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مقعد امام الشاشة الصغيرة

دشداشة وبـشت او كعوب ; لركالت
الــنــسـوة وصــدهــا  حـسـن وضـحك
ولـــعب وجـــد وحب ... ومـــصـــطــفى
ـتسـابقـة  : م االحـلى اللي يقـول 

على اليم ام اللي على الشمال?
 وهو يـقف ب فـايز الـسعـيد وعلي
اخلوار ; فتـرد علـيه اللي في النص
تقصـده هو .فـيقول : مـبروك ربحت

سيارة .

صطفى اآل غا  : قال  فايز السعـيد 
 انــا مــعـلــومـاتـي في الـكــرة (زيـرو)
بــعــدهــا  كــشف البي كــرم  انه حلن
وغـنى اغــنــيـة حــبــيـبي بــرشــلـوني
حلـــســ اجلــســمـي رغم انه ريــالي
.(بـرنـامج اصـداء الـعـالم عـنـد االغـا
لــيس حتــلــيــلـيــا  وال يــضــيف فــيه
مـتـخـصـص ; بـل يخـتـار مـاتـيـسر
البس – مـن جنـــوم عــــرب طــــوال ا
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حفل االفتتاح ايضا عرض فيلم
بقايا امنيات تاليف صهيب
الـعـبـد الـله اخـراج عـذراء
يـــاســـ وفــــيـــلم الـــيـــد
الـــصـــفــــراء من انـــتـــاج
دائرة العالقات واالعالم
في وزارة الـــــداخــــلـــــيــــة
تـالـيـف واخـراج عـمـار بن
حـا والـفـيـلم يـتـحدث عن
ـــثــقف االشـــاعــات ودور ا
في الــقـضــاء عـلــيـهـا

والــــتي تــــؤثـــر
ســـلـــبــــا عـــلى
مــــجـــــريــــات

احلياة.
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ــمــثل الــعـــراقي يــحــتــفي به ا
ـلـتـقى االذاعي والتـلـفـزيوني ا
عـصـر اليـوم الـثالثاء لـلـحديث
عن مـسيرته االبـداعية بـجلسة
ـلـتـقى صالح يـديـرهـا رئيس ا

الصحن.
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الـشــاعـرة الــعـراقــيـة ادارت اجلــلـســة الـتي اقــيـمت
اضي في بيت احلـكمية  للـقاصة ايناس اخلـميس ا

البدران وسط حضور واسع.
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الـكاتب الـسوري صدرت لـه  قصة لالطـفال بـعنوان
(عـائلة األرانب) نفذت رسـومها آمنة مـحناية وتروي
بـأســلـوب مــشـوق اســتـخــدام صـيــاد ألرنب روبـوت

لإليقاع بالثعلب.
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ـجمـوعة اغاني طـرب العـراقي يسـتعد لـلمـشاركة  ا
في مــهـرجـان االغــنـيـة الــفـراتـيــة الـذي يـشــرف عـلـيه
لحن محسن فرحان ويقام قريبا في نادي العلوية. ا
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الــفــنـــانــة االردنـــيــة شــاركت فـي الــدورة االولى من
تـوسطـية الـذي اقيم مـهرجـانات مـنارات الـسيـنمـا ا

في تونس.
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الـفنانة اللبـنانية تقدم اوبـريتا غنائيـا ضمن فعاليات
مـهرجانـات االرز الدوليـة في لبـنان بعـد مشاركـتها
مـؤخـرا فـي الـدورة الـسـابـعـة مـن مـهـرجـان مـوازين

غربي. ا
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سرح بـوزارة الثقـافة حفال السـينمـا وا
فــنــيــا لــلــفالمــنــكــو حتـيــيـه فـرقــة (ايل
ــبــروجــو دي مــاربــيال) في الــســاعــة
السـادسة والنـصف من مسـاء اخلميس
ــســرح الــوطـني ــقـبل عــلى خــشــبـة ا ا

والدعوة عامة).
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ـسـرح الوطـني مـساء تـضيف خـشـبة ا
ـقبل حـفال فنـياا لـلفالمـنكو اخلمـيس ا
االســبــاني  وقــالت دائــرة الــســيــنــمــا
لـكة اسبانيا في سرح ان (سفارة  وا
الـــعــراق تــقـــيم بـــالــتــعـــاون مع دائــرة

