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استذكر احتـاد االذاعي والتلـفزيوني
مـــؤخــرا اخملــرج الـــراحل جــعـــفــر عــلي
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مفـردات الدرامـا الـعربـية واإلسالمـية
أصــبـحـت تــقـلــد مــفــردات من اإلعالم
ـبـاد الـغــربي دون مـراعــاة تـبـايـن ا
والـتـقـالـيد والـثـقـافـات لـكل مـن دراما

اجلانب .
وما يـعـنـينـا هـنـا هو تـوجـيه الـضوء
نـحــو األعـمــال الـدرامــيـة اإليــجـابــيـة
ـميـزة مـن وجهـة نـظـرنـا في األقل وا
التي نعتقـد أن لها تأثـيرا على سلوك
ـسلم بـشكل عام ; اإلنسان الـعربي وا
ا حتـتويه من اثـارة للـقيم والـعادات
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أصـبح لـلـدرامـا في عــصـرنـا الـتـأثـيـر
ـي بـصـورة الـفـعــال في احملـيـط الـعـا
عامة وفي احملـيط العربي واإلسالمي
بـصـورة خـاصـة ; في ظل مـا يـشـهـده
هـــذا الـــعـــالم مـن تـــطـــور الـــوســـائط
الــتــكــنــولــوجـيــة بــشــكـل كـبــيــر تــلك
الـوســائط الــتي تــؤثــر عــلى األعــمـال
الــدرامـــيـــة وجــعـــلت عـــديـــدا مــنـــهــا
مــتــشــابــهــاً نــســبــيــا في قــصــصــهــا
وموضوعاتها وحركتها وطبيعتها . 
سناه أن كثيرا من  والذي الحظناه و
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نعطف) وجعفر علي في كواليس اعماله لصق الترويجي لفيلم (ا Ÿb³∫ ا  —U c²Ý«

{ لــوس اجنـــلــوس  –وكــاالت - طـــلب
النجم جـاستـ بيـبر من خالل صـفحته
عـلى أحـد مـواقع الـتـواصل اإلجـتـمـاعي
من جـمهـوره الـدعـاء له.فـكـتب بـيـبر (أنه
يريد أن يبـقى جمهـوره على إطالع على
يــحــصل مـــعه) وتــابع (أنـه يــشــعــر أنه

غريب ومتفكك).
وأضاف(أنا دائمًا أرتد إلى الوراء  لذا
فـأنـا لـست قـلـقًـا  وأريد أن أتـخـطـى ما
أمـر بـه وأردت فـقـط أن أتـواصـل مـعــكم
وأطــلب مــنــكـم  أن تــصــلــوا من أجــلي.

فصلواتك ستعود بنتجية).

ـسـؤولــيـة وتــلك صـفــات ورثـهـا من ا
أبيه وحافظ عليها . 

ووجدنا أن للمسـلسل أكثر من رسالة
ودعـــوة األولـى : أن يــــتـــأسـى رجـــال
األمن في الـدول الـعـربـيـة بـشـخـصـية
ـــظــلــوم الــضـــابط زين ويــنـــصــروا ا
ويـحــاربـوا الــشـر ويــتـحـلــوا بـالــقـيم
الوطنية فـضال عن الصفات األخرى 
والثـانـيـة : تـوجـيه رسـالـة إلى عـموم
الـنــاس أن رجل األمن وجــد حلــمــايـة
ا واطن والدفاع عـنهما   الوطن وا
يرسم صورة ذهنية إيجابية عن رجل
األمن مــغــايــرة لـــلــصــورة الــذهــنــيــة
وجـودة حالـيا  النـمطـيـة السـلبـيـة ا
فـــضال عـن رســـائـل أخـــرى تـــتــــمـــثل
بــتــأسي عــامـــة الــشــبــاب بــاالقــتــداء
ــذكــورة  بــصــفـــات هــذا الــضـــابط ا
سلـسل التي قد وتأتي رسائل  هـذا ا
ترقى إلى مـسـتوى الـدعـوات اعتـمادا
عــلى شـــخــصــيـــة اإلنــســـان الــعــربي
ا يـشاهده العاطـفي وسريع الـتأثـر 
وقد يقلده من ثم تكـون عامال للتطوع
في صفـوف األجـهزة األمـنـية وسـلوك
الـسـلـوكـيــات الـقـانـونـيــة والـشـرعـيـة

