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مشهد من فيلم (موصل 980) ومشهد آخر من مسرحية (فاوست)
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ـكـثـفـة يـتـابع الـفـنـان بـاسم يـاخـور حتـضـيـراته ا
ــســلـسل لالنــطالق بــتــصـويــر جــزء جـديــد من ا
الكـومـيدي االجـتـماعي بـبـساطـة والـذي سيـنـجز
قـبلة من عددًا جديـدًا من لوحـاته خالل الفـترة ا
دون أن يـسـتقـر على اسـم اخملرج الـذي سيـتولى
تــنـفــيـذ الــعــمل مع وجـود أكــثــر من خـيــار عـلى
ــوقـع الــهــيــئــة الـــعــامــة لالذاعــة الــطــاولـــةوفــقــا 
والـتلـفـزيون الـسوريـة حـيث إنّ العـمل من إنـتاج
شـــركـــته. الـــلــوحـــات اجلـــديـــدة هي مـن تــألـــيف
ــتــوقع أن يــنــطـلق مـجــمــوعــة من الــكـتــاب من ا
ـقـبل والـتي تـصـويـرهـا مـنـتـصـف شـهـر تـمـوز ا
سـتـجـمع عــددًا من جنـوم الـكـومــيـديـا بـاإلضـافـة
لـياخـور ومـنهـم: فادي صـبـيح ومحـمـد حداقي
وجـيـني إسـبــر وآخـرون حـيث إنّ كل لـوحـة من
لــوحــات الـعــمل ســتــجـمـع جنـومًــا مــخـتــلــفـ . 

{ لوس اجنلوس  –وكاالت -
اعــتـذرت عــارضـة األزيـاء ذات
األصــول الـفــلــسـطــيـنــيــة بـيال
حـديـد بـعـد أن عـبـر الـبـعض عن
اسـتـيـائـهم بسـبب صـورة تـظـهر
فـيــهــا وقــدمــهــا مــوجــهــة نــحـو
طائرت تابعت لشركتي طيران

عربية.
وتظهر في الصورة التي التقطت
ـطارات قـدم بيال حـديد في أحد ا
مـــرفـــوعـــة بـــاجتـــاه طـــائـــرتـــ

ســعـــوديــة وإمــاراتــيــة. ونــشــرت
عـارضــة األزيـاء وهي من أب ذي
أصول فـلسطـينـية وأم أمريـكية
هـــولــــنـــديـــة الــــصـــورة عـــلى
صفحـتها عـلى موقع التواصل
االجـتـمـاعي إنـسـتـغـرام. وعـلق
أحـد متـابـعيـها قـائال (مـا فعـلته
بـيال حـديـد غـير مـقـبـول) وكـتبت
ـتـابعـات (كـفـتاة سـعـودية إحـدى ا

ســوف أقي بــلــدي من أشــخــاص مــثــلك).
ونشرت عارضـة األزياء البالـغة من العمر

 22عاما اعتذارا باللغت العربية
واإلنكليزية. 

وقــالـت في اعــتـــذارهــا (لن أقـــبل أبــدا أن
تُـستـخدم صفـحتي ومـنشـوراتي للـتعـبير
عن الكراهية جتـاه أي أحد خصوصاً إذا
كـــان األمـــر يـــرتـــبط بـــأصـــولي وتـــراثي
اجلـميل والـقـوي). وأضافت قـائـلة (أحب
ـسلم والـعربي من من كل قـلبي اجلـانب ا
عــائــلــتي وكــذلـك إخــواني وأخــواتي في

جميع أنحاء العالم). 
وأكـدت (أن صــورتـهــا لم يــكن لـهــا عالقـة
بـالـسـيــاسـة وأنـهـا لـم تالحظ الـطـائـرات
الـتي بـدت في اخلـلـفـيـة). وأضـافـت (أقدم
اعـتـذاري الـصادق والـشـديـد ألولـئك الذي
اعـــتــقـــدوا أنــني أوجـه أي انــتــقـــاد لــهم
ـمـلـكـة الـعـربـيـة الـسـعـودية السـيـمـا من ا

