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من عام 1993 الى عام 1996 وعددا في
ـسرحية كلكامش ايطاليا ومن اعماله ا
1999 ومسرحـية قصـائد حب و ماكبث
وهاملت والزردة وظفائر وطن وجوانح
احملـــبـــة ومــــراحـــيل وزنــــازين الـــنـــور
واسرار العشـق وطوفان وملـحمة ثورة
الــصـــحــراء وغـــيــرهـــا امــا في مـــجــال
ـسـيح الــسـيـنــمـا فــقـد قــدم فـيـلـم آالم ا
ـلك االخـير .وهـو يـعد ـيـناء وا وفـتاة ا
ـســرحـيـ الـشـبــاب الـذين آمـنـوا من ا
بأهـمـية الـتـجديـد على مـسـتوى حـداثة
ــســـرحي والـــدهـــشــة ـــشـــهــــــــــــــد ا ا
تـحركة واالبهـار فيه والسـينـوغرافيـا ا
وقـد قـدم عـلى مـدار الـسـنـوات األخـيرة
عـــددا من األعـــمــال الــنـــاجــحـــة والــتي
غرب توجت محلـيا وعربيا وخـاصة با
وبـغـداد عـلى غـرار مـسـرحـيات جـوانح
احملـبــة وطـواســ ومـراحــيل وزنـازين
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ضــيــفت قـــاعــة الــقـــصــر الــثـــقــافي في
البصرة مؤخرا اخملرج التونسي حافظ
خلـيفة فـي امسيـة اقيـمت بالـتعاون مع
مـــؤســـســة آنـــو لـــلـــفـــنـــون األدائـــيــة 
ومـؤسـسة بالد الـنـخـيل.األمـسـيـة التي
أدارها مـعـيبـد خـلف رشـيد الـذي اوجز
شــيـئـا عـن الـسـيــرة الـذاتــيـة لـلــمـخـرج

التونسي قائال : 
(هو حـاصل علـى شهـادة البـكلـوريوس
اجستير عام عام 1996 وعلى شهادة ا
ــعـهــد الـعـالي 2012 وهـو اســتـاذ في ا
سـرحي في تـونس و حائـز على للـفن ا
مـايـفوق الـ  30جـائـزة وطـنـيـة ودولـية
ـــهـــرجـــان فـي فن االخـــراج ومـــؤسـس 
فـنـون الـفـرجـة ورئـيس جـمـعـيـة تانـيت
الــثـــقـــافـــيـــة في رومـــا وقــدم عـــددا من
ـسـرحـيـة في تـونس وفـرنـسا الـورش ا
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WOM∫ ياس خضر وحميد منصور في ضيافةثقافية نادي العلوية  W Kł

لـــتــقـــــــــريــر نــشـــر في صــفــحــة وزارة
الــثــقــافـة فـي (فـيــســبــوك) (إن إقــامـتي

النور).
من جـانـبه قال اخملـرج الـتـونـسي وفـقا

ـزدوجــة بـ تـونس وايــطـالـيـا هي ا
ـا أبدع و لـنظرتي تـنفس احلـيوي  ا
لـلــعـالم مـن خالل عـيــون الـرابض من
وراء الضـفة األخـرى  فـالوضع يـبدو
جــلــيــا أكـثــر عــنـدمــا تــكـون بــعــيـدا و
مـنـصـهـرا مع ثـقـافـات أخـرى و لألسف
ــيـــزه غـــيـــر مـــتـــوفـــرة لــبـــعض هـــذا ا
اخملــرجــ كي يــجــددوا مــا لــديــهم من

إبداع وجتارب).
ومـؤكـدا (ان الـبـصـرة مـديـنـتي وأهـلـها
طيبون كـتراب مدينـتهم ووجدتهم اهال
ـــعـــاني االخـــوة ولم أشـــعــر انـــني من
تــونـس بل أحــســست مـــعــهم وكــأنــني
بــصـــراوي)  ومــتــحـــدثــا (عن جــوانب
مــهــمــة من حــيـاتـه ودوره في األرتــقـاء

