
أكـرهها وأشتهي وصلها وإنني أحب كـرهي لها أحب هذا اللؤم في عينها
وزروها إن زورت قولها..

لم تـكن كلمات نزار خجـولة وال حيية   والميتـة فأحياها كاظم  بل زادها
حياة على حياة .

 حـصلت من جامعة فيال دليفـيا بعمان  على كتاب صادر عام 2010 عن
ثـقافة احلب وثقافـة الكراهية   هي خـالصات بحوث مسـتفيضة . حروف
طـبوع ... لـكني الـكتـاب صغـيرة  بـ 492 صـفحـة جتـعلك تـكره الـكتـاب ا
الـتقطت منه سـطرين عن احلب :  االنتـرنت بديل عن اخلاطبـة  هو وسيلة
الـتخاطب والتخـاطر والتكاثر  بـعد ذلك بعيدا عن كل رقـيب  هناك طلبات

زواج الحرج فيها مادامت عبر شبكات التواصل.
وسـطـرين عن الـكـراهـيـة :  كن علـى الئحـة االشـرار حـسب دعـوات الـهيت
بـوك التي ترددها شريحة منحرفة  شعارها (نحن نحب الكراهية ).. والن

الكره مجاني فلن تكون اجلاني .
 قـعـدت انضـد من جتاربي نـصـوصا عـلى طريـقة مـنى يـونس بحـري التي

ا مصادر . تؤلف االن كتبا في  علم النفس  دو
 هـوجـمت شـهـد الراوي من إنـاس لم يـقـرأوا روايـتهـا الـبـكر سـاعـة بـغداد
(شـعـور كـراهــيـة نـشب دون سـبب ) لـكـنـهـا تـقـول (من حـقـكم ان حتـرقـوا
رويـاتي شـرط أن تقـرأوها) . ثم تـضـيف ( بعـد هذا الـظـلم اجلمـاعي الذي
حـصل علي صرت فعليا اجتنب ان اظـلم اصغر االشياء في احلياة. يعني
طعـم وهي تفضله ان  اتـمشى  انا  وصـديقتي وال اريـد أن  اقعد  بـهذا ا
عـلى غيـره   فأقـول لها :الطـعامه رديء "مـو طيب".اخـاف ان اظلم صاحب
طعم .. اخاف ان اظلم جهدا بذله مؤلف في كتاب وانا لم اقرأه  صرت ا
اكـثر حذرا  في ابداء وجـهة  نظر بـأي شيء دون ان اعرفه جيدا او اقرأه
ـقابل جـيـدا او اكـون فـعال مـطلـعـة عـلـيه  تـمـاما حـتى ال اكـون ظـلـمـته.. بـا
ـني جدا هو  آني جتـاوزت مرحله الـهجوم بـعد التـرجمة الـشيء   الذي  أ
الـتي  اخذتها أهم دار نـشر بريطانـية لكن  الذي فاجـأني  في البوكر وانا
في ابـوظـبي  اعـرب لي  روائيـون  عـرب  ومن الـلجـنـة ايضـا  مـثال  الذين
صــاروا  يـتـأسـفـون لي  مـن هـجـوم بـعض الـنــاس واالدبـاء  عـلي .. بـهـذه
الــطـريـقـة  خــجـلت أُحــرجت آنـهم  يـتــأسـفـون لي من  بــعض اوالد بـلـدي

جدا).. انتهى كالم شهد الذي ينقطُ  مُرا !
ـثال  عـلـيهـا ان تـموت فـيه حـبا – ـثـلة اعـرفـهـا عن كثب  كـانت تـكره   
حـسـب الـسـيـنـاريو  –لـكـنـهـا كـان تـدوس عـلى كـرامـتـهـا وهي  تـردد : كم
صـار رقـيـقـاً قــلـبي حـ تـعـلّم بـ يـديك  .... ثم تـهـرول بـعـد االنـتـهـاء من

كياج للبكاء بحرقة ! شهد  الى غرفة ا ا
كان والنسوان وكل ما زميل وليس صديقا  بعمان  كان  يكره كل شيء ا
ه لو يـتعلق بغـيره من إنسان .. حتى إن صـديقا اردنيا كـان يقول له : ياز
أنك  بـتـوخـذ عن كـل إشي  بـتـكـرهـو قرش واحـد لـصـرت فـوق الـريح  من

