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كـرمت إدارة مـهـرجـان
رانــــــــيــــــــة الـــــــــدولي
لـلتـعايـش السـلمي و
تــــنـــوع الـــثـــقـــافـــات
والــــــــذي أقـــــــيـم في
الــســلـــيــمــانــيــة في
حـــــفـل أخـــــتـــــتـــــام
ـتـنـوعة فـعـاليـاته ا
مـــؤخـــرا الـــفـــرقـــة
الـوطـنـيـة لـلـفـنـون
الـشــعـبـيـة بـثالثـة
دروع تـــثـــمـــيـــنــا
منها لدور الفرقة
الفني الفـلكلوري
الــــعـــــريق الــــذي
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ـصـريـة مـنى زكي انـهـا ـمـثـلـة ا كـشـفت ا
تـسـتــعـد السـتـكـمـال تــصـويـر مـشـاهـدهـا
اخلـارجيـة من فـيلـمـها اجلـديد الـعـنكـبوت
بـــــعــــد عــــودتــــهــــا مـــــهــــرجــــان اجلــــونــــة
الـسيـنمـائي.وتوقف فـريق العـمل بتـصوير
ــاضــيــة بــســبب الــفــيــلم خالل الــفــتــرة ا
ــمــثـل أحــمــد الــســقـا انــشــغــال كل من ا
وغـــيـــره مـن أبـــطـــال الـــعــــمل. يـــذكـــر ان
مـسـلـسل الـعـنـكـبـوت من بـطولـة زكي الى
ــمـــثل الــتــونـــسي ظــافــر جــانـب كل من ا
صـري أحـمـد الـسـقا ـمـثل ا الـعـابـدين وا
ـمـثل ـصــري مـحـمــد لـطـفـي وا ـمــثل ا وا
ــمــثــلــة ــصــري أحـــمــد فــؤاد ســلــيـم وا ا
ـصــريـة يـســرا الـلـوزي وهــو من تـألـيف ا
مــحـمــد نـايـر وإخــراج أحـمــد نـادر جالل

وإنتاج وليد صبري.

يــجـسـد تـراث الــعـراق من شـمـاله إلى
جـنـوبه اسـتـلـمـهـا الـفـنـان فـؤاد ذنون
ـــشـــرف الــــفـــني لــــلـــفــــرقـــة و احـــد ا
مـؤســسـيـهـا نــيـابـة عن رئــيس الـوفـد
ـسـرح مـديـر عـام دائـرة الـسـيـنـمـا و ا

أحمد حسن موسى..
وقـدمت الـفـرقـة في حـفل اخلـتـام اربع
لــوحـات هـي :الـعــرضــة و احلــوريـات
واخلشابة البصرية و العرس البدوي
.فـيما قـدمت في حـفل االفتـتاح الـدبكة
ولــوحـــة الــســقــا إلـى جــانب فــواصل

موسيقية شعبية . 
وسبق حفل االفتتاح كـرنفاال فلكلوريا
ـشـاركـة وعـروضا ومـسـيـيـرة لـلفـرق ا
لالزيــاء الــتــقــلـــيــديــة جلــمــيع الــدول

شاركة.  ا
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رئـيس مـجـمـوعـة ازامـيل الـنـحـتـية
ـقبل ـعرض ا العـراقـية اعـلن ان ا
لـلـمــجـمـوعـة الــذي يـفـتـتح في 14
ـقـبل ســيـقـام عـلى كـانــون االول ا
قــاعـة نـقـابــة الـفـنـانــ الـعـراقـيـ

حتت عـنـوان (حتـيـة الى الـفـنـان اسـمـاعـيل فـتـاح الـترك)
. شاركة نحات عراقي و
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مـثـلـة اللـبـنـانـية تـواصل تـصـوير مـسـلـسل (ال قـبلك وال ا
ـقــبل وهـو رومــانـسي كــومـيـدي بـعــدك) حـتى الــشـهــر ا
مـثل يعرض عـلى اجلديـد ويشـارك فيه عـدد غفيـر من ا

. اللبناني
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عـازف األورغ االردني شـارك في  أمـسـيـة شـعـريـة أدبـية
ومـوسيـقيـة نظـمهـا االربعـاء مـلتـقى إربد الـثقـافي وقدمـها

الشاعر عمر أبو الهيجاء.
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ـاضي احتاد الكتاب الروائيـة الكويتـية ضيفـها االربعاء ا
ـحاضـرة عـنوانـها (الـروايـة والقـصة واألدبـاء االردنـي 