بالفن في تونس ).
جـــرت بـــعـــد ذلك مـــداخـالت وحــوارات

شارك فيها عدد من احلضور .
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الـنــسـخـة ـاضي  الــروائي الـعـراقـي وصـلت االثـنــ ا
اإلنـكـلـيــزيـة من روايـته (فـرانـكـشـتـاين في بـغـداد) إلى
مـلكة القـائمـة الطـويلـة جلائـزة مان بـوكر الـدوليـة في ا
ية للرواية تـحدة والتي سبق لها الفوز باجلائزة العا ا

العربية (البوكر العربية) في 2014.
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ــاضي والــراحل ــوت االحـد ا األديب األردني غــيّــبه ا
عضـو رابـطـة الكـتـاب األردنـيـ وله مـؤلفـات عـدة كـما
عـمل فـي سلـك التـربـيـة والـتـعـلـيم في مـدارس وكـلـيات

األردن والسعودية.
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الطـبيبة العـراقية رئيـسة منظـمة شمس بغـداد الطبية 
نظم لها البيت الثقافي في الشعلة ندوة صحية توعوية
ـبـكـر عن بـعـنـوان (أهـمـيـة الـفـحص الـذاتي لـلـكـشف ا

سرطان الثدي).
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اسأل النـاس مباشرة عمـا يريدون ويصرّون على أن
. يجدوا له جواباً
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ــتـازة احلب فـي وضع جـيــد و الـعـالقـات االســريـة 
. .يوم السعد االثن
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قل مــا تــعــني واعـــني مــا تــقــول. بــسّط األمــور.يــوم
السعد االربعاء.
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تنـقل عالقتك مـع أشخـاص اليـوم من زمالء عمل إلى
أصدقاء .رقم احلظ.2
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ن هم  اجعل الهدف واضحا بالنسبة لك و بالنسبة 
من حولك.
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دعـوة عشـاء او رحلة عـائليـة قد تـكون مفـيدة جدا في
توطيد عالقاتك.
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ال تـصرف انـتـباهك بـسـهولـة عن األمـور احمليـطة بك
يوم السعد الثالثاء.

ÊUÞd «

.يوم السعد الذكاء شيء مـثير  وأنت رائع جداً حالياً
. االثن
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ـطـروق أمـامك. قـد يـتـفاجئ وضـوع ا ال تـخـرج عن ا
فاجئ.  من حولك بتركيزك ا
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وزون ال يأتي كُلّ يوم.اتخذ قراراتك تقد وا التفـكير ا
صيرية اليوم . ا
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حــاول ان تـسـتـغل كل مــا جتـده خالقـا و مـبـدعـا ألن
مثل هذه اللحظات ال تتكرر.
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تاز ال تسمح لضغوطات االسرة العاطفة في وضع 
ان تشتت انتباهك بالعمل.
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ضع مرادفات ومعاني الكلمات افقيا
ضـمن الــدائــرة في الــشـكـل حتـصل
طـلـوبة:(مـلحن عـلى حروف الـكـلمـة ا

عربي):
1- تخفيف الصرف

2- يجرب

3- من عوامل الطبيعة

4- صحيفة عربية

5- حديث صحافي

6- العتاب

7- مدينة تركية

8- ارهاب وفزع

9- كائنات بحرية

10- مدينة مصرية

{ لـوس اجنــلـوس - وكـاالت - بـعـد انـفــصـالـهـا عن زوجـهـا
ـيـة جـاسـتـ ثـيـرو كـشـف مـصـدر مـقــرب من الـنــجـمـة الــعـا
جــيــنــيـفــر أنــيــســتـون أنـهــا ال تــبـحـث عن عالقــة أخـرى في
ــصــدر لـ(انــتـرتــيــمــنت تــو نـايت)(أن ــســتــقـبـل.وأضـاف ا ا
أنيـستون حتاول جتنب فـكرة الوقوع في احلب بوقت قريب)
مشـيراً إلى (أن جميع األصـدقاء حولها وهم أفـضل مجموعة
ـية أولـيفـيـا مون عن داعمـة لهـا). الى ذلك خـرجت الـنجـمـة العـا

