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صري وت امس االول االثـن اخملـرج ا غيـب ا
سـمـيـر سـيف عـن عـمـر نـاهز  72عـامـا مـتـأثـرا
بـأزمــة قـلــبـيــة مـفــاجـئــة.ونـعت اخملــرج الـراحل
هن الـسينمـائية وعدد يـة الفنون ونـقابة ا أكاد
ؤسسـات الفنية والنقابية في مصر.وقالت من ا
ـصـرية إيـنـاس عـبـد الدا في وزيـرة الـثقـافـة ا
بـيـان (كـان مـعـلـمـا لألجـيـال وتـتـلـمـذ عـلى يـديه
بدع في عالم اإلخراج).وأضافت الكثير من ا
(أن الفن ”فقـد أحد قـاماته الـعظـيمة فـي مصر
ــعــهــد والـــوطن الــعــربـي). تــخــرج ســيـف في ا
العالي لـلسينما وبدأ مشـواره مساعدا للمخرج
حـسـن اإلمـام في عـدد من األفالم مــنـهـا (خـلي
بالك من زوزو) و(حـكايـتي مع الزمـان) و(أميرة
ـــا أكـــســبـه خــبـــرة كـــبــيـــرة.وفي حـــبي أنـــا) 
مـنـتــصف الـسـبــعـيـنــات بـدأ في تـقــد أعـمـاله
اخلــاصــة الــتي بــلـغـت عــلى مــدى نـصـف قـرن
نـحـــو  30فـيـلـمـا من أبـرزهـا (غريـب في بـيتي)
ــتـــعــة) و(الــراقـــصــة والـــســيـــاسي) و(ســـوق ا
و(مــعــالي الــوزيــر). وتــعــاون بــشــكل وثــيق مع
ـمـثل عادل إمـام وقـدم له سـلـسلـة نـاجـحة من ا
ــــشــــبــــوه) في 1981 ثم األفـالم بــــدايــــة من (ا
(الــغــول) و(الــهـــلــفــوت) و(احــتــرس من اخلط)
ولد) وصوال إلى (مسجل و(النـمر واألنثى) و(ا
خـطر) و(شمس الزناتي) في 1991 وفي مجال
سلسالت الدراما الـتلفزيـونية قدم العـديد من ا
مـنـهـا (الـبشـايـر) و(أوان الـورد) و(الـسـندريال)
و(بالـشـمع األحـمر) و(ابن مـوت). عـمل اخملرج
الـراحـل بـالـتــدريس وكـان أسـتــاذا لـلـكــثـيـر من
هرجان القومي الفنان وشغل منصب رئيس ا

صرية. للسينما ا

{ فـيــيــنـا  –وكـاالت - لــلــمـرة
األولي في مـسـيرة أوبـرا فـيـيـنا
عـلى امـتداد  150عـامـا تـعرض
عـمال من تـألـيف امـرأة هي أولـغا
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ستنصرية في بغداد التدريسي في كـلية القانون باجلامعة ا
 اخـتـيـاره مـحــكـمـا عـلـمـيـا جملـلــة (الـبـاحث الـعـربي) الـتي

ركز العربي للبحوث القانونية والقضائية. تصدر عن ا
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ـمـثـلة الـسـوريـة كـشـفت أن سبب ا
غــيـابــهـا عن الــسـاحــة الـفــنـيــة هـو
ـصـري إيـاد زواجـهـا من الـكـاتب ا
ابراهـيم وإقامـتـها في مـصر و أن
زوجـهـا يسـانـدها لـلعـودة ونـفت ما
يشاع بشأن منعه لها من التمثيل.
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ي االردني ضــيــفه االثــنــ مــنــتــدى عــبــد احلــمــيـد االكــاد
شــومـان مع الــبــاحـثــة لـيــنــا الـتـل  في مـحــاضــرة بـعــنـوان

سرح األردني وأسئلة التطور). (ا
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صاحبة غترب أحيـا ليلة فنية عـراقية  وسيقار الـعراقي ا ا
فرقة طـرباند على مسرح اجملاز في امارة الشارقة في أولى

أمسيات (هال باجملاز).
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ـطرب الـعراقي اعـلن (الغـاء حـفله الـذي كان مـقررا اقـامته ا
يالديـة نـظرآ في احد مـطـاعم بـغداد في لـيـلة رأس الـسـنـة ا
ر بـها البلد واحتـرامآ لقدسية ارواح لأليام العصـيبة التي 