قر االحتاد في عمان. في الكويت) 
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شاور الـقانـوني العراقي ضـيفه الـبيت الثـقافي الـبابلي ا
وظف العـام بالتعاون مع هيئة حاضـرة عنوانها (دور ا

ال العام ومكافحة الفساد). النزاهة في حماية ا
 ‘ËbŽœ U¹—U

الـكاتـبـة االردنيـة صـدرت لهـا عن  دار الـياسـمـ للـنـشر
رواية (الـزفت االبيض) وتخاطب فيها كل الـفئات العمرية

عن آفة اخملدرات.
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سـكـرتـيــر الـتـحـريـر في (الـزمـان)
تــلـــقى تـــعــازي الـــوسط االعالمي
لوفـاة والـدته و(الزمـان) تشـاطره
احــزانه ســائـلــ الــله تــعـالى ان

يسكنها فسيح جناته.
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ي الـعـراقـي ضـيـفــته جـمـعــيـة الـثــقـافـة لـلــجـمـيع االكــاد
ــاضـي في مــحــاضــرة بــعـــنــوان (اشــكــالــيــة االربــعــاء ا
ـعاصر) بـجلسة صطـلح في اخلطاب الـنقدي الـعربي ا ا

ادارها الشاعر جاسم العلي.

ـشرف الـفني لـلـفرقـة الـوطنـية وقـال ا
لـلفـنـون الشـعبـيـة فؤاد ذنـون للـموقع
اإللـــكـــتـــرونـي لـــدائـــرة الــــســـيـــنـــمـــا
ـسـرح(الـوفـد الـفـني الـذي يـتـرأسه وا
ـسـرح مـديـر عـام دائـرة الــسـيـنـمـا وا
احـمـد حـسن مـوسى مـديـر عـام دائرة
ـسرح شارك فـي مهرجان السـينما وا
رانــيــة الـدولي لــلــمـرة الــثـانــيــة عـلى
الــتـوالي و نــحن فــخــورون جــدا بـأن
ـشاركة العالم نلبي الدعـوة الرسمية 
بـــالـــدعــوة إلـى الــسـالم و اســتـــمــرار
احلــيــاة احلـقــيــقـيــة و احلــفــاظ عـلى
أركـــانــــهـــا مـن خالل تـــنــــوع األديـــان
والــقــومــيــات و الــثــقــافــات و تــقــد
وروث بـالشكل الـصحيح .. وفي كل ا
مــرة تـشـارك فــيـهـا الــفـرقـة الــوطـنـيـة

لــلــفـنــون الــشــعــبــيــة و هي الــلــسـان
الــنـاطق عـن تـراث الـعــراق و تـاريـخه
الـفــني الـفــلـكـلــوري نـحــقق جنـاحـات
باهـرة جتسد في تـفاعل اجلـمهور مع
كل لـوحـة تـقـدمــهـا الـفـرقـة) مـوضـحـا
ـهــرجـان الـذي اقـيـم لـلـمـدة من (بـدأ ا
19  ايــلـول اجلــاري ولـغــايـة 22 مـنه
ــشــاركـة ــســيــرة جلــمــيـع الــفــرق ا
ـية وقـدمنا الـعراقـية والـعربـية والـعا
مـجـمــوعـة من لـوحـاتـنــا الـفـلـكـلـوريـة
مـنهـا :لوحـة الدبـكة العـربيـة في حفل
االفتـتاح .. و لـوحة الـسقـا إلى جانب
فواصل موسيـقية شعـبية و في ختام
هرجان قدمنا لوحة العرضة ولوحة ا
احلوريـات ولوحة اخلـشابة الـبصرية

ولوحة العرس البدوي) .
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ــمـثل ظــافــر الــعـابــدين عـن حـبه حتــدث ا
لـشـخـصيـة فـارس الـضاهـر الـتى يـؤديـها
في مـــســـلــسـل (عــروس بـــيـــروت ) الــذي
يــعـــرض حــالــيــا قـــائال: (شــدني فــارس
بــدوره الـعــمـيق وعالقــاته بـأشــقـائه وأمه

ـهـنيـة والتي  وزوجـته وكـذلك عالقاته ا
طـرحهـا جـميـعاً بـشكـل جمـيل ومتـكامل)
حــسب مــوقع الــيـوم الــســابع.ومــســلـسل
(عـروس بـيـروت) كتـبه نـادين جـابر وبالل
شــحـــادات وبـــطــولـــة الـــتــونـــسي ظـــافــر
الـعـابـدين وكل من تقـال شمـعـون كارمن
بـصيبص محمـد األحمد ضحى الدبس
جــو طـراد فــارس يـاغي جــاد أبـو عـلي
مـرام عــلي مـارى تـيـريـز مــعـلـوف رانـيـا
ن سـلوان نـور علي عالء عالء الدين أ
عــبــد الـسـالم فـايـق عـرقــســوسي لــيــنـا
حــوارنـة مي صــايغ لــيـا مــبـاردي عالء
الــزغــبي ســامـي أبــو حــمــدان جــنــيــفــر
ـشاركـة الـنجم فـادي ابـراهيم. عـازار و

