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سرح ليوسف العاني Ÿ«bÐ« …dO∫ لقطات من استذكار منتدى ا

{  لــوس اجنــلـوس  —وكــاالت - اصــبـحت
جنــمــة تــلــفــزيــون الـواقـع وعــارضــة األزيـاء
كايـلي جيـنر أصغـر مليـارديرة عصـامية في
التـاريخ بحسب تصنيف مجلة فوربس.جينر
حصـدت اللـقب متفـوقة على مـارك زوكربرغ
بـعدما جـمعت أول مـليـار دوالر لها وهي في
عـمر 21 عـاماً فـقط بيـنمـا زوكربـرغ حصد
ـبـلغ وهـو في عـمـر الـ23 وكـان ذلك نـفس ا

في عام 2008.
وفي أول تـعـلـيق لـهـا حـول التـصـنـيف قـالت
جـيــنــر :(لم أكـن أتـوقـع حـدوث هــذا وال في
ـنـحـني ـســتـقـبل ولـكن االعـتــراف بـهـذا  ا
شــعـورا جــيـدا) وعــزت جنــاحـهــا إلى حـجم
مـتــابــعــيـهــا الــهــائل عــلى مــواقع الــتـواصل
االجتـمـاعي مـشيـرة إلى (أنـهـا ضمـنت لـها
قــاعـدة عـمالئــهـا قـبـل أن تـؤسس شـركــتـهـا
ــسـتــحــضـرات الــتـجــمــيل الـتي اخلـاصــة 

أسستها في عام 2015).
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اخـتـتـمت قـبل ايام  فـعـالـيـات مـهـرجان
ـمــلـكـة الــعـربـيـة شــتـاء طـنــطـوره في ا
الــســعــوديـــة بــنــســخـــته االولى بــعــد

دة شهرين. تواصله 
ــهــرجـان مــشــاركـة الــعــديـد من وضم ا
ــطــربــ الــعــرب واالجــانب بــاحــيــاء ا
حفالت مـتـميـزة منـهـا حفل جـمع ب
ـدفعي طـرب الـعـراقي إلهـام ا ا
والقـيصـر كاظم الـساهـر حيث
شــهــد احلــفل ا جــمــاهــيــريـا
واســعــا و نـفــذت الــتــذاكـر
مــنــذ الــيــوم األول لإلعالن
عــــــنه كـــــمــــــا  إذاعـــــته
مباشـرةً على شاشـة قناة

(ام بي سي).
ـرايا  كمـا شـهدت قـاعة ا
فـي طـــنــــطـــورة حــــفـــلـــة
غنـائيـة جـمعت الـفنـان
ـــاجـــد ومـــاجـــد راشـــد ا
ــــهــــنــــدس مـع تــــكـــر ا
الفنان الكبير عبد الكر عبد
الـــقـــادر الـــذي أثــرى الـــســـاحــة
الــفـنــيـة في الــوطن الــعـربي ألكــثـر من
خــمـــســـة عــقـــود بـــالــنـــــــغم والـــطــرب

(شــتــاء طــنـطــورة) قــد اعـلــنت نــهــايـة
وسم األول اضي عن اختتام ا شباط ا
ــهـــرجــان والــذي انــطــلق في 20 من ا
ــاضي بـــعــد أن شــهــد كـــانــون االول ا
ــخـتـلف إقــبـالًـا كــبـيـرًا من جــمـهـوره 
الفئات العـمرية واجلنـسيات من جميع
أنـحـاء الـعـالم حـيث اسـتـقبـل أكثـر من
37 ألف زائر من 72 دولة حـول العالم.
حـيث قـدم شـتـاء طـنـطـورة سـلـسلـة من
األنشطة الثـقافية والتـراثية والعروض
ستوحاة من تراث الفنية والرياضـية ا
الــعال الــتـي تــعــتـــبــر مــوطـــنًــا لــآلثــار
والتـراث الطبـيعي والـثقـافي في شمال
شبه اجلـزيـرة العـربيـة مـنهـا الرحالت
االستكشافية للمواقع األثرية والتراثية
والــطــبـيــعــيـة ووفــر الــفـرصــة لــلـزوار
الســتــكــشــاف ســوق احلــرف الــيــدويــة
احملــلـــيـــة وفــنـــون األداء الـــشــعـــبـــيــة
والــعـــروض الــضـــوئـــيــة والـــنــوافـــيــر