الشهداء).
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ــطـــربــة الــســوريــة شــاركت فـي خــتــام مــهــرجــان الــتــراث ا
عـاصرفـي الكـويت الذي اقـيم في  حـديقـة الـشهـيـد مقـدمة ا

باقة من أجمل اغنياتها  تراوح عددها  17 أغنية.
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ــمـثــلـة الــعـراقـيــة تـلــقت امــنـيـات ا
الـوسط الـفـني بـالـشـفـاء العـاجل
والصحـة الدائمة بعد خضوعها

. لعملية في شبكية الع

اإلعالمـي والـــــــكــــــــاتب
االردنـي ضــيـــفه امس
الـثالثـاء بــيت الـثـقـافـة
والفـنـون  في أمسـية
أدبيـة قدمـهـا الشـاعر

علي الفاعوري.

مــواضـيع ثــنـائــيــة اجلـنس.وتــلـعب
مــغـنـيــة األوبـرا كــيت لـيــنـدسي دور
البطـلة.وفي األوبرا يـعيش أورالندو
عـلى مــدى قـرون يـظــهـر أوال كـرجل
في بـريـطانـيـا في عـصـر إلـيـزابيث 
ثم تــــتــــحــــول الــــشــــخــــصــــيــــة إلى
ــــؤلـــفــــة (إن رفض امـــرأة.تــــقــــول ا
ـتـعـلـقـة بـجـنس ـاط الـسـائــدة ا األ
الشخص ألهمها منذ أن قرأت رواية
وولف في سـني مـراهـقـتـهـا). وقـالت
ــؤلــفـة لــبي بـي سي (لــيـسـت فـقط ا
رحـلة عـبـر الـقـرون بل هي رحـلة من
ـتواصل بالقيم األسئلة والـتشكيك ا
ـــــفـــــروضــــة مـن قـــــبل اجملـــــتـــــمع ا
ـؤلفـة (كل كائن الذكـوري).وتابـعت ا
إنسـاني يسـتطـيع أن يخـتار الـهوية
ط الـتي يـحس بـهـا لم يـعـد هنـاك 
ثنائي ملزم).ويقول قائد األوركسترا

مــاثـــيـــاس بــيـــنـــتــشـــر (إن احلـــالــة
االنـتـقـالـيـة بـ اجلـنـسـ ألورالندو
ـوســيـقى جتــد انـعــكـاســا لـهــا في ا
ايضا.لقد خلطت األوراق في اللعبة.
لـديـنـا أوركـسـتـرا تـقـلـيـديـة  وكـذلك
ثالثة من آالت األورغ وفرقة جاز إلى
سجلة ـوسيقى ا جانب الكثير من ا
تــمـــتـــزج بـــشـــكل رائـع مع الـــبـــنــاء
وسيقي لـلموسيـقى احلية).وتقول ا
أولــغـــا نــيــوويــرث( إن كــونــهــا أول
امرأة تـؤلف موسـيقى أوبـرا تعرض
ـنـحـهـا عـلى مــسـرح أوبـرا فـيـيــنـا 
شعورا غريبا).وكانت دار األوبرا قد
ألغت محـاولة سابقـة للمؤلـفة تقد
أوبــرا مــبــنــيــة عــلى عــمل لــلـمــؤلف
احلــائـز عـلـى جـائــزة نـوبل ألــفـريـد
يلـينـك.مضـيفـة(مئـة وخمـسون عـاما
هي زمن طـــويل لــكــني دائــمــا كــنت

أقــول إنـه لم يــفـت األوان. لــذلك أرى
أن مــا يـســتـحق احلــفـاوة هــو أنـهم
أخيـرا فـكـروا في األمـر. وعلى األقل
حـــ أكــون األولى ســتـــكــون هــنــاك
ثانية وثالـثة . جيد أن نبدأ في وقت
ما تضيف نيوويرث.وباإلضافة إلى
وسيقية فإن أزياء العرض ؤلفة ا ا
أيــضــا مـن تــصــمــيم امــرأة هي ري
كـواكـوبـو .تـدور أحـداث الـقـصـة في
مثل القرن الواحـد والعشـرين).اما ا
الــــذي يـــــؤدي دور طــــفل أورالنــــدو
جـلـسـ فيـفـيـان بـونـد هـذه األوبرا
تـمـسه بـشــكل شـخـصي.والـذي (قـال
حــيث أنــني لـسـت خـاضــعــا لـنــظـام
الــثــنــائــيــات اجلــنـســيــة ألنــني من
ـتـحولـ بـإمـكـانك أن تـقـول أنني ا
سعيـد بتقمـصي الشخـصية في هذه

