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دأب الــعـــراقي عــنــد مــشـــاركــته بــايــة
ـيــة عـلى مــبـاهــاة الـعـالم فـعــالـيــة عـا
أجمع بانهم صناع للحياة و ان بغداد
أم احلضارات وجامعة لـلثقافات وهذا
مـا حدث مـؤخـرا عنـد مـشاركـة الـعراق
في فعاليـات مهرجان الصـ شنغهاي

الدولي للفنون بدورته
سـرحي  20.وعـنـهـا حـدثـنـا اخملـرج ا
ــثل دائـرة الــســيـنــمـا قـاسم زيــدان  

سرح قائال: وا
ـاضـيــة فـعـالـيـات انـطـلـقت اجلــمـعـة ا
مـهــرجــان الـصــ شــنـغــهــاي الـدولي
للفنون في دورته العشرين ومن الدول
ــشــاركــة هي ســويــســرا وإيــطــالــيــا ا
وتــركـيــا والــعــراق (نــيــابـةً عـن الـدول
ــــتـــحـــدة الـــعــــربـــيـــة ) والــــواليـــات ا

وكولومبيا وإستونيا وليتوانيا.
× و عــنــد ســؤاله حــول نــوع الــفــنـون
ـشـاركـة و تـعددهـا قـال (لـقـد تـنوعت ا
شـاركة فـي هذا الـعام بـشكل الـفنـون ا
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أكـبــر من الــدورات الـســابـقــة و مـنــهـا
ـسـرح الكالسـيـكي واحلديث عروض ا
وعــــروض الـــكــــيـــروكــــراف  شـــاركت
عــروض مـهــمــة لــفن الــبـالــيه ومــنــهـا
عروفة مشاركـة فرقة بالـيه نيويـورك ا
ـقطـوعـة بحـيرة وقـدمت عرضـا مـهمـاً 
الـبـجع لـلـمـوسـيـقي الـروسـي الـشـهـير
تـــشـــايـــكـــوفـــســـكـي..كـــمـــا شـــارك في
ـهـرجـان اشـهـر فـرق األوركـستـرا في ا
العالم باالضافـة الى مختلف االوبرات
ـــعــــروفـــة الـــتي تـــقف اوبـــرا بـــكـــ ا
الشـهيـرة في مقـدمتـها  بـاإلضافة إلى
مـجمـوعة مـتنـوعة من الـفنـون األخرى
ـهرجـان ايضـا اقامـة معـرضا وشـهد ا
تــرويــجـيــاً واســعــاً تـضــمن مــشــاركـة
عــشــرات الــدول والــفــرق والــشــركــات
سـرحية وفرق هرجـانات الفنـية وا وا
الرقص احلـديث وفرق الـبالـيه والفرق
وسيـقية وفـرق مسرح الـطفل  حيث ا
ـاذج من الـنتـاجات الـفنـية  عرض 
والــــنــــشــــرات الــــتي تُــــعــــرف بــــهــــذه
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WO∫ لقطات مشاركة قاسم زيدان في مهرجان الص شنغهاي الدولي Ëœ W —UA

هرجانات والشـركات الفنية). اما عن ا
ـشاركـة الـعـراقـيـة أكـد زيدان طـبـيـعـة ا
سرحي األول كان (ان مهرجان بغداد ا
ـوذج العـربي الـذي طـرحه الـعراق األ
في مـهرجـان شنـغهـاي الدولي لـلفـنون
اذج مصورة فديوية من خالل عرض 
سرحية التي شاركت فيه من األعمال ا
وكـــــذلـك تـــــوزيع نـــــشـــــرات وصـــــحف
هرجان التي طبعت انذاك على الدول ا
شـاركة للـتعريف العـربية واألجـنبـية ا
يـة التـي تقام ـهرجـانات العـا بحـجم ا

