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والــبـوســتــر الـســيـنــمــائي و تـوزيع
مــجــمــوعــة من الــهــدايــا الــتــراثــيــة
الـعــراقـيـة لــلـحـضـور حتــمل عـنـوان
الــثــور اجملــنح أيــقــونــة الــســيــنــمـا
العراقـية  تهيـئتهـا من قبل قسمي
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يواصل الوفـد العراقي الى مـهرجان
قرطاج الـسينـمائي الدولي فـعالياته
ــهـرجــان دخـول حـيـث اقـرت ادارة ا
ـتنـافسة العراق فـي حتكيم األفالم ا
حــيـث وقع االخــتــيـــار عــلى اخملــرج
ـــغـــتـــرب هـــشـــام زمــان الـــعــراقـي ا
لــعـــضـــويـــة جلـــنــة حتـــكـــيم االفالم
الــروائـيــة الـقــصــيـرة. فــيـمــا اقـامت
سفـارة جمـهوريـة العـراق في تونس
حفل اسـتـقبـال كبـيـر للـوفد الـعراقي
ــــشــــارك في الــــرســــمي والــــفــــنـي ا
ــهــرجـان بــرئــاسـة وزيــر الــثـقــافـة ا
والــســيـاحــة واآلثــار/ وكـالــة احــمـد
وحــضـر االحـتــفـال وزيـر الـعــبـيـدي 
الــثـقــافـة الــتـونــسي .وكـان لــسـفــيـر
العـراق في تـونس ماجـد الـلجـماوي
بـعـد  كـلـمـته الـتـرحـيـبـة اسـتـعراض
سردي لـتاريـخ السـينـما الـعراقـية ..
كمـا ضم احلـفل عددا من الـفـعالـيات
مـــنــهـــا إقـــامـــة مـــعــرض لـــلـــكـــتــاب
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WOÐdŽ W∫ شذى سالم وعزيز خيون علي خشبة عمانية —UA
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ــصــري عـــمــرو ســعــد عن ــمـــثل ا كــشف ا
أصــعب الــلــحــظـــات الــتي مــرت في حــيــاته
هـنـية عـنـدما وقّع عـلى عـقد مـسـلسل و ا
اســتـبــعـاده مـن الـدور الــذي أسـنــد إلـيه من
دون مــعـــرفــة الـــســبب مـــرجــحــا (أن أداءه
خالل الـعمل لم يـنل إعـجاب اخملـرج أو بطل
الــعــمـل). وأضــاف ســعــد خالل لــقــائه في
بـرنامج (حـفلة 11) أن الـدور الذي أسند له
في هــذا الـعــمل قـام بـتــصـويــره في يـومـ
فـــقط) مـــوضــحـــا (أنه كـــان يـــرى في هــذا
سـلسل فرصة جيدة بـالنسبة له ولذلك لم ا
يـتقاض أجـرا ألنه في هذا الـوقت كان فـنانا
جـديـدا وقام بـشـراء مالبس بـقـيـمة 9 آالف
جــنــيه لــهــذا الــدور وبــعــد اســتــبــعــاده ظل
البس لسنوات حتى أصبح محـتفظا بتلك ا
بـــطال نـــاجـــحـــا).وتـــابع قـــائـال(أن الـــفـــنــان
? وقف أشرف ذكي كان شاهدا على هذا ا
واتـــصل بـه وأبــلـــغه بـــرغــبـــة فـــريق الـــعــمل
بـاســتــبــعـاده رغم تــوقــيـعـه عـلى عــقــد هـذا
ـــســـلــــسل واصـــفــــا قـــرار اســـتــــبـــعـــاده ا
بــالـ"شـلــوط").واخــتـتـم عـمــرو أنه لــيس لـديه
ـانع في أن يكون سبب االستبعاد هو عدم ا
االقـتنـاع به مـهـنيـا ولـكن إذا كـانت أسـباب

هنية تكون جارحة. أخرى غير ا

فصول تاريخ السينما العراقية على
لـسـان مؤرخـيـهـا و مـبدعـيـهـا انـتاج
شبكـة اإلعالم العراقي ..فـيما وصف
شاركة باالنطالقة العبيدي (حلظـة ا
اجلـديـدة لـلــسـيـنـمـا الـعـراقـيـة الـتي

