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ـصري محمـد أبو الوفا إثر مثل ا تـوفي ا
تـعـرضه ألزمة صـحـية خـطيـرة وقـد أعلن
ذلك جنـــله إسالم عــلى حـــســابه اخلــاص
عـلـى احـد مـواقع الــتـواصل االجــتـمـاعي
حـيث انه كـتب:( ان لـلـه وان اليـه راجـعون
أبي في ذمـه الـله). وكــان قــد تـعــرّض أبـو
الـوفا لوعـكة صحـية شديـدة وأمر األطباء
ـركـزة وشـخـصـوا بـإدخـاله إلى الـعـنـايـة ا

حالته بااللتهاب الصدري الشديد.
وشـارك أبو الـوفـا في العـديد من األعـمال
الــدرامــيـــة ومن أبــرزهــا أفـــراح إبــلــيس
وكـأنه إمبارح باإلضافة إلى مسلسل ابن
حالل وقد حقق شهرة كبيرة في مصر.
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{ نــيـودلـهي  –وكــاالت - وصل الـثــنـائي
رانــبــيــر كــابــور وعـــلــيــا بــهــات إلى واليــة
نـيــويـورك االمــريـكــيـة قــادمـ من الــهـنـد
بـهــدف االحــتـفــال بـلم شــمل الــعـائــلـة من
جـديد بـاإلضافـة إلى قضـاء بعض الوقت
كإجازة واسترخاء بعيدًا عن أجواء العمل
والــتــصـــويــر وســاعــات الـــتــمــثـــيل خــلف
الـكامـيرا الـتي أرهقـتهـما.وبـحسب تـقارير
إلحــدى اجملالت الــهـنــديــة فــإن الـنــجــمـة
صـاحـبة الـ 26عـامًـا كـانت تتـطـلع لـبعض
الـــوقت من الـــراحـــة بـــعـــيـــدًا عن الـــعـــمل
والـتـصويـر بـيـنـما كـان رانـبـير
كــابــور يــريــد اســتــغالل
هـذه الـفـرصـة لـيـقابل
عـائلـته التي تـعيش
هـــــــــــنــــــــــاك فـي
نــــــيـــــــويــــــورك
وخـــــــاصـــــــة
والـــــــــــــــــده
ريـــــــشي
كـابـور.
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الـنــاقـد الـسـوري صـدر له عن مــنـشـورات األهـلـيـة في
عمـان كتاب بعـنوان(الرواية والـتاريخ: وقائع األرشيف

ومجازات السرد). 
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خــبــيــرة االزيــاء الــدولــيــة ضــيــفــهــا بـرنــامـج (اطـراف
ـهندس محـمد البغـدادي خبير احلديث) مـناصفة مع ا
ـنـسـوجـات في حـلـقـة عـرضت مـسـاء امس الـتــحف وا

االحد على قناة (الشرقية).
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الــفـوتــوغـرافي االردني اقــام في بـيـت عـرار الـثــقـافي
ـحــافـظــة إربـد مـعــرضـا العــمـاله اشـتــمل عـلى 50

صورة فوتوغرافية.
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مــنـزلــ وسـيــارة ونـفــقـة شــهـريـة تــبـلغ
قــيـمــتــهـا 50 ألف لــيــرة تــركــيـة ويــاتي
انـفصـال ديـنيـز واتـاكان بـعـد مرور سـنة

واحدة على زواجهما فقط.
وكان ديـنـيز قـد احتـفل في شـهر اذار من
عـام 2018  بــزواجه من فــايــزة  اتــاكــان
التي تـصـغره بـ 20 عامًـا واجنب مـنـها
طفـله األول إال ان خالفـات كبـيـرة وقعت
بــيـنــهـمـا مــؤخـرًا أدت التــخـاذهــمـا قـرار
وقع ـصادر وفقا  الطالق.وقالت بعض ا
الــبــوابـــة (أن ســبب هــذه اخلالفــات هــو
اخلـيــانـة حـيث اكــتـشـفـت اتـاكـان وجـود
رسائل في هـاتف زوجهـا من فتـاة وعند

