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 اخملرج السـينمائي السوري اجنز تصوير فيلمه الروائي
ــؤســســـة الــعـــامــة لــلـــســيـــنــمــا الـــقــصــيـــر الــرابع مـع ا

عنون(فوتوغراف) سيناريو بثينة نعيسة . ا

wH¹dA « nOD  bOLŠ

ي العراقي نعـته نقابة الفنـان العراقي الفنـان واالكاد
ـاضــيـة  اثــر صـراع مع ــوت اجلـمــعــة ا بـعــد ان غــيـبه ا

رض سائل الله تعالى ان يسكنه فسيح جناته. ا
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ــأمـون لــلــتـرجــمـة ـي الـعــراقي تــضـيـــــــفه دار ا االكـاد
ـقبل في نـدوة بـعـنوان (واقع الـلـغة والـنــــــشر االربـعـاء ا
بـ االســتـبـدال والـتـقــــــــيـيس - مــقـاربـة في الـتـخـطـيط
الـلــغــوي) في قـــــــاعــة طــارق ألـعــبــيـدي فـي مـقــر الـدار

ببغداد.
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ــشـــــــــــــاركــة الــتـدريــســيــ أحــمـد
فـاضل ونـادرة عـبـد الـرزاق مـن الـكـلـية
الــتــقـنــيــة في الــدورة  تـضــمــنت عـدة
مـحــاور  األول حـريــة اإلنـســان ضـمن
مــجــتــمـعه وفـي االتـفــاقــيـات الــدولــيـة
ا والتي يـكفـلها الـقانـون والدساتـير 
ال يــــتــــعــــدى عــــلى حــــقــــوق اآلخــــرين
ومعـــــــــــــتقداتهم  فالتظاهر السلمي
يــعـتــــــــبـر حـالــة صـحــيـة وحــضـاريـة
ـقـراطـيـة الـصـحـيـحـة في وبـدايـة الـد
والـــثـــاني تـــطـــرق إلى اجملـــتـــمــعـــات 
األســبــاب االقـتــصــاديـة والــســيـاســيـة
والـثـقـافـيـة لـالحـتـجـاجـات في الـعـراق
وباقي البلدان  احملور الثالث واألخير
رأة الـعراقـية في تـناول دور وأهـميـة ا
الـتــظـاهـرات الـســلـمـيـة ومــاتـقـدمه من
خــدمــات واســعــافـات أولــيــة وتــوفــيـر
الـــطـــعــــام ومـــيـــاه الـــشـــرب والـــطـــبخ

للمتظاهرين.
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اقـــــــامـت مــنـــظــمـــة مـــركــز خـــريــجي
الـــرافــدين الــثـــقــافي في اربـــيل ظــهــر
اضي فعالية بعنوان (رسالة السبت ا
سـالم مـــــن االنــــــــبـــــــار الـى اربـــــــيل)
تــضـمـنت تـوزيـع رسـائل سالم ألهـالي
اربـيل و مــعـرض صــور عن مـحــافـظـة
االنـبار فـضال علـى اطالق نفـاخات في
الـهواء الـطلق حتـمل رسـائل وامنـيات
اهالي اربيل والعراقـي بصورة عامة
لــســنـة 2020 واخــتــتــمت الــفــعــالــيـة
بــرقـصــة اجلـوبـي الـغــربـيــة والـدبــكـة

الكردية. 
الــــــــى ذلك اقــــــــــام الـبـيت الـثـقـافي
في الــدورة بــالــتــعــــــاون مـع مــنــتـدى
شـبـاب الـدورة والـشـرطة االجـتـمـاعـية
في وزارة الـــداخــلــيــة نــدوة بــعــنــوان
(حـرية الـتـعـبـيـر والتـظـاهـر الـسـلمي)
ي حـبـيـب الـعـبـيـدي  ألـقـاهــا االكـاد
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انـــــفــــــعــــــاالته فـي أفالم مــــــثل (الف
أكـــــــتــــــوالـي) احلب احلـــــــقــــــيـــــــقي
و(بــــريـــدجـــيـت جـــونـــزس دايـــاري)
مذكـرات بريـدجـيت جونـز ومسـلسل
(بـــرايــد انــد بــريــجــيــدس) كــبــريــاء
وحتامل وقد تزوج من معدة األفالم