في بغداد احلضارة).
ــسـتــقـبــلي قـال  وعن أطـر الــتــعـاون ا

ـهرجـان لـهذا الـعام  (ضـمن برامج ا
ــسـرحي بـ طــرح بـرنـامج الــتـبـادل ا
الـصــ والـدول الــعـربــيـة الــذي شـمل
اقــــامـــــة مــــجــــمــــوعـــــة من الــــنــــدوات
ـسرح واحلوارات مع فـناني وخـبراء ا
ـــهــرجـــانــات الــفـــنــيــة فـي الــصــ وا
ونـظرائـهم في الدول الـعـربيـة وتوجت
ـشـاركة في فـعـاليـات هـذا البـرنـامج با
ـسرحي لـلفـترة من مهـرجـان ووتشن ا
٢٢- 25تشرين االول اجلاري وهو أحد
ـهـرجـان ــشـاركـة  ـهـرجـانـات ا أهـم ا
ي للـفنون  وقد الص شـنغهاي الـعا
هـرجـان ندوة خـصصت عـلى هـامش ا
سرحي ناقشة آفاق التبادل ا موسعة 
ب الص والدول العربية.قدمنا نحن
ــعـنـون ( احــد مـحـاور هــذه الـنـدوة وا
الص والدول العربـية ..آفاق التعاون
ـســرح ) مع تــقـد اوراق في مــجــال ا
ـــشـــاريع الـــتـــرويـــجـــيـــة اخـــرى عـن ا
والـدعـائـيـة لـتـطـويـر هـذا الـتـعـاون في

ستقبل. ا
 و عن تمثيل العراق للعالم العربي في
اسـتطرد شبـكة طـريق احلريـر للفـنون 
اخملـــرج قــاسـم قــائال(لـــقـــد نُــظـم عــلى
هامش مهـرجان الصـ شنغـهاي لهذا
العـام االجتـماع األول لـشبـكة مـهرجان
شـاركة ثمانية طريق احلرير لـلفنون 
أعـضــاء مـن دول الـعــالم مـن ضــمـنــهم
العراق نـيابة عن الـدول العربـية لعمق
تــاريـخه الـفــني .. و خالله مــنـاقـشـة

األهــداف والـــغــايـــات من أهــمـــهــا مــد
جــســور الــتــفــاعل بــ الــشــعــوب من
مختلف أنحاء الـعالم وتقريب وجهات
النظر حول دور الفن والثقافة في نشر
ي وفــتح قـنـوات الـسـالم الـعـا
مـــتـــعــددة لـــلـــتـــقــارب
االنــــــــــــســـــــــــانـي
وتـــــــــــــفــــــــــــاعـل
الــــثـــــقــــافــــات
واحلـضارات
فيما بينها).
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الـكــاتب الـعـراقي احــتـفى بـتـوقــيع روايـته (الـعـواصف
تـدخـل اجلـنـة) بـجــلـسـة ادار حـوارهــا الـكـاتب صـادق

لتقى الثقافي. اجلمل واقيمت في ا
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ـمـثل الـسـوري إنـتـهى مـؤخـرا من تـصـويـر مـشـاهده ا
بـخــمــاســيـة (حلــظــات) ضـمـن مـســلــسل (عن الــهـوى

اجلوى) ويجسد فيها شخصية غسان.

ـــصــري يـــشــارك في ـــمــثل ا ا
بـــطـــــــــــــولـــة فـــيــــلم (تـــرانـــيم
إبـــلــيس) خملــرجـه أحــمــد نــادر
جالل ومـــؤلـــفه مـــحــمـــد ســـيــد

بشير.
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ي الــعـراقـي ضـيـفـه الـبـيـت الـثـقــافي الـبــابـلي االكـاد
بـالــتــعـاون مع مــنــتـدى الــشـرق األوسط لــلــحـديث عن
(تـمـثـيل الــتـمـيـز الـديــني في تـعـلـيــقـات دونـالـد تـرامب

....حتليل اخلطاب النقدي).
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البـاحث العراقي مدير دار شريدا للدراسات والبحوث
حتـدث في الـنـدوة احلـوارية الـتي الـالواقعـيـة الـعـلـمـيـة
أمـون لـلـتـرجـمـة والنـشـر حـول (نـظـرية أقـامـتـهـا دار ا