مواجهته لم ينكر األمر).
وكــان خــبــر الــطالق قــد  تـســريــبه في
الــبــرنـامج الــتــركي الـشــهــيـر الــصـفــحـة
الثانيـة وفي البداية حـاولت أتاكان نفي
االمـر وإظـهـاره كـإشـاعـة وذلك بـنـشـرهـا
صــورة جتــمــعــهــا بــزوجــهــا وارفــاقــهــا
بـتـعـلـيـق رومـانـسي وبـعـد قـيـام اتـاكـان
ـــواقع بـــهــــذه اخلـــطـــوة قــــامت أحــــد ا
االلـكــتـرونـيـة الـتـركـيــة بـتـسـريب وثـيـقـة

الطالق لتأكيد اخلبر.

{ اسطـنبول  –وكاالت - كـشـفت مواقع
إخــبــاريــة وصـــحف تــركــيــة عن تــوصل
الــفــنــان  أوزجـان ديــنــيـز التــفــاقــيـة مع
زوحـــتـه فـــايــــزة اتـــاكــــان بــــعـــد إعالن
طالقهما بشكل رسـمي. وتنص االتفاقية
عــلـى مــنح ديــنــيــز لـطــلــيــقــته وام ابــنه
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u½uLOJ « V³ Ð اجلـمعـة نسـخة مـعدلـة من فيـلمـها
نتقمون: لعبـة النهاية (أفينجرز: ا

{ لـــوس اجنــــلـــوس  –وكـــاالت -
اصـــــدرت شــــــركـــــة والـت ديـــــزني

إنــد جــيـم) تــشــمل مــشــهــدا ســبق
حـذفه مـن نـسـخـة الـعـرض األولى
في حتــــرك قـــد يــــدفع
فــيـــلم أبــطـــال مــارفل
اخلارقـ إلى حتطيم
أرقـام شــبـاك الـتـذاكـر
ألعـلى اإليـرادات عـلى
اإلطالق.وحقق الـفيلم
إيـرادات قـدرت بـنـحو
2.75 مليار دوالر في
ي شباك التـذاكر العا
مــــــنـــــــذ عـــــــرضـه في
نيسان أي أقل بواقع
 38مليون دوالر من
فـيـلم اخلـيـال الـعـلمي
(أفـاتــار) الـذي عـرض
في  2009والــــــــــــذي

{ طـــــــوكـــــــيــــــو - وكـــــــاالت - جلــــــأ
الــيــابــانــيــون إلى مــواقع الــتــواصل
االجــتـــمــاعي لـالحــتــجـــاج عــلى خط
البس داخـلـيـة طـورته إنـتـاج جـديـد 
جنمة تـلفزيـون الواقع األمريـكية كيم
كــارداشــيــان حتت اسم (كــيــمــونــو)
ووصف بــــعـــضـــهم األمــــر بـــســـرقـــة
لثـقافـتهـم . وأعلـنت كارداشـيان أنـها
ــشــدات ســتـــكــشف عـن خط إنــتـــاج 
جـسم تطـورهـا مـنـذ عام بـاعـتـبـارها
حال فــعـاال لــلـنــسـاء. لــكن اسـتــخـدام
كـلـمــة (كـيـمــونـو) أغـضب الــكـثـيـرين
ألنها تطلق عـلى مالبس داخلية وألن
كارداشيـان بدأت إجـراءات لتسـجيله

كعالمة جتارية. 

وتـعـني الـكـلـمـة
في الــيـابــانــيـة
األشــيـاء الــتي
تلـبس وتـشـير
إلـى أثــــــــــواب
بطول اجلسم
مع أحـــــزمــــة
يـــرتــــديـــهـــا
الــنـــاس في
ـنـاسـبـات ا
الــرســمــيــة
مــــــــــــــــــــثـل
حـــــــــــفـالت
الــــــزفــــــاف
واجلنازات.

