
( احملــتـفى به في جــلـســتـنـا الــيـوم هـو
ـحـافـظة مـلـحن مـوسيـقي عـراقي ولـد 
النجف له اثرواضح في مسيرة االغنية
ـطربـ الـعراقـي العـراقـية وغـنى له ا
عروف عـنه انه اسرع من يكتب كافة وا
ـوسـيـقـيـة ووضع الـعـديـد من الـنـوتـة ا
ــوسـيــقــيــة لـلــمــســلـسالت ـقــدمــات ا ا
والتمثيـليات التلفـزيونية وكذلك وظفت
مـوســيـقـاه في اكــثـر من عــمل مـسـرحي
ـــلـــتـــقـــيـــات شـــارك في الـــعـــديــــد من ا
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ـسـابـقة عـلى جـوائـز الثـعـلب الـذهبي في خـتـام منـافـسات ا
الـتي جرت بـرعـايـة مهـرجـان كلـكـتا الـسـينـمـائي الدولي في
الـهـنـد الــعـضـو الـرســمي في جـمـعـيــة الـسـيـنــمـا في مـركـز
لـيـنـكـولن في نـيــويـورك تـوج الـفـيـلم الـروائي الـطـويل تـورن
ي نوزاد شيخاني لـلمخرج الســــــــــــيـنمائي العراقي الـعا
بــجـائــزة الــثــعــلب الــذهــبي لــعـام 2019 ألفــضل فــيــلم عن
ــوقع األديــان.الــــــذي قــال عـــنه في اتـــصــال هـــاتــفي مـع ا
ـسـرح (هـذا هـو نـصر الـرسـمي لـدائـرة الـسيـــــــــــــنـمـا وا
اخـر للـســــــــيـنمـا الـعراقـيـة يضـاف لـلـكثـيـر من اإلجنازات
الـتي يـحـقـقـهـا سـيـنـمـائـيـون وضـعوا قـضـايـا الـوطن نـصب

أعينهم).
مـؤكـدا (ان مــراحل الـفـرز والــتـرشـيــحـات جلـوائـز الــثـعـلب
الذهبي كانت طويلة ومعقدة امتدت حوالي النصف عام الى
ـطـاف بحـصر 10 أفـالم روائية في أن حـسمـت في نهـاية ا
ـانـيـا الـقـائـمـة الـقـصــيـرة من امـريـكـا اسـبـانــيـا الـهـنـد ا
الـدومينيكان الص وروسيا وإن اختيار فيلم تورن للفوز

بجائزة الثعلب الذهبي يعتبر اجنازا نفتخر به).
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ــمـثل بـعــد فــتـرة مـن الـتــوقف كــشف ا
ـصــري (مـحــمـد ســعـد) أنه اســتـأنف ا
برفـقة فـريق عمل فـيلـمه اجلديـد (محـمد
) تصـوير الفـيلم في احد شوارع حس
شاهـد التي يتم منطـقة الهرم. وجتـمع ا
تـصــويــرهـا بــ مــحـمــد ســعـد وفــريـال
طاردات.و يوسف وتعـتمـد على بـعض ا
يجـسد سعـدفي الـعمل شـخصيـة سائق
أجرة ويـعـمل في أحـد الـفـنادق الـكـبـيرة
افيا بـسبب لوحة مرسومة ويتورط مع ا

خالل أحداث العمل.
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الصـحفي العراقي ادار ندوة أقامتها اللجنة االعالمية
بـنــادي الـعـلــويـة االجـتــمـاعي عـن روايـة أمـجــد تـوفـيق

(الساخر العظيم.. رؤية اعالمية).
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ــاضي بــتــوقـيع ي االردني احــتــفى االثــنـ ا االكــاد
كـتــابه (شــيخ الـكــار: الـســلــطـة والــسـوق والــنـاس في
دمشق الـعـثـمـانـية) الـصـادر عن دار جـامـعـة حـمد بن

خليفة للنشر.
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ـــطــــــــــرب الــعــراقـي يــحــيي ا
حــــفـال في الــــرابـع عــــشــــر من
ــــقــــبل فـي احـــد شــــبــــــــــاط ا
ــنـاســبـة عــيـد مــطـاعم بــغـداد 

