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يـجــذب مـهـرجــان جـرش لــلـثـقــافـة والــفـنـون
االردنـي الـــذي يـــنـــطـــلق الـــشـــهـــر اجلـــاري
ـوسيقى والغناء مجـموعة جديدة من جنوم ا
هـــذا الــعــام من بــيـــنــهم الــلــبـــنــاني عــاصي
احلالني والـــكــويـــتي عــبـــد الـــله الــرويـــشــد
واإلمــاراتـــيـــة أحالم. ومن أبـــرز الـــفــنـــانــ
ــشــاركــ هــذا الــعــام حــســ األردنــيــ ا
السـلـمـان ونـانـسي بـيـتـرو وجـهـاد سـركيس
ومـحـمـد احلـوري ومـكـادي نـحـاس.وإضـافة
هرجان إلى احلفالت الغنائية الفردية يقيم ا
لـيــلـة عــراقـيـة جتــمع الــفـنـانــ سـيف نــبـيل
ومحـمد الفارس.كما تشـارك مجموعة كبيرة
من الـفـرق الـشـعـبيـة والـفـولـكـلوريـة الـعـربـية
مـنـهـا فــرقـة صـمـود الــفـلـسـطــيـنـيـة لــلـدبـكـة
ـوسـيـقيـة الـسـعـودية الـشـعـبـية وفـرقـة نـغم ا
وفـرقـة تـخت الـكـويـتـية وفـرقـة رضـا لـلـفـنون
ـصـريـة. وتــقـام أنـشـطـة الـدورة الـشـعــبـيـة ا
الثـالـثة والـثالثـون للـمهـرجـان في الفـترة من
دينة جرش األثرية 19 إلى 28 تموز 

ومـن 29 تــــــمـــــــوز إلى الـــــــرابع مـن آب في
العاصمة عمان.

 تُبث في ظل ما عـشنـاه ومـا نعـيشه كل رمـضـان من رزمة مـسلـسالت عـربيـة 
عـلى شـاشات الـتلـفـزة  تغـيب الـدراما الـعـراقيـة عن السـاحـة إلسبـاب بـعضـها

واضح ومعروف واالخر مبهم  وغير مُفّسر .. 
عروفة ضعف االنتاج  رداءة القصص والسيناريوهات  ومن تلك االسباب ا

 ازمـة تـسـويـقـيـة تـوجه اغـلب الـفـنــانـ نـحـو الـكـومـيـديـا الـتي تـراوحت بـ (
الهـادفة) وإن نـدرت وب الـساذجـة والتي تـشـكل الغـالبـية الـعظـمى .. وكل تلك
 فــرداءة الـقـصص تـنـفـر االسـبــاب وغـيـرهـا تـرتـبط بــبـعـضـهـا ارتــبـاطـاً وثـيـقـاً 
 وضعف االنتاج يُنفر قنوات العرض والسيناريوهات الضعيفة ال جتد نتـج ا
لـها مُـتـقـبل من الـفنـانـ .. وجنـد ان الـكتـابـة في الـبيـئـة الـعـراقيـة امـر في غـاية

التعقيد .. 
ـتلـقي البـغدادي يـختلف عن ـتلقـ .. فا فالكـاتب يُخـاطب اشكـاالً مخـتلـفة من ا
ـتلـقي اجلـنـوبي وكـذلك احلال بـالـنـسـبة لـبـاقي مـناطق الـبـلـد .. لذا فـأن مـهـمة ا
ناطقي والطبقي وااليديولوجي الكاتب تأتي صعبة جداً إلقناع هذا االختالف ا
ـتلقي العراقي يتقـبل افكار الكُتاب العرب والـغرب بسهولة اكبر .. لذا جند ان ا
النه يـفهم اخـتالف تلك الـبيـئات عن بـيئته وال من تقـبله إلفـكار الـكاتب الـعراقي 
يـتـقـبل االخـتالفـات داخـل بـيـئـته هـو.. ولـعل هـذا الـسـبب من اهم اسـبـاب فـشل
الدراما العراقية في ان جتد لنفسها مكانه ب منافساتها في الدول العربية