صري  صـدر له عن مكتبـة االداب بالقاهرة الشـاعر ا
ديوان شـعـر بعـنـوان(اين غاب الـعـبيـر?) يقع في 108
صفـحات من الـقطع الـصغـيركـما صـدر له ديوان اخر

طر) . بعنوان (يقول ا

الـــكـــاتب واحملـــلل الـــســيـــاسي
الـــكــردي نـــعــتـه امــانـــة شــؤون
الــثـــقــافــة الــكـــرديــة في احتــاد
االدبـاء والكـتاب الـعراقـي بـعد
اضي ـوت الـسبـت ا ان غـيـبه ا

في اربيل.  

الشاعر االردني يشارك في أمسية شعرية تقام ضمن
البـرنامج الثقافي لفعاليات جرش يوم االحد 21 تموز

قبل. ا
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قبل الصـيدلي الـعراقي يـلقي في اخلـامس من تمـوز ا
ياه واهميـة تعقيـمها باألوزون بدل محـاضرة بعنـوان(ا
الكـلور) ضمن الندوة الشهرية جلمعية مكافحة التدرن

واالمرالض الصدرية في العراق.

كيم كاردشيان

الــعــربــيـة 2010 لــلــروائي الــراحل
االردني من اصل فـلـسـطـيـني "جـمال
نـــاجي" ســـيـــنــاريـــو وحـــوار "حــازم
ســلـمــان" وأخـراج "عــامـر فــهـد" هـذا
العـمل يقـدم لنـا دراما حتـترم عـقلـية
وهي ايــضـا تـقــدم احلـيـاة ـتــلـقي  ا
(احلقـيقـة) للـحارة الـدمشـقيـة بشكل
وتـبـدو لك الـشـخـصـيـات فـني مـقـنـع
تــعـــبــر عـن االخــتالفـــات الـــفــكـــريــة
والــــصــــراعـــات االيــــديــــولــــوجــــيـــة
فــتــرى في واالنـــتــمــاءات احلــزبـــيــة
الـــــــعــــــمـل (االسـالمي الـــــــصـــــــوفي
ــــتـــشـــدد الــــيـــســـاري واالسـالمي ا
الـــــــــــــــــــــــــشـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــوعــي
ور والقومي واالنـتهـازي والعـلماني

جال االمن والشرطة).
مـــيــــزة هــــذه الـــدرامــــا هي تــــقـــد
الــشــخــصــيــات بــســرعــة وبــصــورة
واضــحــة (جــبــران)  –عــابــد فــهــد-
شـيـوعي مـعـتـقل اعـترف عـلى رفـاقه
واطـلق سـراحـه وفـصل من احلـزب 
ــارس الــكــتــابـة يــشــعــر بــالــنـدم و
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يتوهم البعض من كتاب الدراما بإن
ـــصـــدر احلـــيـــاة الـــواقـــعـــيـــة هي ا
االسـاسي لـلعـمل الـتـلـفـزيـوني على
الرغم من ان احلياة الـواقعية حتمل
الــكـثــيــر من االحـداث الــعــشـوائــيـة
وعـمـلـيـة جتـميـل الواقـع في الـدراما
الــســوريــة انــعـكــست ســلــبــيــا عـلى
مـــصـــداقــــيـــة االعـــمــــال الـــدرامـــيـــة
(الــشـعــبـيــة) مــثـال ذلك درامــا (بـاب
احلارة) واخواتها تلك الدراما التي
تـعــجـز عن جــذب انـتـبــاه اجلـمـهـور
حـيـنـمـا وصـلت الى اجلـزء الـعـاشر!
وغـــالــــبــــا مــــا جتــــعل اهـل احلـــارة
مـتـمـاســكـ والـشـر يـأتي من خـارج
احلـــــــــارة مـع وجـــــــــود االحــــــــــتالل
(الـفرنـسي  –الـعـثمـاني) فـي مراحل

