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{ ســان بــطــرســبــرغ  –وكـاالت -
طــــــــــــلـب الــــــرئــــــيـس الــــــروسي
ـيـــــــر بـوتـ من احلـكـومـة فالد
ــــســــؤولــــيــــة عن أن تــــتــــــــولـى ا
مـوسـيـقى الـراب وذلك بـعـد إلـغاء
عــــدد من احلـــفـالت عـــبـــر أنـــحـــاء

البالد.
وقـال بــوتـ (إن حــظـر مـوســيـقى
الـراب أمر مـسـتحـيل ولـذلك يجب
أن تـــلــعب الـــدولــة دورا أكـــبــر في

السيطرة عليها).
وأضاف ( أن وزارة الـثقافـة علـيها
أن جتـد أفضل وسـيـلة لـكي توجه

حفالت الشباب).
واشــار تــقــريــر لــلــبي بي سي (ان
تــصــريـــحــات بـــوتــ تــأتـي بــعــد
اعـــتــقـــال مــغـــني الـــراب الــروسي
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يــنــظم احتــاد االدبـاء والــكــتــاب الــعــراقــيـ
ي لـلـغة ـناسـبـة الـيـوم الـعـا جـلـسـة خـاصـة 
الـعـربـيـة الـيـوم االربـعـاء فـي مـقـره بـبـغداد .
وافــاد بـيــان لالحتـاد تــلـقـتـه (الـزمـان) امس
بـأن (اجلـلـسـة تـتـضـمن مـحـاضـرة لـلـدكـتور
صـاحب ابــو جـنـاح بـعـنـوان الــلـغـة الـعـربـيـة
ــعــاصـرة) ,مــشــيـرا الى ان والــتــحــديــات ا
(الدكـتـور عـلي حـداد سـيديـر اجلـلـسـة التي
تعـقد فـي السـاعة احلـادية عـشرة صـباحا).
وفـي شـأن مـتـصل نـظـمـت جـامـعـة الـنـهـرين
ي امس الـثالثاء احتفاال مركـزيا باليوم العا
للـغة الـضاد. وقـالت وثـيقـة للـجامـعة اطـلعت
عـلـيـهـا (الـزمـان) امس ان (رئـيس اجلـامـعـة
نــبـيل كـاظم عــبـد الـصـاحـب رعى االحـتـفـال
ي نـاسبـة اليـوم العا الذي اقـامته اجلـامعـة 
لـلــغــة الـعــربـيــة في قـاعــة الـسالم بــاشـراف

ركزية العليا لسالمة اللغة).  اللجنة ا

فــيـجب أن يــتم اإلشــراف عــلـيــهـا
وتوجيهها بطريقة ما).

وأعـــــرب الـــرئـــيـس الـــروسي (عن
قــــلــــقه بــــشــــــــــــــكل خــــاص من
انـــتــشـــار تــعــاطـي اخملــدرات بــ

الشباب).
وقـــال (الــراب واألشـــكـــال األخــرى
احلـــديــثــة (مـن الــفن) تـــقــوم عــلى
ثالثــة أعـمــدة: اجلـنس واخملـدرات

واالحتجاج.
أكـثر مـا يثـيـر قلـقي هي اخملدرات.

إنها الطريق النهيار أي أمة).
وقـال بــوتـ (إنه قــلق إزاء الـلــغـة
ـستـخـدمة في مـوسـيقى الـسـيئـة ا
الــراب) مـشـيـرا إلى (أنـه نـاقـشـهـا
ــتـــخــصــصـــ في عــلم مع أحـــد ا

اللغويات).

هـــاســـكـي عـــقب إلــــغـــاء عـــدد من
حفالته. 