صمـتهـا وردت على كل الشـائعـات التي تطـاردها بـأنها
ــمــثل األمــريــكي أقــامت عالقــة عــاطــفــيــة مع ا

جاسـت ثيرو الزوج السابق لصديقتها
النـجمة األميركـية جينفـير أنيستون
وذلك عـبـر حــسـابـهــا اخلـاص عـلى
أحـد مـواقع الـتـواصل اإلجـتـمـاعي
حـيث كتـبت (يـا الهـي هذا غـباء ..
ــــدونــــ عـــدم وضع أرجــــو من ا
اســـمي مـع اسم أحـــد مـن الـــذين
رأة التي ارتـبطوا بـصديـقاتي فـا
تــفــعل ذلـك وتـرتــبـط بـاحلــبــيب أو
الـزوج السـابق لصـديـقتـها لـيست

محترمة).
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ـتـحدث الـرسـمي باسم وزارة ا
الـنفط الـعـراقـيـة تلـقى الـتـعازي
ــاضي لـوفــاة والــدتـه االثـنــ ا
سـائل الـله ان يسـكنهـا فسيح

جناته.

ـاضي في الـتـشــكـيـلي الــفـلـســطـيـنـي افـتـتح االثــنـ ا
ـعـنون كـالـيـري نـبض بـجـبل عـمـان بـاالردن مـعـرضه ا

(أعمال مختارة 2018-1999 ).

الـفـنــان الـفـلـسـطــيـني افـتـتح مــسـاء امس الـثالثـاء في
ــشـــرق بــالــعــاصــمــة االردنــيــة عــمــان كــالــيــري دار ا

معرضه التشكيلي اجلديد.

لـحن العراقي  قدم مجموعة من اغانيه في احتفالية ا
ـنـاسـبـة الـيـوم قـصـر الـثـقـافـة والـفـنـون في الـبـصـرة 

رأة العراقية . ي للمرأة وعيد ا العا

ـوت صـبــاح الـثالثــاء بـشـكل ـمــثل الـكـويــتي غـيــبه ا ا
مـفاجئ عن عمر يناهز 44 عـاما ولم يكن معروفا عن

الباروني إصابته بأي مرض.
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بلغت 33.3 مليـون دوالر . الفيـلم بطولة
أوبـــرا ويــــنـــفــــري وريس ويـــذرســــبـــون
ومــيـــنـــدي كــالـــيـــنج ومن إخـــراج إيـــفــا

ديفورني.
ــركــز الـــثــالث فــيـــلم الــرعب وجـــاء في ا
اجلـــديــد(ســتـــريــنــجـــرز:بــري آت نــايت)
بــــــإيـــــرادات بــــــلـــــغت  10.5مــــــلـــــيـــــون
دوالر.والــفـــيــلـم بــطـــولــة كـــريــســـتــيـــنــا
هـــنـــدريـــكس ومـــارتـن هــنـــدرســـون ومن

إخراج جوهانس روبرتس.
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غامرة واخليال العلمي (بالك احلركة وا
بــانــثــر) تـصــدر إيــرادات الـســيــنــمـا في
أمـريــكـا لألسـبــوع الـرابع عــلى الـتـوالي
محـققا 41.1 ملـيون دوالر.  ويـلعب دور
الـبـطــولـة في الـفـيــلم تـشـادويك بـوزمـان
ومـايـكل بي. جـوردان ولوبـيـتـا نـيـوجنو