احلب.
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رئيس جمعية الرحمة حلقوق اإلنسان في االردن القى
الـثالثـاء مـحــاضـرة بـعـنـوان: (الـتـحــول الـفـكـري لـنـبـذ
العنف والتطرف اجلامعي) في رابطة الكتّاب بعمان.
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ايـسترو العراقي قاد الـفرقة السمفـونية العراقية في ا
اضي ببغداد. حفلها الشهري الذي اقيم اخلميس ا

رشيد عساف
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ـسـلـسل ـمـثل الـسـوري بـدء تـصـويـر مـشـاهـده في ا ا
ؤلفه رازي وردة ومخرجه عاطف التاريخي (الباشا) 

كيوان.
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الـكاتب الـعراقي وقع كـتـابه (اوراق فارغـة) في جلـسة
اقـامـتـهـا مـؤسـسـة أبـجـد الـثـقـافـيـة في مـحـافـظـة بـابل

ادارها الشاعر علي السباك.

5ÝU¹ WŽË—

ـمـثــلـة الـسـوريـة شــارفت عـلى اإلنـتــهـاء من تـصـويـر ا
مــشـاهــدهـا في مــسـلـسل (نــاس من ورق) مع اخملـرج
وائل رمـــضــان حـــيث تـــؤدي دور الـــبـــطــولـــة في أول

وسم. أعمالها هذا ا
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الذي يقام كل عام في الفترة من 14

إلى 19 شباط.
ـــهــرجــان بـــرنــامـــــج ويـــصــاحــــــب ا
ثـقـافـي وتـدريبـي يـشـمل نـدوات نـقـدية
وجـــلـــســـات نــــــــــــقـــاش وورش عـــمل
لـتقى الـفكـري الذي يأتي إضافـة إلى ا
ــــســـرح هــــذا الـــعــــام بـــعــــــــــنـــوان (ا
وروث الشـعبي) ويشارك اخلليـجي وا
فــيـه مـــســرحـــيـــون من جـــمــيـع الــدول

اخلليجية.
 وقـــــــالت وكــالــة أنـبــاء اإلمـارات ( إن
ــــــسـرح بـدائـرة الثـقـافة مـديـر إدارة ا
فـي الــشــارقــــــــة أحــمـــد أبــو رحــيــمــة
اجـــــتــــمـــــــــع مع مـــــنــــدوبـي الــــفــــرق
ــهــرجــان ــشــاركــة في ا ــســرحــيــة ا ا
وبــــحــــثــــوا مـــعــــا جــــدول الــــعـــروض
والــنـــدوات الـــتي ســـتـــعــقـــد عـــقب كل
مـسرحـية واألنـشطـة الثـقافـية والـفنـية

صاحبة). ا
ــهــرجــان جــوائـزه فـي فـروع ــنح ا و
التـأليف واإلخراج والـتمثيـل والديكور

البس. واإلضاءة وا

{ الـــشـــارقــة  –وكـــاالت - تــتـــنـــافس
خـمــسـة عــروض عــلى جـوائــز الـدورة
الثـالثة من مـهرجان الـشارقة لـلمسرح
اخلليجي الذي ينطلق منتصف شباط

قبل في دولة اإلمارات. ا
ــــســـــرحــــيــــة وتــــشــــارك اإلمـــــارات 
(ســيــمــــــــــفــونــيـة بـال أوتـار) لــفــرقـة
مـــســرح الــشـــــارقـــة الــوطــني إخــراج
مـــحــمـــد الـــعـــامـــري فـــيـــمــا تـــنـــافس
الـــســعــوديــة الــتـي حــصــدت جــائــزة
سـرحيـة (حبوس) الـدورة السـابقـة 
لـفـرقـة مـسـرح الـوطن مـن إخـراج نوح

اجلمعان.
ـسـابـقـة أيضـا سـلـطـنة وتـنـافس في ا
ـسرحـية (مـدق احلنـاء) لفـرقة عـمان 
ـسـرحـيـة مـسـرح مـزون والـبـحـرين 
) لـفـرقـة مـسـرح أوال ومن (نـوح الـعـ
إخـــــراج أنـــــور أحـــــمـــــد والـــــكـــــويت
ـسـرحـيـة (الـصـبـخـة) لـفـرقـة مـسرح
اخلــلـــيج الــعـــربي إخـــراج عــبـــد الــله