تاريخية متعاقبة!
غـيـر ان مـسـلـسل مـقتـبس مـن رواية
مــعـاصــرة بـعــنـوان (عـنــدمـا تــشـيخ
الــذئــاب) وهي الــروايـة الــتي كــانت
بـالقـائـمـة القـصـيـرة جلائـزة الـبـوكر

وهو االرهاب واعـتقـل لفـترة زمـنيـة 
ـــــــارس الـــــــطـب بـــــــالــــــــدجل االن 
والـــتـــعــاويـــذ وله اكـــثـــر من زوجــة
وعـنـده تالمـيـذ ومـريـدين  بـعـضـهم
فـي مــنــتـــهى الــتـــعــصب والـــتــشــدد
هـنـاك (عـمـران)  –مـحــمـد حــداقي- 

والـقـراءة وال يـوفق بـاحلـصول عـلى
عـمل عالقـته الـزوجـيـة غـيـر نـاجـحـة
ويـرتـبـط بـعالقـة عـاطــفـيـة مع امـرأة
شـــيــوعـــيــة مـــطــاردة مـن قــبل االمن
(ســوالف) !(الـشــيخ عــبـد اجلــلـيل)-
ســـلــوم حـــداد- رجل دين  عـــمل مع

شـــخــصــيـــات مــثل (جــلـــيــلــة) اخت
جـــبــران- ســـمـــر ســامي- وزوجـــهــا
( ـــغـــلــوب عـــلى امـــره (عـــلي كــر ا
وابـــنـــهـــا احملـــامي الـــذكي (عـــزمي)
ن رضا) وشخـصيـة ابو فـاروق (ا
وعـائــلـته الــتي تـعــاني من تــعـاطـيه

اخلمرة وتصرفاته الغريبة.
االحداث في النص كلـها تأتي بشكل
صـادفة في انسـيابي وعـدم اقحـام ا
صــــنع احلــــدث وايــــجــــاد احلل وال
يـســتـخـدم الـكـاتـب اخلـدع الـدرامـيـة
مــثـال ذلك اضــاعــة الـوقت ــشـوقــة ا
ـــــراســـــيم الـــــزفـــــاف او الـــــعــــزاء
والــــصـــريـخ وكــــذلك عــــلـى مــــوائـــد
الـطعـام فـقـد قـتل ابـو رضـا ولم يتم
التـوقف عـلى مشـاهـد تعـد زائدة في
الدرامـا وهي حلـظة اكـتـشاف اجلـثة
ومــراسـيم الــدفن واحلــزن والـبــكـاء!
كـــــذلـك لم يـــــتـم تـــــطـــــويـل حـــــفالت
ـتـلـقي ورقـصـات الـعــرس !ويـحس ا
بعـفويـة االداء والقـدرة على االقـناع
الـبيـئـة الدمـشـقـية جتـسـدت في هذا

ركز األولى كأعلى فيلم من يحتل ا
حــيـث اإليــرادات عــلى اإلطالق في
وقع بوكس تاريخ السينـما وفقا 
أوفــيس مــوجــو.وقـالت ديــزني في
عـدلـة تـشمل بـيـان ( إن الـنسـخـة ا
ــشـهــد احملــذوف بــاإلضــافـة إلى ا
مـقـدمـة جـديـدة من أنـتـونـي روسو

أحد مخرجي الفيلم). 
والـفـيـلم من بـطـولـة روبرت داوني
جـــونـــيـــور وكــــريس هـــيـــمـــزورث
وسـكــارلت جـوهــانـســون وآخـرين
في دور أبــطـال خـارقـ يـحـاربـون
الـشـريـر ثـانـوس الـذي يـلعب دوره
.والـفــيـلم هـو ذروة جــوش بـرولــ
قـــصـــة سُـــردت عــلـى مــدى 22 من
أفالم استديوهات مارفل على مدى

عشر سنوات.
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التـشكيلي الـعراقي نعـته نقابـة الفنانـ العراقـي بعد
سائـل الـله تعـالى ان يسـكنه وت اجلـمعـة  ان غيـبه ا

فسيح جناته.

