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سرحية يتابعون احملاضر qO¼QðË V¹—bð∫ مشاركون في ورشة االدارة ا

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

اعلـنت وزارة التربـية  االحد ضـوابط التقد
الى  مــعـاهــد الـفــنـون اجلــمـيــلـة الــصـبــاحـيـة
ـسائـية لـلعام 2019-2020 من خـريجي وا
هنية. وذكر ية وا توسطة واالكاد الدراسـة ا
بيـان للـوزارة (أن التـقد الى مـعاهـد الفـنون
ـسـائي يـبدأ  1ايـلول اجلمـيـلـة الـصبـاحي وا
ويـنتهي في 19 ايـلول 2019 ويـسمح للـطلبة
الــنــاجــحــ بـالــدورين االول والــثــاني لــلــعـام
الدراسي 2018-2019 لـلتـقد في مـعاهد
الفـنون اجلمـيلـة الصبـاحي على ان اليـتجاوز
عــمــر الــذكــور عن مــوالــيــد  2001 واالنــاث
ـتــقــدم عن طـريق مــوالـيـد 1999 والــطــالب ا
ــوهـوبـ خـريج االعــوام الـسـابـقـة ولم قـنـاة ا
ـيـة موالـيـد الـذكور يـتـلـحق بـالدراسـة االكـاد
 1999ومـواليد االناث 1997) مـضيفا (ان
ــقـبــولـ فـي مـعــاهـد الــفـنـون عــدد الـطــلـبـة ا
اجلمـيلة / الصباحي لـكل قسم ضمن الطاقة
االسـتيـعابـية ( 30) طالـبـا لكل قـسم مـقسـماً
عـلى (5) مـوهـوب و(25) طـالـبـا تـنـافـسـيا 
ــعــاهــد الــفــنـون امــا عــدد الــطــلــبــة 
ـسـائي ضمـن الطـاقة اجلمـيـلة / ا
االســتــيـعــابــيــة هـو (30)  طــالــبـا
تنـافسيـا لكل قسم.واشـار البيان
(انه يـسـمح لـلـطـلـبـة بـالـتـقـد
الى مــــعــــاهـــد الــــفــــنـــون
ـسـائي اجلـمـيـلـة / ا
بـشــرط ان يــكـون
خـريج الدراسة
ـــــتـــــوســـــطــــة ا
ــــيــــة واالكــــاد
ـهــنـيــة بـغض وا
الـنــظــر عن ســنـة
الــتـــخــرج والــعــمــر).
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اخملرج الـسوري اعلن أن التـحضيرات اكـتملت بشكل
كــامل النـطـالق تـصــويــر مـســلـسـل (حـارس الــقـدس)

تأليف حسن م يوسف.
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ـنـاسـبـة إدراج بـابل على التـشـكـيـلي الـعراقـي اقام و
ي مـعـرضـا تـشـكـيـلـيـا في دائـرة الئـحـة الـتـراث الـعــا
ؤتمرات بعنـوان (اشنونا وآشور وبابل شمس قصـر ا

حضارة).
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اســـــــــتـاذ الـفــلـســـــــفــة في اجلـامـعــــــــة األردنـيــــة
تـسـتـــــــــضـيـفه اجلـمـعـيـة الـفـلـســــــــفـيـة األردنــــــيـة
مـســاء الــيــوم الــثالثــاء في مــحـاضــرة حــول (ســلــطـة

عرفة). ا
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ايــلي الــرمــوز وقــد بــدأ اخلـمــيس
اضي التصـوير ويشارك في هذا ا
ــمــثــلـ الــعــمـل عــدد كــبـيــر مـن ا

 . اللبناني
ـمـــــــثالت الـلــواتي سـتـكـون مـن ا
لـــهن مــــــشـــاركــة في هـــذا الــعــمل
الـــتي ــــمـــثـــــــــلـــة الرا اخلـــوري  ا
انـضمـــــــــت لـفـريق العـمل مـؤكدة
ان دورهـــــــــــا ســــيـــكــــون جـــديـــد