وخـالل كـــــانـــــــون األول اجلــــاري
ألــغت الــســلــطــات احملــلــيــة حــفال
لــلـــمــغـــني هـــاســكـي في مــديـــنــة
كراسنودار جـنوبي البالد بدعوى

التطرف.
دة  12يومـا بعد غـني  واعتُـقل ا
أن أدى أغـنـيـة جلـمـهـوره من فـوق

سقف سيارة). 
وقــــال بــــوتــــ خالل اجــــتــــمــــاع
للمجلس الرئاسي للثقافة والفنون
في مــديــنــة ســان بــطــرســبــرغ (إن
ــشــكــلــة يــجب أن تــعــالج بــحـذر ا

شديد).
وأضــاف( لـكن مـا نـتــفق عـلـيه هـو
ستـحيل حظرها أنه إذا كان من ا

ليتوفى هناك رحمه الله ) .
ـداخالت بـعــدهـا تــوالت الـشــهـادات وا
بـــحق الــفــنــان الــراحـل مــنــهم الــفــنــان
ابــراهـيـم الـســعـدي الــذي قــال ( اسـجل
ـبـدعـ من رواد شـكـري لـكـل الـرواد وا
االذاعة والـتلـفزيـون وكنـا نعـمل لقاءات
مع الراحل داخل حـسن وبشـكل مبـاشر
طرب ومنهم وقد قلده عدد كبير من ا
ــطــرب مــحــمــد الـســامــر فــهــو صـوت ا
مـتـمكن وخـلـوق ومـجـتهـد وهـو امـتداد
للـراحل ويـتمـيـز بصـوت شـجي وحافظ

على مسيرته ).
ـداخلـة الفـنان عـلي حنون وشارك في ا
ـطـرب مـحـمـد الـذي اثـنى عـلى صـوت ا
الــســامـر مــؤكـدا (ان الــســامـر لـم يـقــلـد
الــــراحل بـل اتـــبـع نـــفـس اســـلــــوبه في
الــغــنــاء واالداء) واضــاف (سـافــرت في
الــتـسـعـيــنـيـات الى مــديـنـة الــنـاصـريـة
والـتــقـيت ابن عم  الــراحل داخل حـسن
فقال لي ان الراحل كان لـديه مساهمات
في الـســيـنـمـا خـصـوصــا بـفـيـلم غـزالـة
وكــان يــرافــقه عــلـى الـة الــربــابــة فــالح

حسن ).
وشــهــادة اخـــرى من الــفــنــان واخملــرج
جــمــال مـحــمــد مـؤكــدا (ان الــراحل هـو
ثالوث رائع مع نـاصر حكـيم وحضيري

ابو عزيز . 
وكــان مـنــزلي قــريب من مــنــزل حـسن )
مـــشـــيــرا الـى ا(نه نــقـل حــفـل مــبـــاشــر

بـعـدها حتـدث الـبـاحث عـادل الـعرداوي
ثـلث الذهبي لالغـنية الـعراقية قائال ( ا
هو الـفـنـان الراحل داخل حـسن ونـاصر
حكـيم وحـضـيري ابـو عـزيز رواد الـقرن
الـعـشـرين وفي مـقـدمـتـهم الـراحل داخل
حـسـن الـذي في بـدايــة حـيــاته عـمل في
ســلك الـشــرطـة كـمــا عـمل فـي عـدة مـهن
اخرى كنجـار لصناعـة السفن والقوارب
وفي عام 1936 عند افتتاح اذاعة بغداد
جاء داخل حـسن عـند االفـتتـاح كمـطرب
تلك ذائـقة ادبيـة فقدم متمـكن 
اغـــنــيــة يــاطـــبــيب من كـــلــمــاته
وحلـنه وادائـه)م ضـيـفــا (لـديـنـا
تــراث الــراحـل حــيث  تــقــد
حلـقة عـنه اخرجـها الـفنـان علي

حنون ).
ــطــرب مــحــمــد بــعـــدهــا غــنى ا
الــســامــر اغــنـيــة (رحــلــة قــطـار
الـــعـــمـــر) لـــلـــراحل داخـل واكــد
الــــعــــرداوي (ان الــــراحل غــــنى
ـــطـــربـــة ر ومع ثـــنـــائـي مع ا
حضـيري ابـو عزيـز لكن لالسف
لم تـــســجل . تــوفـي حــسن عــام
 1984وفي اخـر ايـامه غـنى في
ــســـرح الــوطــنـي وكــان يــرثي ا
نــفـــسه وتــعــامل فـي غــنــائه مع
اكــــثـــــر من شــــاعــــر من الــــرواد
و بعـد تقـاعده عاد عـاصرين وا
الـراحل الى مـديـنـته الـنـاصـريـة

