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وقـد عُـرفت مـوسـيـقـاهـا السـتـنـادهـا إلى
وسـيقى وإلظـهارها أنواع مـتعددة مـن ا
عـاصـرة) وتوضح وسـيـقى العـربـيـة ا ا
الـنـشـرة أن (مـشـروع مـوصـول قـد يـكون
أكـثر مـشـاريع غـالـيـة بن عـلي الـصـوفـية
وجهـة حتى اآلن. وقد كتبت والروحية ا
بن علي اجملـمـوعة كـامـلة ورتـبـتهـا فـرقة
اجلاز اجلماعية ”ماك .“بعض الكلمات
كــتــبــهــا شـــعــراء عــرب شــبــاب وأخــرى
فردهـا).وروت غالية لـلجمهور كتبتـها 
(قصـة كـلمـات أغـنيـة أهـداها لـهـا محـمد
زين الالجئ الــسـوري في تــركـيــا وقـالت
إنهـا خالل عـام ونـصف العـام لم تـتـمكن
مـن تــــلـــــحـــــيـــــنـــــهـــــا أو تـــــوزيـــــعـــــهــــا
موسـيـقـيـا).وقـالت (إنه بـعـد مـا شـاهدت
شريط فـيديـو لـلطـفل الفـلـسطـيني أحـمد
مناصرة الذي ظهر فيه وهو مصاب بعد
اتهـامه بـتـنفـيـذ عـمـليـة طـعن في الـقدس
وهو اآلن معتقل في الـسجن اإلسرائيلي
تــمــكــنت من تـــلــحــ األغــنــيــة في يــوم
واحـد).وأضــافت (أنــهـا تــهــدي األغـنــيـة
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أخذت الـفنـانة الـتونسـية غـاليـة بن علي
جـمـهــور مـهــرجـان (رحـلــة الـروح) الـذي
وسـيقـية تنـظمه مـؤسسـة الكـمـنجـاتي ا
لـلـسـنة الـرابـعـة عـلى الـتـوالي فـي رحـلة
فـنــيـة غـنـت فـيــهـا مـجــمـوعــة من أغـاني
الراب والطرب والصوفـية. وأطلت غالية
عــلى اجلــمــهـور الــذي امــتأل بـه مــسـرح
ـؤلف من 850 قـصـر رام الـله الـثـقـافي ا
مقعدا وهي ترتدي الكوفيه الفلسطينية
مـقــدمــة وصالت غــنـائــيــة من ألـبــومــهـا
األخــيـــر (مـــوصــول) بـــرفــقـــة فـــرقــتـــهــا

وسيقية (ماك). ا
وجاء في نشرة للمهـرجان (بدأت الفنانة
الـتـونـسـيـة الـبـلـجـيـكـيـة غـالـيـة بن عـلي
مسيـرتهـا الفنـية في عام  1992كمغـنية
وكاتبة ومؤلفة وراقصة وفنانة تشكيلية
ــثــلــة.وتــعــمل ورســامــة ومــصــمــمـة و
موسيـقاهـا على مـزج أنواع مـختـلفة من
ــوســيــقى وربط ثــقــافــات مــخــتــلــفــة ا
ة مـنها وتأصيل اجلديدة وإحياء القد
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كلوديا حنا
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ــقـبل ـقــرر أن يـعـرض فـي رمـضـان ا من ا
ـسلسل الـبدوي (درب الـشهامـة) من بولة ا
ــصــري. ــمـــثل األردني الـــراحل يــاســـر ا ا
وأعـلن الــفـنـان  مـنـذر ريـاحـنـة وفـقـا لـوكـالـة
صـري يـجسـد شـخصـية بـترا(أن الـراحل ا
ـصـري قـد انـتـهى الـفـارس سـمـران.وكـان ا
ـسلسـل اجلديد من تـصويـر مشـاهده في ا

قبل وفاته بـ 4 أيام).
ـــصـــري إثـــر حـــادث مـــؤسف في وتـــوفي ا
ــاضي عن الـثــالث والــعــشــــــرين من آب ا

عمر 48 عاما. 