عليها.
ـمثل عـلى صعـيد آخـر سـيجـتمع ا
ـمــثـلـة نـدى ابـو يــوسف اخلـال وا
فرحات ببطـولة فيلم لـبناني جديد
ـ من كـتـابــة واخـراج غـبــريـال 
وســيــبــدأ الـتــصــويــر خالل شــهـر

قبل. ايلول ا
وكان قد اجتمع اخلال وابوفرحات

سابقاً في مسلسل الينابيع.
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ـمـثل يـوسف اخلـال تـصـوير بـدأ ا
مـسـلـسل بـعنـوان (لـو مـا التـقـيـنا)
كـتـابــة نـدى عـمـاد خــلـيل واخـراج

{ لـــوس اجنـــلــوس  —وكـــاالت - تــوفـــيت روسي
تايلور التي اشتهرت بتأدية صوت (ميني ماوس)
ألكثر من 30 عاما في جلينديل بوالية كاليفورنيا
اضيـة عن عمر يناهز الـ 75 عاما.وفقا اجلمعة ا
لـبـيان أصـدرته شـركـة ديـزني ولم تـورد فـيه سبب

الوفـاة.موضح
ة(أن الــراحــلــة
كـــــان دائـــــمـــــاً
تـقــول أنــهـا لم
تــــــــــــــرغـب فـي
الــشــهــرة أبــداً
بل كان يكـفيها
أن تــــــــــكـــــــــون
الـــشــخـــصـــيــة
الــتي تــؤديــهـا

مشهورة).
جتــدر اإلشـارة
أنـه فـي عـــــــــام
1986 تـــــقــــدم
عـدد كــبـيـر من
الــفــتــيـات بــلغ

{ لــوس اجنــلـوس  —وكـاالت - وضــعت
ـيـة هــايـلي بـالـدوين عـارضـة األزيـاء الــعـا
ـغـني حـداً لـشـائـعــات حـمـلـهـا مـن زوجـهـا ا

ي جاست بيبـر والتي إنتشرت بكثرة خالل العا
ـاضـيـة وجـاءت بـعــد تـعـلـيق لـهـا عـلى األيـام ا
صـورة طـفـلـة جنــمـة تـلـفـزيــون الـواقع كـايـلي
جيـنر عـبـر صفـحة األخـيـرة على أحـد مواقع
التواصل اإلجتماعي مبديةً إعـجابها بالطفلة
ــتـابــعـون إلـى اإلعـتــقـاد األمـر الــذي دفـــــع ا

أنها حامل.
ـوضوع تـماماً من خالل ولكن بالـدوين نفت ا
تـصــريح لــهـا في مــقـال عــلى (اي تي كــنـدا)
قائلة (إنه كان مجرد إعجاب بإبنة صديقتها
الصـغـيـرة وأن هـذا ال يعـني أنـهـا سـتـنجب

أطفاال في وقت قريب).

الـكاتب الـسـوري اكد أن االسـتـعدادات جـاريـة إلجناز
مــسـلـسل جـديــد بـعـنـوان (عــرس احلـارة) الـذي تـدور

أحداثه ضمن إطار البيئة الشامية.

اخلبـير االقتـصادي العراقي يـشارك في مؤتـمر رابطة
ـتحدة ـملـكة ا ـي الـعراقـي الـذي يعـقد في ا االكاد

ويقام في رحاب جامعة لندن.

ـكتـبة الـوطنـية الشـاعر االردني ضـيـفته االحـد دائرة ا
بعمان ضمن أمسيات نشاط (كتاب األسبوع) للحديث

عن ديوانه (ال تسافر أيها احللم).

االعـالمي الـــعــــراقي فـي قـــنـــاة
(الــشــرقــيـة)عــرضت له الــقــنـاة
ه عن فـيـلـمـا وثـائـقــيـا من تـقـد
ـطــرب فــاضل عـواد بــعــنـوان ا

بتدأ ال خبر). (ا
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عميـد كلية العلوم الـسياسية بجامعـة النهرين العراقية
حـاضـر في اجلـمــعـيـة الـعـراقــيـة لـلـسـيــاسـات الـعـامـة
دنية في كـنات بناء الـدولة ا والتـنمية الـبشرية عن ( 
الـعراق بـعد 2003). وعـقب عليه الـدكتـور عبدالـعظيم

جبر.