وهو من إخراج ريان كوجلر.
ركـز الـثـاني الفـيـلم اخلـيالي وجـاء في ا
) مـحـققـا إيرادات اجلديـد(ريـنكـل إن تا
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دأبت اللجنة الثقـافية في نادي العلوية
عـلى استـضـافـة جنـوم االبـداع في الفن
والـثــقـافـة فــضال عن اسـتــذكـار الـرمـوز
ــهم واالحــتـفــاء بـهم الــعـراقــيـة وتــكـر
ـاقدمـوه من مـنـجـزات ابـداعـية  وفـاءا 
ــــاضي اقـــامت وفـي مـــســـاء االثـــنـــ ا
الـلجـنـة الـثقـافـية حـفال فـنـيا كـبـيرا في
الـقاعـة الكـبـرى للـنـادي استـضـافت فيه
الفنان الكبير صوت االرض ياس خضر
وبحضور الـفنان الكـبير حمـيد منصور
الذي حاوره باعتباره الزميل والصديق
قرب للفنان ياس وحاورهما االعالمي ا
صـــادق اجلــمل وادار اجلـــلــســـة كل من
رئيس اللجـنة الثقـافية في النادي فالح
كمونـة وعضوة الـلجنه الـثقافـية بشرى
سمـيسم  وحـضـر احلفل عـدد كبـير من
الـــفـــنــــانـــ واالعـالمـــيـــ الـى جـــانب
ـا اجلــمـهـور الــكـبـيــر الـذي اسـتــمـتع 
قـــدمـه خـــضـــر وبـــعـــد ان رحب اجلـــمل
بـاحلــاضـرين واعـلن االحــتـفـاء بـصـوت
االرض خضر من قبل اللجـنة الثقافية 
مـوضـحا (ان هـذه الـفـعـاليـة هي تـقـلـيد
اسبـوعي تـبنـاه الـنادي لـتـكر الـرموز
االبـــداعــيــة واســتـــذكــارهم) وقــال أن (
الفنان الكبير ياس خضر فنان غني عن
الـتـعـريـف وله الـصـوالت واجلـوالت في

عـالم الـغـنـاء واكـتـسب شـهـرة جتـاوزت
احملـلـية الى الـعـربـيـة ومـثل الـعراق في
احملافل الدوليـة وصوته يصدح بروائع
االحلان الـعراقـية  والـيوم وبـكل سرور
نعلن ان الفـنان ياس خضـر يحل ضيفا
ه واالسـتماع كبـيرا عـلى النـادي لتـكر
الى جـوانب مــهـمه من حـيــاته احلـافـلـة
نـجـزات الـفنـيـة االبـداعيـة والنـنسى بـا
ايــضـــا الـــفـــنــان الـــكـــبــيـــر جنم غـــنــاء
الـسـبـعـيـنـيـات الـكـبـيـر حـمـيـد مـنـصور
لـيـحل ضـيـفـا مع زمـيـله وصـديقـه ياس
خـضـر واخـتـرنـا ان يـشـاركـنـا مـنـصـور
وبـدا بــتــقــد الــفــنــان يــاس خــضـر ) ,
مــنــصــور بـــتــقــد نــبـــذه مــخــتــصــرة
وتـعـريــفـيـة عن خـضــر فـقـال (سـعـادتي
كبـيرة اليـوم ان اشارك بـتقـد صديقي
وزمــيــلي الــذي قـضــيــنــا مـعــا ســنـوات
طـويـلـة وكانـت مسـيـرتـنـا ورحـلـتـنا مع
تعه وكبـيرة واليوم اقدم عالم الغنـاء 
الفنان ابا مازن وهو ياس بن خضر بن
ــشــهـور عــلي الــقــزويــني احلــســيــني ا
بـيـاس خــضـر من مـوالـيــد الـنـجف عـام
 .1938لـقب بصـوت األرض.فـكـان لـقاؤه
ــلـحن الـكــبـيـر الــراحل مـحـمـد األول بـا
جواد أموري نهـاية الستـينيات لـينتجا
أغــنـيـة الــهـدل لــتـنـتــشـر ويـتــغـلب اسم
األغـنـيـة عـلـى مـؤديـهـا لـيـصـبح مـطـرب

