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ـصــريـة فــيـفـي عـبـده تــواصل الـفــنـانــة ا
اســتــعــدادتــهــا لـلــعــودة الى الــرقص من
جــديــد بـعــد اعالنــهـا الــعــدول عن قـرار
االعــتـزال الـذى اتــخـذته من فــتـرة حـيث
ـشاركة في إحـياء حـفل تـعاقـدت على ا
أمـام اجلمهور فى لـيلة رأس السنة األول
شاركة محمد ـشاركة حكيم والثـاني 
فــؤاد.وقـبل اتــخـاذ هــذا الـقــرار شـاركت
اضـيـة بـفيـديـوهات عـبـده طـوال الفـتـرة ا
رقـص جلمـهورهـا عـلى وسائل الـتواصل
والقـت قبـوالً كـبيـراً من اجلـمهـور خـاصة
وانـها استـطاعت استـعادة جزء كـبير من
رشـاقتـها بخـسارة جـزء كبيـر من وزنها
لـتقـرر فى النهـاية الرقص لـلجمـهور على
الــطــبــيـعــة وحتــصل عــلى ردود األفــعـال

منهم مباشرة.
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انـهى اخملرج نضال عـبيد تصـوير الفيلم
الـسيـنمائي (بـوط كعب عـالي) من إنتاج
بـسـام مـطـر وطـارق مرعـشـلي .وبـطـولة :
طـارق مرعـشلي  مـحمـد احلمـصي هيا
مـرعشلي ميـريانا معـلولي  نور الوزير
مــحـمـد حـداقي انـدريـه سـكـاف مـحـمـد
خـير اجلـراح يزن الـسيـد مازن عـباس
سـوسن مـيـخـائـيـل  بـاإلضـافـة لـلـمـطرب
حــازم الـصـدّيــر الـذي يـحل ضــيـفـاً عـلى
الـعـمل. والـفـيـلـم كومـيـدي اليـت يـتـحدث
عـن شـقـيــقـ يــتـخــلـفـان عـن أداء خـدمـة
الـعـلم ويحـاوال الـتهـرب عـبر الـتـنكـر بزي
فـــتــاتـــ مــســـتـــعــيـــنــ بـــالــبـــطــاقـــتــ
الـشخـصيتـ لشـقيقـتيـهما الـتؤام الـلت
تـقطنان خارج سوريـا. وسيكون االفتتاح
الـــرســمي لــلــفــيــلم بـ  27 كــانــون األول
اجلـاري في سـيـنمـا سـيـتي وبالـسـويداء

في 29 من الشهر ذاته.
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ـسـتـشـار لدى رئـيس جـمـهـورية ا
الـعـراق يـعـكف حـاليـا عـلى طـبـعة
جـــديــــدة من كــــتـــابـه ( الـــتــــاريخ
والـــدولــــة مــــا بــــ ابن خــــلـــدون
وهـغيل) الصادر عن دار الساقي

كتبات. في لندن وقد نفذ من ا
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الـكاتـبة الـسعوديـة منـحتـها دار نـشر اجلـامعـة األمريـكية
بالـقـاهـرة جـائزتـهـا الـسـنـوية الـتي تـقـدمـهـا باسم األديب
الــراحل جنــيب مــحـفــوظ في مــجـال األدب عـن روايـتــهـا

(مسرى الغرانيق في مدن العقيق).
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ناسبة رأس السنة طرب العراقي يحيي حفال ساهرا  ا
يالديـة في احد مـطاعم بغـداد مساء الـ 31 من الـشهر ا

اجلاري.
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الـشـاعـر االردني شـارك مع الـشاعـر يـوسف الـفـسـفوس
والـشاعـرة نـاديا مـسك في أمسـيـة شعـرية اقـامهـا احتاد

. الكتاب واألدباء االردني
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ي االردني شـــارك في الــنـــدوة الــعـــلــمــيـــة الــتي االكـــاد
اقـامـتهـا الـلجـنة الـثـقافـية لـقـسم اللـغـة العـربيـة بـاجلامـعة

ي . ناسبة االحتفال بيوم اللغة العربية العا االردنية 
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ـسـتـشـفى ـمـثل واخملـرج الــسـوري اكـد أنه خـرج مـن ا ا
مــعـافى بــعـد احلـادث الـذي تــعـرض  مـوضــحـا(إنه كـان
مـسـافراً من دمـشق إلى الـسويـداء لكـن شيـئاً مـا ضرب