والوطنية الصحيحة .
ـسلسـل عالقة حب نقـية ب وجسد ا

الـضــابط زين وبــنت تـدعى (فــيـروز )
تنتـمي لعـائلة من طـبقـة ارستقـراطية
وكـانت حـبـيـبـته وزوجـته عـلى الـرغم

ـــتــــضـــمـــنـــة واألخالق احلـــمــــيـــدة ا
الشجاعة والشهامة والعدل وإنصاف
ظـلـوم تلك الـقـيم النـابـعة من ديـنـنا ا
اإلسالمي احلنـيف والتـراث العربي 
ــســلــسل وهــذا مــا بــدى جــلــيــا في ا
ــصـري ( نــسـر الــصـعــيـد) الـعــربي ا
الــذي دارت أحـداثـه حــول الـضــابط (
زين ) الذي يـعـمل في جـهـاز الـشـرطة
ويحـبه جـمـيع أبـنـاء بـلـدته ويـعدونه
قــدوة وأســوة حــســـنــة فــهــو ذو دين
وخلق حَسن وشجاع وعادل وثابت
على قـضـيـة ومـبدأ  كـمـا أنه يـتـحمل

مـن الـــــفــــــوارق االجــــــتــــــمــــــاعــــــيـــــة
واالقتصادية بينهما ومعارضة والدة
الفـتـاة وإخوتـهـا وحتريـضـهمـا ضده
ـــســلــسل وهــذا اجلــانـب من قــصــة ا
ينعكس إيجابا على اجملتمع ويشجع
ارتــبـاط الــفــتــاة بــالــشـاب ذو اخلــلق
والـصـفـات احلـمـيـدة دون الـنـظـر إلى
ـاديـة والفـوارق االجـتمـاعـية حالـته ا
والطـبـقـيـة  وبـرأيـنـا أن هـذا اجلانب
يضيف عامل جناح للعمل الدرامي .
 نـــعـــتــــقـــد أنه ان االوان أن نــــشـــجع
األعــــمــــال الــــدرامـــيــــة االصـالحــــيـــة
والتـوعويـة بانـتاج مسـلسـالت هادفة
ــسـلـسل مع عـلى غـرار أهــداف هـذا ا
ــا تــكــيــيف قـــصص هــذه األعــمــال 

يناسب واقعنا .
وفي جـــانب الـــدرامـــا األجـــنـــبـــيـــة و
األمريكية منهـا حتديدا ومثاال وجدنا
أنـهـا تـسـخـر كـثــيـرا من أعـمـالـهـا في
إبـراز صورة اجلـنـدي األمـريـكي بـأنه
ـضــحي ــدافع عن مــصــالح بــلــده ا ا
بــالــغــالـي والــنــفــيـس من أجــله وأنه
الفـائق الـشـجـاعـة وجنـد أنـهـا رسـالة
ي تأتي في موجهة للرأي الـعام  العا
إطــــار أدوات احلــــرب الــــنــــفــــســــيــــة

والدعائية .
 وتأسـيـسـا عـلى ذلك نـوجه رسـالـتـنا
إلى حــــكــــومـــات الــــدول الــــعـــربــــيـــة
ة اإلسالمية عـامة في ظل عصـر العو

