
صوت غنائي بدوي ريـفي صاف وعذب كمـاء الفرات اعتدنـا سماعه منذ
. اكثر من خمسة عقود من السن

فـعـمـة بـالـبـسـاطة يـذكرنـا صـوته الـشـجي بـاحلـيـاة الـبـدويـة والـريـفـية  ا
والفصاحة والكرم والفروسية.

ستمع له  كلمات غنى للبادية ولـلفرات وللصـحراء وللناعور  فأسعد ا
اغـــانــيـه مــاخـــوذة من الـــتـــراث الـــشــعـــبي
الـعـراقي  جتـســد مـظــاهــر حـيــاة الـبــاديـة

والصحراء.
تصاحب اغانيه مشاهد سير االبل وحركة
النـاعـور ورقـصـة اجلـوبي والـدبـكـات على

طبج والزمارة والطبل ...  انغام ا
الــفـــنــان انه ابن الـــعــراق  ابن الـــفــرات  
ســــعـــدي احلــــديــــثي (مــــغــــني ومــــلــــحن
ي وباحث مـتخصص بـالفولـكلور واكاد
العـراقي)  الذي جـعل من الغـناء الـبدوي
الـريـفي  مـنـهـجــا لـلـدراســة والـبـحث في

دالالته وكلماته ومعانيه .
كان يحاكي البيئة التي ولد وعاش فيها طفولته وصباه  مدينة حديثة في
طـلة علـى ضفـاف نهـر الفرات   ذو الطـبيعـة اخلالبة محـافظـة االنبـار  ا
الهادئة   بالغناء الفولكـلوري الشعبي والنغم البدوي الريفي  غنى انواع

الغناء البدوي من العتابة والسويحلي واالبوذية واحلداء والقصيد ..
ـيـمر  رجـال الـنـاعورة  ولج عـرنة ومن اشـهـر اغـانـيه: كل الـهال  عـا

ياع موليت ياع موليه.. 
ان اهتمام الفـنان احلديثي بالـفولكلور الـعراقي الشعبي وولـعه الكبير به
ظهر في اطـروحة شـهادة الدكـتوراه الـتي نالـها من جامـعة لـندن في عام

1984  حيث كان عنوانها (اغاني اجلوبي في اعالي الفرات). 
وسـيقـ والكـتاب  حيث وصفـه البعض بـ كتب عـنه العـديد من الـنقـاد ا
(ربـابــة الـفـرات الــعـالي)  ووصـفه االخــر بـ (صـوت الـبــاديـة والــنـاعـور)

..وهناك من وصفه بـ طائر الفرات .
ـبـدعـة الـتي حـافـظت وخـدمت حـري بـنـا ان نـسـتـذكـر الـقـامـات الـفــنـيـة ا

التراث الفولكلوري الشعبي االعراقي هوية االمة ... 
سعـدي احلديـثي (اطال الـله بعـمره) هـو واحد من هـذه القـامات الـكبـيرة
خدم التراث العراقي واسعد الناس بصوته البدوي الصافي العذب ... 
ـزيد من الـعطاء واالبـداع خدمة لـلعراق الـعظيم ديد وا نتمـنى له العمـر ا

وتراثه اجمليد اخلالد ...
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شـارك فـيـلم (حلـظـة حـرجـة) لـلـمـخرج
فالح الـعـزاوي ولـلـكاتب عـبـد الـسـتار
نــــــاصــــــر فـي مــــــهـــــــــرجــــــان االفالم
الـــســيـــنـــمــائـــيــة 3×3 الـــذي اخـــتــتم

فعالياته قبل ايام.
(الزمان) حاورت اخملرج فالح وسالته
عن فــكــرة الـفــــــــــــيــلم فـقــال ( فــكـرة
الـفـيــلم تـدور حـول مـذيــعـة مـشـهـورة
الحـقــة من قــبل احـد تـتــعـرض الـى ا
االشـخـاص كـانت تـعـتـقـد انه ارهـابي
لكن يـظهـر في النهـاية انه مـحب لكنه
اصم وكــــان يـــريــــد احلـــصــــول عـــلى

توقيعها).
واضاف (الفيلم يتناول احداث اخرى
مـن خالل الــــعـالقــــات االنــــســــانــــيــــة
ــوجـودة  في اجملـتــمع وهـو جتـربـة ا
جــديـدة من حــيث تــقـنــيـة الــتـصــويـر

