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ـشرقة ويجـعلونه في بهذه الـنظرة ا
مـــقـــدمــة صـــفـــوفــهـم حــتى ان اال
ــتــحــدة بـ فــتــرة واخــرى تــمـنح ا
ـيـزاً صـفـة سـفـيـراً لـلـنـوايا فـنـانـاً 
احلـســنـة بـهـذه الــنـظـرة الـعــظـيـمـة
ـتـقـدم الى الـفـنان اال يـنـظر الـعـالم ا
عـندنـا فـالفـنـان والفـن (عيب) لـكـنهم
ـنـحـون صـفـة الـبـطـولـة لـلـصوص
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ـبدع في زمـن بكـى فيه من يـنـصف ا
االبــداع ? الــفــنــانه ســوريــة حــســ
مـثال فـني عـلى عـدم انصـاف الـدولة

للفنان .
 في بـقاع االرض جـمـيـعا يـحـسـبون
ان الــفن رسـالــة انـسـانــيـة ورســلـهـا
الـفـنـانـ وهم يـنـظـرون الى الـفـنـان
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لتقى اإلذاعي والتلفزيوني يحتفي بباسم مطلب Ÿ«bÐ≈ …dO∫ ا

ـمـثــلـة الـفــرنـسـيـة { بـرلـ - وكـاالت - قــالت ا
كـاتـرين دينـوف (إن روح التـسـامح واالحتـواء قد
تـكـون أفـضل وسـيـلـة إلنـقـاذ الـشـبـان األوروبـي
الـذيـن اجنـرفــوا لــتــيــار الـتــطــرف ويــرغــبـون في
ـــتـــشـــددين في االنـــضـــمـــام إلى اإلسـالمـــيـــ ا
صــراعــات الــشــرق األوسط). وجتــســد ديــنــوف
شـخـصـيـة مــوريـيل في فـيـلم (وداعـا لـلـيل) الـذي
عـرض مــؤخــرا وألول مــرة في مــهــرجــان بــرلـ
الــســيــنــمــائي حــيث حتــاول مــنع حــفــيــدهــا من
االلتـحـاق بـتـنـظيم الـدولـة اإلسالمـيـة في سـوريا.
وقـالت ديـنــوف في مـؤتـمــر صـحـفي (شــخـصـيـة
الـفيلم جتـسد بـالتأكـيد امرأة ذكـية لـكنهـا أيضا
شـديـدة الـتـسـامح شـخـصـيـة ال تـصـدر أحـكـاما
ـا حتـاول أن تفـهم.في الـفـيلم تـعـيش مـورييل وإ
حـياة هـادئة في مـزرعة خـيول بـالريف الـفرنسي
لـكن ذلك الـهــدوء تـبـدد بـزيـارة حـفــيـدهـا ألـيـكس
الـذي كــانت قـد تــولت تــربـيــته بـعــد وفـاة أمه في
زرعـة لـيـودعـها حادث سـيـارة.مـر ألـيـكس علـى ا
ـفتـرض أنـها قبـل أن يسـافـر لشـغل وظـيفـة من ا
في كـنـدا. وأثـنـاء إقـامـته الـقـصـيـرة تـكتـشف أن
حــفــيــدهـــا اعــتــنق اإلسالم مـن خالل صــديــقــته
لـيــلى.تـتـقــبل مـوريــيل الـتي ولــدت في اجلـزائـر
ديانة حـفيدها اجلديدة وحتاول أن حتتويه. لكنها
تـعــلم فـيـمــا بـعـد أنه يــعـتـزم الـســفـر إلى سـوريـا
لالنـضــمـام إلى تـنـظـيم الــدولـة اإلسالمـيـة وبـاتت
ـزقة بـ مـحاولـة إثـنائه عن الـذهـاب والسـماح
لـلسـلطـات بالـتدخل). وقـال آندريه تـيشـ مخرج
الـفيلم (الـنقـطة األساسـية في الـفيلم بـالنـسبة لي
ـرأة الـبسـيـطـة... كـيف ـكن لـهـذه ا كـانت كـيـف 
تسـتطـيع فـجأة أن جتـد طريـقة لـتسـاعد حـفيـدها
عـنـدمـا أدركت أنه عبـر إلى اجلـانب اآلخـر).وقال
ـشاهدون مـاذا سيفـعلون (إنه يريد أن يـتساءل ا
وقف).وقال تيش إذا وجدوا أنـفسهم في ذلك ا
(إن جـانـبــا كـبــيـرا من احلـوار بــ شـخــصـيـات
الـــفــيـــلم مـــســـتـــوحى من مـــقـــابالت أجـــريت مع
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هـــذا الـــبــرنـــامج يـــقــدم من شـــاشــة
ـعد تلـفزيـون الـعراق  ذهـبنـا انا وا
واخملــرج الى الــنــهـروان قــالــوا لــنـا
هناك تسكن سورية وكان هذا البيت
يــرعـاهـا لـفــقـر حـالــهـا وكـبــر سـنـهـا
وكـــانت تـــبــــيع ســـكـــائــــرمـــفـــرد في
ـال لـسد الـطـرقات لـكـونـها التـمـلك ا
ادية وحـاورها العرداوي حاجتهـا ا
وغــنت لي وكــان صــوتــهــا كــمــا هـو
بــعـدهـا ســجـلـنـا لــهـا حـلــقـة وكـانت
ــيـزه. كــان الـفــنـانــون يـتــقـاضـون
راتـــبـــاً شـــهــريـــاً من الـــدولـــة انــذاك
طـربة سورية تشجيـعا للفـنان لكن ا
ن تذهب لم تتقاضا راتـبا والتعرف 
لــكي حتـصل عــلى الــراتب قـلت لــهـا
ـــســـؤولـــ في (اذهـــبـي الى احـــد ا
وزارة الـــــثـــــقـــــافـــــة ) وذهـــــبـت الى
اسـتــعالمـات وزارة الـثــقـافـة وكـانت
مسـؤولـة االسـتعالمـات امـرأة اجهل
ـا شاهـدتـها اسـمهـا طـردت سوريـة 
ـالبس رثــــة وكــــبـــيــــرة في الــــسن
اعـتــقـدت انـهـا مـتــسـولـة ومـصـادفـة