السـتـخـدام الـسـلـطـة الـسـيـنـمـا لـتـمـجد
االنسـان ) واضاف ( االفالم الـسيـاسية
ـوضـوع والــفـيـلم كــلـهـا مــتـشـابه فـي ا
صـور عـام  1974وعــرض في سـيــنــمـا
بـابل بعـدهـا فـيلم االسـوار ثم الـقـناص
وااليـام الطـويـلـة وجنم البـقـال تـناولت
االفالم شـخصـيـات مهـمـة واخيـرا فـيلم
لك غازي وفيلم القادسية الذي عرض ا
في صــاالت الـســيـنــمـا الـعــربـيــة وبـعـد
التغيير كان فيـلم احالم للمخرج محمد
الـدراجي وافـالم كـرديـة مـنــهـا مـخـاض
شـعب يـتـنـاول نـضـال الـشـعب الـكـردي
ــتــعــاقــبــة ولــكــون ضــد احلــكــومــات ا
الـسـيـاسـة تــدخل في كل شئ كـان فـيـلم
ــغـنـي لـقــاسم حــول وافالم وثــائـقــيـة ا
مــنــهــا فــيــلم الــعــراق في ســاعــة) وعن
االفالم الــســيـاســيــة قــال الـنــاقــد كـاظم
مـرشد سـلـوم (ان الـسيـنـمـا السـيـاسـية
بــدات عــام  من خالل احــداث يــســاريـة
1968 فـكانت حـرب فـيـتنـام والـسيـنـما
الــــعــــراقــــيــــة تــــنـــــاغــــمت مع احــــداث
ومـنــاسـبـات عــديـدة والـفــيـلم مع الـفن
مـرتــبـطــان من خالل وسـائـل عـديـدة

تميز هذا االفالم ).
وتشـير الـسيرة الـذاتيـة للـفنان
جـعـفـر عــلي انه من مـوالـيـد
1933 خريج كلية االداب
بــــجـــامــــعـــة بــــغـــداد
بــكــالــوريـوس ادب

مكن ان خسرنا مكتبة ضخمة كان من ا
وسوي ( يستفاد منهـا الطلبة ) .وقال ا
ـنعطف من ابرز نـتاجـاته اخراج افالم ا
واجلــــابي وســــنـــوات الــــنـــار وعـــروس
كـردسـتــان كـذلك جتـربـته فـي الـسـيـنـمـا
الـتـسـجيـلـيـة والـوثـائقـيـة وكـان مـدرسة
تخـرج منـها كـبار اخملـرج مـثل محـمد
شكري جـميل وعمـا نؤيل رسام ومـحمد
اجلنابي وآخرون )واضاف ( انه مخرج
مسرحي ومـترجم وكان يـعلم بكل شئ )
واختتم كالمه قائال(  عانى جعفر كثيرا
شـاكل الـتي في نـهـايـة حـيـاته بـسبـب ا
واجـهــته. لـقـد خــسـرنـا مـخــرجـا كـبـيـرا
هـــكــذا رمــوز التـــنس وســتــبـــقى افالمه

شاهد على اهميته).
ـنعطف  ومن اهم افالمه التي عرضت(ا
) وعن الفـيلم حتـدث النـاقد الـسيـنمائي
مـــهـــدي عـــبــاس قـــائال( لـــدى تـــاســيس
ـسرح في الـعراق مصـلـحة الـسيـنـما وا
ـاخوذ نـعطف وا اخرج فـيلـمه الثـاني ا
عن روايــة الـكـاتب غــالب طـعـمــة فـرمـان
وهـو من ابــرز االفالم الـسـيــاسـيـة الـتي
انـتجـتـهـا الشـركـة الـوطنـيـة وعرض في
هرجانات العربية والدولية العديد من ا
وهو من االفالم السـياسية الـتي تتناول
االوضــــاع من وجــــهـــة نــــظــــر االخـــرين
والــفـــيــلـم يــرتـــبط بـــاحــداث عـــامــة في
الـسـتـيـنــيـات الـتي ازدهـر فـيـهـا الـفـيـلم
الـــــســــيـــــاسي وجنـــــحـت في الـــــعــــراق

انـــكـــلـــيـــزي مـــاجـــســـتـــيـــر ســـيـــنـــمـــا
اخــرج الــعــديــد من االفالم وتــلــفـــزيــون
اخــــــرهـــــــا فــــــيــــــلـم(نــــــرجس عــــــروس
ــــثال في فــــيـــلم شـــارك  كـــردســـتــــان)
ي سألة الـكبرى) اقـيم له حفل تكر (ا
ــيــة الــفــنـون اجلــمــيــلــة عـام فـي اكـاد
 2009بقـسم السـينـما الـذي اسسه عام
 1973حيث  عـرض فـيلم وثـائقي عن
حـــيــاتـه بــعـــنـــوان(عـــراب الــســـيـــنـــمــا

