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الفن العراقي وفرحة التميز واالبداع
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اعـلـنــــت الـسـلـطـات الـبـريـطانـيـة عن
هـويـة ضحـيـة حـادث التـصـادم الذي
وقع قــــبل ايـام فـي مـنـطقـة بـاتـرسي
في لـــنـــدن بـــ شـــاحـــنـــة ضـــخـــمــة
وســــكـــوتـــر كــــهـــربـــائـي وتـــبـــ أن
الـــضـــحـــيـــة هي مـــقـــدمـــة الـــبـــرامج
الـبــريـطــــــــــانـيـة إمــيـلي هــارتـريـدج

.(  (36عاماً
وعـــبـــر مــــحـــبــــو هـــارتـــريــــدج عـــلى
صــفــحــاتـــهم اخلــاصــة عــلى مــواقع
الـتــواصل اإلجــتـمــاعي عن حــزنـهم
لـرحـيـلـهـا وهي الـتي كـانت حـصـلت
ألف عـــــــلـى أكـــــــــــــــثــــــــر من 350 
مــشـــــتــرك لـقـنــاتـهــا عـلى يــوتـيـوب
وكانت تــــــــــــنشر عـبر هذه الـقناة
ط مــقـــاطع فـــيــديـــو عن الـــســـفــر و
احلياة والــــــــــــــلياقة البـدنية قبل
أن تــتـــــــــجـه هـارتــريـدج إلى
الـــــتــــلــــفــــزيــــون وتــــقــــدم
مـــســــلـــسـالً لـــلــــقـــنـــاة

الرابعة.
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الـفـنـانــة الـسـوريـة قـررت خـوض غــمـار جتـربـة الـغـنـاء
بصـيغـة احتـرافية وسـجّلت أغـنيـتهـا اجلديـدة (ما هو
عــاشق) كـلـمــات أحـمـد درويـش وأحلـان هـيــثم الـزيّـاد

وتوزيع طوني سابا .
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فرق  الشـاعر االردني نظم له بيت الشعر في مدينة ا
أمسـيـة شعـرية مـع الشـاعـر محـمـد حسـ وقـدمهـما

الشاعر عمر أبو الهيجاء.
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شـارك في الدراسـات اإلسبانـية في جـامعة األستـاذ ا
تـشـارلـسـ اجلـنـوبـيـة بـامـريـكـا ضـيـفه االحـد مـنـتدى
الفِـكْرِ العربـيّ بالـعاصمة االردنيـة عمان في محاضرة
بـعـنوان(الـتـأثـيـر الـعـربي في األدب اإلسـبـاني ومالمح

من جتربتي في الدراسات اإلسبانية).
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حـصــد الـعـراق ثـالث جـوائـز في
مـهرجـان قابس لـلسـيـنمـا البـيئـية
في دورته الـثــالـثـة .. وقـد امـتـدت
فعالياته من التاسع وحتى الثاني
عـشر من تمـوز اجلاري .. وحقق
فــيــلم عــنــقــاء سـيــنــاريــو صــبـاح
رحـيمـة و إخـراج ابرار اجلـبوري
عـــلى جــائـــزة الــواحــة الـــذهــبــيــة
لـلـمـهـرجـان عن فـئـة افـضل فـيـلم
عــربي و ونـال فــيــلم فــحم ورمـاد
ســــيـــنــــاريـــوواخــــراج : حـــســـ
الـعكيـلي على اجلـائزة الفـضية و
حــصل اخملـــرج الــشـــاب مــهـــنــد
الـطيب على جـائزة جلنة الـتحكيم
هرجان على تشخيص .. و ركـزا
ـشاكل الـبيـئيـة ورفع الوعي عن ا
حـمـايــة الـطــبـيــعـة ودعم الــتـبـادل
الـثقـافي الـعلـمي والـفني من أجل