والـقـتـلـة وقـطـاع الـطـرق ! اقـول هذا
وانا استذكر الفنانة الراحلة سورية
حـس حـيث ان امـرها يـنـطـبق على
اذ ظـهر ـبـدع الـيـوم  الـكثـيـر من ا
صـوت جــمـيل في االذاعـة الــعـراقـيـة
فـي بــدايــة الـــســتــيــنـــات من الــقــرن
ــاضـي وكــان اجلــمــهــور يــســتــمع ا
اليـ لـصــوتـهـا بـشــغف واطـربت ا
وتــمـيــز صــوتـهــا من بــ االصـوات
النـسائيـة من بنـات جيـلها واول من
ــوســيـقــار الــراحل جــمـيل قــدمــهـا ا
بـشـير وسـجل لـهـا مـجـمـوعـة اغاني
ونــالت شــهــرة واســعـة مــنــهــا ( انـا
(مـيـكـفي دمع العـ يـا بويه) وياك) 
كلـمات جـودت التـميـمي احلان رضا
علي وغـنتهـا فائزة احـمد بـغير حلن
ه الــشـومــلي ويـا ه يـا  واغــنـيــة 
مـــاخـــذات الــولـف وغــيـــرهـــا..وكــان
يطربني صـوتها ويذكـرني بطفولتي
كنا نقدم برنامج سوالف وطرب في
نـهـايـة التـسـعـيـنـات من اعـداد عادل
العرداوي واخـراج علي حـنون وكان

