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وسيقي والغنائي s∫ طالل على يؤكد ان الناقد يضيء الطريق امام العامل في احلقل ا Ë bI½
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ُـنـتج رئــيس مـجــلس إدارة شـركـة أعـلـن ا
صـــبّــــاح أخـــوان صــــادق الـــصــــبّـــاح في
ـهرجان الـتلفـزيونيّ الدوليّ عن انـضمام ا
الفنانة اللبنانية هيفا وهبي الى طاقم عمل
مــســـلــسل (أســـود فــاحت) لــتـــجــســد دور
الـبطولة وليكون هذا التعاون هو االول ب

نتجة وهيفا وهبي. الشركة ا
ـسـلسل اضـافـة الى ذلك  الـكشف ان ا
ــنــتــظـــر من تــألــيـف أمــ جــمــال الــذي ا
يُـشرف أيضـاً على ورشة الـكتّاب وإخراج
كـر الـعـدل وهو تـدور أحـداثه بـ مـصر
ولـبـنــان ضـمن اطـار اجـتــمـاعي وسـيـضم
ـعـروفة ـمـثلـ والـوجوه ا عـدد كـبيـر من ا

سيعلن عن اسمائهم قريبا
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مـثـلة الـسـورية كـنـدة علـوش على غـردت ا
تـويتـر كعـادتهـا في التـعليـق على األحداث
الـسـيـاسـيـة اجلــاريـة الـتي تـتـفـاعل مـعـهـا

وتهمها قائلة: 
(كل احلب والـدعـوات والـصـلـوات لـلـبـنـان
والـشــعب الـلــبـنـاني الــله يـحــمي هـالــبـلـد

الغالي ويحمي شعبه). 
وقـوبـلـت تـغـريـدة عـلـوش بــهـجـوم من قـبل
ـتـابـع الـذين اعـتـبـروا أنـها عـدد من ا
تـدعم لـبـنـان وال تـدعم بـلـدهـا سـوريا
وردّت عـــلــوش ــوقـع ايالف  وفـــقـــا 

على مهاجميها فقالت:
(بـتـرجـاكن اذا دعـيت لـلـبـنـان الحدا
يـقـلي ليش مـا دعـيتي لـسـوريا وإذا
دعـيت لسوريا ما حدا يقلي نسيتي
صـر ما حدا فـلسـط وإذا دعـيت 
يـقلي وين العراق ولـو دعيت لتونس
ال تــقـولــولي طب وين الــسـودان. مـا
بـتـقدرو تـقـولو آمـ وتـتـمنـوا اخلـير
لـلـغيـر بـدون توجـيه? الـله يـحفظ كل
بالدنـا ويحميها ويعمر قلب أهاليها

باحملبة).
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مـثلة السوريـة تعود إلى الصحـراء بعد أربعة أعوام ا
سلسل البدوي (الطواريد) لتؤدي من مشـاركتها في ا

شخصية (أم ظبية) في عمل جديد.
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أستـاذ العالقـات الدولـية في جامـعة الـيرمـوك االردنية
ضيـفته اجلمعية الفلسـفية األردنية في محاضرة حول

(النظريات غير الغربية للعالقات الدولية). 
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ونــقل حتــيـات وأمــنـيــات وزيـر الــثـقــافـة
خلـضيـر بـالشـفاء الـعـاجل . وكـان برفـقة
موسى اخلبـير القـانوني جبـار الشويلي
ومـدير قـسم الـتـقـنيـات كـامل تـتـر . وكان
نقيب الفنان الـعراقي جبار جودي قد
زار الــفــنــانــة الــقــديــرة
ســلـيــمــة خـضــيـر بــعـد
ـسـتـشفى رقودهـا في ا
الـدولي إلجـراء عــمـلـيـة
كبرى في مفـصل الفخذ
بــعــد تـعــرضه لــلــكــسـر
وجــــــــاءت الــــــــزيــــــــارة
لإلطـمئـنـان عـلى صـحة
الـفنـانـة والـوقـوف عـند
احتـيـاجاتـهـا.و خضـير
الـــقـــادمـــة مـن مـــديـــنــة
الـبـصـرة قـدمت الـكـثـير
ـتــنــوعـة من األعــمــال ا
ـسرح ب الـسـيـنمـا وا
والتـلفـزيون مـنذ نـهاية
اخلـــمـــســـيـــنـــات وبـــدأ
مسيرها الفني مع فرقة