احملافظة على البيئة.
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والــذي اسـتــطـاع دمــشق بـدورته الــثـانــيـة 
خالل احلــفل أن يـــدخل الــبــهــجـــة لــقــلــوب
الــســوريــ عــامــة ومــحــبــيه خــاصــة.وفي
ؤتمر الصحفي الذي أقيم قبل احلفل عبَر ا
طرب نبيل (عن محبته واشتياقه لسورية ا
وجلــمــهــوره الــســوري و أنه بــصــدد طــرح
ألـبـوم جديـد في الـفتـرة الـقريـبـة مكـوناً من
اثـنـا عـشـر أغـنـيـة )وبـالـنـسـبـة لـلـديـو الذي
يـحـضر لـه مع الـفـنـان نـاصـيف زيـتـون قال

(أنه لم يجهز بعد).
وعن ســـبب االنــــتـــشـــار الـــواسـع لألغـــاني
الـعـراقـيـة خالل الـسنـوات الـثالث الـسـابـقة
ــوقع الــهـيــئــة الـعــامــة لالذاعـة قــال وفــقـا 
والتـلفـزيون الـسوريـة( أصبح هـناك دراسة
لألغنـية الـعراقيـة بشـكل أكبر وصـار العمل
على الـكلمة بـاهتمام أكـبر وبإختـيار اللحن
والـتــوزيع فــأصــبـحت األغــنــيــة الـعــراقــيـة
مـتـداولة والـناس أحـبـتهـا) وفي ورسـالة له
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بـعـد غــيـاب تـسع سـنــوات عن سـوريـة عـاد
ـطـرب الـعـراقي سـيف نبـيل لـيـكـون واحد ا
هرجان ليالي قلعة شارك  من الفنان ا

لندن  –الزمان
يـة كاردي بي ـغنيـة العـا فـاجأت ا
احملتشدين في حفـلها االخير الذي
أحـيـته ضمن مـهـرجـان (واير لس)
الذي أقـيم في بارك بـلنـدن بعد ان
ستعار الذي كانت نزعت شعرها ا
تـضـعه على رأسـهـا.إال أن الـصادم
ــوضـــوع هــو مـــا إكــتـــشــفه فـي ا
اجلـمــهــور عــنــد نــزعـهــا لــلــشــعـر
ستعار حيث بدت حليقة الرأس ا

تماما.
ويـظـهـر في الـفـيـديـو الـذي إنـتـشر
بـــكــثـــرة عـــبـــر مــواقـع الــتـــواصل
اإلجـتـمـاعي حلـظـة نـزع كاردي بي
ــســـتــعــار ورمــيه لـــشـــــــــعــرهــا ا
بــــإجتـــاه اجلــــمــــهـــور الــــذي بـــدأ

بالصراخ.
والحقاً وبعد إنـتهاء احلفل طالبت

{ لـــوس اجنـــلـــوس  –وكـــاالت - عـــبـــرت
ـيــة جـيـنـيـفـر لـوبـيـز عن الـفـــــــنـانـة الـعـا
حزنها بعـد ان اضطرت ان تلـغي حفلها
ــوســيــــــقـي في مــاديــســـون ســكــويــر ا
غاردن بسـبب انقطـاع التـيار الكـهربائي

في مدينة مانهاتن.
وحسب مـا جـاء في تقـريـر نشـره مـوقع ديلي

ميل اليوم فوجئت لوبيز بـانقطاع التيار وانطفاء
ـــســـرح عــنـــد حـــوالي الـــتــاســـعــة األنــوار عـــلى ا
ـتـحدة والـنـصف مـسـاًء بـتـوقـيت شـرق الـواليـات ا

بنى. و إخالء ا
وقالت جينيفر عبر حسابها: 

ـسـرح.. لـقـد (لـقـد أخـــــــبـروني فـقـط بـاخلـروج من ا
بدأنا للتو العرض; ولكنهم يطلبون من اجلميع اإلخالء
بـبطء شـــــــــديــد وبـهـدوء وهـذا مــا يـتـــــــــعـ عــلـيـنـا

القيام به).