الالواقعية العلمية ).
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األمــ الـعـام الحتــاد اجلـامــعـات الــعـربـيــة حتـدث في
ـشتـركـة التي اقـيـمت  في العـاصـمة االردنـية النـدوة ا
ـناقـشـة تـقـريـر (الـتـنـميـة الـثـقـافـيـة الـعـاشر - عـمـان  
االبتـكـار أو االنـدثار: الـبـحث الـعلـمي واقـعه وحتـدياته

وأفاقه).
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الـكــاتب الـعــراقي احـتــفى به الــبـيت الــثـقــافي ألـفــيـلي
نـاسبة صدور مجموعته القصصية اثر بعيد بجلسة

سرحي إبراهيم حسب الله . أدارها اخملرج ا
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ـعـنـون الـكـاتـبــة االردنـيـة  عـرض مــوجـز لـكـتـابــهـا ا
في جـلــسـة اقـيـمت  الــثالثـاء في رابـطـة (بـاإلشــتـراك)

الكتاب االردني بعمان.
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تـقـد أفالم تـسـجــيـلـيـة حتت إشـراف

خبراء من تشيكوسلوفاكيا.
وبـعدهـا التـحق قـناوي بـلجـنة الـقراءة
ـؤسـسـة السـيـنـما حتت والـسـيـنـاريو 
إشراف األديب الراحل جنـيب محفوظ
وعـمل بـعـد ذلك في تـدريس اإلعالم في
جامعة الع باإلمارات.وفي عام 2010
ه مـن قــبـل وزارة الــثـــقـــافــة ّ تـــكـــر
صـرية عن دوره في تـطوير الـسيـنما ا

في مصر.
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ـوت صــبــاح الــثالثــاء اخملـرج غــيب ا
صري  (محمد قناوي) عن عمر ناهز ا

الـ 82 عاماً .
وقــنـــاوي هــو أحـــد رواد الــســـيــنـــمــا
التسـجيلـية في مصر مـنذ الستـينيات
ركز القومي للسينما عام بعد إنشاء ا

.1967
بـدأ الـعـمل مـع اخملـرجـ مـحـمـد خان
ـــيـــهي عـــلى وأحـــمـــد راشـــد ورأفـت ا

قوة شخـصيتـك تساعـدك على عرض آرائك بـبراعة .
يوم السعد الثالثاء.

qL(«

ال تـــتـــردد الـــيـــوم فـي قـــبـــول دعـــوة عـــلى االفـــطـــار.
شعربالتوتر واإلرتباك.
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عـــلـــيك أن تـــتـــحـــمل أي مـــعـــارضـــة وتـــقـــاوم مــيـــلك
للغضب.رقم احلظ 2.
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الــفــلك يــطــالــبك بــالــتــمـاسـك واحلـفــاظ عــلى تــوازنك
النفسي.يوم السعد االحد.
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ال تــبــالغ فـي حــســاســيــتك وتــمــردك عــلى الــقــوانــ
العائلية.يوم السعد االربعاء.
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الـوضع الــفـلــكي دقـيـق وعـلــيك أن حتـمي نــفـسك وال
تتورط بالدخول في مناقشات مستفزة.
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عـليك بـالتـحـفظ وعدم اإلعالن عن قـلقك.يـوم مشـحون
رقم احلظ 3. باألعمال
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تـسـتـفــيـد من خـبـراتك في حـل مـشـاكل الـشـريك.يـوم
السعد السبت.
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سئـوليـة تثقل كـاهلك. تـبدو المعـا في عيون تـشعر بـا
اجلنس اآلخر.
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ن حولك.تـكـون أكـثر تـتـمتـع بطـاقـة عـاطفـيـة تـقربـك 
إصرارا على اإلستقالل ماديا.
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تــشـعــر الــيـوم بــالــتـفــاؤل وتـرى األمــور من جــانـبــهـا
اإليجابي ويعدك ذلك بالسعادة.
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انـتبه وال تـتهـور بقـول أوفعل.واسـتفد مـن قدرتك على
إدارة األزمات.
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ضع اجوبـة التـحديـدات افقيـا واقرأ في
ـطـلـوبـة: (من الـعـمـود الــوسط الـكـلـمــة ا

