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العازف الذي اتـقن واجتهد في دراسة
هذه االلة وجعل منها رفيقة درب).

أمـا عن ســيـرة حـيـاة احملـتـفى به فـقـد
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احـتفى مـلـتقى اخلـمـيس االبداعي في
احتــاد األدبـاء واجلـمــعـيـة الــعـراقـيـة
ــؤلف لـــدعم الـــثــقـــافــة بـــالــبـــاحث وا
ـــوســيـــقي دريـــد فـــاضل اخلـــفــاجي ا
بـجــلـسـة اقـيـمت في قـاعـة اجلـواهـري
بــاحتـاد االدبــاء ادارهـا مــعـاون مــديـر
ــوسـيـقـيـة عـمـاد عـام دائـرة الـفـنـون ا
جـاسم الـذي حتدث في الـبـدايـة قائال
(مـرة أخرى نـلـتقي في مـحـراب احتاد
االدباء لـنحـتفي بـقامـة ابداعـية جتمع
ـبـدع بــ عـقـلــيـة الـبــاحث ووجـدان ا
وحـــرص الــتـــربـــوي من خـالل عــمـــله
كاسـتاذ لـلمـوسيـقى من الطـراز النادر
انـه الـدكــتـور دريــد فـاضل اخلــفـاجي
صـاحب الـلـمـسـات اجلـمـيـلـة عـلـى آلة

العود.
فــهـو ال يـكـتـفي بــالـعـزف واالمـتـاع بل
يـــأخــذك إلـى عــالم الـــتـــطــريب فـــهــو
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سبايك لي

—VŽ∫ لقطة من فيلم بورتريه
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تـداول عـدد كبـيـر من رواد مـواقع الـتواصل
ــطـربـة االجـتــمـاعي فــيـديــو لـ( مـيال )ابــنـة ا
اللـبنـانيـة نانـسي عجـرد خالل دورة تدريـبية
فـي رقـصــة الـ( زومــبــا) وظــهـرت مــيال في
داخل صـالة الـتمـارين وهي ترقص بـحماس
واسـتــمـتـاع.وتـفـاعل اجلـمــهـور مع الـفـيـديـو
مُـتــغـزلــ بــجـمــال مــيال وطـريــقــة رقـصــهـا
مُـطـالـبـيـنـهـا بـاالسـتـمـرار وعـدم الـتـوقف عن
أخــذ الــدروس كــمــا أثــنى اجلــمــهــور عــلى
عـجـرم وطـريـقــة اعـتـنـائـهـا في ابـنـتـيـهـا ايال
ومـيال.  وطرحت عـجرم مـؤخرًا أغـنية احلب
ـــنــاســـبـــة عـــيــد احلـب والــذي زي الـــوتـــر 

اضي. صادف يوم  14فبراير ا

وسـيـقـية من اجلـامـعيـة في الـفـنـون ا
كـلية الـفنـون اجلمـيلـة بجـامعـة بغداد

عام 1997. 
وسيقية عام اجستير في العلوم ا وا
وسومة (أسلوب 2000  عن رسالته ا
الشـريف محي الدين حـيدر وتـاثيراته
في عــــــازفي الــــــعـــــود فـي الـــــعـــــراق)
والــدكـــتــوراه- فــلــســفـــة في الــفــنــون
وسيقية عام  .2015كما خطط وقاد ا
مــشـــروع (مــوســـــــيــقى مـن الــعــراق)
بــــواقع ثـالثــــة أجــــزاء خالل األعــــوام
(2010 -2013 ) بــتــســـجــيـــله عــشــر
إسطوانات موسيقية توثق أهم منابع

وسيقية العراقية. وروثات ا ا
بـعـد ذلك تـرك جـاسم احلـديث لـبـعض
احلاضريـن فكانت هـناك مداخالت من
بــعض احلـضـور نـذكـر مــنـهم: حـبـيب
الــــظـــاهـــر و عـــلـي حـــنـــون وحـــســـ
الـــســلـــمـــان  وقـــد اطـــروا جـــمـــيـــعــا