(شـافــوني الـلي غــاروا مـني
قـــــالـــــولي وش عـــــجـــــبك
فــــيــــهــــا).وأعـــــربت عن
ـشـاركة سعـادتـهـا بـا
في مهرجان (رحلة
الـــــــروح) الــــــذي
شـــــــاركـت فــــــــيه
بـثالث أمــسـيـات
فــنــيـــة في الــقــدس
وأريحا ورام الله.

وقـــالت فـي تـــصــــريح(أنـــا
فـــخـــورة لـــلــــتـــواجـــد في هـــذا
ــهـرجــان. الــغــنــاء في فــلــســطـ ا

جتربـة مخـتلـفـة وأنا غـنيت في الـقدس
وأريــــحـــــا ورام الــــلـه).وأضــــافـت (هــــذا
هـرجان الـذي أشارك فـيه للـمرة األولى ا
ــقـاومــة واحلــضـور من أحــلى أشـكــال ا
والــتـــأكـــيــد ان هـــذه أرضـــنـــا وبالدنــا).
مـوضــحـة (أن أغــاني ألــبـوم (مــوصـول)
الذي أنـتـجـته في عام 2012 تُغـنى ألول

مرة في بلد عربي).
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{ نــيــودلــهي - وكــاالت - اثــارت الــنــجــمـةً
الـهنـدية جـانفـي كابـور وهي إحدى جنـمات
بولـيـوود ذات الشـعبـية الـكـبيـرة التـساؤالت
بـسبب الظهور بنفس اإلطاللة أكثر من مرة
سواء كـان فستانًا أو قميصًا فهي ال تتردد

أبدًا في تكرار مالبسها. 
ـز أوف إنــديــا عن وكــشــفت صــحــيــفــة تــا
الـسبب وراء قـيام الـنجـمـة بذلك حـيث قالت
خـالل بــرنـامـج دردشــة أنــيــتــا شـروف ردًا
عـلـى االنـتـقـادات الـتي تـتـعـرض لـهـا بـسـبب
تكـرار مالبـسهـا (إنهـا ال تـكسب الـكثـير من
ـكنهـا من شراء مـالبس جديدة ـال الذي  ا

كل يوم).
ـمـثــلـة الـبــالـغـة من وهـكــذا أصـبـحت هــذه ا
الــعــمــر 22 عــامًـــا فــقط تـــريــنــد لـــلــمالبس
ــتـــكــلـــفــة الـــعــصـــريــة الـــبـــســيـــطــة غـــيـــر ا
واإلكــســـــــــــســوارات الــرقــيـــقــة وحتــولت
ــصـدر إلــهـام لــبـنـات بـســاطـة إطـاللـتــــــهـا 
جـيلها وطـرحـــت اجتاهًا جـديدًا فحواه أنه
ال يـــوجـــد ضـــرر من تـــكـــرار ارتـــداء نـــفس

البس. ا
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العميد الـسابق لكلـية العلوم في جـامعة بغداد سـابقا ضيفه
ــاضي مــركـــز الــدراســات والــبــحــوث في وزارة االربــعــاء ا
الثـقافـة والسـيـاحة واآلثـار اللقـاء محـاضـرة حواريـة بعـنوان
ـســتـقـبـلـيـة عـلى (الـهــزات األرضـيـة أسـبـابـهـا وتــأثـيـراتـهـا ا

فاعالت النووية) . ا

bOFÝ ”UO « d UÝ

الـكـاتـــــب والـصـحـفي الـعـراقي صـدر لـه عن مـطــــــــــــبـعة
ـوصل الـتــــاريخ هـاوار في دهوك كـتـاب بـعـنوان (كـنـائس ا

توسط. واأللم) يقــــــع في 156 صفحة من القطع ا
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ـســرحي الـسـعـودي كـرمــته الـدورة الـسـادسـة من الـكـاتب ا
مـهرجان الـكويت الـدولي للمـونودراما الـتي انطلـقت االربعاء
ـــا قــدمه مـن عــطــاء ســاهـم في تــطـــويــر احلــركــة ــاضي   ا

سرحية . ا
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ــكــتـبـه الــوطــنــيـة ي االردنـي ضــيــفـتـه دائــرة ا االكـــــــــــاد
ـوسيـقى والغـناء حـاضرة عـنوانـها (ا ـاضـــــي  االربـعاء ا
في الـقـصيـدة والـشعـر العـربي) بـجلـسـة قدمـتـها  االعالمـية