العراقية).
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الكـاتب الصحفي العراقي حظي
عـمـوده االسـبوعـي في (الـزمان)
ـــاضي ـــنـــشـــور يـــوم االحـــد ا ا
بــتــعـلــيق االســتـاذ ســعـد الــبـزاز
مــــشــــيـــــداً به (رائـع زيــــد رائــــد
حــقــيــقـي مــخــلص لـــلــصــحــافــة

وحافظ الرثها .. له محبتي واعجابي).
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الــتــشـكــيـلي الــعــراقي اقـامت لـه  دائـرة الــفـنــون الـعــامـة
وبـالـتعـاون مـع مـنتـدى الـسـيـاب الـثـقـافي في قـضـاء ابي
ـعنون اخلصـيب  معـرضه الشـخصي الـسادس عـشر  ا

(ياحامل هموم العراق سالمآ).
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ي االردني ضـيـفـته مـسـاء امس الـثـالثـاء  رابـطة االكـاد
واطنة والهوية الوطنية). الكتاب في محاضرة بعنوان (ا
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ي الـعراقي صدرت  له عـن دار النخبـة في مصر االكاد
الطبـعة الثانية من كتابه (التحليل النحوي عند ابن هشام

االنصاري) ويقع افي 625 صفحة من القطع الكبير. 
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ــمــثـلــة الــسـوريــة بــدأت تـصــويــر أولى مـشــاهــدهـا في ا
مـســلــسل (دقـيــقــة صـمت في الـالذقـيــة). تـألــيف ســامـر

اجري . رضوان وإخراج شوقي ا
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ــشــاهــيــر عــلى اإلنــتــرنت عـن مــصـادر ا
مـقــربــة من كــيــلي قــولــهــا (إن مــتــبــرعـا
ــوقع (أن مـــجــهــوال ســاعـــده) وأضــاف ا
مـجـمـوعـة مـن مـعـجـبـيه اسـتـقـبـلـته لـدى
ـــوقع عن خـــروجه مـن احلــجـــز).ونـــقل ا
عـجبـيه (أعد بأنـنا سـنسوي كيـلي قوله 
كل هذا... هذا كل ما أستطيع قوله اآلن).
ـــاضي ودفع واعـــتــقـل كــيـــلي الــشـــهــر ا
بـبراءته فـيـما يـتـعلق بـاتـهامـات ارتـكابه
اعـتداءات جـنـسـية بـحق ثالث مـراهـقات
غـني األمريـكي اتهـامات وامرأة. ونـفى ا
ــاثـــلــة لـــعــشـــرات الــســـنــوات.وجــرت
مــحــاكــمــة كــيــلي في 2008 بــاتــهــامـات
مـتـعـلــقـة بـصـور إبـاحـيـة ألطـفـال وبـرأت
احملكـمة ساحـته. ودفع كيـلي كفـالة فـيما
يـتعـلق بـاتـهامـات االعـتـداءات اجلنـسـية
في  25شباط ويشـكو منذ ذلك احل من
مواجهـة مشـكالت ماليـة وقال في مقـابلة
مع مـحـطـة (سي.بي.إس) (إن الـكـثـير من
الــنـاس تــمـكــنـوا من الــوصـول حلــسـابه

صرفي والسرقة منه). ا
قابـلة رفض بغـضب وهو يبكي وخالل ا
ــــمــــارســــتـه اجلــــنس مع اتــــهــــامــــات 

قاصرات.