ية إالمكـانات الفـنية واالكـاد
لــلــفــنــان دريــد  الــذي حتــدث
باخـتـصار عن جتـربته الـفنـية
وحـ طـلـب من دريـد ان يـعـزف
قلـيال اعتـذر واستـعاض عن ذلك
بـعـرض فـيلم وثـائـقي يـظـهـر فيه
دريد فاضل يعزف على الة العود.
وفي خــــتـــام احلــــفل قـــدم نــــقـــيب
الــفـنـانـ الـعـراقـيـ جـبـار جـودي
بــاقــة ورد لــلــمــحـتــفـى به كــمــا قـام
رئـــيس اجلــمـــعــيــة الـــعــراقـــيــة لــدعم
الـثـقـافـة وزيـر الثـقـافـة االسـبق مـفـيد
اجلزائـري  بتـقد بـاقة أخـرى له بعد
أن حتدث عـن (أهمـية االحـتفـاء بفـنان
له بــصـمـة فـي اخـتـصــاصه مـثل دريـد
فاضل وإن جـاء هذا االحتـفاء مـتأخرا
بـــعـض الـــشـيء). و تـــســــلـــيم  درع
اجلواهـري الى دريد فـاضل  مقـدما له

من احتاد االدباء.
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ـطــربـة الـلــبـنـانـيــة إلـيـســا الـتـهـاني وجـهت ا
لـزميلـها الـفنـان عاصي احلالني وذلـك بعد
ـشاهـيـر األحد فوز ابـنه الـولـيد بـلـقب ديـو ا
ـاضي والذي كان قد خاض منافسة قوية ا
ـمــثل الـكــومـيــدي عـبـاس في الــنـهــائي مع ا
جعـفر ومـلكة جـمال لـبنـان السابـقة فـاليري

أبو شقرا.
وكتـبت إليسا عبر حسـابها على موقع تويتر
وقـالت: (أحـلى إجنـاز إللك غـيـر إنك فارس
الغـناء العـربي وتاريخك بيـحكي عنك هوي
ــــوهـــــبـــــ وفــــ إنـك جــــبـت أحــــلـى والد 

وأخالقن. ألف مبروك للوليد).
وكــانت اجلـائـزة الــتي حـصل عـلــيـهـا حـامل
الــلــقـب احلالني عــبــارة عن مــبــلغ 30 ألف
دوالر تـبــرّع فـيه جلــمـعــيـة انـســانـيــة بـهـدف
تــقـد الــعــون إلى األطــفـال الــذين يــعــانـون

ناعة. مرض نقص ا
واحـيت جنـوى كـرم الـســهـرة اخلـتـامـيـة من
الـبــرنـامج وقـدمت مـجـمــوعـة من أغـنـيـاتـهـا
ـشـاركـة كل مـن جـوزيف عـطــيـة وأنـطـوني
تومـا وفـيـمـا بـعد  االحـتـفـال بـعـيـد ميالد

كرم التي أتمت عامها الـ53.
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الـكـاتب والصـحـفي الـعراقي الـقى مـحاضـرة في مـجلس
( الربيـعي الثقافي بعنوان (البربر وأالمازيغ وظلم الظا

. عني امام حشد من رواد اجمللس وا
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ـتمـيز ووسام الباحـث السعـودي حصـد جائزة الـباحث ا
ـتـمــيـز مـن جـامــعـة كـنــسـاس االمــريـكــيـة عن مــشـاريـع ا
ـعنون (منهج مقتـرح للتربية البـدنية للبنات في مشروعه ا
رحلـة االبتدائية للمـدارس السعودية وفقا لـنظام التعليم ا

االمريكي).
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ي في جـامعـة بـيـرزيت بـفلـسـطـ شارك بـالـندوة االكـاد
احلوارية الـتي اقامها منتدى النـهضة العربية في عمان 
عـاجم) بالتزامن بعنـوان(االنطولوجـيا العـربيّة وحَوسـبة ا

