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الـشـاعـر والـنـاقـد االردني قـدم في كـتـابه اجلـديـد (سؤال
رجـعيـات في الشـعر األردني) دراسـة في أعمـال أربعة ا

. شعراء أردني
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طربة فوزية ضيفتهما قناة (الشرقية) طرب الـعراقي وا ا
ــاضي ضــمن بــرنـامج (اطــراف احلــديث) الـذي االحـد ا

يعده ويقدمه االعالمي مجيد السامرائي.
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ي االردني تـضـيـفـه مـسـاء الـيـوم الـثالثـاء رابـطـة االكـاد
الـكتـاب بـعمـان في مـحاضـرة بـعنـوان (فـلسـفـة اإلبداع)

يقدم احملاضر ويدير احلوار الدكتور أحمد ماضي.
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وفــي مــــســــابـــقــــة األفـالم الـــروائــــيـــة
ــركـز األول (من الـقــصـيــرة فــــــــــاز بـا
دون قــصــد) لــلــمـــخــرج عــبــد الــعــزيــز
ـركـز الـثاني بـهـبـهانـي وحصل عـلى ا
(الــوظـيـفــة) لـلـمــخـرجـة مــر الـعـبـاد
وجــاء ثــالــثـا (عــلي) لــلــمـخــرج مــقـداد

الكويت.
وفي كـــلـــمـــة اخلـــتـــام قـــالت رئـــيـــســة
ــهـــرجــان فــاطـــمــة احلــســـيــنــان (إن ا
ـــهــرجــان حـــقق أهــدافه وعـــمل عــلى ا
حتـريك السـينمـا الكـويتـية وتنـشيـطها
وحتــفــيـز الــشـبــاب الـكــويــتي لـتــقـد

األفضل).
وأضافت (أن الدورة الثالثة ركزت على
األفالم الـوثـائقـية الـقـصيـرة والـطويـلة
ألهـمـيـتـهـا من حـيث اجملـهـود والـبحث
عن احلـقـيـقـة) مـشـيـرة إلى (أن الـفـيلم
الروائي الطـويل ستكـون له مكانته في

قبلة). الدورات ا
هرجان 21 فيلما. وشارك في ا

{ الكويت  –وكاالت - اختتم مهرجان
الـكــويت الـســيـنـمــائي دورته الـثــالـثـة
اضي بحفل إعالن وتوزيع اخلميس ا
اجلوائـز الذي أقيم في مـكتبـة الكويت
الـوطـنـيـة بـحـضـور عـدد من الـفـنـانـ

. ثقف وا
وفي مسابقـة الفيلم الوثـائقي القصير
ـــركــــز األول (هـــكــــذا ولـــدت) فـــاز بــــا
للمخرج عبد الوهاب األصبحي بينما
ـــركــز الـــثــاني (الـــديــجـــتــال فـــــاز بــا
واألفالم) للمخرج محمد الهولي وحل
ــركــز الــثــالث (الــعــنف الــلــطــيف) بــا
لــلـــمــخــرجـــ ســعــد جـــمــال وأحــمــد

اخلضري.
وفي مسابـقة الفـيلم الوثـائقي الطويل
ـــركــز األول (زري) لــلـــمــخــرج فـــاز بــا
ـركـز حــسـ حـبــيب بـيــنـمــا جـاء بــا
الثاني (الشـهيد احلي) للمـخرج ثنيان
الـرشــود وحل ثـالــثـا (اعــطـيــني قـلم)

للمخرجة ميس الفيلكاوي.

ـمــثل الـســوري اجنـز تـصــويـر مـشــاهـده من مــسـلـسل ا
العمـيد  تألـيف وإخراج باسم الـسلكـا ويشاركه الـبطولة:

كاريس بشار ورنا شميس.