بالسيارة ففقد السيطرة عليها وانقلبت).
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سرحي في مثل ا الفردية التي قام بها ا
ــاني ’يــا كــبــيـر‘ الــعــرض الــســوري األ
سرح البـلدي مساء يوم االثن بفضاء ا
 10ديسمبر 2018). وأضاف البيان (ما
ـذكور ال يـتضـمـنه شريط مـثل ا قام بـه ا
الـفــيـديـو الـذي اعــتـمـدته جلــنـة اخـتـيـار
الــعــروض لــبــرمــجـتـه في إطــار بـرنــامج
ـارسة ـهرجـان وهـو ما يـعد  عروض ا
مثل فردية معزولة ال مسـؤولة قام بها ا
هني مخال بالـعقد األخالقي االحـترافي ا
الــــذي يـــســــتــــوجـب االلـــتــــزام احلــــرفي
ـقـدم كـما وصل إلى بـتفـاصـيل الـعرض ا

هرجان). إدارة ا
والـعرض عن نـص للـسـوريـة أمل عـمران
وشـارك في كــتـابـته الــزاقـوت ومـدته 75
دقـيـقة. ويـتـنـاول الـعرض فـكـرة الـتـسلط
والسيطرة في اجملتمع العربي التي تبدأ
مع تسلط األب.ونـقلت قناة دويـتشه فيله
ـشــهـد لم ــانـيـة عـن الـزاقـوت قــوله (ا األ
ـا يــكن بــغـرض إيــحـاءات جــنــسـيــة وإ
ـا آلت إلـيه األوضـاع الـسـورية مـحـاكـاة 
من انــتـهــاكــات وجــنــون وهــيــســتــيــريـا

واعتداءات).

ـثل { تـونس - وكـاالت - أثـار ظـهور 
ـسـرح ضـمن عرض عـاريـا تمـامـا عـلى ا
ــهــرجــان أيــام قــرطـاج ــاني  ســوري أ
ـسرحـيـة التي تـخـتتم فـعـاليـاته الـيوم ا
االحــد حــالــة من اجلــدل والــنــقــاش في
هـرجان تونس اسـتـدعت إصـدار إدارة ا
بـــــيــــــانــــــا لـــــتــــــوضــــــيح مـالبــــــســـــات
شـاهـدون لعـرض (يا الواقـعـة.وفوجـئ ا
كـبـيـر) لــلـمـخـرج رأفت الـزاقـوت االثـنـ
ــمــثل حــســ مــرعي ــاضـي بــقــيــام ا ا
ـسرح أثـناء بالـتجـرد من مالبـسه على ا
ـــا أصـــاب احلـــاضـــرين تـــأديــــة دوره 
ــغـادرة بــحــالــة صـدمــة ودفع الــبــعض 
كان.وعلى مدى الساعات التالية دارت ا
نــــقـــاشــــات عــــبــــر وســـائـل الـــتــــواصل
ــــواقـع اإلخــــبــــاريــــة االجــــتــــمـــــاعي وا
ـتخصـصة بشـأن األمر ب والصحف ا
مــدافع عن الــقـيم االجــتــمـاعــيـة واآلداب
العامة ومنحاز حلرية اإلبداع الفني.لكن
ـهـرجـان أصـدرت بـيـانـا الثـالثاء إدارة ا
ـهرجان ـديرة  قالت فـيه (تعبـر الهـيئة ا
ــســـرحــيــة فـي دورتــهــا أيـــام قــرطـــاج ا
العشرين عن إدانتها ورفضها للممارسة

اضي احـتفالية والفنون الـشعبيـة االثن ا
سـرح الهناجر لـلفنون بدار األوبرا فنية  
ــركـز ــصــريـة حتت إشــراف مــديـر عــام ا ا