{ لـــــوس اجنـــــلــــوس  –وكــــاالت -
كــشـفـت شـركــة ديـزني عن الــفـيــديـو
الـدعــائي لــلــجــزء الــثـانـي من فــيـلم
ـقرر ـتـحـركة (فـروزن) وا الـرسوم ا
طـرحه في صاالت الـسـينـمـا يوم 22
تــشـرين الــثـاني والـذي يــكـشف عن
مـغامـرات جديـدة تـقودهـا األميـرتان
إلـسـا وآنـا تـلك الـشـخـصـيـات الـتي
اليـ من الـصـغار أسـرت اهـتـمـام ا

حول العالم. 
وكـان تـصمـيم ضـفـيرة أمـيـرة الـثلج
(إلــســا) في اجلــزء االول من فــروزن

قـد تـطلب اخلـضـوع لعـمـلـية مـعـقدة
اســـتــــغـــرقت ســــاعـــات من الــــعـــمل
بـــاســتــخـــدام تــقـــنــيــات اجلـــرافــيك
والرسـوم الـثالثيـة األبـعاد والـصور
عـدلة بـاحلاسـوب  حيث تـضمنت ا
 420ألف شـــعـــرة وهــــو أكـــثـــر من
مـــــتــــوسط عــــدد شــــعــــر اإلنــــســــان
الــطـــبــيـــعي وعـــدد شــعـــر األمــيــرة
رابـونـزيـل ذاتـهـا أولى شـخـصـيـات
ديزنـي التي حـظيت بـشـهرة واسـعة

بسبب شعرها الذهبي الطويل.
كما جلأت اسـتديوهات والت ديزني

إلى تـــطـــويـــر الـــعـــديـــد من األدوات
والـتقـنـيات إلنـشـاء لقـطـات محـاكـية
لـلــواقع وأقـرب لـلـتــصـديق السـيـمـا
الــثـــلـــوج الــعـــمـــيــقـــة والـــكــثـــيـــفــة
وتـفاعالتـهـا مع الشـخـصيـات حيث
ـؤثـرات الـبـصـريـة اسـتـخـدم فـريق ا
محـاكي ومولـد ثلـوج خاص إلنـتاج
أكـــثــر من  2000بـــلــورة جـــلــيـــديــة
مـخـتــلـفـة وفـريـدة من نـوعـهـا ضـمن

بيئة افتراضية.
كمـا عـمد مـنتـجو الـعمل إلى تـواجد
مـثـلـة األمـريكـيـة إيـديـنا ـغـنـيـة وا ا

مـيــنــزيـل الـتـي كــانت تــقــوم بـاألداء
الصوتي لشخصية إلسا مع النجمة
كريـست بـيل التي تـؤدي شخـصية
األمــــيـــرة آنــــا وذلك أثــــنــــاء قـــراءة
ـشــاهــد الـصــوتــيـة حــرصــاً عـلى ا
حتـقـيـق الـتـنـاغم بـ شـخـصـيـاتـهم
ضــمن األحــداث بــالــرغم من أن ذلك
تقـلـيداً غـيـر شائع في أفالم الـرسوم

تحركة.  ا
واستوحـى صناع الـعمل فكـرة قصر
األمــيــرة إلـســا اجلــلـيــدي من فــنـدق
الــثـلـج الـكــائن في مــقــاطــعــة كــيـبك

الـكنـديـة والذي يـضم حـاليـاً جـناح
بـــــاسم (فـــــروزن) مــــؤثث بـــــأثــــاث
مصـنوع من اجلـليـد ويتـوافد عـليه
الــســيـــاح لــزيــارته ســـنــويــاً من كل

أنحاء العالم.
فـيــمــا اســتــوحى فــريق الــعــمل من
ـــــعـــــمـــــار أســـــلـــــوب احلــــــيـــــاة وا
ـملكة االسكنـدنافي فكـرة تأسيس ا
نعزلـة (آريندل) بشـكلها اجلليديـة ا
الــذي ظــهـرت من خـالله في الــعـمل
وذلـك خالل رحــلـة قــامــوا بــهــا قـبل

التصوير.
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السا في اجلزء األول من (فروزن)
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