ال تـتردد في وضع اسـتراتـيجـيات لـلعالقـة مع الناس
و اال وقعت فريسة االحتيال. 
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رتاحـة تنعكس إيـجاباً عـلى صحتك. وهذا نفسيـتك ا
قربون منك. ما يالحظه ا

Ê«eO*«

قـوتك الـعـضـلــيـة سـتـكـون بـازديـاد. حـيـاتك الـعـائـلـيـة
ستجلب لك الرضا العميق.
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هذا يوم جـيّد جداً تتمتع خالله بـالقدرة على مواصلة
سيرة حتى خط النهاية.  ا
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 الــشـــريك ســيــعــرف كــيف يــشـــجّــعك ويــدعــمك. مع
أطفالك سيكون هناك تشارك لطيف.
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قد تـرتـكب خـطأ فـادحـاً في إهمـال أعـمالك وسـتـندم
الحقاً على التقصير. 
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ـالـيـة في هـذا تـسـتـقـطب بـعض الـعـروض والـفـرص ا
ناسب لتحس الوضع احلالي. اليوم ا
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قـــد ال تــــكـــون األوضــــاع أفـــضـل عـــاطــــفـــيـــاً إذ إن
احلسابات تشير إلى توتر وضغط.
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 قــد تــســافــر في رحــلـة عــمل او اســتــجــمــام. تــكـون
األجواء العاطفية سلسة وجيدة.
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مشـاعـر سـلبـيـة ومـواجهـات مع الـشـريك أو احلـبيب.
يوم السعد االربعاء.
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حتصل على فـرصة جيدة لتـفسير مـشاعرك وتنشط
التنقالت واالتصاالت. رقم احلظ 2.
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ال عـذر لـديك لـلـتـقاعس وال حـجّـة لـلـتـهـرّب من تـنـفـيذ
فروضة عليك. الواجبات ا

 u(«
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اكـــــتب مــــــعـــــاني ومـــــرادفـــــات
الـــكــلـــمـــات وفق االرقـــام الـــتي
تـتـصل بـبـعــضـهـا بـاخـر حـرف
لكل كـلـمـة وفق االرقـام حتصل

طلوبة: على الكلمة ا
=49+72+59+64+2+47)

قلعة لبنانية اثرية):
1-8= مدينة سورية

8-13= ماركة الكترونيات
13-22= دولة اوربية

22-29= من عـوالم الـكـائـنـات
احلية

29-34= ماركة االلكترونيات
34-41= مـــــعـــــلـم ســـــيـــــاحي

مصري
دينة 41-52 = حاكم ا
ثلة مصرية  =60-52
ثل مصري  =68-60
68-72= جتمعات هادئة

ـطـربـة الـسوريـة انـتـهت من تـسـجـيل أغنـيـتـهـا اجلـديدة ا
(عيـونهـا خـضر) كـلمـات وأحلان مـحمـود إدريس وتوزيع

وضاح خليل على أن تطلقها خالل وقت قريب.

الـتــدريـسـي في كـلــيــة االعالم بـجــامــعـة بــغـداد تــقـرر
اعتـماده رئيسا للجنة الترقيات العلمية.وكان قد ترأس
حتــريـر مــجــلـة (الــبــاحث االعالمي) وقــسم الــعالقـات

العامة في الكلية.

لتقى ذيـعة العـراقية يضـيفهـا ا ا
االذاعي والـتلفزيـوني في الساعة
اخلـــامـــســـة مـن عـــصـــر الـــيـــوم

للحديث عن مسيرتها االذاعية.

ــغـتــرب اســتـضــافـته الـنــاشط الــسـيــاسي الـعــراقي ا
مؤسـسة احلـوار االنسـاني في لنـدن بأمـسيـة للـحديث
عن آخر مـؤلفاته (مسيـحيو العراق) و تـوقيع الكتاب

وسط حضور واسع.
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هندسـ في ذي قار بالـعراق نعته رئيس فـرع نقابـة ا
فاجئة.تغمده األوساط العلمية واالجتماعية اثر وفاته ا

الله برحمته الواسعة.

