
الـذي نــاداه اكــثـر مـن مـرة وكــان يـرد
دون ان يـلــتـفت:انـهــا سـاحـة الــنـصـر
واحلق واالبطال انها سـاحة التحرير
يــــاابي فــــانـــا ذاهـب الخـــذ حــــقي مع
اخوتي لكي نـبني وطن لـنا .جميل ان
تمـوت من اجل الوطن لـكن االجمل ان
نــحـيــا من اجــله وسـاصــرخ ســلـمــيـة

سلمية ). 
كمـا  عرض مـسرحيـة بعـنوان س
شـــ تـــألــــيف فـــجــــر لـــيث واخـــراج
وتــــمــــثـــــيل اســـــد عــــلـي الــــذي قــــال
ـــــســـــرحـــــيــــة (ا
تتـنـاول مكـونات
الـشـعب الـعراقي
الــذي يــجــمــعـهم
وطــن واحــــــــــــــــد
يـــــســــكـــــنــــون
ســـــاحـــــات
التظاهر

الـــفـــني
وربــــــــــطـه

بــــكل مــــاهــــو
متطور في مجال

عــــــلـم االتــــــكـــــيـت في
ــوذجـا مــهــرجــانــاتــهم ولــتــكــون ا
ــؤســسـات يــقــتـدى بـه امـام بــقــيـة ا
احلــكـــومـــيــة الـــتي تـــعـــد االتـــكــيت

الواجهة الرئيسية لعملها.
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الــروائي الــعــراقي تــأهل وروايــته (الــنــوم في حــقـل الــكـرز)
ـيـة لـلـروايـة الـعـربـيـة لـعام 2020 وتـتـضمن لـلـجـائززة الـعـا
الـقائـمة 16 رواية ويـتـرأس جلنـة حتـكيـمـها الـنـاقد الـعراقي

وسوي. محسن جاسم ا
wLOBF « bL×
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عـمـيد كـلـية االدارة واالقـتـصاد في جـامـعة الـبـصرة يـضـيفه
قـبل قصـر الثقـافة والفـنون في الـبصرة ومـؤسسة الـسبت ا
نـتوج انـو لـلفـنون االدائـيـة في محـاضرة بـعـنوان (جـمالـيـة ا

الوطني و اثره في العملية التسويقية).

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

ــســرح أقــامت دائــرة الــســيــنــمــا وا
ـاضي ورشـة بـعـنـوان (فن االثـنـ ا
اتــكــيت اإلقــنـاع ) اســتــضــافت بــهـا
وسوي ي كـر ا االعالمي واالكاد
الـذي قــدم في بـدايــة حـديــثه شـرحـا
تـفــصـيـلــيـا عن فن اتـكــيت اإلقـنـاع 

قــد يــحــاول الـشــريـك بـذكــاء وحــنــكــة اخــتــبــار مـدى
التزامك وجديتك جتاهه.

qL(«

 تعيش فتـرة عاطفية متقلبة ومـليئة بالتطورات أصبر
قريباً تنفرج األمور. 

Ê«eO*«

كن جـاهــزاً جلـلـسـة مـصــارحـة مع الـشـريك ألن هـذا
سيحدّد مستقبل عالقتكما. 

—u¦ «

زيد من الـوقت مع العائـلة بعـد ابتعـادك عنها إمضِ ا
بسبب انشغاالتك.

»dIF «

ضـاعف جــهـودك وال تــدع مـشــاكـلك اخلــاصـة تــؤثـر
سلباً في أداء مهماتك. 

¡«“u'«

هـمـة ما يـفتح تتـطوّر عـالقتك بـبعـض الشـخصـيـات ا
أمامك آفاقاً وفرصاً جديدة. 

”uI «

 تـرغب بإضـفاء بعـض التغـييـر إلى عالقتك الـعاطـفية
 . لتتخلص من الروت

ÊUÞd «

تـواجه بـعض الـضــغـوط الـتي قـد تـمــنـعك من الـتـمـتع
بوقتك واخلروج مع احلبيب. 