ــمــثل { لــنــدن  –وكــاالت - أعــلـن ا
الــبـريـطــاني كــولـ فـيــرث وزوجـته
اإليــــــــطــــــــالــــــــيــــــــة اجلــــــــمــــــــعــــــــة
ـاضـيـةانـفـصـالـهـمـا بـعد زواج دام ا
22 عاما.ولعب فيرث (59 عاما) دور
ـــتـــحـــكم في الــرجـل اإلنـــكــلـــيـــزي ا

الــوثـائـقــيـة لـيـفــيـا جـوجــيـولي عـام
 .1997

ــمــثــلــ وفــيـــرث واحــد من أكــثــر ا
شعبية في بريطانيا وقد نال جائزة
أوسـكـار وجائـزة غـولـدن غـلـوب عام
 2011عن دوره في فيـلم (ذا كـينـجز
لك “حيث لعب سبـيتش) ”خطـاب ا

لك جورج السادس. شخصية ا
مـن جــهـــة اخـــرى  قــالـت الــوكـــيـــلــة
اإلعالنــيـة لــلــمـمــثل األمــريـكي داني
ـمثل اضـيـة : إن ا أيـيلـو اجلـمـعـة ا
ــسـرحي والــسـيــنـمـائـي اخملـضـرم ا
الـــــذي بــــرز في فــــيـــــلم (دو ذا رايت
ثــيـنج) (افــعل الــصـواب) وفــيـلم (ذا
بــــــيـــــربل روز اوف كـــــايـــــرو) (وردة
الـــقــاهـــرة احلـــمــراء) تـــوفي عن 86

عاما.
وقـالت تـريـسـي مـيـلـر وكـيـلـة أيـيـلـو
اإلعالنــيـة ( إن أيــيـلــو تـوفي مــسـاء

اخلميس بعد مرض قصير).
رُشح أيـــيــلــو ألكــثـــر من جــائــزة عن
دوره في فــيــلم (افــعل الــصــواب)من

{ لوس اجنـلوس – وكاالت - عـبّرت
ـيـة جـنـيـفـر لـوبـيز عن الـنـجـمة الـعـا
فــخــرهـا بــوالــدتــهــا الـتـي بـلــغت من
الـعـمر 74 عـامـاً عـبـر فـيـديـو نـشـرته
ــــنــــاســــبــــة عـــيــــد مــــيالدهــــا عــــلى

(إنستغرام).
وتــظـهــر في الــفــيـديــو مع والــدتــهـا
غــوادالــوبي الــتي اســتــدعــتـهــا إلى
نـصة لـتـحتـفل بـها أمـام اجلمـهور ا
وتـخـبـرهـم بـأنـهـا تـسـتــمـد طـاقـاتـهـا
ورقصـاتـها من والـدتـها الـتي ظـهرت
في الـفـيـديــو وهي تـرقص وتـضـحك.
وأرفـقت الـفــيـديـو بـتـعــلـيق جـاء فـيه
(إنــهــا جتــسـد روح الــشــبــاب في كل
عــصــر ولـــقــد عــلــمــتـــني لــغــة احلب
والـــــفـــــرح وعــــززت بـي مـــــحــــبـــــتي
لـــلــــمـــوســـيــــقى واألفالم والــــتـــاريخ
سرحـيات الغـنائيـة. إنها صـاحبة وا
ـــا أنـــا عــــلـــيه الـــيـــوم…) الـــفــــضل 
وخاطبت والدتها: (أنتِ في الـ 74من
العمر أجمل من أي وقت مضى وما
زلت تـــرقــصـــ مــثـل أي مــراهق… ال
كالم يفيك حقك... سـأحبك لألبد عيد
ميالد سعيد). الى ذلك عـبّرت النجمة
سلمـى حايك عن سعـادتهـا بالـتعاون