هواة الفن .
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سرح تفقـد مدير عـام دائرة السـينمـا وا
احمد حسن موسى فنانة الشعب سليمة
خضـير في مـنزلـها بـعد إجـرائهـا عمـلية
جراحية لالطمئنان عن وضعها الصحي
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{ لـــوس اجنـــلــوس  –وكــاالت - تـــعـــرضت
وقف محرج جداً ية ليدي غاغا  غنية العا ا
ـديـنـة الس فـيـغاس في حـفـلـهـا األخـيـر 
ّ تـداوله بشكل كـبير وفي مقطع فـيديو 
عبر مواقع التواصل اإلجتماعي ظهرت
غـاغــا وهي حتــتـضـن مـعــجب إعــتـلى
سرح وحـملهـا.وبعد حلـظات بيـنما ا
كـانــا يــتــراقـصــان وهــو يــحـمــلــهـا
ـســرح لــيـقــعــا عـلى سـقــطــا عن ا
اجلمهور ويظهر بـعدها مجموعة
من حـراسـهـا وهم يــسـاعـدونـهـا

على الوقوف.
الى ذلـك اعــــــلـــــنـت غــــــاغـــــا أن
ــقـبل سـيــحـمل اسم ألـبـومــهـا ا

أديل مــا رآه مــتــابــعــوهــا إشــارة
واضحـة إلى ربط اسم األلـبـوم باسم

ية. طربة العا ا

تـشعـر بالـضـغط في العـمل ال تدع الـعـمل يؤثـر على
سالمك النفسي.
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ــشــاعـرك ال تــكن عــمـلــيـا يـجب أن تــتــرك مـســاحـة 
بصورة جادة طول الوقت.
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شـريك حيـاتك يـكره جتـاهـلك له ولفت انـتـباهك أكـثر
من مرة.
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من الصحى أن تعبر عن مشاعرك من وقت آلخر.يوم
السعد االربعاء.
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واد احلـافظـة واعتـمد ـليـئة بـا  ابتـعد عن األطـعـمة ا
وجبات صحية.رقم احلظ.9
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يــجب أن تـذهب لــلـطــبـيب كل فــتـرة لالطــمـئــنـان عـلى
صحتك.رقم احلظ .2
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يــجب أن تـــقــلل من غـــضــبك وتـــعــامل بـــحــرص مع
األشخاص الغرباء.
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تــوقف عن الـسـيــطـرة عـلى من حــولك يـجب أن تـقف
وقفة جادة مع نفسك.
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تتميـز بالعملـية الشديدة كـما أنك طول الوقت تسعى
لتحقيق أحالمك.
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ال تـمــنح الـعـمـل فـرصـة ألن يــوتـرك أو يـضــغط عـلى
أعصابك رقم احلظ.3
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الـعمل ال مـجال فـيه لألمور الـشخـصيـة ال تخـلط ب
األمرين.رقم احلظ.8
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تـشعـر بالـفراغ هـذه الفـترة لـكن حب جديـد قادم لك
فى الطريق.
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اكــتـب حــروف مــرادف الــكــلــمــات
ومــعــانــيــهــا لـــتــنــتــهي الى اواخــر
احلــــروف الـــــتي تــــتــــجــــمع حــــول
الـدئـائـرة الــسـوداء لـتــحـصل عـلى

طلوبة: الكلمة ا
1- دولة عربية

2- الوفاق

3- من سور القران الكر

ية راحلة 4- مطربة عا

5- نقيض هواية

6- لقب كر العرب

7- متحف اوربي شهير

8- متناثر االطراف

9- طراز سيارات اوربية

ضحكة 10- الطرائف ا

ثل عن مـثل الـسـوري فاز مـؤخـرا بجـائـزة أفـضل  ا
دوره في فـيلم (درب الـسمـا) ضمن فـعالـيات مـهرجان
توسط في دورته اإلسكندرية السينمائي لدول البحر ا

. اخلامسة والثالث

الـعـمـيـد الـعـراقي  تـعـيـيـنه نـاطـقـا رسـمـيا بـاسم وزارة
الداخـليـة بعـد إعفـاء اللـواء سعـد معن من مـنصـبه ناطـقا
اعالميا للوزارة مع بقائه مديرا عاما للعالقات واالعالم.

