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بــعــد اجــتــمــاع الــهـــيــئــة الــعــلــيــا
كـونة من الفنانة شذى للمهرجان ا
يـة ازهار الـشيـخلي سالم واالكـاد
ومدير االنـتاج الفـنان الرائـد ضياء
الــبــيـــاتي واخملــرج نـــزار  الــفــدعم
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اطـلق مهـرجـان سومـر الـسيـنـمائي
هـرجان الذي شـاركة في ا شروط ا
سوف ينطلق في 25تشرين الثاني
ــقـبل ويـتــواصل لـغـايـة 30  مـنه ا
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ع ـثـنى صـبح من أ يـعـدّ اخملـرج الـسـوري ا
اخملـــرجــ فـي ســـوريــة والـــوطـن الــعـــربي
واســتــطـــاع أن يــقــدم مـــجــمـــوعــة من أبــرز
األعــمـال في الــدرامــا الـســوريـة والــعـربــيـة
ولــعل آخــرهــا مــســلــسل الــعــاصــوف  من
بـطـولــة الـنـجم الـسـعـودي نـاصـر الـقـصـبي
والــذي حــقق جنــاحــاً الفــتــاً بــجــزئــيه األول
ـاضـيـ  الـصبح وسـمـ ا والـثانـي في ا
سـيـكـون  حـاضــراً عـلى شـاشـة ام بي سي
فـي عــمل ســـوري خــالـص من تــألـــيف أمل
حــنـا وهـو عــلى اطالع بـجــمـيع تـفــاصـيـله
حــيث أجنــز عـــدداً من الــتــعـــديالت بــرفــقــة
الكـاتـبـة قـبل عـام حـيث كـان مـقـرراً إنـتاجه
لدى شركة سما الفن السورية التي تملكه.

قــبــلــهــا  لــلــتـنــافـس عـلـى  جــوائـز
هرجان  وعن ذلك يـقول مدير عام ا
ـــهـــرجـــان نـــزار  الـــفــدعـم  (لـــقــد ا
ــشــاركـة وضـعــنــا الئــحــة لالفالم ا
ـشـاركة بـشكل حـتى ننـظم عـملـية ا

والــفــنــان ريــاض شــهــيــد  ومــديــر
التصوير عمار جمال .

ـهـرجان مـشـاركة االفالم واشـترط ا
الـروائـيـة والوثـائـقـية الـطـويـلة من
انــتـاج ســنـة  2019والــسـنــة الـتي

احتـرافي و رصد  3جـوائز . هي
ــهـرجــان الـكـبــرى الفـضل جــائـزة ا
فــــلـم. وجــــائــــزة االخـــــراج  بــــاسم
اخملـــــرج الــــراحـل صــــاحـب حــــداد
جـائــزة الـتــمـثــيل لــلـرجــال  بـاسم
ــمــثـل الــراحل ســلـــيم الــبــصــري ا
جـائــزة الـتــمـثــيل لـلــنـســاء  بـاسم
ـمثـلـة الراحـلة زيـنب. اضـافة الى ا
ـهــرجــان بـاسم تــخــصـيـص  درع ا
مـديـر الـتصـويـر الـراحل نـهـاد علي
ــهـرجــان لـلــمـونـتــاج بـاسم ودرع ا
ونتير كاظم العطري) . وسيصدر ا
ـهرجـان كـتـاب عن صـاحب حداد. ا
ودعـت الـلـجـنـة الـكـتـاب لـلـمـشـاركة
ـوضوعاتهم بهذا الـكتاب ورفده  
الـــتي تـــتــعـــلق بـــابــداعـــات  حــداد
ـونـتـاج الـسـيـنــمـائـيـة في مــجـال ا
واالخــراج والـــســيــنــاريـــو والــفــلم
الـوثـائقي .ووجـهت الـهيـئـة العـلـيا
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رفــعت فـتــاة إيـرانـيــة دعـوى قــضـائــيـة ضـد
الفـنـانة هـيـفـاء وهبي بـسـبب الـشبـه الكـبـير
بيـنهما الذي ورطها في مشاكل عدة وصلت
حلـــد االخــتـــطـــاف.وكــشـــفت وســـائل اعالم
ايرانـية ان مسؤول في احملكـمة اجلنائية في
طـهـران أن شابـة رفـعت دعـوى ضـد هـيـفاء
وهــبي وادعت أن الــشــبه بــيـنــهــمـا أدى إلى
تــعـرضــهـا لـلــمـضــايـقــات ووصل األمـر إلى
ـسـؤول الـذي رفض اخـتـطـافـهـا. وأضـاف ا
كـشف هـويـة الـشـابـة اإليـرانـيـة أن األخـيرة
ـتـاعب قـالت أ(ن هـيـفـاء وهبـي سـببـت لـها ا
واحلـرج بسبب نـشر صورهـا دون حجاب
ا دفع البعض لالعتقاد بأنها هي صاحبة
الـصور وقـامت بخـلع حـجابـها) وعـلى إثره
قالـت الفـتـاة (اجلـمـيع يتـصـور أنـني نـشرت
صـوري دون حـجـاب) ولم يـنـشـر حـتى اآلن
أي صورة لـلـفتـاة اإليرانـية الـتي تدعى أنـها
هي شـــبــيــهـــة وهــبـي واكــتـــفت وســائل
االعالم بــــنـــــشــــر إحــــدى صــــور
الـنجمـة اللبـنانيـة وهي ترتدي