نـاسبة اعياد راس للتلفـزيون للراحل 
ـسـرح الــوطـني وهي اخـر الـســنـة في ا
حــفـالت الــراحل ).وقــال الــفــنــان عــادل
اســمــاعــيل فـي شــهــادته(الــراحل داخل
احــيــا الــعــديـد مـن احلـفـالت في مــصـر
وســـــــــوريــا ولـــبـــنــا ودول اخلـــلــيج
ــطـربـ عـام وذهب مع مـجــمـوعـة من ا
 1948الى جبـهات الـقـتال في فـلسـط
ــقـــاتــلـــ من اجلــيش لــلــتـــرفــيـه عن ا

العراقي).
وفي خـتـام اجلـلـسـة  تـكـر الـبـاحث
عادل العـرداوي بقالدة االبـداع وشهادة
تـقـديـريـة وساعـة قـدمـهـا اخملـرج مـظـفر
ــوسـوي قالدة ســلـمــان وقـلــد صــبـاح ا
االبداع لـلفـنان مـحمـد السـامر وشـهادة
تقديـرة من االحتاد وكـان الفنـان صباح
زيـارة قـد رافق الــفـنـان مـحـمـد الـسـامـر

بالـعزف عـلى  الة الـعود
ثـم اخــــــتـــــــتــــــمت
اجلــــــــلــــــــســـــــة
بـــــالــــتـــــقــــاط
الـــــــصـــــــور
التذكارية
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الشـاعرة العـراقيـة صدرت لهـا ضمن منـشورات االحتاد
العـام لالدباء والـكتـاب مجـموعـة شعـرية بـعنـوان (قذائف

توسط. ورقية) تقع في 72 صفحة من القطع ا
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الـصحفي الـعراقي تلـقى تهاني
االهل واالصـدقـاء بـعـد ان انعم
الـله عــلــيه بـرزق جــمــيل  وهـو
الـتــوأم (غال) و (هال) مــتـمــنـ

للمولودت حياة هانئة سعيدة.
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ي االردني قـدم و الــدكـتــور مـحــمـد عــصـفـور االكــاد
ـيـة) في مــحـاضــرة بـعـنــوان (الـلــغـة الـعــربـيـة لــغـة عــا

مقرمجمع اللغة العربية األردني .
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ــلــتـقى ــعـلـــــــــــق الــريــاضي الــعـراقـــــي ضـيــفه ا ا
االذاعي والــتـلـفـزيــوني عـصـر امـس الـثالثـاء بــجـلـسـة
بــقــاعــــــــــة اجلــواهــري في احتــاد االدبــاء والــكــتـاب

ببغداد.
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الفـنـان الـسـوري تـلـقى تـهـاني زمالئه حلـصـده جـائزة
سـرحي التي افـضل نص في مهـرجـان أيام قـرطـاج ا

اختتمت االحد.
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البـاحث العراقي ضـيفه البيت الـثقافي في الـشعلة في
نـدوة تـوعـويـة بـعـنـوان (الـتـسـويق االلـكـتـروني وخـطـره

واطن). على ا

 u¼dÐ bLŠ√

الــتــشـكــيــلي الــســوري شــارك ضـمن 27 فــنــانـا  في
معـرض اقيم في صـالة ألف نون لـلفـنون والروحـانيات

ضم 21 لوحة تشكيلية وخمس منحوتات .
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أسـتـاذ الـسـيـاسـة وتـاريخ الـفـكـر الـعـربي احلـديث في
جامـعة كولـومبيـا االمريكـية ضـيفه االثنـ منتـدى عبد
احلــمــيــد شــومــان الــثــقــافي في حــفل تــوقــيع كــتــابه

(اإلسالم في الليبرالية).
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ـــطـــــــرب الـــســعـــودي الـــراحل طالل ا

مداح.
ـملـكة الـسعـودية ضـيف شرف وحتل ا
الـدورة اخلــامـســة عـشـرة لــلـمــهـرجـان
الــذي تـــنــظــــــــــــمه جــمـــعــيــة فـــنــاني
ومـبــدعي اإلسـكـنــدريـة بـرئــاسـة عـوف