وطريقة االخراج ) .
وعن الهدف من تقـد هكذا افالم قال
( الـهـدف من هـكـذا افالم هـو تـوصـيل
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رســـــالــــــة مـــــفــــــادهـــــا ان الــــــفن
الــسـيــنــمـائي صــنــاعـة ورســالـة
انــسـانــيـة واالشــارة الى اهـمـال
ؤثر هم وا الدولة لهذا القطاع ا
فـي حــيـاة اجملــتــمع) وعن قــسم
الـسـيــنـمـا في دائـرة الــسـيـنـمـا
ــســرح اضــاف ( ان الــقــسم وا
سـؤول احلصري ذكـور هو ا ا
عن استـيراد االفالم وتوزيـعها
وهــذا الـــقــسم يــعـــاني الــغــاء

جــمـيع تـخـيــصـصـاته ولـو 
تـفـعـيله بـانـتـاج افالم روائـية
طـويــلـة واســتـقــطـاب رؤوس
االمـــــوال النـــــتـــــاج افـالم عن
الـبـيـئـة الـعـراقـيـة النـتـعـشت

السينما ).
وعن افالمه الـــســابــقــة قــال
(اخـرجـت الـفـيـلم الـوثـائـقي
ـسـبــحـة وفـيـلم الـقـصــيـر ا
شـــرنــقـــة احلــريـــر واخــرت
برامج اطفال لـقسم االطفال

lL²:« V¹cN²Ð —Ëœ t Ë WO½U ½≈ W UÝ— sH « ∫ÍË«eF «

  «dH «Ë W¹œU³ «  u  

{ لـندن  —وكـاالت - يُعرض أكثر من 170
ـغـني عـمـال فـنـيـا من اجملـمـوعـة اخلـاصـة بـا
الــبــريــطــاني جـــورج مــايــكل في مــزاد عــلى
اإلنتـرنت جلـمع أمـوال لـقـضايـا خـيـريـة كان
ـغـني الــراحل.وتـشـمل اجملـمـوعـة يـدعــمـهـا ا
أعـمـاال ألعـضاء بـارزيـن في حـركـة الـفـنـان

الــبـريـطـانــيـ الـشـبــاب (يـاجن بـريـتش آرت)
ن ومــنــهم دامـــيــان هــيــرست وتــريــسي إ
وسـارا لوكـاس ومايـكل كريج-مـارتن الذين
اشتهروا خالل عقد التسعينيات. وكان كثير
ـايــكل.وسـوف يـتم مــنـهم أصـدقـاء مــقـربـ 
ــقـتـنـيـات لـلــبـيع عـلى اإلنـتـــــــــرنت عـرض ا

حتى 15 آذار.
ـتخـصصة وقالت بـاوال ساراسـينـو فيـندي ا
عـاصـر في دار كـريـسـتيـز بـلـندن في الـفن ا
في بـيـان (يـتـردد صـدى اسم جـورج مـايـكل
مع اجلـمهور في أنحـاء العالم ويكشف
عن مــوهـــبــة إبـــداعــيــة رائـــدة).كــمــا
ـقـتــنـيـات تــعـرض مـجــمـوعـة مـن ا
اخملـصصـة لـلـبـيع عـلى اجلـمـهور
فـي دار كــــــــــريــــــــــســــــــــتــــــــــيـــــــــز
لـلمزادات.وتـشير التـقديرات إلى
ــــــعــــــروضــــــات أن أســــــعــــــار ا
ســــتـــتـــراوح بـــ  400جــــنــــيه
إسـترلـيني ( 522دوالرا) و1.5
مــلــيــون جــنــيـة ( 1.96مــلــيــون

دوالر).
وذاع صـيت مـايـكل الـذي توفي
عـــــام  2016عن عــــــمـــــر 53
عـــــــــــــامـــــــــــــا فـي أوائـل
الـثمانـينيات كـعضو في
فـــــــرقـــــــة وام وحتــــــول
ـفرده بـعد ذلك لـلعـمل 
وبــــاع أكـــثــــر من مــــئـــة
مـلـيـون ألــبـوم في أنـحـاء

العالم.

