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ـــطــربـــة الـــلــبـــنـــانـــيــة إلـــيـــســا أحـــيت ا
مـؤخـراحـفال غـنـائـيـا في جـامـعـة مـصـر
لـلـعــلـوم والـتــكــــنـولــوجـيـا عــلى مـسـرح
ــــــديـنـة الـسـادس من أكـتـوبر األوبرا 

في مصر .
وخالل احلــــفل أعــــلــــنـت إلـــيــــســــا (عن
تــعـافــيــهــا الــكــامل من مــرض ســرطـان
اضي الثـدي  الـذي أصـيـبت به الـعـام ا
وذلك بــعــد رحــلـــة عالج وجــلــســات في

اخلارج أتمتها بشكل كامل) .
وعلقت إليسا علـى ذلك قائلة (احلمد لله
صحـتي أصبـحت بخـير ومـبسـوطة بـعد

الشفاء . 
ـقـبلـة بـشكل وسأتـواجـد خالل الـفتـرة ا
أكـبــر عــلى الــسـاحــة الــفـنــيــة ) حـسب

موقع دنيا الوطن.
وفــاجــأت إلــيــسـا اجلــمــهــور بــإعالن
ـقـبل حيث موعـد طـرح ألـبومـهـا ا
قــــــــالـت (إنــــــــهــــــــا تــــــــواصل
الـتــحـضــيــرات وتـســجـيل
األغاني هذه الـفترة على
أن يـتم طــرح ألـبــومـهـا
اجلــديــد خالل عــيــد
قبل والذي الفطر ا
ســـــيــــتـــــضـــــمن 4
أغـانـي بـالــلــهــجـة
اللبنانية وستكون
بـــاقي أغـــنـــيـــات
األلبـوم بالـلهـجة

صرية). ا

مـنـذ انــطالق الـبــرنـامج اجلـمــاهـيـري الــعـائـلي (ســتـوديـو
ـنــصـرم  انـني افـتـخـر عـشـرة) في تـسـعــيـنـيـات الـقـرن ا
ـفردات جناح البرامج بكوني احد مؤسـسيه  وهو يهتم 
ـا ادى الى حتـقـيـقه شـهـرة تـعـدت احملـلـيـة الى الـعـربـية
وصـار الـبــرنـامج الـذي لـم يـتـلــكـأ رغم الـظــروف احلـرجـة
والـصــعـبــة عن بث مــفـرداتـه الـيــومـيــة بل صــار احـد اهم
اركـان الـعـائـلـة الـعـراقـيـة وهـو يـنـقل مـعـانـاتـهـا وهـمـومـها
ه من قبل ويعاجلها بحيادية ومهنية من خالل طريقة تقد
ـدرس وطريقة اخراجه استاذة اذاعة بـغداد الرائدة امل ا
التي حرص مخرجه اجملد واجملتهد عالء محسن ان يبذل
كل جهـده بطـريقة اخـراجه للـبرنامج فـضال عن مسـاهمته
بتـقـد حـقـيـبـته الـيـومـيـة الى جـانب مـشـاكـسـته اجلـمـيـلة
درس ام سـتمع مع اسـتاذته امل ا واخلفـيفة الـظل على ا
غـسان كـروان االذاعـة الـتي عرفـنـاهـا وستـبـقى وال انسى
كــادر الـبــرنــامج الــذي  اخـتــيــاره بـكل مــهــنـيــة وجــديـة
ـبـدع مـذيـعـات وفـنـيـ ومـخـرجـ من جـيل الـشـبـاب وا
ـذيــعـات ويـقــيــنـا ان اســرة الــبـرنــامج تــضم واحـدة مـن ا
اجملـتـهدات وهـي مديـرة االذاعـة سـميـرة جـيـاد الـتي بذلت
كل جـهودهـا لـدعم البـرنامج عـلى ان تـتعـامل بـحيـادية مع
كـافـة برامـج اذاعة بـغـداد لـتؤكـد انـهـا االذاعـة االم بحق 
ويقـينا ان الـبرنامج اليـتوقف عنـد حد واليحـتكر الـتـــقد
او مــفــرداته االخـرى الســمــاء مـحــددة بل راح يــبـحث عن
مـبــدعــ وخـاصــة من جـيـل الـشــبـاب لــرفــد الـبــرنـــــامج
واالذاعـة بـدمــاء جـديـدة سـتـكـمل مـاابـدع به الـرواد فـكـان
اختـيار مذيـعاته الـلواتي يتـواصلن خـير دليل وانـا استمع
ــذيـعـة اجلــديـدة زمن رعــد وصـوت جــديـد آخـر لــصـوت ا
تـيـقـنت ان الـبـرنـامج يـحـرص عــلى الـتـجـديـد ويـبـتـعـد عن
الـتــــــــقـلـيـد وهـذا يـحـسب الدارة االذاعـة الـداعـمـة لـتـلك

