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رغم صــعـوبــتـهـا لــكـني وجــدت ان عـالم
االطـفــال جـمـيل ويــسـتـحـق ان نـلـحن له

وفيه حالوة وابداع ).
ويـخـتم زياره حـديـثه بـالـقـول ( بـاالرغم
من تـدهـور االغنـيـة الـعـراقـيـة في االونة
االخيرة السباب يطول شرحها اجد انها
مازالت بخـير وتتصـدر الساحة الـعربية
فلالغنيـة عشاقهـا ومتذوقيـها ويكفي ان
مطـربـ عربـا يـغنـون ويـقلـدون االغاني
ــعــنــيـة الـعــراقــيــة وانــاشــد اجلــهــات ا
االهـتـمـام بــاالغـنـيـة الـعـراقـيـة االصـيـلـة
وعــــدم تــــقــــد وتــــرويـج االحلـــان
الــهـابــطـة والــســوقـيــة بـذلك
ــــؤامـــــرة عــــلى نـــــوقف ا
انـــــهــــــاء االغـــــنــــــيـــــة

العراقي).

كلمات الشاعر عدنان هادي واغنية ابن
عـمي وسـجـلت اغـنـيـة لـلـمـطـرب مـحـمد
الـسامـربـعنـوان الـغربـة لـلشـاعـر محـمد
احملاويلي وسترى النور قريبا وسجلت
ـلـحن كـلـمـات اغـنـيـة لــلـمـطـرب مـاجـد ا
مــحــمــد الـغــريب بــعــنـوان يــاشــيــبـنه 
وحالـيا اسـتعد لـتسـجيل اغـنيـة خاصة
لالنتخابات بعنوان ماانتخب اال كلمات
وصفي طاهر واداء اجملاميع  واجلديد
انني اجتهت الى اغـاني االطفال بـعدما
وجدت هذا الـعالم اجـمل شئ في الكون

فـانــتـهـيت مـن تـسـجـيـل اغـنـيـة
شـــــجــــرتــــنه اخلــــضــــرة
كـــــلــــــمــــــات جـــــودت
الــتـــمــيــمي واداء
مــــــجـــــامــــــيع
االطـــــفــــال
وهــــــــــــــذه
الـتـجـربـة
االولـــــــــى
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ي االردني الـقى مسـاء الـثالثاء وبـدعوة من االكـاد
ـنتـدى العـربي محـاضرة بـعنـوان (أموال الـضمان ا

نتدى بعمان. االجتماعي إلى أين?) في مقر ا
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اخملــرج الــعـراقي قــدم مــسـاء
امس االربـــعــاء عــلـى مــســرح
الــرافـــدين الــعــرض االول من
ـؤلفـتها مـسرحـية (الـبوابة 7) 

الفنانة عواطف نعيم.
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ـســلـسل الـفــنـانــة الـعـراقــيـة تــشـارك فـي بـطـولــة  ا
الـكــومـيــدي اجلـديـد (شــاب جـات) تــالـيف واخـراج
عـمـران التـمـيـمي غـناء اسـراء االصـيل ويـعرض في

قبل. رمضان ا
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الـفنـانة اللـبنـانيـة بدأت حتـضيـراتهـا لتـصويـر كليب
اغـنـيــة (بـعـدو) و تـتـعــامل فـيـــــهـا مـع الـفـنـان زيـاد

برجي.
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ـصري يـحل ضـيف شـرف في فـيـلم (قلب ـمـثل  ا ا
أمه) خملــرجه عـمــرو صالح  حــيث يــصـوّر حــالــيـا

قرر عرض الفيلم في عيد الفطر. مشاهده ومن ا
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ــلــتــقى ــلــحن  الــعــراقـي احــتــفى به ا الــشــاعــر وا
اإلبــداعي في اإلحتــاد الــعــام لألدبــاء  الــكـتــاب في