العابر.
هـرجان وتُـنظم الـدورة اجلديـدة من ا
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ببـطـولـته الـفـنـان طـارق لـطفـي حيث
كـــــان فى صــــــدارة األفالم مـن حـــــيث

اإليرادات.
يــشـــارك فى بـــطــولـــة نــادى الـــرجــال
الـســرى كلّ مـن الـفــنــانــة غــادة عـادل
وكر عـبـد العـزيـز وماجـد الـكدواني
وبــــيـــومـي فـــؤاد ونــــســــرين طــــافش
ـن وتــار واخملـــرج خــالــد ــؤلف أ وا
احللـفـاوي ومن إنـتـاج لـؤي عـبـدالله

ووائل عبدالله.
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دخل فــيــلـم (نــادي الــرجــال الــســري)
نـافـسـة عـلى شـبـاك الـتـذاكرفي دور ا
السـينـما  مـحقـقـا جناحـا كبـيرا مـنذ
الـيوم األول لـعـرضه حـيث  طـرحه
ـنــافـسـة عـلى بـدور الـعـرض لــيـبـدأ ا
إيـرادات شـبـاك الـتـذاكـر.وحـقق خالل
اليوم األول من عـرضه ملـيونًا و501
ألف و 672جـنـيـهًا وبـذلـك يـكـون قد
تــفـوق عــلـى فـيــلم  122الــذي يــقـوم

بي كينج بـإيرادات بلغت 7.3 مليون
دوالر.الـــفــــيـــلم مـن بـــطـــولــــة لـــويس
آشــبـورن ســركــيـس وديـنــيـس جـوف

{ لـوس أجنـلـوس - وكـاالت - احـتل
فيـلم اإلثارة والـرعب (جالس) صدارة
إيرادات الـسـيـنـما في أمـريـكـا  مـطلع
األسبـوع وذلك لألسـبوع الـثـاني على
التوالي بإيرادات بلغت 19.1 مليون
دوالر.والـفــيــلم بـطــولــة بـروس ويــلـز
وصمويل جاكسون وجيمس مكافوي
وأنــيــا تــيــلـــور ومن إخــراج إم.نــايت
شيـامـاالن.وحـافظ الـفـيـلم الـكـومـيدي
ـركز رأسا عـلى عقب (أبـسايـد) على ا
اضي الثـاني الذي احـتـله األسبـوع ا
بــــإيـــرادات بــــلــــغت 12.2 مـــلــــيـــون
دوالر.والـفــيــلم بــطـولــة كــيــفن هـارت
وبرايـان كرانـستـون ونـيكـول كيـدمان
ومن إخـراج نـيـل بـرجـر.واحــتل فـيـلم
ائي (أكوا ـغامرة الـرجل ا احلركة وا
ــركــز الــثـــالث هــذا األســبــوع مــان) ا
بـإيرادات  7.4مـلـيون دوالر.والـفـيـلم
بطـولة جـايسـون مومـوا وآمبـر هيرد
وولـيـام دافــو ونـيــكـول كــيـدمـان ومن
ـركـز إخـراج جـيـمـس وان.وجـاء في ا
ـغـامـرة اجلـديد الـطـفل الـرابع فـيـلم ا
الـذي سـيـكـون مـلـكـا (ذا كـيـد هو وود

ودين تــــشــــاومــــو ومن إخــــراج جـــو
كــورنــيش.واحـــتــفظ فــيـــلم الــرســوم
ــتـحــركــة (ســبــايــدر مــان: إنــتـو ذا ا

ركز اخلامس سبايدر فيرس) با
محققا 6.15 مليون دوالر.