أنت تتمـتع بقلب حنون ودافئ فعبر عن حبك لشريك
احلياة.

qL(«

سـوف تـتـحـسـن أمـورك عـلى الـصـعــيـد الـعـاطـفى مع
شريك احلياة.رقم احلظ.7

Ê«eO*«

ا يشغلك حتى تعود احلياة بينكما صارح الشريـك 
على ما يرام.

—u¦ «

تـتـحسن صـحتك نـتـيجـة االلتـزام بـتعـليـمـات الطـبيب
ويفضل أخذ فترة من الراحة .

»dIF «

الـطـرف االخر يـحتـاج الـدعم واحلافـز فى هـذا الوقت
فكن بجانبه.

¡«“u'«

ـطــلـوبـة بـعـد اجـازة قـصـيـرة تـعـيـد تـتـمـتع بـالـطـاقـة ا
نشاطك من جديد.  

”uI «

عـلـيـك االهـتـمـام بـصـحـتك  فـهى احلـصن الـدافع لك
وسر تفوقك.رقم احلظ.9

ÊUÞd «

ة ولـكنك عصبي تمتـلك قدرا كبيـرا من القوة والـعز
.رقم احلظ 2.

Íb'«

ـفاجـئـة نـتـيجـة لـلـعمل قـد تـصـاب ببـعض األمـراض ا
الشاق الذى تقوم به.

bÝô«

تتـمتّع بـحيـوية مـضاعـفة جتـعلك تـطرق أبـواباً كـثيرة
ا تعود لدراسة . ور

Ë«b «

احـرص عـلى زيـارة الـطـبـيب ومعـاجلـة مـا تـشـكـو منه
على الفور.رقم احلظ 8.

¡«—cF «

جتد احلـلـول إلعـبـاء سـابقـة. وجتـد اجتـاهـات جـديدة
وحتدث تغييرات مهمة.

 u(«
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ثالث مـجـمـوعــات تـشـكل كـلـمــات من خـمـسـة حـروف
يـكمل بـعضـها بعـضا بـواسطـة احلرفـ االخيرين من
كـل كـلــمـة.في خــانــات الـعــمـود الــوسط حتــصل عـلى

طلوبة: (مدينة سورية): الكلمة ا
(أ)

رحالت تـاريـخـيـة  –واليـة امــريـكـيــة- مـسـاكن وقالع
محـصـنة- تـرتـيل موسـيـقي- من مشـتـقات احلـليب –

ية ية أ مؤيد بشدة- منظمة عا
(ب)

اطــراف من اجلـسـم- مـديــنـة ســعـوديـة  –خـفــايـا  –

ـعصم  –اغـنجه  –مـديـنة تـونسـيـة- بنـيانه- اسـورة ا
برتقالي اللون

(ج)
اغـصان- مـكره وخـداعه- اجبار- قـام بصـفهـا- لظاه
صرية - اسعافه احلارقة- اناقة- قصة بالعامية ا

الــــــعــــــمل
الـــدرامي
والشخصي
ات تــــــــــواجـه
مصـيـرها بـشكل

منطقي وفق مفهوم
(الـــســـبب واالثـــر)
وتـتــصـاعــد وتـيـرة
ــــرور ـــــشــــاكـل  ا
الــوقـت مع تـــعــاقب
االحـــداث الــــعـــامـــة
الـتـي تـلــقي بـظاللــهـا

عــلـى الــشــخــصــيــات الــتي
تـعيش فـي زمن التـسـعـيـنات
ـــــاضـي وسط مـن الــــــقــــــرن ا
صــــــدمــــــة احــــــتالل الــــــعــــــراق
للـكويت!وبـداية تـشكـيل احلركات

ــتــطــرفــة في ســوريــا! االسالمـــيــة ا
ـــفـــاجــآت في هـــذا الـــعــمل تـــكــون ا
لــصـــالح تـــطـــويـــر الــشـــخـــصـــيــات
ــا يـخــدم اخلــطـوط وتــغــيـيــرهــا و