قيم ترجم العراقي ا الصـحفي وا
ـــتــحـــدة يـــشــارك في الـــواليـــات ا
بـكــتـابــ من تــألـيــفه في مــعـرض
الـــكــتـــاب الــعـــراقي الـــرابع الــذي
تـــنـــظـــمه دار الـــذاكـــرة لـــلـــنـــشـــر
والــتــوزيع فـي كــالــيــري االورفــلي
لــلـفـنـون بـعـمـان هـمــا (حتت لـهـيب احلـرب) و( رحـلـة في

ذاكرة شارع الرشيد ).

نصة  تأليف مثـلة السورية انـضمت السرة مسلـسل ا ا
هوزان عكو و إخراج التونسي مجدي السميري .

الوكيل األقـدم لوزارة الثـقافة والـسياحـة واآلثار العـراقية
افـتـتح الـدورة الـتـدريـبـيـة الـتي أقـامـهـا قـسم تـكـنـولـوجـيا
ــعــلــومــات واالتـصــاالت بــالــتــعــاون مع قــسم الــتـدريب ا

والتطوير في الوزارة.
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ؤرخ الـعراقي وعمـيد كلـية األداب والـعلوم في اجلـامعة ا
ـنتـدى الـعراقي في الـعاصـمة االهـليـة بالـبـحرين ضـيفه ا
سـتـعـمر سـابـر  غور الـبـريـطانـيـة لـندن بـنـدوة عنـوانـهـا(ا
ثـورة الـعـشـرين قـراءة في ضوء مـنـهـجـيـة تاريخ الـعـقول

الذهنيات).

اسلي انفر

روتانا من خالل حسـابها الشخصي
ـــــوقع الـــــتــــواصـل االجــــتـــــمــــاعي

(انستغرام).
البس وظهرت عـبد الرازق 
كاجوال ونظارة شمس فيما
ارتـدت روتـانـا بـنـطـال جـيـنز
زقًا ومثيرًا ولم تعلق عبد

الرازق على الصورة.
وكـان آخـر أعمـال عـبـدالرازق
الـدرامـيــة مـسـلــسل (حـدوتـة
مـــرة) والـــذي  عــــرضه فى
ـــــاضي ودارت رمـــــضــــــان ا
أحــــداثه حــــول (مُـــرة) الــــتي
تـعـيش مـأسـاة عائـلـيـة تـهدد

ستقبلية. حياتها ا
ـــــــمــــــــثل الـى ذلك صــــــــرّح ا
الـتــونـسي ظــافـر الـعــابـدين
بــأنه يــصـوّر حــالـيًــا فــيـلــمـاً
سيـنمائـياً جـديداً مع الفـنانة
نــيـلــلي كـر ســيـتم اإلعالن

عن تفاصيله قريباً. 
وأضـــــــاف في حــــــديــــــثـه مع
يس احلـديدي في اإلعالميـة 
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فــــادت وســـــــــائـل اعالمــــيــــة
ــســلــسل تـــركــيــة ان بــطــلــة ا
الـتــركي (عـروس اسـطـنـبـول)
اســـلي أنــفـــر انــفـــصــلت عن
حــبـيــبـــــــهـا الــنــجم الــتـركي
مــراد بـوز وذلـك يـعــد عالقـة
حبّ طـــويــلـــة حتــدثـت عـــنــهــا

الـصحافـة سابـقا بـشكل كـبير اال ان
أسـلي لم تـعـلّـــــــق عـلــــــى هـذه األخـبــــــــار لـغـاية

اآلن.
سلسل التركي عروس إسطنبول وكان فريق عمل ا
كـان قد إحتـفل مـؤخرا بعـيد مـيالد اسلي الـ35 في

كواليس التصوير.
وظـــــــــهـــرت أنـــفـــر في مـــقـــطع فـــيـــديــو مـن أجــواء
ــفــاجــأة وهي تــطــفئ شــمــوع قــالب حــلــوى عــيـد ا
ـسـلـسل مـيالدهـا وســــط تـصـفــيق وغـنـاء فـريق ا
ــوســــــــم الــثــالث مــنـه حـالــيــاً في الـذي يُــعــرض ا

تركيا.