األوبرا).
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{ لـــوس اجنـــلــوس-
وكــــاالت - أســــتــــطــــاعت
ـيـة كـايـتي بـيري ان الـنجـمـة الـعـا
حتـقق جناحـا كبـيـرا بأغـنـيتـها
اجلـــــديــــدة(كـــــوزي لـــــتل
كـرسمس)  بتخـطيها الـ
 7ماليـ مـشــاهـدة بـعـد
طــرحـــهــا عــلى قـــنــاتــهــا
الـرسـمــيـة عـلى يــوتـيـوب
خالل  5 ايـام فـقط. واثـار كـلـيب
األغــنــيــة جــدال كــبــيـرا اذ ان
كــايـــتي بــدت فـــيه وهي
تـقضي يومـها مع بابا
حـتى انـهـمـا نـوئـيل 
ذهـبا سويا جللسة
تـــــدلــــيـك في احــــد
ــــــراكــــــز وهـــــذا ا
ــشــهـــد هــو الــذي ا
عـــلـق عـــلـــيـه مـــعـــظم
ــشــاهــدين اذ بــدت ا
كــــــــــايـــــــــتـي وحــــــــــتى
الـشخص الـذي يجـسد
شــخــصــيــة بــابــا نــويل
وهـما شـبه عاريـ ويقوم

أحدهم بتدليكهما.
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تداولت وسـائل التـواصل االجتـماعي
) في مصر منذ عرضه على مرّ فيلم (ا
الــــتـــــلــــفــــزيـــــون في تـــــشــــرين األول
ـاضي.الـفـيـلم الــذي جـسـد بـطـولـته ا
أحمـد عـز وإيـاد نـصار ومـحـمـد فراج
وأسـمـاء أبـو الـيـزيد وأحـمـد فـلـوكس
وأحـــمـــد رزق وصالح حـــســـني ألّـــفه
وأخـرجه شـريف عـرفـة وكـتب حـواره
الشاعر الـغنائي أميـر طعيمـة.يتحدث
ـصـرية الفـيـلم عن قـوات الـصـاعـقـة ا
ـعـارك التـي خـاضـتهـا خـالل حرب وا
االستنزاف التي مـهدت حلرب أكتوبر

1973.
أثار الـفيـلم منـذ عرض جـدال واسعاً
حول الهدف من هـذا االنتاج الضخم.
وقارنه كـثـيـرون بـفيـلم (الـرصـاصة ال
تـــــزال في جــــــيـــــبي) الـــــذي أدى دور
.و البطولـة فيه الفـنان محـمود ياس
اثـار اجلـدل ايــضـا بــسـبب انــغـمـاس
أبـــــطــــــاله فـي األدوار الـــــتـي أدوهـــــا
ـبـالغ فـيه لـشـخـصـيات و(تـقمـصـهم ا
الـفـيلـم حـتى بـعـد انـتهـاء الـعـمل فـيه
وعـرضه).ورأى فـيه الـبــعض مـبـالـغـة
ــمــر فـي تــقــمص من أبــطـــال فــيــلـم ا