Íb'«

يـطـلب مـنك أحــد أفـراد الـعـائـلـة مــسـاعـدة مـاديـة فال
تبخل بها عليه.

bÝô«

 ال تــكـشف أمــورك الـشــخـصــيـة أمــام احملـيــطـ بك
كن استخدامها ضدك.  والتي 

Ë«b «

ـسؤولـ عـنك وتتـلقى تـتلـقى الدعم الـذي تـريده من ا
تك. تنويهاً يزيد من عز

¡«—cF «

شاريع ـال من خالل االشتـراك في ا تكـسب بعض ا
الية التي تعرض عليك.  ا

 u(«
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اكتب مرادفات ومـعاني الكلـمات بشكل
حـروف تـشـتـرك مع بــعـضـهـا بـاحلـرف
االخيـر من كل كلـمـة من خالل مجـموع

طلوبة: االرقام حتصل على الكلمة ا
(54+16+36+17= من االنبياء)

1-12= مطرب خليجي

ثلة مصرية  =24-12

24-28= دولة افريقية

28- 38= عاصمة امريكية جنوبية

ثلة لبنانية  =45-38

45-49= دولة عربية

ثل سوري  =57-49

الكـاتب الـسعـودي صدر لـه عن الدار الـعربـيـة للـعـلوم كـتاب
(شريط أسود) يضم مقاالت سبق ان نشرها الكاتب ويعالج

فيها قضايا سياسية سعودية وخليجية وعربية.

ـعتـوق االمسـية الـشاعـر العـراقي ادار مع  الشـاعر حـيدر ا
ـفتوحـة التي اقـامتهـا جمـعية الـثقـافة للـجميع في الشـعرية ا
الـثـامن من الـشـهـر اجلاري بـبـغـداد شـارك فـيـهـا نـخـبة من

الشعراء الذين تغنوا بحب الوطن واحلرية واحلياة.

ـــــمـــــثل الـــــســـــوري يــــشـــــارك في ا
ــصـري (أســود فـاحت) ـســلـسل  ا ا
ـؤلـفه أمـ جــمـال ومـخـرجه كـر
الـعـدل يـشـارك في بـطـولـته  شـريف
سالمــة وأحــمـــد فــهـــمي وصــبــري

فواز.

أستـاذ علم االجـتمـاع والسـياسات االجـتمـاعيـة وعمـيد كـلية
اآلداب سـابـقـاً في اجلـامـعـة األردنـيـة ضـيـفه مـنـتـدى الـفـكـر
ـــاضي في مــحــاضــرة بــعــنــوان (الــدولــة الــعــربي األحــد ا

والتنمية العربية).
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الكاتب والـناشر الـعراقي يغـادر الى مصر حلـضور معرض
ــهـرجـان الـثـقـافـي الـذي تـقـيـمه وا الـقـاهـرة الـدولـي لـلـكـتـاب
مـؤســسـة الــنــيل والـفــرات لـلــنـشــر والـتــوزيع في مــحـافــظـة

صرية. الشرقية ا

ا اجلايك د

الصـعبـة لنـجم تلـفزيوني غـابت عنه
اضي األضواء في ستينيات القرن ا
ويقـوم بدوره لـيونـاردو دي كابـريو.
وفاز بـيت بجـائزة غـولدن غـلوب عن
دوره في الــفــيـلـم كـمــا  تــرشــيـحه
ــــثـــلي إلحـــدى جــــوائـــز نــــقـــابــــة 
الشاشـة.ونال فيلم تـارانتيـنو عشرة
اضي ترشيحات لألوسكار االثن ا
من بينها أفضل فيلم وأفضل مخرج
ـثل لـدي كــابـريــو. ويـقـام وأفـضـل 
حفل األوسكار في التاسع من شباط