رسم في تـلفـزيون الـعـراق وبرنـامج ا
ــشـــاركــة في تــقــنــيــات الــصــغــيــر وا
الــســيـنــمـا الخــراج الـفــيـلم الــقـصــيـر

حلظات حرجة).
وعن الــصـعــوبــات الــتي واجـهــته في
الـفيـلم قـال ( الصـعوبـات كـثيـرة منـها
ـعنـوي وقـطع الـطرق ـادي وا الـدعم ا
ـشاهـد لكن لـتصـوير الـفيـلم وبعض ا
اصرار كـادر العـمل على اجنـاز الفـيلم
وهـم مجـمـوعـة من الـشـبـاب يـحـلـمون
بــسـيـنــمـا عـراقــيـة حـقــيـقـيــة كـان هـو

االقوى في انتاج الفيلم ) .
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{ لـوس اجنـلوس  —وكـاالت - حـاول شاب
يـــدعى روجــر ألــفــارادو أديـن في الــســابق
ـغـنيـة األمـريـكـية تـايـلـور سـويفت طـاردة ا
اقـتـحـام مـنـزلـهـا في مـديـنـة نـيـويـورك لـلـمرة
طاردة الثـانية. ويواجه ألفارادو اتهامات با
والـسطو واالزدراء اجلنائي بـعد أن اقتحام
مـنزل سويفت في مانهاتن الساعة 20:20
صـباحًـا بتـوقيت نـيويورك (07:20 بـتوقيت

اضي. جرينتش) اخلميس ا
و كـان ألفارادو قـد اقتحم بـيت سويفت
ـاضـي وتـلــقى في شــهــر نــيــســان ا
حكمًا بالسجن  6أشهر واخلضوع
دة  5سـنوات. وقد أطلق لـلمراقبة 
سـراحه من السجن يوم  5شـباط
ــــــاضي ووجّــــــهـت لـه أوامـــــر ا
ـراقبة في الوالية بـقضاء فترة ا

مسقط رأسه.
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الــتــشــكــيـلـي الـعــراقي الــراحل
اسـتذكرته دائـرة الفنـون العامة
ـنتدى الثقافي ضـمن فعاليات ا
لــلــفن الــتــشــكــيــلي مع تــنــظــيم

تحفية. معرض العماله ا
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ــمـثـل قـصـي خـولي ـمــثــلــة الـســوريــة تــشــارك مع ا ا
سـلسل (خمسة ونص) لـلمخرج فيـليب أسمر تأليف

ان سعيد . الكاتبة ا

 ÍbF « dHFł wKŽ

ـلــتــقى االذاعي ــنــتج الــعــراقي يــضــيـفـه ا الــفــنــان وا
والـتــلـفـزيــوني في الـســاعـة الـرابــعـة من عـصــر الـيـوم

الثالثاء للحديث عن منجزه االبداعي.
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التـشكيلي الـعراقي افتتح اجلـمعة معـرضه الشخصي
ـعـنـون (أسـاطـيـر مـلـونـة) عـلى قـاعـة ومـلتـقى الـثـاني ا

عناوين في بغداد وضم  40 لوحة مختلفة.
…dðU ý e¹U  

ـنتدى العربي يـقدم مساء اليـوم في عمان لقاء رئيس ا
الـثـالثـاء الـشـهـري لـلـمــنـتـدى حتت عـنـوان (في اجـواء
ــشـروع الـقـومي ــشـاريع االقـلــيـمـيــة غـيـاب ا تـمـدد ا

العربي).

r UÝ nOD  ‰UL

الـكاتب و القاص العراقـي صدرت له ضمن منشورات
االحتـاد الـعـام لالدبـاء والـكـتـاب فـي الـعـراق مـجـمـوعة

قصصية بعنوان(رن النهر).

 ÊU¹u(« ÂUF½≈

خـبيـرة اإلعالم االقـتـصادي االردنـيـة شـاركت واحمللل
االقــتـصــادي بـاسم تــلـيـالن في نـدوة اقــامـهــا  احتـاد
الــكـتــاب واألدبـاء االردنــيـ بـعــنـوان (دور اإلعالم في

التثقيف االقتصادي والتنموي).

wMÞu « bOAM « —UO²š≈ ÊuA UM¹ Êu½UM
وأكـد جـودي خالل اجلـلـسـة ( على
أهـــمــيــة االجــتـــمــاع لــوضع رؤيــة
مـشــتــركــة لــلــخــروج بــتــوصــيـات
والــــعـــمل مـن اجل االتـــفــــاق عـــلى
نــــشـــــيــــد وطـــــني يـــــلــــيـق بــــاسم
الــعـراق).فــيــمـا ثــمن  جــاسم هـذه
اخلـطـوة مـؤكـدا (أن الـوزارة تـدعم
ــا يــخـدم هــذا احلـراك الــثــقـافي 

œ«uł ezU  ≠ œ«bGÐ

اجـتـمـع في نـقـابـة الـفـنـانـ عدد
ـوسيقي من عـني بـاحلقل ا من ا
اكـــادمـــيـــ وفـــنـــانـــ وعـــازفـــ
ـشـاركـة معـاون مـدير ومـلـحـن 
ـوسيقـية عماد عام دائرة الـفنون ا
جــاسم ونــقــيب الــفــنــانــ  جــبـار