بـالتـخـطـيط القـلـمي جـسد فـيـهـا اغاني
الـفــنـان يـاس خـضــر واعـطى كل لـوحـة
عنوان الحدى اغاني خضر  وفي ختام
حوار الـفـنان يـاس خـضر الـذي حـضره
ثقف اعلن ياس عدد من االعالمي وا
خـــضـــر ان اول من قـــدمه لـــلــجـــمـــهــور
كمطرب هو الصحفي الكبير زيد احللي
وتوالت الذي كان حـاضرا في االمسـية 
بعـدها االسـئلـة من قبل اجلـمهـور الذي
ـواويل الـفـنـان يـاس خـضـر اسـتـمـتع 
وبـــــعض االغــــانـي الــــتي اداهــــا يــــاس
وحــمـيــد  واقـتــرح احـد االعالمــيـ ان
يـــقـــدم كل من يـــاس خـــضـــر وحـــمـــيـــد
مــنـصــور وسـعــدون جــابـر حــفال فـنــيـا
لحن الكبير ببغداد يكون ريعه للفنان ا
مـحــسن فـرحـان الــذي يـرقـد حــالـيـا في
احد مسـتشـفيات تـركيـا فالقى االقتراح
ترحـيب الفـنانـ وادارة النـادي وتمنى
اجلـــمــيع الـــشــفـــاء الــعــاجـل والــعــودة
الــســريــعه لــلــفــنــان مــحــسن فــرحــان 
واخــتـتــمت اجلــلـســة الـرائــعـة
بــــاداء بــــعض من اغــــاني
خضر ومنـصور والتقاط
الصور االسـتذكارية مع

اجلمهور. 

ــلـحن لــلـغــنــاء الـعــراقي ) وســاله عن ا
ـلـحـنـ الـذي تـاثـر به ? فــرد ( جـمـيع ا
الـذين تـعـامـلـت مـعـهم هم كـبـار وكال له
ميـزه خاصـة واستـفدت مـنهـا بتـوظيف
ما في االغـاني الـتي غنـيتـها ويـقيـنا ان
الـراحـل مـحـمــد جـواد امــوري واحلـانه
الــكــبـيــرة التــشــبه ابــدا اغـانـي الـراحل
لـحن الـكبـيـر نامق طـالب القـرغـولي وا
اديب وكـال له احلــان واغـــاني اديـــتــهــا
مـــازال اجلــمــهـــور يــرددهــا فـــلم اتــاثــر
ــلــحـن بل عــشــقــتـهـم جــمــيـعــا النــهم
ادركـوا قــوة صـوتـي وفـصــلـوا االحلـان
عـلى مـقـاسـاته فـنـجـحت االغـاني طـبـعا
ويضاف لها الـكلمات الكـبيرة التي كان
يـكـتـبــهـا الـشـعـراء الـكـبـارالـذين كـتـبـوا
روائـع اغـــانــــيي الـــتـي اديـــتــــهـــا خالل

مسيرتي الطويلة ).
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وتـداخل الــفـنـان حـمـيــد مـنـصـور وقـدم
نبذة عن مسـيرته مع زميـله ياس خضر
واستذكر االخبار التي تـناقلتها وسائل
االعالم اخملــتـلـفــة والـتي مـفــادهـا مـوت
الـفـنـان يـاس خـضـر وقـال ( مـااحـزنـني
جـدا مـاتـدولتـه وسائـل االعالم عن خـبر
رحيل صـديـقي ابو مـازن فـكانت صـدمة
لـــنـــا بل وســــارعت لـــلـــقــــاء به وكـــانت
الهواتف التسكت من اجلـمهور ومحبي
يــاس عــني والـالسـتــفــســار عـن صــحـة

الـهـدل هو االسم اجلـديـد لـيـاس خـضر
غـنـى بـعــدهـا أبــو زركه  في عـام 1969
ـطرب الـريفي كـمـا كان مـصنف التـقى ا
ـلحن كمـال السيـد الذي قدم له آنذاك با
ـكـيَّـر من كـلـمـات الـشاعـر زامل أغـنـيـة ا
سعـيد فـتاح وصـارت هذه األغـنيـة بعد
بثها من إذاعة صوت اجلـماهير ببغداد
ـطــرب قـدم أحـلى مـا جـواز مــرور مـهم 
في صوته للجـمهور بجـهود ملحن ذكي
ـتـفـرد راهن عـلـى صـوت يـاس خـضــر ا
بخصوصيته وليدخل خضر إلى إذاعة
صوت اجلمـاهير من خالل هـذه األغنية