همام.
ا ال وقـال هـمـام في حـفل االفـتـتـاح (ر
يسـعـني وأنا أقف اآلن في يـوم افتـتاح
ـتـنـا لـكل ـهـرجـان إال أن أكـون  هـذا ا
أولـئك الـذين مـدوا أيـاديـهم لـلـمـسـاندة
في اســتــمــرار وإقـامــة هــذا االحــتــفـال
السـنوي فهم يـعرفون أنهـم ال يقدمون
فـقط خـدمة ثـقافـيـة لشـعب اإلسـكنـدرية
خـاصـة واسم مـصر والـفن بـشـكل عام
ـا أيـضـا يقـدمـون بأيـاديـهم اخلـير وإ
لشريحة من أبـناء اإلسكندرية من ذوي
الــقـدرات اخلـاصـة وهــو اجلـزء الـهـام

هرجان). في فكرة إقامة ا
وأضــاف (أود أن أشـكـر اإلنــسـانـة قـبل
طربة التي تبرعت أن نقول الفنانة وا
بـأكــثـر مـن نـصف أجــرهـا الــيـوم.. هي

الفنانة أصالة).
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ــطــربـة الــســوريـة أصــالـة افــتــتـحت ا
نـــصــري الـــدورة اخلـــامـــســـة عـــشــرة
ـهـرجان اإلسـكنـدريـة الدولي لـألغنـية
الــــذي يـــــقــــام عـــــلى مـــــدى أســــبــــوع
ويــخــصص عــائــده لــصــالـح األعــمـال

اخليرية.
ـهــرجـان اصـالـة قــبل أن تـقـدم وكـرم ا
ـة واحلديـثة بـاقـة من أغنـياتـهـا القـد
عـلى مسـرح سيـد درويش حـيث أطلت
أصـالـة مـساء الـسـبت بـفسـتـان ناصع
الــبـيــاض واسـتـهــلت احلــفل بـأغــنـيـة
(أكـــتــر مـن الــلـي أنــا بـــحــلم بـــيه) من
كلمات محمد رفاعي وأحلان تامر علي
لــتــتـــــــــوالـى بـعــدهــا أغــاني (تــخـيل
بـكــره) و(بــعـدك عــني) و(عــايـز احلق)

وغيرها.
كــمــا شـهــد االفــتـتــاح تــكــر عـدد من
ـصــريــ والـعــرب مــنـهم الــفــنـانــ ا
ــصـــري مــحـــمـــد ســلـــطــان ـــلــحـن ا ا
ــصـــري عــمــر بـــطــيــشــة والــشـــاعــر ا
ــغـني ــغــنـيــة الـســعــوديـة وعــد وا وا
الـــســـعـــودي عـــبـــد الـــله رشـــاد واسم

اضطرت عليـاء إلى السفر مع ثالثة
من أطــفــالــهــا إلـى الــقــاهــرة الــتي
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انـــتـــشــــرت صـــورة جـــديـــدة عـــبـــر
االنترنت تظهر الفنان الراحل فريد
األطرش برفقة كل من أخته الفنانة
ـغـنـيـة عـلـيـاء أسـمـهـان ووالـدته ا
ــــنـــذر وأخــــوه األصــــغــــر فـــؤاد ا

األطرش.
وتــظــهـــر الــصــورة والـــدة الــفــنــان
نـذر الـتي تمـيزت الـراحل علـيـاء ا
بصوتها الـعذب الذي ورثته جلميع
أبنائهـا في ح تزوجت من األمير
فهـد األطـرش الذي كـان أحد أشـهر
الـزعــمـاء في مــحــافـظــة الـســويـداء

السورية.
واشــارت  الـهــيـئــة الـعـامــة لالذاعـة
والـــتـــلـــفـــزيـــون الــســـوريـــة الى ان
الراحـلـة علـيـاء أجنبت 5 أطفال من
زواجـــهــا هم: أنــور وفــريــد وفــؤاد

ووداد وآمال (أسمهان).
وبـــعـــد وفــــاة زوجـــهـــا عـــام 1925

ــنــاضــلــ ضـد زوجــهـا مـن أشــد ا
الفرنسي .