الي !   اصحاب ا
هـناك من يكرهون مدنا  مـاعاشوا فيها أبدا  لكـنهم يجمعون مرويات عن

مــقــيـمــ اليــجـيــدون فن االقــامـة  ولـم يـســتــطـيــعـوا أن
يحصلوا  على تصريح إقامة فهاجروا وهجروها ..
وت  ثم يكرهنه   كـثيرات يقعن في غرام رجل حد ا
 كــره الـعـمى  ثم يـسـخـطـن عـلـيك النك مـاتـزال تـراه

سألة حتتاج رجعة ثانية انتظرونا . إبن أوادم ... ا
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ــمـثـلـة ونــائب نـقـيب الــفـنـانـ ا
الـعـراقـيـ اخــتـارهـا مـهـرجـان
فـيلـم األمن اجملتـمعي االول في
الـــبـــصـــرة عـــضـــوة في جلـــنـــة

حتكيمه.
 `KB « œuL×

نــائب رئـيس فــريق اخلـبــراء الـدولــيـ لألمن الــغـذائي
والتـغـذية الـتـابع للـجـنة الـدولـية لـألمن الغـذائي ضـيفه
االثنـ منتـدى عبد احلـميد شـومان الثقـافي في عمان
ـحـاضـرة عـنـوانـهـا (األمن الـغـذائي فـي بـيـئـة عـربـية

متغيرة).

wł ÁËdH « qOŽULÝ«

dO œ œuL×

ـاضي رابـطـة الـبـاحــــــث االردني  ضـيـفـته الـثالثـاء ا
الـكــتــاب في عــــــــمـان اللــقـــــــاء الـضــوء عــلى كــتـابه
اجلــديـــد (احلــضــارة الــكــنــعـــــانــيــة وعــقــيــدة األرض

وروثة). ا

vKŽ Íb½«dſ

Î«œb−  d² A½U  Õd
يجـمع كرزون بالـشاعـرة حيـاة اسبر
ــوزع ــلــحـن فــضل ســلــيــمــان وا وا

وسيقي عمر الصباغ ألول مرة . ا
وقـامت كـرزون بـتـسـجـيل الـعـمل في
اســتــوديــوهــات عــمــر الــصـبــاغ في
ـاضـيـة  عـلى بـيـروت خالل االيـام ا
ان يتم اطالق العمل  مع بـداية شهر
ـقبل  بعـد االنتهـاء من كافة ايلول ا
االمور الفنية بشـكل نهائي  ويعتبر
الــعــمل اجلــديــد  هـيــدا احلــكي  من
ميزة  االعمال الغنائية الـشبابية  ا
وكــانت كــرزون نــشــرت صــورة لــهــا
ــلـحن فــضل سـلــيـمـان وبــرفـقـتــهـا ا

وسيقي عمر الصباغ . وزع ا وا
واحــتـفــلت كــرزون مـؤخــرا بـحــصـد
ليون االول ألخـر اعمالها الـغنائية ا
فرحتنـا الليلـة  على القنـاة الرسمية
الـيوتـيـوب  محـقـقا انـتـشارا كـبـيرا
عـــلـى مــســـتـــوى الـــوطن الـــعـــربي .

ÊU e « ≠ ÊULŽ

طربـة ديانا كرزون الطالق تستعـد ا
لـعـمل غـنـائي جـديـد بـعـنـوان (هـيـدا
احلكي)  باللـهجة اللـبنانيـة  ليكون
هــذا الــعــمل بــدايـة لــتــعــاون جــديـد

