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عـنـد مـحـاورتـنـا الي فـنـان اعـتـدنا ان
يــــــدور احلـــــديـث في اطــــــار عـــــمــــــله
االبـداعي اال اننـا في سـلسـلة لـقاءات
مع فـنان ابـتعـدنا عن الـفن مقـترب

من الوجه االخر لهم . 
ووقـفـتــنـا الـيـوم سـتــكـون مع الـفـنـان
احلـاصل ــار الــعــمــار  ــوسـيــقي ا ا
عـــلـى دبــــلـــوم مــــعــــهــــد الــــدراســـات
وسـيقـية وبكـالوريـوس وماجسـتير ا
فــنـون مــوسـيــقـيــة من كـلــيـة الــفـنـون
اجلـمــيــلــة كــمــا تــرأس ســابــقـا قــسم
ـوسـيقـيـة في معـهـد الفـنون الـفـنون ا
اجلـــمــيــلـــة. ومــعه كـــان هــذا احلــوار

بعيدا عن الفن:
{ هل لديك موهبة مخبأة عدا الفن?

- حبي للفن جاء لكوني انتمي لعائلة
فــنــيـة فــأخي االكـبــر فــنـان تــشـكــيـلي
واالخـر مـخـرج. واهـوى قـراءة الـكـتب

االدبية وكتابة القصة القصيرة . 
{ ماهو الشئ الذي تتفاءل به دائما ? 

- انه حبي للـحياة وان اشـاهد جميع
الناس سعداء . 

{ ماهي الكلمة او العبارة التي تزعجك ? 
تــزعــجــني كــلـــمــة ( خــربــانــة ) الــتي
يــرددهــا مـعــظم الــفـاشــلـ بــحــيـاهم

هنية .  ا
{ خوف يرافقك دائما ?

- مــوقف تـــعــرضت لـه كــاد ان يــؤدي
الى حادث قتل . 

{ الى اي مدى تذهب في غضبك ? 
لـغة الـتسـامح لـدي عالـية مع اجلـميع
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ــمـــثل واإلعالمي الـــســعــودي ــوت ا غــيـب ا
طالل احلــربي عن عــمــر نــاهـز الـ63 عــامـاً
جـراء تعـرضه حلـادث سـيـر في مـديـنـة جدة
مـــســاء االحــد.ونــعـــاه إبــنه عــبـــر صــفــحــته
اخلــــاصــــة عــــلى أحــــد مــــواقع الــــتــــواصل
ـوقع اإلجــتـمـاعـي ودعـا له بــالـرحــمـة وفـقــا 

الفن.و
احلــربـي حــاصل عــلـى بــكــالــوريــوس إدارة
ـلك عـبـدالـعزيـز بـجدة األعمـال من جـامـعة ا
عام 1985 وبـاشر عمـله كمذيع في اإلذاعة
ســنـة 1991م وقـدم الــعــديــد من الــبـرامج
اإلذاعــيــة والـتـــــــــلــفـزيــونــيــة و شـارك في
ـسـلسـالت السـعـودية الـعديـد من األفالم وا
ــصــــــريـــة كــان أبــرزهـــا: الــعــاصــوف وا
وحــارة الـــشــيخ وأنتِ طـــالق والــســـلــطــان

وغيرها.
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ـطـربــة الـسـوريـة  أصــالـة نـصـري لم تــعـد ا
تـخـفي مـا تـمـر به مع زوجـهـا اخملـرج طارق
العـريان وان عالقـتهمـا ليست عـلى ما يرام
إذ أنـها أصبـحت ال تـتوقف عن الـتعـبير
عـن مــــا تــــشــــعـــر بـه  عــــلى مــــواقع
الـتواصل االجتماعي فقد كشفت
في وقت سـابق بأنـها تـمرّ بـحالة
نـفسيـة سيـئة وكـشفت الـعديد
ـــــصــــادر أن نـــــصــــري من ا
تـــعـــرضت لـــلــــخـــيـــانـــة من
زوجـــهــا وهــو مــا تــؤكــده
تـلمـيحـاتـها بـاستـمرار
بـاإلضــافــة لـفــيــديـو
نـشــرتـه ابــنــتــهـا
شــــام زاد من
تـأكـيـد هـذه
األخـبـار.
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النـاقد االردني شارك مع الشاعر والـناقد أنور الشعر
في امسـية اقامها بـيت الثقافـة والفنون وجمـعية سماء
الـثـقـافـة بـعـنـوان (حـكـايـات تـفـوق تـمـوج عـلى شـغـاف