اســتــقــرت فــيـــهــا هــربــا من بــطش
الـفـرنـسـيـ في سـوريـة حـيث كـان

{ بـــيــروت  –وكـــاالت - بــات فـــيـــلم
(كفرناحوم) للمخرجة اللبنانية نادين
لبـكي قـاب قـوسـ أو أدنى من الـفوز
بجـائـزة أوسـكار أفـضل فـيـلم أجـنبي
بعد أن وصل للقائمة اخملتصرة لهذه
ية فـنون وعلوم الفئـة. وأعلنت أكـاد
تحدة تحركة في الواليات ا الصور ا
يــوم االثــنـــ الــقــائــمـــة اخملــتــصــرة
سـابـقـة أفضل فـيـلم أجـنـبي وضمت
تــســـعـــة أفالم من أصل 87 فــيـــلـــمــا

رحلة األولى لالختيار. شملتهم ا
وجـــــاء تـــــرتـــــيب األفـالم أبـــــجـــــديــــا
باإلنكـليـزية وفق جـنسـياتـها كـالتالي
مر) (بيردز أوف باسدج) من (طيور ا
ـذنب) (ذا جـيـلتي) من كولـومـبـيا و(ا
رك و(ال تـنظر بـعيدا) (نـيفر لوك الد
ـتاجر) انـيا و(لـصوص ا أواي) من أ
(شوب ليفترز) من اليابان و(أيكا) من

قـــــــــازاخـــــــــســـــــــتــــــــان
و(كفرناحوم) من لبنان
ــكــسـيك و(رومـا) من ا
(كـولـد و(حـرب بـاردة) 
وور) من بـــــــولـــــــنــــــدا
(بيـرنـينج) و(احتراق) 

من كوريا اجلنوبية.
ـيـة التي وقالت األكـاد
تـمـنح اجلـائـزة األشـهر
ــيــا (إن أعــضــاءهــا عــا
شـــــــــــــاهــــــــــــدوا األفـالم
ــرشـــحـــة بـــالــقـــائـــمــة ا
األولــيــة في الــفــتــرة من
مـنــتــصف تــشـرين األول
وحتى العاشر من كانون
األول قــبل أن يــســتــقـروا
عـــلـى األفالم الــــتـــســــعـــة

اخملتارة). 

عـدم مــصـارحــة الـشــريك ســيـؤدي حــتـمــاً الى تـلــبّـد
الغيوم في سماء عالقتكما.
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تـوتـرة بـعض الـشيء حتـتـاج إلى اخلـلود أعـصـابك ا
للراحة وجلسات تأمل.
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تتطلب احلـالة التي أنت فيها إلى تغـيير نوعية طعامك
لكي حتافظ على رشاقتك.
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 ال تـتراجع أمـام الـضغـوط فـأنت تمـتلـك القـدرة على
مواجهتها مهما بلغ حجمها .
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إنزع قناع احلسد والغيرة وال تتالعب على احلبل
رقم احلظ 9.
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 الغـيـرة حـ تـزيـد عن حدّهـا تـصـبح مـؤذيـة وتؤدي
الى عواقب وخيمة .
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لـكل شيء نـهـايــة وحـيـلك لن تـنـطــلي عـلى أحـد بـعـد
اليوم .
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 احلــفــاظ عــلـى رشــاقــتك مــهم جــداّ لــكن ال حتــاول
القيام بحمية مزاجية قاسية.
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 مـعاجلـة األمور باحلـكمـة والروية بـينك وبـ الشريك
رجوة . تؤدي إلى احللول ا
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 تـخف احلظـوظ وحتـاول ان تتـأقلم مـع ظروف مـهنـية
رقم احلظ.2 جديدة
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لـكل مشكـلة تعـترضك حل لو تـمهلـت في التفـكير.يوم
السعد السبت.
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 انـتـبه لـتـطـورات تـتطـلب الـكـثـيـر من احلـرص وحاول
اإلمساك بزمام األمور.
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رادفـات ومـعـاني الـكـلـمـات تتـصل مع ا
بــعـضــهــا بــعــضــا بـاخــر حــرف من كل
كلمة.اجمع حروف االرقام لتحصل على