شخـصـيات جـنـود حرب االسـتـنزاف.
وســــخــــر الــــبـــعـض من حــــضــــورهم
فــعـــالــيـــات رســمـــيــة واجـــتــمـــاعــيــة
هم في مناسـبات كثيرة بسبب وتكر
أدوارهم في الـفـيـلم. وسـخـر الـبـعض
من غـياب إيـاد نـصّـار عن الـفـعـالـيات
الـتي دعي إلـيـهـا أبـطـال الـفيـلـم الذي
لـــــــــــعـب فـــــــــــيـه دور الـــــــــــضـــــــــــابـط
اإلسرائـيلـي.وكا ن إسم الـفـنان أحـمد
فــلــوكس األكــثــر تــرددا عــلى وســائل
الـتـواصل االجـتـمـاعي في مـا يـتـعـلق
مـر الذي لعب فيه دور ضابط بفيلم ا
مــــصــــري اســــتـــشــــهــــد خـالل حـــرب
االســتــنـــزاف. بــســبب مـــا اعــتــبــروه
مـبـالــغـة من فـلــوكس في تـقـمص دور
الـضــابط الــبــطل في حــيـاته الــعــامـة
حـتـى بـعــد انــتــهـاء الــفــيــلم).وشـارك
البـعض فـي هذه احلـمـلـة بـطـريـقـتهم
اخلـــاصــــة ودخــــلـــوا بــــدورهم عــــالم
(فــلــوكس الـــشــهــيــد الـــبــطل) فــعــاب
بعـضهـم على فـلوكـس (التـصديق أنه
جـــنــــدي مـــحـــارب ونــــسي أن والـــده
فاروق فـلـوكس نـفـسه كـان جـاسـوسا
إسـرائــيــلــيــا في مــســلـسـل دمـوع في
عــيـون وقــحــة) وقــارن بــعــضـهـم بـ

(مـــاضـــيه وحتـــوّلـه إلى بـــطل وفـــقـــا
ألدواره السابقة).

ــقــابل تــواتــرت عــلى صــفــحـة وفي ا
مثل على فيسبوك منشورات الدعم. ا
واعتـبـر بـعض داعمي أحـمـد فـلوكس
ــــقــــصــــود من حــــمــــلـــة (أنه لــــيس ا
ـمـر الـسـخــريـة بل أن هـدفــهـا فـيــلم ا
والرسـالة الـتي يـريد إيـصـالهـا) وقال
ـــوضــوع (إن تــمـــثــيل مــعــلـق عــلى ا
فلوكس في الفـيلم عمل وطني).ووجه
فلـوكس عـلى صـفحـته عـلى فيـسـبوك
الشـكـر لـداعـمـيه. ونـقـلت عنـه وسائل

ــنــغــصــات وال تــأخُــذ األمــور عــلى حــاول تــمــريــر  ا
أعصابك في العمل.
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ربح و مصاحلك يجب علـيك االختيـار ما ب عمـلك ا
اخلاصة.رقم احلظ.2

Ê«eO*«

ُغامرة وال تضع حاول أن تكـون وسطيًا وابتـعد عن ا
نفسك فى مكان للمُخاطرة.
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 أحـيـانـا يـضـعك قـدرك أمــام اخـتـيـارات لـتـتـمـكن من
تخطي كل الصعاب التي ستقابلك.
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حـافظ علـى صحـتك بـالـتنـزه فى الـهـواء الـطلق إذا لم
ارسة الرياضة. تتمكن من 
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اذا حـدث و انـفجـرت في وجه احملـيطـ بك فال تـقلق
فالكل يقدر ظرفك.
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ـــرونـــة  وضـع في خـــطـــتـك تـــنـــاول األكل الـــتــــزم بـــا
الصحى.رقم احلظ.9
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 عليك الذهاب في رحلة لتغير اجلو و تهدئة أعصابك
يوم السعد االربعاء.
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حــدوث تــغــيــرات إيــجــابــيـــة وإســتــقــرار فى حــيــاتك
العاطفية يوم السعد االربعاء.
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ط حــيـاتك يـجب ان انت في حـاجــة مـاسـة لـتــغـيـيـر 
كان لبعض االفكار اجلديدة . تترك ا
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ــنــاسب فـى حــالــة إذا كــنت ــا جتــد الــشـــخص ا ر
أعزب.رقم احلظ .5
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ستقع في ورطـة في العـمل بسبب لـسانك الـسليط لن
تكون في مزاج جيد.