ا ال يـحمل الشك ان الـدراما والـسينـما هي إرث الشـعوب ولغـة تفاهم مع .. و
االخـر لـذا فـنـحن بـحــاجـة الى وقـفـة جـادة من صُـنــاع الـدرامـا والـقـائـمـ عـلى
ـكـنـة مـن الـنـاحـيـة الـقـصـصـية تـوصـيل ثـقـافـتـنـا بـإيـصـالـهـا بـأفـضل صـورة 
يات او والـتمـثيـليـة واالنتاجـية  فـأما الـقصـصية مـنهـا فنـحن نحـتاج الى اكـاد
ـطـلوب .. ـسـتـوى ا ورش عـمل مـكـثـفـة للـكـتـاب والـروائـيـ لالرتـقـاء بـهم الى ا
وكذلـك احلـال بالـنـسـبـة لـلـمـواهب الـتـمـثـيـلـيـة واالخـراجـيـة  وهـذا مـا سـيـجذب

سلسالت العراقية . التمويل واالنتاج إلجناح ا

وكـنــا نـعــيش ذكــريـاتك عــنـدمــا قـررت
العودة وسط الـظالم مثلـما غادرت في
ليلة ظلمـاء حتى وضعوك في صندوق
وســتــبــقى حــاضــرا بــيــنــنــا من خالل
زمـالءك وطــــفــــولــــتك في الــــبــــتــــاوين

ومسرح بغداد. 
عـلـمـتـنـا ان االنـسـان مـبـدا فـنـم هـانـئا

قرب اخيك الراحل فاضل خليل ) .
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صـرية يكرمـها مهرجان مـثلة ا ا
كــام الـسـيـنـمـائي الـدولي لالفالم
الـــتــســجــيــلــيـــة والــقــصــيــرة عن
أعــمـــالــهـــا الــفــنـــيــة وذلك خالل
دورته الــثـامـنــة الـتي ســتـقـام في
مدينة احلمامات التونسية للفترة ما ب 11 إلى 15 تموز

اجلاري.
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ـحافـظة الـكاتب الـعـراقي ضيـفه قـصرالـثـقافـة والـفنـون 
صالح الــدين و الـكـاتب عـبــدالـرحـمن الـقـيــسي بـاُمـسـيـة
ادبـيــة لــتــبــادل أطـراف احلــديث حــول (مــكــونــات الـنص

األدبي وكيف يكتب).
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ـاضي مــنـتــدى عـبـد الـروائي الــكـويــتي ضـيــفه االثـنــ ا
احلمـيد شومان في العاصمة االردنية عمان  في شهادة
أدبيـة له حول جتـربته الـروائيـة قدمه فـيهـا وادار احلوار

مع اجلمهور األديب مفلح العدوان.
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صري كشف أنه قـارب على اإلنتهاء من تصوير الـفنان ا
فــيـلــمه اجلـديــد (الـبــدلـة) و يــشـاركه الــبـطــولـة فــيه أكـرم

حسنى وهو من تأليف ماندو العدل.
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الكاتب الـعراقي ضيـفه قصـر الثقافـة والفنـون في االنبار
بـأصـبـوحـة ثـقافـيـة بـعـنـوان (الـقـصـة الـقـصـيـرة نـشـأتـها
ومراحل تطـورها) حتدث فيهاعن القصـة وكيفية تطويرها

واهم مراحلها .
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الشاعـر االردني انتـخبته جلـنة الـشعر فـي رابطة الـكتاب
األردنـي مـقررا لهـا خلـفا للـشاعـر محمـد خضـير الذي

استقال من منصبه. 
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يـــكـــرم مــهـــرجـــان وهـــران الــدولي
ـوسيـقيـ البـريطـانيـ مدينـون لكي ا

كثيرا).
ــاضي حــفل وحــضــرت لـــ الــشــهــر ا
إعادة تسمية مـسرح استضافه اللورد

ــــنــــتج كــــامــــيـــرون لــــويــــد ويـــبــــر وا
مــاكــيــنــتــوش حـيـث جــرى فـيـه إعـادة
ــسـرح الــذي عــرضت عــلـيه تــســمـيــة ا

مسرحية كاتس على اسمها.
وأصـبح مـسـرح لنـدن اجلـديـد ويـعرف
اآلن بــاسم مــســرح غــيــلــيــان لــ أول
مـســــــــرح في مـنــطـقـة وســيت إنـد في
لـــنـــدن يـــســـمى عـــلى اسم امـــرأة من
ـــــلــــكـــــيـــــة في خـــــارج األســــــــرة ا