مدن جنوب افريقيا):
1- من سور القرآن الكر

2- كبار القوم

3- مداد

4- صف منتظم

5- شمل

6- مراحل النمو

7- توبيخ
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الـــتـــنـــوّع داخــلـــهـــا والـــتــعـــدّد في
ـثّل إطــارهـا ومـثـل هـذا الـتــنـوّع 
ضــرورة لــلــبــشــريــة مــثل الــتــنــوّع
الـبـيـولــوجي بـالـنـسـبــة لـلـكـائـنـات

احليّة. 
ـا أن الـسـيـنـمـا ذات بـعـد كـوني و
كـان ال بـدّ من فـتح الـنـقـاش حـولـها
ــكـنه ــا لـهــا من تـرابط إنــسـاني 
ساهـمة في التآلف والـتقارب ب ا
الـثــقـافـات واألديـان إلرسـاء مـبـاد
صالح شترك وا احلوار والعيش ا
تبادلـة ومثل هذه القـضايا كانت ا
مـطروحـة بقـوة هـذا العـام في إطار
نعقد هرجان الـدولي للسينـما" ا "ا
في مــديــنـة الــنــاضــور الـشــمــالــيـة
غـربيـة  والذي شـارك فيه خـبراء ا
ومــفـــكــرون وبــاحــثـــون وفــنــانــون
ونــاشـطـون مـن عـدد غـيــر قـلـيل من
البلدان. وإذا كانت الـسينما صورة
وصــوتـاً وذلك أحـد وجــوهـهـا فـإن
لـها وجـهـاً آخر حـقـوقيـاً وإنـسانـياً
هــادفـــاً أيــضـــاً دون أن يــعـــني ذلك
تـسـيـيــسـهـا أو إقـحــامـهـا في عـالم
الـسـياسـة بـطريـقـة متـعـسّفـة بـقدر
ــهــمــة اعــتــبــارهــا أحــد الــفــنــون ا
شترك القادرة عـلى تعزيز الـوعي ا
بـــأهــمـــيــة الـــتــعـــايش والـــتــعــاون
وجـدواهـمـا وذلك بـجـعـلـهـا رافـعـة
من روافع القيم اإلنسانـية السامية
 ولـــدعم احلـــوار بـــ الـــثـــقـــافـــات
ـقاربـة اجلديدة اخملتـلفـة. إن هذه ا
لــلــســيــنـمــا تــشــجّع عــلى اعــتــمـاد
اسـتـراتيـجـية مـنـفـتحـة عـلى أماكن
مـختـلـفة من الـعـالم وهو مـا حاول

(أعـطـيـني خـبـزاً ومـسـرحـاً أعـطـيك
شعباً مـثقفاً ) كـان هذا ما قاله أحد
مفكري مطلع القرن العشرين حيث
لم تكن السـينمـا حينهـا فنّاً شـعبياً
معروفـاً ومنتشـراً  ولو عاش حتى
أوائل اخلـمـسـيـنـات لـكـان قد وضع
الــــســـيـــنـــمـــا في الـــصـــدارة حـــ
أصبحت جزءًا ال يتـجزأ من الثقافة
الـتي تـأخــذ أشـكـاالً مــتـنـوّعــة عـبـر
ــكــان ويــتــجــسّــد هــذا الــزمــان وا
التـنوّع في أصـالة وتـعدّد الـهويّات
التي تـميّـز اجلماعـات واجملتـمعات
الـتي تـشـكل الـبـشـريـة كـمـا ورد في
ـي بــشـــأن الــتـــنــوّع "اإلعالن الـــعــا
الثـقافي" الذي صـدر عن اليونـسكو
في 2 تـــشـــرين الــــثـــاني في 2001.
وإذا كــانت الـثـقــافـة  حتـتـل مـكـانـة
ـتـقـدمة وفي مـتـمـيّـزة في البـلـدان ا
قاربات االقتصادية واالجتماعية ا
فــضالً عن احلـــضــور الـــســيــاسي
ا فـالـسـيـنمـا جـزء ال يـتـجزأ مـنـهـا 
تـــمــــثّـــلـه من تــــوجه لـالســـتــــقـــرار
االجـــتـــمــاعـي ومــحـــرك لـــلــنـــشــاط
االقــتـصــادي ووسـيــلـة تــقـارب بـ
الشعوب واأل والـبلدان فذلك ألن
ـعــنـاهــا الـواسع تــمـثّل الـثــقـافــة 
مـجـمـوع مـعـارف وقـيم ومـعـتـقـدات
وعادات وتـقالـيد مـجمـوعة بـشرية
وكـذلك طـريـقـة عـيــشـهـا وسـلـوكـهـا
وقـيـمـهـا الفـكـريـة واألخالقـيـة التي
تنـتقل من جيل إلى جـيل لتـعبّر عن
هـويــتــهـا اخلــاصــة من جــهـة وعن
عالقتها مع محيـطها ومن الهويّات
األخـرى من جـهـة ثـانـية فـضالً عن