 u(«
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حـاول شـطـب حـروف الـكــلـمـات
داخل الــشــبــكــة حــيث مع احلل
الـصـحــيح حتـصل عـلى حـروف
ــطـلـوبـة:(اسم تـشـكل الــكـلـمـة ا
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ـــهـــرجــان وقت ســـابق (إن الـــهــدف مـن إقــامـــة ا
ــســرحــيــة ودعم الــتــجـارب تــنــشــيط الــســاحــة ا
ـشـاركـة فيـه وطـرح مخـتـلف ـسـرحـيـة لـلـفـرق ا ا
الــقـضـايـا عـلى مــائـدة احلـوار من خالل الـنـدوات
ــهـرجــان رفـد الـفــكـريــة والــورش).وأضـاف (أن ا
ــشــهـــد الــفــني بـــالــكــويت عــلى مــدار ســـنــوات ا
ـواهب التي تـركت بـصـمة مـهـمة بـالعـشـرات من ا
فــيــمـــا بــعـــد وأصــبــحـــوا جنــومـــا يــشــار إلـــيــهم
ـهرجـان هذا الـعام  10من رواد بـالبـنان).ويـكرم ا
ـســرحـيـة بــالـكـويت مـن بـيـنــهم الـكـاتب احلـركــة ا
سلم مـثل عبد العـزيز ا سرحي بـدر محارب وا ا

مثلة هدى حس واخملرج رمضان علي. وا
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 تــتـنــافس ســتــة عـروض عــلى جــوائـز مــهــرجـان
ــســرحـي في دورته الــعـــشــرين الــتي الــكـــويت ا
ـاضي عـلى مـسـرح الـدسـمـة انـطـلـقـت الـثالثـاء ا
وتـــســـتــــمـــر حـــتى  18 كـــانـــون األول اجلـــاري.
ـسـرح الـكـويتي الـعـروض هي (هاديـس) لفـرقـة ا
و(سـهـد) لـفـرقـة مـسرح الـشـبـاب و(كـومـيـديا بال
سـرح الـعربي و(الـبـارج) لشـركة ألـوان) لفـرقـة ا
تياتـرو و(نكون أو ال نكـون) لفرقة مـسرح اخلليج
ـسرح الـشعـبي.وقال الـعربي و(صـرخة) لـفـرقة ا
ـسـاعـد لــقـطـاع الـفـنـون بـاجملـلس األمـ الـعـام ا
الوطني لـلثقافة والـفنون واآلداب بدر الدويش في

ـؤلفـة النمـساوية نيـوويرث. وبنت ا
األوبرا على روايـة للـكاتبـة فرجيـنيا
وولف تـعـود إلى عام  1928وحتمل
عــــنـــوان أورالنـــدو والـــتـي تـــعـــالج

أولغا نيوويرث

إعالم الـقـول (إنه لم يـتـأثـر بــالـهـجـوم
ـمـثـل علـيه). ويـعـرف عن كـثيـر من ا
تعـمّـدهم االنـغـمـاس في الـشـخـصـيات
الـتي يـؤدونـهـا فـي األعـمـال الـدرامـيـة
حـتى يــسـتــطـيــعـوا تــقـد أفــضل مـا
ــثـــلــون إلى وضع لــديــهـم.ويــعــمـــد 
نفـسـهم في نـفس اإلطار الـذي تـعـيشه
الـشــخـصــيـة الـدرامــيـة والــغـوص في
تفـاصـيل حيـاتـها الـيـوميـة ومـنهم من
يــبـتــعــد تــمــامــا عن حــيــاته الــعــاديـة
اخلاصـة و(يـعـيش) الـشـخـصـيـة طول

فترة العمل الدرامي.

مر) لصق الترويجي لفيلم (ا ا
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يـواصل  فنـانـون تقـد عـروضهم في
ضــمن فــعــالـيــات مــســرح الــثـورة في
سـاحة الـتحـرير ببـغداد حـيث يخـتلط
تـظاهـرون بالـفنـان بـعروض فـيهـا ا
جتـسـد احلـراك الـشـعـبي 
ومـن بــــــــ هـــــــذه
الـــعــروض  (أيـــهــا
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الرئيس) لـلمخرج حسـ مالتوس من
احلـــلـــة وهـي من تـــألـــيـــفه واخـــراجه
وتمثيل عبدالله احمد وجهاد العكيلي
وســــــجــــــاد احلــــــســــــنــــــاوي وعــــــلي