( العالقات واالعالم و السـينما ) في
ــسـرح ..واشـار دائـرة الــسـيــنـمـا وا
تــقـــريـــر نـــشــر فـي صــفـــحـــة دائــرة
ـسـرح في (فـيـسـبوك ) الـسـيـنـمـا وا
انه (  عـرض فيـلم وثـائـقي  يـسرد
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الــكــاتـب الــعــراقي صــدر له كــتــاب بــعــنــوان (مــنــاهج
السرد...وبنى التحديث في الرواية احلديثة).
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ـكتبـة الوطنيـة بعمان الكـاتبة االردنيـة ضيفـتها دائرة ا
ضمـن أمسـيات نـشـاط (كتـاب األسـبوع) لـلـحديث عن

كتابها (روحان في جسد).
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مديـرة مركز العـراق للتـدريب على التـرجمة التـحريرية
والفـورية الـقت محاضـرات في دورة بالـلغة االنـكلـيزية

أمون للترجمة والنشر في بغداد. اقامتها دار ا
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ـي االردني ضـيفـته جلـنـة فـلـسـطـ في رابـطة االكاد
ـاضي في نـدوة بــعـنـوان الـكــتـاب األردنــيـ االثـنــ ا
ادارهــا (مـــقــاربـــة وعــد بـــلــفــور مـع الــوضع الـــراهن)

الباحث عليان عليان.
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ــمــثـلــة كــنـدة حــنـا ه مع ا الــفــنـان الــســوري  تـكــر
واخملــرج بـاسـل اخلـطــيب بــعــد الـعــرض االول لــفــيـلم
(دمـشـق حـلـب) في احـدى دورالــســيـنــمــا احلـلــبــيـة و

بحضور وزير الثقافة السوري محمد األحمد.
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ـســلـسـل االجـتــمـاعي ـمــثل الــسـوري يــشــارك في ا ا
ـعــاصــر (غـفــوة الــقـلــوب) لــلــمـخــرج رشــاد كـوكش ا

والكاتبة هديل اسماعيل.
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قـائـمــمـقـام قـضـاء حـديـثــة شـارك في االجـتـمـاع الـذي
عـقـدتـه احلـكــومـة احملــلـيــة في قـضــاء حـديــثـة لــلـجـان
هـرجان الـسنـوي الثـاني للـشعر التـحضـيريـة إلقامـة ا

دينة . العربي الذي ستشهده ا
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ـوســيـقــار ريـاض الــهـمــشـري واسم ا
ــطــرب ســمــيـر وعــمــاد الــشـاروني وا
اإلســكــنـــدراني وعــازف الــنــاي قــدري
سـرور عازف اإليـقاع سـعـيد األرتـيست
والــكـاتب الــصــحـفي والــفـنــان مـحــمـد
ـهـنـدس بـدر الـزقـازيـقي الـبـغـدادي وا
ـركــزيـة لــلـتــجـهــيـزات رئــيس اإلدارة ا
ـصـريـة كـمـا أهـدى الـفـنـيـة بـاألوبـرا ا
رئــيس األوبـرا وزيــرة الــثـقــافــة الـدرع
الــتــذكــاري لـلــمــهــرجــان تــقــديــرا لــهـا

وعرفانا بدعمها الدائم.
جـاء الـتــكـر خالل انـطالق فــعـالـيـات
ــهـرجـان حتت شـعـار (شـاديـة صـوت ا

الفرحة ورنة الشجن).
وشـهد االفـتـتاح عـرض فيـلم تـسجـيلي
يـحـمل عـنوان (وداعـا شـاديـة) تـضمن
مـشــاهـد من حـيـاتــهـا الـفـنــيـة تـرويـهـا
الــفــنـانــة الـراحــلـة شــاديـة بــصـوتــهـا
ضـمـت مـقــتـطــفـات مـن أجـمل أفالمــهـا
حفال هـرجان 43  وأغـنيـاتهـا. ويـضم ا
فــنـيــا يــحـيــيــهـا  74فــنــانـا من 8 دول