هايلي بالدوين

في حــقك..وال اي كــلـمــة هــتـوفــيـكي
حقك يا ست احلبايب وال اي دموع
هـتـعـوض نــظـرة من عـنـيـكي وال اي
حزن هـيرجع ظـفرك..مع الـسالمة يا

امي).
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ــمــثــلــة فــوزيــة عــبــد ــوت ا غــيب ا
رض لـفترة العـليم بـعد صـراع مع ا
طـــويــــلـــة والــــتي عُـــرفـت من خالل
أدوارها الـكومـيديـة القـصيـرة ولكن
أثــرهـا وبـصــمـتــهـا لم تـنــسى حـتى
هذه اللـحظة وكـانت أشهر أدوارها
في فـيلم (جـاءنـا الـبيـان الـتالي) مع
محمد هنيدي.وكان اخلبر قد انتشر
عــبـر مــواقع الـتــواصل االجـتــمـاعي
خالل عـطـلـة نـهـايـة األسـبـوع وذلك
بـعـدما قـامت ابـنـتهـا نـيـف خـلـيـفة
بـــاإلعالن عن الــــوفـــاة عـــبـــر مـــوقع
فــيـســبـوك حــيث كـتــبت(مـاتت أمي
احلـاجـة فوزيـة عـبـد الـعـليـم...ماتت
ـالي بـفـنـهـا..ماتت الـلي اسـعدت ا
الـلي افـنت عـمـرهـا ألوالدهـا...مـاتت
اإلنسانة الطيبـة اجلميلة احلساسة
الـــلي كـــلـــهــا حـب ودفئ).وتـــابــعت:
(سامـحيـني يا امي اذا كـنت قصرت
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يوسف اخلال
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تكسب الـقلوب بدون جهد يُـذكر. تخوض غمار عالقة
جديدة.
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 تـبــدو مـرهف احلس أكــثـر من الــسـابق فـتــقـلق ألقلّ
إشارة أو كلمة .
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عنى آخر ا تعيش أحالماً مع مَن يختاره قلبك.   ر
ال مكان للضجر اآلن.
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تترك الـهواجس تسـيطر عـليك في بعض األحـيان.يوم
السعد الثالثاء.
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 تــرمي سالحك وتــصـــبح أكــثــر ســلــبــيّــة في اجملــال
يوم السعد االحد. العاطفيّ
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تـغيرات . مـهمـة جديدة  ال تـتضـايق و كن مرنـا مع ا
هني . حتسن واقعك ا
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ظروف مـفـاجـئـة تـخـفّف من حـمـاستـكِ وتضـع أمامك
قيوداً جديدة. رقم احلظ.9
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انت في داخلك طـيب القلب وال تريد إيذاء أحد و لكن
اآلخرين ال يدركون ذلك.
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تك قـليالً وتـنـتظـر من الطـرف اآلخر أن تـتالشى عـز
بادرة. يقوم با

bÝô«

ــــســـائل و  التــــتـــســــرع بـــردة فـــعــــلك و ال تــــخـــلط ا
. واضيع.يوم السعد االثن ا
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تـصـبح أكـثـر جتاوبـاً مع مَن يـسـعى إلـيك بدل
أن تسعى أنت إليه.
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يـجب أن تـفـصل بـ األمـور بـوضـوح و تـنـهـيـها بـكل
تروي وستجد مايرضيك.

 u(«
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اكتب مرادف الكلمات افقيا فقط
بـــــــــحــــــــيـث حتــــــــصـل مـع احلل
ربـعات ذات الـصحـيح وضـمن ا

طلوبة: العالمة على الكلمة ا
(مخرج سينمائي لبناني)

1- الرعاية

2- عملة اوربية

3- دكان

4- سقاية الزرع

5- مهنة انسانية

6- عاصمة عربية

7- زينة النساء

8- االقتحام

إرضـاء الــنـفـس أكـثــر تـعــقــيـدا من ارضــائـهـم .. الـنــاس  ... (وأرضـهم
مادمت في أرضهم ..ودارِهم مادمت في دارِهم  !)