الدرومروان الشمري واخرين.
ــــســـــرحــــيــــة حتــــدث اخملــــرج وعن ا
لـ(الزمان) قائال(جئنا من مدينة احللة
للمشـاركة في االحتجـاجات في ساحة
سرحية سرح .وا التحرير من خالل ا
هي عـــرض احــتــجــاجـي يــتــنــاول مــا
يــدورفي سـاحـات الـتــظـاهـرفي بـغـداد
ومـحافـظـات العـراق. وشخـصـية ايـها
الــرئــيس تــمــثل  رئــيس الــفــرقـة لــكن
رمـزيــتـهــا رئـيـس الـسـلــطـة وجــمـيع
راحل الـرؤوساء الـذين مـروا في ا
الـسابـقة ومـنـهم رؤوساءالـكتل
ـان واالحـزاب الى ما والـبر
ال نـــهـــايـــة) واضــاف(
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لـحـمـية وادوارهم من خالل الـصـور ا
ـســرحــيـة الى واالداء كــذلك اشــارت ا
كل الـعــنـاوين الـتي كـونت الـثـورة من
ـــســعــفـــ واجلــرحى من ــواكب وا ا
خـالل طـرح وجتـســيـد كل الــفـضـاءات
سواء في الكـليات او ساحـة التظاهر.
وكــانت جــمــيــعــهــا حــاضــرة فـي هـذا

سرحي االحتجاجي).  العرض ا
الى ذلك احـتـضـنت قـاعة عـبـد اجلـبار
بجاي في البيت الـثقافي في السماوة
اضيـة  ندوة حوارية حلث  اجلمعـة ا
ـتــظـاهــرين بـضــرورة احلـفــاظ عـلى ا
متلـكات العامة واخلـاصة واالبتعاد ا
عن ســيـاسـة احلـرق والـتـخـريب الـتي
تقوم بها عناصر مندسة. الندوة التي
ي مــحـمــد عـبـد حتـدث فــيـهــا االكـاد
الــعـزيــز الــلـوزي وحــضــرهــا عـدد من
ــيـ ومــهـنــدسـ ومــشـرفـ االكـاد

شــخــصــيـات الــعــرض كل شــخــصــيـة
تـؤدي فـئة مـعـيـنة من الـشـعب وكـبطل
ـثل فــتـرة مـعـيـنـة فـيـهـا قـتل مـشـهـد 
وجوع وحرمان واجملازر التي حصلت
اثـنـاء التـظـاهرات واالهـم هي هويـتـنا
سرحية رحـلة). موضحـا (ا في هذه ا
عرضت  17مرة في مـحافظـات العراق
واخـــرهـــا مــهـــرجـــان كـــركـــوك ضـــمن
فــعـالـيـات مـســرح الـشـارع وقـدمت في
ســاحــات الــتـــظــاهــر في احلــلــة ثالث
مـرات نتـيجـة الطـلبات الـكثـيرة والقت
تــرحـيــبــا واسـعــا وهــذا الـعــرض هـو
هـديـة لــكل شـهـداء الــعـراق وسـاحـات
ـــرابــــطـــ الــــتــــظـــاهــــر واالبـــطــــال ا

واجلرحى). 
ـسرحـية وقـال النـاقـد رشيـد حسـ (ا
تتـناول حكـايات شبـاب عراقيـ بعمر
الـورود يـســكـنـون ســاحـات الـتــظـاهـر

تــــربــــويــــ ورئـــيـس غــــرفــــة جتـــارة
ـثـلـي مـنـظـمات الـسـمـاوة وعـدد من 
دني وشـخصـيات سـماوية اجملتـمع ا
بارزة  بـ فيـها وفـقا لـصفـحة دائرة
الــعالقـات الــثـقــافــيـة في (فــيـســبـوك)
دن الى(ان مـدينـة السـمـاوة تعـد من ا
ــا تـــمــتــلـــكــة من اآلمــنـــة والــهــادئـــة 
خصوصية عشائـرية متعاونة) طالبا
من احلــضــور (ان يــكــون لــهم مــوقف
مـؤثـر في اجملـتـمع  سـيـمـا وانـهم من
ثـقفـة). وجرت خـالل الندوة الطـبقـة ا
حــوارات ومـداخالت صــبت في صـلب
ــــوضــــوع وفـي اخلــــتـــــام خــــرجت ا
تــوصــيــات عـــدة من اهــمــهــا إنــطالق
مسيرة الى ساحة االعتصام وااللتقاء
بـالـشـبـاب والـتحـدث مـعـهـم بـاسـلوب
تـوجـيـهي يـخـدم مطـالـبـهم واسـتـقرار

مدينتهم.
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