شيـكاغو  –وكاالت -  قالت الـشرطة (إن
غـني آر كيلي السـلطات أطـلقت سـراح ا
من مـقر احـتـجـاز في شـيكـاغـو بـعد دفع
أكـــثــــر من  161ألف دوالر هـي قــــيــــمـــة
متأخـرات نفـقة أطفـاله من زوجة سـابقة
لـــتــنــتــهي ثــاني فـــتــرة احــتــجــاز له في
أسـبـوعــ بـعـد اعـتـقـالـه الـسـابق فـيـمـا
يــتـعــلق بــاتـهــامـات ارتــكـابه اعــتـداءات
غني البالغ جنسية). و القـبض على ا
من الــعــمــر  52عــامــا بــســبب عــدم دفع
ـســتــحـقــة لـثـالثـة أطــفـال من الــنــفـقــة ا
زوجـته الـسـابـقـة أنـدريـا لي. وقـال قـائـد
شــرطـــة مـــقـــاطــعـــة كـــوك (إن آر كــيـــلي
ـبـلغ إلطالق سـيـتـعـ عــلـيه دفع كـامل ا

سراحه).
وقـال ســام رانـدال وهــو مـتــحـدث بـاسم
مـكتب قـائـد الـشرطـة (إن مـصدر الـنـقود
الـتي دُفـعت لـم يـتـضح) مـشـيـرا إلى (أن
القـسم اخملـصص جلهـة دفع األموال في
اإليـــصــال تُــرك خــالـــيــا).وأضــاف (عــدم
وقف أمـر نادر حتديـد الهـوية في هـذا ا
جــــدا... في الــــعــــادة هــــذا الـــــقــــسم من
الـبـيـانـات في اإليـصـال يتـم ذكره).ونـقل
ـتخـصص في أخبار موقع (تي.إم.زي) ا

الــــذي نـــــراه  عـــــصــــر
االنـــفــــصـــال عـن قـــيم
مـعـيـنــة  ونـقـول لـهم
ا استعـملوا الـدراما 
فــيه خـــيــر بــلـــدانــكم
ومــجــتــمـــعــاتــكم من
خـالل تــــــــــوظــــــــــيـف
مـوضـوعــات الـدرامـا
فــــي دعـــــم االصــــالح
البنيوي واألخالقي 
 واسـتــخـدام الــدرامـا
في هــذا اإلطــار خــيـر
وســـــيــــلـــــة مـــــؤثــــرة
ونــــاجـــــعــــة ; جلــــذب
اجلـــــمــــهـــــور ونـــــحن
بـأمــس احلــاجـة لــهـذا
في ظـل مـــــاتـــــعـــــانـــــيه
بـــلــــدانـــــــنــــا من غـــزو
ثـــــــــقــــــــــافـي واعـالمي
ــــــنـــهـج وخـــطـــيـــر
ومــدمــر تـــبــدو أثــاره
الـــــتـــــخــــــريـــــبـــــيـــــة
واضــــحـــــةجــــلـــــيــــة
ـا أصبح للـجمـيع 
يشـكل حتـدٍ حقـيقي
لهـويتـنـا وعاداتـنا
الـتي بــاتت تـذوب
الســـــيـــــمـــــا بــــ

األجيال الشابة .
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عـلـى اجلـوائــز الــذهـبــيــة الـفــضــيـة
البـرونـزيـة عـلـمـا ان دورة هـذا الـعام
حتــمل اسـم الــنــاقـــد كــاظم الـــســلــوم
وســتــحـل الــفــنـــانــة الــقـــديــرة زهــرة
الـــــــربــــــــيـــــــعـي ضـــــــيــــــــفـــــــة عــــــــلى
هرجان هرجان).مضـيفا (يتـضمن ا ا
مسـابـقـة الـسـيـنـاريو بـواقع ١٠ افالم
ـراكـز الـثالثة االولى تتـنـافس عـلى ا
اضــافـــة الى 13 فـــيـــلــمـــا لـالطـــفــال
هرجان نافسـة في ا سيكون ضـمن ا
وسنسـتضيف شـخصيـات سينـمائية
عـربـيـة واجـنـبـيـة كـمـا سـيـتم تـنـظـيم
ــعـالـم الـتــاريـخــيـة في زيـارات الهم ا
محـافـظة واسط مـنـها قـصـر النـعـمان