العراق بجلسة اقيمت في قاعة اجلواهري.
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االول الـثالثـاء بــعـرض فـيـلـمـهـمـا (إفـري
بادي نـوز) الـذي كتـبه وأخـرجه اإليراني
أصــغــر فــرهـادي احلــائــز عــلى جــائـزتي
أوسـكــار. وتـقـدم فـرهـادي عــلى الـبـسـاط
األحــمـر مــشـبــكــا ذراعـيه
بــكــروز وبــارد إضــافــة
ــمـثل األرجــنـتــيـني إلى ا
ريـــــكــــــاردو دارين الـــــذي
شــارك أيــضـا فـي تـألــيف
وإخـراج الـفـيلـم.وينـافس
الـــفــــيـــلم  20عـــمال آخـــر
تـــتـــنـــافس عـــلى جـــائــزة
السعـفة الذهـبية .ويرأس
جلـــنــة الـــتــحـــكــيـم الــتي
ستمنح جـوائز هذا العام
ـمـثلـة االسـتـرالـيـة كيت ا
بالنــــــشـــــيـت ويـــــغــــــلب
األعــضــاء الـــنــســاء عــلى
الـلــجـنــة في نـســخـة هـذا
هرجان في العام. ويقام ا
الفتـرة ب الـثامن وحتى
الـــتــاسـع عــشـــر من أيــار

اجلاري.

ــــمـــثـــلـــة {  كـــان - وكـــاالت- ســـارت ا
مثل اإلسبانية بنيلوبي كروز وزوجها ا
خــافـيــيـر بــاردام عـلى الــبـســاط األحـمـر
الفتـتاح مـهـرجان كـان السـينـمائي امس

تتجـنب اخلالفات الـشخصـية مع زمالء العـمل اليوم
وتركز على حتقيق أهدافك .
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عالقـتك الــعـاطـفــيـة حتـتــاج لـبـعض الــشـفـافــيـة حـتى
تستمر يوم السعد االربعاء.
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ـزيـد من االهـتـمـام جتنب حـالـتك الـصـحـية تـتـطـلب ا
شروبات الغازية. الوجبات السريعة وا
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ساء الشريك يخبرك بضرورة جتنب اخلالفات عند ا
بينكما في الفترة القادمة.
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سـاء.تتـغلب على زيارة مـتوقـعة لـطبـيب العيـون عنـد ا
اضى. أحزان ا
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حـالتك الـصحيـة مستـقرة ال تسـته بـذكاء اآلخرين
حتى ال تقع ضحية لغبائك.
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ـسـاء تـتـمـكن من تـبـدأ صـفـحـة جـديـدة الـيـوم عـنـد ا
ترشيد نفقاتك .
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تـمـارين ريـاضـية جـديـدة يـكـلفـك بهـا طـبـيـبك اخلاص
للحفاظ على لياقتك البدنية.
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ـسـتـقـبل. احـذر نـفاق ال جـديـد بـخـصـوص قـرارات ا
احمليط بك.رقم احلظ.9
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عــــلـــيـك أن تـــكــــون أكـــثـــر حــــذرًا فى الــــتـــعــــامل مع
رؤسائك.رقم احلظ .8
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خطـواتك فى الـعـمل مـؤثـرة اليـوم ولـديك خـطط بـديـلة
تنقذك وقت احلاجة.
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مـشـاكـلك النـفـسـية الـتى مـررت بـهـا مؤخـرًا كـان لـها
تأثير سيئ على عالقتك باحلبيب.
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لكي جتـد الكلـمة الـضائعـة عليك
ـكونة لهذه ان تشطب احلروف ا
الــكــلــمــات أفــقــيــا او رأســيــا او
قــطــريــا وتــبــقى لــديك الــكــلــمــة

الضائعة من سبعة حروف:
عرين  –وكر  –هاج  –هن  –حـجر
–عش  –مكو  –ند  –باع  –وجار  –

هـــدف  –قف - أســـد  –نــــســـر –
شـــكى  –حث  –أفـــعى  –ضـــبع –
طير بسط  –سم  –ثعلب  –أرنب  –

–ثلج  –حب  –عصفور  –قش  –
دج  –ســـــفــــر  –سك  –ذل  –زي –

دب.