نعم. فارس عبدا
وعـرض احلــفل فــيـلــمـا
تـســجـيـلـيــا اسـتـعـرض
مــســيــرة مــراد أعــقــبه
بــرنــامــجـا مــوســيــقــيـا
غــــنـــائـــيـــا قــــدمت فـــيه
ــوســـيــقـــيــة الـــفــرقـــة ا
ركـز القومي الدائمـة با
ــوســيـقى لــلـمــسـرح وا
والفنون الـشعبية أروع
أغــاني الــراحــلــة لـيــلى
تضـمن: دويـتو(شـحات
الـــغـــرام)غـــنـــاء أحـــمــد
مـــــحـــــسن مـع أنـــــغــــام
مـــصــــطـــفى وأغـــنـــيـــة
(احلـب جـــــــــــــمـــــــــــــيـل)
غـــنــاءأحـــمــد مـــحــسن
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رور مـائة عـلى مـيالد ليـلى مراد احتـفـاال 
ـوسـيـقى ـركــز الـقـومي لـلـمــسـرح وا أقـام ا

وغنت أنـغام مصـطفى: (أنا قـلبي دلـيلي يا
أعــز من عــيـنـي أضـحك كــركــر يـا مــســافـر
ونــاسي هــواك ســنــتــ وأنـا أحــايل فــيك
مــالـيـــــش أمـل في الـدنــيــا دي يـا رايــحـ
لــلـــنــبي الـــغــالي) كـــمــا تــغـــنت مــصـــطــفى
ـــايـــســـتـــرو إيـــهـــاب ـــصـــاحـــبـــــــــــــــة ا
عـبداحلـمـيـد على آلـة الـكـمان بـأغـنيـة (عـهد

الهوى).
و إهـداء احلــضـور كـتــيب يـتــنـاول رحـلـة
عــطـاء(قـيــثـارة احلب والــطـرب لــيـلى مـراد)

وسيقية رشا عدلي. إعداد الباحثة ا
وبـحضـورعـشــــاق زمن الـفن اجلـمـيل وعدد
وسـيقار ـوسيقـي مـنهم :ا من الفـنان وا
مـنــيـر الـوسـيــمي والـفـنــانـة رجـاء حـسـ

ــوســيـقى والــفــنـانــة آمـال رمــزي أســتـاذ ا
بــجــامـعــة حــلـوان جــمــال نـوفـل  والـفــنـان
سرحي وجي والكاتب ا التشكيلي جمال ا
محـمـد أبوالـعال الـسالموني والـفـنانـة عزة
لبـيب ومنـيرة أبـاظة شـقيـقة الـفنـان رشدي

أباظة.

{ لـوس اجنــلـوس  –وكـاالت - نــشـرت
ــيـة نــيـكـي مـيــنـاج عــبـر ــمــثـلــة الـعــا ا
حــســـابــهـــا اخلــاص عــلـى احــد مــواقع
الــــتـــواصل االجــــتـــمـــاعـي عـــدة صـــور
جتـمعـها بــحبـيـبهـا كيـنيث بـيتي وذلك
بـعد فـتـرة من انتـشار اخـبـار عن دخوله
قـائــمـة مـرتـكـبي اجلـرائم اجلـنـسـيـة في

مدينة نيويورك.
ـقت مــيـنــاج عـلـى الـصــورة قـائــــلـة وعـلـَّ
(حــســـنًــا يـــريــدون احلــديث? حـــســنًــا
لـنـمـنـحـهم شيء يـتـكـلـمون حـوله). وفي
صورة أخرى ظـهرت وحبيـبها يحـملها
اضـــافــة الى صـــورة بــدت فـــيــهـــا شــبه
عارية بـينما هـو يلتقط صـورتهما أمام

رآة.  ا
ـية الى ذلك اثـارت عـارضـة األزياء الـعـا

بـــيال حـــديـــد جـــدال كـــبـــيـــرا بــ
اجلـمــهــور اذ انــهـا نــشــرت عـدة
صــور جـديــدة لــهــا وهـي عــاريـة
وذلك عـبر حـسـابهـا اخلـاص على
احــــــد مـــــواقـــــــــــع الـــــتــــــواصل
االجـتـمـاعي. وظـهـرت حـديـد وهي
ــرآة تــلــتــقـط الــســيــلــفي امــام ا
واضعة يـدها على ثـدييهـا. فيما

اشارت مصادر مقرّبة من
حــديــد وحـبــيـبــهـا
ي ذا ـغـني الـعـا ا
ويـــــكــنــد أنــهــمــا
يــفــكــران جـديــاً في
جـــعل عالقـــتــهـــمــا
رســـــــــمــــــــيــــــــــة
بـــــــــالــــــــزواج.