تحدة).  واإلمارات العربية ا
وقالت في اعتذار آخر نـشرته الحقا (إنها
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مثـلة نيلـلي كر على مـثل أمير كـرارة وا اتفق ا
الـتــعــاون ســويــاً في فــيــلم جــديــد خالل الــفــتـرة
ــعـلى الـظـهـور ـقـبـلـة وذلك بــعـدمـا وافـقت كـر ا
كـضـيفـة شرف في فـيلم (كـازابالنكـا) مع كرارة
والذى يـتم عـرضه فـي صاالت الـسـيـنـمـا حـالـياً
ويتـصدر اإليـرادات. وكان كـرارة صرّح في أحد
لقاءاته الـتلفزيـونية األخيرة (عن رغـبته في العمل
مـع نــيــلــلي ســواءً فـي الــدرامــا أو الــســيــنــمــا)
ـاضــيـة وبـالــفــعل حتـدثــا سـويــاً خالل الــفـتــرة ا
وإتــفـقـا عـلى أن يـقــدمـا فـيـلـمــاً لـلـعـرض في عـام
 2020 وأن ظــــهــــورهـــا كــــضــــيــــفـــة شــــرف في

كازابالنكا كان تمهيداً لهذا التعاون.
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ـي العـراقي تـرأس الـنـدوة احلواريـة الـشـهـرية االكاد
التي عـقدهـا مكـتب الـنائب مـحمـد الغـبان حتت عـنوان

ادية على اجملتمع). (اخملدرات وآثارها النفسية وا
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طربة السورية غادرت االربعاء ا
ـغـرب لـلـمـشـاركة ـاضي إلى ا ا
في مـــهــرجـــان مــوازين بـــحــفل
حتـــيـــيـه مـــســـاء الــــيـــوم االحـــد
وســتـــغـــني فــيـه مــجـــمـــوعــة من
ـها وجـديدها. األغـنيات بـ قد
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االديب االردني صـدر له عن وزارة الثـقافـة في عمـّان
ثل سيرة ذاتية كتـاب جديد بعنوان (بوح الـزيتون) و
ويـضيء مــحـطــات زمـانــيـة ومــكـانــيـة تـبــدأ في أواخـر

اضي. األربعينات من القرن ا
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مـفـتش عـام وزارة الـداخلـيـة الـعراقـيـة يـضيـفه مـنـتدى
قبل في الـصيد الثـقافي عصـر يوم السبت 13 تـموز ا
محـاضرة بعنوان ( مالحـقة الفساد ومسـتقبل النزاهة

في العراق) وذلك في قاعة نادي الصيد ببغداد.
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ـهـا مـع عـدد من الــنـجـوم الـفــنـانـة الــسـوريــة  تـكــر
العـرب ضمن فعاليات مهرجان اوتنابشتم الذي اختتم

مؤخرا في بغداد.
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ـي الـــعــــراقـي صـــدرت لـه عن دار الــــشـــؤون االكـــاد
الــثــقـافــيــة دراسـة نــقــديــة بـعــنــوان (الــهـويــة األدبــيـة
األندلـسيـة) وتناول الـكتـاب الهـوية الـثقـافيـة األندلـسية

في بواكير نشأتها ومراحل تطورها.
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الـكاتب واإلعالمي الـعراقي زاره وفـد من دار الشؤون
الثـقافية العـامة في منزله بعـدَ عودته من رحلة عالجية
خارج الـعـراق مـتـمـن لـه الشـفـاء الـتـام والـعودة إلى

ارسة عمله في أقرب وقت.
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ــاضي بــتــوقـيع الــشـاعــر االردني احــتــفى االربــعـاء ا
ديوانـه (حـقـائب الـظل) في فـرع اربـد بـرابـطـة الـكـتاب

. األردني

ارتكـبت خطـأ غيـر مقـصود). لـكن البعض
لم يقبلوا اعتذارها ونشروا الوسم #بيال
حـــديــــد عـــنـــصــــريـــة لــــلـــتــــعـــبــــيـــر عن
غــضـبــهم.وكــتب أحــدهم عـلـى تـويــتـر (ال
يـعنـينـا إن كنـت فعـلت ذلك باخلـطأ لـكنك
مشهورة ويجب أن تكوني أكثر حرصا).
ونشر آخرون صور مسـتحضرات جتميل
تـرتبـط بهـا بيـال حديـد مثـل ديور وكـالفن
همالت بينما كالين وقد ألقيت في سلة ا
نــشــر الــبــعض صــورا لــلــعــارضـة وعــلى

وجهها حذاء. 
ـقابـل عـبر الـبـعض عـن تـعاطـفـهم وفـي ا
مـعـهــا فـكـتب أحــدهم(ال أدري مـاذا أفـكـر
وضوع لكنها اعترفت بأن ما حول هذا ا
فعلته يعبر عن عدم احترام لشعب بأكمله
 وسـواء كان مـا فـعلـته متـعـمدا أم ال فـقد
اعـتـذرت. يــجب عـلـى اجلـمـيع اســتـخـدام
مـنصـاتهم لـنـشر احملـبة والـسالم). وكتب
آخــر(الـوضع سـخـيف. هي لـيـست سـيـئـة