التفاعلية.
هرجان مجموعة من األعمال  كما قدم ا
الفنية لـفنان سعـودي وكذلك جتربة
ـطاعم الشعبية أكوالت األصيلة في ا ا
ـــنـــطـــقـــة واجلــوالت ــنـــتـــشـــرة في ا ا
الـزراعيـة وتـضـمنت الـفـعـاليـات أيـضًا
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يواجـه فيلم (رأس الـسنـة) من بطـولة الـفنان
إياد نـصار والفنـانة بسمـة والتي غابت فترة
طويـلـة عن السـيـنمـا أزمـة كبـيـرة مع الرقـابة
شاهد ـصنفات الفنيـة بسبب بعض ا على ا
اجلريـئـة الـتي جتمع بـطـلـيه. وبعـد اعـتراض
ـطالبة بحذفها شاهد وا الرقـابة على هذه ا
رفض صـنـاع العـمل قـرار الـرقـابـة مـؤكدين
ــشــاهــد (أنــهم لن يــقـــومــوا بــحــذف هــذه ا
لضـرورتـها في الـعـمل).. قصـة الـفيـلم تدور
حول طـبقـة اجتـماعيـة معـينـة في فتـرة اعياد
ــواقف رأس الــســنــة والــذين يــتــعــرضـون 
مخـتـلـفـة في هـذا الـيـوم والـفـيلـم من تـأليف
مـــحــمــد حــفـــظي وإخــراج مــحـــمــد أحــمــد
صــقـــر.ويـــشـــارك إلى جـــانب إيـــاد نـــصــار
وبـســمـة في الــفـيــلم مــجـمـوعــة من الــنـجـوم
أبـرزهم شـيرين رضـا احـمـد مـالك واعلن
ـقـرر عرضه صـناع الـعـمل ان الـفيـلم من ا
يـوم 20 اذار اجلـاري  بـالرغم
ــفـاوضـات ـشــاكل وا من ا

مع الرقابة.
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ـطرب الـعراقي يـحيي حـفال في احـدى قاعـات اربيل ا
ضمن احتفاالت اعياد نوروز مساء اخلميس 21 أذار
ـطربـة الـلـبـنانـيـة حـسـنا اجلـاري تـشـاركه في احلـفل ا
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 اخملـرج السـوري يتـابع تصـوير
مـسلسل (عندما تشيخ الذئاب )
سـينـاريـو وحوار حـازم سـليـمان
ـقتـبس عن رواية حتمل االسم .ا
نــفــسه لــلــكــاتب الــراحـل جــمـال

ناجي  .
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ـسرح لـلشـباب في مـثل الـسوري يـشارك في أيـام ا ا
ويقدّم مع الكـويت كعضو جلنة حتكيم عن فئة الشباب

هرجان. شارك عرضاً مسرحياً في نهاية ا ا
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النـاقد العراقي حتـدث في االمسية الـتي اقامها احتاد
الــكـتـاب واألدبـاء االردنـيـ في عـمـان حـول اجملـمـوعـة

القصصية (ب السدّين) لألديب محمود اجلالد.
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وزير الـثـقـافـة ووزيـر الشـبـاب االردني رئـيس الـلـجـنة
ن هرجان جـرش للثقافة والـفنون قرر تعي أ العـليا 
سمـاوي مديرا تنفيذيا للمهـرجان خلفا للمدير السابق

محمد أبو سماقة.
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ــسـرحي االردني قــدم مـســرحـيـتـه اجلـديـدة الــكـاتب ا
سرح لألطفـال (نيرسان ورحـلة األلوان) على خـشبة ا
ـركـز احلــسـ الـثـقــافي في عـمـان وهي من الــرئـيس 