حـاول ان تـكـون مـتـفـهـمــا لـلـطـرف اآلخـر وابـتـعـد عن
باشر.رقم احلظ 2. النقد ا

qL(«

حـاول ان تعـالج االمـور بهـدوء اكـثر وال تـكن عـصبـيا
في تصرفاتك مع زمالء العمل.

Ê«eO*«

جتـــنب اي مــــشـــروع مـــتــــعـــدد الـــزوايــــا الـــيـــوم الن
االستعجال قد يقودك الى اتخاذ قرارات خاطئة.

—u¦ «

تابـعة عالقتك مع من ليست لـديك الكثـير من الرغـبة 
. حتب. يوم السعد االثن

»dIF «

ـوضوع من بـدالً من العـصـبـية اسـتـرح وانظـر إلى ا
كافة أبعاده. 

¡«“u'«

لـــديك الــيـــوم الــعــديــد مـن الــقــرارات الـــتى يــجب ان
تتخذها .رقم احلظ 35.

”uI «

قد تـدخل في مـشـرع خـاسـر او تـترك فـرصـة الـعـمر
ا انتظرتها .  التي طا

ÊUÞd «

ن حتب فـالــفـرصـة مـواتـيـة اســتـغل الـيـوم لـلــتـقـرب 
لتخبره بحقيقة مشاعرك. 

Íb'«

تـأنى و كن مـنـطـقـيـا في تـعـاطـيك مع االمـور . تـتـلـقى
خبر جيد يرفع معنوياتك.

bÝô«

ال تـكن متـهورا و فكـر جيدا بـكل كلمـة قبل ان تقـولها
فالكل يترصد اخطائك .

Ë«b «

اخـيرا تنـتهي الـفترة الـصعـبة التى مـررت بهـا بسبب
تراكمة التى عانيت منها.  االعمال ا

¡«—cF «

مـزاجيـتك اليـوم ال تسـمح لك برؤيـة من حتب . تتـلقى
دعوة تفرحك كثيرا.

 u(«
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انـقـل مـرادف ومــعــاني الــكــلــمــات الـتي
تــسـيــر انــطالقــا من الــســهم مع عــكس
دوران الــــســــاعــــة لــــتــــصـل الى الــــربط
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عـضـو مـجـلس مـحــافـظـة بـغـداد  انـتـخــابـة نـائـبـاً فـنـيـاً
اضـي والتي لـلـمـحافـظ في انتـخـابـات اجـريت االربـعـاء ا
اسـفــرت ايـضـا عن انـتـخـاب فـاضـل الـشـويـلي مـحـافـظـاً

جديداً لبغداد.
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لـتـقى االذاعي والـتلـفـزيوني احـتفـى ا
بالفنانـ طالل هادي وظفار اخملرجي
ــسـرح الــبـديل لـلــحـديث عن جتــربـة ا
اضي عـلى قاعـة اجلواهري الثالثـاء ا
في احتـاد الـكـتاب واالدبـاء الـعـراقـي
في جلسة هي جديدة من نوعها قدمها
ـلـتـقى صـالح الـصـحن والذي رئـيس ا
افــتــتـحــهــا بــدعـوة احلــضــور لــقـراءة

سـورة الــفــاحتـة عــلى روح الــراحــلـ
الـشـاعر الـشـعـبي عـريان الـسـيـد خلف
والـــصـــحــفي صـــبـــاح عــبـــد الــغـــفــور
اخلــالــدي ســكــرتــيــر حتــريــر جــريــدة
(الــزمـان) ثم قـال ( نــسـتـضــيف الـيـوم
جتـربـة مـســرحـيـة جـديــدة من نـوعـهـا
سرح ميز ونـنظر اليها مـن منظور ا ا
البديل رغم انـنا نعاني من الـصلة ب
ـسـرح هـذه الـتـجربـة من اجلـمـهـور وا

الـذي مـعه في هـذه الـتـجـربـة? فـيـجيب
(مــــــعـي في الــــــدرجــــــة االولـى دائـــــرة
ــسـرح الــبــيت الــثــاني الــســيــنــمــا وا
ـتـاعب االداريـة والـفـنـيـة بـالـرغـم من ا
والـفـرقـة الـوطـنـيــة لـلـتـمـثـيل والـكـادر
الـذي مثل مـعـنا والـكـثيـر من الـظروف

