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ضمن نشاطـاتها الفـنية جنحت دائرة
ـوســيـقـيـة بـاحـيـاء امـسـيـة الـفـنـون ا
ـقــام الـعـراقي غـنــائـيـة لــفـرقــة بـيت ا
التـابع للفـرق الفنيـة في الدائرة حتت
شـعـار بغـداد عـاصمـة االعالم الـعربي
ـقام الـعراقي تـراث واصالة عنـونته ا
مـــســاء الــثـالثــاء الــعـــشــرين من اذار
اجلــاري وعـلى قـاعـة الــربـاط في مـقـر
الــدائــرة الـتي اســتــقــطـبت جــمــهـورا
قام الى واسعا غالبيـتهم من عشاق ا
جــــانب رواد االغــــنـــيــــة الـــعــــراقـــيـــة

ثقف .  والفنان وا
ـقام العراقـي الفنان واكد مـدير بيت ا
اجملـتـهـد  مـوفق الـبـيـاتي (ان الـدائرة
اعــدت اعـدادا جـيـدا القــامـة مـثل هـذه
وسـيقيـة والغنـائية والتي االماسي ا
تــعـيــد بـهــا اصـالــة الـغــنـاء الــعـراقي
ــهـمـة في ـقـام هــو احـد  االركـان ا وا
ــتــخم بــاالســمـاء الــغــنــاء الـعــراقي ا
الــرائــعــة روادا وعــشـــاقــا لــلــمــقــام 
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ـاضي الفـنـانة وت الـسـبت ا غـيب ا
الـفلـسـطيـنيـة ر الـبنـا عن عـمـــــــر
ناهز 52 عاما بعد صراع مع مرض
الـــســرطـــان.وقـــال وزيـــر الـــثـــقـــافــة
الــفـلـســطـيـني إيــهـاب بـســيـسـو (لن
أقول عن ر البنا… رحلت… ولكنني
سأقـول إن هـذه األخت الفـلسـطـينـية
الغـاليـة اخـتارت أن حتـلق فجـر هذا
ـالئــــكـــــة في ســـــمــــاء الــــيـــــوم مع ا
الــــوطن).وأضـــاف عـــلـى صـــفـــحـــته
الشخـصية عـلى (فيسـبوك) (صعدت
ر بنـا نـحو األبـديـة وهزمت سـرير
ــرض وبـقــيت لــنـا الــذاكــرة… بـقي ا
… وسيظل… الصـوت يغـني فلـسطـ
….رغم رحـيل يــغـني فـيــنـا فــلـسـطــ

اجلسد).
وقـالت وزارة الـثقـافـة الـفـلسـطـيـنـية
(ر الـــبـــنـــا مــــغـــنـــيـــة ومـــلـــحـــنـــة
فــلــســطــيــنــيــة كــمــا أنــهــا مــوزعــة
موسـيقيـة وناشـطة وُلـدت في العام

والـيـوم وبـكل فـخر نـقـدم اسـمـاء قراء
من اجليل القـد واحلديث ليعيدوا
لـنا بـادائهم مـع الفـرقة الـتابـعة لـبيت
ــقــام بـــعــضـــا من الــطـــرب والــنــغم ا

 WOIOÝu Ë WOzUMſ WO √ sC²% ◊UÐd « WŽU

قام العراقي تقدم النغم االصيل eOL²…∫ فرقة ا  WO √

رحلت بعد أن مألت دنيانا حبا فناً
اغـاني وأهـازيج كـانت من فـلـسـطـ
ولفـلسـط تـغني وتـطرز الـوسادات
و تــزرع الـزهــور عــلى شـرفــتــهـا في
الناصـرة كانت معـركتهـا ليست فقط
مــعـركــة الـهــويــة و الـثــقـافــة و الـفن
الفلسطيني.. بل حاربت السرطان