ناقشة النشيد الوطني.  جودي 
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جتـمع محـبـو الفـنانـة هـيفـا وهبي
في يــوم عــيـــد مــيالدهــا الــذي حل
مـطـلع االسبـوع حـاملـ مـجمـوعة
ـلـونــة ويـافـطـات من الـبـالــونـات ا
عــلـيــهـا صــور لـهــيـفــا ومـعــايـدات
لهـا.ووضعو أغـنيات لـها ورقصوا
عـلى أنغـامـها في الـطـريق.وانتـظر

تـــــــطــــــور اإلبــــــداع وإعـالء شــــــأن
العراق).

ونـــاقش اجملـــتـــمـــعـــون خـــطــوات
اخـتــيـار الـلــحن او عـمل مـســابـقـة
الخــتـيــار االحلــان والـقــصــائـد من
ـلــحـنـ خالل دعـوة الــشـعــراء وا
لـلـمسـاهمـة في تـقد مـقـترحـاتهم
ومــشــاريـعــهم بــهــذا اخلــصـوص.

ــوقع الــفن مــحــبــو هــيــفــا وفــقــا 
فـضـلـة حتـى أطلت عن جنـمـتـهم ا
الـــشـــرفــــة بـــعض الــــوقت وألـــقت
الــتــحــيــة عــلــيــهم كــمــا الــتــقــطت
بـهــاتـفـهـا احملــمـول الـفــيـديـوهـات
والـصـور لـهم. من نـاحـيـة اخرى ال
زالـت هـيـفـا تـستـمـتـع بـنـجاح

ألـبومـهـا االخيـر (حوا )
الــذي ابـــدعت فــيه

بــكل اغــنــيـة
منه.

ال تـكن عـطـوفـاً بــإفـراط فـقـد يـســمـيك الـنـاس (عـد
الشخصية)! رقم احلظ 2.
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ـثـابـة رسـالـة ـفــاجـآت الـيـوم  وهي  تـتـلـقى بـعض ا
حتذير لك .
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تفـاد مـشـاريع مـالـيـة أو عالقـات عـمل الـيـوم . الوقت
مناسب لالتصال بالشريك.
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أنت الـيوم في رحـلـة اسـتـكـشافـيـة  ومـعك أشـخاص
من حولك . رقم احلظ7.
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حاول القـيام بالنـشاطات واحملادثـات التي تبـني الثقة
وتقوّي االرتباطات.
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ـكن أن ا  ـكن ان يـذوب في حلـظـة   كـل خالف 
يبدو مقلقاً لك.
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االسـرة تــمـر بــوضع قـلق بــسـبب مـشــكـلـة ســابـقـة ال
تتردد في حلها .
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عـمل يرهـقك و لـكـنه في احلـقيـقـة يـضـعك في موضع
تاز . 
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تنـتـظرك مـفـاجآت عـنـد كل منـعـطف  وهي عشـوائـية
بالتأكيد .رقم احلظ 9.
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ـفـاجأت و وجّه كل الـتـغيـرات احملـتمـلة تـرقّب بعض ا
في االجتاه الصحيح .
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 ال تـنتـظر معـجزة لتـنقـذك بل حترك بأقـصى سرعة 
يوم السعد االربعاء.
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اكـتشـاف يغـيّر فـيك شيـئاً مـا  روحك تخـلق ارتبـاطاً
حميماً.رقم احلظ 7.
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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
(60+6+32+52+62+23= مدينة

هندية)
1-7= من اعالم الغناء العربي

7-14= مطرب عربي
14-20= من اجناس النباتات

20-24= دولة اوربية
24-33= مسطح مائي عربي

33-37= من االلوان
37-44= يسألون

44-50 = ســيـــاسي لــبـــنــانـي ورئــيس
اجمللس النيابي

50-54= منبع النهر
54- 66 = مطربة لبنانية
66-74= مطربة لبنانية

74-76 = جمال
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نــقـيب الـفـنـانـ الـســابق في الـعـراق صـدر له عن دار
ايالف لــلــطــبــاعــة الــفــنـــيــة احلــديــثــة كــتــاب بــعــنــوان
(مـسرحيون راحلون) يقع في 272 صـفحة من القطع

الكبير.
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ــمــثل عــادل امــام بــأزمـة اصــيب ا
صـحيـة ما أدى الى تـأخـر تصـوير