احلجاب.
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وزير الثقافة والسياحة واالثار العراقي  اكد ان وزارة
ساندة ادراج اثار بابل ومدينتها الثقافة اطلقت حملة 

ي. على قائمة التراث العا
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اخملـرج التلفزيوني العراقي بدأ
االسـتــعـدادات االولــيـة الخـراج
مــســلــسـل  تــلــفــزيــوني خــاص
لــــشــــهـــــر رمــــضــــان لـــــلــــعــــام
ـــقـــبل  2020 واكـــد انه عـــمل ا
تلفزيوني متميز بكل تفاصيله.

 vHDB  bL×  Ê“U

ـسـرحي الــعـراقي تـلـقى الــتـهـاني من زمالئه ــمـثل ا ا
ـسـارح في ـنــاسـبـة تـسـلـمه مـهـام مـديـر ا واصـدقـائه 

سرح  متمن له التوفيق بعمله. دائرة السينما وا

ÊbÐ ¡UO*

سرحية تلقت النهاني من زمالئها وجمهورها مـثلة ا ا
ناسبة تكلل عمليتها اجلرحية بالنجاح.  
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سرحي االردني فازت مـسرحيته  فراغ في  اخملـرج ا
سرحي فـصل خامس وذلك في اختـتام مهـرجان رم ا

في دورته الثانية في عمان مؤخرا.
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الكاتب االردني صدر له مؤخرا عن دار ورود االردنية
للـنشر والتوزيع  كتاب بعنوان شجرة الكينا الذي يعد

االول من نوعه في بالد الشام واالردن.
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ـسـابـقـة الـفـنـان الـسـوري فـاز بـاجلـائـزة الـثـانـيـة في ا
يـة للتـلحـ والعـزف التي أقـيمت في مـعهـد يلـينا العـا

غنيسينا في موسكو.
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ناسبة الفـنان التشكـيلي السوري الراحل  اقـيم له و
رحـيـله  مـعـرض اسـتـعادي ضم  42 لـوحـة من أعـمال
ـعـلم الـراحل جـمـعت من مـجـمـوعـات خـاصة الـفـنـان ا

درس. عدة وذلك في صالة مرسم ا

للـمهـرجان الـدعوة  للـمخـرج قتـيبة
اجلـنـابي لتـنـظيم ورشـة لـلتـصـوير
الفوتوغرافي والسـينمائي للشباب
عـلى ضـوء جتـربـته في هـذا اجملال
وابــــدى مـــوافــــقـــته واســــتـــعـــداده
للـحضـور وتقـد خبرتـه الى ابناء
وطنه   وسـيعـرض  ضمن مـسابـقة
ـــهـــرجـــان فـــلم اخملـــرج قـــتـــيـــبــة ا
اجلنابي قصص العابرين  الذي
ية فاز بـاكثر من جـائزة عـا
ـــــســــابـــــقــــة ضـــــمن ا

الرسمية .

حـسـام حـبـيب فـقط وفـضـلـت عدم
الــكـــشف عن حــقــيــقــة أوضــاعــهــا
الـصـحـيـة لإلبتـعـاد عن الـضـغوط
اإلعـالمـيـة بـعـد أزمـة إيـقـافـهـا عن
وسـيقـية هـن ا الـغنـاء من نـقابـة ا
سيئة صرية عقب تصريحاتها ا ا