مـثل وا مع الـنجـمـة أجنـلـيـنـا جولي 
بـــــفــــيـــــلم كـــــومـــــيل نـــــاجنـــــاني 
(ايترنالس) الذي يشاركهم في
بــطــولــته ريــتــشــارد مـادن
كـيت هـاريـنـغـتون لـورين
ريـدلــوف بــريـان تــايـري
هــنـــري لــيـــا مــاكـــهــو

ودون لي تشان. 
وذلــــــك مـــــــن خــــــالل
تـدويــنــة أرفـقــتــهـا
بــــصـــــورة لــــهــــا
مــعــهــمــا عــبــر
صــفـــحــتـــهــا
اخلـــــــاصــــــة
عــــــــــــــــــــــلــى
(إنستغرام)

كـتبة الوطنية الكـاتب االردني ضيفته امس االحد دائرة ا
ضـمـن أمـســيـات (كــتـاب األســبـوع) لــلـحــديث عن كــتـابه

(ذكريات من بيدر احلياة).

الـتـدريـسي في قـسم الـعالقات الـعـامـة بـكـليـة االعالم في
ـية حلصوله جامـعة بغداد تـلقى تهـاني االوساط االكاد

على مرتبة االستاذية في االعالم.

جنيفر لوبيز

بها.وتـبدأ القصة احلـقيقيـة للفيلم
مع ظــهــور الـســيــدة الـثــريــة الـتي
ـمــثـلــة سـهــيـر بن تــلـعب دورهــا ا
عـمــارة. تـعــيش الــسـيــدة في بـيت
فــاخـر يــطل عــلى الــغـابــات وجتـد
نــفـســهــا فــريــسـة لــلــقــلق عــنــدمـا
تكـتشف أنهـا حامل.تخـرج السيدة
للسير في الغابة فـيحملها طريقها
إلى اجلـــنــدي الـــذي يـــلــعب دوره
ـصري عـبد الـله منـياوي ـغني ا ا
الــذي بـات أشـبه بـإنـسـان الـكـهف.
تكتشف عندها أنها بال صوت وأن
الـطـريـقـة الوحـيـدة لـلـتـواصل معه
هي عن طريق التخاطب بالعيون.
ويـأخــذ الـفــيـلم مــنـحى رمــزيـا في
الــوقت الــذي تـــصــبح فــيه أجــواء
الـفـيـلم أكـثــر جتـريـديـة. ويـتـحـول

{ مـــــراكش  –وكــــاالت - يـــــقــــول
مخـرج الـفيـلم التـونسي (طالمس)
عالء الــديـن ســلــيم (إنـه اســتــلــهم
فـكـرة الـفـيـلم من اخملـرج األمـريكي
سـتانـلي كـوبريك وفـيـلمه :2001”
أوديــسـا الـفـضــاء).ويـضـيف (مـثل
كــوبـريـك أردت أن أحتـرك بــحـريـة
بـ الـعـوالم وأن أتـرك تـفـسـيـر مـا

تفرج للمتفرج). يراه ا
ومحـور الفيـلم الذي شـارك مؤخرا
في مـــهـــرجــــان الـــدولي لـــلـــفـــيـــلم
ـــراكش حـــول جــنـــدي تـــونــسي
يـهـرب من اخلدمـة الـعسـكـرية بـعد
وفــاة والــدته وانـــتــحــار زمــيل له.
تـالحـقه قـوات األمـن فـيـجــد نـفـسه
ـديــنـة إلى مــضـطــرا لـلــهـرب مـن ا
الــــغــــابــــة اجملــــاورة لـالحــــتــــمـــاء

تـعـريف األدوار الـتـقـلـيـديـة لـلرجل
رأة.  وا

فـالــســيـدة الــتي بــاتت تــعـيش مع

الفـيـلم إلى قصـة رمزيـة عن اخللق
وعن آدم وحواء في اجلنة.