قبل  ا
عــلى صـعـيــد مـتــصل سـيــكـون أمـام
شركـة نتـفلـيكس خلـدمات الـبث عبر
اإلنتـرنت فرصة أخـرى النتـزاع أكبر
جــائــزة في صــنــاعـة الــســيــنــمـا من
شركات األفالم التقليدية في هوليود
وذلـك خالل حــــفـل تــــوزيع جــــوائــــز
األوسكار اذ ترشح فيلمان من إنتاج
نـتــفـلــيـكـس هـمـا ”األيـرلـنـدي) “ذي

{  لـــــوس اجنــــلــــوس  –وكــــاالت -
ــمـثل األمــريــكي بــراد بـيت حــصل ا
عــلى تــرشــيح جلــائــزة أوسـكــار عن
دوره في فيـلم (وانس ابـون ايه تا
إن هـــــــولـــــــيــــــوود) ”ذات مـــــــرة في
هولـيوود “ليـؤكد بـذلك عودته بـقوة
للـصفـوف األمامـية.ولم يحـصل بيت
( 56عـامـا) قط عـلى جـائـزة أوسـكـار
عن أدائه الــتــمــثـيــلي رغم مــســيـرته
التي بـدأها قبل  30عاما وتـرشيحه
لألوسـكـار ثالث مـرات من قـبل.لـكـنه
يـعـتـبـر األوفـر حـظـا لـلـفـوز بـجـائـزة
ـــثل في دور مـــســـاعــد في أفـــضل 
ـقـبل وفـقـا حـفل األوسـكـار الـشـهـر ا
راقب بعد أن انبهر النقاد لتقدير ا
بــــأدائه في الـــفـــيــــلم الـــذي أخـــرجه
ـثابة كويـنتـ تارانـتيـنو ويـعتـبر 
رسالـة حب لهـوليوود.وقـدم بيت في
الفـيلم دور كـلـيف بوث وهـو دوبلـير
ــــهـــام ومـــرافـق مــــخــــلص يــــؤدي ا

شـباط. وحـصـلت نـتـفلـيـكس إجـماال
ـا عـلى  24تـرشــيـحـا وهــو أكـثـر 
حـصلـت علـيه أي شـركـة سـينـمـائـية
أخــرى.والــفــوز بــجــائــزة األوســكـار
سيُعـزز مكانـة نتفـليكس في صـناعة

الــذي يــدور حــول عــالم أيــرشــمــان)
الــــعــــصــــابـــات و“قــــصـــة زواج) “
)مــاريــدج ســتــوري) الــذي يــتــنــاول
قضايا الطالق للفوز بجائزة أفضل
فــيـلم الــتي سـتــقـدم في الــتـاسع من

ـنـحـها حـقـوقـا جـديدة الـسـينـمـا و
لــلـتــفـاخــر في مـنــافـســة تـزداد حـدة
الجـتــذاب مـشـاهـدين خلــدمـاتـهـا في

البث عبر االنترنت. 
وبدأت الـشـركة في بث أفـالم أصلـية
في عام  2015وحتاول عـمل مـكـتـبة
لألفـالم ذات الــقــيـمــة الــكــبــيــرة إلى
جــانب عــشـرات األفالم الــكــومـيــديـة
ثـيرة وأفالم احلركـة.لكن الـشركة وا
الـرائـدة في مـجـال بث الـفـيـديـوهات
الرقـمـيـة أثارت غـضب أصـحاب دور
العرض الـسينـمائي بإصـرارها على
بث أفالمــهــا في نــفس الــتــوقـيت أو
بعد بضعة أسابيع من عرضها في
الــســيـنــمــا. واعـتــرضت رابــطـة
سارح الكبرى على أصحاب ا
الــتــوقـيـت ورفـضـت عـرض
أفالم نـــتـــفـــلــيـــكس.وفي
ــاضي نــافس الــعــام ا
فـيــلم ”رومـا “الـذي

أنـتـجــته نـتـفــلـيـكس عـلى
جـائزة أفـضل فـيـلم لـكنه
لم يـــفـــز بــهـــا غـــيــر أن
الــــفــــرصــــة ســـنــــحت
مـــجـــددا لـــلـــشـــركــة
النــتــزاع اجلــائــزة
الـــــكـــــبـــــرى في

األوسكار.