فرح اجلبور.
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التـشكيـلية الـعراقـية نظم لـها الـبيت الثـقافي الـفيلي مـعرضا
لـلـوحـاتـهـا  ســبـقـته جـلــسـة إدارتـهـا اإلعالمــيـة شـهـد عـبـد
الـستـار تـنـاولت فيـهـا الـسـيرة الـذاتـيـة لعـبـيـد والـتي حتدثت

بدورها عن بداياتها بهذا الفن .
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الــــقـــاصـــة الــــســـوريـــة الــــراحـــلـــة
اســتـــذكـــرهـــا مـــهـــرجــان دمـــشق
الثـقافي من خالل مهرجان للقصة
ركز الثقافي في القصيرة ضيفه ا
ـــشـــاركـــة تـــســـعـــة من ـــيـــدان  ا
الـقـاصــ والـقـاصــات من أجـيـال

متنوعة.
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الناقـد العراقي صدر له حديثا عن دار تموز السورية ضمن
وت وايقاع سلسلـة األعمال النقدية الكامـلة كتاب (حضور ا

الغياب في شعر موسى حوامدة).
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ـتـرجم  االردني نـظم لـه فـرع رابـطة الـكـتـاب في الـشـاعـر وا
ـرأة في إربـد بـالـتـعـاون مع مـلـتقـى إربـد الثـقـافي ومـلـتـقى ا

اربد ندوة بعنوان (ترجمة الشعر ب التوط والتغريب).
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محـمد خـماس واخـراج علي عـباس.. وعن
وقع دنـيـا فن (سـبق أن تـلـقيت ذلك قالـت 
عروضـا لـلـمـشـاركـة في عـمل عـراقي لـكني
كنت اعتذر الرتباطي في أعمال في مصر..
وهذا العام اقنعني الصديق الكاتب محمد
ـشـاركــة في هـذا الــعـمل.. وقـد خـمـاس بــا
وجــدتُ نـصــاً مــكــتــوبـاً بــحــرفــيــة ورصـد
ـهــمــة في لــلــواقع بــاإلضــافــة لألســمــاء ا
العـمل)  تـضيف ( رغـم تعـامـلي األول معه
إال انــني وجــدت في اخملــرج عــلي عــبـاس
مـخـرج ذو فـكــر ورؤيـة اخـراجــيـة ويـعـمل
على الـتـحضـيـر للـمـشهـد واالهـتمـام بادق
التفاصـيل والترجـمة الواعيـة للنص). اما
عن طـــبــيـــعـــة دورهـــا في الـــعــمـل قــالت (
جـسـدت فـي الـعـمـل دور (مـدونـة بــلـوجـر)
عـلى مـواقـع الـتـواصل االجــتـمـاعي و هي
ظهـر أكثر من شخصـية سطـحية تـهتم بـا
اجلوهر.. وهذا الدور رغم بساطته مقارنة
بادوار أخـرى قدمـتهـا لكـنني سـعيـدة جدا
ستها من قبل بالتجربة و باحلفاوة التي 
فريق الـعـمل).  الـعـمل من بـطولـة الـنـجوم
جواد الـشـكـرجي ومحـسن الـعـلي و ناهي
مــهــدي و رضــا طـــارش والــوجه اجلــديــد
شـفق ومـشــاركـة خـاصــة لـلـفـنــانـ عـامـر

العمري و نادية العراقية.
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مثـلة كلوديـا حنا حيـاتها كمـمثلة بدأت ا
مسرحية ومغنيـة كنائسية قبل أن تشارك
في مـسـابـقـة مـلــكـة جـمـال الـعـرب وتـفـوز
بـالــلـقـب.. ومـا لــبـثـت ان عـادت لــلـنــشـاط
الـفـني فـي مـجـال الـغــنـاء و الـتــمـثـيل في
مـصـر لــتـقـدم عــدة جتـارب في الـســيـنـمـا
ــصـريـة.. وفي شــهـر رمـضـان والـدرامـا ا
قـبل تـطل من قـناة (الـشـرقـية) من خالل ا
سلـسل الكـوميـدي (باكـو بغـداد) تأليف ا
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تـــلــقـى الـــفـــنــان الـــعـــراقي
مقداد عـبد الـرضا امـنيات
االوســــــــــاط الـــثـــقـــافـــيـــة
والـفـنـيـة بـالـشـفـاء الـعـاجل
بــعـــد خــضــوعـه لــعــمـــلــيــة
ـــرارة جــــراحـــيــــة لــــرفـع ا
تـكـلـلـت بـالـنـجــاح وتـفـقـده
الـــــــكـــــــثـــــــيـــــــر مـن زمـالئه
لالطــمــئــنـان عــلـى صـحــته
(مـتـمــنـ له عــودة سـريـعه
لفنه ومحـبيه)  مسـتنكرين
(شـائـعـة تـنـاقــلـهـا الـبـعض
عــــبــــر مــــواقع الــــتــــواصل
االجــــتــــمــــاعي اخلــــمــــيس