كـــنت ذاهـــبـــا الى الـــوزارة ووجــدت
قابل سورية جالسة على الرصيف ا
? اذا تبك للوزارة تبكي قلت لها: 
قــالـت (طــردتــني ام االســـتــعالمــات)
ذهــــبـت الى االســــتــــعـالمــــات وبـــ
اذا تطردين راجعـ قلت ( حشود ا
هـذه الـفنـانـة الـكـبـيرة?) قـالت: (ومن
هي الفنانة الكـبيرة ? ) قلت لها(هذه
ت وبـــــكت مـــــديــــرة ســــوريـــــة) تـــــأ
االسـتـعالمـات وذهبـت لهـا وقـبـلـتـها
واعـــتــذرت مــنــهـــا اعــتــذارا شــديــدا
ـــســـؤول في الــوزارة واتـــصــلـت بــا
ــسـؤول يــعــشق صـوت وكــان هـذا ا
سوريـة بشـكل  اليوصف ثم اتـصلـنا
به وقلنا (ان سورية حس موجودة
في االســـتــعالمــات) فــنــزل مــســرعــا
ا شـاهـدهـا قبـلـها ثم لـيسـتـقـبلـهـا و
ادرج اسـمـهـا ضـمن قـوائم الـفـنـان
ـهـا براتـب شهـري لـكن لم و تـكـر
تكـتـمل فرحـتهـا النـها غـادرت الدنـيا
وتركت ارثـا فنـيا جمـيال .. رحم الله

طربة سورية حس . ا

włU½ —U²Ý

ــوسـيـقـيـة فـي بـغـداد تـلـقى مـديـر مــعـهـد الـدراسـات ا
تــعـــازي زمالئه وطالبـه لــوفـــاة والــده نــاجـي عــمــران

سائل الله ان يسكنه فسيح جناته.
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بياد) رئـيس حترير مجلـة (بارا
اعـــلن صـــدور عــدد جـــديــد من
اجملـــــلــــة عن قــــسـم االعالم في
ـبــيــة الـوطــنــيـة الـلــجــنـة الــبــارا
الــعـــراقــيـــة و تــعــنـى  بــشــؤون
ريـــاضــة مـــتـــحــدي االعـــاقــة.  
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الــشــاعـــر االردني شــارك مع عــدد مـن الــشــعــراء في
امــســيـة نــظــمــتــهــا جلــنــة الــعـمـل الــوطـنـي في نــقــابـة
ــهــنـــدســ في إربــد بـــعــنــوان (دور األدب في دعم ا

قدسية). رأة ا صمود ا
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الشـاعرة السورية وقعت مجموعـتها الشعرية اجلديدة
ـركـز الثـقـافي الـعـربي فـي أبو (مـراثي اجلـنـون) في ا

رمانة. وتضم اجملموعة عددا من قصائد التفعيلة.
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الـفـنان الـعـراقي قررت كـلـية الـفـنون اجلـمـيلـة بـجامـعة
ــسـرح الـقــادسـيــة أن يــكـون مــهـرجــانــهـا اخلــاص بـا
الـتــجـريـبي لـهــذا الـعـام حـامال  اســمه ( دورة الـفـنـان

عزيز خيون).
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الـتـشـكيـلـية الـسـوريـة تقـيم مـعـرضهـا االول في صـالة
ـديـنة الـسويـداء ويضم  285عـمال فنـيا كلـيـة الفـنون 
بـتـقــنـيـات مـخــتـلـفـة تــنـوعت بـ الــرسم عـلى اخلـشب

والسيراميك والكرتون.
ÍuÝu*« s ×

الكـاتب والـصـحفي الـعـراقي تلـقى امـنـيات زمالئه في
وزارة الثـقـافة لـنجـاح الـعمـلـية اجلـراحـية اتي اجـراها

مؤخرا في تركيا وتكللت بالنجاح.
…dL « œuL×

االديب االردني الــراحل اسـتـذكـرتـه الـلـجـنـة الــثـقـافـيـة
لقـسم اللـغة العـربيـة في آداب اجلامعـة األردنيـة بندوة