وال تستحق هذه الكراهية).
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تعـرض قـناة (الـشرقـية) بـعد اخـبار
التـاسعـة من مسـاء اليـوم حلـقة من
بــرنـامج (اطــراف احلـديث) بــحـلـته
اجلديـدة والـذي يخـرجه حيـدر علي
االنـــصــــاري وقـــال مـــعــــد ومـــقـــدم
الـــبـــرنـــامج مـــجـــيـــد الـــســامـــرائي
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ـمثل الـسوري جـمال سـليـمان لـتصـوير يـستـعد ا
اجلــزء الــثــالث من مــســلــسل (أفــراح إبـلــيس)
ـقرر أن يـبدأ التـصويـر خالل شهر حيث من ا
قـبل.وحـقق العـمل جنـاحاً كـبـيراً خالل آب ا
ــوســمــ االولــ ويــشــارك في بــطــولــته ا
مثلون محمود أيضـاً إلى جانب سليمان ا
ـغـني وصـابـرين ومـنـة فـضـالي عـبـد ا
وأحــمــد صــفــوت ومـحــمــد الــصـاوي
وحمـدي الوزيـر وعبد الـله مشرف
وعـفـاف رشـاد وتامـر ضـيـائي
ونـــــاديـــــة رشـــــاد وضـــــيــــاء
ـــــيــــــرغـــــنـي ومـــــاجـــــد ا
الـــشـــريف وهـــنـــادى
هـــاني مــهــنى وآيــة
ســــــمـــــاحـــــة ومن
تـــألــيف الــكــاتب
الـكبير مجدي
صـــــــابـــــــر
وإنـتاج لؤى
عــــــبـــــد الـــــله
وإخــــراج أحــــمـــد

. خالد أم

لـ(الزمـان) أمس (البـرناج سـيضيف
بــحـلــته اجلــديـدة ضــيـفــ بـدال من
ضــــــيف واحـــــــد لــــــلــــــحــــــديـث عن
مــوضــــــوع واحــد. وحــلــقــة مــسـاء
األحــد سـتـكــون "حـوار جـيــلـ بـ
الـــــــطـب واجلــــــراحـــــــة "مع شـــــــيخ
اجلــراحـ الـعــراقـيـ هــاشم مـكي

الهـاشـمي الذي هـو من مـواليـد عام
 1930واجلراحة الـشابة نـغم القره
غــــولي من مـــــــوالــــيــــد 1983 وفي
حلقة مقبلة سيكون هناك حوار ب
ـعـمـاريـة في عـمـيـدتـ لـلـهـنـدسـة ا
جامعات االردن من العراقيات وهما

الكي وهدير ميرزا). قبيلة ا

في حلـظة قـد يتغـير مصـيرك فتـنتقل إلى جـديد على
أُثر لقاء مع شخص تثق به .
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ستجدات بحنكة إذا أحسنت التخطيط وتعاملت مع ا
وذكاء فتنجز مشاريع جديدة. 
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تغـيرات بـاجلملـة ستـشهدــا قريـبا  وستـسـر اإلــجابـة
هذه بشكل متصاعد.
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لن تـدخر جـهدًا لـتجـاوز كل مـا يعـيق الطـريق فثـقتك
بالنفس ال تتزعزع .
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عليك احلـذر من نوبات العدائـة الـتي قد تختبرها بـن 
حـن وآخر.رقم احلظ .9
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تـتـحـمل مـسؤولـيـات كـبـيـرة جتـعـلك تـكـتشـف قدراتك
وتتجاوب مع طموحاتك في غالب األحيان.
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في حــال فـقــدت الـســطــرة عـلى نــفـسك فـان الــتـأثــر 
سـكون سلبي للغاـةعلى احلـاة االجتماعـة .
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إذا كــنت بـــاحــثًـــا عن عــمل فـــقــد جتــده ولـــو تــأخــر
رقم احلظ .7 االستحقاق
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ـاضي مـكـافـأة تـتـلـقـاهـا لـقـاء جـهـود قـمت بـهـا في ا
والظروف جتعلك تستفيد من أحداثها.

bÝô«

توظف كل إمـكاناتك لكسب الـثقة وإثبات جدارتك في
أي مجال تتطرق إليه.