تشابكة. الدرامية ا
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لـتقى االذاعي والـتلـفزيوني احتـفى ا
ـــاضـي بـــاخملــرج مــســـاء الـــثـالثــاء ا
والكاتب سعد عزيز عبد الصاحب في
ـلـتـقى صـالح جـلـسة قـدمـهـا رئـيس ا
الــصــحن قــائال ( الــيــوم خــيــال وظل
وذاكـــــرة رجل عـــــظـــــيم ومـــــعـــــلم من
الـواجب عـلـيـنـا ان نـذكره انـه الراحل
الـرائـد عزيـز عبـد الـصاحب ونـحـتفي
ا انتج ظال منيرا مشعا تميز اليوم 
بـــاجــنــاس مـــتــعـــددة وحــضــور الفت
فتحية ومـحبة للفـنان والناقد اخملرج
سعـد عزيـز عبد الـصاحب الـذي تقول
سـيرته الـذاتـية انه من مـوالـيد بـغداد
ودكــتـوراه فــنـون مــسـرحــيـة جــامـعـة
بغداد وعضو الفرقة الوطنية للتمثيل
سرح ونقابـة الفنان وعضو نقـاد ا

فـاز بـجـائـزة افضـل سيـنـوغـرافـيا عن
ــطـر والــسـنــدبـاد مــسـرحــيـة احالم ا
ونـــــال جـــــائـــــزة الـــــدولـــــة في حـــــقل
ـسرحـية الف لـيلـة وليـلة الـدراسات ا
ـعـاصـر  شـارك كـمـمـثل ـسـرح ا في ا
ـــســرح لـــثالث دورات في مـــنـــتـــدى ا
اخرج للـمسرح قـصة حديـقة احليوان

وسوء تـفاهم ورائحـة الزعـفران صمم
سـينـوغـرافـيـا مـسـرحـيـة مـطـر صيف
واحالم كارتون وصدرت له عدة كتاب
تـغيرات في سرح مـنها ا في مجـال ا
سـرح العـراقي والف ليـلة ولـيلة في ا
عاصـر ويعـمل حاليـا مديرا سـرح ا ا

سرح) . نتدى ا
بــعـــدهــا حتــدث احملــتـــفى به قــائال (
نــشـــات من مــنـــطــلق حـــقــبـــة دامــيــة
واحلـصــار االقـتــصــادي وغـيــرهـا من
احلقب دخلـت كلية الـفنون ااجلـميلة
ــسـرح كــان نــاضب لــكن غــيـر قــسم ا
مـتـحـرك وكـنـا نــذهب لـقـسم الـتـربـيـة
الفـنيـة وكان هـناك عـقيل مـهدي فاعال
وهــنـــاك عــدة نــشـــاطــات مــســـرحــيــة
ومـــجــمـــوعــة مـن االســاتـــذة كــصالح
القصب ومـسرح الصـور  سامي عبد
احلـمـيـد واالنـتـقائـيـة  بـدري حـسون
فــريـد والــصـيــرورة اجلـادة  وفـاضل
خليل الواقعية  خالد احمد مصطفى
ـــســـرح الـــصـــامـت ومن خالل هـــذه ا
الــعـروض اســتـطــعـنــا ان نـقــدم جـيل
ـدارس جــامـعي مـهـمـا وجـاءت هـذه ا
من نــافـــذة عــلــمـــيــة مـــهــمــة ودورات