تــمــيل الى الــهـــدوء االيــجــابي بــعــد عــواصف االيــام
السابقة رقم احلظ 2.
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تقـوى الـطمـوحـات وتكـون االتـصاالت جـيـدة ومثـمرة
رقم احلظ 19.
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ترغب في تعزيز الروابط ب الطرف بانتظارك سفر
من أجل إتمام بعض األعمال.
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افــكــار بــراقــة ومــهــمــة ومــهــارة مــذهــلــة تــغــنــيك في
التواصل مع اجلميع وكسب التأييد.
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ـساوىء الـتي تـظـهر تـكـون مـستـعـداً لـلتـغـاضي عن ا
ب احل واآلخر في شخصية حبيبك.
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 تـتنـاغم مع منـاخ مهم ومـنتج وتـنافس من تـشاء بـثقة
يزة بالنفس.
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ــسـاعي يــبــدو هـذا الــيــوم مــنــاسـبــا لــشــتى أنــواع ا
الية أو التجارة . فاوضات والعمليات ا وا
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 تـعــيش يـومــاً ذهـبــيـاً وأفـراحــاً وانـســجـامــاً وأوقـاتـاً
سعيدة. وتتخلى عن االفكار السود .
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الفلك يـهدي إليك إمكانات كثيرة ويجعلك مصرّاً على
التعبير عن نفسك.
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انه يـوم حافل بـاالخـبار والـتـطورات حـيث تـبدو واثـقاً
بنفسك بعيدا عن االنطباعات السيئة.

Ë«b «

االنـفـتـاح عـلـى بـعض اجملـاالت الـتي كـانت مـجـهـولـة 
منك.رقم احلظ 7.
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يـزة وسـاحرة. يوفـر لك هـذا الـيوم أوقـاتـا عاطـفـيـة 
شاريع وتقوى االتصاالت. وتكثر ا
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Âu−M «Ë X½√ WDÐ«d²*«  ULKJ «

الــكــلــمـــات تــرتــبط كـل مــنــهــا
اجــمع حـروف بـحــرف مـعــ 
الـــدوائـــر لـــتـــعـــرف الـــكـــلـــمـــة

طلوبة:  ا
1- (دولة اوربية):

2- جزء من الوقت

3- جلوس

4- يتقاعس

5- مجزأ

6- سيقان

ني 7- سد 

والسـينمائـية وشارك أيـضاً في الكـثير من
سرحية. األعمال ا

كـــمـــا ألف الـــراحل الـــكـــثـــيـــر من األعـــمــال
سـرحـية الـتي شارك ـوسيـقـية لألعـمـال ا ا
ـسـارح وقـام فــيـهـا وقـدمـهـا عـلى أشـهـر ا
كـن البوح بتـأليـف موسيـقى مـسرحيـة ال 
لـــلــــكـــاتب جــــورج بـــرنــــارد والـــتـي قـــامت

ببطولتها زوجته جويس بولفانت.

الى ذلك جنـحت الــفـنــانـة االمــارتـيـة أحالم بـأن تـكـون
حــديث وســــــــــائل الــتـــواصل لــيــلـــة تــتــويـج الــفــريق

ـــونــديــال من خـالل تــغــريــدة الــفــرنـــسي بــا
ـة بحق الـلـغة وصفت بـاجلـر

الفرنـسيـة فقـد كتبت
جــمـــيـــلـــة مــلـــيـــئــة
بــــــــاالخــــــــطـــــــاء

االمالئية .
وقـال مـوقع فن
الـــــذي نـــــشــــر
اخلــــــــبــــــــر (لم

تسـلـم احالم بـعد
هـــــــذه الــتـغــريـدة من

ــعـلــــــــقـ والــسـاخـرين مـئـات ا
وهــنــا ال نــعـــــــــرف ان قــصــدت
نـــشــــــرهــــا بـــشـــكـل خـــاطئ ولم
تـســتــــــــــــــعن بــشـخص يــجــيـد
الــلــغــة الــفــرنــســيــة بــهــدف اثـارة

اجلـــدل ام فــــعـــلــــــــيـــا االمــــر غـــيـــر
مقصود).
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اخـتـتـمت مــؤخـرا فـعـالــيـات مـهـرجـان
ـلــتـقى الـسـيـنـمـائي الـشـبـابي االول ا
الذي اقامه وعلى مدى يوم متتال
ــســرح وثــقــافـة قــسم الــســيــنــمــا وا
وفنون الشباب وبحضور حشد كبير
من الــفـنــانــ واخملــرجــ وعــشـاق