عربية.
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 تــكــر الــبـــاحث الــعــراقي حــبــيب
ظـاهــر الـعــبـاسي فـعــالـيـات مــهـرجـان
الذي ــوسـيـقى الــعـربـيـة الـدورة 27  ا
تــتــواصل فــعــالــيــاته حــتى الـ 12 من
الــشـــهــر اجلـــاريــز والـــعــبـــاسي جــاء
ه ضـمن 18 شـخـصـيـة مـصـريـة تـكـر
وعــربــيــة ســاهـمـت في إثــراء احلــيـاة
الــفــنــيــة في مــصــر والــعــالم الــعــربي
صرية إيناس كرمتهم وزيرة الثقافة ا
عــبـدالـدا ورئـيس األوبـرا بـإهـدائـهم
ــهــرجــان وهـم: اسم الــفــنــانــة دروع ا
ـوسيقـار السعودي الراحلـة شادية وا
ــوســيــقـار عــبـدالــرب إدريس واسم ا
الــلــبـنــاني حــلــيم الــرومي والــبـاحث
الــعــراقي حـــبــيب ظــاهـــر الــعــبــاسي
طربـة التونسيـة لطيفة والـكويتية وا
ـــوســـيـــقـــار مـــيـــشـــيل نـــوال واسم ا
ـصــري واسم عـازف الــكـمــان سـعـد ا
ـوسيـقار صالح محـمـد حسن واسم ا
ــوسـيــقـار حـلــمي أمـ عـزام واسم ا
واسـم عــازف الـــكــمـــان حــازم ســـلــيم

دائـمـا رسـالتي وأنـا أحتـدث عـنـها
كثيرا لكن أشعـر أنها رسالة جيدة.
نــعـم إنــهــا مــهـــمــة جــدا اذهــبــوا
وادلـــــوا بـــــأصــــــواتـــــكـم!).وغـــــنت
جـــاكــســـون الـــتي فـــازت بــجـــائــزة
ــيـة) مـجـمـوعـة من (األيــقـونـة الـعـا
هـنية أفضل أغـانيـها في حـياتهـا ا
ـــــمــــتـــــدة عــــلـى مــــدار أربـــــعــــ ا
عــامـا.وأقـيـم حـفل تــوزيع اجلـوائـز
في مــركـز مـعـارض بــيـلـبـاو.وفـازت
ــغـنـيـة نـيـكـي مـيـاجن بـجـائـزتي ا
أفـــضل إطاللــة وأفــضل أغــنــيــة
هــيب هـوب.وفـاز مـارشــمـيـلـو
بــجــائـزة أفــضل مــوســيـقى
إلكترونية.وفازت دوا ليبا
بـجــائــزة أفـضـل مـغــنــيـة
بوب وفـاز شون مـينـديز
بجائزة أفضل أغنية على

الـــهـــواء وفـــاز فــريق
فـــايف ســـاكـــنــدس

أوف ســــامــــر
بـــجــائــزة
أفــــضل
أغنـية
روك.

أنت تتمـتع بقلب حنون ودافئ فعبر عن حبك لشريك
احلياة.
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سـوف تـتـحـسـن أمـورك عـلى الـصـعــيـد الـعـاطـفى مع
شريك احلياة.رقم احلظ.7
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ا يشغلك حتى تعود احلياة بينكما صارح الشريـك 
على ما يرام.
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تـتـحسن صـحتك نـتـيجـة االلتـزام بـتعـليـمـات الطـبيب
ويفضل أخذ فترة من الراحة .
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الـطـرف االخر يـحتـاج الـدعم واحلافـز فى هـذا الوقت
فكن بجانبه.
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ـطــلـوبـة بـعـد اجـازة قـصـيـرة تـعـيـد تـتـمـتع بـالـطـاقـة ا
نشاطك من جديد.  
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عـلـيـك االهـتـمـام بـصـحـتك  فـهى احلـصن الـدافع لك
وسر تفوقك.رقم احلظ.9
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ة ولـكنك عصبي تمتـلك قدرا كبيـرا من القوة والـعز
.رقم احلظ 2.

Íb'«

ـفاجـئـة نـتـيجـة لـلـعمل قـد تـصـاب ببـعض األمـراض ا
الشاق الذى تقوم به.
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تتـمتّع بـحيـوية مـضاعـفة جتـعلك تـطرق أبـواباً كـثيرة
ا تعود لدراسة . ور
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احـرص عـلى زيـارة الـطـبـيب ومعـاجلـة مـا تـشـكـو منه
على الفور.رقم احلظ 8.
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جتد احلـلـول إلعـبـاء سـابقـة. وجتـد اجتـاهـات جـديدة
وحتدث تغييرات مهمة.
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ثالث مـجـمـوعــات تـشـكل كـلـمــات من خـمـسـة حـروف
يـكمل بـعضـها بعـضا بـواسطـة احلرفـ االخيرين من
كـل كـلــمـة.في خــانــات الـعــمـود الــوسط حتــصل عـلى
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ـطرب العـراقي استـقبـله مدير ا
عـام دائـرة الـعالقــات الـثـقـافـيـة
الـعـامــة فالح حـسن شـاكـر في
ـــطـــرب حـــمـــيـــد مــــكـــتـــبه مع ا
نـاقشـة واقع األغنـية مـنصـور 
العـراقية وبحـث القضايـا الفنية

والتحديات التي تواجهها.