ويكون أحد مطربيها... 
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بعـدهـا التـقى وفي بـداية الـسبـعـينـيات
ــلـحن الــشـاب ـ آنـذاك ـ طــالب الـقـرة بـا
غــولي فـلــحن له الـبــنـفــسج من كــلـمـات
الشـاعر الـكبـير مـظفـر النـواب ويسـتمر
الــتـعـاون مـع الـقـرغــولي وتـأتـي مـريـنه
بـيـكـم حـمـد لـلـشـاعــر الـنـواب أيـضـا ثم
ـبـدع زامل سـعيـد فـتاح إعـزاز للـشـاعرا
صـاحب الـوصف الـكـبيـر عـنـدمـا يـقول:
إعزاز عدنا ومنهـو ينكر رمش عينه ويا
هـو أكــرب من جـفن لــلـعـ لــيـنه) وكـان
أداء يـاس خـضــر في هـذه األغـنـيـة أداء
متـمـيزا ). واضـاف (ويـظل ياس يـنـتقل
من ملحن إلى أخر ليـكون أداء حنجرته
فـــيــقــدم عــشــرات االغـــاني الــتي مــازال
ـضي مشوار ياس اجلمهـور يرددها و
مع رحالته وصوال إلى بـقـاع بعـيدة عن
الــعـــراق حــيـث اجلــالـــيــات الـــعــربـــيــة
والعراقـية في لندن وأسـتراليـا وأمريكا
بعـد إن صار له جـمهـور كبـير ومـحبون
فـي كل دول اخلـــلــــيج الـــعــــربي) وقـــبل
داخالت مشاركة اجلـمهور باالسـئلة وا
وجه اجلمل بعض االسئلة للمحتفى به
وساله عن هل هـناك اغـنيـة غنـاها القت
الفشل ? واجاب خضر قائال ( ان جميع
اغنيـاتي ناجحـة ولم اقدم على تـسجيل
اغنـية وانـا غـير مـقتـنع بهـا واجلمـهور
يــشــهــد عــلـى ذلك ) وســاله عن اجلــيل
ــطــربـــ ? فــرد بــالــقــول اجلـــديــد من ا
ـطـربـ من اجلـيل (لالسف ان جـمـيع ا
اجلـديـد العالقـة له بـالـغـنـاء بل اسـاءوا

جنيفر انيستون
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تختـتم اليـوم اخلمـيس فعـاليـات أيام الـفيلم
الياباني اخلـامس التي انطـلقت الثالثاء في
ـسـرح بـغــداد بـرعـايــة دائـرة الــسـيــنـمــا وا
وسـفـارة الـيــابـان في الـعــراق.وشـهـد حـفل
االفتتاح عرض الوفيلم الياباني (حكاية عن
طبخ الـسامـوراي) وهي قصـة حب حقـيقـية
من أخراج يـوزو آسـاهارا ومـن تمـثـيل (آيا
ويتـو وهـارو فونـاكي وكـيـنغـو كـورا) شارك
في مـهـرجـان هـا واي الــسـيـنـمـائي الـدولي
ومهـرجـان بـرلـ السـيـنـمـإئي الـدولي قسم

أفالم الطهي. 
ـهـرجـان عـرض وشـهـد الـيـوم الـثــاني من ا
فيلم(روبو ~جي) من أخراج شينو بو ياغو

تشي.
ويشهـد اليوم الـثالث واالخـير عرض فـلم
االول ماميشيبا أخراج تورو كامي وهو من
الـنـوع الـكومـيـدي الـدرامي والـفـيـلم الـثـاني
(أصـوات من جنم بــعــيـد) وهــو من أخـراج