Ë«b «

تـسجل شـهرة وتـسـتقـطب جمـهـورًا واسعًـا إذا كنت
تنتمي إلى عالم اإلبداع .
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تعيد الـنظر ببعض القرارات وقد تـتخذ مبادرة مهمة
البدء بعمل جديد.

 u(«
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الــكـــلــمـــات تــرتـــبط كل
مـــنــهــا بــحــرف مــعــ

اجـمـع حـروف الــدوائـر
طلوبة: لتعرف الكلمة ا

(منطقة اماراتية):
 1-افشل وابطل
 2-وجه للقمر

 3-من انواع النباتات
 4-اللباس
 5-تدريب

 6-سانده ودعمه
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تضيف  قاعة مـسرح الطلـيعة في بغداد
مـسـرحــيـة فـاوست واالمـيــرة الـصـلـعـاء
تاليف عبد الكـر برشيد واخراج زهير
كاظم الذي حتدث لـ ( الـزمان ) عن فكرة
ـسـرحيـة قـائال ( الـفـكـرة مـسـتـمدة من ا
مـسـرحــيـة فـاوست واالمـيــرة الـصـلـعـاء
وتـمت صيـاغـتـها وفق الـبـنـية الـدرامـية
سـرحـية لالحـتفـالـيـة العـربـية رغـم ان ا
تـقـوم عـلى اسـالـيب الـشـيـطـان واغـرائه
لالنسان وكسبه الى فضاءات العناد مع
ايـجــاد مـقـاربــة في االفـعـال االنــسـانـيـة
عـاصـرة حـيث جتاوز االنـسـان صـفته ا
االنسـانيـة وراح يلـعب فضـاءات اخلبث
ــــســـرحـــيـــة واحملـــرمــــات ) وعن مالك ا
سـرحيـة فريدة اضاف ( هذه الـتجـربة ا
فـي عــــطـــائــــهـــا االنــــســــاني امــــا كـــادر
ـــســرحـــيـــة هم من الـــطــلـــبـــة وبــعض ا
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مـثل االحـتـفالي ـواهب الشـابـة كـون ا ا
مثل ذا مواصفـات خاصـة تختـلف عن ا
ـــســرح الــتــقــلـــيــدي لــذلك حــاولت في ا
جـاهـدا صـيـاغــة ادائـهم وافـكـارهم وفق
سرح االحتفالي ) وعن طراز االداء في ا
ـؤكد ان اي صـعوبـات الـعـمل قـال( من ا
عمل البـد ان يواجه صعـوبات قـد تعوق
عــمـلــيـة انــتـاجـه ومن الـصــعـوبــات هـو
الك الــفــني قــادراً عـلى كــيــفـيــة جــعل ا
استـيعـاب منـهج العـرض واغلب ابـطال
سرحـية لديـهم جتارب سابـقة في هذا ا
ـسرح ) وعن وجهة اجملال الذي اسمه ا
ــــســــرح وكــــيف يــــراه في نــــظــــره في ا
ـيـة ـسـرح لـغــة عـا ـســتـقـبل ? قــال ( ا ا
دائــمـة احلــضـور وتــبـقـى احلـاجــة الـيه
ـكن ان مـلـحــة في كل زمـان ومــكـان وال
نخشـى او نخاف عـليه من اي مـد فكري
ـسرح يـستـمـد قوته من حـاجة ويبـقى ا
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لـرئـيـس مـوسـسـة االيـزيــدة في هـولـنـدا
اضي (سنقوم حسو هورمي الثالثـاء ا
بــتـرشــيح فــيـلـم "مـوصل  "980بـشــكل
رســمي الى مــســابــقــة االوســكـار بــاسم
الـعــراق) مـبـيـنــاً وفـقـا لــصـفـحـة وزارة
الــثــقـــافــة في (فــيــســبــوك) (ان الــوزارة
ستـقـوم بتـكـر كـادر الفـيـلم خالل حفل
االعالن الـــرســـمي عن الـــتـــرشــيـح عــلى

سرح الوطني).  خشبة ا
مـــــؤكـــــدا (ان الـــــوزارة بــــصـــــدد اطالق
مـشــروع يـتــنـاول تــوثـيق حــجم الـدمـار
ـواقع الــثـقـافـيـة والـديـنـيـة الـذي حلق ا
لإليــزيـديــ في مــنــاطق جـبـل سـنــجـار