ي للغة األم). مع (اليوم العا
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ـوســيـقـي الـعــراقي يـحــيي غـدا ا
اخلـــمـــيس حـــفال عـــلى خـــشـــبــة
ـســرح الــوطــني مع مــجــمــوعـة ا
سـومــريـون وبـالـتـعـاون مع دائـرة
سـرح بعنوان (طريق السـينما وا

.( الياسم
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الــشـاعــر االردني وقع مـســرحـيــته الـشــعـريـة (ورد وديك
ـاضي في جـمـعــيـة الـفـالـوجـة اخلـيـريـة اجلـن) الـسـبت ا

. شاركة الناقد زياد أبو ل و
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الــنــاشــــــــطــة الــعـــراقــــــــــيــة حــضــــــــــرت امـــــــــس
ــركــز االقـــلــيــمي الـــعــربي في الــــــــــثالثـــاء اجــتــمـــاع ا
ثـلـة لسـكـرتاريـة رابـطة العـاصـمة الـلـبنـانـية بـــــــيـروت 

رأة العراقية. ا
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ــســلــسل ــمــثل الــســوري انــضـم إلى قــائــمــة أبــطــال ا ا
ـان سـعيـد و إخراج االجـتـماعـي (مسـافة أمـان) نص إ

الليث حجو.
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الكاتبة العراقية صدرت لها الطبعة الثانية من مجموعتها
ـعنـونـة (أم للـعمـر بـقيـة) وتقع في الشـعـرية الـقصـصـية ا

توسط 90 صفحة من القطع ا
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أفـــضل فـــيـــلم هـــذا الـــعـــام يـــعـــد قـــرارا
خـاطـئـا).وذكـرت وسائـل إعالم عـديدة أن
لي حـــاول اخلــروج ســريــعــا من مــســرح
دولـبي عـقب إعالن فـوز (جـرين بـوك) في
نهـايـة حفل األوسـكـار ليل األحـد ثم عاد
إلى مقـعده وأولى ظـهره للـمنـصة عـندما
كان فـريق الفـيلم يـتسـلم اجلائـزة.وخلف
كـوالـيس قـاعـة الـصـحـافـة أشـار لي إلى
(أن فـيـلم درامـا عــرقـيـة آخـر من إخـراجه
هـــو افـــعل مـــا هـــو صـــواب (دو ذا رايت
ثــيــنـج) لم يــنــجح في الــتــرشح جلــائــزة
أوسـكــار أفــضل فـيــلم عـام  ?1989وهـو
العـام الذي فاز فـيه فيـلم توصـيل اآلنسة
ديــــزي (درايـــفـــنج مــــيس ديـــزي) الـــذي
يــحـكي عن ســائق أسـود لــسـيــارة امـرأة
بــــــيــــــضــــــاء عــــــجــــــوز مـن اجلــــــنـــــوب
بــاجلــائــزة).وردا عــلى ســؤاله بــشـأن رد
فـــعــله عــلـى فــوز (جــريـن بــوك) قــال لي
( يالزمني احلظ الـسيء. كلما للصحـفي
قاد أحـد سيـارة آخـر أخسـر أنا... اتـخذ
احلـكم قـرارا خــاطـئـا). وفـاز لي بـجـائـزة
ـشـاركـته في أفـضل سـيـنــاريـو مـقـتـبس 
كـــــتــــابـــــة فــــيـــــلم كـالنــــزمـــــان األســــود.