شتركة من اعتماده "مركز الذاكرة ا
ـقـراطـيـة والـسالم" حـيث أجل الـد
انـــعــقـــدت دورته الـــســـابـــقــة حتت
عـــنـــوان " ذاكـــرة احملــــيط" وكـــانت
الـهــنـد ضـيــفـة الــشـرف فـيــهـا أمـا
الـــدورة احلــــالــــيـــة (الــــســـابــــعـــة)
لـلـمـهـرجـان فـقــد خـصـصت لـلـقـارة
الــســـمــراء حـــيث شــكل االحـــتــفــاء
بــنـســائــهـا أســاســاً في مـجــمــوعـة
ــــعـــروضــــة وخــــصـــصت األفالم ا
جــائــزة لألفالم الــقــصــيــرة " ذاكـرة
نـسـاء أفــريـقـيـا" مــثـلـمــا تـنـافـست
األفالم الــــوثــــائــــقــــيــــة اخلــــاصــــة
بــالـذاكـرات والـهـويّــات والـثـقـافـات
التي تعتمد احلـوار بصفته نقيضاً
لـلصـدام ومـانعـاً للـتـعصّب وداعـماً
لـإلقــــــرار بـــــــاحلـق في االخـــــــتالف
وداعـيـاً لـلــمـسـاواة بـ الــثـقـافـات
واألديـــان والــــهــــويّـــات فـال فـــضل

هرجان كان منظـمو ا
قـد اخـتـاروا الـوسـيـلة
األولــى فـــــــــــإن هـــــــــــذا
االخـــتـــيـــار عــبّـــروا عـــنه
ـــلــمـــوس حــ كـــرّمــوا بــا
حقوقياً وإنـسانياً رمزين من
الـــرمــوز الــتي ســـاهــمت في

تعزيز ثقافة األمل .
األول- الـــســـيـــدة عـــائـــشـــة
ـة قائـد ثورة اخلطـابي كر
الـريف مــحـمـد عـبـد الـكـر
ـغـربي اخلـطــابي الـزعــيم ا
الــــــــذي قـــــــاوم االحــــــــتالل
األســـبـــاني لـــبـالده والــذي
نـهـلت مـنه السـيـدة عـائـشة
في مــــســـارهــــا الـــعــــائـــلي
ؤكـدة على وحدة مواقـفهـا ا
الـوطـن ورقـيه وتــقـدمه وإرثه
ــشـتـرك ومــصـيـره الــوطـني ا