بريطانيا. 
وحــازت لــ عــلـى الــعــديــد من
هنية اجلوائز خالل حياتها ا
من أبـرزهــا جـائــزة أولـيــفـيه
الـتي تقـدمهـا جـمعـية مـسارح

. لندن مرت
وفي عــام 2014 حــصــلت لــ

عــــلى لــــــــــقب د وهــــو لــــقب
شــــرفي بــــــــــــريــــطــــاني نـــظــــيـــر

ـــســـرح خـــدمــــاتـــهـــا لـــفـن الـــرقص وا
وسيقي. ا

ـسرحـيـ العـراقـي . مـجـموعـة من ا
قدم اجلـلـسة االعالمي طـه رشيـد قائال
( هــا قـد مــرت اربــعـون يــومــا مـثــقــلـة
بـاحلـزن والـلــوعـةعـلى رحـيـل زمـيـلـنـا
وصديـقنا اسـماعـيل خلـيل الذي توفي
انيـا والراحل من مـواليد مؤخـرا في ا
1948 بدا حياته الفنية ببرنامج جنة
االطــفـــال مع الـــراحل عـــمـــو زكي عــام
1961 واول عمل مسرحي اخرجه

مسرحية االبله عام 1967 وهو خريج
ثم سرح  كليـة الفنون اجلـميلـة قسم ا
اخرج مسرحية الرهان والرجل الرابع
ومـكـبـث والـعـاصـفـة لـبـتي قـدمت عـلى
مــسـرح بـغـداد كـذلـك اخـرج مـسـرحـيـة
بـيت الـدميـة للـفـرقة الـقومـية لـلـتمـثيل
عام  1975ثم مسرحية الكنطره اعداد

طه سالم) .
بـــعــــدهـــا و ضـــمن اجلـــلـــســـة تـــوالت
الـشـهــادات بـحق الـراحل سـاهم فـيـهـا
عـــدد من زمالئـه واصـــدقـــائه ومـــنـــهم
نـدالوي الذي نقـيب الفـنانـ صبـاح ا
قال ( غـادرنا الـفنـان الراحل اسـماعيل
خـــلـــيـل دون وداع وهـــو في الـــغـــربـــة

القـاص والصحفي العـراقي تكرمه وزارة الثـقافة  صباح
غـد اخلــمـيس عــلى قـاعــة مـســرح دار الـنــشـر والــثـقــافـة

الكردية ببغداد .
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ال تفقـد الثقة فى رئـيسك بالعـمل حاول احلديث معه
واالستفادة من خبراته.
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تـتـمـيـز بـالـذكــاء الـشـديـد لـتـحـلـيل مـا يـحـيط بك يـوم
السعد الثالثاء.
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اخلـسارة سـوف يكـون نتـيجـة إهمـالك لشـريكك  فال
توصل األمور لنهاية مؤسفة.
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هـنية ال تتـوقف عند مشـكلة معـينة لذا حاول احلياة ا
جتاوزها.
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ال تـســيـر خــلف الـوصــفـات الــشـعــبـيـة لــعالج مـرض
فاصل الذى تعانى منه. ا
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قوى عالقتـك مع شريك عمرك بشـكل كبير قبل فوات
األوان.
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ـشكـلك هو فـي تمـرينـات لـلعالج الـطـبيـعى.يوم احلل 
السعد االربعاء.

ÊUÞd «

ال تـضـر أبـنـاءك بــكـثـرة شـراء احلـلـوى الـتى حتـتـوى
على مواد حافظة.
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ــقـبــلــة ســيـؤتى الــدخـول فـى اسـتــثــمــارات الـفــتــرة ا
مكاسب جيدة ولكن التفكير اجليد مهم.
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ـقـبلـة بـسبب مـشـاريعك وعـمـلك سـيتـعـطالن الـفتـرة ا
ظروف طارئة.رقم احلظ  8.
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هـنى تفضـلون العـيش منعـزال لبعض عـلى الصعـيد ا
رقم احلظ 9. الفترات
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عالقـتك تـتـحسن كـثـيـراً مع الـشريك وذلـك ألنك حتبه
وال تريد إزعاجه.
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اشطب الكـلمات ادنـاه ولك حرية