حتدثت عن وفاته).

كـشفت تـسريـبات نطـاق اخلدمـة) و
ـوقع الـبـوابـة (أن مـقلـب رامز وفـقـا 
ــقــبل يـتــلـخص جالل في رمــضـان ا
بـــأن شــــخـص ســــوف يـــصــــطــــحب
الـضــحـيـة في قــارب في إحـدى جـزر
إنـدونــيـسـيـا وفـيـمــا بـعـد يـتـعـرض
ـا يـجعل الـقارب حلـادث ويـنقـلب 
الـــضـــيـف يـــحــــاول إنـــقـــاذ نــــفـــسه
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يشوّق الـفنان رامـز جالل كعادته في
ـعـرفـة كل عــام مـتـابـعـي بـرنـامـجـه 
تــفـاصــيل الـفخ اجلــديـد الــذي أعـده
لإليقاع بـالنـجوم ومع اقتـراب شهر
شاركة بعض بارك يـبدأ  رمضان ا
األمـور الــعـامــة مـثل اسم الــبـرنـامج
هـــذا الــعــام ســيـــكــون( رامــز خــارج

والشـخص
الـــــــــــــــــــذي
يـــــــرافـــــــقه
ويـــــــســــــــبح
للوصول إلى
اجلـزيرة الـتي

يـــراهــا أمـــامه.
ـــــــــــــجــــــــــــرد و
الـــــــوصـــــــول إلى
اجلزيرة والـتقاط
الـضـيـف ألنـفـاسه
بــعــد الــنــجــاة من
ـــــــوت تـــــــبـــــــدأ ا
اجلـزيـرة بـالـغـرق
في البحر فيظهر
لـه رامـــــــــــز جـالل
مـــتــــنـــكـــرًا بـــزي
غوريال ويـجعل
الضيف يـختبر
حلـــــــــــظـــــــــــات
عـــــصــــيــــبــــة

جـــــــــــــــــدًا).

الكـثـير من األحـداث والتـغـييـرات تنـتـظرك. كن هـادئا
.يوم السعد االربعاء.
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قــد تـــهــدأ الـــضــغــوطـــات حــولك فـي فــتــرة مـــا بــعــد
يوم السعد الثالثاء. الظهر

Ê«eO*«

مــنــذ الــصـبــاح تــتـلــقى خــبــرا يـغــيــر كـافــة بــرامـجك
ومواعيدك هذا اليوم.
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عـليك االبـتـعاد عن الـكالم الـذي ال منـفعـة مـنه ألنه قد
شاكل . يجلب ا
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أي خـطــأ قــد يـكــلــفك غــالـيــا لــكــنك سـتــعــبــر إلى بـر
األمان,رقم احلظ.3
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ـساء صـاخب وقد تـخرج لالسـتمـتاع بـوقتك بـشكل ا
مفاجئ.يوم السعد اخلميس.
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ــتـــقــلب ـــزاجك ا ــســاء  جتــنـب رؤيــة من حتب فـي ا
والذي لن يتقبله الشريك.
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يـوم آخـر من الـنـجـاح  فـأمـورك تـسـيـر من جـيـد إلى
أحسن .
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تمهل قـليال وفـكر ملـيا قبل اإلقـدام على أي قرار.رقم
احلظ.9
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مزاجك الـيوم في أحسن حال وخصوصا أن األمور
تسير كما ترغب.
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الـكـثـيـر من األمـور قـد حتـدث لـكـنك سـتـكـون نـاجـحا
. .يوم السعد االثن
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 يحصـل نقاش بينك وب أحد زمالئك في العمل لكن
أنت تكون الفائز .