وصـلـيـة ضـيفـتـهـا قـناة (الـشـرقـيـة) االحد اخلـطـاطـة ا
ــــاضي فـي اجلـــزء الــــثــــاني من بــــرنــــامج (اطـــراف ا
احلـــديـث) الـــذي يــــعـــده ويــــقـــدمه االعـالمي مــــجـــيـــد

السامرائي.

الـروائي االردني نظـمت له مديـريـة ثقـافة إربـد في بيت
عرار الـثقافي حفل توقيع كتاب (ديوان الغجر)  وادار

احلفل الفنان صالح حمدوني.
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رئـــيـس احتــــاد احلــــقــــوقــــيـــ
الـعـراقـيـ انـتخـب امـيـنـا عـاما
مــســاعــدا الحتــاد احلــقــوقــيـ
الـعــرب  في إجـتــمـاع عــقـد في
عمان بحضور 15 دولة عربية.

ليدي غاغا

الـعربـية واألفـريقـية لـلمهـرجان ودعم
الــســيــنــمــا الــثــقــافــيــة اجلــادة رغم
الـصعـوبات الـتي تواجـههـا السـينـما
األفـريـقيـة الـفـرنكـوفـونيـة الـتي كانت
زودين األسـاسيـ أليام قـرطاج من ا

دة طويلة). السينمائية 
وتـابع قائال (حـاولـنا صـحبـة الراحل
جنـيب عـيـاد احملـافظـة عـلى مـسـتوى
مــــعــــــــ وجتــــنب االنــــســــيــــاق في
الــسـهــولــة وبـرمــجــة أفالم ال تــرتـقي
ــسـتــوى الـتــقـني لــلـحــد األدنى من ا

واجلمالي).
ـــهـــرجـــان أربع ويـــشـــمل بـــرنـــامج ا
مسابـقات رسمية هـي مسابقة األفالم
الـروائيـة الـطويـلـة وتضم 12 فيـلـما
ومـسـابقـة األفالم الـروائيـة الـقصـيرة
وتضم 12 فــيـلـمـا ومـسـابـقـة األفالم
الوثـائقيـة الطويـلة وتضم 12 فيـلما
ومسـابقة األفالم الـوثائقـية القـصيرة
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تـنطـلق الدورة اجلـديـدة من مهـرجان
أيـام قـرطـاج الـسـيـنـمـائـيـة في الـ 26

من  تشرين االول اجلاري.
وفي مـــؤتـــمـــر صـــحـــفـي لإلعالن عن
بـــــرنــــامـج الـــــدورة اجلــــديـــــدة وقف
احلـاضرون دقـيقـة صمت حـدادا على
ـهــرجـان جنــيب عـيـاد رحـيل مــديـر ا

اضي. متأثرا بسكتة قلبية في آب ا
ــسـتــشـار الـفــني لـلـمــهـرجـان وقـال ا
طــارق بن شــعـبــان (الــتـصــور الــعـام
انــطــلق من ضــرورة احملــافــظـة عــلى
ـــتـــفـــردة أليـــام قـــرطـــاج الـــهــــويـــة ا
الـسـينـمـائـية واالنـفـتاح عـلى اآللـيات
اجلــــديــــدة الــــتي صــــارت تــــهــــيــــكل
تـمـثلـة بـشكل ـيـة ا ـهـرجانـات الـعا ا

خاص في اجلانب الصناعي).
وأضـاف (أن الــهـدف احملــافـظــة عـلى
تـمثـلة في الـهوية هرجـان ا ثوابـت ا

ــســابــقــات األربــعــة الــرســمــيــة في ا
الدورة اجلديدة.