ــخــتـــلف االجتــاهــات الـــتــنــقـل 

ــكن شـطب احلــرف اكـثـر من و

مـــرة لـــتــحـــصل عـــلى الـــكـــلـــمــة

طلوبة : (مدينة خليجية): ا

االدريــــــــــــــــسـي - يــــــــــــــــونـس -

التـضاريس - مـنال - االنـعام -

مـاجد - الـبـحرين - جـالـديران

ـل - - ديـــــــــــــــر الـــــــــــــــزور - 
اندونيـسيا - حمى - رياضة -

دمار - دب - محامي - جوائز

-دم - الدراما.
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التـدريـسيـة في مـعهـد الفـنـون اجلمـيـلة لـلـبنـات بـالبـصرة
ـركزة لـتعلـيم فن الفـخار الـتي تقام تشرف عـلى الدورة ا

في  قصر الثقافة والفنون في البصرة. 
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ـثقـفـ العـراقـي في اقـامت مـحلـيـة ا
احلزب الشيوعي العـراقي وبالتنسيق
ـسـرحي اسمـاعيل مع عـائلـة الراحل ا
نـاسـبة خـليل اسـتـذكارات  حـواريـة 
ـاضي اربـعــيــنـيــته صــبـاح الــســبت ا
ـنـتـدى بـيـتـنـا الـثـقـافي سـاهم فـيـهـا

يــعـيـش وحــيــدا ). واضـاف ( تــعــرفت
عـلــيه يـوم كــنــا نـقف عــلى بـاب جلــنـة
ـية الـفنون االختـبار لـلقـبول فـي اكاد
ـسـرح عام 1968 وقد اجلـميـلـة قسم ا
حالفنا الـنجاح في آن واحد وان نكون
مـعــا طـالــبـ مــقـبــولـ وبــعـد اربــعـة
اعـوام كــانت حـافـلـة بـاالبـداع والـتـالق
ــؤســسـ لــفــرقـة واحملـبــة وهــو من ا
مسرح الصداقة بقي الخر حلظة فنانا
نــرجــسـيــا ولم يــكن هــنــاك احــتــضـان
حقيقي للراحل من قبل الدولة وزمالءه
 اربـــعـــون عــــامـــا في الـــغـــربـــة وانت
حــاضــر بــيــنــنــا كــنــا نـراك فـي عــيـون
اصدقائك.لن نرثيه سيبقى جنما المعا
باقـات ورد وسالم له ولـلعـائلـة الصـبر

والسلوان).
وشهاده اخـرى من الفنان عـقيل مهدي
قائال (احلديث عن اسـماعيل خـليل هو
هاجر حديث عن جيل ذهبي جمـعتنا ا
ومـقاهي بـغداد والـغربـة احلقـيقـية في
اســمـاعــيل كــونه شــخـصــيــة مـتــمـرده
يسـكن في منـطقـة الكسـره وهو مـتمرد
عن التخلف يبحث عن احلقيقة دائما 

قـدم اعـمـال مـسـرحـيـة مهـمـة مع اديب
ركز الثقـافي السويدي القلوجي فـي ا
وكــان مــــن زمالئه ولـــيــد الـــعــبـــيــدي
وجواد الشـكرجي واخرون ذهـبنا الى
ــانـيــا مع يــوسف الــعــاني وقــدمــنـا ا
ــوت والـعـذراء حــضـرهـا مـسـرحــيـة ا
وكــان فــرحــا بــنــا وكــان الــراحل قــلق
دائــــمــــا تــــعــــرض الى االهــــمــــال من
االخـرين وسـبب له حزنـا عـمـيقـا لـكنه
كـان قـوي جدا) .وقـدم كـلـمـــة الـعـائـلة
شـقـيقـه سمـيـر خـليل قـائال ( نـيـابة
عن الـعـائلـة اشـكـر كل من حـضر
هذه اجللـسة والى االخوة في
برل الذين بذلوا جهـــــودا
كبيره اليـصال جثمانه الى