مـحـامـيه كـوهـ لـتـصـمت. ونـفى
تـــــــرامب إقــــــامــــــة عـالقــــــة مع
كــــلــــيـــفــــورد.وفي الــــعـــرض
يـسـتــمع تـرامب حلـديث بـ
كـوهــ وكــلــيـفــورد وفــجـأة
يقطع حديث احملـامي ليتحدث
مـعـهــا مـبـاشــرة. ويـسـألــهـا (مـا
الـذي تــريـديــنه لــيـنــتــهي هـذا
األمر برمته?) وتقول كليفورد
(االســتــقــالــة). فــيــرد قــائال
(تمكنت من حل األزمة ب
كـوريا الـشـمـاليـة وكـوريا
اجلنـوبيـة فلـماذا أعـجز
عن حل مــشـــكــلــتــنــا?)
فـتـقـول كلـيـفـورد (لـقد
فـات اآلوان).وتـضيف
قبل أن تختم العرض
(أعــــلـم إنك ال تــــؤمن
ناخي لكن بالتغير ا

العاصفة قادمة).
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كانت ومازالت  منطقـة صاحلية ببغداد
قــبــلـة الــفـنــانــ ومـكــانــهم اآلمن الـذي
يرتادونه كل يـوم بحكم قربـها من مكان

عملهم ودوائرهم التي ينتمون اليها.
فــالـــصــاحلــيــة تــتــوسط دائــرة االذاعــة
والتلفـزيون كذلك وزارة الثـقافة ودوائر
تــشـكـيـلــيـة وفـنــيـة اخـرى  ويــقـيـنـا ان
مــنـــطــقـــة الــصـــاحلــيـــة تــعج بـــاحملــال
ـــقــاهي الـــتي تــخـــتص هي االخــرى وا
بـالفـنـون بل صارت مـلـتقـيـات اهل الفن
ــوضـوع كــتـبت وفي ذات ا وعــشـاقــهم 
كـثـيـرا عن مــقـهى الـعم ابـو نـاطق الـتي
مــازالت عـامــرة الى يـومــنـا هــذا وكـيف
تـــســتــقــبل الــعـــشــرات من جنــوم الــفن
والــثــقـــافــة واالدب اضــافــة الى مــكــتب
ــلـحن الــنــجــوم الـذي يــديــره الـفــنــان ا
ـكـتب اضـافـة صـبـاح زيـارة ويـخـتص ا
الى بــيع واسـتـيــراد وتـصــديـر عـدد من
ــوسـيـقــيـة يــتـصـدرهــا الـعـود الالالت ا
الــعــراقي الــشــهــيــر فـانـه يـفــتح دورات
خــاصـة لــتـعــلــيم الـعــود وبـعض االالت
ــكـتب ومــنـذ ــوسـيــقـيــة ويــسـتــقـبل ا ا
اضي تـاسـيسـه في ثمـانـيـنـات الـقـرن ا
الى يـومنـا هـذا عشـرات جنـوم الفن من

ــوســيــقــيــ والــشــعــراء ــطــربــ وا ا
لـحنـ فصـار قبـلة لـهم يلـتقـون فيه وا
لــيـــعــقـــدوا االتــفـــاقــات عـــلى احلــفالت
واللقاءات التلفزيونية والصحفية ومنه
بـــرزت عــــشــــرات االغـــانـي الـــريــــفــــيـــة

شهورة. وا
 اعـتـقـدنــا ان الـظـروف احلـرجـة عـطـلت
عـمل مـكـتب جنوم الـفن فـتـوجـهـنـا اليه
فــتـفـاجــئـنـا بـوجــود عـدد من الــفـنـانـ
ـــشــهــورين والــشـــعــراء واالعالمــيــ ا
يـتـبادولـون االحـاديث والـهـموم الـفـنـية
ـلحن صـباح الـذي عرفـناه يتـوسطـهم ا
مـضــيـافـا وفـاحتــا مـكـتـبه لــلـجـمـيع بل
يـسـتـمع الى آرائـهم ويـبـادلـهم احلـديث
بــصـدر رحب فــرحب بـنــا وسـالــنـاه عن
احــوال مــكــتـبه اجــاب (مــثــلـمــا تــعـرف
ويعـرف جميع االعـالمي والـصحـفي
خـــصــــوصـــا ان مــــكـــتب كــــان ومـــازال
لـحـنـ وشـعراء ـطـربـ وا يـسـتقـبل ا
االغنـيـة وتعـلن هـذه اللـقاءات عن والدة
اغـانـي جـديـدة  وبــالـرغم مـن الـظـروف
ـكـتب احلـرجــة والـدمــار الـذي اصــاب ا
بـفعل بـعض الـعـملـيـات االرهابـيـة التي
ــنــطـقــة وبــالـرغم مـن غـلق حــدثت في ا
مــنـطــقـة الــصـاحلــيـة بــرمـتــهـا بـالــكـتل