اخراجه ايضا.
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الــروائي الــعـراقي صــدرت له حــديــثـاً عن مــنــشـورات
ـتـوسط  –إيــطـالـيـا روايـة جـديــدة  بـعـنـوان (أقـسى ا
الشهور) وفيها يكون جالل مَلَك الشخصية الرئيسية.
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ـثل عن دوره جـ يي بــجـائـزة أفــضل 
في فـيـلم (الضـلع).ونـوهت جلـنـة حتـكيم
ــسـابـقـة بــالـفـيــلم األفـغـانـي (بـايـجـال) ا

للمخرج إيدار ياجافاروف.
ـتــحـركـة وفي مــسـابـقــة أفالم الـرســوم ا
هـرجـان فـاز الفـيـلم اإليـراني (اخلـيال بـا
األخير) للمخرج أشكان راجوزار بجائزة

أفضل فيلم.
وفي مــســـابــقـــة األفالم الـــقــصـــيــرة فــاز
باجلائزة األولى الفيلم اإليراني (نسيان)
لـلـمـخـرجـة فـاطـمـة مـحـمـدي وبـاجلـائزة
الــثـانـيــة الـفـيــلم الـســوري (نـخب ثـاني)
ـركز للـمخـرج أسامـة عبـيد الـناصـر وبا
الــثـالث الـفــيـلم الــفـلـســطـيـني (الــعـبـور)
لــلــمـخــرج أمـ نــايــفـة.وحــمــلت الـدورة
الثالثة من مهرجان شرم الشيخ للسينما
اآلسـيـويـة اسـم الـفـنـانـة الـراحـلـة سـعـاد
حـسني بـينـمـا كانت الـسـينـما الـصـينـية

ضيف الشرف.
هـرجـان في حـفل اخلـتـام اخملرج وكـرم ا
ــصــري الـــصــيــني تــشي فـي والــنــاقــد ا
يوسف شريف رزق الـله الذي لم يـستطع

احلضور بسبب ظروفه الصحية.
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فــاز فـيــلم (مـســافـرو احلــرب) لـلــمـخـرج
السوري جود سعيد بجائزة أفضل فيلم
عربي في مهرجان شرم الشـيخ للسينما
اآلسيوية الذي أسدل الستار على دورته
ن الــثـالــثـة اجلــمـعـة.الــفـيــلم بـطــولـة أ
زيـدان ويــتـنـاول قــصـة مـوظف يــتـقـاعـد
ويـتـرك مـديـنـة حـلب ويـقـرر الـعـودة إلى
مسـقط رأسه ويـستـقل حافـلة نـقل ركاب
للوصول هناك لـكن الرحلة التي يشاركه
ـسافـرين اآلخـرين فـيـهـا مـجـمـوعة مـن ا
تـتــحـول إلى بــانـورامـا الســتـعـراض مـا
أحدثته احلـرب في سوريا عـبر كل مكان

رون به.
وفـاز الفـيـلم األفغـاني (رونـا.. أم عـظيم)
لـلـمـخــرج جـامـشـيـد مـحـمـودي بـجـائـزة
أفضل فيلـم في مسابقـة األفالم الروائية
الـطويـلـة فيـمـا فـاز الفـيـتنـامي لـيون لي
بجائـزة أفضل مـخرج عن فيـلمه (سوجن

الجن).
ثلة وفازت كيم سي آه بـجائزة أفـضل 
عن دورهـا في الـفيـلم الـكـوري اجلـنوبي
(األنسة بايك) بينـما فاز الصيني هوانغ
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UNI¹b ـسـلـسل الـشـهـير (بـيـفـرلي لـوك فى بـطـولـة ا
وقع (بـيبـول) (أنها فـى حالة هيلز 90210) 
صدمة مكسورة القلب وتشـعر بأنها محطمة
خلسـارة صـديـقـهـا لوك حـيث إنـهـا تـتـشارك
معـه فى الكـثـيـر من الـذكـريات الـتى جتـعـلـها
تـبـتـسم والـتي سـتـظـل مـطـبـوعـة في قـلـبـهـا
وعقـلـهـا إلى األبـد وسـتظل تـفـتـقـده كل يوم