دة عشرة ايام ). بغداد 
واضــاف (اربـعــون عـامـا
فارقـنا في رحـلة الـلوعة
كـــنـــا نـــحـــتـــرق شـــوقــا
لـــرؤيـــته ولـــو لـــدقـــائق
مــعــدودة فــرحل والــديه
ولـم يـجـمــعـهـمــا الـلـقـاء
مــــعـــــا. ذهــــبـت احالمك
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ركز الطبـي اجلامعي في بيروت أنه أعـلن ا
إخـتـار الــفـنــانـة الـلــبـنـانــيـة كـارول ســمـاحـة
لـتـكـون ســفـيـرة داعـمـة جلـمـعـيـة (هـديـة الى
ــانـاً مـنه احلــيـاة) في مـحــافـظــة اجلـنـوب ا
بأنـهـا ستـكـون عامال مـسـاندا جملـهودهم
رضى بـالقلب.وقال في دعم األطـفال ا
ـــــركــــز فـي بـــــيــــان (أن الـــــهــــدف ا
األسـاسي له هو إنقاذ مئة طفل
ن يـــعــانــون من ســـنــويــاً 
تـشوهات خلقية في عضلة
الـقــلب) مـشــيـراً الى (أن
تـعي سمـاحة في منصب
سـفيـر لـلـمركـز سـيـكون له
ــرجــو الــوقع االيــجــابي ا
وسـوف يـسـاعـد بـالـوصول

نشود). الى الهدف ا
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للـفيـلم العـربي في دورته اجلديدة
الــتي تــنـطــلق في يــولــيـو (تــمـوز)
الـراحـلـة شـاديـة
عن مـــشــــوارهـــا
الــفـنـي.ويُـعــتـبـر
تــكـــر شـــاديــة
أول فـــــعــــالــــيــــة
تُــعــلـــنــهــا إدارة
هرجان رسمياً ا
الـــتـي تـــبــــاشـــر
حتــــــضــــــيـــــرات
الـدورة اجلـديدة
خالل الــــفــــتــــرة
احلــــــــالــــــــيــــــــة
وستقـيم مؤتمراً
صــحــافــيــاً قــبل
انـــــــــــــــــــــــــطــالق
هـرجان إلعالن ا
عـن بــــــــقــــــــيــــــــة

تفاصيله.

بالرئـيس مفتوحـة جدا وأخطاء من
كن حدوثها). هذا القبيل 

ـمـثل الكـومـيـدي احملـادثة وسـجل ا
الــتي أجـراهــا مع تـرامب ونــشـرهـا
عـلى االنـتـرنت.وفي احملـادثـة يـبـدو
أن ترامب يـهنـئ مينـينـديز بـتبـرئته

من قضية رشوة عام 2017.
وكـان ميـنيـنديـز اتـهم بقـبول هـدايا
وتـبرعـات مـاليـة حلـملـته من طـبيب
عـيـون فـي فـلـوريـدا مـقـابل الـتـأثـيـر
ـسؤولـ احلكـوميـ خلدمة على ا
ـذكـور في قـطاع مـصـالح الطـبـيب ا

الطب والصحة.
وحتـدث الـشـخـصـان في الـتـسجـيل
الــذي نـشـره الــكـومـيــدي أيـضـا عن
مـنـصب شـاغـر في احملـكـمـة الـعـلـيا
األمـــريــكـــيـــة بـــعــد قـــرار الـــقــاضي
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وقع الـــرئـــيس األمـــريـــكـي دونـــالــد
مثل كوميدي عندما ترامب ضحية 
ـة هـاتفـيـة مـعه من على أجـرى مكـا
م طـائرة الـرئاسـة األمريـكيـة (إير
ـتـحـدث فـورس ون ) ظــنـا مـنـه أن ا

سيناتور أمريكي.
ــمـثل الــكــومـيــدي جـون وانــتــحل ا
مـيـلـيـنــديـز شـخـصـيــة الـسـيـنـاتـور
األمــريـكـي بـوب مــيــنــيــنــديــز.وقـال
مـثل (إنه حتدث إلى صـهر ترامب ا
جــارد كـــوشــنـــيــر وأعــاد الـــرئــيس

ترامب االتصال به). 
ــمـثل (إنـه تـظــاهــر بـأنه وأضــاف ا

السيناتور).
ورد مـتـحـدث بـاسم الـبـيت األبـيض
(في بعض األحيان قـنوات االتصال

أنطـوني كيـنيـدي االستـقالـة الشـهر
ــتـــحـــدث الــذي الـــقــادم. ويـــقـــول ا
يـفـتـرض أنـه تـرامب في الـتـسـجـيل
إنه سـيــرشح قـاض في غـضـون 10