اخلطوات. 
ومـا اسعـدني الـيوم ومن خـالل محـاورتي الـصحـفـية عـبر
ـــمـــثـل الـــكــــــــــــبـــيـــر والـــرائــد وســـائـل الـــتـــواصل مع ا
مـحـــــــسن الــعـلي وهــو اذاعي ومــســرحي وتـلـــــفــزيـوني

اليـخــتــلف عــلـيـه اثـنــان فــقــال في حـواره
(انني اشعر بخيرح استمع الستديو

عشرة فهو يصبرني على غربتي)
فتـحيـة السرة سـتوديـو عشرة والدارة

اذاعتنا بغداد االم واالهل .
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الشـاعر والصـحفي العراقي ضـيفه البـيت الثقافي في
ناقـشة دور الصـحافة الـصفراء في بغـداد في جلسـة 
تشـويه التـظاهـرات واثارات النـعرات واالشـاعات التي

من شأنها حرف التظاهرات عن مسارها احلقيقي.
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الــشـــاعــر االردني الــراحل اســتـــذكــره بــيت الــثــقــافــة
ــاضي في والـــفــنـــون بــحــفـل تــأبـــ اقــيم الـــثالثـــاء ا

مقرالبيت بعمان.
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ـؤتمـرات الـعراقـية راسم بـدائـرة قصـر ا مديـر قـسم ا
ـؤتـمرات قدم مـحـاضرة اقـامـتهـا مـديريـة الـعالقات وا
ـتــبـعــة في اسـتــقـبـال في الـدائــرة بـعـنــوان الـقــواعـد ا

الضيوف من شخصيات رسمية و دبلوماسية.
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ـكن أن يــغــامـروا ــنـتــجــون ال  (ا
بـإنـتـاج عـمل ســيـنـمـائي لي نـظـرًا
لـكـبـر سـني).وتـابع: (اجلـمـهـور لن
ـشـاهـدة فـنان يـدخل الـسـيـنـما إال 
شاب يتمتع بالقوة والوسامة مثل
أحــمـد عــز مــ هـيــخش حملــمـود

حميدة بعد ما عجز كدا?).
وكان  آخـر عمل حلمـيدة هـو فيلم
(ورد مسـموم) الـذي قام بـبطـولته
إلى جـانب كل مـن مـريـهـان مـجدي
وصــــفــــاء الــــطــــوخي وإبــــراهــــيم
الـنـجاري وكـوكي وهـو من تـأليف

وإخراج أحمد فوزي صالح.
ووقع االخـتيـار على حـميـدة للـعام
الــثــاني عــلى الــتــوالي كــرئــيــسـا
ــــــهـــــرجــــــان األقــــــصـــــر شــــــرفي 
الـســيـنــمـائي في دورتـه اجلـديـدة

قرر إقامتها في اذار 2020. ا
من جهة اخرى وبعـد النجاح الذى
حـقــقه مـســلـسل (عــروس بـيـروت)
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ـصــري مـحـمـود أعـتـرف الــفـنـان ا
حمـيدة بـاألسبـاب احلقـيقـية التي
تـقف وراء قـلة ظـهـوره وغـيابه عن
شـاشــات الـســيـنــمـا مــؤخـرًا.وقـال
حميـدة في تصريـحات تلفـزيونية:

إضـافــة إلى ظــهــور أكـثــر من جنم
كضيف شرف خالل األحداث.

و تـزوجت مـراد نـهـايـة عـام 2013
من احملامي األردني ربيع بـسيسو
ومـن وقــتــهـــا وهي مــتــغـــيــبــة عن
احلـيـاة الـفـنيـة حـيث انـشـغلت
بـــحــيــاتــهــا اجلــديــدة بــعــد
الـــــزواج حـــــتى أجنـــــبت
مــــولـــــودهــــا األول في
بــدايــة هـــذا الــعــام
والـــذي انـــتـــظـــرته
كثـيراً بعـد سنوات
مـن الــــــــــــزواج اال
أنــهــا فـي الــفــتــرة
احلــالــيـة تــتــطــلع
لـــــــلـــــــعـــــــودة الى
نــــشـــــــــــــاطــــهــــا
الــــــفــــــنـــــي مـــــرة
أخـــرى وتــــبـــحث