تنوع. الواحد ا
والـــثـــاني- خــــوســـيه لـــويس
ســابـــاتــيــرو رئــيـس حــكــومــة
إســبـانـيـا األســبق الـذي سـاهم
في تــقـويــة وتــعـزيــز الــتـجــربـة
قراطية اإلسـبانية والدعوة الد
ـقـراطـيـة إلـى تـفـعـيل الـقــيم الـد
ــشـتــركــة عــلى ضـفــتي الــبــحـر ا
ـــتـــوسط وتـــعـــزيـــز احلـــوار بــ ا
الـشـعـوب والـثـقـافات وكـان له دور
أســــــاسـي في ســـــــحـب الــــــقــــــوات
اإلسـبـانـيـة من الـعـراق عـقب تـوليه
دفّــة احلـــكم وحـــ شـــكــرتـه عــلى
مــــوقـــفه هــــذا أجـــابـــنـي "الـــعـــراق
قــضـــيــتي" األمـــر الــذي يـــعــني أن
رسـالــة الــسالم واحــتـرام مــصــائـر
الـشعـوب وحـرّيتـها تـشـكّل هاجـساً
أسـاسيـاً لـدى الرجل الـذي عـبّر عن
ـــانـه بـــالــــتــــســـامـح والـــعــــيش إ
ــشـتــرك. وهـكــذا تـنـدمـج حلـظـات ا
االســــتــــمــــتــــاع بـــالــــفـن الـــنــــبــــيل
الســـتـــحــضـــار قـــضــايـــا احلـــقــوق
واحلــريــات فـي أفــقــهـــا اإلنــســاني
والـقيـمي فـالسـيـنمـا لـيست مـجرد
مـتعـة بل هي إبـداع وجمـال يـكحّل
العـيون ويـغني الـقلـوب ويقـدّم قوة

ثل. ا

لثقافة أو دين أو هويّة على أخرى
السـيّـمـا في إطـار إعالء شـأن الـقـيم
اإلنسـانيـة واحتـرام اخلصـوصيات
ــشـتــرك اإلنــسـاني. والــبــحث عن ا
ـكن أن يـكون وألن "الـفن السـابع" 
أحـد وسـائل إنـعـاش الـذاكـرة فـإمّا
أن يـــتم اســـتـــغـالله إيـــجـــابـــيــاً أو
سـلــبـيـاً األول حــ يـتـم تـطـعــيـمه
بـــجـــرعـــات أمـل جلـــعل جـــراحـــات
ــاضي وقــوداً لـبــنــاء عـالم جــديـد ا
ومـــجــتــمـع جــديــد تـــتــعـــايش فــيه
الـهويّـات الفـرعيـة ويـتّسع لـلجـميع
ـــســــاواة والـــعـــدل عـــلـى أســـاس ا
والـشـراكـة بحـيث تـتـوازن احلـقوق
والواجـبـات في إطار حـفظ الكـرامة
اإلنــــســـانــــيــــة  والـــثــــاني - حـــ
يـستـحضـر الـذاكرة لـنكئ جـراحات
ـــــاضي وبـث روح الـــــكــــراهـــــيــــة ا
والبـغضـاء واحلقـد واالنتـقام. وإذا

بيروت
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بــعــد غــيــاب دام أكـثــر من 3 شــهــور
ـــرض بــــدأت الـــفـــنّـــانـــة بـــســـبب ا
الـلـبــنـانـيـة مـيــريـام فـارس بـالـعـودة
بـشـكل تدريـجي لـلظـهور اإلعالمي
وذلك مـن  خالل مــشـــاركـــتـــهــا في
إحـدى احلــمالت اإلعالنـيـة مـؤخـرًا
إلّـا أن بــعض األنــبـاء الــغـيــر مـؤكـدة
رض عـاد مـجددًا إلـيـها أفـادت بـأن ا
رة في أحبالها الصوتية. ولـكن هذه ا
وبـحسب تقريـر خاص لبرنامج (ام بي
سي تـرندك)  احلـديث عن احـتمـالية
رض الذي كان تـعرض فارس لنـفس ا
تــعـرض له الــفـنّــان تــامـر حــسـني في
أحـباله الـصـوتيـة وهو الـسبب نـفسه
الـذي دفعهـا إللغاء عـدد من حفالتها
في اآلونـة األخيرة.ولم تـخرج فارس
بـتــصـريح رســمي لـوسـائل اإلعالم
عن حـالـتــهـا الـصـحـيـة وحـتى في
مـرضهـا السـابق كان هـناك تـكتم
واضح مـن طــــرفــــهــــا حــــتى أن
الــبـــعـض ظن بـــأنــهـــا مـــصـــابــة