عنوانها (محمود السمرة.. األديب الناقد).
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ثـلة. على حد علمي جائزة أفضل 
فـإننـا نـحن الـثالثـة واحـد ويجب أن
نـكــون األفـضل. هــذه (اجلـائــزة) لـنـا
نحن الثالثـة. إن امي محفور عـليها

كن أن نحفر أماء أخرى). لكن 
ثل وفاز رامي مالك بجائزة افضل 
لحمة البوهيمية عن دوره في فيلم ا
 (بوهيـميان رابـودي). وكان مالك قد
فـائز بـجـائـزة غـولدن غـلـوب كـأفضل

{ لـــنــدن - وكـــاالت - حـــصل فـــيــلم
(رومـا) األبــيض واألود عـلـى جـائـزة
ية الـبريطانـية لفنـون الينما األكاد
والتلـفزيون (بافـتا) ألفضل فـيلم كما
فاز مـخرجه ألـفونـو كوارون بـجائزة
أفـــضل مــخـــرج.وفــاز الــفـــيــلم وهــو
مسـيـرة شـبه ذاتيـة عن عـامل مـحلي
اضي في في الـبعـيـنـات من الـقـرن ا
ـوم ـكـيـك بـلـلـة من اجلــوائـز هـذا ا ا
ا يعـزز طريقه أمـام احتمـال الفوز
ية علوم وفنون الينما بجائزة أكاد
األمـريـكيـة (األوكـار).وفـازت أولـيـفـيا
ــثــلـة عن ــان بـجــائــزة أفــضل  كــو
ــفــضـلــة) والـذي دورهــا في فـيــلم (ا
لكة آن التي حكمت لعبت فيه دور ا
بـــريــــطـــانــــيـــا في الــــقـــرن الــــثـــامن
ـان عــشــر.وكــان قــد  تــرشــيح كــو
ــا تـــون الــلــتــ وريــتـــشل فــاي وإ
شـاركـتاهـا الـبـطـولة لـلـحـصـول على
ــان لــزمــيـالتــهـا جــوائــز.وقــالت كــو
رشحـات لدى اتالمهـا اجلائزة (إن ا
لــيــلـتــنــا رائــعــة. ألي كــذلك? ... هـذه

ـمثل { كالـيفـورنيـا- وكاالت - قال ا
األمـريكي جـورج كـلـوني إنه سـيـعود
للتلـفزيون بـعد غياب  20عاما ليقدم
مسلـسال مقـتبسـا من رواية (كاتش-
الكالسـيـكيـة سيـذاع عـبر خـدمة (22
هــولـو لــلــبث عــلى اإلنــتــرنت وتـدور
يـة الثانية أحداثه أثناء احلـرب العا
ويــنـاقـش فـكــرة جــنــون احلـرب.وفي
ـسـلسل حـديث لـلـصحـفـيـ بـشـأن ا
قــال كــلــونـي (إنه قــاوم في الــبــدايــة
ـشـاركـة في عـمل مـقـتبس عن فـكرة ا
رواية جوزيف هيلر الصادرة في عام
وتـــدور الــروايـــة حـــول أحــد .1961
أفراد سـرب مـقـاتالت يـدخل في نزاع

مع قادته األعلى رتبة).
ـنفـذ للـمسـلسل ـنتج ا وكلـوني هو ا
وأخــرج حــلــقـــتــ مــنه. وقــال خالل
حدث أقـامـته رابطـة نـقاد الـتـلفـزيون
(إنــهــا روايــة مــحــبــبــة. لم أكن أريــد
خوض ذلك).لـكـنه قـال (إنه شارك ألن

ـــــــثـل في فـــــــيـــــــلم درامـي عـن نف
الـدور.وفـاز مـاهـرشـاال عـلي بـجـائزة
ـثل ماعد عـن دوره في فيلم أفضل 
كتاب أخضر) “جرين بوك). في ح
فــازت ريــتـشـل فـاي بــجــائــزة أفـضل
ــثــلـة مــاعــدة عن دورهــا في فــيـلم
ـفـضـلـة) “ذا فـيـفــوريت). كـمـا فـاز ا
فضلة) “ذا فيفوريت) بجائزة فيلم ا
أفضل فيلم مأخوذ عن قصة أصلية.