ــســــــلــسل بـأزمــات عـديـدة ومـر ا
ـــوقـع الـــــــن بــــدايـــة من وفــــقــــا 
مـشـكـلـة تـسويـقه فـضـائـيًـا وحتى
تـأجــيل الـتــصـويــر أكـثــر من مـرة
عـــلى الــــرغم مـن اقـــتــــراب شـــهـــر

رمضان.
وذهب  فـريق عـمل فالنـتـيـنو ذهب
إلى مـكــان الـتــصـويــر أيـام األحـد
واإلثـــنــ واألربـــعـــاء واخلـــمــيس
ــاضــيـــة الســتــكــمـــال تــصــويــر ا
ـتـبـقـيـة قـبل أن مــشـــــــــــاهـدهم ا
يـتم تــبــــلـيــغـهم أن الـتــصـويـر قـد
تـــأجل مــــجـــددا بـــســــبب ظـــروف
صــحــيــة تـعــرض لــهــا عــادل إمـام

مجدداً.

مـسـلسل فـالـنتـينـو ويـعني ذلك ان
ـــســـلـــسل مـــهـــدد بــاخلـــروج من ا

السباق الرمضاني.

عادل امام
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صـريـة وفـاء عـامر ـمـثـلـة ا قـالت ا
(إن مـــا حـــمـــســـهــا لـــتـــشـــارك في
مـسـلـسل حكـايـتي هـو الـسيـنـاريو
اجلــيــد واخملــتــلف في قــصــته عن
ـقـدمـة في اآلونة نـوعـيـة األعمـال ا

األخيرة).
ـمثلة وعن كون العـمل من بطولة ا
يـــاســمــ صــبــري عـــلــقت عــامــر
(بـأنـهـا سـعـيـدة بـأن تـعـطي شـركة
اإلنـتاج لـياسـمـ الفـرصة في أول
بــطـولــة لـهــا) وقـالـت (هي فـنــانـة
ملتزمة ومـجتهدة كثـيرا في عملها
ــســتــوى الـشــخــصي هي وعــلى ا

فنانة حتترم كل من حولها).

ونـــفت عــــامـــر (أن
تـكـون ضـد وصول
الــفــنـــانــ اجلــدد
الى الــــبـــطــــولـــة)
وقـــالـت (إنــهـــا مع
إعطاءهم الـفرصة
وكـل مـــا تـــهـــتم به
في إختياراتها هو
أن يــــكـــون دورهـــا
ــــيـــــزاً ويــــلــــيق
ـشــوارهـا الـفـني
الــذي قـــدمــته ولم
تـــقـــلق إطالقـــا من
ـــــــشــــــاركـــــــة في ا

سلسل). ا

وفاء عامر

الشعوب).
وعن امـــكــانــيــة تـــنــافس الــســـيــنــمــا
اضــاف (نــعم ــيــة  الــعــراقــيــة لــلــعــا
باالمكان ان تنافس السـينما العراقية
ولكن ليس قبل دعمهـا ماديا ومعنويا
واحـترام الـفن السـينـمائي وان يـكون
لديـنامـدينة لالنـتاج الـسينـمائي وهو
طــمــوح نــنــشــد له ونــتــمــنــاه وكــذلك
ـان بـان الـفن احـتـرام الـسـيـنـمـا واال
رســالـة انــســانـيــة وله دور كــبــيـر في

تهذيب اجملتمع) .

يل الى السينما الواقعية فالح العزاوي 

وعن اقتـباسه افـكار الـفيلم  اوضح (
انـا امــيل الـى الــسـيــنــمــا الــواقــعــيـة
وابحث عن كل القصص من حولي او
الـقــصص الـتي حتــتـاج الى حـل كـمـا
ابــحـث عن كل ظـــاهــرة مـــوجــودة في

اجملتمع ).
وعن توجهـات السيـنما الـعراقية  في
الــوقت احلــاضــر قــال ( عــودة الـروح
لـلـسيـنـما الـعـراقيـة اصـبح حلـمـا لكل
سـيــنـمــائي عــراقي وهـدفي ان تــكـون
للـسينـما العـراقية بـصمة خـاصة بها
وان تــعـود دور الـعـرض الـسـيـنـمـائي
كـون الـسيـنمـا رسـالة انـسـانيـة قادرة
عـــــــلى تـــــــثــــــقـــــــيف

تايلور سويفت
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هيفاء وهبي

محمد هادي وطالل علي وعماد جاسم في جلسة مناقشة النشيد الوطني