الذاكرة).
włdý bLŠ«

ي الــعــراقي غـــادر الى الــكــويت  الــفــنــان و األكـــاد
ـمثل البـاحث) ضمن مشروع لإلشـراف على ورشة( ا
ية (البا )الكويتية. سرحي والذي تنظمه أكاد الذ ا ا
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الـكـاتـب الـعـراقي ضــيـفـتـه دائـرة الـعالقــات الـثـقــافـيـة
الـعــامـة في الــعـــــاشـر من الــشـهــر اجلـاري بــجـلــسـة
حـواريــة وتــوقــيــــع لـكــتــاب (أثــر كــربالء فـي الــشــعـر
الـعــراقـي في الــقــرنــ الــثـالـث عــشــر والـرابـع عــشـر

للهجرة ) .
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في بــيـلــكــورت بـقــصــر نـيــوبـورت في
انهـا لن تـدعو والـديـها من جـزيـرة رود
أجـل حــضــور حـــفل زفــافـــهــا ويــعــود
السبب في ذلك إلى أن والدتها حتدثّت
بطـريقة لم تـعجـبها عن

خطيبها.
وحـضـراحلـفل  الـعـديـد
من النـجوم والنـجمات
ـا ستون ومن بيـنهم إ
وكـريس جيـنر وسـييـنا
مـــيـــلـــر واديــا واســـمي

شومر.
وقــد إرتــدت جــيــنــيــفــر
فـسـتـان زفـاف بـتـوقيع

دار (ديور).
وكـان جــيــنـيــفــر وكـوك
أعــلـنـا خـطـوبـتـهـمـا في
ـــــــــاضي شـــــــــبــــــــاط ا
وشـوهدا في 16 أيـلول
ـــــــــاضـي وهـــــــــمـــــــــا ا
يـتـوجهـان ألحـد مـكاتب

الزواج.

{ لـوس اجنـلوس  –وكـاالت - اعـلنت
الفـنـانـة جـيـنيـفـر لـورانس قـبـيل حفل
ــاضي من الــفــنـان زفــافــهـا الــســبت ا
الــتـشـكـيـلي كـوك مـاروني والـذي أقـيم
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r UF « w { لــوس اجنــلــوس - وكــاالت-
تــــصـــــدر الــــفـــــيـــــلم اجلـــــديــــد
(مـالــيـفـيـســنت: مـسـتـرس أوف
إيــفل) إيــرادات الــســيــنــمــا في
أمـريـــــــــكـا مـطــلع األسـبـوع إذ

حقق 36 مليون دوالر.
الـفـيـلم بـطـولـة أجنـلـيـنا جـولي
وإيـــــلي فـــــانــــيـــــنج وهـــــاريس
ديـكـنـسـون ومن إخـراج يـواكيم

رونينج.
ة وتراجع فيلم احلركة واجلر
ـــركــز الــثــاني (اجلــوكــر) إلى ا
مـــحـــقـــقـــا نـــحـــو 29 مـــلـــيــون
دوالر.والـفـيـلم بـطـولـة خـواكـ
فـيـنـيكـس وزازي بيـتـز وروبرت
دي نـيـرو وفرانـسـيس كـونروي

ومن إخراج تود فيلبس.
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أعـلــنت دراســة عـلــمـيــة اخــتـيــارهـا عــارضـة
ـراة األجـمل األزيـاء الـشـهـيـرة بــيال حـديـد ا
ــركـز االول وتــقـدمت فـي الـعــالم واحـتــلت ا
عـلى شـقـيـقـتـهـا الـتي تـعـتـبـر من اجلـميالت
جيـجـي حـديد و كـل من الـفـنـانـة بـيونـسـيه
والـفــنـانـة أريــانـا غـرانــدي والـفـنــانـة كـاتي
بــيــري وغــيــرهن. وحــسب دراســة نــظــريـة
النسبة الذهبية اليونانية حققت بيال معدّل

ئة وفقا لتصنيف مالمحها 94.37  با
وحــقق كل من ذقــنــهــا ومــوقـع عــيــنــيــهـا
ـعـدالت االعـلى بـعـد ان قـاموا وجـبيـنـهـا ا
ـسح خـرائط الـوجه الـعــلـمـيّـة. واحـتـلّت
ـرتــبـة الـثـانــيـة في الالئـحـة بـيــونـسـيه ا
تـــلــتـــهـــا كل من أنـــبــر هـــيــرد وأريـــانــا

غراندي وتايلور سويفت.