الصعبة كون مانقدمه نفتخر له ).
فرجي من جهته حتـدث الفنان ظـفار ا
ــســرحــيــة قــائال ( تــردي الـــعــروض ا
وعـــــدم وجـــــــــــــود جـــــديـــــد في عالج
ــشـــاكل يــقـــدم الــفـــنــان طالل هــادي ا
ــســرح الــبــديل واحلــلــول اجلــديــدة ا
تــقــودنــا الـى بــر االمــان كــون اخملــرج
طالل يزاول مهنـة االخراج منذ ان كان
طــالـبــا في مــعـهــد الــفـنــون اجلــمـيــلـة
ـــســـرح ـــرور الـــزمـن الى ا وحتـــول 
لحـمي وقدم مسـرحيات مـثل سيلفي ا
وكـومـيـديا اخلـوف كـنـموذج لـلـمـسرح
الـبـديل مع اسـتـخـدام االزيـاء الـبـديـلـة
ـسرح كـون هـنـاك حاالت خـاطـئـة في ا
اجلـمـاهـيـري من خالل الـغـنـاء الـهابط
والـــكالم مع اجلــمـــهــور واخلــروج من

النص).
 واضــاف (الــفــنــان طالل هــادي يــقـدم
ـسـرحـيـة الـبـدائـل من خالل جتـربـته ا
وهـنـاك جتــارب مـسـرحــيـة لـلــراحـلـ
قاسم محـمد وعوني كـرومي وابراهيم

خالل عــنــاصــرهــا نـبــحـث عن جتــربـة
مـسـرحـيـة جـديـدة هـذه جتـربـة الـفـنـان
ــفـرجي وسـمـات طالل هــادي وظـفـار ا

سرح البديل ). ا
ـــســرح وقــال اخملـــرج طالل هـــادي ( ا
الــبــديل لــيـس تــمــردا عــلى الــعــروض
الــســابـقــــة بل هـي امـتــداد لــلــمــسـرح
الـبـديل من خالل بـنـاء مـدرسـة خـاصـة
ــفـتـاح لــطالل هــــــادي وانـا صـنــعت ا
الـــذي يــــفــــتح الــــعــــديـــد مـن االبـــواب
وتـــوصـــلـت من خالل ذلـك الى مـــســـار
تــبــنــيــتـه االن حــيث اخلــيــارات بــدات
تـسـتـقـر بـعـد اخلـمـس مـن عمـري انه

توجه جديد ومهم).
واضــاف ( الـعـالم يــتـغـيــر وفي جـمـيع
االحـوال هــنـاك اشــيــاء تـتــغـيــر سـواء
ايــجــابـــا او ســلــبــا مع حــريــة الــفــكــر
والعـقـيدة وعالقـة اخمللـوق بخـالقه مع
رفض كل ماهو قد وشـائع  بعد عام
2003 حيث اصـبح كل ماقـيل قبل هذا
الـتــاريخ هـجـ من خـالل ذلك تـغـيـرت
االمور واصبـح كل شئ مستـباح وعلى
هـذا االساس اخـذت بـالضـمور لـلـكثـير
مـن االشـيـاء واصــبـحــنـا بــ خـيـارين
ـــاضـي او نــــغـــادر كـل شئ مع امــــام ا

الواقع اجلديدة عنوة ).
ويـساله مـقـدم اجلـلسـة عن االشـخاص

ــــســـرحي جالل من خـالل الـــعــــرض ا
ــلــحــمي ومن خـالل قـصـص تـنــاقش ا
الهم الشعبي من خالل مسرح احلكاية
الــشــعــبــيـــة لــلــراحل يــوسف الــعــاني
وهـــنــاك جتـــارب قــادهـــا الــعـــديــد من
الــفـــــنــانـــ الــكــبــارثم الــفــنــان طالل

هادي).
داخالت بعد هـذا احلوار بدأت فـقرة ا
ـسرح البـديل لعدد والشـهادات حول ا
من الفنان ومنهم الفنان كر خنجر
ـعــمــوري والـنــاقـد والـبــاحث نــاجح ا
ســعـد عـزيـز عـبــد الـصـاحب الـذي قـال
(اهم شئ هـو الـبلـد وثـقـافته من خالل
ـــســـرح وكل االجنـــازات الـــتي عـــالم ا
قـدمت هي ارض عــظـيـمــة لـكن عـلــيـنـا
ــاضي واحلـاضــر هـو احلــفـاظ عــلى ا