كل دقيقة وكل ثانية).
(أنهـا حـزيـنة ـمـثـلـة توري سـبـيـلـنج وقالت ا
ـكن ـا  عـلى أطـفـالـه الـذين عـشـقـهـم أكـثـر 
وصفـه فى كـلمـات فـلـقـد كـان فـخـورا بأوالده
جــــاك وصـــــوفـي وكــــان واحـــــداً من أكـــــثــــر
األشـخـاص الـذي عـرفـتـهم طـيـبـة وتـواضـعاً
ـتـنـة كـثـيـراً لـسنـوات الـصـداقـة الـتي وأنـا 

{ لـــوس اجنـــلــوس  –وكـــاالت - حـــالـــة من
الـصــدمـة واحلـزن عــاشـهــا جنـوم هــولـيـوود
مثل األمريكي لوك بيري بشكل بسبب وفاة ا
مـفاجـئ عن عـمـر نـاهز الـ52 بعـد مـكـوثه فى
ستـشفى لـعدة أيـام بسـبب إصابـته بسـكتة ا

دماغية مفاجئة.
وعــمـــد عــدد كــبـــيــر مـــنــهم إلـى نــعــيـه عــبــر
صـفـحـاتــهم اخلـاصـة عـلـى مـواقع الـتـواصل
ـمــثل اإلجــتـمــاعـي حـيـث كــان من بــيـنــهـم ا
األمـريــكي لـيــونـاردو دي كــابـريــو الـذي قـال:
(لوك بـيـري كـان فـنان طـيب الـقـلب ومـوهوب
بشـكل ال يـصـدق وكـان لي الـشـرف أن عـملت

معه صلواتي تذهب له وحملبيه).
مثـلة شانـون دوهرتي التى شاركت وقالت ا

ـثـابـة الـعـائلـة لي وأخ جـمعـتـنـا لـقـد كـان 
عزيز وحامي وأشعر باألسف خلسارته التى

يعاني منها اجلميع). 
ـمثل الـهولـيـوودي الشـهيـر وبطل كمـانعـاه ا
أفالم احلركـة والتـشويق سـيلـفسـتر سـتالون
عـلـى صـفــحــته الــرسـمــيــة عــلى أحــد مـواقع
الــتــواصل االجــتــمـاعـي حــيث نــشــر صـورة
جـمــعــته به وعــلق عــلــيـهــا(حــزين جــداً جـداً

فلترقد بسالم لوك بيري).
وكـان تـوفي لـوك عن عـمـر يـنـاهز الـ 52عـاماً
ـا اضـطر بعـد أسـبـوع من تـعـرضه جللـطـة 
ــســتــشــفى في لــوس حــيــنــهــا لــنــقــلـه الى ا
أجنلوس وقد اشتهر بأداء دور ديالن ماكاي

في السلسلة األميركية.

ـيـة أن { لـوس اجنـلـوس  –وكـاالت - كـشــفت تـقــاريـر عــا
ي لوفاتـو انفـصلت عن صـديقهـا مصمم يـة د النجـمة الـعا
األزياء هـنري لـيفـي بعـد أربعـة أشهـر من إرتـباطـهمـا. وكشف

موقع جـاست جيـرد (ان عالقـة لوفـاتو ولـيفـي كانت مـحط تركـيز
قطاع كبير مـن وسائل اإلعالم الفنية حـيث  الكشف عن ارتباط
ي الـبـالغـة من الـعـمر 26 عامـا من الثـنـائي بـعد أيـام من خـروج د

مصحـة إعادة التـأهيل). وكـانت لوفاتـو قد أغلـقت مؤخراً
حسـابهـا عـلى أحد مـواقع الـتواصـل اإلجتـماعي
بـعــدمـا لـعــنـته وكــتـبت عــلى صـفــحـتـهــا (تـبًّـا

لتويتر.. لهذا السّبب ال أغرّد).

ينبغـي عليكم التركيز فـي االعمال التي لكم دراية بها
وال تنساقوا وراء االوهام.
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عــلـيـكم االنـتـبـاه حــتى تـتـفـادوا مـشــاكل قـد تـلم بـكم
واليعني ذلك انكم سيئي احلظ.