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

اعـلن الــكـاتب صــبـاح عــطـوان عن
قرب شروعه بـكتابـة احداث اجلزء
الــثـاني من مــسـلـسـل (عـالم الـست
وهـيــبـة) بــعـد انـتــهـائه من كــتـابـة
اجلــزء الـثــالث من مـســلـسل ذئـاب
الـلـيـل الـذي سـيـرى الـنـور قـريـبا..
وكـتب عــطــوان في صـفــحــته عـلى
ـــوقـع دنـــيــا (فــيـس بـــوك) وفـــقــا 
الـفن(بــعـد أن إنـتــهـيـنـا مـن كـتـابـة
ذئــاب الــلــيل ج3 الــذي ســتــنــفــذه
ــاس بــإخــراج عــربي شــركــة الــر
يز.. كبـير.. وطاقم تـقني اجنـبي 
سـنـبـاشـر بــعـد أيـام كـتـابـة اجلـزء
الــثـاني من مــسـلـسـل (عـالم الـست
وهـــيــبـــة) احلـــائــز عـــلى ذهـــبـــيــة
مــهــرجــان الـقــاهــرة الــدولي لــعـام
2000..والذي سيضطلع ببطولته

ÊU e « ≠ ÊbM

بعد مـرور عام عـلى حادثة انـهيار
الـنـجـمـة األمـريـكـيّـة أريـانـا غـرانـدي
بـعد اإلنـفـجـار الذي أسـفـر عن مـقتل

19 شخصاً على األقل وإصابة 59
آخرين في هجومٍ إرهابي مُشتبه به
ديـنة مـانشـستر في نهـاية حـفلـها 
البريطانيّة. عـادت أريانا البالغة من
الـعــمـر 26 عــامـاً لــتــقف عـلـى نـفس
ـاضـي  ضـمن ــسـرح يــوم االحــد ا ا
فــعـــالـــيت مـــهــرجـــان (مـــاجنــســـتــر
ـــثــلـــيــ بــرايـــد)الــداعـم جملــتـــمع ا

. جنسياً
وكشـفت أريـانا أنـها تـشـعر بـالتـوتر
ـسـرح.كمـا ذكرت أن وجـودها على ا
سـرح يشعرهـا بالسعادة على هذا ا
موضـحةً (أنهـا لديهـا الكـثير لـتقوله
لــكــنــهــا لم تــتــمــكن مـن ذلك كــونــهـا

متأثرة كثيراً أحبكم كثيراً)

مـا حتــتـاجه لالســتـقاللــيـة هـو الــقـدرة عـلى جتــسـيـد
األمور  يوم السعد االربعاء.

qL(«

ال تتردد في تـغيير الـروت اليومي .إن احلـياة ليست
جتربة علمية .

Ê«eO*«

النـظرة الـشـمولـية تـعطـيك ارتـياحـا في العـمل و قدرة
اكبر على حتليل الواقع .

—u¦ «

الـــيــوم مــزيج من االنــفـــعــاالت و األحــاســيس  و كل
البشر معرضون ألن يخطئوا .

»dIF «

ـبـادرة الى انـقاذه و عـاطفـيـا احلب في خـطـر علـيك ا
اال ضاع منك .

¡«“u'«

احلب طريقك الى النجاح ال تغلق قلبك امام التجارب
اجلديدة .

”uI «

أنت تـكــره أن تـكـون شـكــاكـاً بـاآلخــرين  لـكن بـعض
األمور تضطرك لذلك.

ÊUÞd «

حاول الـتعلم من االخطاء قـدر االمكان كي تكسب ود
احلبيب .رقم احلظ .8

Íb'«

تتصـرف بشكل أكثر حذر مع زمالء الـعمل بعد تهور
احدهم .

bÝô«

عالقاتك في الـعمل ليست جـيدة حاول ان تـكون اكثر
موضوعية في تعاطيك مع زمالئك .

Ë«b «

ظـهـرانيق ال تـثق باالشـخـاص جملـرد كونـهم يـبـدون 
ا كن اكثر واقعية . ا

¡«—cF «

ـا سـيـخــلق لك الـفـرصـة تـتـحــرك كـفـراشـة لـطـيــفـة 
واجهة عالقات حب جديدة .

 u(«
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اشطب االرقام من داخل الشبكة 
مع حـلك الصـحيح تالحظ  ارقـاما
سـرية تؤلف مجموع الرقم السري

طلوب: ا
- 52174-39510

-4459-632100

-209-5130-374210

- 421402-154-7912

-54321-63202-452

-1361-50923-519876

-932-4521-39942

-2307-51500-922347

-5142-1267-7432

-7321-511-753-1200

.27452-91-574-2515

اضي حفال في احدى ـطرب العراقي احيا السبت ا ا
قـاعــات مـديــــــنـة ســتـوكـهــولم بـالـســويـد وشـاركه في
ـطـرب الــلـبـنـاني ــطـرب عـبـاس الــسـومـري وا احلـفل ا

هادي جنم.