السينما .
( الـــــزمــــــان ) واكـــــبـت الـــــعـــــروض
الـسيـنـمائـية الـتي غالـبـيتـها اعـمال
عـاجلات شـبابـيـة حتمل االفـكـار وا
الـسـيـنمـائـيـة اضـافـة الى اجلوانب
االنـسـانـيـة والـعـلمـيـة والـثـقـافـية 
ـشـاركــة فـيـلم بــقـايـا ومن االفـالم ا

امـنيـات اخراج عـذراء يـاس وانـفاس
هـائـجـة للـمـخـرج مـالك عالوي  وفـبلم
ـــان فــارس وفـــيــلم بـــالــيت اخـــراج ا
نـيـشـان لـلـمـخـرج جـعـفـر خـطـاب وفوز
ثاني للمخرج ناطق سوري وفيلم ماذا
لوكنت خملـرجته دعاء حـسن  اكبر من
احلب لــلــمــخــرج ابــرار اجلــبــوري مع
مــــــشــــــاركـــــــة عــــــدد اخــــــر مـن االفالم

واخملرج .
وشـهـد حفـل اخلتـام تـوزيع الـشـهادات
هرجان وشمل التقديرية للمشارك با
كل من صباح رحيمه  حـس العكيلي
ــان فـارس  عـذراء يــاسـ  يـاسـر ا

موسى  وائل عدنان واخرون .

بـعـدهــا  االعالن عن االفالم الـفـائـزة
حـيث ذهـبت اجلــائـزة الـثـالـثــة لـفـيـلم
ـان فـارس بيـنـما بـالـبيت خملـرجـته ا
ذهـبت اجلـائزة الـثـانيـة لـفيـلم انـفاس
هـائـجـة لـلـمـخـرج مـالك عالوي واعـلن
عن اجلـائـزةاالولى الـتي ذهـبت لـفـيـلم

نيشان خملرجه جعفر خطاب .
وكــان حـفل االفــتـتـاح الــذي اقـيم عـلى
ـدير عام دائرة قاعة فـنون شهد كـلمة 
ثـقـافـة وفـنون الـشـبـاب فـائـز طه سالم
قـال فــيـهـا ( سـتـشـاهـدون الـيـوم افالم
شـبابـية مـهمـة كـون هاجس الـفن مهم
جـدا من خالل الــفـكـرة واحلـركـة وهي
حالة انسانية ان تقدم شئ وان حتقق
شـئ جتـاه حـالـة مـعـيـنـة  والـسـيـنـمـا
بــعـد هــذا الـتــطـور اصـبــحت جـزء من
الــتــاريخ يــوجــد ابــداع لــكن الــفــرص
قليلة )  وجـاء في كلمة جلنـة التحكيم
الـتي الـقـاهـا اخملـرج صـبـاح رحـيمه (
ســـعـــادتي التـــوصف بـــوجـــود هــؤالء
الشـباب الذين تـمكـنوا ان يجـعلوا من
الصورة تتـكلم واشد على كل من عمل
في هــذه االفالم وانـتـجـهـا وبـالـتـاكـيـد
نـحن نـعـول عـلى هـؤالء الـشـبـاب وهم
يــصـنـعــون احلـيــاة واالمل ) وتـضـمن

لتقى السينمائي الشبابي االول eOL²…∫ مشاهد من فعاليات ا  Âö «

رئـيس جمعـية التـشكيـل العـراقي يحـل ضيفا مع
مـجــمــوعـة ازامــيل عــلى كـالــيــري ودار كـلــمـات في

تركيا.

كارول سماحة

Issue 6092 Tuesday 17/7/2018
الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6092 الثالثاء 3 من ذي القعدة 1439 هـ 17 من تموز (يوليو) 2018م

ـطـربة الـسوريـة تشـارك في بـطولـة الفـيلم ـمثـلة وا ا
الــروائي الـــقــصــيـــر (نــهـــري بــحــري ) الـــذي  يــتم

تصويره في الالذقية.