لـوس اجنـلـوس - وكـاالت - قـال اخملرج
سـبـايك لي الـذي رُشح فـيـلـمه كالنـزمـان
األســـــود (بالك كـالنـــــزمـــــان) جلـــــائــــزة
األوسكـار (إن فوز فـيلم الـدراما الـعرقـية
كــتــاب أخـضــر (جــرين بـوك) بــأوســكـار
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{ لـــــوس اجنــــــلـــــوس  –وكـــــاالت -
يـة لـيدي غـاغا حترص الـنجـمـة العـا
تابع بشأن على إثارة البلبلة ب ا
تـعـلـقة إطالالتـها وخـصـوصـا تلـك ا
ـيـة مـثل ــهـرجـانـات الـعــا بـأضـخم ا
حـفل تــوزيع جـوائـز االوســكـار الـذي
أقــيم االحــد عــلى مــســرح دولــبي فى
هـولـيـوود.ارتـدت غاغـا فـي إطاللـتـها
مـجـوهـرات وصل ثــمـنـهـا إلى الـ 30
ملـيـون دوالر أمـريـكي حـيث احـتوت
مجوهـراتهـا على ماسـة صفراء وهي
 128قيـراطا بحـسب إحدى الـصحف
ـمــثــلـة ــيــة. الى ذلك فــاجــأت ا الــعـا
األمريكيـة جينـيفر لـورانس اجلمهور
مـــؤخــراً بـــإعالن خــطـــوبـــتــهـــا عــلى
صـديــقـهـا كــوك مـاروني الــذي يـعـمل
ــعـــرض جالدســتــون مــديــراً فـــنــيــاً 
بـنــيـويــورك بــعـد مــرور أشـهــر عـلى

مـواعـدتـهمـا.وأطـلت لـورانس
بعـد إعالن خطـوبتـها بـرفقة
خطيبها حيث إلتقطت لها
عـــــدســــــات كـــــامـــــيـــــرات
الـــبــــابـــاراتـــزي صـــوراً
تظـهـر خا اخلـطـوبة
فـي يــــــدهــــــا والـــــذي
بــــــحــــــسـب بــــــعض
التقارير الصحافيّة
فـــــــــــإنّ اخلـــــــــــا
ـــاسـي يـــحــــمل ا
تــــــــــوقــــــــــيع دار
مــــــجــــــوهـــــرات
عــريـــقــة ويــزن
نـحو 4 قـيراط
ويــصل ســعــره
ألـــــف إلـــــى 85 

دوالر.

ال تــعـتـمـد عــلى الـتـعــقـيـد في شــرح االفـكـار ألن هـذا
قابل . يزعج الطرف ا

qL(«

قد تصـادف بعض األفكار اخليالية  كن واقعياً أكثر
. يوم السعد االربعاء.

Ê«eO*«

كن بسـيـطـا في ايـصال افـكـارك واعـتمـد عـلى نـفسك
شاكل  . في حلّ ا

—u¦ «

في الـعمل لـديك مشكـلة العـناد يجب ان تـتخلى عـنها
..رقم احلظ7.

»dIF «

التطـورات اجلديدة التي تواجهك في الـعمل ستجعلك
اكثر حكمة بقرارتك.

¡«“u'«

حـان الوقت لـتضع أفـكارك مـوضع التّـطبـيق . مارس
بعض الرياضة.

”uI «

شـاكل الـعـائـلـيـة الـبـسـيـطـة يـسـاعدك هنـالك بـعـض ا
الشريك في حلها .

ÊUÞd «

تـكلـم عـنك بأمـور ال تعنـيهم و ضع أسـكت ثرثـرة ا
ضايقة الناس لك . حداً 

Íb'«

هـذا يوم جـيد لـلـتعـاطف مع الصـديق  ال تـبخل عـليه
الطفة. بالقليل من ا

bÝô«

تــمـتع بــالـطـبــيـعــة كي تـتــمـكن مـن تـفــجـيـر إبــداعـاتك
. كبوتة. يوم السعد االثن ا

Ë«b «

. و ال اآلخــرون هم مـصـادر طـاقـة لـك. كن اجـتـمـاعـيـاً
تسمح لالنطواء بالسيطرة عليك . 