تنبي). نذر و قبر ا ابن ا
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تـنــطــلق الــيــوم االربــعـاء  فــعــالــيـات
مـهـرجان واسـط الـسيـنـمـائي الـدولي
لالفالم الـقـصـيـرة بـنـسـخـته الـرابـعـة
لهـذا الـعـام .. حتت شـعـار (الـسـيـنـما
ثقافـة الشـعوب) و الذي يـنظـمه مركز
سـرح في مـحافـظة الفن لـلسـيـنمـا وا
ــهــرجــان قــال مــديــره واسط.. وعن ا
اخملــرج عــبـــاس مــكي الـــعــبــودي في
ـــوقع دائـــرة الـــســـيـــنـــمــا تـــصـــريح 
هـرجان سـرح (تنـطلق فـعـاليـات ا وا
عــلى قــاعــة االدارة احملــلــيــة بــواسط
ــشــاركـة ( ــدة ثالثــة ايـام  الـيــوم و
العـراق مـصـر الـكويت الـسـعـودية)
بواقع ٤٥ فـيـلـمـا مـشاركـا سـيـتـنافس
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ـسـرح القـامة تـسـتـعـد دائـرة الـسـيـنـمـا وا
فعـاليـات مـهرجـان ايام مـسـرحيـة  عراقـية
ي سـرح الـعا تزامـنـا مع االحتـفـاء بيـوم ا
لــــلــــفــــتــــرة من 23 الى 27 أذار اجلـــاري
شـاركة فـنـية تـونـسيـة ومغـربـية اضـافة
الى فـرق مــسـرحــيـة من الــعـراق . الى ذلك
يـشــارك الـعــراق و ألول مـرة في مــسـابــقـة
(نهـام) اخللـيج لـلفـنـون الشـعبـيـة والغـناء
التراثي والـذي يقـام في دولة قـطر .. حيث
تنـافـست فـرقـة فـنـون البـصـرة (االيـقـاعات
والـفـن الـشــعــبي) بــقـيــادة الــفـنــان  ســعـد
سرح اليابس والتابعة لدائـرة السينما وا

مــــــــــــــــــــــــع
مـجــمــوعـة
مـن فـــــــــــرق

الـدول الــعــربـيــة الــتي تــعـنى
بالفولـكلور الغنـائي ومنها دول
مجلس الـتعـاون اخللـيجي على
ـالية حصد جـوائزهـا الفنـية وا
وفقا لـصفحـة دائرة السيـنمافي
ــرتـبـة (فـيــسـبـوك) .لــتـحــصـد ا
الـثـالـثـة وتـفـوز بـجـائـزة كـتـارا.
وتـطــلق كــلـمــة (نــهـام) عــلى من
يـحـتــرف الـغـنــاء لـلـبــحـارة عـنـد

صيد اللـؤلؤ في اخللـيج العربي .

اعمل بعـيداً عن زميلك الغـيور و الحظ كيف تتحسّن
احلياة .رقم احلظ 2.
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مـا حتــتـاجه لالســتـقاللــيـة هـو الــقـدرة عـلى جتــسـيـد
األمور  رقم احلظ 9.
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الـشراكـة موجـودة في فلـكك  و لـكنـها أيـضاً حتـتاج
إلى متطلبات مضادة للغيرة .
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تــصل الى حل امــثل مـن خالل الـنــظــر إلى الــظـروف
كمجموعة متكاملة . 
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من احملـتـمل حـدوث تـغـيـرات مفـاجـئـة . كن مـسـتـعدا
لكيفية التعامل مع ذلك .
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اختلـي مع نفسك لبـعض الوقت قبـل أن تصبح غريب
ا مزعجاً . األطوار  أو ر
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جتـنّب التـفـاني الشـديد فـي العـمل وبرهـن أنك تتـفهم
جميع أبعاد احلياة .
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أنـت تـطـالب أن ال تـكـون مـقــيّـداً بـشيء  وتـطـمح إلى
احلرية كاملة .
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ـتـنـاقضـات  ألن احلـياة في تـعلّم كـيف تـتـعامل مع ا
احلقيقة هي تركيبة من هذه التناقضات .
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احملـيطـون بك إما مـحتـارون أو خائـفون من مـعارضة
من حولهم لهم .
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تـغيـرات في الـعمل ,مـا يـجـعل كل شيء مـثـيـراً . يوم
السعد االربعاء.