ماكاتو شنكاي.
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عـلى صعـيـد اخـر  بـعد الـكـثـير من
الـشـائـعات نـفى الـفـنـان الـلـبـناني
ولـــيـــد تــوفـــيق كل األخـــبـــار الــتي
حتـدثت عن تـغيـيـر كـلمـات أغـنـيته
ها الشـهيرة إنـزل يا جمـيل وتقـد
كإعالن إلحدى شـركات اإلتصاالت.
ــوقـع االلــكــتــروني الــذي واشــار ا
نـشـر اخلـبـر (أن تـوفيـق اعتـذر عن
تــصـويــر حـمــلـة إعالنــيـة ضــخـمـة
صرية إلحدى شركات االتصاالت ا
يـزانية ياً بـالرغم من ا الرائدة عـا
الـضخـمـة الـتي رصـدتهـا الـشـركة
وجــاء قــرار تــوفــيق بــســبب طــلب
ـنـتـجـة بـتـغـيـيـر كـلـمـات الـشـركـة ا
أغنيـة إنزل يا جـميل ليـتماشى مع
ـــا دفع الــــفـــنـــان ولـــيـــد اإلعـالن 
تـوفـيق لإلعــتـذار مـؤكـداً اعـتـزازه
بـعالقته مـع الشـركـة وحـرصه على
الـتــعـاون مــعـهـا في أعــمـال أخـرى

مستقبال.
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ــمــثل واخملــرج ســيف يــســتـــعــد ا
الــــديـن ســــبــــيــــعي خلــــوض أولى
جتــــــاربـه في مـــــــجــــــال اإلخــــــراج

السينمائي. 
فــبـعــد أن شـارك فـي بـطــولـة فــيـلم
رجل الـثورة لـلـمخـرج جنـدة أنزور
إلى جـانب مـيـرفـا الـقـاضي والـذي
عرض قبل أيام قليلة يستعد جنل
فـنـان الـشـعب رفـيق سـبـيـعي لـبـدأ
التـحضـيرات لـفيـلمه الـذي يخرجه
والــذي يــحــمل عــنــوان يـحــدث في
غــيـــابك عن نص لـــســامــر مــحــمــد
إســـمـــاعـــيل ??عـــلى أن يـــنـــطـــلق
الــتـصـويــر مـطــلع تـشـريـن الـثـاني

قبل. ا
كان وجتري أحداث الفيلم ضمن ا
الواحد وتروي حـكاية شخـصيت
ـديـنة في زمن األزمـة الـسـوريـة و

حمص حتديداً وسط سوريا.

اخلبر فكـنت اجيب عليـهم ان اخلبرعار
عن الـصحـة وابـو مـازن يـتمـتع بـصـحة
جـيـدة وكــانت الـهـواتف تــرن في الـلـيل
والفـجر تـسـتفـسر عن اخلـبر  نـعم هذا
يــاتي من حب الــنـاس لــلـفــنــان لـكن في
ـثل ال قـلــوبـنــا  نــفس الـوقت احلــزن 
هـــذه االخـــبـــار الــــكـــاذبـــة واالحـــزن ان
وسائـل اعالم عراقـيـة تتـنـاقلـها دون ان
تـسـتـفـسـر وتـتـقـصى حـقـيـقـة اخلـبـر ).
وتـداخل االعالمـي عـبـد الـســتـار نـاصـر
وقدم نبـذة من حياة الـفنان يـاس خضر
وكـيف تاثـر بـاالغـنيـة الـعـراقيـة وانـتقل
من الـنـجف الى الـعـاصـمـة بـعـدمـا تـاثر
بـالـردات احلــسـيـنـيـة الــتي غـلـبت عـلى
الئيـة ليتحول طريقة االداء بالـطريقة ا
دينة فقدم اعزاز والبنفسج الى اغنية ا
وعشرات االغـاني التي اطربـتنا جـميعا
) وقدم مـدير اعـمال الـفنـان ياس خـضر
رزكار الـبرزجني هـدية عـباره عن لـوحة
زيــتــيــة جــسـدت صــورته الــشــخــصــيـة
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