رافق هـرجـان الفـني ا طـربـة السـورية تـشـارك في ا ا
. عرض دمشق الدولي بنسخته احلادية والست

طرب العراقي الراحل استذكرته دار الثقافة والنشر ا
ـاضـي بـحـفل فـني احــيـاه شـقـيـقه الـكـرديــة الـثالثـاء ا

وسيقية. طرب جناح عبد الغفور وفرقته ا ا

مـثل اللـبنـاني يشـارك في بطـولة مـسلـسل (سر) من ا
تـألــيف وسـيــنـاريـو وحــوار مـؤيـد الــنـابــلـسي وإخـراج

مروان بركات.

s Š p dÝ 5 Š

االخـصائي في الطب الـنفسي واالديب الـعراقي صدر
له عـن دار ضـفـاف لـلطـبـاعـة والـنـشـر والـتـوزيـع كـتاب
(ادوارد ســنـودن أشــهـر مــطـارد ســيـاسي في الــعـالم

ليون وثيقة اخلطيرة التي سربها). وأسرار ا

اريانا غراندي

همة للعالج مـجانا والتكفل بعالج ا
بــــعـض احلـــاالت فـي وقت التــــعــــلن
النقابـة عن احلاالت التي  عالجها
لــعـــدد من الــفـــنــانـــ و الــتـــكــفل
بـعالجهم خـارج الـعـراق الن النـقـابة
تـــرى ان من اولـــويــاتــهـــا مــتـــابــعــة
ـادية اوضـاع الفـنـان الـصـحيـة وا
وتـقدم لـهم يـد الـعون بـدون ان نـذكر
االسمـاء). وعبـر وتـوت عن استـيائه
ـغـرضـ الـذين اتـخذوا من بـعض ا
مـن مــواقـع الـــتــوصـل االجـــتــمـــاعي
صـفــحــة لــنــشــر مـايــســيئ لــلــفــنـان
ونـــقــــابـــته من خالل نـــشـــر اخـــبـــار
مــفــبـــركــة التــمـت بــصــلـــة بــالــواقع
وحتــاول االســـاءة لــرواد الـــفن مــثل
نشر اخبار وفيـات رواد الفن ويقينا
ان الــنـقـابــة عـلى اتــصـال مع هــيـئـة
االتـــصـــاالت واجلـــهــات اخملـــتـــصــة
ـتـابـعة االشـخـاص الـذين يـسـيـئون
لسمعة الفنـان العراقي ومحاسبتهم

قانونيا) . 

ظـل االهـــمـــال احلـــكـــومي ونـــقـــابـــة
. الفنان

من جــهــتـه قــال امــ ســر الــنــقــابـة
فـــاضل وتـــوت لـ (الــزمـــان) امس ان
(نقـابـة الفـنـان الـتي تـكفـلت بعالج
عــدد من الــفــنــانـ الــعــراقــيـ و
ارسال عـدد مـنهم الـى خارج الـعراق
ومـتابـعـة حالـتـهم الصـحـية سـتـقوم
جلــنــة خـــاصــة بـــزيــارة مــحـــافــظــة
الــبــصــرة لــتــقــد عــدد من كــراسي
ـعـاق لـلـفـنـانـ الى جـانب زيارة ا
ـرضى من الــفـنـانــ لالطالع عـلى ا
احـتـيـاجـاتـهم وان الـنـقـابـة تـسـتـمـر
ــنـهــاجـهـا الــذي يـتــابع الـفــنـانـ
ومؤخرا حقـقت نائب نقيب الـفنان
الفـنانـة اسيـا كمـال بزيـارة محـافظة
الــديـــوانــيــة واالطالع عـــلى احلــالــة
الـــصــــحـــيــــة لــــعـــدد مـن رواد الـــفن

الديواني).
واضـاف ( ان الــنـقـابـة اســتـحـصـلت
ستشفيات موافقة وزارة الصحة وا
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ضـمن فــعـالـيــات لـيــالي صالح الـدين
سرح التي تقـيمها دائـرة السينـما وا
قـدمت فــرقـة مـسـرح بـلـد لــلـمـحـافـظـة