اذا التغيروا موسيقى أطراف احلديث ? يقول لي بعضهم : 
ـبـاديء المـحيـد عـنه ! ثم  يـعـقب جار لي  فارد : هـو مـثل الـثـبات عـلى ا
يـحــدق في شـاشــتي دون ان يــلـحظ عــبـوسي مـن بـشــاشـتي : قــابل هـو

النشيد الوطني  لن نثبت عليه الى يوم الدين!.
 ويقول لي آخـر : (هسه البـرنامج فعال صـار أطراف احلديث ; يـتجاذبه
أكـثــر من طـرف ; لــكن االتــخـشى أن يــنـقــطع حــبل الـود بــيـنــنـا  وبــيـنك

وبينهم?).
الضيـوف يقولـون : من شريـكي ? فاعلـمهم ; يوافـقون ثم يـعتذر بـعضهم
قبل التسجـيل بساعة بـدواعي القولون .. يقـولون غني بفـرح وأنا الهموم

غناي !
وائمة والالئمـة حلقة تقاسم شطريها شاعر  من احللقات التي حظيت با

وخزاف
 اثنى الـشعـراء على اخلـزاف كـثيـرا ; وامتـدح اخلزافـون اداء الشـاعر ;

قدار ميل ! مع إنه خرج عن بحور اخلليل 
على مـر العـصور لم يـحظ احد بـالقـبول  عن أحـد امتهـن مهنـت اال ابن
شثـاثة (ع الـتمـر ) جلـيس هارون الـرشيـد  . ابو الـعتـاهيـة القائل : إن

الشباب والنساء واجلِدة    مفسدة للمرء اي مفسدة.
ال )مـفـسـد الـذ  وعـلـيه تـدوم الـنـعم وتـزول اال .. الاحد واجلـدة ( ا
غير ابو العـتاهية ; فـقد كانوا يـقصدونه ويستَـنشدونه ويكـتُبون أشعاره

على ما تكسر من اخلزف في معمله.
ه مـ ــرء من يـعــمل عـمــله .. يـقــول لي حالقي ( اخلـاص) : يــاز عـدو ا

حرث لك شعراتك ..?
 فاقرر الـعدول  عن  اخلـاص - وليــــــــــت الـدولة تفـعلـها الى الــــقطاع

العام ...
 ولـقـد حـطم بــعض اخلـزافـ جـرار فـاروق .. وقــالـوا : هي ابـاريق كـان

التهشيم بها اولى وهو  جدير  بالتهميش ! 
.. يُمـلي لـحُ  الـشـعراء اسـتـهـجـنـوا مـاسـمـعـوه مـنه حـ قـال : األبيـضُ ا
وجِ يرتعشُ ...والـشعراء قالوا : هذا ليس أبجديَّتَهُ وحياً عـلى طائرٍ في ا

شعرا  مع إنه  ليس  له ..
ـاجـسـتــيـر عن( مـلح .. لـكن اخلـزافــ قـالـوا عـنـه وهـو احلـاصل عــلى ا
الطعـام واثره في صنـاعة اخلزف ).. لـو عاف اخلزف وظل شـاعرا حتى

اخلرف ..
 ولقـد اعلـنت عن حوار يـتنـاصفه اثـنان فـارسة ورسـام خيل . فـهب علي
الـفــرســان وتـنــادى رسـامــو اجلـيــاد اخلــيل الـبــيض والــسـمــر والـشــقـر

معترض  وصرت اردد :
ُضْمَراتِ  وَعَلَى الْجِيَادِ ا

فَوَارِس مِثْلُ الصُّقُورِش
يَخْرُجْنَ مِنْ خَلَلِ اْلغُبَارِ 

يَجِفْنَ بِالنَّعَمِ الْكَثِيرِ

فوزية عبد العليم

من الــلــحــظــات والــلــقــطــات عــبــر
حـسابـاتـهـا على مـواقع الـتواصل.
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صـريـة غادة عـبد ـمـثلـة ا نـشرت ا
الـرازق لـلقـطـات من إجازتـهـا التي
ـالديـف برفـقة تـقـضيـها فـي جزر ا
حفيدتيهـا خديجة وجويرية وهي
رة األولى التي تقوم فيها ليست ا
عروف عنها باصطحابهـما فمن ا
أنـهــا تـقـضي مـعــهـمـا الــكـثـيـر من