Ê«eO*«

ابتعـدوا عن االشخاص الذين يبـيعون لكم الوهم. يوم
السعد االربعاء.
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ابــتـعــدوا عن اجملــازفـة ألن الــعـواقـب سـتــكـون غــيـر
. محمودة. يوم السعد االثن
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ـستـجدات بـحذر وصـبر.تـتلـقى مسـاعدة تـعامل مع ا
من اخرين.
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احـذروا من اشــخـاص مـعـكـم في الـعـمل قــد يـكـونـوا
سبب في ترككم له.

”uI «

 جتـنب احلسـاسيـة في عالقاتك الـتي تفـسد بـعضـها
بسبب ذلك.رقم احلظ 2
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 تأتيـكم اموال من طريق غـير مرتـبط بعمـلكم احلالي.
يوم السعد اخلميس.
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يراث تساعد وارد مالية كثيرة اغلبها من ا حتظى 
من حولك ماديا

bÝô«

االفـضـل ان تـخـتــاروا كل مـاهــو جـديــد الن اجلـديـد
سيكون فيه خير بالنسبة لكم.
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في اوقـات مـحـددة من الــسـنـة امـورك تـسـيـر بـوتـيـرة
سريعة  .يوم السعد االربعاء.
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 حــــظــــكم مـــرتــــبط بــــســــعـــيــــكم وجــــهـــدكـم وحـــسن
اختياركم.عليكم التحكم بانفعاالتكم.
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كلـمـات ثالثـيـة وربـاعيـة تـشـكل مـفردات
ومـرادفـات الــكـلــمـات الـسـت عـشـرة.في
الدائـر الـداخلـيـة حول االرتـكـاز حتصل

طلوبة: على الكلمة ا
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1- حزن عام
2- ارتفاع

3- خط االجتاه
4- امسى

5- ملك الروم
6- يضاف للقهوة
7- شديد البياض

8- ادعى
9- اختصاصي دراسي جامعي

10- مقوي للعظام
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ـزدهـرة الـكـاتب الــعـراقي صـدرت له عـن دار الـرواد ا
الطـبعـة الثـانـية من كـتاب (ايـام مفـعمـة باحلب واألمل)

توسط  . ويقع في 187 صفحة من القطع ا

مـــــــــهـــــــــرجـــــــــان
ـنـاطـيـد الذي ا
استقـطب أكثر
مــــــــــــــن 500

زائر. 
تــعـــد الــعال
واحـــــدة من
أفــــــــــــــــضـل

ـــــــــــــــــــــواقــع ا
الـــــــتـــــــراثـــــــيـــــــة
احملفوظـة في العالم

ومـــوطـــنًــا لـــلـــعـــديــد من
ـة. واعـلن احلـضـارات الــقـد

ـلكية الرئيس الـتنفـيذي للهـيئة ا
ــدني (عن حملـــافــظـــة الــعـال عــمـــرو ا
الــعــزم لــعــقــد الـنــســخــة الــثــانــيــة من
ـقبل فـعالـيـات شـتاء طـنـطـورة العـام ا
ـــهـــرجـــان جنـــاحــات بــعـــد أن حـــقق ا
ـبادرات مـتـتـالـية هـذا الـعـام بـدايـة بـا
ــــيـــــــــــة والــــدولـــــيــــة مــــرورًا الــــعـــــا
بــاســتـضــافــته لــكـوكــبــة من الـفــنــانـ
ــوســيــقــيــ من حــول الــعــالم عــلى وا
ي وانـتـهـاءً مـسـرح مـبـنى مـرايـا الـعـا
تعددة التي القت بالبرامج الترفيـهية ا

إقبالًا مذهلًا). 