مــســرحــيــة تــصــفــيـر وعــلـى خــشــبـة
اضي ـسرح الـوطني مـساء االحـد ا ا
وهي من تـاليف عـبـد الكـر العـامري
واخراج جواد الساعدي الذي قال لـ (

الـزمان ) ان ( فـكـرة العـمل تـدور حول
مـصـحـة عقـلـية  نـزالؤهـا عـلى ابواب
ـرون بحـقب زمـنـيـة عـديدة الـتـخـرج 
حتـصل رجـة كـهربـائـيـة دماغـيـة تدين
الـي واالداري وهي بالـتالي الـفسـاد ا
صـحـة ضمـيـر لكل مـايـعانـيه اجملـتمع
مـن الم وحــرمـــان ســابــقـــا وحــالــيــا )
ـسـرحيـة اقول ويـضيف ( فـي نهـاية ا
سرح لنهدأ الننا التفيدنا غير ثقـافة ا

مجان حقا).
ـســرحـيــة ودوره فـيــهـا حتـدث وعن ا
ـسرحي مـديـر معـهـد الفـنون الـفـنان ا
اجلميلـة في بلد عبـد حبيب اخلفاجي
ــسـرح ــســرحــيــة تــتــنــاول ا قــائال (ا
جموعـة مجان االحتفـالي وتتمـثل 
ـــصـــحــات يــتـــخـــرجــون مـن احــدى ا
الــعــقــلــيــة يـقــيــمــون احــتــفــاال بــهـذه
ــسـرحــيـة ــنــاسـبــة بـحــيث تــكـون ا ا
عــــرض داخـل عــــرض .امــــا دوري في
ـســرحـيـة فــهـو احـد اجملــانـ الـذي ا
كـان وتـهـيئـة مـنـصة يقـوم بـتـرتيـب ا
ـمــثل مع زمــيـله احلـفل لــكن صــراع ا
يـشـتته عن مـوضـوع االحتـفـال فيـقول
له انت تـسـرد احـداث افـكـارا اجملـنون

فيقلدوه ) .
ـمــثل عـبــاس قـاسم  من جـهــته قــال ا

ـسـرحـيـة بـواقعـهـا تـكـشف بـعـدين (ا
تـنـطــلق مـنـهـمـا لــتـؤكـد بـعـدا جـديـدا
االول يـــرتـــبـــــــط بـــعالقـــة ظــاهـــريــة
حلــركـة اجملــتــمع والــبـعــد االخــر هـو
ذاتي يــخــتص بــنـمــوذج مــعــ لـذلك
الــشــخــصــيــة الــفــاعـلــة كــانـت تــقـود
وحتــــــــــرض بــطـــريــقـــة مــتـــوازنــة
يـــــجــــعـــــلـــــــــنـــــا نــــحـــــاكم هــــذه
الشخصيات بوصفها شخصية

واحدة ) .
سرحـية من تمـثيل عبد وا

احلـــســ اخلـــفـــاجي 
جـــواد الـــســـاعــدي 

احـمد احلـسـيني 
لـــقــمـــان فـــرحــان
واجملمـوعـة علي
حـــيـــدر  امـــيــر
مـــكي  مـــعــتــز
عــــــــــــمـــــــــــاد
ومـصـطفى

فائق . 

(دوري درامــاتـورج  وهــو مــســتــشـار
اجلمـال ).مـضـيفـا مـسـرحـية تـصـفـير
ـر حتــاكي الـظـروف الـصـعـبـة الـتي 
بــهـا اجملـتـمع والـتـدخالت اخلـارجـيـة
والصراعات الـسياسية ومـانتج عنها
مـن مـشـاكـل وقـتل وتــدمـيـر دون وعي
وثــقـافــة لــكن اخملــرج اســتــطـاع ومن
ـعـاجلــات الـرمـزيــة ومـفـردات خالل ا
الـديـكـور والـداتا شـو خـلق مـجـمـوعة
صــــور عـــبــــارة عن رســـائـل من خالل
ـــســـرح االحـــتـــفـــالي والـــرقـــصـــات ا
والـكـوميـديـا الـسوداء ومـجـمل الكالم
درسـة الـرمـزية من خالل الـعـمل من ا
مزج مـجموعة مـدارس للحـصول على
اكـبـر قـدر جمـالي وظف مـجـمـوعة من
الــشـــبــاب خلــلق مـــجــمــوعـــة افــعــال
واخملرج لم يعتـمد على النص بل قدم
مــعــاجلــات جــديــدة الخــذ مــســاحـات
اوسـع وقـراءة مـاوراء الــسـطــور عـلى
اعتـبار ان اخملرج قـدم معـاجلات كون
الــنص جــنس ادبي عــريض والــعــمل
ـثل انــعـطـافــة جـمـالــيـة في جتـارب
اخملـرج مـن خالل تـفـجـيـر الـعـديـد من
ـوجـودة داخل الـنص نـقــاط اجلـذب ا