أيام إلى  14يوما.
وعنـدمـا تواصل الـبـيت األبيض مع
مـكـتب السـيـنـاتور مـيـنـينـديـز حول
ــــة الـــــــذي ظـن تــــرامب أنه ــــكــــا ا
أجــراهــا مــعه اســتــغــرب مــوظــفـو

السيناتور.
ـمـثل  (إن فـريق تـرامب كـان وقـال ا
كنهم بسهولة كشفه لو أنهم فقط
سألوه عن احلزب الـذي ينتمي إليه
الـسـيــنـاتــور مـيــنـيـنــديـز أو من أي
واليــــة يــــنــــحـــدر ألنــــنـي ال أعـــرف
اإلجـــــابـــــة عن ذلـك ولـــــكـــــنـــــهم لم

يسألوا).
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حصـدت الـفـنانـة الـلـبـنانـيـة  يـللي
مـقـدسي مـلـيون مـشـاهـدة بـعد اقل
من اسـبـوع عـلى طـرحـها فـيـديو
كــلـيب أغـنـيـتـهـا اجلـديـدة هال هال
علـى قنـاتـهـا الـرسـمـيـة عـبـر موقع

يوتيوب.
الفـيديـو كليب وقّـعه اخملرج بـشير
الغوسيس وكلمات االغنية للشاعر
الــــلــــبــــنــــاني مــــازن ضــــاهـــر و

تسجيلها في تركيا.
ــوقع االلــكــتــروني الــذي واشــار ا
نـــــشــــــــر اخلـــــبــــر ان (مـــــقـــــدسي
ــتـواجــــــدة خـارج لـبـنـان بـهـدف ا
اخـذ قــســـــــــطــاً من الــراحـة بــعـد
ســـــتـــــــــــــة اشــــهـــــر مـن الــــعـــــمل
ـتــواصل عــلى االغـنــيـة  تــلـمس ا

الـنـجاح الـكـبيـر اللـكـليب من خالل
ســيل الـتـعــلـيـقــات الـتي تـتــلـقـاهـا
يــومــيــاً عــلـى حـســابــاتــهــا عــلى
مـــــواقع الـتـواصل االجــتـمـاعي
ـــتــــــــــفـــاعــــلـــة مع الــــعـــمل وا

اجلديد).
كـــمــا عـــبّـــرت عن ســـعـــادتـــهــا
بـــاالصــداء االيـــجــابــيـــة الــتي
رافـــقـــــــــت اطالق كـــلـــيب هال
هال وهـــــــي تـطل يـومـيـاً على
اجلــمــهــور عــبـر حــســابــاتــهـا
لــــتـــــــــــــــتــــواصــــــل مــــعـــــهم
وتـــعــرف آرائـــهم  حــتـى انــهــا
تـــتــــــــشـــارك مـــعـــهم يـــومـــيـــاً
ـــونــديــال روســيــا حـــمــاســهم 
2018 وتشجّع معهم فرقِهم

فضلة. ا
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عاما.
مـثل بيـتر النـد زوج ل عـبر وأعـلن ا
ـنـا مـسـاء تـويـتــر (أنـهـا رحـلت عن عــا
ــسـتـشـفى األمـيـرة غـريس في األحـد 

وسط لندن).
ولـدت لــ في بـرومــلي جـنــوب شـرقي
ـهنـية راقـصة لـندن وبـدأت مسـيرتـها ا
باليه لكـنها حققت أكـبر جناحاتها في
ـســرح حــ صـمــمت رقــصـات عــالم ا
مـــســـرحـــيـــتي كـــاتس وشـــبـح األوبــرا
(فـانـتــــــــــوم اوف ذا أوبـرا) وكالهـمـا

من تأليف اللورد لويد ويبر.
وصــمـــمت لــ رقــصـــات أكــثــر من 60
مــســرحـيــة شــهــدتــهــا مــســارح لــنـدن

ونيويورك.
ونــعى الــلــورد لـــويــد ويــبــر الــفــنــانــة
الــراحــلــة عـــلى تــويــتـــر قــائال (وداعــا
عـــزيــزتي غــيــلــيـــان. ثالثــة أجــيــال من
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