الكونكـريتيـة فانني الاتكـاسل بان يكون
مكـتبي هـو القلب الـرحب لكـافة الـنجوم
الــفــنـيــة واصــدقـائي االعـالمـيــ وهـذه
سـلـوه مابـعـدهـا سـلوه وبـجـهـود فـردية
وذاتية جعلت من مكتبي عامرا يستقبل
وسيقى ا فـيهم  طلبـة قسم ا اجلميع 
ـعاهـد والـكلـيـات القـيم لهم دورات في ا
مـوسـيـقـيـة تـعـلـيـمـيـة وهـنا عـتـبي عـلى
اجلــهــات ذات الــعالقــة الــتي لم تــســهم
ـكتب الـذي صار مـتحـفا لرواد باعـمار ا
وسيقـي ) قلت له (ارى انك الغنـاء وا
تسـتعـد لتقـد اغاني وطـنيـة جديدة ?)
اجـاب ( نــعم وهل تـعــلـمـون انــني اكـثـر
مـلــحن قـدم اغـان وطــنـيـة خـالل الـفـتـرة
احلالية والتي اعلن العراق فيها النصر
عـلى الدواعش فـقـدمت عـشـرات االغاني
حتــيـي انــتــصــارات اجلـــيش واحلــشــد
الــشــعـبـي وهي مــسـاهــمــة مـتــواضــعـة
لـقـواتـنـا الـبـطـله فـقـدمت اغـاني وطـنـية
لـلـمـطـربـ نهـلـة عـبـد الـوهـاب بـعـنوان
يــاعــراق  ولـلــمــجــامـيع حلــنت اغــنــيـة
امه ـلحـة  ولـلـمـطـربـة  سـوهه اوالد ا
اغنـية صـباح اخلـير يـاعراق واجملـاميع
ــفــر غــنـــوا اغــنــيـــة يــاراهـــبــيــ ايـن ا
ولــلـــمــطـــرب عــقـــيل مــوسـى وعــشــرات

الـكاتبة العراقية صدر لـها عن دار الشؤون الثقافية
كـتاب بعنوان (النيـسابوري إضافاته واختالفاته مع

الزمخشري في تفسير الكشاف).
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االغـاني الوطـنـية  ومـثـلـما تـعـلم انني
ـــطــربــ كـــنت قــد حلـــنت لـــعــشــرات ا
كالراحل سعدي احللي وخرجت اسماء
ـطربة نهله واعده صارت االن جنوم كا
وحـــســ الــغــزال وعــمـــاد الــريــحــاني

واخرون.
ومن طــبـيـعـتي الــتي يـعـرفــهـا اجلـمـيع
ـطــرب بل بــعـد انــني لم اقــدم احلـانـي 
االتـفـاق مـع الـشـاعـر الـغــنـائي يـاتـيـني
طرب السمعه حلنا صمم وفصل على ا
صـوته ويـتم االتـفـاق هـكـذا انـا اتعـامل

واحلمد لله صار لي اسما معروفا ) .
ســــألــــنــــاه  :ومــــاذا عـن مــــشــــاركــــاتك

التلفزيونية ? 
\قال ( نعم قدمت لصالح قـناة العراقية
بـــرنــامـج ســوالف وطـــرب ويـــتم خالله
اسـتضـافـة جنوم الـغـنـاء وادخلت الول
مـره شـعـراء االغــنـيـة فـيه فـصـارت لـهم
اسـمـاء وجنـومـيـة مـثل الـشـعراء رحـيم
الكي  سـمير صبـيح  ناظم احلاشي ا