ازمنـة مضـيئـة اختـرق موجـة البـحر
ـــركــبه لـــيــؤسس مـــديــنـــة جــديــدة
ورحلته تشع ضـوء من خيوط الذهب
ـوجـات البـحـر فكـان بـحارا تـمـتزج 

يدرك خـطورة االمواج
وكــم مـن خـــــــــــــــــرائـط
اكـتـشـفت فـيـهـا قارات
ـــســرح جـــديـــدة هـي ا
الــتـجـريــبي وكـان اول
مــفــتـــاحــنـــا الــذهــبي
رحــلــته كــانت خــارطـة
لـــــــزمن اليـــــــتـــــــوقف )

واكدت الفنانة عواطف نعيم ( صعب
ان تتحدث عن استاذك تعرف تاريخه
وعــلـو هــامـتـه لـكن قــتــلـتــنـا عــمـلــيـة
التـهميش واالبـعاد ونـحن نعيش
في زمن الـتـجـاهل نـتـذكـر الراحل
دائـما مـغـامر وبـاحث كـان يؤمن
ان العلم كـنز ان تمـنحه لالخرين
جـمعـتـنا سـرح  .كـنت معـه في ا
جـلــســات كــثـيــرة وهــو مــتـرجم
ـعالم االخـرى عنـدما اكتـنز من ا
وقفت في مـحافل عـربيـة تذكرت
مــــــــاقـــــــدمـه لـــــــنــــــــا وزرتـه في
ــسـتـشـفى بــعـدهـا ذهـبت الى ا
بــيــته فــكــان نــحــيال ضــعــيــفـا
ني انني لم ارى متعبا وما يؤ
مـسـؤوال  ووزيــرا في تـشـيـعه
رحم الـله سـامي عـبـد احلـمـيد
ونـحن طـلبـته سـنـحـيي ذكراه

دوما فهو قيمة كبرى ).
 وقال الفنان عزيز خيون (انا
من احملظـوظ الني تتـلمذت
عـلى يـده تـعـلـمت مـنه خـلـقا
وعـلـمـا وجـمـاال لـوطن اسـمه
الــعــراق وشــرفــني ان اكــون
ــثال مــعه فـي مــســرحــيــة
تنبي كـان يدخل كالـتلميذ ا
وكنت اسـابقه في احلـضور
وكـان يــسـبـقـني دائـمـا هـذا الراحل سامي عبد احلميد
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اضي نظـمت جمـعيـة الفـنانـ التـشكـيلـي العـراقيـ السـبت ا
ـطـعم الـتركي وسط ـباشـر امـام مـبنى ا فعـالـيـة للـرسم احلـر وا
بـغــداد دعـمـاً لـلـحــراك الـشـعـبي وتـواصال مـع  الـزخم الـبـطـولي
ـتــظــاهــري ســاحــة الــتـحــريــر  شــارك في الــفــعــالــيـة عــدد من
التشكيـلي العراقيـ حيث رسموا لوحة كـبيرة موحدة جسدت
الـبطـوالت التي يـقوم بـها الـشبـاب  فيـما تـفاعل احلـاضرون من
ـظاهـرات مع هـذه الفـعـاليـة واخذوا ـشـارك في ا ـواطـن وا ا
فـرشـاة الـرسم ووضعـوا بـصـمـتهـم وكلـمـاتـهم بـعفـويـة خـالـصة

مؤمنة لشجاعة هذا الشعب وانتصاره على الفاسدين.