يستغل اخملرج هذه الـرمزية ليعيد

اجلندي تضع طـفلها لكـنها تعجز
عن إرضــاعه ألن صـدرهــا خـال من
احلـلـيب. يكـتـشف اجلـندي عـنـدها
أن صــدره يـــدر حـــلــيـــبـــا فــيـــقــوم
بــإرضـاع الــطــفل بــدال مــنــهـا.وعن
ــمـثــلــة سـهــيـر بن دورهــا قـالت  ا
عــمـارة في تـصـريح (إنـهـا فـخـورة
ـشاركـة في جتربـة استـثنـائية). با
مضيفـة (كان العمل فـي هذا الفيلم
مغـامرة بـالنـسبـة لي. وأشكر عالء

الدين ألنه أتاح لي تلك الفرصة).
وســبق أن عـرض الـفــيـلم في قـسم
هـرجان كان  ( (أسبـوع اخملرجـ

السينمائي الدولي. 
ـستـقبل في كـما نـال جائـزة أسد ا
مـهــرجـان الـبـنــدقـيـة الـســيـنـمـائي

الدولي.
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التـكــفي صـفــحـات اذا مـااردنــا ان نـعـدد
مــنـجــزات الـفــنــان مـحــسن الــعــلي عـلى
الصعيدين الفني والثقافي فقد اسس له
اســمــا كــبــيــرا ســيــبــقى المــعــا وفــخــرا
تـلقي الـعـراقي .وعنـد ابرز للـمشـاهـد وا
محطـاته كان لـ(الـزمان) وقـفة عـبر حوار

اجرته معه:
{ محـسن العلي اخـتار الـغربة مـنذ زمن ليس
بالـقريب ترى هل هي الظروف التي أجبرتك ام

هنالك اسباب اخرى جعلتك تختار الغربة?
 -الـــغــربـــة في مـــعـــانــيـــهـــا وظــروفـــهــا
ن يـختارها او ومعايـشتهـا موت بطيء 
تختاره تـغربت مع االحتالل واحملتل لم

اطق صـبـرا عـلى الـفور
ــشـكــلـة اكـتــشـفت ان ا
الـقـادمـة الـكبـرى لـيس
هم ا اقسى  احملتل ا
من قـدمــوا مع احملـتل
شــاهــدتــهم بــعــيــني
يـــدخــلـــون الـــبـــيــوت
وحتــــــدثـت مــــــعــــــهم
فـعـرفـت الـقـادم سيء
حــــيــــنــــهــــا صــــارت

الغربة رفيقي.
{ عــــرفـــنــــاك مـــؤسس
للـمسـرح التـجاري هل
ـسرح تـعتـقـد ان هـذا الـعـنـوان هـو الـصـحـيح 

احبه اجلمهور والعائلة العراقية ?
ن سبقني من اساتذه - انا كنت امتداد 
ــســرح في تــقــد اغــلـب عــروضي في ا
الــشــعــبي وبـــاالخص اســتــاذي الــراحل
قاسم محـمد الـذي تأثرت به كـثيرا  انك
ــســتــوى راق تــقــدم واقــعـــا شــعــبــيــا 
ن حـولك كان تـلتـصق اكـثـر بـالـنـاس و
علي ان اضع البسـمة على الـشفاه ألزالة
ـسـرح يـحــتـرمه ويـطـرح هـمـومه الـهم 
كـان اجلـمـهـور يــدخل الـصـالـة مـوحـدا
شـتـركة وهم تمـامـا تسـمع انـفـعالـتـهم ا
جالسون في الصالة كأنهم عائلة واحدة
ـسـرحـيـة الــشـعـبـيـة دون ان جتـمـعـهـم ا
يفكـر مشاهـد واحد هو من أي طـائفة او

عرق أو دين بل هـو من الشـعب ويشـاهد
عـرض شــعــبي بــروح تـتــرجم احــسـاسه
ومـشـاعـره واالهم قـريـبـة مـنه ويـفـهـمـهـا
ويــحــتــرمــهـا وحتــتــرمه لــهــذا يــأتي مع

أسرته .
{ لـقـد كنت مـخرجـا اذاعيـا مجـتهـدا واسست
بــرامج مــنــوعــاتــيــة مــازالت عــالــقــة فـي قــلـوب
متـابعيك  هل حتن الذاعة بغداد وماذا تصفها