وسـتــكـون األفالم الــعـربــيـة حــاضـرة

وتـــضم ثــــمـــانـــيـــة أفالم. وســـيـــقـــدم
ـهـرجـان لـرواده 14 فـيـلـمـا تـعـرض ا
ألول مــرة من بــ 44 فــــيـــــلــــمــــا في

ـسـابـقات بـقـوة في جـمـيـع ا
ــشـــاركــة مـــصـــر ولــبـــنــان
والعراق وسوريا والسعودية
ــغـرب والــسـودان ولــيــبـيــا وا
والـــيــمـن إضــافـــة إلى جـــنــوب
أفـريــقـيـا والـكــامـيـرون وكــيـنـيـا

وبوركينا فاسو والسنغال.
وســـتـــفـــتــــتح الـــدورة اجلـــديـــدة
لـلـمـهـرجان بـعـرض فـيـلم (عرايس
اخلــوف) لــلــمــخــرج نــوري بــوزيـد
الـذي يـروي قصـة فـتاتـ في رحـلة
هـــروبــهـــمــا من تـــنــظـــيم داعش في
سـوريـا ومعـاناتـهـما في تـونس بـعد
رفـضــهـمـا من اجملــتـمع.كـمــا يـعـرض
ـهـرجـان أفالمـا لـعـشاقـه في صاالت ا
الــعــرض وداخـل الــســجــون وأخــرى
ضـمن فـعــالـيـات مـوازيــة أو احـتـفـاال
بــالـدول الــضــيـفــة عــلى الـدورة وهي
لـبنـان وتـشيـلي واليـابـان ونيـجيـريا.
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الروائي الـعراقي نـعاه وزير الـثقافـة والسيـاحة واآلثار
عـبــد األمـيـر احلـمــداني بـعـد ان وافــاه االجل اجلـمـعـة
مـؤكدا(ان الفـقيد قدم اضـية في احد مـشافي بغداد ا
للـمكتـبة الـعراقيـة والعربـية الـعديد من االبـداعات التي

ستبقى في الذاكرة) .

مؤخـرا اجتـماعـا موسـعا بـحضور
مــديــر عــام الــدائــرة احـمــد حــسن

ÍdOš Õö  ≠ œ«bGÐ

ـسرح ضـيـفـت دائـرة الـسـيـنـمـا وا
مــوسى وكال مـن الــفــنــانــ كــاظم
ـــســارح الـــنـــصـــار مـــديــر قـــسـم ا
وإبـراهــيم حــنــون مــديـر
الفـرقة الـوطنـية لـلتـمثيل
شـاهدة لتـشكـيل جلنـة ا
اخلــــاصــــة بـــالــــعـــروض
ـسـرحيـة األكـثر الـفـنيـة ا

جودة .
ووفــقـا لـصـفـحـة الـدائـرة
في (فــــيـــســـبـــوك) جـــرى
خالل االجـــتـــمـــاع بـــحث
عـايير السـبل لالرتقـاء 
الــــــقــــــيم اإلبــــــداعــــــيــــــة
واالهـــتـــمـــام بــاخـــتـــيــار
األفــضـل وفق ســـيـــاقــات
ــسـتـوى فـنــيـة تــرتـقي 
الـطـمـوح .وشـكـر مـوسى
الـــلـــجـــنـــة الـــســـابـــقـــة 

جلـهــودهم اجلـيـدة خالل عـمـلـهم .
و اخــتـــيـــار أعــضـــاء الـــلــجـــنــة
ــتــكــونــة من الــفــنـان اجلــديــدة وا
ريـاض شــهـيـد رئــيـسـاً وعــضـويـة
الـفــنـانـ حـيــدر مـنـعــثـرو سـافـرة
مـازن محـمد نـاجي  احمـد شرجي
مـــصـــطــفـى حــســـ عــلـي صــالح
وإبــراهـيم حـنـون عـبـاس.. عـضـواً

ومقرراً.
ومـنح مـوسى الـصالحـيـة الـكـامـلة
لـلـجـنـة في آلـية اخـتـيـار الـعروض
سرحيـة وإعطاء القيـمة احلقيقة ا
ـستوى لألعمـال الفـنية لالرتـقاء 
ـــســــرح الـــعــــراقي .وفي خــــتـــام ا
االجـتـمـاع اقـتـرح مـوسى ان تـكون
هـنـالك جـائـزة سـنـويـة تـمـنح الهم
الـعـروض الـفـنـيـة وتـعـلن اجلـائزة