ستقبل ). ا
وفـي خـتــام اجلـلــسـة  تــكـر هـادي
بـدرع اجلـواهـري قـدمه الـباحـث ناجح
عموري وقالدة االبـداع قدمها رئيس ا
ـلـتـقـى صـالح الـصـحن الى احملـتـفى ا
ــفــرجي و الــتــقـاط بــهـمــا هــادي وا
الـــصـــور الــتـــذكـــاريــة مـع اجلــمـــهــور

واحملتفى بهما .
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{ لوس اجنـلوس - وكاالت- هيمن مغـنيا الراب كندريك المار ودريك
ـرمـوقـة إذ اخـتـيـر المار ـوسـيـقـيـة ا عـلى تـرشـيـحـات جـوائز غـرامي ا
للـمنـافسة عـلى ثمـاني جوائـز دفعـة واحدة كـما رُشح دريك لـنيل سبع
ـرشحـ لـلجـائزة ـغـني الكـنـدي دريك على قـائـمة ا منـها.وورد اسم ا
األهم وهي ألـبوم العـام إلى جانب ألـبومات كل من كـاردي بي وجانيل
ـغـنــيـة الـصـاعـدة مـونـاي وبـرانــدي كـاراليل وكـيـسـي مـاسـجـريــفـز وا
غـني بوست مالـون وألبوم مـوسيقى فـيلم الـنمر األسود إتش.إي.آر وا
(بـالك بـانـثـر) الـذي أنـتـجه المـار.وتـرشح المـار وهـو أول مـغـني راب
وسـيقى وكـاراليل جلائـزتي أغنـية يفـوز بجـائزة بـوليـتزر في مـجـال ا
الـعــام وتـســجــيل الــعـام.وحــصــلت كل من كــاردي بي ولــيـدي جــاجـا
وتشـايلـديش جـامبـينـو وماريـن موريس عـلى خمـسـة ترشـيحـات.وكان
ـغنـيـة تـيـلور الـغـياب األكـبـر في الـتـرشيـحـات الـرئـيسـيـة من نـصـيب ا
سويـفت الـتي فـازت بـعشـر جـوائـز جـرامي من قبـل إذ لم حتصل إال
عـلى تـرشـيح واحـد عن ألـبـومـهـا األكـثـر مـبـيـعـا (ربـيـوتـيـشن).ومـعـظم
ـنفردة (شـالو) التـي تغنـيها مع ترشيـحات لـيدي غاغـا على أغـنيتـها ا
مثل برادلي كوبر في فيلمهما مولد جنمة (إيه ستار إيز بورن) الذي ا
ـيـة الـتـسـجـيل تـرشح جلـائـزة غـولـدن غــلـوب. ويـخـتـار أعـضـاء أكــاد
ـدينة لـوس اجنلوس الفـائزين بجـوائز غرامي الـتي ستـعلن في حفل 

قبل. في العاشر من شباط ا
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(تـاريخ الـسـيـنـمـا الـسـوريـة ) عـنـوان
الفـيـلم الـذي عـرضته  مـؤخـرا شـاشة
ـــركــــز الـــثــــقـــافـي في أبــــو رمـــانـــة ا
واستعرض ثالثة عقود ونصف العقد
من تـاريخ الـسـيـنـمـا في سـوريـة مـنـذ
بـدايـاتــهـا حـتـى مـطـلع الــسـتـيــنـيـات
تاريخ انتاج الفيلم الذي عرض ضمن
نشاطات مـشروع مدى الثـقافي تطرق
عبر عشرين دقـيقة للـفنون التي كانت
موجودة قـبل السيـنما وظـهورها إلى
حــيــز الــوجــود أواخــر الــقــرن الـ 19
شرق مع بعض ووصولها إلى بـالد ا
ستثمريـن اجلوال في العقد األول ا
غامـرات التي قام من القرن الـ 20 وا
ـنـتجـون األوائل لـلـسيـنـمـا وما بهـا ا
القوه من صـعوبـات.كما يـوثق الفـيلم
الذي أخـرجه يـوسف فـهـدة ألول عمل
ـتــهم الــبـريء) سـيــنـمــائي ســوري (ا