إلي مصر في حفل البحرين.
على صـعيد آخـر بعد غـياب خمس
سنـوات عن مشـاركته في مـهرجان
وازين مـنذ عام  2014حيث كان ا
حــــيـــنـــهــــا في بـــدايــــة مـــشـــواره
وحاصالً على لقب مـحبوب العرب
مـن بــــــرنــــــامـج أراب أيــــــدول أطلّ
ـــهـــرجــان. مـــؤخـــراً عــســـاف في ا
عودته ومشاركته هذه في مهرجان
ـوازين في دورته الـثـامنـة عـشرة ا
ــقـايـيس إذ عـاد اخـتـلــفت فـيـهـا ا
وفي جـعبـته مجـموعـة من األغاني
اخلـاصـة وأجـرى عسـاف مـؤتـمراً
صـحـافــيـاً تـكــلم فـيه عن مــسـيـرته
وصـــعــوبـــة الــفـــنــان فـي احلــفــاظ
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صـرية  شـيرين الـتزمت الـنجـمـة ا
عــبـد الـوهـاب الــصـمت بـعـد إعالن
إدارة مهرجان قرطـاج الغاء حفلها
قبلة ليحل بدال قرر في الدورة ا ا
مــنــهــا الــنــجم الــلــبــنــاني عــاصي
احلالني ولـــكن كـــشـــفت مـــصــادر
مـقـربـة مـنهـا عن تـعـرضهـا لـوعـكة
صــحــيــة طــارئــة أجــبــرتــهـا عــلى
الـسـفـر بـصـورة عـاجـلـة إلي لـنـدن
لـــتــلــقي الـــعالج وبــنـــفس الــوقت
أكــدت مــصـادر أخــرى أن شــيــرين
أحملت أكـثـر مـن مـرة بـطـريـقـة غـير
مـــبــاشــرة إلـي تــزايــد احـــتــمــاالت
احلـمل وقـد يكـون تـخفـيـها الـفـترة
ـقبـلـة بسـبب انتـظـارها لـلمـولود ا
ــطـرب حــســام حــبـيب. األول من ا
ــصــادر نــفــســهــا أكــدت أن عــبـد ا
الوهـاب لم تكـشف طبيـعة مـرضها
ألحـــد واخــتــفـت بــرفــقـــة زوجــهــا

{ لـــوس اجنــــلـــوس  –وكـــاالت -
حتدَّثت الـنجمـة األميـركية  جـوليا
روبـــرتس بـــشـــغف عن أطـــفــالـــهــا
وعـائــلــتـهــا خالل لــقــاء أجـرته مع
مــجــلــة(مــاري كــيــلــر). وأوضــحت
ــفــتــاح الــرئــيــسي روبــرتس (أن ا
لألبـوة الـناجـحـة هو مـنح األطـفال
الثـقة فـقد حاولت مـنع نفـسها من
الـقــلق الــدائم عــلـيــهم من زوجــهـا
دانـي مــــودر وهم الـــــتــــوأم هــــازل
وفــيـنــايـوس الــلـذان يــبـلــغـان من
الـعــمـر  14عـامًــا وابـنــهـا هــنـري
الذي يـبلغ  12عامًـا). معـللة (أن ال
فــائــدة من الـــقــلق واخلــوف إن لم
يــكن هـنـاك أســبـاب لـذلك)! وأكـدت
روبــرتس أنـهــا في الــوقت احلـالي
شخـصـية مُـتـطلـبـة حيـنـما يـتـعلق
األمـر بـأدوارهـا الـسـينـمـائـيـة بـعد
مشاركتها في  62 فيلـمًا فاألمر ال
يـدور حـولـهـا فـحــسب بل يـتـعـلق

واالســتـمـراريـة  وأعــرب عن نـيـته
في طــرح ألــبــوم يــتــضــمن أعــمـال
الـفـنــان عـبـد احلـلــيم حـافظ بـروح
س أن هذا عصرية جديدة بعدما 
اجلــيـل مــازال يـــحب أغــانـي عــبــد

احلليم. 

بـعـائـلـتــهـا أيـضًـا. كـمـا أنـهـا
حتــرص هي وزوجـــهـــا عــلى
عدم الـعـمل في الوقت نـفسه
فــــكل شيء يــــنـــطــــوي حـــول
ــواعــيـد تــنــظــيم الــوقت او ا
بينها وب زوجها وأطفالها.
وتــطــرَّقت روبـرتـس لـلــحـديث
عـن (مــــــــواقـع الــــــــتـــــــــواصل
االجـتــمـاعي الـتـي بـإمـكــانـهـا
دة ـيـة  إرسـال شخص لـلـعا
قـصيـرة مـا يؤدي إلى زعـزعة
االستقرار في مـهنتها كـممثلة)
مُــشــيـرةً الـى (أنه كــان يــتـطــلب
مــنك األمـر أداء دورًا في الــفـيـلم
بـشكل جـيـد لتـحـصل على فـرصة
ثـــانــيـــة في فـــيـــلم جـــديـــد وأجــرًا
مـضــاعــفًـا لــكن مع وجــود مـواقع
التـواصل بات من الـسهل أن يصل
رء للنجاح من دون بناء خطوات ا