¡«—cF «

لـديك فرصـة سفـر الى بلـد مـجاور ال تـضيـعهـا ..يوم
السعد الثالثاء.

 u(«
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طلوبة : الكلمة ا
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دمـشق  –بــيـروت  –عــمـان –
الرياض  –الكويت  –بغداد –
صـنــعـاء  –عـدن  –الـقـدس –
ـديـنة  –مسـقط – ـنـامة  –ا ا
ابوظبي  –القـاهرة –اخلرطوم
 –الـرباط  –اجلـزائر  –تونس

 –طــرابـــلس  –نــواكـــشــوط –

اسمرة  –اسكـندرية  –دبي –
الشـارقة  –عجـمان  –حلب –
جدة  –بر  –جو  –سد  –حد

 –قص.
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تـتـســـــــــــــــــاءل عـمـا الت الـيـه قـصة
الـــفــيــلــــــم ومــا ان تـــكــتــمل خــطــوط
احلــكـــايــة حــــــــتى تــصــبح الــرحــلــة
ا يـجـعـلك تـرغب في تـكرار مـظـلـمـة 
ــشـــاـــــــهـــدة لــتـــبــدا بــحـل االلــغــاز ا

احمليرة).
وقـــــــــــال اخملرج عزام صـالح (غالبا
مــاتـتــعـامل افالم الــرعب مع مـخـاوف
ــشـاهــدين وخــوفـهم من وكـوابــيس ا
اجملـهـول لــذلك تـرتـبط افالم الـرعــــب
بـقــصص تـدور حـول قـوى شـريـرة
تــتــدخل في حــيـاتــنــا الـيــومــيـة
وهــذا مــاوجــدنـاه فـي الــفـيــلم
وهــو اول فــيــلم رعب عــراقي
والــــفـــيــــلم اعــــتـــمــــد عـــلى
ــوســــــــيـــقى واحلــبــكــة ا
واالنــارة كــافـضل ادوات

افالم كـهذة .والـفيـلم مبـني على قـصة
حقـيقية وشـخصيـات واقعية ويـعتمد
عـلى احـداث انـسـانـيـة ويـبـقى الـفـيلم
ــتــعـــة لــدرجــة تــصــيــبك مــحــاولــة 
مــشـاهـدتـه بـالـدهــشـة لــكـنه يــنـحـرف
بسهـولة نحو الـرعب اجلسدي واقول
ان الــفـيـلم يـســتـحق الـصـدارة في كل

زمان ومكان ).
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عـــرض مــنـــتـــدى صــدى الـــســـيــنـــمــا
سرح مؤخرا وعـلى قاعة الف ليلة وا
ـركـز الـثـقـافي الـبـغـدادي ولـيـلـة في ا
فـيــــــــــلم (بورتـريه) لـلـمخـرج الـشاب
حـيـدر الـشــــــاجلي سـيـنـاريـو وحوار

عــلي الـدراجي تــمـثــيل سـمــيـر بــاشـا
وســيـــد فــيــاض وتـــغــريـــد الــعــزاوي

واخرون.
عن الــــفــــيـــلـم قــــال اخملـــرج حــــيـــدرلـ
(الــزمـــان) ان (بـــورتــريـه هــو من اول

ـرعـبـة في الــعـراق ويـتـحـدث االفـالم ا
ـــــــة االجتـــار بــــاالعــــضـــاء عن جــــر
الـبــشـــــــريـة وعــدم احـتـرام الــطـبـيب
ــــهـــنـــــــــــــــته مـن خالل اصــــطــــيـــاد
ضـــحـــايـــاه وبـــــــــــــيع اعـــضــائـــهم 
والـفيـلم شـــــارك في مـهرجـان الغوس
فـي نــيــجــيــريـــا ونــال جــائــزة افــضل

اخراج).
وعن افـالم الـــرعب حتـــدث الـــنـــاقـــد
السينمائي مهدي عباس قائال ( في
عــالم الـيـوم اصــبح من الـصـعب ان
جتـد فـيـلم رعـب يـعتـمـد عـلـى اثارة
وارعـــــــاب حـــــــواسـك دون دمـــــــاء)
واضـاف (فــيــلم بــورتـريـه خملـرجه
حـــيـــدر الـــشـــاجلي هـــو من اجنح