في الـــعــروض
قدمة لها. ا

هـــنـــالك حـلّ لـــكل لـــغـــز. ركـــز عـــلى الـــنـــظـــر في لبّ
وضوع. ا
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تـواصل قـد ال يـكـون احلل الـذي تـبحـث عنه الـعـمل ا
ألن مشاكلك داخلية.
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ـعـوقـات فـي الـعـمل ال جتـعـلـهـا نـهـايـة  لـديك بـعض ا
طموحاتك .رقم احلظ.9
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. اآلن لــيس الـــوقت لالنــهــمــاك  عش لــنــفــسك قـــلــيالً
بالعمل.رقم احلظ .2
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ــلئ حـيـاتك عـلى وشك ان يـتالشى اذا احلب الـذي 
لم تعطه االهتمام .
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 فاوض بهـدوء حتى حتصل على مـا تريده بالضبط 
. يوم السعد االثن
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دهش. أوقـات طيـبة ونـيّة  ابـحث عن الغـيـر متـوقّع وا
حسنة في الطّريق.
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ال تهـدر وقـتك و جهـدك بالـتـفاصـيل الـتافـهة  وتـذكر
ان الناس يبحثون عن األخطاء.
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 إنّ األلــغــاز الــتي بـــدت مــقــلــقــة قــبل الــيــوم مــلــيــئــة
فيدة. باإلمكانيات ا
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اســتــغلّ قــدرتك فـي مــسـاعــدة اآلخــرين و ال تــدعــهم
تك.  يثنون من عز
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ثقـتك قـوة كـامـنـة. أنت مـتـشـوّق حملـاولة جتـريب ذلك.
رقم احلظ .7
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بـســاطـتك جتــذب الـنــاس إلـيك. حــدّد أولـويــاتك. يـوم
السعد االحد.

 u(«
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اكتب مرادفات ومعاني الكلمات بشكل
حـروف تـشـتـرك مع بـعـضـهـا بـاحلرف
االخير من كل كـلمة من خالل مـجموع

طلوبة: االرقام حتصل على الكلمة ا
WO½u¹eHKð WD×  Ω43´31´44®
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1-8= والية امريكية

8-15= من عجائب الدنيا

15-26= اديبة وشاعرة عربية

26-33= مدينة اسيوية

33-40= من القارات

ثل سوري  =48-40

48-57= مطربة لبنانية

ي االردني ضـيفته الثالثاء اجلمعـية الفلسفية االكاد
في ندوة حـول (البيولوجيـا والسلطة) قدم فـيها مقاربة
ـسـؤولة عن ـراكـز الـدمـاغيـة ا ألحدث الـبـحـوث حول ا

السلطة وآليات اإلدمان عليها.

صري يـستـعد لطـرح كلـيب ألغنـية (النـهاية) طـرب ا ا
كـلــمـات نـور الــدين مـحــمـد واالغــنـيـة من من احلــانه 

ضمن ألبومه اجلديد.

وسـيقي الـعراقي قـدم الثالثـاء بصـفته فـنان الـيونـسكو ا
لــلــسالم عـمال مــوسـيــقــيـا بــعـنــوان (لـوكــسـمــبـورغ) في
دينة احتـفاليـة الذكرى اخلامـسة والعـشرين لإلعتـراف 
ي لدى اليونسكو. ة كموقع تراث عا لوكسمبورغ القد

ـــمــثل الــســوري كــشف بــعض ا
تـفـاصيل عـمـله الـدرامي اجلـديد
ـــقــبل لــلـــمـــوسم الــرمـــضـــاني ا
مـوضـحـا انه سـيــجـمـعه بـنـادين
جنــيـم.وان الـتــصــويــر يــبــدأ في

قبل. العاشر من كانون الثاني ا

nÝu¹ r¦O¼

ـطرب الـعـراقي اعـلن الـغـائه احلـفل الـذي كـان يزمع ا
اقامـته في مديـنة مـشيكـن االمريكـية احـترامـا لقـدسية

ارواح شهداء العراق في ساحات التظاهر.

جمانة مراد

لـلمـخـرج مصـطفى اجلـنـابي.  بعـدها
عـقدت ورشـة عن كيـفيـة صنـاعة فـيلم
سـينـمائي قـصيـر بأبـسط اإلمكـانيات
قـــدمـــهـــا مـــديـــر مـــهـــرجـــان الـــنـــهج

السينمائي الدولي حسن الهاني.