وعــدد من الــشــخــصــيــات الــثــقــافــيـة
واالدبـيـة ابـتـدأ بـسـمـاعي شـد عـربـان
ــطـرب لـلــمـؤلف جــمـيـل بك  ثم قـرأ ا
حــسـ ســعـد مــقـام راشــدي واغـنــيـة
مـــصــيــوب جـــبــدي وهي مـن كــلــمــات
جـبـوري الـنجـار واحلـان الـراحل عـبد
وقـدم مـحمـد سـجاد الـهـادي الـبيـاتي 
مقام رست مع اغنيـة بلبل الك سهران
 كـــلـــمــات واحلـــان الـــفـــنــان مـــحـــمــد
ــطــرب مــجـدي الــقــبـاجنـي  وشـارك ا
حــسـ كـضـيف شـرف عـلى الـفـرقـة و
قـدم اغــنـيــة سـلـمــنه يـريـح الـهـاب مع
ابــيــات شــعـــر وابــوذيــة مـن كــلــمــات
جودت التـميمي واحلـان الراحل رضا
ـيـر نـاظـم مـقام عـلي  وقـدم الـقـار 
شــرقي دوكــاه مع اغــنــيــة انــظـر الــيه
ــوصـــلي الـــقــد وهي مـن الــتـــراث ا
وخـتم الـقـار جـبـار سـتـار االمـسـيـة
ــقــام قـــطــر مع اغـــنــيـــة (الــيــوم اله
) كلمات احـمد القـيسي واحلان يومـ
الـراحل حـمــزه الـسـعــداوي . ويـسـدل
بـذلك الـسـتـار عـلى امسـيـة كـانت حـقا
رائـعة و تـالفت الـلجـنة الـفنـية الـعلـيا
للمهرجان من مـدير عام الدائرة وكالة
رعــد عالوي مــشــرفــا عــامــا ومــعــاون

االصيل الذي يتجدد).
احلفل الـذي افتتـحه معاون مـدير عام
الـدائـرة اخلبـير مـجـيد حـمـيد حـضره
وزير الـثقـافة االسبق مـفيـد اجلزائري

ـديـر الــعـام مـجـيـد حــمـيـد رئـيـسـا  ا
مــديــر الــفـرق الــفــنـيــة عــلي خــصـاف
عضـوا  مديـر العالقـات واالعالم عبد
االمـيـر كـاظم عـضـوا  ومـسـؤول بيت
قـام الفـنان موفق الـبيـاتي  عضوا . ا
وشـــاركت كــوادر الـــدائــرة بــتـــنــظــيم
واعـداد احلـفل وتالـفت من هـيـثم عـبد
االله الدارة الــفــرق وجنم مــزبـان
وطه رشـيـد لالعالم واشرف
عــلى الــصــوت ابــراهـيم
حـسـ  عـمـر ثـامـر
ومـــحــمـــد عـــبــد
الــــــــــرحــــــــــمن
والــتــصــويــر
الفوتغرافي
الــــفــــنـــان
عــــــــــــلـي
االسدي.
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الــنـاقــد الـعــراقي ادار نـدوة (صــنـاعـة االعـالم واخلـطـاب
الـثقـافي) الـتي اقامـهـا احتاد االدبـاء والـكتـاب الـعراقـي
ـناسـبة اخـتيار بـالتـعاون مـع هيئـة االعالم واالتـصاالت 

بغداد عاصمة لالعالم العربي.
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ي االردني الـقى وبدعـوة من اجلـمعـيـة الفـلـسفـية االكـاد
األردنــيــة/ مــلــتــقى الــثالثــاء مــحــاضــرة بــشـأن (الــعــقل

والدماغ) وتناولت آليات الدماغ في تشكيل العقل. 
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ـالية في وزارة الثـقافة تلقى مديـر عام الدائرة االدارية وا
تــعــازي زمالئه لــوفـاة عــقــيـلــته ســائــلـ الــله تــعـالى ان