االفالم.
عملية بيع والفيلم يحمل فـكرت 
وجتـارة االعــضــاء الـبــشــريـة من
لكن في هـذا الفـيلم خالل الرعـب 
الــصــــــــــوت ضــبــابـــيــة وبــدون
وضـــوح كــون مـــشـــاهـــد الــرعب
ـوســيــقى صــورة ظالمــــــيــة وا
كـــــانـــــت اعــــلـى من الـــــصــــوت
وعـــمـــومــــا في الـــنــــهـــايـــة هي
مــحـاولــة جــيــــــــــدة كــون هـذا
اول فـيـلم رعب عـراقي واتـمنى
مـن اخملــــرج ان يــــعــــمـل عــــلى
اخـراج فـيـلم روائي طـويل كي

يبقى في الذاكرة ) .
بـــــعــــدهــــا حتـــــدث الــــنــــاقــــد
ي ســــالم شـــدهـــان واالكـــاد
فــقــــــــــال (ازدادت شــعــبــيــة
افالم الـــرعب في عــام 2018
عـــــــــــنـــدمـــا اعــتـــاد كـــتــاب
قـصص الـرعب صـعـود سلم
اجملد من خالل االفكار التي
تــــشـــمل خـــوض مـــخـــاطـــر

حقيقية .
 واضاف (ان فيلم بورتريه
يــنــاســـــب اجلــمــيع وفــيه
ـط من الـغــرابـة يـجــعـلك

ليدي غاغا

ذكر جاسم وفقا لصفحة دائرة الفنون
وسـيقـية في (فـيسـبوك)بـأن ( فاضل ا
ولــــد عــــام   1974 وأكــــمـل دراســــته
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في الـسـاعـة الـسادسـة من عـصـر الـيوم
االربــعـاء جــلـســة اســتـذكــاريـة خــاصـة
بــالــفــنــان الــراحل
يـــوسـف الـــعــــاني
حــــــيـث أعــــــتــــــلى
ـــســرح خــشـــبــة ا
الول مــرة قــبل 75

عاما. 
نتدى وقال مدير ا
ســعــد عـزيــز عــبـد
الـــصــاحـب وفـــقــا
لــلـمـوقـع الـرسـمي
لــدائـرة الــسـيــنـمـا
ـــســـرح (ضــمن وا
نشاطات الصالون
ــنــتـدى الـثــقــافي 
ـســرح وتـثـمـيـنـا ا
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ـسـرح الـثـقافي يـقـيم صـالـون مـنتـدى ا
ــســرحــيــ لــلــدور وعــرفـــانــا من كل ا
الـريـادي الـذي قـام به الـفـنـان واخملـرج
ــســرح الـعــراقي (الــعـاني) ومــدرسـة ا
الـــذي تـــخــــرج عـــلى يــــده اجـــيـــال من

سرحي العراقي ..   ا
ـنـتـدى سـيـحـتـفي الـصـالـون الـثـقـافي 
ــســرح بـذكــرى مـرور 75 عــامــا عـلى ا
ـــســـرح.. صـــعـــود الـــراحل خـــشـــبـــة ا
وسـيـتخـلل احلـفل عـرض فيـلم وثـائقي
عن الــراحل ســيــنــاريــو واخــراج عـزام
صـالح  وأقــامــة مـعــرض فـني لــصـور
ــفــرجـي اضــافــة الى تـــولــيف ظـــفــار ا
تــــقــــد مـــجــــمـــوعــــة من الــــدراســـات
ــسـرح يـوسف الـعـاني ـتـخـصـصـة  ا
يـقـدمهـا عقـيل مـهدي  عـواطف نـعيم 
حس علي هارف فـاضل ثامر و ظفار

فرجي) . ا