رحالت تـاريـخـيـة  –واليـة امــريـكـيــة- مـسـاكن وقالع
محـصـنة- تـرتـيل موسـيـقي- من مشـتـقات احلـليب –

ية ية أ مؤيد بشدة- منظمة عا
(ب)

اطــراف من اجلــسم- مــديـنــة ســعــوديـة  –خـفــايـا –

ـعصم  –اغـنجه  –مـديـنة تـونسـيـة- بنـيانه- اسـورة ا
برتقالي اللون

(ج)
اغـصان- مـكره وخـداعه- اجبار- قـام بصـفهـا- لظاه
صرية - اسعافه احلارقة- اناقة- قصة بالعامية ا

ــتــــــفــرجــون له بــحـرارة ولــتــضـاء ا
ــســرح شــذى ســالم وجــوه قــامـــات ا
وعـزيــــــز خــيـون وفــاضل عــبـاس في
ـســرحي مـكــاشـفـات قـاعــة الـعــرض ا
الــتـي اعــدهــا الــراحـل قــاسم مــحــمــد
واخرجها الفنان غا حميد وشاركت
مـؤخرا في مـهـرجان الـدن الـعربي في
ـسرحيـة من بطولة مسقط بـعمان  وا
الفـنانة شـذى سالم الـتي جسدت دور
عـــائـــشـــة بــنـت طــلـــحـــة بن الـــزبـــيــر
ويــشـــاركــهــا الـــفــنــان عـــزيــز خــيــون
ويـــجــســـد دور احلـــجــاج بـن يــوسف
ــشــاركــة الــفــنـان فــاضل الــثــقــفي و
عـبـاس الــذي جـسـد شـخــصـيـة خـادم
الـعـرض مـع فـريق عـمل فـني وتـقـني
مـحــتــرف  هـذا مــاذكــره اخملـرج

غا حميد.
واضــــــــاف لـ(الــــــــزمـــــــان) ان
ـسـرحـيـة تـتـنـاول الـصراع (ا
االزلي ب الـطغـاة والشـعوب
من خالل شخصية احلجاج الذي كان

جماليا فكـان له مااراد كذلك االجتهاد
اجلمالي للـسينوغرافيـا لعلي محمود

السوداني ).
ــسـرحــيـة صــفـاء وكــتــبت الـكــاتـبــة ا
الـبيـلي من تـونس ( عرض مـكاشـفات
الــعــراقي وســيــنــوغـرافــيــا الــبــيـاض
تـخـتـرق حجب الـدكـتـاتوريـة وتـكشف
عورات احلـكام وفي عـرض مكـاشفات
يــعــيــد اخملــرج غــا حــمــيــد امــجــاد
ـــســرح الـــعــراقي واخـــتــيـــار لــنص ا
ــسـرح الــشـعــري الـذي يــنـتــمي الى ا
تـعة كـدنا نـفـتقـده فكـانت الـدهشـة وا

معا).
وكـان اداء الــفـنـانــ مـبــهـرا  وشـذى
سالم بعفويتهـا الرائعة وقدرتها على
الــتــحـــول من شــخــصــيــة الى اخــرى
سـرح فيـما كان قـكانت مـتالـقة عـلى ا
خـيون مـذهال بـاداء دوره الذي تـطلب
منه جهدا كبيرا السيما عليه ان يرفع
صـــوته في احـــتـــدام الـــصــراع فـــاتى
انـسجـامه مع شذى سـالم حمـيمـا اما

ـدة عـشـرين عـاما والـيـا عـلى الـعراق 
ومن خالل شــخــصــيــة عــائــشــة تـدور
حــوارات مــكــاشـفــات فـي كل مــافـعــله
ويـــصل احلــال بــيــنـــهــمــا الى صــراع
يتسع ليشمل العديد من الطغاة سيما
فـي تــاريخ الــعــراق لـــغــايــة عــصــرنــا