بسطور ?
سرح - من عمل في االذاعة واجته لفن ا
والتلفزيون اسس لنفسه قاعدة خطيرة 
الن في االذاعة عليك ان تـعطي للـمستمع
اذن ـهام  صوره سـمـعيـة وهي اصـعب ا
انا خـريج االذاعة الـعراقـية تـمتـعت وانا
اضع مــقـدمــات مــســلـسـالتي وبــرامـجي
او عنـدما اقـدم تـايتل هـذه اذاعة بـغداد 
واطرب الى هنا بغداد اذاعة بغداد تقدم 
ـذيـعات ـذيـع وا تنـوع مـعي اصوات ا
لـلتـقـد كـانت اصـواتـهم سـحـريـة النهم
ـرون بأخـتبـارات للقـبول صـعبة كانوا 
التـقــبل الـواســطـة اال عــلى االمـكــانـيـة  
قدمنا برامج منوعة وثقافية ومسلسالت
ونـديـال من هو كنـا نـعمل كـمـتسـابـقي ا
ـسـتـوى كـنا الـذي يقـدم عـمل فـني عـال ا
نــعـجب واحــدا من االخــر حــنـيــني لــهـا
اقول ـا حل بـها يـحزنـني  ي  يشـتد وا
بـــصـــراحـــة الـــذي يــصـــبـــرني بـــرنـــامج
ـسلسالت التي ستوديو عـشرة وبعض ا

تــــقـــــدم من الــــزمـالء واصــــوات الــــرواد
اذاعة بـغداد مـدرسة تخـرجنا السحـرية 

عشوقة ابدا. منها جميعا انها الفتاة ا
{ مـازال اجلـمــهـور يـتـذكـر ادوارك في الـذئب
ـديـنـة لـلـراحل ابـراهـيـم عـبد والـنـسـر وعـيـون ا
اجلــلـــيل كــيف اخــتـــرت (الــكــركــتــر) اخلــاص
لـشـخـصـيـتك ومـاذا اضـاف لك اخملـرج وكـيف

كنت تتعامل مع كبار الفنان معك ?
ـديـنة - اكـيد مـسـلـسل الـنـسر وعـيـون ا
يبقى في ذاكرة العراقـي واعتقد اجليل
الــقـــد جــيـل كــان اليــعـــرف الــتـــنــاحــر
واالقصاء لذا كانـوا محب لـلمسلسالت
شاكل التي تخلو تـماما اال من هاجس ا
االجـتـمـاعـيـة وتــقـد الـبـيـئـة الـعـراقـيـة
بروح التكاتف الطيب ضد الشرور وهذا
الـشـر جــزء من بـنـيــة الـصـراع وفق هـذا
ــســـلــسالت ـــنــظـــور بــنـــيت مـــعــظـم ا ا
باسـلوب روائي شـارك بهـا مبـدع واذا
جــاز لـي الــقـــول كــنـت واحــد مـــنــهم الن
بدعون يرفعون من قيمة ما حولهم من ا

. مثل فيخرج العمل رص ا
عنـدما اسـند هنـا احب ان اسجل طـرفـة 
لـنـا الـدور انـا واخي مـقـداد عـبـد الـرضا
ودخـلـنـا اول مـرة لـلـتـمـرين صـعـقـنـا من
ـثلـ عمـالقة خـليل االجتـماع بـوجود 
الك شــوقي طــعــمــة الــتــمــيــمي قــاسم ا
ومحسن الـعزاوي سلـيم البصـري جعفر
الــســعــدي بــدري حــســون فــريــد ســامي

إخــراج سـبــايك لي ومن إنــتــاج عـام
 .1989

ووُلــد أيــيــلــو في بــيــئــة فــقــيــرة في
نــيـويــورك وعــمل حــامال لـلــحــقـائب
وزعـيـمـا نـقـابـيا قـبل أن يـدخل عـالم
ـوسـيـقى وهـو في عـمر الـتـمـثـيل وا

35 عاما.
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عـليك مـقاومـة أوجاعك واالنـشغـال بالعـمل عن كل ما
يزعجك .رقم احلظ9.
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تـشـكـو ضـغـوطـاً وإحـراجـاً في الـعـمل وتـضـطـر الى
هماتك . تكليف بعضهم القيام 
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تــأكـد مـن حب احلــبـيـب لك بــشـرط أن يــثــبت ذلك لك
بأفعاله ال أقواله فقط. 