سرحي ) . ا
ــسـرحي عـلـي الـطـيب وقـال الـنــقـاد ا

ع جنـوم الــدرامـا في الـعـراق مع ا
ـتـمـيـز الـفـنـان غـالـب جـواد الذي ا
ســـيــدخـل الــعـــمل بـــاطـــار جـــديــد
وشـــخــصـــيــة إمـــتــداديـــة اجلــذور
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الـــــــــى ذلــــــــك
تـــــــــــبــــــــــرعـت
مثل مؤسسة ا
ـي الـــــــــــــعـــــــــــــا
لــــيــــونــــاردو دي
كـابـريــو اخلـيـريـة
بـــــمـــــــبــــلغ تــــصل
قــيـمــته الى 5 مالي

دوالر لــصـالـح حـرائق
غابـات األمازون التي
تــــعـــرضت لــــهـــا من
اسابــيع قليلة وذلك
ــســاعــدة بــهــدف ا
واعادة احياء هذه
الــــغـــابـــــــة الـــتي
تضخ حوالي 20
من ـــــــئـــــــة  بــــــــا
االوكـــســيـــجــ

فـي الــــــعـــــــالم.
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لـلـمـرة األولى بـعـد مـرور 9 سـنوات
ــر كــشف عــلـى إنــتــاج فــيــلـم زهــا
مــخــرجه عــمــرو عـرفـه عن كــوالـيس
ـشـهـد الـشـهـيـر الـذي جـمع مـا ب ا
الـفـنـان عــادل إمـام والـفـنـان الـراحل
سعيد صالح والذي يعد من أكثر من
ـشاهـد الـسـينـمـائـية تـأثـيرًا وذلك ا
بسـبب األداء احملـتـرف من النـجـم
شهـد رسالة وفي نفس الوقت نـقل ا
واقعية أال وهي أن اإلنسان ضعيف
ضي مهما بلـغت قوته وأن الوقت 
ســـريــعًــا دون أن نــشـــعــر به.والــذي
تـسـبب في بــكـاء كل شـخص تـابـعه
حيث شـارك عرفه عبـر صفـحته على
مـوقع تويـتـر صورة لـلـمشـهـد وعلق
شهد ده قائال( مش عارف أخرجت ا

إزاي .. قـبل مــا أصـوره كــنت بـعـدي
عـلى سـعـيـد صـالح كل يـوم احـكـيـله
ــشــهــد و كــإنه بــيــسـمـع ألول مـرة ا
وكـنت مـرعــوب بس مش شـايف حـد
ا جه التصوير غيره يعمل الـدور و 
قـال كالم غـيـر الــلي في الـسـيـنـاريـو
ـــعـــني و أحـــلي.. الـــله بـس نــفـس ا
يرحمك يـا عّم سعيـد علي بالي طول

الوقت). 
كــان الــراحل ســعـيــد صــالح قــد قـام
بـتــأديـة هــذا الـدور عــلى أسـاس أنه
ـر ولـكـنه شـخص مـصــاب بـالـزهـا
ـرض كــان بـالــفـعل مــصـاب بــهـذا ا
ـصري في األول من وتوفي الـنـجم ا
شـهـر آب لـعـام  2014بـعــد تـعـرضه
ألزمـــة قـــلــبـــيـــة حــادة و دفـــنه في

نوفية. مسقط رأسه في ا
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ــــهــــيــــدي بـن زمــــزم في اجلــــزء
االول). 