الكتاب قـاموا بعـمل رائع في تبسيط
ـــســلــسل هــذه الـــشــخــصـــيــات في ا
ؤلف مـن ست حلـقـات وتبـدأ هـولو ا

بثه يوم  17أيار). . 
قـال كـلـوني إنه سـعـيـد بـالـعـودة إلى
سلسل حول التلفزيون. تدور قصة ا
قائد مقاتلة أمريكية يدعى يوساريان
يشعر بالـغضب ألن اجليش يواصل
زيادة عـدد الطـلعـات اجلويـة التي
يتع عليه القيام بها لتسريحه

من اخلدمة. 
وكـــانت طـــريــقـــته الـــوحـــيــدة
لتفادي الـقيام بذلك هي ادعاء
اجلــــنــــون لـــكـن الـــطــــريــــقـــة
الوحـيـدة إلثـبـات جـنونه هي
زيد من الرغبـة في القـيام بـا
الـضــربـات اجلــويـة شــديـدة
اخلــطــورة ومن هـــنــا تــنــبع
ــــفــــارقــــة الـــســــاخــــرة في ا

القصة.

أعد حسـاباتك بـدقة  و تذكّـر أن في التـأني السالمة
و في العجلة الندامة.

qL(«

سـتمتـلك اليـوم الكثـير من السـحر لـذا ستعـرف جيداً
قرب إليك .  كيف تعمل مع ا

Ê«eO*«

 تعلّم من جتارب غيرك فال تقع في احلفرة التي ترى
شخصاً قبلك يقع فيها.

—u¦ «

تـعاون تـفاعل مع احلـبيب  وبـعد ذلك سـتكـون قصّة
حبّك كما في األفالم . 

»dIF «

ال بقدر ما في عالقاتك  كن حذراً جداً في أمور ا
الغرامية. رقم احلظ.8
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 ال تبالغ في الضغط على نفسك اثناء العمل و اال
وقعت ضحية االرهاق .

”uI «

ـشــاكـلك الـعـائــلـيـة. يـحـمل لك سـتـجـد حــلـوالً جـيـدة 
الي صفقات مثمرة. احلقل ا

ÊUÞd «

حتلّ صـعـوبـاتك الـصـغـيرة عـلى الـصـعـيـد الـعـاطفي.
تعلم كيف تنتقي اصدقائك في العمل.

Íb'«

في الـعـمل هنـالك من يـحـاول تـشـويه صـورتك بـسبب
نافسة ال تسمح ألحد بذلك. ا

bÝô«

 هنالك تغييرات جيدة ستساعدك للحصول على
كاسب ,رقم احلظ .7 بعض ا

Ë«b «

علـيك أنّ تـكون طـمـوحاً بـاعـتدال. الـظـروف ستـمـكّنك
من أن تكون حتت األضواء . 

¡«—cF «

حاول أن ال تـكون عدواني في الكلمات مع من حولك.
يوم السعد االربعاء.

 u(«
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اشـــطب مـــرادف الـــكـــلـــمــات
ـكن شــطب احلـرف اكــثـر و
من مرة لـتحصل على الـكلمة
ــطـــلـــوبــة: (وكـــالــة انـــبــاء ا

عربية):
الـطـفل - الـرضـيع - سـهـر -
نعـناع - ناعـمة -  مناورة -
جــزر جـــزيــرة -  لــيـــمــون - 
الــيـــابــان -  انـــدونـــســـيــا -
الـسوفـييت - ضب - محالت
كـــــــبـــــــرى -  مـــــــعـــــــارض -
رياضـيات -  عمر -  عامر -
مرج -  سـهر -  ر -  هالل
- تــــــمـــــارى -  نـــــابــــــولي -
البـنـدقـية -  مـواويل- رعـايا
-  مالئكة - تكافل -  رباب -