—u¦ «

تقـوى احلـيويـة وتـطرح الـتـحديـات ويـدور نقـاش حول
عالقة شراكة تخصّك.
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ال جتـعل عـقـوبـة الـقـطع من راتـبك هـذا الـشـهـر عـقـبة
أمام اجتهادك بالعمل.
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تصـرّف بـرويّة واتـرك مـخـيّلـتك تُـملـي علـيك مـا يجب 
فعله.رقم احلظ.5
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ـواقف من شأنـها أن تغـير حـالتك إلى األفضل تمر 
بفضل تعلمك من الدرس.
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تـذكـر ان كل شيء يبـدأ في اخملـيّلـة. إنّه يوم مـناسب 
لتعزيز العواطف .
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ال تكثر من تـناول العقاقير الطبية حتى ال تشعر بآالم
عدة.  فى ا
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يـوم مـنـاسب لـتـكـثـيف الـلـقـاءات واالتـصـاالت . احذر
شاكل الزوجية والعاطفية. ا
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ــمل وحتب الــكــتــمــان يـوم انت ســريع الــشــعــور بــا
السعد االربعاء.
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إذا كـنت ال تمـارس الرياضـة استـفد من عـطلة نـهاية
األسبوع للقيام بنزهة .
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ضع مـرادف ومـعــاني الـكــلـمـات
بحيث حتـصل من خالل الدوائر
ـطـلـوبة: ـزدوجـة عـلى الـكـلمـة ا ا
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- طائر خرافي
- قوم ذكرهم القران الكر

- بلدة لبنانية
- دمى لبنانية
- تناول باليد

- تقصيه من موقعه
- استعالم سري

- لقب شخصية لبنانية 
- ال يذاع مطلقا

االعــمــال جــيــدة لــكن فــقــيــرة انــتــاجــيـا
بـــصــورة هـــزيـــلــة وبـــرامج كـــومــيـــديــة
ادية معضمهـا تهريج استغـلت احلالة ا
لــلــفــنــان  والــدولـة ايــضــا كــانت تــدعم
الـسـراق والـفـاسـدون وتـنـصيـب اغـبـياء
عـــلـى الـــنـــشــــاطـــات وطـــرح افــــكـــار في
مسلسالتنا عنونهـا شر غسيلنا البائس
وهم اليدركوا ان القنوات فضائية تطرح
لـــلــــعـــالم ولــــيـــست ارضــــيـــة  كـــان من
ـفـروض ان تــقـدم اعـمـال جتــد لـلـفـنـان ا
العراقي موقعـا على خريطة الـفضائيات
ــثــلـ عــمـالــقـة ال ان تـرفـض  لـديــنـا 
وكتاب قل نظيـرهم ومخرج شباب في
الـسـينـمـا بـوجه اخلـصـوص لـو مـنـحوا
يـزانية محتـرمة لشاهدنا فرصة جيدة 
اعـمــال عـظـيــمـة النــهم حـصــدوا جـوائـز
وقالـوا نـحن هـنـا  عنـدمـا انـتـجت عمال
عـربـيــا مـشـتــركـا اسـنــدت ادوار لـبـعض
مـبـدعـوا الـعــراق سـامي قـفـطـان وجـواد
الـشـكـرجي ومـحـمـد هـاشم وبـاسم قـهـار
ورائد محـسن همس بأذني الـفنانون في
مـصر والـعـالم الـعـربي اين كـانـوا هؤالء
العـمـالـقـة وحتديـدا قـالـوا(واحـدهم غول