يسكنها فسيح جناته.
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اخملرج الفرنسي عرض له و بدعوة من جلنة السينما في
مـؤسسـة عبـد احلمـيد شـومان بـالعـاصمـة االردنيـة عمان

عنون (أشياء احلياة). فيلمه ا
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ــطـرب الـلـبـنـاني يـغـنـي شـارة مـسـلـسل (سـكت الـورق) ا
الـذي يـعـرض قـريـبـاً تــلـفـزيـونـيـا وهـو من بـطـولـة دالـيـدا
امــا  كـلــمــات االغـنــيـة خـلــيل خــالـد الــقـيـش نـهال داود

فللشاعر نزار فرنسيس.
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الكثـير من الـتعب حيث أنه يـأخذ الكـثير
من وقتها كروت يومي عليها أن تتبعه
والـذي بــدوره يـؤدي إلى إنـشــغـالـهـا عن

إبنتها شيكاغو).
ـمـثل الـهـنـدي عـلى صـعـيــد اخـر  ظـهـر ا
أمـيـتاب بـاتـشـان بـرفقـة إبـنـته في مـنزله
في الهند وذلك بعد الـتقارير التي ذكرت
عن تدهور حالته الصحية.ونشر باتشان
الصورة عبـر صفحته اخلـاصة على احد
مـــواقع الـــتــواصـل اإلجــتـــمــاعـي وعــلّق
ـــنـــزل حـــيث احلـب).وكـــانت تـــقـــاريــر (ا
اشــارت بـأن بــاتـشــان فـقــد وعـيه أثــنـاء
تـــصـــويــره مـــشـــاهـــد فـــيـــلـــمه اجلـــديــد
(البـلـطجـيـة من الهـندوسـتـان) في مديـنة
جــودبـور. يُـذكــر أن الـفــيـلم مــأخـوذة من
الــروايـة الـشــهـيـرة اعــتـرافـات الــسـفـاح
للـكاتب فـيـلب ميـدوز تايـلور تـدور حول
اإلمبراطورية اخلاصة بالبلطجية الذين
ـســافـرين من كــانـوا يــقـومـون بــسـرقــة ا
األغـــنــــيــــاء في الــــهــــنـــد فـي عـــام 1830

{ لـوس اجنــلـوس  –وكـاالت - حتـدثت
جنمـة تـلفـزيون الـواقع  كـيم كارداشـيان
وللمرّة األولى عن عيوبـها اخللقية التي
تــعـاني مـنــهـا والـتي تــؤثـر كـثــيـراً عـلى
حياتـها وال سيمـا على عالقتـها بإبـنتها
شــيــكـاغــو.فــأشـارت كــيم إلى أن لــديــهـا
عيوباً خلـقية في وجههـا بسبب الهاالت
الـسـود حـول عـيـنـيـهـا والـتي دائـمـا مـا
تــخــفــيـــهــا بــواســطــة مـــســتــحــضــرات

التجميل.
وأضـــافت فـي حـــديـــثــــهـــا إلى مــــجـــلـــة
(كالمــور) (أنـهـا تـهــتم كـثـيـراً بــصـنـاعـة
خافي عيوب الـهاالت السود (كـونسيلر)
في خط مستـحضرات التـجميل اخلاص
بـهـا ).وتــابـعت: (لـديّ خـلــطـة سـريـة من
أجل تقد منتجـات تعطي بريقًا وأريد
أن أشـارك اجلــمـيع أسـراري عن كــيـفـيـة
صناعة منتج لـلعيوب التي توجد حتت