ســــــــــنــــــــــة 1966).
وبــــــ قوشـحـة انه
(خالل الــــوحــــدة بـــ

ســــوريـــــة ومــــصــــر 
وضع دراســـــة إلنــــشــــاء
مؤسـسـة عـامـة للـسـيـنـما
لـتـظـهر إلـى حـيـز الـوجود
عـــام  1963حـــيـث تـــبــــنت
الـــعــــديـــد مـن الـــنــــتـــاجـــات
الـسيـنـمـائـيـة بـأحـدث الـطرق
ـعــهــودة حــيــنــذاك). أمـا أول ا
صالة سينمـا في سورية فأحدثت

بـحـسب قــوشـحـة (عـام 1916 وكان
مــبــنــاهـــا هــو نــفس مــبـــنى مــجــلس
الشـعب حالـيـا حتت اسم جنـاق قلـعة
وتـعـرضت بـعـد أشـهـر قـلـيـلـة حلـريق
أودى بـأجـهــزتـهــا ثم انـشــئت صـالـة
ـرجــة وسـمـيت أخـرى في سـاحــة ا

زهرة دمشق).

أليـوب بدر مـرورا بـاألفالم الـتـي تلـته
حتى عام  1964تاريخ إنتاج الفيلم.
وبـعــد عــرض الـفــيــلم حتــدث الـنــاقـد
السينـمائي نضال قـوشحة عن تاريخ
السـيـنمـا السـوريـة وآفاقـهـا موضـحا
وفـقـا لـتـقـرير نـشـر فـي مـوقع الـهـيـئة
العـامة لالذاعـة والتـلفـزيون الـسورية
(أن أول عـرض سـيــنـمــائي في الـبالد
كـان عـام  1908بـأحــد مــقـاهـي حـلب
حـــيث  عـــرض مـــجـــمـــوعـــة صـــور
متـحركـة ولقي إقـباال كـبيـرا جدا وفي
عام 1912 تكـررت نـفس التـجـربة في
دمـشق عن طـريق تـوفـيق شـمـاس في
رجة حيث مقهى العـباسيـة بساحـة ا
عــرضت مـــقــاطع مـن افالم أجــنـــبــيــة
اسـتـهـوت اجلــمـهـور احلــاضـر). كـمـا
لفت قوشحـة إلى (أن أيوب بدري كان
أول من امتلك آلـة تصـوير سيـنمـائية
ـــتــــهم عـــام 1926 وأجنــــز فـــيــــلـم "ا

الــبــريء" عـام 1928 وفي عـام 1932
بـادرة من رشـيـد جالل ظهـر الـفـيلم
الــصـــامت "حتـت ســمـــاء دمـــشق" من
انـتـاج شــركـة إلــيـوس فــيـلم وإخـراج
اسمـاعـيل أنـزور وكـان اكثـر نـضـوجا
فـنـيـا ألنه اعـتـمــد عـلى مـخـتـصـ ثم
تاله فـيـلم "نــداء الـواجب" عـام 1938

أليوب بدري).
كـمـا عــرض قـوشـحــة (لـتـجــربـة نـزيه
الشهبـندر الذي أجنز عام 1948 فيلم
نـور وظالم آخـر فـيـلم سـوري صـامت
ـرحـلـة الـصـوت حـيث أخرج لنـنـتـقل 
أحــــــمــــــد عــــــرفــــــان خــــــامـس األفالم
الـســــــــــوريـة عـام 1950 وهـو عـابـر
سـبـيل بـطـولـة الفـنـان الـراحل جنـيب
السـراج وفـي عام 1961 اخرج زهـير
الشـوا فـيـلم الـوادي األخـضـر بـطـولة
طـربة دالل الـشمـالـي وخالـد حمدي ا
وعـاد وأخـرج فـيـــلم لـعـبـة الـشـيـطـان
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نيكي ميناج

اخملــرج الــعـــراقي  مــؤخــرا عـــرض فــيــلــمـه الــوثــائــقي
ـهرجان الـسيـنما (الـفرقـة) احلائـز على اجلائـزة الكـبرى 
عهد الفرنسي ببغداد. عهد العالم العربي في ا العربية 