احلالي ).
واضاف (يـنتـقل االثنـان من الفـصحى
الى الـعـامـيـة وتـتـحـول الى كـومـيـديـا
شاكسة الظـريفة بينهما شدت حيث ا
كل من كـان يـتـابع العـرض الى نـهـاية
ـسـرحيـة وبـقي اجلـمهـور مـنسـجـما ا
كن ـسرحي وبـالتـالي  مع الـعرض ا
سـرحي اعاد الـقول ان هـذا العـرض ا
لـلــمـسـرح الــعـراقي عــافـيـته وهــيـبـته

عهود). وثراءه الفني ا
وعن آراء الــنــقــاد والــفــنــانــ حتـدث
ـسـرحي بـشـار عـلـيـوي قائال الـنـاقـد ا
(لـقـد اعـاد اخملرج غـا حـميـد تـفـكيك
النص لقاسم محـمد عبر انتاج ورؤية
صــوريــة حــلــقت بــانـســاقه الــنــصــيـة

الفـنان فـاضل عبـاس كان حـاضرا في
يز العديد من الـشخصيـات وبشكل 

وكان ملفتا للنظر في حركاته .
/وسـبق لــلـمــسـرحـيــة ان شـاركت في
سرحي االردني ومهرجان هرجان ا ا
ـسـرح الــعـربي في الـكــويت اضـافـة ا
هرجان الدن الى مشاركتها االخيرة 
الـعـربي في دورته الـثالـثـة في مـسقط
سرحية جائزة افضل حيث حصدت ا
تـمـثـيل لـلـفـنـانـة شذى سـالـم وجـائزة
جلـنـة الـتـحـكـيم ذهـبت لـلـفـنـان عـزيـز
ـسرحيـة ساهـم في تقـنيات خـيون وا
عـــرضــهـــا هــاشم كـــاظم ومــوســـيــقى
وصــــــــــوت وتــــوزيـع امـــيــــر فــــاضل
مـساعـد اخملرج احـسـان هاني ومـدير
االنـتــاج مـحـمــد هـاشم وازيــاء سـيف

العبيدي .
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ــسـرح الــعــراقي الــصــعـداء تــنــفس ا
وارتفعت قامته الى السماء الى اجملد
وصـــــــــــــفـق

شذى سالم

بدأت عام 1909 لتـستـكمل أهـدافها
في بــغــداد احلــضــارة الـتـي البـد أن
حتــتض أكـبــر مـهــرجـان لــلـســيـنــمـا
ـسـتقـبل الـقـريب ).ثم الـعـربـيـة في ا
توجه بتقـد درع السينمـا العراقية

إلى
 وزيــــــــــر

الــــــثـــــقــــــافـــــة
الـــتــونـــسي و مـــديــر

ـــهـــرجـــان جنـــيب عـــيــاد ا
وســفــيــر الــعــراق في تــونس
لــــدورهم الـــــكــــبــــيـــــر في ضم
الـسيـنـما الـعـراقيـة مـرة أخرى
إلى احلاضنة الفنـية العربية و
الدولية ...  و من جـانبها كرمت
هـرجـان اخملـرج الكـبـير إدارة ا
مــحـمـد شــكـري جــمـيل لــكـونه
أحد اهم اخملـرج الـعراقـي
ـتـلكـون باعـا طويال الذين 
ــــوشــــحـــة مـن اخلــــبــــرة ا
بـوسـام اإلبــداع و تـكـر
الفنـانة الـقديرة فـاطمة
الـربــيـعي لــسـيــرتـهـا
الـــفـــنـــيــة الـــثـــريــة . فاطمة الربيعي في لقاء اذاعي بتونس ومعرض عن السينما العراقية . عدسة وسام علي
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حــلّت ثـقــافـة وفــنـون بالد الــرافـدين
بــكل أطـيــافـهــا في أمــسـيــة ثـقــافـيـة
ـؤسـسة احـتـضـنتـهـا دار األوبـرا بـا
الـعـامـة لـلـحي الـثـقـافي ( كـتـارا) في
الــدوحـــة بـــحـــضـــور جـــمــهـــور من
اجلـالـيـة الـعـراقـيـة ومـحـبي الـفـنون
الــشـــرقــيــة.وقـــال الــقـــائم بـــأعــمــال
الــســفــارة الــعــراقـــيــة بــدولــة قــطــر
عبدالسـتار اجلنـابي في كلمة له (أن
األمسـيات الـعراقيـة تعـكس الثـقافة