ـا زاد من جــمـالــيـة الــلـيــلـة األصــيل 
الغـنائيـة السـاهرة التي تـألقت بـتغني
ـهــنـدس بـروائـع أعـمـالــهـمـا ــاجـد وا ا

الغنائية.  
وكان فنان العرب محـمد عبده قد احيا
ـهـرجـان. وشـهـدت لـيـلة اولى حـفالت ا

اخرى حفلة للمطربة ماجدة الرومي.
وقــدم عــازف الــكــمــان الــشــهــيــر ريــنـو
كابوسون قدم أشـهر مقطوعـاته الفنية
وكـــذلك احلــــال مع عــــازف الـــبــــيـــانـــو
ــصـري الــشــهـيــر عــمـر ــوســيـقــار ا وا
خــيــرت وقــدم أصــغــر وأشــهـر عــازفي
نفـردين على مسـتوى العالم البيـانو ا
ـية الـصـينـي الجن الجن مقـطـوعـات عـا
ؤلفـ عبر العصور من خالل ألشهر ا
بـتـكـرة احلديـثـة كـما اطل الـتقـنـيـات ا
مــغـني األوبــرا أنـدريــا بــوتـشــيـليّ في
أمـــســــيــــة عـــكــــست فــــخـــامــــة صـــوته
ي األسـطـوريـة  كـمـا اطل الـفـنـان العـا
ياني كريسماليس الذي ظهرت موهبته
الفـذَّة في الـعزف عـلى البـيـانو في عـمر
الــســادســة فــقط فـي احــدى امــســيـات

طنطورة.
ـلـكيـة حملـافـظـة العال وكـانت الـهيـئـة ا
ــنـظم الــرسـمي لــفـعـالــيـات مــهـرجـان ا

ي لوفاتو د

كاظم الساهر
دفعي والهام ا
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لوك بيري

.لـديه اعـمــال اخـرى لم تـرى الـنـور كـان
يؤسس لـيـبقى في الـذاكـرة وعنـد وفاته
كل الـنـاس تـقـول الـله مـعك ابـا يـعـقـوب
علـينـا ان نسـتذكـر هذه الـقامـات لوالهم
ـــا كــنــا الــيـــوم ) .وشــهــادة اخــرى من
ي حـسـ عـلي هـارف الـنـاقـد واالكــاد
قـــال فـــيــــهـــا ( يــــوسف الـــعــــاني رائـــد
ــونــدرامـا الــعــربـيــة وهي اطــروحـتي ا
لـلـدكـتـوراه اشـراف الـفـنـان سـامي عـبد
ونودراما احلميد تناولت فـيها تاريخ ا
حــلـلـت من خاللــهـا  15عــيـنــة عــراقــيـة
ــيــة كــان يــعــاتب الــقـدر وعــربــيــة وعــا
ونـسمع الـقـدر يعـاتـبه وعنـد سـفره الى
اي مهرجـان عربي او اوربي كـان يطلب
مجـموعـة من نسخ اطـروحتي لـيوزعـها

هناك) .
وحتــدث الـنــاقـد عــدنـان مــنـشــد قـائال (
عـرفـته كـفـنـان يـوم جـاء الى الـنـاصـرية
ـسرح الـشـعبي عام  1976هو اسـتـاذ ا
فـي فــرقـــة مـــســـرح الــفـن احلــديـث قــدم
اخلــرابــة والــشــريــعــة كــان شــخــصــيـة
ـســرح يــعـالج عــراقــيـة جــاء لـيــجــعل ا
قـضـايا الـنـاس بـاسـالـيب شعـبـيـة تـاثر
بـبـرشت فـكـانت قـريـبـة من الـنـاس ومن
نـتـائـجـهــا تـعـاونه مع الـراحل ابـراهـيم
جالل فـانــتـجـوا لـنـا فــرقـة مـسـرح الـفن