الوقت.
وظـهــرت عـبــد الـرازق في الــصـور
إلى جــانـب حــفـــيــدتـــيــهـــا أثــنــاء
الديف لقضاء تواجدهم في جزر ا
اإلجـــــازة بـــــعـــــيـــــدًا عن الـــــعـــــمل
وااللـتزامـات األخـرى وفي الـغالب
تــمـضي فــتــرة الـصــيف بـأكــمـلــهـا
خـــارج مــصـــر وتـــعــود مع بـــدايــة
الشتاء لذا تشارك مـحبيها الكثير
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صرية هنا شيحة في قالت الفنانة ا
أول ردٍّ لـــهــا عـــلى انــفـــصــالـــهــا عن
ـصـري أحــمـد فــلـوكس(إن الــفـنــان ا
الـــطالق وقع بــالـــفــعل مـن قــرابــة 3
أشــهــر) مـــوضــحـــةً :أنــهــمـــا قــامــا
بـتصـويـر قصـة (لـهـفة) من مـسـلسل
(بـدل احلـدوتة 3) وهـمـا مـنفـصالن.
وكشـفت شيـحـة (أن العالقـة بيـنهـما
جـيــدة حـيث حــضـرت مــعه الـعـرض
ـــمــــر مـن بـــاب اخلــــاص لـــفــــيــــلـم ا
الـتـشـجــيع) الفـتـةً إلى (أنه ال يـوجـد
أية خالفـات ولـكن األمور بـيـنهـما لم

تكن غير متوافقة). 
وأرجعت شـيـحة سـبب انـفصـالهـما
ـسـألـة الـنـصـيب فـقالـت: (لم يـحدث
نــصـيـب بـيــنـنــا وســبـنــا بـعض وال
يوجد بيننا مشاكل قررنا االنفصال

ألنــنـــا لم نـــكن مــتـــوافـــقــ وفـــكــرة
احلــديث عن خــصـوصــيـات احلــيـاة

الشخصية أمر ليس باجليد).
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هنا شيحة

200 لـتــقـد دور مـيـني مــاوس وحـصـلت روسي
على هذه الفرصة.

وكــان زوج روسي الــذي تـوفي أيــضــاً عـام 2009
هــو واين ألـ مــؤدي صـوت (مــيـكي مــاوس) عـام

.1991
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ــسـرح اقـامت دائــرة الــسـيــنــمـا وا
ورشـــة فـــنـــيـــة تـــهـــتم بـــفن اإلدارة
ـسـرحيـة بـهـدف تطـويـر كـوادرها ا
ـتــخـصـصـة والـتي حتـدث عـنـهـا ا

مـديــر الـفـرقــة الـوطـنـيــة لـلـتــمـثـيل
اخملرج ابراهيم حنون قائآل (ورشة
ـسـارح هي واحـدة اعـداد مـديـري ا
ـــســارح في من نـــشــاطـــات قـــسم ا
ـسـرح مــدتـهـا دائـرة الـســيـنـمــا وا
خمسة ايام متتالية
.. اربعة منها لتلقي
احملـــــــــاضــــــــرات و
الــــيـــــوم اخلـــــامس
تدرب فيه يخضع ا
إلى االمـــتـــحــان ألن
هذه الورشـة تتعلق
بــتـــأهــيـل الــبـــنــيــة
الـبـشـريـة وتـشـتـغل
بــــــشـــــكـل عـــــلــــــمي
ومـهــني دقـيق عـلى
االرتــقـاء بــالــكـوادر
ــنـضـويـة الــفـنـيـة ا
حتت لــواء الــفــرقــة
الوطـنيـة للـتمـثيل..
وفــرقـتـنــا جـادة في
تـــطــويـــر كــوادرهــا
وتـــســـعـى اليـــجـــاد