.( األع
وأشـارت أيـضـاً الى (ان ذلك يـسـبب لـها

ال تـنــخـدع فى حــقـيــقـة األشــخـاص من حــولك . يـوم
السعد االربعاء ورقم احلظ.9
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تذكرلـيست كل النفوس صافية. غيرة بعض احمليط
بك توتر عالقتك الزوجية. 
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عـلـيك أخـذ االحـتـيـاطات الالزمـة كى ال تـنـجـرح فـيـما
بعد.يوم السعد الثالثاء.
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ـطـلوب مـنك لـتـعـرف سبب ال تـتـكـاسل عن الـتحـلـيل ا
عدم اتزانك الصحي وتعاجله.
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صحـتك بـحاجـة إلى اإللتـزام بتـعـليـمات الـطبـيب .يوم
السعد السبت.
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استـقرار على اجلانب الصـحى.ال جتعل الزواج يؤثر
على طموحاتك.
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عــلـيك الـتــروي في قـرارتـك ألنك إن لم تـفــعل هـذا قـد
يؤثر عليك بشكل سلبى.
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ـثـابرة واحلـسـاسـيـة ومـسـاعدة تـتـميـز بـالـتـعـاطف وا
اآلخرين ومن عيوبك انعدام الثقة.
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ابـتعـد عن التـردد فى قـراراتك العـملـية ال تـخشى من
النتائج مادمت تبذل جهدًا.
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ال جتــعل الـزواج يــؤثــر عـلى طــمـوحــاتك  فــالـنــجـاح
وازنة. احلقيقى هو القدرة على ا
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ال تـهتـم بأحـدايث احمليـط بك الـتى توتـر عالقتك مع
شريك حياتك.
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ابــحث عن شـريك احلــيـاة الــذى يـنـاســبك أنت ولـيس
إرضاءً لآلخرين.
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ــشـتــركـة مع حـاول ربـط الـكـلــمـات ا

بعـظهـا بحـرف واحد والـتي تدور مع

اجتاه السهم:

مدينة يابانية •

مدينة سعودية •

ينتسب لدولة آسيوية •

اخلطوه باألمر •

مدينة بلجيكية •  

رئيسة وزراء اسيوية •

مـــادة مــقـــويــة لـــلــجـــسم من •

احلوت

فئات عددية •
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ـلـتـقى االذاعي والـتـلـفـزيـوني اقـام ا
على قاعة اجلواهـري باالحتاد العام
لـالدبــاء والـــكـــتــاب بـــبـــغـــداد حــفال
ــنـاســبـة اربــعــيـنــيـة اســتــذكـاريــا 
اخملـرج الـتـلـفـزيـوني الـراحل مـظـفـر
ـــــاضي زكي مــــــســـــاء الــــــثالثــــــاء ا
وبـحـضـور عـدد من اصـدقـاء وزمالء

وعائلة الراحل .
قــدم اجلــلــســة اخملــرج عــلي حــنـون
مرحبا بـاحلضور كافـة وقال ( اليوم
نؤبن انـسانـا وصديـقا ومـبدعـا ترك
فينـا غصة الم وحـسرة وفراق  وان
ــــحـــو ذكـــريـــات مـــعه رحـــيـــله لن 
احلافـلة بصـدق مشـاعرنـا  نقول ان
الذاكرة اكـثر نـبال وانه انغرس فـينا
ويــبــقى راســخــا في الــنــفــوس  من
ينسى مظفر زكي الذي اليوم لروحه

صــورة تــزهــو كل الــصــور في نــظـر
العـالم انت ابي رغم كبـر سني  لـقد
بــدا مــنـذ ان كــان طــفال يــتــردد عـلى
ـــعـــيـــة جـــدي عـــمـــو زكي االذاعـــة 
رحــمــهــمــا الــله حــيث بــدا مــشـواره
الطـويل كمـخرج مـتمـيز ولـكن خارج
االذاعـــة كــان الـــصــديـق واالخ لــيس
لعـائـلته بـل لكل الـنـاس وكان يـجمع
كل االحبـة ويقـصدون داره كل يوم 
اقــول لــقـــد مــرت ايــام عــلى رحــيــلك
ياابي ومازلت في القـلب ايها الرجل
الطـيب لقـد كـنت مثـاال حيـا لي ولكل