المع- كف.
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ضــــمن نــــشـــاطه االســــبـــوعـي ضـــيف
ـلــتـقى االذاعي والـتـلـفـزيـوني وعـلى ا
قـــاعـــة اجلـــواهـــري في احتـــاد ادبـــاء
الـعـراق  عـازف الـكـمـان بـاسم مـطـلب
ـوســيـقى لـلــحـدبث عن جتــربـتـه في ا
والـغــنـاء بــجـلــسـة حــضـرهــا عـدد من
ـوسيقي هتـم بـالشان ا ثـقفـ وا ا
والــغـنــائي وعـدد من زمـالء واصـدقـاء
مطلب  قدم اجللـسة نيابة عن اخملرج
ــوســيـقي صــالح الـصــحن الــبــاحث ا
دريـــد اخلــفـــاجي الـــذي قــال ( الـــيــوم
يـزة احتـفاءً بضـيفنـا القادم امسـية 
ـــهــجــر وهــو لــيـس بــبــعــيــد عن من ا
ـشـهــد الـتــلـفـزيــوني واالذاعي كـونه ا
عــازفــا ومــوســيــقــيــا ومــلــحــنــا درس
االخراج التـلفزيوني ولـديه العديد من
ــسـرح والــســيــنــمـا الــنــتــاجــات في ا

والتلفزيون ). 

وعن ســــيـــرته الـــذاتـــيـــة اضـــاف ( ان
احملتفى به تـولد بغداد  1963 حاصل
عـلى دبــلـوم فـنـون مــوسـيـقـيــة مـعـهـد
الــفـنـون اجلـمـيـلـة ودكـتـوراه في قـسم
ـرئـيـة من كـلـيـة الـفـنون الـسـمـعـيـة وا
شــغل مـنــصب مـديــر قـسم اجلـمــيـلـة 
ـسـرحـية والـسـيـنـمـائـية في الفـنـون ا
وزارة الـشــبـاب والـريـاضـة ويـعـد اول
مــدرب مـوســيــقي في قــصــر الـثــقــافـة
ـوسـيـقـيـة والـفـنـون وعـضـو الـفـرقـة ا
الـتـابـعة لالذاعـة والـتـلفـزيـون وعـضو
الـسيـمفـونيـة الوطـنيـة العـراقيـة وهو
مـــــلـــــحن مـــــؤلف العـــــمــــال درامـــــيــــة
شـارك بـصـفـة بـاحث في ومـوسـيـقـيـة 
ـوسيـقى العـربيـة بالـقاهرة  مـؤتمر ا
ومن اهم مـــنـــجـــزاته هـــو اول مـــؤلف
مـــوســيـــقي قــدم حـــفال في اجلـــامــعــة
ـستـنصـرية بـعنـوان عروس اخلـليج ا
وقــدم اربــعــة اعــمــال غــنــائـيــة ضــمن

الـسـيـمـفـونـيـة قـال (هي رقـصـة احلـلم
مــاخــوذه من احــدى فــعــالــيــات فــرقـة
الـفـنـون الـشـعبـيـة وتـتـحـدث عن شاب
ـــنــام نــائـم تـــظــهـــر لـه حـــوريــة فـي ا
وتـرقـص مـعه رقــصـة الــبـالــيه لـغــايـة
ماتتعبه وعندما يستيقظ ال يجد هناك
ايـة حـوريــة) وقـال ( لــديـنـا مــنـجـزات
فـنـيـة لـكن لـم تـعط لـنـا الـفـرصـة وهذا
مـايعـانيه الـكـثيـر من زمالئي ) بعـدها
ادى الفنـان كر الرسام قـصيدة يا ام
عـــوف لــلـــجـــواهــري وهـي من احلــان
باسم مطلب .ثم استذكر االسماء التي
تـعـامل معـهـا مـشيـرا (انـها كـثـيرة من
بـيـنــهـا امل خــضـيــر والـراحل ريـاض