 u(«
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{ لـوس اجنـلـوس - وكـاالت -
ية تشارليز كشـفت النجمة العا
ثيرون أنـها عزباء منذ أكثر من
10 سنوات وال تفكر في
االرتـــــــــــــبـــــــــــــاط بـــــــــــــأي رجـل
حـالــيـا.وتــابـعت في تــصـريح (ال
ابــحث عن احلب احلــقــيـقي اآلن..
بـعـد انـتـهـائي من اجلـولـة اخلـاصـة
بــالــفــيــلم ســوف أســافــر إلى لــنـدن
لتـصوير فيلمي اجلديد الذي سأعلن
قبل). عن تـفاصيله في شهر ايلول ا
وتطـرّقت بحديثـها ايضا عـن تعاونها
مع ســـيث روجـــ في فـــيـــلـــمـــهـــمــا
اجلــديـد مـشــيـرة الى أنـهــا تـشـعـر

بالشغف اثناء التعامل معه.
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). وطـلبت غـالـية لألسرى الـفـلسـطـيـنيـ
من الـفـنــان الـفـلــسـطـيـنـي مـنـذر الـراعي
ــســرح وتــقــد وصــلـة الــصـعــود إلى ا
غــنــائــيــة اخــتــار أن تــكــون من الــغــنــاء
الـصـوفي.وفي آخـر وصـلـة غـنـائيـة لـفت
غالية نـفسها بـالعلم التـونسي الذي كان
يــرفــعه أحــد احلــضــور وقــدمت أغــنــيــة

غالية بن علي
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لـتقى االذاعي والـتلـفزيوني احتـفى ا
ـوسـيـقـار ــاضي بـا مـسـاء الـثالثـاء ا
عــبـد الــرزاق الــعــزاوي لــلـحــديث عن
وسـيقية جتربته ومـسيرته الفـنية وا

ــلــتــقى في جــلــســة قــدمــهــا رئــيس ا
صـالح الصـحن قائـال ( نحـتفي الـيوم
ـوسيـقى واجلـمال واالخالق. بـقائـد ا
عـزف لـلـوطن واحلـيـاة ونـحن سـعداء
ـلتـقانـا ) وحتدث الـضيف به الـيوم 
عن مسيرته قـائال ( بداياتي كانت في
مـرحــلـة االبـتـدائــيـة حـيث  تــقـيـمي
بـجـائزة صـورة لـلـملك فـيـصل الـثاني
عن لوحة رسمتـها فكانت بداياتي في
ـعـهـد الـفـنون الـرسـم وعـنـد  دخـولي 
وسيـقى وتخرجت اجلمـيلة اختـرت ا
ــوســيــقى عـام 1962 والــتــحــقـت بــا
العـسكريـة وبعثت الى انـكلتـرا بهدف
وسـيقى بـنـمطـها الـعسـكري دراسـة ا
وعــــرضــــهــــا الـــذي كــــان مــــشــــهـــورا
ـلـوك والـرؤسـاء اضـافة بـاسـتـقـبـال ا
ـوسـيــقى والـعـزف عـلى الـى دراسـة ا
ـدة ثالثـة ـوسـيـقـيـة و كــافـة االالت ا
اشهـر لكل الة مـوسيـقية مع االخـتبار
عرفة الية ونظـام العمل عندما تكون
قائـدا موسـيقيـا وعنـدما تكـتب القطع
ـوسـيـقـيـة تـكـون عـارفـا بـكل الـة من ا
الـنــاحـيـة الـنـظـريـة والــعـمـلـيـة وبـعـد
الـتـخـرج عـدت الى الـعـراق والـتـحقت
ـوسيقى الـعسكـرية واقمـنا حفالت با
مــوســيـــقــيــة في ســفــارات الــدول في