و مسلسل عالم الـست وهيبة كتبه
صــبـاح عـطــوان و اخـرجه الـراحل
فــاروق الـقـيـسي و انـتـجـته شـركـة
عــــشــــتــــار لـالنــــتــــاج الــــفــــني في
ـاضي و حاز تـسـعـيـنيـات الـقـرن ا
عـلى جنـاح كـبـيـر و تُـوج بـذهـبـيـة
االخـــراج من مــهـــرجــان الـــقــاهــرة

لالذاعة و التلفزيون.
الـى ذلك تـــنـــضم شـــركــة الـــبـــيــدر
لالنتاج الفنـي مهرجانها االول في
ــو الــســويــديــة دورة مـــديــنــة مــا
و يــضم الـــفــنـــان ســامي قـــفــطـــان
هـرجان معرضـاً تشكـيلياً لـلفنان ا
الـعـراقي جـعـفر طـاعـون ومـعـرضاً
لـلـكـتـاب وعـرض مـسـرحـيـة صورة
وصــوت لــلــفـنــان ســامي قــفــطـان.
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( ــعــروف بـ(ابــو حتــســ حــســـ ا
وقـــال جــــودي لـ (الـــزمـــان) امس ان
(النقابة التي تتابع باهتمام اوضاع
الـــفـــنــــانـــ الـــصــــحـــيـــة
عـنوية سـتتـكفل بعالج وا
الــفــنــان مــحــمــود حــسـ
بـشــكل كـامل) مــشـيـرا الى
ان (اتـصــال هـاتــفي جـرى
مـع حـــســـ بـــعـــد  نـــشــر
مـنـاشـدة وشـكـوى حـسـ
الــذي يــعــاني من مــشــاكل
صحية  و االستماع الى
اوضــاعـه الــصـــحــيــة وان
وفـدا من الـنــقـابـة سـيـزور
الــفــنــان مــطــلع االســبــوع
ــقـبل  ونــتــكـفل كــنـقــابـة ا

بعالجه).
وكـان الـفـنـان مـحـمـود  قد
شــــــــــكـــــا عــــبـــــر مــــواقع
ـاضي اخـبـاريـة الثـالثاء ا
بــانه اصــيب بــالـعــمى في
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اعلن نقيب الفنان جبار جودي عن
تكـفل النـقابـة بعالج الـفنـان محـمود

محمود حس
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غربية في بيان نعت وزارة الـثقافة واالتصال ا
سـتـشفى ـمثـلـة أميـنـة رشيـد الـتي توفـيت بـا ا
لـيل االثـن عن 83 عـامــا قـائـلــة (إن الـراحـلـة
قدمت خالل مـســارهـا الفني مـا يزيد عن 60
عــمال مــســرحــيــا وشـاركـت في الــعــــديــد من
األعـــمــال الــتــلــفـــزيــونــيــة مـــــــــــنــذ 1962).
غـربية وأضافت (مـارست العـمل في اإلذاعـة ا
لسـنـوات طـويلـة وقـدمت نـحو 3500 تـمثـيـلـية
ومـسلسل إذاعي كما شاركت في عدة أفالم).
ومن أشهـر أفالمها (لال حبي) للـمخرج محمد
لح عـبد الـرحمن الـتازي عام  1996و(فـيهـا ا
والـسـكـر) لـلـمـخـرج حـكــيم نـوري عام 1999
ـعنوني و(القـلوب احملتـرقة) للـمخـرج أحـــمد ا

عام 2007. 
وكـــانت أمــيــنــة رشــيــد مـــتــزوجــة من الــكــاتب
واإلعالمي عـبد الـله شـــقرون الـذي تـوفي عام
 عـامــا. ورثـاهـا عـدد كـبـيـر من91 عن 2017
زمالئهـا ومعجبيها بعبارات مؤثرة عبر وسائل

التواصل االجتماعي.
ـغـربي عــبـد الـله شــيـشـة عـلى ـمـثـل ا وكــتب ا
سرحي حسـابه في ( فيسبوك) (أيقونة الفن ا
والـــســيـــنــمـــائي والـــتــلـــفـــزيــوني
ــــغـــربي تـــرحل واإلذاعي ا

إلى دار البقاء).