وكـنا نـسـأل ونـفرق يـبـ عـلم نفس
ـرأة . انت اذا قـطع عـقلك الـرجل وا
كن ان تسوي علم نفس النمله !!
 لــكن أمــرا مـحــيـرا اليــجـرؤ عــلـمـاء
نـــفس احلــيــوان االجــابــة عــلــيه اال
وهـو كــيف تــنــبـأ االخــطــبــوط بـول
واحلمار اندريس والـباكا كاسـيمير
والـفــيل سـيـتـا واخــيـرا الـقط أخـيل
(االصم ) الــذي جيء به من مــتـحف
االرميتـاج في بطـرسبورغ الـروسية
; كيف امكنهم التنبؤ بجميع نتائج
ونديـال اكثر من بني الـبشر الذي ا
ظــنــوا ان الــدول الــعــظــمـى البـد ان
حتوز كل شيء; الـتسـلح ; السوق ;
الــشـوكـوالتـا ثـم الـنـسـاء الــفـائـقـات

العري واحلسن ?
 صحفي شاب  سـألني عن تنبؤاتي
فـلـم اخـطـيء  اال بـنــســبــة ضــئــيـله
.قلت:إن  على ميسي  قبل ان يخفق

وكادت زوجـتي ان تقـول : لو اعرف
تــلــفــونه خلــابـرته وقــلت لـه : لـيش
ماكو عراقيـ كله سوري سوري
.خصوصا بـعد حلقة سـعيد عساف
.. فاذا مصطفى يقـرأ افكارنا : بكرا
مـعـنـا  مـيس كَـمـر  شـلـونـكم اغـاتي
اهل الــعـــراق ?.. فـــاجــادت (لـــعــبت
جولة والبـيت  اظلم !)...وبعيداً عن
الـــريـــاضـــة كـــان مـــصــطـــفـى االغــا
اسـتــاذا في جــامــعــة دمــشق كــلــيـة
اآلداب اللـغة اإلنكـليـزي. متزوج من
و له منها  كرم ذيعة مي اخلطيب ا

و ناتالي.
كنت اكتب في الزمان زاوية هواء *
شـبـك لـثالث سـنــوات ; بـعـد ان قـال
لي احـمـد اسـمـاعـيل : الحتـتاج الى
شـيء بس يــقــطع عـــقــلك .ذات مــرة
قـــالـت لي د.مــــنى يــــونس بــــحـــري
وتـخصـصهـا الـدقيق عـلم الـنفس  ;

في تسـديد ضربـة اجلزاء ان يـعتزل
ويــعـتــرف بـعــجـزه مــثل كــازا نـوفـا
.جــمـيع الـكــبـار اخلـارجــ تـمـنـيت
وتـوقــعت خـروجـهم .لــكن الـفـتى لم
يـنــشــر شـيــئــا . فـنــشــرت ذلك عـلى

صفحتي .
 قليلون يعرفـون الكثير عن كرواتيا
(والـتي في  حـزيـران 1991  أعـلـنت
استـقاللهـا ودخل حيز الـتنـفيذ في
 8تشرين األول من العام نفسه. وقد
خاضـت كرواتـيا احلـرب االسـتقالل
بنـجاح خالل الـسنـوات األربع التي
أعـــقــبـت إعالن االســـتـــقالل)...لـــكن
رئـيــســة بالدهم كــولــيـنــدا جــرابـار
كـيـتـاروفـيت   صـارت مـصـدر رصـد
من  (1300) كامـيـرا مرتـبطـة بنـظام
حتـــكم واحـــد . بــاالضـــافــة الى ـ14
كاميرا بانورامية غطت  كافة أرجاء
ـدرجـات) وهي الـرئـيس ـلـعب و ا ا

الـــرابع في تــاريـخ كــرواتــيــا وأول
ـــنــصب. لــتــحــكم ســيــدة تــفــوز بــا
(4.171 مــلــيــون نـــســمــة مــنــذ عــام
2016) كل شيء عنها  صار موضع
تــــداول من شــــاطيء الــــبــــحــــر الى

مواضع السرور والقهر  .
 كـان كــرنـفـاال  اشـقــر ابـيض  هـائل
البهاء   بعد خـروج الصفر والسود
ــلـــونــ  ثم   تـــداعى له ســـائــر وا
اجلـــســد الــروسـي في إظــهــاره ; اذ
جـرت الريـاح ضـد الروس فـخـرجوا

خافضي الرؤوس ....
 الدراما تـقتضي ان يسـود الضباط
الـــــدمج عـــــلى خـــــريــــجـي مــــدارس
االركان ; لذلك تنحت الشعوب االقل
عـددا وشـأنـهـا  في  مـوازين الـقوى
الـدوليـة .سـاد االمر في كـرة الـقدم .
شيء مثل بـرنـامج الصـدمه .. حيث
اســــتـــدارت   رؤوس الـــروس وبالد