وغيرهم ).
قـــلت له : واالن نـــصل الى جـــديــدك من
االحلـــان ? اجـــاب ( ســـجــلـت قــبـل مــدة
اغـنـي لـلـفـنـانـة اديبـة االولى هال وين

{ لــوس اجنــلــوس  –وكــاالت - اكّــد بــعض
ية سيلينا غوميز أنّها قرب من الفنانة العا ا
تـشــعـر بــالـنــدم ألنـهــا ظـلت مــتـمــسـكــة بـقـرار
ي جــاسـتــ بـيــبـر االبـتــعـاد عن الــفــنـان الــعـا
خــصــوصــا وأنّه تــمـــسّك بــهــا كــثــيــرا. وأشــار
ــقـرّبـون وفـقـا لـلـمـوقـع االلـكـتـروني الـذي نـشـر ا
اخلـبر إلى (أنه وبـعـد فـترة من هـذا الـبعـد شـعرت
غومـيز بالـندم بـسبب قرارهـا هذا وأرادت الـتقرّب

مجددا من حبيبها).
ومن نـاحيـة أخرى يـنتـظر جـمهـور غومـيز أغـنيـتها
اجلـديـدة التي سـتـطـرحهـا في الـعـاشر من الـشـهر
احلــالي وســتـكــون حتت عــنـوان (الــعــودة الـيك)..
وأضـــاف بـــعض االشـــخـــاص (أن هـــذه األغـــنـــيـــة
ستكون من أجل التعبيـر عن ندمها لفراق جاست
بـيـبـر خـصـوصـا وأنـهـا تـتـحـدث عـنه كـثـيـرًا كـمـا

تستمع ألغانيه بشكل مستمر).
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واجلـزائــر ومـصــر وتـونس اضــافـة الى
العـراق). مضـيفـا (هنـاك تطـور كبـير في
مــســـرح الــطــفل فـي الــعــديــد من الــدول
الـعـربـيــة ومـنـهـا تـونس ومـصـر.قـد نـال
الـعـرض الـعـراقـي اقـبـاال كـبـيـرا من قـبل

اجلمهور ولكثرة احلضور والطلبيت 
سرحية مـرة ثانية).وعن مسرح عرض ا
الطـفل قال (انـا احب ان اعـيش طفـولتي
ـسرح الطـفل) مؤكدا من خالل ما اقدمه 
(ان االطــفـال في الــعــراق مـحــرومـ من
اشـيـاء كثـيـرة مـنهـا وسـائل الـفـرح وانا
اريـد ان اوصـل صـوتــهم الى الــعـالم من
ــسـرحـيــة الن من حـقـهم ان خالل هـذه ا

يعيشوا مثل باقي اطفال العالم. 
ـسـرح فـالـكـثـيــر من دول الـعـالم تـهـتم 
الــطـــفل الن االطــفــال هـم الــبــذرة االولى
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عاد مؤخرا الى بغداد وفد مسرح الطفل
اجلـوال بــعـد مـشـاركــته في مـهـرجـان أم
الــــعــــرائس الــــدولـي الطــــفــــال بــــدورته
الــســادســة الـذي اقــيم فـي تـونـس.وفـيه
حصـد الفنـان حسـ علي صـالح جائزة
ـمثل صادق افضل اخراج فـيمـا حصد ا
عباس جائزة افضل تمثيل عن مسرحية
ــؤلــفــهــا مــاجــد (عــشــرة عــلى عــشــرة) 
ـهــرجـان حتـدث لـ درنـدش. عن اجــواء ا
(الزمان) اخملرج حـس قائال (هو عرس
ســنــوي يــقــام في مــديــنــة ام الــعــرايس
هرجان ندوات التونسية وعلى هامش ا
فــكــريــة وورش مـســرحــيــة اضــافـة الى
ــهــرجـــان الــذي شـــاركت فــيه عـــروض ا
الـعـديـد من الدول الـعـربـيـة مـنهـا لـيـبـيا