جنيفر لوبيز

اجلـاد في ديـالى ) والـتي أقـيـمت في
ـبـنى الـسـراي الـقد مـقر األحتـاد 
وسط بعقوبة وقدمها األعالمي  علي
الـصوفـي   فيـمـا حل ضـيـفـا عـلـيـها

ديالى  –كركوك  –الزمان
سرح كان مـحور أمسـية فرع ديالى ا
إلحتاد أالدباء والكتاب األسبوعية اذ
سرح جاءت بـعنـوان ( أضواء علـى ا

حــافـــلــة بــالـــعــطــاء مـــشــيــرا الى ان
سرح في ديالى (اجلبوري عمل في ا
من نهاية اخلمسينيات  له نشاطات
درسي في الـتمـثيل في سـرح ا في ا

سرحي عـباس اجلبوري ي ا االكاد
 وفي بـدايـة األمـسـيـة قـدم الـصـوفي
نـبـذة مـخـتــصـرة عن سـيـرة الـضـيف
وإجنـازاته ومـشـاركـاته طـيـلـة سـنـ

السـتـيـنـيات الـسـبـعيـنـيـات  مؤسس
سرح ـسرح الـطالبي وفرقـة ا فرقة ا
الـــريـــفي  له مـــؤلـــفــات مـــســـرحـــيــة
جتـاوزت 35 مـســرحــيـة قــام بــأخـرج
ـوقع دنـيا الـعدد األكـبـر مـنـها) وفـقـا 
الــــــفـن . وأوضح اجلـــــــبــــــوري خالل
ــســرح اجلـاد االمــســيـة( تــفــاصــيل ا
الذي كان موجوداً وال وجود له اليوم
سرح ألن أغلب النـاس يبحـثون عن ا
الــتــجـــاري الــرخــيص) . وتـــضــمــنت
اجلــلــســة مــداخالت ونــقــاشــات بــ

احملاضر واحلضور .
الى ذلـك اقـــام الـــبـــيت الـــثـــقـــافي في
مـحـافـظــة كـركـوك احـتـفــالـيـة خـاصـة
ـنـاسـبـة مرور 98 سـنة عـلى مـيالد
ـديــنــة.. حــيث شــهـدت ــسـرح فـي ا ا
ـــديــــنـــة اول عــــرض مـــســــرحي في ا
تـاريـخــهـا في قـاعـة مــدرسـة ظـفـر في

في مطلع النـدوة  عرض اربعة افالم
قصيرة وهي وقت آخر ونينوى ووجع
بـــصــمـت والــثــور اجملـــنح واالفالم من
سـيــنـاريــو واخـراج عــبـاس الــعـبـودي
الـــذي حتـــدث قــائال ( هـــذه االفالم هي
تــمـــارين لي كـــوني مــازلـت ابــحث عن
ضالـتي منـذ طفـولتي كنـت اعشق الفن
سرح فانـا خريج مدرسة وخصوصـا ا
الــــراحل راسـم اجلــــمــــيــــلي ويــــوسف
الــعــاني وان احــد افالمي وهــو الــثـور
ـهــرجـان الـقـاهـرة اجملــنح  عـرضه 
الــدولي لالفـالم الـقــصـيــرة ومـهــرجـان
الـــــــقــــــدس وكـل هـــــــذه االفالم هـي من
ـا انـتــاجي وعـلى حــسـابي اخلـاص 
هـرجانات فيـها تـكالـيف السـفر الـى ا
العـربـية والـدوليـة و حصـولي على
الــعـديــد من اجلـوائــز وانـا من اسس
مــهــرجـان واسط الــدولي وهــو ثـاني
مـــهــرجـــان عـــراقي يـــقـــام في واسط
واالن اسـتـعـد لـلـدورة اخلـامـسـة من
ـهــرجــان ) ويـضــيف ( قــدمــنـا من ا
خالل دائـرة ثـقـافـة وفـنـون الـشـباب
مــوضــوعــات عــديــدة ومـنــهــا فــني
واجتمـاعي وان احليـاة في العراق
دائمـة ومسـتمـرة والفـيلـم القـصير
اخــــــذ مــــــداه فـي الــــــعـــــــديــــــد من

ورئيس ثقافـة وفنون الشـباب وختمت
بـــالــتـــقـــاط الـــصـــور الـــتـــذكــاريـــة مع

اجلمهور وكادر االفالم .