القـدرات التي تـعمل بـجد واجـتهاد
لــصـنـاعــة مـشـهـد مــسـرحي عـراقي
سـرحية متـطور).مـضيفـا (االدارة ا
هي جـانب ارتـكـازي مـهـم لـلـعـمـلـية
سـرحية..وأعـتقد ان هـذه الورشة ا
فـاحتــة خـيـر لـورش أخـرى سـتـقـدم

الحقا).
ي مثال غازي وقال الفنان واالكاد
ـوقع الدائرة احملاضر فـي الورشة 
اإللكتـروني الرسمي (ان إقـامة هذه
الورش بشكل مستمر تضيف فائدة
فـنــيـة كــبـيـرة أمــا بـالــنـسـبــة لـهـذه
الــورشـة فـقـد كـنت مـحـاضـراً فـيـهـا
واســتــنـــدت في مــحــاضـــرتي عــلى
الـتـطـويـر الـسـريع لـلـقـدرة اإلداريـة
رحلت مهمت وهما رور  عبر ا
:قــــــراءة الــــــنص واالداء احلــــــركي
(احلـركــة)وكــيــفـيــة االســتــفـادة من

جتربة ستان سالفسكي).
وشـــهـــد الـــيــــوم الـــثـــاني من أيـــام
الـورشـة الـفـنـيـة مـحـاضـرة لـلـفـنـان
ي ســــعـــد عــــزيـــز عــــبـــد واالكــــاد
الـــــصـــــاحب.. الـــــذي حتـــــدث عن (

سرح) قائال (تقسم واجبات مدير ا
ــسـرحـيـة الـى سـبع نـقـاط اإلدارة ا
أساسيـة مهمة ومـركزة كالتـحضير
لـلـتمـارين وكـتـابة الـتـقريـر الـيومي
لــــلـــمــــخـــرج نــــهـــايــــة كل تــــمـــرين
واالحتفاظ بـعناوين وارقام هواتف
ــمـثــلـ ـشــاركـ في االنــتـاج وا ا
وتـهـيـئـة نـسـخـة الـتـلـقـ وتـهـيـئـة
ــؤديـة إلجنـاح الــتـمـارين األدوات ا
وبــالـتـالي جنـاح الـعــمل.. كـالـقـاعـة
واألكــســســوارات.. وخــلـق أرضــيـة
مـسـرحـيـة صـحـيـحـة تـوفر سـالسة
لـــــــلـــــــعـــــــمـل فـــــــضـال عن األثـــــــاث
ـسـرحـيـة األخـرى ـسـتـلـزمـات ا وا
ـمـثـلـ ومــتـابـعـة تـهـيـئـة مالبس ا
وعـــمــلـــيــة انـــتــاجـــهــا مع مـــصــمم

األزياء...
سؤول األوحد سرح هو ا  فمدير ا
لـــكل مـــايـــدور خـــلف الـــســتـــار من
سرحية مثل وفـنيو التقنـيات ا ا
واخلـدمــات ويـقـوم مـقـام اخملـرج ..
وهـنـاك شـخصـيـة مـهـمـة أخرى في
ــســرحــيــة وهــو مــســاعــد االدارة ا

ــسـرح حـيث اليـقل مـديـر ا
أهـــمـــيـــة وال شـــأنـــا عن
ـسـرح لـتالفي مـديـر ا
أي طار ويـعرف
جـــمـــيـع مـــهـــام
ــســرح مـــديــر ا
ـــــــــــذكـــــــــــورة ا
آنـفـا).مـوضـحـا
ان(عــــمل مـــديـــر
ــسـرح يـنــقـسم ا
الـى قــــــســـــــمــــــ

مـهـمـ هـمـا: عـمل
الـــتـــمـــارين و عـــمل

العرض).
واعــــــتــــــمــــــد قــــــسم
ـــســارح عـــلى أربع ا
مـــــــحـــــــاضـــــــريـن من
الــــفـــنــــانـــ لاللــــقـــاء
احملــاضـرات هم :مــثـال
سعد عـزيز عبد غازي
الــصــاحب ريــاض
شـــــهــــيــــد وطالل

هادي.