كر وفينوس وآخرون).
داخالت بـعـدهـا تـوالت الـشـهـادات وا
للمحتفى به من قبل زمالئه واصدقائه
ــتـحــدثـ الــفـنــان جـمـال وكـان اول ا
الـســمــاوي الـذي قــال ( بــاسم مــطـلب

بـــرنـــامج اصـــوات شـــابـــة الـــذي كــان
يشرف عليه الفنان الرائد فاروق هالل
واهب ثم عمل ضمن برنـامج ستديو ا
الــــذي اشـــرف عــــلـــيـه الـــراحـل طـــالب

القرغولي ).
وحتـــدث احملـــتــفـى به قـــائال ( الـــيــوم
بـالـنـسبـة لي والدة جـديـدة في الـعراق
واعــطـيـت الـكــثـيــر لــبـلــدي كـمــسـؤول
مــوســـيــقـي وعــازف كــمـــان .وهــاجس
التلحـ موجود لدي منـذ الصغر وانا
اول من اخـرج فـديـو كـلـيب في الـعراق
وكنـا نطـور انفـسنـا دون ان نعرف من
خالل الــنــشــاطــات الــفــنــيــة وكــان في
داخلنا دائـما الصفاء والـنقاء ) بعدها
ادى مــطــلب احــدى روائع اجلــواهـري
ـقـصـورة عـزفـا وغـنـاءً وهي قـصـيـدة ا
مع فــرقـة انـغـام سـومـريـة الـتي ضـمت
العازف جمال الـسماوي وعلي شهيد
وسـيف الـدلـيـمي وعن اخـر اعمـاله في

فــنـان مــتـمــيـز وهــو من انــشط طـلــبـة
ـعـهـد بـرز مـبـكرا مـنـذ ان كـان طـالـبا ا
وعملت معه عدة اوبريتات منها دعوة
مــحب وكــان عـمـال كـبــيــرا ) وشــهـادة
ــوســيــقـــار عــبــد الــرزاق اخــرى مـن ا
الـعـزاوي الـذي قال ( مـطـلب هـو طـاقة
ـوسيـقى وافضل هـائلـة باالبـداع في ا
ـقام الـرست ولديه الـنضج اهتـمامه 
اجلميل واالنتقـاالت اللحنية من خالل

قصيدة ام عوف للجواهري ) . 
وفي خـتام اجلـلـسة قـدم رئـيس احتاد
ــعـمــوري لـوح ادبـاء الــعـراق نــاجح ا
اجلـواهـري للـمـحـتـفى به قـائال ( الفن
صورة الوطن وليس السياسة وحدها
وهـذا الرجل خـير من تـعبـر عن البـلد 
من عـــبـــر عن الـــوطن)  بـــعــدهـــا قــدم
الـفنـان جمـال الـسمـاوي قالدة االبداع
لـــلــمــحــتـــفى به مع الـــتــقــاط الــصــور

التذكارية معه.

سورية حس وصباح زيارة

ثلة ان حتصد جائزة أفضل  أوليفيا كو
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حققت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم رقماً قياسياً جديداً
يضاف إلى مسيرتها الفنية الناجحة وذلك بأجدد أعمالها
فيديو كليب أغنية (احلب زي الوتر) من ألبوم (حاسة بيك)
حيث شارف عدد مشاهديه على النصف مليون في أقل من
.أغنية احلب زي الوتر من  24ساعة وحتديداً  442ألفاً
كلمات الشاعر محمد رفاعي وأحلان وليد سعد وتوزيع
أحمد إبراهيم وقد سبق أن طرحتها عبر يوتيوب على

طريقة الفيديو ليريكس.وكانت آخر أعمالها أغنية خاصة
ولودتها اجلديدة التي وضعتها مؤخراً بعنوان ليا وهو

اإلسم الذي أطلقته عليه.

wÝUO  r — w  Âd−Ž

b¹bł

bFÐ Êu¹eHK²K  œuF¹ w½uK

ÎU UŽ 20 »UOſ

كاترين دينوف