{ مـــدريـــد  –وكــــاالت - حـــصـــدت
ـغـنيـة الـكوبـية األمـريـكيـة كـاميال ا
كـــابــيـــلـــو جــوائـــز حـــفل إم.تي.في
وسيقي األوربي األحد بحصولها ا
عـلى عـدة جوائـز من بـيـنهـا جـائزة
أفضل أغـنيـة وأفضل فـنان وأفضل
أغـنـية مـصـورة في حـفل شـهد أداء
تازا من جانيت جاكسون.وحثت
كـامـيـلو ( 21عـامـا) جـمـهـورهـا في
ـتـحـدة عـلى الـتـصـويت الـواليـات ا
فـي انـتـخـابـات الـتـجـديـد الـنـصـفي
لــــلــــكــــوجنـــــرس األمــــريــــكي هــــذا
الــعـام.وقــالت كــامــيــلــو (أشــعـر أن
الـرسـالـة بـالـنـسـبـة لي كـانت دائـما
هو أن أفعل ما يسعدني حتى ولو
كان هذا مرعبا إنه يـستحق القيام
بـــــاخملـــــاطـــــرة ألن ســـــعـــــادتك هي
مـســؤولـيـتك)وأضــافت (كـانت هـذه

اخلشابة قدموا مجموعة من الغناء
الــبــدوي الــعــراقي وهم يــفــتــرشـون
األرض. وما أن صـعـدت الفـنـانة أمل
خـضيـر وفـرقتـهـا خـشبـة مـسرح دار
األوبـــرا تـــعـــالـت الـــتـــصـــفـــيـــقـــات
وأصـوات الـتـرحــيب لـهـذه الـفـنـانـة
الــتي تــقـدم الــفن الــعـراقـي احلـديث
أيــنـــمـــا حـــلـت وارحتــلـت لـــيـــكــون
اخلـتـام مع مـقـاطع غـنـائـيـة لـلـفـنان
.من جهـة أخـرى عرض كر حـسـ
عــدد من الـتــشـكــيـلـيــ والـنــحـاتـ

ـبنى رقم ?19 العـراقيـ فـنهم في ا
ي أحمد أبرزهم الفنان العراقي العا
البحراني والفـنان مزاحم الناصري
محمد الدوري حميد السعدي صبا
حـمــزة سـهـيـر اخلــيـاط شـذى فـرج
عـبـو الـنــعـمـان نـاصـر الـسـامـرائي
أحـمــد عالوي عـمــاد الـطـائي ورود
الــســعــد بــشــار عــلي وعــبــدالــكـر

البكري وآخرون).
واخــتــتــمـت األمــســيــات الــثــقــافــيـة

اضي. العراقية االثن ا
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صري ?تامر عاشور ?على اسـتقر الفنان ا
اسم ألـبومه اجلديـد وهو بعـنوان "أيام".ومن
ـقـرر أن يضم األلـبـوم اجلـديد  11أغـنـية ا
وتـعاون عـاشور في األلـبوم اجلـديد مع عدد
لـحـنـ وصـور ثـالثة كبـيـر مـن الـشـعـراء وا
أغنـيات من األلبوم على طريقـة الفيديو كليب
في إيـطالـيا حـيث  تصـوير الـفيـديو األول
في مدينة سيسل والثاني في مدينة فينيسيا
والـثالث في كول أمـبريتـو حتت إدارة عدسة
اخملرج مـو سلـيمان ويـستـعد لطـرح الفـيديو
كليب تزامنا مع طرح األلبوم نهاية العام

اجلاري.

ـتنـوعة) مـعربـا عن أمله العـراقيـة ا
في(أن تـعـقـد هـذه األمـسـيـات بـشـكل
ســــنـــوي دوري في قــــطـــر)  والـــقت
ــالـكي ولــبـنى الــشـاعــرتـ عـلــيـاء ا
احلـديـثي ابـيات مـن شعـرهـمـا.فـيـما
قـــدم عــازف الــعــود يـــوسف عــبــاس
تقاسـيم على آلـته الوتـرية الشـرقية
لـيفـسح بـعدهـا اجملـال لـلفـنـان قيس
األعـظــمي وفــرقـة دار الــسالم حـيث
قـــدمـــوا تـــواشـــيح عـــلى مـــقـــامـــات
مـتـنـوعــة أبـرزهـا الـنـهـاونـد.واشـار
تـقـريــر نـشـر
في صـــفــحــة
دائــــــــــــــــــــــرة
الــــــعـالقـــــات
الـــثـــقـــافـــيــة
الـــعــامـــة في
(فــيــســبــوك)
ان ( الــفــنـان
ســــــــــــعـــــــــــد
الــــــــيــــــــابس
وفـــــــــــرقــــــــــة