منطقية لذلك).
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ــة ويـــعــيــدون قـــد يــتـــخــلى الـــبــعض عـن عالقــة قـــد
. حساباتهم يوم السعد االثن

qL(«

 تعالج مسألة مالية أو قضية بيع أو شراء وتطرأ
تغييرات مناسبة في هذه االثناء .

Ê«eO*«

تـبـدّل طـريـقـة تـصـرّفـاتك مع الـطـرف اآلخـر وتـخـتـبر
صدق مشاعره.رقم احلظ .9

—u¦ «

ــتـيــنــة مــتــانــة حــتى ولــوتـعــرضت  تــزداد الــعالقــة ا
الختبارات صعبة رقم احلظ .5

»dIF «

ـا أجّـلتـهـا وتـقدّم ـقـبل قرارات طـا تـتـخـذّ االسبـوع ا
نحو أهدافك.

¡«“u'«

الـعالقة اجلـديدة تـقـوى وتشـتد الـروابط بـ الطـرف
.يوم السعد الثالثاء.

”uI «

ــعـوقـات في ــشـاكل وا بـعــد ان  مـررت بـفــتـرة من ا
يزة . االفق قصة حبّ 

ÊUÞd «

تقوم باتبـاع حمية غذائيـة منتظمة جتعـلك تبتعد قليالً
أكوالت الدسمة. عن ا

Íb'«

تمربـفترة من اإلرباك واحليرة لكنك جتد سعادتك في
العمل طوال الوقت.

bÝô«

 تتخذ قرارات عشوائية وغير مبرَّرة فكن حذراً .يوم
السعد االحد.

Ë«b «

كن أن تصاب مشاريع وأفـكار باجلملة لكن صحيا 
بجرح في الفم .

¡«—cF «

أنت شــــخـص مــــرهف احلـس وصــــاحب مــــشــــاعــــر
صحيا تقع حتت وطأة الشراهة. نبيلة

 u(«

Âu−M «Ë X½√u ËœuÝ

حتتـوي هذه الـشبـكة
عــــلى  9 مــــربــــعـــات
كـبيـرة كل مربع مـنها
مـقسم الى  9 خـانات
صـغــيـرة هــدف هـذه
الـلعـبـة ملء اخلـانات
باالرقام الالزمة من 1
الى  9 شــــــرط عـــــدم
تـكـرار الـرقم اكـثر من
مـــــرة واحـــــدة في كل
مـربـع كـبــيــر وفي كل

خط افقي وعمودي.

”U¹ 5ÝU¹ ≠ œ«bGÐ

ـلـتـقى االذاعي والـتـلـفزيـوني احـتـفى ا
ي هيثم عبد سرحي واالكاد بالفنان ا
ــاضي وعـلى الـرزاق مــسـاء الــثالثـاء ا
قـــاعــــة اجلـــواهــــري بـــاحتــــاد االدبـــاء
والــكـتــاب الـعــراقـيــ . اجلـلـســة الـتي
حـضرهـا عـدد من اصـدقـاء وزمالء عـبد
ـلـتـقى االذاعي الـرزاق قـدمـهــا رئـيس ا
والتـلفـزيوني صـالح الصـحن الذي قال
( الــيـوم نــحـلق مــعـا في واحــة االبـداع
ـسـرح ومعـلم الفن الطـائـر احلر امـير ا
ي الذي سما بفنه ورسالته الى االكاد
ـيـة). احملـتـفى به طـلب من فـضـاء الـعـا
ــلـتــقى ان يـتــحـدث نــيـابــة عـنه ادارة ا
ي صالح القصب كونه الفنان واالكاد
مــعـلــمه االول فــقـال الــقــصب ( ثالثـون
عــامــا من احملـبــة تــربـطــني مع االمــيـر