ـذهب والــعـقـيـدة  بـيــنـمـا هـنـاك وا
كن اإلقناع قابل جوانب اخرى  با
بها وهي األمـراض االجتمـاعية مثل
الغـيبه  الـتعـالي  الرشوة. الكـذب 
ـــوســوي وفــقــا لــصــفــحــة واشــار ا
الـدائـرة في (فـيـسـبـوك ) الى سـبـعة
ــكن اتـــبــاعــهــا خــطــوات مــهـــمــة 
حركة لإلقناع تتمثل بـ(حركة الع 
اجلـــســـد  حـــركـــة الـــيـــد  إعـــطـــاء
الـــوثـــائـق واألدلـــة  ســـمـــاع الــرأي
قابل ) .وتـناول احملـور الثاني من ا
الـورشـة مـقاطـع فيـديـو تـوضـيـحـية
عــلـى شــاشـــة الـــذاتـــا شـــو وبـــيــان
األخطاء الـشائعـة في إدارة الندوات
ـشارك في هرجـانات .وناقش ا وا
خــتــام الــورشــة الــطــرق الــعــمــلــيــة
لالرتـقـاء بـفن االتـكـيت واالرتـقـاء به
ـهــرجـانـات الـتـي تـقـام بـدائـرة في ا
ـــســـرح .كـــمـــا قــدم الـــســـيــنـــمـــا وا
ـوسـوي الـشــكـر لـدائـرة الـسـيـنـمـا ا
ــســرح ولـــكــادرهــا في الــتــفــاعل وا
اجلميـل والضفاء اجلـماليـة بعـملهم
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كان ومازال برنامج (سـتوديو عشرة) الذي يـبث من اثير إذاعتنا االم
بغداد يـسجل حضـورا الفتا ويـنال شعبـية ب الـعوائل العـراقية التي

تتابعه بشكل يومي.
ومـؤخرا تبـنى البـرنامج احلـملة الـعراقـية الوطـنيـة (صنـاعتنـا هويـتنا)
التي تدعو إلـى إعادة الصناعـة الوطنية ودعـمها وتشـجيعها وتـاهيلها
وإعادة تـشغيل مـصانـعنا الـعمالقة الـتي توقـفت بسبب الـظروف التي
ـعـامل وتــسـبـبت ـصـانـع وا عـصــفت بـالـعــراق وعـطـلـت الـعـديــد من ا

بتفشي البطالة.
وحـرص الـبـرنـامج عـلى استـضـافـة مـسـؤولي الـوزارات وفتـح هواتف
ـسـتمـعـ لـلـحـوار وحـثـهم عـلى اعـادة تـاهيـل مصـانـعـنـا ومـعـامـلـنا ا
تـمـهـيـدا الفــتـتـاحـهـا . والقت احلـمـلـة تـرحـيــبـا جـمـاهـيـريـا وحـكـومـيـا
واطن ملحوظ الى جانب تواصل البرنامج بتناول مشاكل وهموم ا

وايجاد احللول السريعة لها.
ـدرس والزمـيل عالء فـتـحـيـة السـرة البـرنـامج بـدءا من الـسـيـدة امل ا

مـحـسن وكافـة االسـمـاء التي تـتـالق بـشكـل متـمـيز
وتــــســـجل حــــضـــورا عــــلى مــــواقع الــــتـــواصل
مــــؤكــــدين االجــــتـــــــــــمــــاعـي والــــبث االذاعـي 
بـــحــمـــلــتــهـم هــذه عــراقـــيـــــــتــهـم وشــهــامـــتــهم

. االصيلت

القـاصة االردنـية ضـيفـتهـا جلنـة القـصة والـرواية في رابـطة
اضي بأمـسية قصـصية قرأت فـيها عددا الكتاب األحـد ا
نـشـورة في مجـمـوعتـهـا (يدفـنون من قـصـصهـا الـقصـيـرة ا
الــنــهـــر) مـن عــنــاويــنـــهــا: اآلن كــبــرت مــســـرحــيــة مالمح

القصيدة.