سـرحيـ يحـتفي على يـده اجيـاال من ا
ـسـرح بـذكـرى مرور  75عـاما مـنـتـدى ا
ـسـرح)  عـلى صـعــود الـراحل خـشـبـة ا
وتـخـلل احلـفل عـرض فـيـلم وثـائـقي عن
الـراحل بـعنـوان ( هـذا مـاقـاله عـبود في
حـــضــــرة يـــوسـف الـــعــــاني ) تــــولـــيف
واخــراج عــزام صــالح  بــعــدهــا حتـدث
عدد من زمالئه واصدقائه ومنهم الفنان
عـــقـــيل مـــهـــدي قــائـال ( لي الـــشــرف ان
احتــــدث عـن يــــوسـف الــــعـــــاني كـــــونه
شخـصـية عـراقيـة بـغداديـة عاش هـموم
ــســرح الــشــعــبي الــوطـن هــو اســتــاذ ا
ـلــتـزم في فــرقـة مـســرح الـفن احلـديث ا
وهـو فـنان الـشـعب اسـتـحـقـاق اليـدانيه
اســتــحــقـــاق اخــر وهــو مــكـــافــاة عــمــر
ــســرحي وســتـبــقى جتــربــته الـفــنــيـة ا
ضـيـئة ـسرحـيـة من اهم الـعالمـات ا وا

في مسيرته الفنية واالبداعية ) .
وشــهــادة اخــرى من الــفــنــانــة عــواطف
نـعـيـم الـتي قـالت ( انـا تــلـمـيـذة يـوسف
الـــــعـــــاني كـــــنت اذهـب مع والـــــدي الى
الــســيـنــمـا كــان هـنــاك مــانـشــيت امـراة
تطـارد رجل كان سـعيـد افنـدي  التـقيت
به وانـا طالـبـة في الثـانـوية كـنت واقـفة
ــسـرح قــال لي هال عـواطف عـنــد بـاب ا
بعـدها دعـاني الى مـسرح الـفن احلديث

احلـديث ). وشـهــادة من الـفـنـان الـرائـد
ســامي عــبـد احلــمــيـد قــال فــيـهــا ( هـو
ـؤسس احلـقـيـقي لـفـرقـة مـسـرح الـفن ا
ــسـرح احلــديث والــتي جتــسـد تــراث ا
الـــعــراقي ومــســرح بـــغــداد هــو مــوطن
ـــســـرح الـــعــراقـي ولالسف الـــشـــديــد ا
اجلـيل اجلــديـد ال يـسـتـذكــر من عـلـمـهم
نحن عندما كنا طلبة كنا نتابع االجيال
الــتي سـبــقـتـنــا مـاقــدمه حـقي الــشـبـلي
وجعفـر السعـدي للمـسرح الشئ الـكثير
مع زمـالئه ويــبــقى مــســرح بــغــداد هـو

سرح العراقي ) تراث ا
وتشيـر السـيرة الذاتـية لـلعاني الى انه
ــثل ومـخــرج وفــنـان عــراقي مـوالــيـد
محـافظـة االنبار نـشا في مـحلـة شعـبية
ـة ببـغـداد وهي سـوق حـمـادة. قدم قـد
لـفرقـة مـسـرح الفن احلـديث الـعـديد من
سـرحـية مـثل انه امك يشـاكر االعمـال ا
ــفــتــاح واعــمـال وخــيــدط الــبــريـسم وا
اخــرى  مـارس الــنـقــد في عــدة صـحف
وكــــــتب اكـثــر من خـمــسـ مــسـرحــيـة
ــسـرحــيـات ومــثل في الــــــــعــديـد من ا
اكــثـر مـن سـبــعـ عــامـا قــضـاهــا بـ

ــــســـــرح والــــســــيـــــنــــمــــا ا
والــتــلــفــزيــون فــاصــبح

سفيرا للثقافة .
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ـسـرح  مـؤخـرا اقـام صــالـون مـنـتــدى ا
جــلـســة اســتـذكــاريـة خــاصـة بــالـفــنـان
ـنـاسـبـة مـرور الـراحل يـوسف الـعـاني 
ـسـرح  75عـامـا عـلى اعــتالئه خـشـبـة ا

الول مرة .

ـسـرح قـدم اجلـلـسـة يـة مـديـر مـنـتـدى ا
سعد عـزيز عـبد الصـاحب قائال ( ضمن
ـسـرح فــعـالــيـات ونـشــاطـات مــنـتــدى ا
ــســرحـــيــ لــلــدور وعـــرفــانــا مـن كل ا
الـريــادي الـذي قـام به الــفـنـان واخملـرج
الراحل يـوسف الـعاني والـذي تـخرجت

يوسف العاني