الى ذلك فــــاز فـــيــــلم الــــنـــمـــر
األسود(بالك بانـثر) بـاجلائزة
الكـبـرى من بـ جوائـز نـقـابة
اضي. ثلي الشاشة األحد ا
مـثـل رامي مـالك بـجـائزة وفـاز ا
ــــثل عن دوره فـي فـــيـــلم أفـــضل 
ـلـحــمـة الــبـوهـيــمـيــة (بـوهـيــمـيـان ا
مثـلة جلـ كلوز رابسودي).وفـازت ا
ـثـلـة عن دورهـا في بـجائـزة أفـضل 
فـــــيـــــلـم الـــــزوجــــــة (ذا وايف).وفـــــاز
ثل ماهـرشـاال عـلي بـجـائـزة أفضـل 
مـــــســــاعـــــد عن دوره فـي الـــــفــــيـــــلم
الـكـومــيـدي كـتـاب أخــضـر(جـرين

بوك). 
ــــــيـــــــلي بـالنت وفــــــازت إ
ــثــلــة بــجــائــزة أفــضل 
مــــــســاعــدة عن دورهـا
في فــــــــيـــــــلم مـــــــاري
بـــوبـــيــــنـــز تـــعـــود
(مــاري بــوبــيــنـز

ريــــــتــــــرنــــــز).

أنت مـليء بـالـعـاطفـة والـرومانـسـيـة اليـوم لـذا انـطلق
.رقم احلظ 2. قدماً

qL(«

 الشـريك يعطيك كل احلب فال تـبخل انت ببعضه.كن
صبوراً وال تستسلم لإلغراء. 
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زاجي ألنه سـيضـيع عـليك الـكثـير تـخلى من طـبعـك ا
رقم احلظ 9. من الفرص 
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ال تكن سريـعاً جـداً في القفـز إلى تسـلّق األعالي.يوم
السعد االربعاء.
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 قد تبـدو تصرفاتك جنونـاً . خذ بعض الوقت لترتيب
أفكارك . رقم احلظ 3.
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اآلخـرون لـديـهم احلق في آرائـهم وقـد تـسـمع بـعض
فيدة جداً .  احلكم ا
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ـتـازة لـلـفوز بـحـب حـقيـقـي . تعـقـلك هـنـالك فـرصـة 
 . سيخدمك كثيراً
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الـقـلب يـريد مـنك امـور ال يـطيـعـهـا عـقلك اتـرك لـقـلبك
االختيار اليوم .
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كل مـا حتـتـاجه هـو وضع خــطـة مـنـطـقـيـة واسـتـخـدم
طريقتك في البحث. 
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ــفـرطــة تـرهق االعــصـاب عــلــيك ان تـتــمـتع اجلـديــة ا
رح  رقم احلظ. 5 ببعض ا
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طوّر خطـتك إلى مدى أبعد  هذا ينطبق على مساعي
العمل وأمور القلب على حد سواء.
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كلّ شـخص يـحـبّك  لـكن كلّ شـخص يـحبّ مـا لـديك
أيضاَ.رقم احلظ 7.

 u(«
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رتب الكلـمات حـسب وضعـها الـصحيح
داخل الشبـكة بـحيث حتـصل على كـلمة

اغفلت عمدا:
(مدينة اثرية عربية)

بلـجيـكا  –بولـونيا  –يخت  –مارون –
ـنــافق  –اثــيــوبــيـا – انـيس  –افق  –ا
احالمي  –دبابـيس  –اسـير  –رواد –
رشد  –ريفولي  –العـلو – اقاويل  –ا
ــــاذج  –دارج  –ثــمــ  –قـــــويــــة –

اصيلة  –مهاودات.
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بــدايـــاته وحلــنت له اغـــنــيــة عــتب
دافي لـكن الـراحل سـعـدي الـبـيـاتي
غنـاها كـونهـا تناسـب صوته وهذه
االغنـية كانـت سببـا بكـتابـة النوته
دراســـة وتـــعـــلــمـــتـــهـــا بـــطـــريـــقــة
اسطورية) مضـيفا ( عاصرت اغلب
ــطــربــ وكــانت ــوســيــقــيــ وا ا
مرحـلة الـسبـعيـنيـات والثـمانـينات
فترة ذهبية لالغـنية العراقية  وفي
عـام  1978شـكــلت سـمــيت بــفـرقـة
زريـــاب وتـــضم  35عـــازفــــا قـــدمت
الــفــرقــة بــرامج لــلــهــواة وســجــلت
مجـموعة مـن االغاني مثـل نحب لو
مــانـحـب وخالل مـســيــرتي الــفـنــيـة
قــدمت اكــثـر من  900حلن بــعــدهـا
اكــتـــشــفت صـــوت مــهـــنــد مـــحــسن