براد بت

وماهي سـمـاته األساسـيـة والقـواعد
الــعـامــة وأهــمـيــته في حــيـاة الــفـرد
.وتطرق احملاضر الى مفهوم اإلقناع
الــذي يـعــتـمــد عــلى سـبــعـة مــحـاور
رئيسـية يـلتزم بـها من يقـوم بعمـلية
اإلقــنــاع  وبــ ان هــنــاك ثــوابت ال
ـــكـن اإلقـــنــــاع بـــهــــا مـــثـل الـــدين
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صريـة زينة عبر حـسابها الـشخصي على مثـلة ا نـشرت ا
إنـسـتـغـرام مقـطـعـاً مـصـوراً طـريـفـاً لـهـا من كـواليـس فيـلم
الفلوس الذي طُرح مؤخرًا بصاالت السينما وتقوم ببطولته
مع الـفنان تامر حسني ومـجموعة من النجـوم.وفيما تظهر
ـشاهد التدريبـات على أداء بعض احلركات الـعنيفة التي
نـفــذتـهـا فـي أحـداث الــفـيـلـم عـلـقـت كـاتــبـة (أحـلـى حـاجـة
ـا ــؤثــرات الـصــوتــيــة الــلي في األكــشن تش تش تـش  ا

تاخد بنت أختك وأنت رايح تتمرن امنعوا الضحك). 
الى ذلــــك أحـيــا الـفـنـان تــامـر حـسـنـي حـفال حـاشـداً في
ـكـان وتابع مـدينـة جـدة السـعـودية اسـتـهله بـأغـنيـة حـلو ا
ـزيد مـلـبيـاً طـلـبات اجلـمـهور بـأعـماله مـثل عـمري مـقدمـاً ا
ابـتـدا تلـيـفـوني رن كل مـرة أنا وال عـارف نـاسـيـني ليه
كـفـايـاك أعــذار ريح بـالك ارجـعـلي ومــيـحـرمـنـيش مـنك
وغـيرها من أغـنياته. وهذا احلـفل لـحسـني هو السادس له
ـمــلـكــة بـأقل مـن عـام كـمــا أنه لــبىّ دعـوة اجلــمـهـور في ا
ـشـاهـدة فـيـلـمه اجلـديـد (الفـلـوس) مـعـهم في الـسـعـودي 

السينما.
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ــا احلـايك من ــمـثــلـة الـســوريـة د انــتـهت ا
تـصــويـر مـشـاهــدهـا في الـعـمـل الـكـومـيـدي
السـوري (ببـساطـة) للـمخـرج تامـر اسحق
ـمــثل بـاسم يـاخــور ونـخـبـة من إلى جـانب ا
ع جنــوم الــكــومـــيــديــا الــســوريــة. وأبــدت أ
ـشــاركـتـهــا في الـعـمل احلـايـك سـعـادتــهـا 
مشـيرة إلى (أن الكوميديا التي يطرحها في
يـزة جدا وقـريـبة إلى حـد كبـير مجـريـاته 
). وأضـافت وفـقـا لـبـيان ـتـابـعـ من قـلوب ا
تلـقته (الزمان) امس (أنا سـعيدة بالعمل مع
الــنـجم بـاسم يــاخـور كـمـا أن الــعـمل يـقـدم