ووفــقــا لـــصــفـــحــة دائــرة الـــعالقــات
الـثقــــــــــــافيـة العـامة في (فـيسـبوك)
ان (سيـنـــــــما 25 أطـلـقـها مـجـمـوعة
مـن اإلعالمـــــــيـــــــــــ واخملـــــــرجــــــ

والفنان هم: 
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محمود جميدة

اي عامر

Issue 6535 Wednesday 18/12/2019
الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6535  االربعاء 20 من ربيع الثاني 1441 هـ 18 من كانون االول  (ديسمبر) 2019م

 œ«uł ezU

ÊU e « ≠ …d¼UI «

ــمــثــلــة آيــ عــامــر فى تــغــزلت ا
رســالـة حب بـزوجـهـا مـحـمـد عـزب
العرب وحرصت عـلى نشر صورة
جتمعهـما عبر حسـابها الشخصى
ـوقع (انـستـغـرام).وكتـبت عـامر
عـــلـى الـــصــــورة الــــتي حــــصـــدت
عـــشــــرات اآلالف من اإلعـــجـــابـــات
خالل دقــائـق (أنت أفــضـل حــاجــة
حــصــلــتــلي في حــيــاتي بــحــبك)
وســـرعــان مـــا عـــلق الـــكـــثــيـــر من
الفنان على الصورة التي جمعت
ــمـثــلـة عــبـيـر الــثـنــائى وكـتــبت ا
صـبـري: (ربـنـا يـخــلـيـكم لـبـعض)
وتـشارك عـامر بـدور البـطولـة أمام
الـنــجم كــر فــهـمي في مــســلـسل
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عــرضـت ســـــــــــــــيــنــمـا 25 مــؤخـرا
أربـعـة أفالم سـيـنـمـائـيـة قـصـيـرة في
ســاحــة الــتـــظــاهــرات وسـط مــديــنــة

احللة.
واســــــتـــــهــــــلت
بـــــــــــــعــــــــــــرض
(الـــــشــــــهـــــيـــــد
الــــــــطــــــــائــــــــر)
لـلـمـخـرج سـالم

شــــدهـــان ثم 
عـــــرض  (حـــــلم
افـــــــتــــــــراضي)
للمـخرج حس
الـــــســــــلـــــمـــــان

و(2038)
للـمخـرج محـمد
نــــــــــــــــــــــــــــــوري
و(الــــــوصـــــول)

حـيـدر اجلـلـبي وكـرار موسـى وسيف
الـدين اإلبـراهـيـمي واحـمـد ألـعـمـيدي
تــــهـــدف إلعـــادة احلــــيـــاة إلى األفالم
ـسـاهمـة في تـطـوير السـيـنـمائـيـة وا

مشروع السينما).
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ـمـثــلـة الـسـوريـة جـومـانـا تـعـود ا
مـراد إلى الـسـيـنــمـا بـعـد غـيـاب 6
سـنـوات من خالل فـيـلم (يوم (13
تــألــيف وإخـــراج وائل عــبــد الــله
حـيث تـعـاقـدت بـشـكل رسـمي عـلى
الــــعــــمل وتــــبــــدأ تــــصــــويـــر أول
ــقـبل مــشـاهــدهـا فــيه األســبـوع ا
وجتــهــز نــفــســهــا لــلــحـضــور إلى
القـاهرة لـعقد بـروفات أخـيرة على
الـشــخـصـيـة قــبل بـدء الــتـصـويـر
حسب مـوقع اليوم الـسابع.و (يوم
 (13يعتمد على اإلثارة والتشويق
والـرعب في نـفس الـوقت ويـشـارك
في بطـولته عدد كـبير من الـفنان
وعــلى رأســهـم أحــمــد داود ديــنــا
الـشربـيـني نسـرين أمـ جومـانا
مـــراد مــحــمــد شــاهــ مــحــمــود
حـــافظ وعــدد آخـــر من الــفـــنــانــ
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(مالك)  من نــوعـــيــة أعــمــال الـ45
حلقة أيضًا تـأليف حسان دهشان

وإخراج إبراهيم فخر.
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يــشــارك الــعــراق في مـهــرجــان الــزريــبـة
سرح الطفل وفن العرائس الذي الدولي 
ـاضي وتختتم انطلـقت فعالـياته االحد ا
ــشــاركــة ــقــبل في تــونس و الــســبـت ا
واسعـة لـفرق الـعرائس من تـونس وفرق

عربـية واجـنبـية .ومشـاركة الـعراق تأتي
مـن خـالل مـــــســــــرح الــــــطـــــفـل اجلـــــوال
سـرحية (10/10) تألـيف الفنـان ماجد
درنـــدش وإخـــراج حـــســ عـــلي صـــالح
وتـمـثــيل سـعـد شـعـبــان وعـقـيل الـزيـدي
وعــلـي الــغــزي واالضــاءة الــفــنــان كــر