الــتي سـتــصـبح شــجـرة مــورقـة الــثـمـار
ــســرح الــطــفل يــبــدا من .واالهــتـــمــام 
ـسرح خير وسيلة فا درسة البيت الى ا
جلـــــذب انــــظـــــاره من خـالل احلــــوارات
ــســرحي). واحلــركــات داخل الــعــرض ا
ـي حسـ عـلي هارف ولـلفـنـان واالكاد
ـسرح الـطـفل قـال عنه رأي عن الـكتـابـة 
(الـكــتـابـة لـالطـفـال في ادب مــتـخـصص
مـهـمـة شــاقـة ومـحـفـوفـة اخملـاطـر النـهـا
تـتــطـلب مــؤهالت ومـهــارات خـاصـة من
ام بـعلم النـفس الطفل واسس بينـها اال
الـتربـيـة احلـديثـة الن عـالم  الـطـفل عالم
مـــضـــطــــرب وفـــوضـــوي يــــســـبب عـــدم
االسـتــقـرار في الـسـلــوك فـضال عـلى ان
حيط عالم الطفل يتأثر سـلبا وايجابا 

االسرة).

{ لــــوس اجنــــلــــوس  –وكـــاالت -
ـمـثـلـة االبــاحـيـة سـتـورمي قــامت ا
دانيـالز التي تـزعم إنهـا على عالقة
بـالـرئـيس األمـريـكي دونـالـد ترامب
بـتمـثيل دورهـا في عـرض كومـيدي
اضي حذرت أمريكـي قدم السـبت ا
فــــيه تــــرامب (مـن أن الـــعــــاصــــفـــة

قادمة).
وفي الــعـرض يـطــلب تـرامب الـذي
ـمـثل الـيك بـالـدوين يـقـوم بـدوره ا
من مــحـامــيه مـايـكل كــوهـ الـذي
يـقـوم بـدوره بن سـتـيـلـر(أن يـتـصل
ـعـركـة بـدانـيـالــز ويـسـوي مـعــهـا ا

القانونية بشكل نهائي).
ورفعت دانـيالـز واسمـها احلـقيقي
ستيـفاني كلـيفورد دعوى قـضائية
ـــــــاضي ضـــــــد تـــــــرامـب فـي آذار ا
لــلـخــروج من اتـفــاق عـلى الــصـمت
ـزعومـة دفع لـها بـشأن عالقـتـهمـا ا
وجبه  130ألف دوالر عن طريق

ي جون ـمثل الـعا { لوس اجنـلوس  –وكاالت - يـعمل ا
ترافـولـتا(64 عـامـاً) على تـصـويـر مشـاهـد فيـلـمه اجلـديد
(مووس).ونـشرت صحـيفة (ديـلي ميل) البـريطانـية صوراً
لـتـرافـولتـا من كـوالـيس الـتصـويـر حـيث بـدا بلـوك غـريـبا
ومـخـتـلفـا يـصـعب الـتعـرف عـلـيه.وأخـفت إطاللتـه مالمحه
بشكل كبير حيث تنكر لـيظهر في صورة الشخصية التي
يجـسـدها بـالفـيلم الـذي تدور أحـداثه حول عـالم الشـهرة
بـهـوليـود.تـرافولـتا شـخـصيـة مـعجب ألحـد جنـوم التـمـثيل
ــتــطــرف الــذي يالحق الــنــجـوم بــهــولـيــوود من الــنــوع ا

فرط. ويتسبب في تخريب حياتهم بسبب هوسه ا
ـمـلـكـة الـعـربـية وكان تـرافـولـتـا قـام مـؤخـراً بـزيـارة إلـى ا
ـملـكة الـسعـودية كـأول زيارة لـشخـصـية هـوليـودية إلى ا
وكـشـف عن (أنه سـيـدرس فـكـرة إنـتــاج وتـنـفـيـذ فـيـلم في
الـسعـوديـة خالل الفـتـرة القـادمة مـبـدياً سـعـادته بالـقرار

التاريخي للترخيص لدور السينما في السعودية).
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الـفنـان األردني  احـيا ثـالث حـفالته الغـنـائيـة ضمن
ـتــحـدة األمــريـكــيـة في مــديـنـة جـولــته بـالــواليـات ا
ديـتـرويت وسط حضـور كـبيـر من جـمـهوره ومـحـبيه

من اجلاليات األردنية والعربية.

بناوبي كروز وزوجها على البساط االحمر

ملصق مسرحية عشرة على عشرة