شاهد). جرعة كوميدية قريبة جدا من ا
من جـهة أخـرى انتـهت احلـايك من تصـوير
العـمل الـبدوي صـقار لـلـكاتب دعـد الكـسان
واخملرج شعالن دباس إلى جانب نخبة من
جنوم الدراما على رأسهم رشيد عساف.
وحتــدثت حــول شـــخــصــيـــتــهــا فـي الــعــمل
قــائــلـــة(ألــعب في الــعـــمل دور غــزالــة وهي
امـرأة قوية إيـجابـية حتب اخلـير وتقف إلى
جـانب اجلميع في وجه الـظلم الذي تـتعرض
له قـبـيـلتـهـا.. الـشخـصـية جـمـيـلة ومـحـورية
وأنـا سعيـدة جدا ألنـها أول مـشاركة لي في
الـدرامـا الـبـدويـة). وفي سـيـاق
آخـر أكــدت احلـايـك (أنـهـا
تـستعد حـاليا للـمشاركة
فـي عـــــــــمـل عـــــــــربي
بــــامــــارة أبـــو ظــــبي
ســـيـــشـــكل نـــقـــلــة
نـوعية في الدراما
الـعربيـة لم يعتد
ــتــابع عــلــيـه ا
الـعـربي من

قبل).

 عـــرض مـــســــرحـــيــــة (اريـــد وطن)
ــؤلـفـهــا سـتــار الـسـنــجـري وتــمـثـيل
واخـــراج نــهـــاد االســـمــر
القادم من محافظة ديالى
الذي قال لـ ( الزمان ) ان
( مشـاركتـنا الـيوم وبـعد
ان عـزمــنـا احلـضـور من
مـحافـظة ديـالى لنـشارك
ــتــظــاهـرين شــبــابـنــا ا
بتـقد عـرض مسرحي
وهو عـرض احتـجاجي
يـــتــنـــاول مـــايــدور في
ســـاحـــات الـــتـــظـــاهـــر
بــبـــغـــداد وان احــداث
ـسـرحـيـة تـدور حول ا
الطالب الـشهيـد احمد
كـــاظـم وهـــو اصـــغـــر
مــــتـــظـــاهـــر وتـــقـــول
ـسـرحـيـة: يـاتي من ا
بــعـيـد وهــو مـبـتـسم
ويقف امام اجلمهور

وشخصيـاتها كل واحدة مـنها جتسد
فـئـة مـعـيـنة لـكن يـجـمـعـهم شئ واحد
هــو الـهــويـة الــوطـنــيـة كــذلك اشـارت
ـسرحـيـة الى كل العـنـاوين التي ا

كـــــونت الـــــثـــــورة من خالل
ــســعــفـ ــواكب وا ا
واجلـــــــــــــــرحـى فـي
الــــــــــــــعــــــــــــــرض
ــــــــســـــــــرحي ا

االحتجاجي)
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تــتــواصل الـفــعـالــيــات الـفــنـيــة الـتي
حتتـضنهـا ساحة الـتحريـر  ومؤخرا

ثم يــصـمت لــبــرهـة ويــقـول :مــا الـذي
اضــحــكــكم ?.ثم يــغــيــر مالمح وجــهه
ويبـدأ الكالم ويـقول :ذات صـباح اخذ
ـدرســيـة بــعـد ان الــطـالب حــقــيـبــته ا
افراغها من كتبه ليضع مكانها ادوات
صـــنـــعـــهــا بـــنـــفــسـه لــتـــقـــيه اضــرار
الدخـانيات ويـقول البيه: ابي سـيكون
لي الـيـوم مــوقـفـا مـغــايـرا فـانـا ذاهب
الحـقق حلـمي وحـريتي وسـاصرخ في
. سـاحــات الـتــظـاهــر الوقظ الـنــائـمـ
ركض عبر الشارع دون ان يقبل والده
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الك شـائعة وفـاته التي تداولـها بعض نفى الفـنان قاسم ا
مـواقـع الـتـواصل االجـتــمـاعي مـسـاء الــثالثـاء شـاكـرا (كل

الصفحات الوهمية التي اكدت خبر الوفاة).
والفت بـعض الصـفحـات واجليـوش االلكـترونـية الـوهمـية
ترويج شائعات عن جنوم اجملتمع والفنان تنعكس سلبا

عليهم وعلى محبيهم.
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وسوي في محاظرة عن اتكيت االقناع كر ا