مجيد وموسيقى وصوت هشام الركابي.
ــســرحـيــة كــمــا حتـدث عــنــهـا و فـكــرة ا
مـخرجـها صـالح مـدير مـسرح الـطفل في
ــسـرح (تــدور حـول دائــرة الـســيـنــمـا وا
مـكـامن الـقـبـح واجلمـال ووجـودهـمـا في
حيـاتنا حـيث توجـد في داخل كل إنسان
ولــيس ظــاهــرة فـي شــكــله اخلــارجي ...
ـيـز االنــسـان لـيس شـكـله ـهم والـذي  ا
ــا ان يــكــون عــمـلـه جـمــيل اجلــمــيل وإ

لصالح اجملتمع الذي يعيش به) .
وب صالح وفقا لصفحة دائرة السينما
ـسـرح في (فـيسـبـوك) (أهـميـة مـسرح وا
الطـفل في توجيـه عدة رسائل أهـمها في
كيفية الـتنشئة وبناء شـخصيتة ورسالة
لـنـشـر وتعـمـيق الـعادات والـتـقالـيـد لدى
الـــفـــرد اذ هــــو يـــجـــمـع بـــ الـــتــــرفـــيه

والتربية).
وذكــر صــالح( ان مــسـرحــيـة 10/10  قـد
حــصــلت عــلى اكـــثــر من جــائــزة مــنــهــا
كافضل اخراج وأفـضل تمثيل وبـالنسبة
ـشـاركة الـثـالـثة هـرجـان الـزريبـه تعـد ا

لها) .
وشكرت فرقة مسـرح الطفل اجلوال وفقا
لــصــفــحــتــهـــا في (فــيــســبــوك) ( نــقــيب
الفـنـانـ الـعـراقـ جـبـار جـودي لـدعمه

لفرقتنا بتوفير تذاكر السفر لكادر الفرقة
..نعـدكم بأنـنا سنـمثل مـسرحنـا العراقي
ـهـرجـان الدولي خـيـر تـمـثـيل في هـذا ا
الـذي تشـارك فيه دول أوربـيـة وعربـية

عديدة).
وسبق لـلمسـرحية أنْ فـازت بجائزة
(أفضل عمل مسـرحي) في مهرجان
(أم الـــعـــرايـس) في تـــونس كـــمـــا
حصـلت على جائـزة أفضل إخراج
في مـهرجـان (احلسـيني الـصغـير

للمسرح).
كــمــاعــرضـت دائــرة الــســـيــنــمــا
ــسـرحــيـة عــنـد ـســرح هـذه ا وا
اسـتــــــقـبـالــهـا أليـتــام مـؤسـسـة
الـعـ لـلـرعايـة االجـتـمـاعـيـة في
ـــنــصــور الـــفــني في مـــجــمــــع ا
ســاحــة االحـتــفــاالت الــكــبـرى في
خـتــام اسـبـوع الــنـزاهــة الـوطـني

خالل شــــــهــــــر ايــــــلـــــول
اضي. ا

وســــبـق عــــرضــــهــــا
ايـــضــا في  تــمــوز
لالطــــفــــال عــــلى
ــــــــــــســـــــــــرح ا

الوطني.

يــسـتــعـد الــنـجـم ظـافــر الـعــابـدين
لــــتـــصــــويــــر اجلـــزء الــــثــــانى من
ــســلـسل نــهــايــة كـانــون الــثـاني ا
ـقـبـل بـعـد انــتـهـائه مـن تـصـويـر ا
مــشـاهــده في فــيـلم (الــعــنـكــبـوت)
لــلـنــجم أحـمــد الـســقــا ومـنى زكي
لـلـمخـرج أحـمـد نـادر جالل حسب
مــوقع الــيــوم الـســابـع. و (عـروس
بـيروت) تـأليـف نادين جـابر وبالل
شــحــادات وشــارك فـي بــطــولــته
بجانب عابدين عدد من جنوم الفن
منهم شمعـون وكارمن بصيبص
ومـحـمـد األحـمـد وضحـى الدبس
وجــو طـراد وفــارس يـاغي وجـاد
أبوعلي ومرام علي وماري تيريز
مــعــلــوف ورانــيــا ســلــوان ونـور
ن عــــلـي وعالء عـالء الـــــدين وأ
عـبــدالـسالم وفــايق عـرقــسـوسي
ولينا حوارنة وسامي أبوحمدان

جينيفر عازار وفادي إبراهيم.

(10/10) عمل مسرحي لالطفال