مسرحـية فكـان من دورتي سهى سالم
 كاظم النصار  حسن مجيد واخرون
كـنــا عـشـرة طــلـبــة فـرع االخـراج ومن
قــــدمـــنـي االســـتــــاذ صـالح الـــقــــصب
ـســرحـيــة مـاكـبث مــثـلت فــيـهـا دور
الـقاضي ومـسرحـية ابن مـاجد تـاليف
والــدي عـزيـز عـبـد الـصـاحب واخـراج
سعدون العبيدي مثلت مع سامي عبد
احلــمــيــد وعــزيــز خــيــون وقــدمت مع
ماجد درندش مـسرحية ثمـانية شهود
مـن بالدي كـانت شــجن كــبـيــر وكـانت
الشـخصـيات ارواح الـشهـداء ) وحول
ـــســرح الــعــراقي رغم عــدم نــهــوض ا
وجـود كتـاب ومخـرجـ جيـدين قال (
هـنـالك عـوامل مـشـتـركـة مـنـهـا رفع يد
ــالي والــهــجـرات الــدولـة عن الــدعم ا
الــعــديــدة لـلــمــســرحــيــ فــاين جــيل
الـتــسـعـيـنـيـات والـثــمـانـيـنـيـات لـعـدم
وجــــود تــــواصـل نــــحن فـي وسط بال
ـوجـود االن يـرفض ان يـعـلم ابـنـاء وا
الـذي بــعـده وعـلى الـدولـة دعم احلـقل
سـرحي ويـقـيـنـا ان غـيـاب الـعـنـصر ا
النسوي وقاعة التمرين اثر سلبا على
ــسـرحـيـة ونـنــادي لـتـوئـمـة احلـركـة ا

وسـامي عـبـد احلـمـيـد وروسـيـا قاسم
مـحـمـد واوربا الـشـرقـية عـقـيل مـهدي
ـــانــــيـــا عـــوني وصالح الـــقــــصب وا
ـدارس خرجت كـرومي ومن كل هـذه ا
ــدرســة الــعـراقــيــة وانــا وســعـد من ا
ـدارس لكن سـعد ذهب ـثلـون هذه ا
ــدرســـة الــنـــقــديـــة وافــضل من الـى ا
سرح العربي هم النقاد يتعاطى مع ا

العراقي ) .
وفي ختـــــــــــام اجللسـة قدم الـدكتور
عقـيل مهـدي درع اجلواهـري للـضيف

وقالدة االبداع قدمها صالح
الـصـحن وبـاقـات ورود
من زمالئه واصدقائه
الـــــذيـن حـــــضــــروا
اجلـــــلـــــســــة و
التـقاط الـصور
التذكارية مع
احملــــتـــفـى

به .

ــغـرب واالردن ــسـرح مـع تـونس وا ا
ـسرحي مـن قبل مع الـتـطـلع لـلـدعم  ا

الوزارة والدولة ) .
بـــعـــدهـــا تـــوالت الـــشـــهـــادات بـــحق
احملـتـفى به مـنه الـفـنـان عـقـيل مـهدي
الــذي قــال (انــا اشــرفت عــلى رســالــة
دكتوراه سعد فكان جيدا وملما يكتب
يـة وتاثر بوالـده كثيرا بطريـقة اكاد
ـسـرح اكـتشف وبـعـد تـولـيه مـنتـدى ا
اشيـاء كثيـرة وهناك ضـياع اجلوانب
الثقافية واتمنى ان تكون هناك بدائل
ــنـــظــار اخــر ونــنـــظــر الى الـــعــالـم 
ـشــاريع مــعـطــلـة وتــشــويه لالخـر فــا
ـسرح عـنيـ دعم الـثقـافة وا وعـلى ا

والسينما ) .
وقال اخملرج كاظم النصار بشهادته (
جـلـســة الـيـوم حتـمل شــجـون كـثـيـرة
صديقي سعد ذهب الى عمق التجربة
ـسـرحيـة في مـجالي الـبـحث والنـقد ا
ــرحــلــة االولى كــانت الــزمــالــة في وا
الـكليـة فتحـنا اعـيننـا على الـعديد من
ـسـرحـيـة مـنـهـا االمـريـكـية ـدارس ا ا
البـراهــيم جالل وبـدري حـسـون فـريـد
ومــدرســة لــنــدن ســعــدون الــعــبــيـدي