طلوبة: الكلمة ا
(57+37+33+11+31+23= منطقة

اماراتية):
1-6= جـــزيـــرة تــــقع قـــبــــالـــة ســـواحل

افريقيا
6-10= تخسيس للجسم
10-19= مطرب عربي
ثلة مصرية  =22-19
ثلة سورية  =29-22

29-34= يــــجــــمــــعــــون ثــــمـــار االرض
وغاللها

ثلة مصرية =42-34
42-48= عنصر مشع

48-54 = مطرب اماراتي
54-58 = عملة خليجية
ثل سوري  = 65-58
ثلة مصرية  =73-65
73-76 = صوت احلمام
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وفــاءا واســتـذكــارا لـلــمـنــجــز الـغــنـائي
ــتـــمــيـــز لــرواد االغـــنــيـــة الــعـــراقــيــة ا
ومـــبــدعـــيـــهـــا اقـــام احتـــاد االذاعـــيــ
والـتـلـفــزيـونـيـ احـتـفـالـيـة كـبـيـرة عن
الـفنـان الـراحل داخل حـسن الذي تـمـيز
في تــقـــد االغــنـــيــة االصـــيــلـــة طــوال
مـسيـرته الفـنـية الـكـبيـرة وتمـيـز بغـناء
االغنية الريفـية ونقلها لـلمدينة وحضر
ـاضي اجلــلـسـة الــتي عـقــدت الـســبت ا

قـر االحتاد فـي الصـاحليـة وبحـضور
كــبــيــر من قــبل عــشــاق ورواد االغــنــيـة

العراقية االصيلة . 
قدم اجلـلسـة الفـنان حافـظ لعيـبي قائال
(ولــد الـراحـل في قـضــاء الــشـطــرة عـام
 1912وكانت يداه ومسبحته موسيقاه
االولى الغـانـيه الـتي تـمـيـزت بـالـعـذوبة
ــكــتــبــة واجلــمــال والــشـــجن لــيــرفـــد ا
الـغـنـائـيـة بـعـشـرات الـروائع الـغـنـائـيـة

التي مازالت باقية الى يومنا هذا) .
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ـمـثـلة جـيـني إسـبر أنـهـا في صدد ذكرت ا
ـوسم اجلديد انـطالقة درامـية قـوية خالل ا
حــيث تـشــارك في أربـعــة أعـمـال ومــرشـحـة
لـثالثــة أعـمــال أخـرى وأكــدت (أن الـدرامـا
ــقــبل ســتــكـون الــســوريـة خـالل رمـضــان ا
مـخـتـلفـة عـمـا سـبق وستـعـيـد بريـقـهـا الذي
فـقدت جزءاً منه خالل احلرب على سورية)
وتعـكف إسبر حالـياً على تصويـر مشاهدها
فـي مــســـلـــسل (سالسل ذهـب) من تـــألــيف
وســيـنــاريــو وحـوار ســيف رضـا حــامـد
وإخـراج إياد نحاس وإنـتاج شركة
غـولــدن الين. وقــالت إســبـر عن
مالمح شـــخـــصــيـــتــهـــا الــتي
تــؤديـــهــا في الــعـــمل(إنّــهــا
تـؤدي شـخـصـيـة (زهـور)
وهي فـتـاة شــابـة فـاتـنـة
اجلـمـال تعـيش قـصة
حب مـأسوية تـرميها
في مـكان بـعيـد عما

تشتهيه.

{  لـوس اجنــلـوس  –وكـاالت - تــسـتــعـد الــنـجــمـة
) إلطالق ألبـومها اجلديـد وقد نشرت (أفريل الف
صـورة لغـالف األلبـوم عـبـر صـفـحـتـهـا عـلى أحد

مواقع التواصل اإلجتماعي.
ويحمل األلـبوم إسم )هيـد ابوف وتر) وسـتطرحه
الف في 15 شـبـاط عـام 2019. وكـانت أفـريل
قـد طــرحت أغــنــيـة (هــيــد ابـوف وتــر) في أيــلـول

اضي. ا
وكـتــبت الفـ عــلى صــفـحــتـهــا عـلى أحــد مـواقع
الــتــواصل اإلجــتــمــاعي (مــا زلت ال أســتــطــيع أن
أصـدق أن ألـبـومي هـو تـقـريـبـا هـنـا! يـعـني األلـبـوم
الـكـثــيـر بـالـنــسـبـة لي  وأنــا مـتـحـمــسـة جـدًا ألنـكم

ستستمعون إليه قريبًا. 
كــذلك  أشــكـركـم عــلى احملــبـة والــدعـم لي طــوال هـذه

الرحلة. أحبكم جميعًا كثيرًا).
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