حافظة نينوى).
والـفـيـلم من اخـراج عـلي مـحـمـد سـعـيـد
ويــعــد أول عــمـل إخــراجي له وبــطــولــة
الـشابـة رضـاب أحـمـد. سـاهم في إنـتاج
يـة إنـكي لـلـفـيـلم ومـقـرها الـفـيـلم أكـاد

ــســرح يـومــيــا يـوسع االنــسـان الــيه وا
دائـرته وقــاعـدته حـتـى اذا كـان بـصـورة

غير مالئمة).
ـسرحـيـة من تـمـثيل سـلـيـمه احـمد  و ا
سجى غـالب  جنـاح عبـد الـوهاب  عـبد
الله موفق  محمد كاظم وهمام وصفي. 
الى ذلـك تـــــعـــــرض وزارة الـــــثـــــقـــــافـــــة
والسـياحـة واالثار في الـساعـة السـابعة
والنصف من مساء اليوم الفيلم الروائي
السـيـنمـائي الـقصـيـر (موصل  (980في
ــسـرح الــوطـني بــبـغــداد حـيث صــالـة ا
سيعـلن وزير الـثقافـة والسيـاحة واآلثار
عبـد األمـيـر احلـمداني ,تـرشيـح الوزارة
فــــيـــلـم (مـــوصل  (980لــــنــــيل جــــائـــزة
االوسكـار بـأسم الـعـراق والذي يـتـناول
اإلبــادة االيـزيــديـة خـالل فـتــره سـيــطـرة
ــديــنـة تــنـظــيم داعـش االرهـابي عــلى ا
وكان احلمداني قد اعـلن خالل استقباله

أمريكـا والعراق مع شـركة عشـتار عراق
لإلنتاج الـسينمـائي ومقرهـا ب بغداد
وعـمـان مع شـركــة مـديـنـة الـفن لإلنـتـاج
السينمائي والتلفزيوني ومقرها بغداد.
وتـدور قصـة الـفيـلم حـول فـتاة ايـزيـدية
(درة) ذات الـسـبـعــة عـشـر عـامـا حتـاول
الهـروب من خاطـفيهـا من تنـظيم داعش
في أول يــوم من أيــام عـمــلــيـات حتــريـر
ـوصل لـعام  .2017فـتـضـطـر لـلـتـنـكـر ا
البس مــقـاتل داعـشـي لـكـنــهـا ال جتـد
وسيلـة للـهروب سوى اسـتخـدام سيارة
مـفـخــخـة.صـوّر الـفــيـلم سـنـة  2018في
ـوصل نــفـسـهـا بــعـد أشـهـر مـحــافـظـة ا
قليلة من انتهـاء عمليات حترير اجلانب
ـــــديــــنـه.  الــــتـــــصــــويــــر ـن من ا األ
ـــشــــاركـــة كــــوادر عـــراقــــيـــة شــــابـــة
وبالتعـاون مع مؤسسة احلـشد الشعبي

قسم اإلعالم احلربي.

بغداد
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كـل دول العـالم وكل احلـضـارات واحلـكـومات مـجـتـمـعـة وان اختـلـفت انـظـمـة احلكم
ه من اجل ان فيـها جنـدها تـتسـارع في خدمـة مبـدعيـها وتـقدم كل مـاتستـطيع تـقد
ـبـدع في عـطـائه اال في الـعـراق وخـاصـة في مـرحـلـة مـابـعد  . 2003الن يـسـتـمـر ا
بدع وفي اي مجال من مجاالت االبداع هو كـ(سقط البعض من الـساسة يعتبرون ا
تـحـجرة ومـاحتمـله من كره ـريضـة وعـقلـياتـهم ا تـاع ) وهذا انـعـكاس الفـكارهم ا ا

لكل ماهو جميل في احلياة .
مـحسن فـرحـان   االسم الذي تـربع مـلكـا في سـماء االغـنيـة من خالل جنـومه التي
طرزهـا لتـبـقى خالـدة .. محـسن فرحـان خلـيـفة احلـزن الكـربالئي والسـحر الـفراتي
ـمتدة في اعـماق االرض الـعراقيـة بكل مافـيهـا من حزن وعذوبـة ولوعة  واالصـالة ا
ولكن اي قلـبه اليـعـرف سـوى احلب وروحه التـعـرف سـوى الـعـطـاء لـلـنـاس والوطـن 
وطن ? هل الـوطن الـذي يــتـنـكـر له ولـغـيــره ام الـوطن الـذي اصـبـحـت خـيـراته مـلـكـا
ـقــروء يـكـتب ــسـمــوع وا ـرئي وا لـلــسـراق واالدعـيــاء وووووو في الـعــراق االعالم ا
ويشكو ويعتب ويتوسل ويصف حال الفنان العراقي يقابله جتاهل متعمد اذ لم جند
اي رد وكأن (سـاسة ) و (قادة ) و (.................) في سـبات عمـيق . رحل محمد
جـواد امـوري وقـبـله كــنـعـان وصـفي وتاله طـالب الـقــره غـولي وبـعـده عـبـد احلـسـ
رض والـغربة والـتجاهل ـبتـلى .بالم ا ـبدع في عـراقنا ا الـسمـاوي وعشرات من ا