من عرفك لك الرحمه ابي ) .
وقـال الشـاعـر عـدنان الـفـضـلي ( هو
صــاحب مــنــجــز كــبـــيــر جــمــعــتــني
حلــظــات كــثــيــرة مــعه كــنــا نــلــتــقي
ونتـحـاور في كل شئ وهـو منـظـومة
وعي كـامـلـة ولـم يـكن مـتـعـالـيـا عـلى

نــقــرا جـــمــيـــعــا ســورة الـــفــاحتــة )
واضــاف ( الــراحل خــلق مـن طــيــنـة
ــــكـــان احلب كــــان يـــضــــفي عــــلى ا
حـضـورا بـهـيـا والـيـوم جتـمع االهل
واالصــــدقــــاء من اجـــلـه فـــكــــان هـــو

الغائب االكبر ) .
وعن الـراحـل حتـدثت االذاعـيــة هـنـد
احــمـد قــائــلـة ( هــو االخ والــصـديق
الــذي عـرفــته مـنــذ الـصـغــر ويـقــيـنـا
النـنـسى مـعـلـمـنـا الـراحل عـمـو زكي
وجنله مظفر الذي كان من اخملرج
ـــتــمـــيــزين يـــعــمل بـــصــمت وكــان ا
انسـانـا متـواضعـا وكـان خبـر وفاته
صدمة لـنا جمـيعا ونسـاله تعالى ان

يتغمده برحمته الواسعه ). 
وفي كــلــمـة جنـل الـراحل عــمــار قـال
فـيـهـا ( مـظـفـر زكي اطـلق اسم ابـني
على اسـمه  فاقول له لـك في عيوني

احــد وكـان يــقـدم فــعــالـيــاته بـثــقـة
عــالــيــة ســيــبــقى في الــذاكــرة الى
االبــــد) وتـــوالـت الـــشــــهـــادات من
ت زمالء واصدقاء الراحل وقد تا
ذيـعة اسـماء عـبيـد بنـبا رحـيله ا
ووصــــفـــته (بـــاخملــــرج الـــنـــاجح
ــبــدع وصـــاحب االبــتــســامــة وا
اجلــمـــيــلــة ولــنــا مــعه ذكــريــات
ــكن ان تـــنــسى  ونــقــول لك ال
ـغفـرة) . وفي خـتام الرحـمـة وا
اجلــلـــســة قــدم اخملــرج حــنــون
التعازي لعائلة الراحل  وتقد
درع اجلواهـري لعـائلـته وجنله
عمار وشهادات تقديرية اضافة

الى قـالدة االبـــــداع الى
حــفــيــده مــظــفـر

عــــــــمـــــــار
زكي.
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الـتدريـسي في كـلـيـة االعالم بـجـامـعة بـغـداد تـلـقى شـكر
شـتركة في مـجلس الوزراء عن وتقديـر قيادة الـعملـيات ا
تميزة في دعم عمليات حتريرأرض العراق من (جهـوده ا

عصابات داعش).

النـاقـد الـعراقي شـارك في مـداخـلة
بــنـدوة (صــنـاعـة االعـالم واخلـطـاب
الــثـــقـــافي ) الـــتي اقـــامــهـــا احتــاد
االدباء والـكتاب العـراقي بـالتعاون
مع هــــيـــــئــــة االعالم واالتــــصــــاالت

ناسبة اختيار بغداد عاصمة لالعالم العربي.