WOMH « »—U−² «Ë wŠd *« Ÿ«bÐùUÐ WK UŠ …dO
ـسـيرة هـيثم عـبـد الرزاق شـكـلت هذه ا
ــاذج رائــعــة ومــتـعــددة وهــذا الــرمـز
الــذي اطـلـقــته عـلى االمــيـر الـنــبـيل في
مهرجان عمـان بجلسة نـقدية كان جبال
مهمـا ومن جيل مـؤثر لكـنه غير مـتاثر
جــيل هــيـثم مــهم جــدا مع ظـهــور جـيل
نقـدي منهم سـعد عـزيز  يـوسف رشيد
واخـــرون وهـــذا اجلـــيـل اســـتـــطــاع ان
يؤسس كياناً باكمله وكان مؤثرا زمنيا
وجــيـل عـواطـف نــعــيم وعــزيــز خــيـون
وفــاضـل خــلـــيل يـــنــتـــمي الـى احملــيط
الرابع بعـد هذا اجليل انـغلقت االبواب
فاين يـذهب هـذا اجليـل احملاصـر وكان
حــضــوره مـهم جــدا عــمـلت مــعه فــكـان
مفـكرا يـضيف بالـلحـظة مشـاهد مـهمة.
انا تـعلمت مـنه الكـثير كـون هذا اجليل
اضاف لي رغم االلم اجلسـدي والفكري
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سرحية شهادة الدكتوراه في الـفنون ا
مـديـر ومـؤسس ورشـة فـضـاء الـتمـرين
ــسـتـمــر  شـغل مــنـصب رئــيس قـسم ا
ـسـرحـيـة فـي مـعـهـد الـفـنـون الـفــنـون ا
اجلـمــيـلــة  اسـتــاذ مــسـاعــد في كـلــيـة
سرح له كتاب الفنون اجلميـلة /قسم ا
بعـنوان (مهـارات فن التـمثيل في األداء
واخلــطــاب االجــتـــمــاعي)كـــمــا له عــدة
ـسـرح بــحـوث في مـجــال الـتـمـثــيل وا
وعــبـد الــرزاق اعـتـلى مــسـارح فــرنـسـا
ــــانـــيــــا بــــتـــجــــارب جــــديـــدة) وفي وا
مــداخـالت احلــضـــور قـــالت الـــفــنـــانــة
عـواطف نـعيم ( كـان طـريق هـيـثم ليس
سـهال وكـان مـحـاربـا اول مـرة الـتـقـيـته
ـاس لـصـالح الـقـصب كـان فـي حـفـلــة ا

بـدات انــتـبه له وكــان يـبـني
ويـهــدم ويــبـحث عن

استـطاع ان يـصنع الـقا في فـرنسـا لكن
لالسف لم نـعــرف كـيف نـصـنع جنـمـا )
وختم حديثه (هذا االمير ظهر من خالل
عـائــلــة مــثـقــفــة في داخــله وهج كــبــيـر
نــتــمــنى ان يـــتــطــور دائــمــا). وحتــدث
سـرح واكد احملتـفى به عن التـمثـيل وا
ان التمثيل موجود في احلياة لكن على
ـسـكـوت ـسـرح هــو كـشف الـهـويـة وا ا
عنه  وحتدث عن جتربته بفرنسا وقال
(انـا مـحـظـوظ الني اؤمن بـالـقدر وعـلي
ان اضــيف وانــا لـم اخــطط في يــوم من
االيام ان تكتب عني الصحف الفرنسية
وانــــا اعـــــمل لـــــكـــــني احتـــــدى كل شئ
بداخلي واحارب نفسي وقدمت بفرنسا
عروضـاً عـديدة ومـجمـوعـة من الشـباب
رافـقـوني). وقـال الـصـحن (ان احملـتـفى
بـه هــو أســـتــاذ جــامـــعي حـــاصل عــلى

ــمـثل صــور جــديـدة واليــجــلس كــون ا
ـنافس بـعـده التـقـيته مـخـرجا يـحتـاج 
طـلب عـمـل ورشـة اراد نـصـا مـسـرحـيـا
فبـدات الكتـابة اثنـاء التمـثيل والتـقيته
انيا عملنا مع الراحل عوني كرومي با
مـــعــا وكــان يــعــمـل بــصــمت ) وحتــدث
الناقد سعد عزيـز عبد الصاحب مشيدا
بتجربة احملتفى به وحتدث اخرون عن
جــوانـب حــيـــاتـــيــة اخـــرى. في خـــتــام
اجللسة قدم عـضو مكتب احتاد االدباء
والـــكــــتـــاب جـــمـــال الـــهــــاشـــمي لـــوح
اجلـــواهــري لالبـــداع وقــلـــده الــصــحن
ــلــتــقى االذاعي والــتـلــفــزيـوني قالدة ا

ووثقت اجللسة بالصورة اجلماعية.

هرجان سومر في صورة تذكارية  أعضاء الهيئة العليا 
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