الــــزجن والـــهــــكـــســــوس  . وتـــقـــرر
االســتـــغــنــاء عـن  اغــلب احملـــلــلــ

ـتـنـبـئـ الـكـرويـ  فـقد كـان كل وا
شيء خارج العمليات االربع .
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شجـعت الـفنـانـة كارول سـماحـة الـفريق الـفـرنسي في
نـهـائي كــأس الـعـالـم وهـنـأته بــفـوزه عـلى كــرواتـيـا في
ـبـاراة الـنــهـائـيـة ونـشــرت صـورة لـلـفــريق الـفـرنـسي ا

معلقة:  (بارفو فرنسا).
عــلى صـــــــــــعــيــد آخــر صــــــــورت ســمـاحــة كــلــيب
ـرتـقب أغـنــيـتـهــا اجلـديــدة (صُـحــابي) من ألـبــومـهــا ا
بـــعــنـــوان (ذكـــريــــــاتي) داخل بـــيت جـــدّهـــا الـــقــد
ـهــجـور ألنـهــا تـريــد أن تـعـكس إحــسـاس األغــنـيـة وا
ــشـاهــد وطــرح الـكــلــيب يـوم امس احلـقــيــــــقي مع ا

 . االثن
ونـشــرت ســمـاحــة عـبــر حــسـابــهـا عــلى أحــد مـواقع
الـتــواصل اإلجــتــمـاعي صــورة من ألــبــومـهــا اجلــديـد

ذكرياتي.
وعـلّــقت قـائــلـة(هــو كـلــيب شـخــصي جـدًّا أحــبـبت أن
ــهـجــور كي أعـكس أصـوّره فى بــيت جـدّي الــقـد وا
إحـسـاس األغـنـيـة احلــقـيـقي ومـعـاني كــلـمـاتـهـا الّـتي
تتناول موضوع الصداقة احلقيقيّة واألصدقاء القدماء
واحلـقـيــقـيـ فـي حـيـاتــنـا وذكـريــات الـطـفــولـة الـتي ال

تموت.
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ـمـثـل األمـريـكي  روجــيه بـيـري عن تــوفي ا
عـمـر يـنـاهز الـ86 عـامـاً  وذلك بـعـد صراع

طويل مع مرض السرطان.
الــراحل بـيـري الـذي حــصـد شـهـرة واسـعـة
عـنـدمـا جـسـد بـطـولـة سـلـسـلـة أفالم سـتـار
تــراك الـشــهــيــرة قـدم في مــشــوراه الــفـني
الــــعـــديـــد من األعـــمـــال الــــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة
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ـكتـبـة االسكـنـدرية وفي كـشـوف  ـسـرح ا ا
ـسرح ذاته اقـيم حفل الـيـوم التـالي وعلى ا
لـــفـــريق(تـــرايـــكـــا) الـــســـويـــدي. ومـن بــ
ـهـرجان احلـفالت الـفـرديـة الـتي يـضـمـهـا ا
صري علي حـجار والسورية حـفل للفنـان ا

فايا يونان والسودانية اسيا مدني.
صـريـة كـارمن سلـيـمان طـربـة ا وتـخـتـتم ا
ـــهــرجــان بـــحــفل يـــقــام في الـ  18من آب ا
ـايـسـتـروا ـصـاحـبـة اوركـسـتـرا ا ـقــبل  ا

جورج قلته.

{ االســكــنــدريـة  –وكــاالت- تــتــواصل في
ـصــريـة فــعـالــيـات مــديـنــة االسـكــنـدريــة ا
مـهـرجـان الـصـيف الـدولـي الـسـادس عـشر
الـــتي انــطــلـــقت االثــنــ ويـــضم بــرنــامج
كتبة ـهرجان الذي ينظمه مركز الفنون  ا
االســكــنــدريــة حـفـالت مـوســيــقــيــة فــرديـة
وجـمـاعـيـة وعـروضـا للـمـسـرح والـسـيـنـما
والــفـنــون الــتـراثــيـة اضــافــة الى انـشــطـة
هـرجان االثـن خـاصـة لالطفـال.وانطـلق ا
بــحـفل لـفـريق (اوتــوسـتـراد) االردني عـلى