ـوسيقي هم وتضم عـازف بـاجلوق ا
من رواد الفرقـة وهو احسن جوق في
ــــوســــيــــقــــيـــة) االســــتــــعـــراضــــات ا
مـضـيـفـا(لــدي مـقـطـوعـات مـوسـيـقـيـة
مـنـها الـسـيمـفونـيـة الصـغـيرة مـكونه
من ثالث حــــركـــات مع مــــقـــطـــوعـــات
مـوسيـقـية عـاطفـيـة .والفـرقة مـاعادت
طلـوب وان كانت واسعة سـتوى ا با
االنـتـشـار بـفـعـالـيـاتـهـا الـتي تـقـيـمـها
ـوسـيـقـيـة و هي االن دائـرة الـفـنـون ا
فـضال عن عـدم سـفـرهـا من غــيـر دعم 
الـى دول الـعـالم لـنـقل حـضـارة الـبـلـد
والـعـازف اليــسـتـطـيع تــطـويـر نـفـسه
لــعـدم وجــود مــكــان ثــابت له وهــنـاك
مــشـاكل فــنـيــة واجـتــمـاعــيـة واداريـة
مـنـهـاعدم تـقـاضي رواتب لـكن الـفـرقة
بــــرغـم كل هــــذه الــــظــــروف بــــاقــــيــــة

وتتواصل بنشاطاتها).

ية العراق لتقد اعمـال موسيقية عا
واالخــتـبــار ان يــكـون من اعــمــال تـلك

الدول .
وفي تـلك الــفـتــرة كـان يـوجــد عـازفـ
كـبـار خـاصـة جـوق مـوقع بـغـداد وهو
عــريق ومــهم جــدا وكــان يــوجــد بــكل
محافظة عراقية اجواق حتت الطلب .
وفـي عــــــــام 1989 كــــــــان هــــــــنـــــــــالك
اسـتــعـراض كـبـيــر لـلـجــيش الـعـراقي
ــوســيــقى الـــعــســكــريــة ــشــاركـــة ا
الـعــراقـيــة وتـمت اســتـضــافـة اجـواق
موسيقية عربية من مصر  السعودية
 الــيــمن ودول اخــرى وكل جــوق كـان
يــضم 60 عــازفـــا واول مــرة بـــتــاريخ
الـعـراق حـصـلت عـلى مـوافـقـة القـامـة
اول مؤتـمر للـموسيـقى العسـكرية من
خالل عـالقــــات وتــــبـــــادل اخلــــبــــرات

ــؤتــمـر ودورات عـربــيــة وكـان ا
دولي سنوي ) .

وعــنـد تــسـاؤل الــصـحن عن
الــفـــرقــة الــســـيــمــفـــونــيــة
العراقيـة اجاب العزاوي (
بدأت الـفـرقة سـنة 1970
بــشـكل رســمي ومـازالت
مـتـواصـلة الـى االن لكن
لـيس لـديـهـا مـقـر ثـابت

داخالت بحق ثم توالت الشهادات وا
احملــتـــفى به ومـــنـــهم الـــفــنـــان كــر
الرسـام الذي قـال ( ماذا اقـول النسان
وفــنــان ابــدع وهــو اول قــائــد لــفــرقـة
مــوســـيـقى اجلـيش .عـمـلت مـعه مـنـذ
ـــوســيـــقـــيــ عـــام 2003 بـــاحتـــاد ا
ـا اقـدمه من الـعـراقـيـ وكـان يـهـتم 

اغاني).
ومـداخـلـة اخـرى لـلـفـنـان حـسـ علي
ـــوســـيـــقــار هـــارف الــذي وصـــفه بـــا
تيـمز واحملب لعـمله الذي اجملتـهد وا
جنح فـيـهـا خالل مـسيـرته الـطـويـلة 
وحتـدث ايـضـا الـفــنـان سـعـد الـعـاني
وزيــنب عـبــد االمـيــر وعـدد من زمالئه

والضيوف .
وفي ختام اجللسة  تكر العزاوي
بـــدرع اجلــــواهـــري قـــدمـه الـــشـــاعـــر
ابـراهـيـم اخلـيـاط وبـاقـة ورد قـدمـتـها
زيـــنـب عــبـــد االمـــيـــر وقـالدة االبــداع
قدمـها اخملـرج صالح الـصحن و
الـتـقـاط الـصـور الـتـذكـاريـة مع

ضيوف العزاوي .

عبد الرزاق العزاوي
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محمود ابو العباس يطمئن على مقداد عبد الرضا