صري اخذ اجـازة قصيرة مـن تصوير مـسلسله مثـل ا ا
نـــســــر الـــصـــعــــيـــد لــــيـــمـــضـي عـــطــــلـــة قـــصــــيـــرة  مع
عـطي إنـتاج ـسـلسل من تـألـيف مـحمـد عـبـد ا عـائلـته.وا

جمال العدل وإخراج ياسر سامي.
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ــصــري عــادل إمــام ــمــثل ا ال يــزال ا
يـــصــــور مـــشـــاهــــده من مـــســــلـــســـله
الرمضانـي اجلديد عوالم خـفية حيث
صور مشاهد جديدة أمام احملكمة في
دار الـــــــــقــــــــــضـــــــــاء الـــــــــعــــــــــالـي في
ــشـاهـد إدالء مــصـر.وتــضـمـنـت تـلك ا
إمــام بــشـهــادته في إحــدى الــقـضــايـا
ـسلـسل ـرفـوعـة حـيث يـجـسـد في ا ا
شخصيـة صحفي يـحاول الكشف عن
مــــســـتـــنــــدات هـــامـــة تــــشـــغل الـــرأي
ـوقع االلـكـتـروني الذي الـعام.واشـار ا
نشر اخلبـر ان (منطقـة وسط البلد في
مــصــر ومـحــيط دار الــقـضــاء الــعـالي
شهدت اثناء التصوير تشديدات أمنية
مـكـثـفــة في وقت حـرص فـريق الـعـمل
عــلـى أن يــتم اإلنـــتـــهــاء مـن تــصـــويــر
ـــوقع خالل 48 ـــشـــاهــد فـي هــذا ا ا

ساعة فقط).
عــوالم خــفـيــة من بــطــولـة عــادل إمـام
فـتحي عـبـد الـوهاب صالح عـبـد الله
بـشـرى أحـمـد وفـيق مي سـلـيم هـبـة
مـــجـــدي وغــيـــرهم ومن
إخراج رامي إمام.

دينة الناصرة في الداخل1966  
الــفــلـــســطــيــني احملــتل وهي ابــنــة
الــشــاعــرة الــفــلــســطــيــنــيــة زهــيـرة
صـبــاغ).وأضـافت الــوزارة في بـيـان
لها (أن ر البنا شكلت رمزا ملهما
لـــلــنــضـــال ضــد االحــتـالل وحــمــلت

فلسط دوما بصوتها).
وعــرفت بــنــا بــأغــانــيـهــا الــوطــنــيـة
والـــتـــراثــــيـــة ولـــهـــا الــــعـــديـــد من
األلـبــومـات الـغـنــائـيـة وشـاركت في
ــهــرجــانــات احملــلــيـة الــعــديــد من ا

والعربية والدولية. 
وكتـبت الـبنـا عبـر صـفحـتهـا الشـهر
ـاضي (سـيــصـدر ألـبـومي اجلـديـد ا
في  20 نيـسان 2018. وهو مـرفوع

قاومة الفلسطينية). إلى ا
كمـا نعى الـفنان الـفلـسطـيني مـحمد
عـسـاف زميـلـته الـراحـلـة ر  حيث
كـتب عــسـاف عـبــر حـسـابه اخلـاص
عــــــلـى أحــــــد مــــــواقـع الــــــتــــــواصل
ر البنااإلجـتـمـاعي الــتـالي) رحـلت ر بـنـا
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{ لـوس اجنــلـوس  –وكـاالت - الــغت الــفـنــانـة ســيـلــ ديـون
حفالتها في الس فيغاس وذلك إلجراء جـراحة حتتاجها بشدة
خوفـاً من تأثـيرات مـرضهـا عـلى حبـالهـا الصـوتيـة. وكشف

مـوقع هـولـيـوود اليف (ان ديـون تـعانـي مـشاكـل باألذن
التـي جعـلت من الـصـعب لـلـغـايـة أن تـغنـي لذلك

شكلة ستخضع لعملية جراحية لتصحيح ا
بـــأقل تـــدخـل جـــراحي حــــتى ال يـــتـــأثـــر
صـوتـها بـأي شـيء ولـسوء احلـظ هـناك
ــــعــــجــــبــــ الـــذيـن كــــانـــوا آالف من ا
يـخـطـطـون حلـضـور حـفالت ديـون من
 نيسان  لكنها18 آذار وحتى  27
ســتـــعــيـــد تــرتـــيب جـــدولــهـــا إلقــامــة

احلفالت).
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