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

اعلـنت نقـابة الـفنـان الـعراقـي تـأجيل
انــطالق فــعـــالــيــات مــهـــرجــان الــعــراق
الـــوطــــني لــــلـــمــــســـرح الــــذي كـــان من
ــفـــتـــرض ان تــنـــطــلـق فــعـــالــيـــاته في ا
اخلامس من الـشـهـر اجلاري لـلـتواصل

دة اسبوع.
واشار بيان تلـقته (الزمان) امس ( رغم
الـتـزامـنـا الـقـانـوني وتـوقـيـعـنـا إلتـفـاقـية
تعاون مع الـهيـئة الـعربيـة للـمسرح ومع
ــهــرجـان مــؤسـســات عــراقــيــة داعــمــة 
العـراق الـوطـني لـلـمـسـرح الـذي تـنـظمه
نقـابـتـنـا بـشـراكة نـفـتـخـر بـها مع وزارة
وقفنا الوطني مع الثقافة والتزاما منا 
أبـنـاء شـعـبـنـا فـقـد قررنـا تـأجـيـل مـوعد
ــسـرحي ـهــرجــان لــيــكـون عــرســنــا ا ا
مــتــزامـــنــا مع حتـــقــيق
مـــــــــــــــــطـــــــــــــــــالـب

اجلماهير). 
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ـمــثـلـة غــادة عـبـد الـرازق في اطـلت ا
صورة سيلفي برفقـة ابنتها الوحيدة
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تـوفـر وقـتـا كبـيـرا الـيـوم خالل ساعـات عـمـلك وتـنمى
مهاراتك فيه.رقم احلظ 9.
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 احلــصــول عــلى قــسـط من الــراحــة الــنــفــســيــة امـر
ضروري يوم السعد الثالثاء.
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 ال تـتـردد فى طـلب احلـقـوق اخلـاصـة بك الـيـوم يوم
السعد االربعاء.
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ال تــتــردد فى خـوض جتــربــة ريـاضــيـة جــديــدة حـتى
حتقق أهدافك.رقم احلظ 3.
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خالل االجــتــمــاع مع رئــيــسك تــتــمـكـن من الــوصـول
حللول جيدة للعقبات التى واجهتك .
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حتقـق خطـوات مـؤثـرة وظـاهـرة فى مـسـيـرتك ويـثنى
عليك الكثيرون .
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أنـت رومـانــسـى وهـو مــا يــتــســبب فى مــشــكالت مع
شريكك الذى يفكر بواقعيه أكثر.
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تـتـجنب الـدخـول فى جـدال مع احملـيـطـ بك لـراحتك
. الشخصية يوم السعد الثن
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ا حتتـاج الستشارة صديق مـقرب حول اخلطوات ر
القادمة بخصوص تكوين أسرة  .

bÝô«

ـسـاء لديك أكـثـر من فرصـة لـتعـويض مـا فاتك عنـد ا
اضية . فى خالل الفترة ا
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لـديك خـطـة مـتــكـامـلـة خالل الـفـتـرة الـقـادمـة لـتـطـويـر
رقم احلظ2. لياقتك البدنية
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صـــديـق مـــقـــرب لـك فى حـــاجـــة شــــديـــدة لـــوجـــودك
يوم السعد السبت. بجانبه

 u(«
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وضـعته قـيـد الرهن  نـبـات شوكي عـاصـمة
تركيا من اجزاء الراس موطني االصلي.

                          (ج)
تعـود بالـفائدة اجلـسمانـية  صبـاغة اساس
مــدعم انــدفــاع اخالصـه اســيــرة مــؤقــتـة

اثامه نقيض قساوة.

امر اطالق سراح منطقة منـاسبات احتفالية
ســفن نـــقــيض رابـــحــة مـــصــريــة ســـودانــيــة
ضخمة صخور بحرية باجلمع في الطليعة

عملية حسابية
                            (ب)

ابـعــد عن الــعـيــنــاضـربـه بـالــسـوط يــهــنـئن 

ثالث مـجمـوعـات تـشـكل كـلـمـات من خـمـسة
حــروف يــكــمل بــعــضــهــا بــعــضــا بــواســطـة
احلـرفـ االخـيريـن من كل كـلـمـة.في خـانات
الـــعـــمـــود الـــوسط حتــــصل عـــلى الـــكـــلـــمـــة