¡«—cF «

أنت في مـؤامــرة بال عـون . كن حــذراً وصـريـحـاً إذا
اقتضى األمر.
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اكـــــتـب الـــــكــــــلـــــمــــــات وفق
تـوضـعـهــا الـصـحـيح داخل
ربعات لتحـصل على كلمة ا
اغفـلت عـمـدا: ( من اشـكال

الرسوم الهندسية):
بـيرم الـتـونـسي  –بـورما –
روما  –أرجـنـت  –حـيـات
قــنــديل  –بــحـر  –رنـان –
جنم غــــــنــــــائي  –اشالء –
غـــــــربــــــال  –بـــــــلــــــودان –
صيداوي  –نها  –ناجي –

صحن.
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الـكــاتب الـعــراقي صـدر له عن مــطـبــعـة الـســيـمــاء كـتـاب
بعـنوان( مـنهجـية في الـعراق) يقع في  394صـفحة من

القطع الكبير.

الكـاتب االردني يقـيم له مـختـبر الـسّرديّـات األردني حفل
تــوقــيـع روايـتـه (أوراق هــارون) مــسـاء الــســبت 30 أذار
احلالي في منتدى عبد احلميد شومان الثقافي بعمان.

مؤسس قسم الـسينمـا في كليـة الفنون
ي اجلــمــيـلــة بـجــلـســة قــدمـهــا االكـاد
ـوسوي الـذي قال ( هذا الـلقاء صباح ا
هو استذكار للراحل
جعفـر علي ليس من
الــذي بـــاب الــرثـــاء 
عاش مع جعفر علي
يـــقـــدر قـــيـــمـــة هـــذا
الرجل اذ بقي اسمه
مــحــفـورا فـي ذاكـرة
شـهـد الـسيـنـمائي ا
الــــعـــراقـي لـــكــــثـــرة
اجنــــازاتـه واجلــــيل
الـــذي تـــخــرج عـــلى
يـــده من الـــفــنـــانــ

واخملـــــــــــرجـــــــــــ )
واضـــــــــاف ( تـــــــــرك
الــــراحـل مــــكــــتــــبـــة
ضـــخـــمـــة بــالـــلـــغــة
العربية واالنـكليزية
الهـم مـــــــــــصـــــــــــادر
الـــــــســــــــيـــــــنـــــــمـــــــا
والـــــســـــيـــــنـــــاريــــو
واالخـــــــــراج لــــــــــكن
لالسف عندما توفي
لـم يــــــكن احــــــدا من
ذويه مـــــــعــــــنـــــــيــــــا
بالـسيـنـما فـتركـوها
عنـد شقـيقـته وبذلك

{ لـــوس اجنـــلـــوس  –وكـــاالت -  بـــعـــد
إنـفــصـال جنــمــة تـلــفـزيــون الـواقع كــلـوي
كـارداشيـان عن حبـيبـها العب كـرة السـلة
تـريـســتـان تـومـســون بـسـبب خـيــانـته لـهـا
ــرة مع عــارضـة لــلـمــرة الــثــانــيــة وهــذه ا
األزيـاء األمـريـكـيـة جـوردن وودز حـسمت
كـلوي امرها فـيما يخص حـضانة ابنـتهما
تـرو الــبـالــغـة من الــعـمـر  10أشــهـر
صدر الـتي ستكـون معهـا.وأشار ا
بــحــسب مــا جـاء فـي مـوقع (اي
تي)األجـنـبي إلـى (أن كلـوي لن
حتـاول مـنع تـومـسـون في يوم
مـــا من رؤيــة ابـــنـــته). وأكــد
ــــــــصـــــــدر (أن كــــــــلـــــــوي ا
وتـومـسـون سوف يـضـعان
خالفـــتـــهـــمـــا في مـــســار
بـــعــيـــدا عن مـــصـــلـــحــة
ابـنـتـهمـا) الفـتا إلى (أن
العب كـرة السلة الشهير
ـــانع من اســـتـــقــرار ال 

ابنته مع والدتها).
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