ــهــرجــانــات احملــلــيــة مــنــهــا واسط ا
والنهج والسـماوة وهذه االفالم حتمل
مواضيع انسانية ونفسية واجتماعية

 (
وعـن االفـالم حتــــــدث رئـــــــيـس قـــــــسم
الـســيـنـمــا مـحــمـد عـمــر قـائال (االفالم
ـعـروضـة الـيـوم فـيـهـا جـراة وحتدي ا
وانا واخملـرج قـدمنـا من خالل الوزارة
موضـوعات عـديدة منـها افالم قـصيرة
ووثـائــقــيـة وعــروض مــسـرحــيــة لـكي
نـعــطي لالجــيــال الـقــادمــة مـعــاجلـات
مـــــهـــــمـــــة ) .وتـــــوالـت الـــــشـــــهــــادات
ــداخـالات مــنـــهـــا لالعالمـي طــالب وا
الكاتب الذي قـال ( هذه االفالم تناولت
ـشهـود على الصـورة وهي الشـاهد وا
كل مـاحــصل في الـعـراق وهي مـبـادرة
جــيـــدة ومــحــاوالت لــكـن هــنــاك طــرح

لالحداث من دون معاجلة ).
وقــال الــنــاقـــد ولــيــد غــازي ( كل هــذه
االفالم الــتي قـدمت هي عــصـارة جـهـد
كـــبـــيــر اضـــافـــة لالخـــراج وصــيـــاغــة
ـوسيقى السـيناريـو كانت محـبوكة وا
مـهـمــة في هـذه االفالم كـونـهـا جنـحت

في نقل الم النعمانية الى بغداد ).
وفي خـتـام اجلـلـسـة قـدم مـديـر الـبـيت
الثـقافي شـهادات تـقديـرية الى اخملرج

كـــاردي بي عـــــــبـــر صـــفـــحـــتـــهـــا
اخلـاصــة بـأنــهـا تــريـد إســتـرجـاع
الـــشــعـــر وكــتـــبت:(أريـــد شــعــري

ستعار). ا
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الـعـاشـر من تـمـوز 1921 وبـحـضـور
مـــتـــصـــرف كـــركـــوك فـــتـــاح بـــاشـــا
ــدرســة شــكــري وإشــراف مــديــر ا
عبداالحد وحضور جماهيري من
أسر وأهـالي الـطـلبـة والـعرض
مـنــشـور في جــريـدة الـنــجـمـة
التي كانت تصدر في كركوك
انذاك.. احلـفل شهـد مقـدمة
لـلمـسـرحي مـحـمـد خـضر
سرح اوجز فيه تـاريخ ا
ـوقع في كـركـوك وفـقا 

دنيـا الفن.. بـعدها 
تـــكــر 14 فـــنـــانــة
مــــســــرحــــيـــة و19
فنانا مسرحيا من
ـتـواصــلـ في ا
الــــــــــــــعـــــــــــــمـل

سرحي . ا
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اقام البيت الثـقافي في بغداد اجلديدة
وبـالــتـعــاون مع دائـرة ثــقـافــة وفـنـون
ـشـاركــة مـؤسـسـة سـنـتـر الـشـبـاب و
ـسـرح اصبـوحـة بعـنوان لـلـسيـنـما وا
(سينـما واسط في رحاب بـغداد ) على
شاركة قاعة الدار العراقـية لالزياء و

اخملـرج عــبــاس الــعــبــودي الـقــادم من
مـحافـظـة واسط وحضـور رئـيس قسم
ـســرح في دائـرة ثــقـافـة الـســيـنـمــا وا
وفنون الشباب مـحمد عمر اضافة الى
ي ولـيد غازي حضـور الناقـد واالكاد
فرمـان ورئيس الـبيت الـثقـافي بـبغداد

اجلديدة اياد عبد الله.
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