:( طلوبة:(من سور القرآن الكر ا
                             (أ)
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هـو مـعــلـمـنـا وهــنـاك اسـمــاء كـبـيـرة
التـمــوت وعـيــبــا ان النـســتـذكــر هـذه
القامات اصحاب جتربة وتاريخ ومن
ــا ـــثل هـــؤالء ورفــقـــا  اين نـــاتي 
تـبقى ) . واشـار  الفـنـان حسـ علي
هــــــارف انه (هــــــذا الـــــرجـل ســـــامي
عـبـداحلـميـد مـعـلـمنـا واسـتـاذنا
وعزائنا انه تـرك ارثا الجيال
مــسـرحـيـة تــوالت فـكـنت
تـلـمــيـذا له عـلـمـنـا فن
الـكلـمة عـمـلت معه
مـــــســــــاعـــــدا في
مسرحية جزيرة
ـاعـز ومـدرسا ا
مــــســـــاعـــــدا له
ورحـم الــــــــــــــلـه
ســـــامـي عـــــبـــــد
احلـميـد واتـمنى
ان نــــــتــــــاسـى به
وان يـــكــون قــدوة
لـــنــا فـي مــحـــبــته

وعطاءه ).

واضـاف ( اقتـرح عـلى وزارة الثـقـافة
ان يـكون هـناك مـتحـفـا للـعظـماء وان
نبدأ بـتاسيس مـدينة تمـتلك حضورا

ية ) . ؤسسي ثقافة العراق اال
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ذكــرتـنــا الــصــورة االخــيــرة لـلــراحل
الكـبير سـامي عبـد احلميـد وهو على
كــرســيه الــنــقــال يــعــاني مـن مــحــنـة
ــرض الى ســنـوات كــان فــيـهــا هـذا ا
ـــعـــلـم مـــلئ الــــســـمع والــــبـــصـــر  ا
ناسبة اربعيـنيته التقت ( الزمان ) و
بــعـــدد من زمالء واصـــدقـــاء الــراحل
ومـنـهـم رائـد مـسـرح الـصـورة صالح
الــقـصب الـذي قــال ( عـنـدمــا سـمـعت
بخـبر رحيـل صديقي وزمـيلي الـفنان
سامي عبد احلـميد مرت في مـخيلتي

بــرنــامــجــهــا الــقــاهــرة اآلن (ســعــيـد
ـصـرية من بـالـتـواجد في الـسـيـنمـا ا
خالل فيلم العنكبوت مع النجم أحمد
الـسقـا والـنـجمـة مـنى زكي. وهو من
تـألـيف مــحـمـد نـايــر وإخـراج أحـمـد
نــادر جالل وإنـــتــاج ولــيــد صــبــري
وينتمي لنوعـية جديدة لم أقدمها من

صرية). قبل في السينما ا
فـــيـــمــــا أشـــار إلى (أن تــــركـــيـــزه في
الـــســـنـــوات األخـــيــــرة انـــصبّ عـــلى
ـوقع الـدرامـا الـعـربـيـة) ولـفت وفـقـا 
ايـالف إلى (أن مــشــاركـــته في األفالم
ـسلـسالت األجنـبيـة ستـبقى هـدفاً وا
بالنسبة له) مذكراً (بأن بدايته كانت

في إنكلترا).
وأضـاف (أنه يـسـعى لتـحـقـيق توازن
ب الـوجود في درامـا العـالم العربي
وعـلى الــسـاحـة الــدولـيـة في الــفـتـرة
ــــقـــبــــلـــة وفـي هـــذا اإلطــــار تـــأتي ا
مــشـــــــاركــته في مــســلــسل أمــريــكي
انــتــهى من تــصــويــر دوره فــيه مــنـذ
ـنـتـجة أسـبـوع وتـعـلن عـنه اجلـهـة ا

قريبًا).
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غادة عبد الرازق