ي . سرح العا في يوم ا
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ــوسـيـقـي طالل عـلي رئـيس الـفـنـان ا
ـوســيـقـيــة في مـعـهـد قـسم الــفـنـون ا

الفنـون اجلميلـة حاورته (الزمان) عن
ـوسـيـقي فـي الـعراق طـبـيـعـة الـنقـد ا
فــقــال (ان تــقــد اي فن من الــفــنــون

مرهون بعملية الـنقد والفن التشكيلي
مــــثال تــــطـــور تـــطــــورا رائـــعــــاً عـــلى
الـصـعـيـدين الـعـربي والـدولي نـتـيـجة
ظــــهـــور نـــقـــاد اضـــاءوا الـــدرب
لـفــنـانـيــهم وكـذا هــو احلـال في
ــسـرح والــفــنــون االخــرى امـا ا
وسيـقية كان بالـنسبة لـلفنـون ا
فيها النقد في العراق متواضعا
ومع مرور الزمن اصبح معدوما
ولــيس هـنـاك نـقـد حـقـيـقي كـون
ـوسـيـقي لـه مـواصـفات الـنـقـد ا
وشــروط مــحــددة امــا مـايــكــتب
الـيوم فـهو حـيـاة فنـان او اعادة
كــتــابــة تـــاريخ اغــنــيــة ووصف
الكلمـات واللحن واحداث اخرى
وهـناك من كـتب واصفـا االغنـية
بــالـــهــابــطـــة او الــســـيــئــة دون
التمكن من حتليلها بشكل علمي
صــحــيح ومــازال الــنــقـد هــزيال
ـــاســاعــد عـــلى تــدهـــور الــفن

وسيقي والغنائي). ا
ـارسـة مـوضـحـا (ان من يـريـد 

تـكـون له الـقدرة عـلى حتـلـيل االعـمال
وسيقـية والغنـائية في الرجوع الى ا
تلك ذاكرة ـوسيقيـة وان  دونات ا ا
وسيقي ام التام بالتاريخ ا قوية واال
ــادة وفي الـــنــهــايــة ان تــكــون هــذه ا
مـحــفـزة ومـنـشـطـة لـلــحـركـة الـنـقـديـة
الـنـاجــحـة). مـقـتـرحــا (ان تـسـتـحـدث
مـــادة دراســـيـــة عـــنـــوانـــهـــا الـــنـــقـــد
ـــوســيـــقي وان تـــدرس في اقـــســام ا
وسـيـقـية وان تـكـون هـناك الـفـنـون ا
ـوسـيــقي لـلـنـهـوض رابـطـة لــلـنـقـد ا
ــوسـيــقى والــغــنـاء في ــسـتــوى ا

العراق ).

ــتــلك ــوســيــقـي يــجب ان  الـــنــقــد ا
مـواصـقـات وشـروطـا معـيـنـة لـلـولوج
الى هذا الفن فالناقد هو الذي يضيء
الــطــريق امــام الــعــامــلــ في احلــقل
ـتـذوقـ لـها ـوسـيـقي والـغـنائي وا ا
ومن اخلـطـا ان يـقـتـصـر عـمل الـنـاقـد
عـلـى كـشف الـعــيـوب فــيـكـون كــالـنـار
حتـرق وتدمـر لذلك اصـبح الـكثـير من
الـــنـــقـــاد مـــكـــروهـــ من الـــفـــنـــانــ
واجلـمــهـور فــلـيس كل مــايـكــتب نـقـد
موسيـقي كون النـقد له مقومـات منها
ـوسيـقـية وان يـكون ـام بالـعـلوم ا اال
النـاقد يـجذب الـقار ويفـهم بسـهولة
ـــــام واسع بـــــأدب وفـــــنـــــون اال وا
ــتـــلك ثـــقـــافـــة عـــامــة االخـــرى وان 

واسـعــة ولـيس مـجـرد مـثـقف فـقط 
ـوسـيـقى لـهـا ارتـبـاط مهم كـون ا
في احلـــيــاة وعـــلى الـــنــاقــد ان
يـســيـطـر عــلى مـشــاعـره وعـدم
الـتـحــيـز لالعــمـال الـتـي تـتـفق
ومــزاجه او تــربـطه صــداقـات
ـــطـــرب وان ــــؤلف او ا بـــا طالل علي