وقدمت لرضا اخلياط اغاني عديدة ).
 بــعــدهـا قــدم اخلــفـاف مــجــمــوعـة من
اغانيه نـالت استـحسان احلـضور وقال
(لدي  84اغنـية جاهـزة لكن من يـغنـيها

. (
وفي خـتـام اجلـلـسـة  تـكـر احملتـفى
بـه بـــدرع اجلـــواهــري قـــدمـه الـــشـــاعــر
ابــراهـيم اخلــيـاط ثـم الـتــقـطت الــصـور

التذكارية مع اجلمهور واحملتفى به . 

وسـيقيـة منـها مهـرجان االغـنية االول ا
في القاهرة وحـصد العـديد من اجلوائز
طرب الرواد مثل حس وحلن لكبار ا
نعمه وسعدون جابـر ورياض احمد كما
ـكتـوبة لـكبـار الشـعراء حلن القـصـيدة ا

كالسياب واجلواهري ) .
احملتفى به قال ( سعـادتي اليوم للقائي
ـكـان بـكم ولـلـمــرة الـثـالـثـة وعـلى ذات ا
.امـــا بــدايــات دخـــولي لــلــوسـط الــفــني
فـــكـــانـت في الــــنـــجف كــــنت اغــــني في
في مـرحلـة االعدادية درسي   النـشاط ا
ذهـــبت الـى االذاعــة بـــهـــدف االخــتـــبــار
وكانت الـلجـنة مـؤلفة  مـن وديع خوندة
واحمـد اخلـليل ويـاسـ الراوي فـقدمت
اغـنـيـة غــريـبـة الـروح  وفي عـام 1974
كــنت طـالــبـا بــكـلـيــة الـفــنـون اجلـمــيـلـة
وسـيقى اختـبـروني ثالثة من عـمالـقـة ا
هـم مــنــذر جـــمــيل حـــافظ وبــاسـم حــنــا
بـــطــرس وخـــضــر الـــيــاس و قـــبــولي
كــمـلــحن حــيث اســتـمــعت الــلـجــنـة الى
وشـحـات التي الـعديـد من الـقصـائـد وا
كـنت احـفظـهـا وفي نـفس الـعـام سـجلت
اول اغـنـية لـالذاعة وهـي احرك بـروحي
حرك لـرضا اخليـاط بعـدها تـعرفت على
الـــراحـل ريــاض احـــمـــد الـــذي كـــان في
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احـــتــفـى مــلـــتــقى اخلـــمــيـس االبــداعي
لـحن الـعـراقي جـعفـر اخلـفـاف الذي بـا
عــاد لــلـعــراق بــعــد غـيــاب دام ســنـوات
لــتــحــتـضــنه قــاعــةاجلـواهــري بــاحتـاد
االدباء والـكتـاب في حفل وتـكر ضمن
فــعــالـيــات مــلـتــقى اخلــمـيـس االبـداعي
وبــحــضــور عــدد كــبــيــر من الــفــنــانــ

وسيقي ومحبي االغنية العراقية  وا
قدم اجللـسة الفـنان جواد الـزيدي قائال
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ـمـثـلـة الـلـبـنـانـيـة دالـيـدا خـلـيل شـاركت ا
متابـعيـها صـورا ظهـرت فيـها وهي تـلهو

في إحدى احلدائق.
وأرفــقت دالـــيــدا خــلـــيل الــصـــور الــتي
نشرتها على إحدى صفحاتها اخلاصة
عبر مـواقع التـواصل االجتمـاعي بتـعليق

جاء فـيه(احلـيـاة أقـصر من أن نـقـضـيـها في
تسجيل األخطـاء التي يرتكـبها غيـرنا في حقنا أو

في تغذية روح العداء ب الناس).
وقع الفن  للبدء بتصوير كما تستعد داليدا وفقـا 
مسلسلها اجلديد بعنوان (أسود) الذي ستخوض
فـيه الــســبـاق الــرمــضـانـي هـذا الــعــام الى جـانب
مثـلة اللبـنانية ورد مثل اللـبناني بـاسم مغنيـة وا ا

اخلال.
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