 ? تمثيل) اين مختبئ
قـلت لــهم حـكــايـة تــطـول امـوال دولــتـنـا
واعالمـهـا وضع خـصــام مـعـهم عـلى مـر
العـصور ال يتـكؤون عـليـهم االبحـاجتهم
واحلــديث يـطــول جـدا مــخـرجــيـنـا لـهم 
ـثـلـ كـبـار وكـتاب جـمـيـعا مـبـدعـ و
عــقــــــلــيـــتــهم لــيس لـــهــا حــدود لــكن لم
نحـوا عمق التـجربـة لتهـميشم بـفتات
مـيــزانــيـة االنــتـاج ومــنح الــفـرصــة لـهم
ــــــســؤولــ لـنــنــتج عــمل قــلت الحــد ا

ننافس.
 قال لي نحن ميزانيـاتنا التتعدى 300$
ـبلغ الف للـمـسلـسل ضـحـكت قلت هـذا ا
ــمــثل جنـم واحــد كــأجـــر مــالــذي مــنـح 
النريد هذا تتحدث ولدينا مئات النجوم 
ــمـثل في االجـر وال 300 دوالر اجـر 
احلـلـقـة نـريـد مـيـزانـيـة حتـتـرمه
الم اقل وســـتــرى الـــتـــســـويق 
احلـديث يــطــول وال اريـد

ان يزعل احد.
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عبداحلميد فوزيـة عارف فاطمة الربيعي
وراسم اجلــمــيــلي والــكــثــيــر  قــلت الى

مقداد: ماذا سنفعل امامهم ? .
ــشـكـلـة مـعـظـمـهم ضـحك مـقـداد وقـال: ا
ــديــنــة بــاجلــزء االول الــذئـب وعــيــون ا
واجلــمــهـور عــرفــهم بــالــروايــة وكــانـوا
نـاجــحـ وقــال لي (مـحــسن عـلــيـنـا ان
نتفـوق كي النضـيع ونحن لـها) ضحـكنا
وانتـبه اخملرج ابـراهيم عـبد اجلـليل لـنا

وكاد يخرجنا من التمرين. 
عــمـومــا كــان الــدور مــركب لـشــخــصــيـة
ابـراهــيم وشـخــصـيــة االخ مـقــداد حـيث
بذلنا جـهدا لألداء بعدهـا توالت االعمال
اخملــتـلــفـة بــشـخــصـيــات قــمت بـهــا امـا
مــوضـــوع الــدرامـــا الــعــراقـــيــة اعـــتــقــد
مـوضـوع مـعـقـد يـشـتـرك به كـثـيـرون في
األجهاز عـليه من شـبكـة االعالم العراقي
العاجـزة عن الدعم والـقنوات الـفضـائية
التي قـامت بـاالنتـاج حيـث انهـا لم ترفع
من شأن الـدراما بل اسـاءت بـأنتـاجاتـها
الهزيلة البخيـلة حيث كان الهدف تمرير
اجـنداتـهم وافـكـار الـتشـظي والـتـنـاحر

وبــأجـــور هــزيـــلــة لـم حتــتــرم
قــدرات الـــفــنـــان من خالل
مـنــفــذوا انـتــاج هــمـهم
ـــتـــاجـــرة الـــربح وا
بــالــفــنــان نــعم
هـنـاك بـعض
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ـاضيـة حفال في ـطـــــــــربة االمـاراتيـة احيت اجلـمـعة ا ا
دار االوبـرا الــسـلــطــــــــــانــيـة الـعــمـانــيـة في مــسـقط مع
ـايـسـتـرو امـيـر عـبـد ـوسـيـــــــقـيــة بـقـيـادة ا فـرقـتــــــهـا ا

اجمليد.

وزيـــــــرة الــتـنـمــيـة االجــتـمــاعـيـة االردنــيـة رعت الــسـبت
ـاضي بــازار الــســوق اخلـيــري الــذي اقــامـتـه جـمــعــيـة ا
األسـرّة البـيـضاء في مـنتـدى الـرواد الكـبار بـعـنوان(سـلة

رواقنا).