من قبل احلكومة وغياب التشريع الذي يضمن حقوق هؤالء وغيرهم.
ـان و(حـواشـيـهـمـا) لم يـسمع الاعـتـقـد ان احـداً من (الـسـاسـة) في احلـكومـة والـبـر
بأغنـية (غريـبة الروح ) و(البـيه اعوفن هلي ) ولم تـطربه (يكـولون غني بـفرح ) و (لو
غيمت دنـياي) ولم يسرح مع اغنية (البارحـة ) ولم يتمايل مع ( التصدك اليحچون )
ولم تــطـربـه (كـرســتــال ) ولم يـبـكِ في غـربــته وهــو يـســمع (يــاهــوى الـهــاب ).. هـذه
االغنيـات وغيرها العـشرات هي من احلان الفـنان محسن فـرحان الذي كان ومازال
ـهـمــة في االغـنـيــة الـعـربــيـة ولـيس الــعـراقـيــة فـقط. هــذا الـفـنـان احـد اهم الـرمــوز ا
وسيقى واالنسـان قدم عصارة روحه وجل عـمره للـناس والوطن  ابـدع من خالل ا
عـدم الـتي حتمل الـرقي العـراقي االصـيل واالغنـية الـتي المست قـلوب الـفقـراء وا
والتي شهـد لها الـقاصي والداني بـأنها االسـمى واالبرز في تاريخ االغـنية الـعراقية
واقصد االغنـية السبعينية . محسن فـرحان وبعد ان بترت ساقه لم يجد من يقدم له
ان ساعـده كفنـان وانسان وكـأن هنـاك اصرار من قبل احلـكومة والـبر يـد العـون وا
ـان بـتـجـاهل الـفنـان ومـايـتـعرض له من وخـاصـة جلـنة (الـثـقـافـة واالعالم ) في الـبر
حـيف ومـرض وعوارض اخـرى ورغم ظـروفه الـصحـيـة مـازال حاضـرا في الـسـاحة
ينـتـظـر .....!!! والاقول الـرحـمـة بل يـنتـظـر احلق الـذي فرضـه الدسـتـور له كـمواطن
والاقـول كفـنان الن الـدستـور واحلمد لـله يخـلو من مـفردة (فن) او (فـنان) وكإن مال
ـوصـلي من جـنـوب افـريـقـيـا وداخل حـسن من الـصـ وناظـم الغـزالي من عـثـمـان ا
جورجيـا وسعدي احللي من موزمبيق . لذا نطالب الرئاسات الثالثة بضرورة العمل
ــبـدع بـصــورة عـامـة عـلـى اجـراء تـعــديل دسـتــوري يـضـمن حـق الـفـنــان خـاصـة وا
والـتصـويت عـلى قـانون (الـهـيـئة الـوطـنيـة لـلـثقـافـة والفـنـون ) الـذي طرح سـابـقا ولم
يصوت عـليه واكتـفى البعض بالـقراءة االولى فقط وفي نـفس الوقت نطـالب احلكومة
ذكورة تقر ـيزانية ا ان تشمل ميـزانية الطواريء الفنـان ومايتعرض له السيما وان ا

انـنا كل عـام ولم نر مـنـها شـيـئا . ونـحن نـختم حـديـثنـا نـقول 
ـلك ســوى بـقــايـا حـلـم وامـنـيــة في ان يـجــد صـوتــنـا اذانـا ال
ناشدة التي لو حتققت فانها تعيد االمل للفنان تصغي لـهذه ا
الكـبـيـر محـسن فـرحـان ليـسـتمـر في الـعـطاء وتـقـد االجمل
وتكـون في نفس الوقت جـزءًا من الوفاء ال اكـثر ..انه محسن

فرحان  فخامة االسم تكفي.
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لقطة من (أطراف احلديث) التي تعرض مساء اليوم األحد
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