رض خطير مثل السرطان.
الى ذلـك غـــــردت الـــــفـــــنـــــانــــة
ــصــريـــة آمــال مــاهـــر عــبــر ا
حــسـابـهــا اخلـاص في مـوقع
تـويتر مطمئـنة جمهورها عن
صــحـتــهــا ومـؤكــدة (أنــهـا
غـير مُختفية وأنها بأفضل
حــال?).وجــاءت تــغــريــدة
مـاهـر هـذه بـعـد انـتـشار
عــــدد من االخــــبــــار عن
الــقـبض عــلـيــهـا ومن ثم
اخـتــفـائـهـا وأطـلق عـدد
من نــــشــــطــــاء تــــويــــتـــر
هــاشــتـاغ (آمــال مــاهـر
) مـن أجل الــبــحث فــ
عــنــهـــا بــســبب إصــرار
عـدد كبـير أن ماهـر تمر

بضيقة.

مريام فارس

ـشــاركـة الــسـبل الــكـفــيـلــة لـتــطـويــر ا
ية والعربية في مهرجانات شبكة العا
الن هـــذا طـــريق احلــــريـــر الــــفـــنــــيـــة 
ـــهـــرجـــان الـــفـــني الـــشـــامل يـــطــرح ا

مجـموعة من
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دعـا رئـيس مـهـرجـان (3 دقـائق في 3 ايـام)
السـيـنمـائي حـكـمت البـيـضـاني الذي تـقـيمه
مؤسسة مدينة الفن للسينما والتلفزيون منذ
عـني بـالسيـنما من عام 20130) جمـيع ا
مخـرجـ وسيـنـمـائيـ وجـهـات منـتـجة الى
ـهـرجـان).مـشـيـرا وفـقا ـشاركـة في هـذا ا ا
لـبـيـان تـلقـتـه (الزمـان) امس (أن مـن شروط
ـشاركـة: أن اليتـعدى زمن الـفيلم  3دقائق ا
ــقـــبــولــة هي فــمـــا دون وأن انــواع االفالم ا
الـــــروائـــــيــــة ,الـــــوثــــائـــــقـــــيـــــة و الـــــرســــوم
ــؤســسـة ــتـحــركــة).مــؤكــدا (إســتــعــداد ا ا
ــهـرجــان لـدعم إنــتـاج االفـالم الـقــصـيـرة وا
بـوقت ال يـتـعـدى الـثالث دقـائق  لـلـمـشـاركـة
ـهـرجـان من خالل في الـدورة الـرابـعـة من ا
ـونتاج توفـير أجـهزة الـتصويـر واالضاءة وا

والصوت).
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شاركة أحد قامـت النجمـة أصالة نصـري 
ـؤثّــرة الـتي اخــتـبـرتــهـا من خالل ــواقف ا ا
معـرفتها بالـفنّان فاروق الفـيشاوي ونشرت
كـلــمــاتـهــا الـتـي حـمــلت في طــيـاتــهــا الـدعم
ـــؤازرة عــــبــــر حـــســــابــــهـــا عــــلى مــــوقع وا
صـري بـالشـفاء إنسـتـغرام ودعت لـلـنجـم ا
الـعاجل من مرض السرطان.وتمحور حديث
أصـالة عن أخالق الفـيشاوي وإنسـانيته في
تـعامله مع كل من حوله بـغض النظر عن أي
كـانة الـشـخص اجتـماعـيًا أو شيء يـتعـلّق 
مــاديًـــا وبــدأت كـالمــهـــا وقــالت (األســـتــاذ
فـاروق الفيشـاوي واحد من بعض أشخاص
الــتــقــيـتــهـم وأثّـروا فــيــني مـن مـوقـف واحـد
بس... من كم سـنة فاتوا كان األستاذ عامل
بــبـيــته عـشــا وعـزمــني ورحت طــبـعــاً وكـان
موجـود عنده ناس كـتير مشـهورة من فنّان
وغـيـرهم  وطـبـعاً اهـتمّ بـكـلّ ضيـوفه واهـتمّ
أكـتــر بـالـشـبــاب الّـلي جـايــ مع الـضـيـوف

(الّلي بيسوق  والّلي بيرافق إلخ) . هرجان ملصقات ا

محمد قناوي
في كواليس
تصوير احد

االقالم