تــشـعــر الــيـوم بــالــتـفــاؤل وتـرى األمــور من جــانـبــهـا
اإليجابي ويعدك ذلك بالسعادة.
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ال تـــتـــردد الـــيـــوم فـي قـــبـــول دعـــوة عـــلى االفـــطـــار.
تشعربالتوتر واإلرتباك.
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عـــلـــيك أن تـــتــحـــمل أيـــة مـــعـــارضــة وتـــقـــاوم مــيـــلك
للغضب.رقم احلظ .2
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الــفــلك يــطــالــبك بــالــتــمـاسـك واحلـفــاظ عــلى تــوازنك
النفسي.يوم السعد االحد.
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ال تــبــالغ فـي حــســاســيــتك وتــمــردك عــلى الــقــوانــ
العائلية.يوم السعد االربعاء.
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انـتبه وال تـتهـور بقـول أوفعل.واسـتفد مـن قدرتك على
إدارة األزمات.
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عـليك بـالتـحـفظ وعدم اإلعالن عن قـلقك.يـوم مشـحون
رقم احلظ .3 باألعمال
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تـسـتـفــيـد من خـبـراتك في حـل مـشـاكل الـشـريك.يـوم
السعد السبت.
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سـؤولية تـثقل كـاهلك. تبـدو المعـا في عيون تـشعر بـا
اجلنس اآلخر.
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ن حولك.تـكـون أكـثر تـتـمتـع بطـاقـة عـاطفـيـة تـقربـك 
إصرارا على اإلستقالل ماديا.
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قوة شخـصيتـك تساعـدك على عرض آرائك بـبراعة .
يوم السعد الثالثاء.

¡«—cF «

عـــلــيك أن حتـــمي نــفــسـك وال تــتــورط بـــالــدخــول في
مناقشات مستفزة.رقم احلظ .5

 u(«

Âu−M «Ë X½√WKš«b²   ULK

ثالث مـجموعات تـشكل كلمات من
خــمــسـة حــروف يــكــمل بــعــضــهـا
بـعضا بـواسطة احلرفـ االخيرين
من كل كـلــمـة.في خــانـات الــعـمـود
الـــوسط حتـــصـل عـــلى الــــكـــلـــمـــة
ـطلـوبة: (احـدى الدول االمـريكـية ا

الوسطى):
(أ)

عـمـلـة اوربـيـة –عـاصـمـة اوربـيـة –
كـــواســر  –عــمـــلـــة خــلـــيــجـــيــة –
مـوسيقي عربي قد  –نهر اوربي
 –مــاركـــة ســـيــارات  –عــاصـــمــة

اوربية.
(ب)

قـــيــادة عـــســكـــريــة  –يـــفــاوض –
ســفـــريــات  –ازال بــنـــيــانـه- قــمم
عــــالـــيـــة- عـــاقـــبــــته- خـــصـــوم –

يستمرا.
(ج)

ــرات حتـت االرض- مــجـــهــزة-
اتــبــاع- مـــقــفــر- تــعب- جــبل في

لبنان- كاتبه  –كاتب شرعي.

ـلــكي ــركــز الــثـقــافـي ا الــرســام االردني  اقــام في ا
مـعـرضه الـشـخـصي  برعـايـة وزيـر الـثقـافـة والـشـباب

االردني.

ـدني الـعراقي تـسـلم درع رابـطة مديـر عـام الـطيـران ا
ـراقب اجلـوي ـنـاســبـة يــوم ا ـســيـطــرين اجلـويــ  ا
راقـب اجلوي ي معربـا عن فخره واعتـزازه با العـا
دني. العراقي باعتبارهم مساندين لعمل الطيران ا

ـمــثـلـة الــسـوريــة تـشـارك مـع رشـيـد عــسـاف وروعـة ا
ـسـلسل الـسوري ياسـ و وجـيني إسـبـر في بطـولة ا

اجلديد(صقار).

احملـرر في الـقسم الـرياضي في
(الــزمـــان) تــلــقى تــهــاني زمالئه
لـــوالدة زوجـــته مـــســـرة أســـعـــد
مـتمـن مـولودا اسـميـاه سلـطان

للمولود حياة هانئة سعيدة.

 bLŠ ÊUDKÝ

الـتـشــكـيــلي الــعـراقي ضــيـفت دائــرة الـفــنـون الــعـامـة
اضي والـذي اقـيم على مـعرضه الـشـخصي االثـنـ ا

قاعة الدائرة في وزارة الثقافة .

بيال جديد

من أين لك هذا? دخلك قلي يـا كبير سرك
هيضل ببير (بئر)دمرت قلوب كتير).

وانـعـقدت حـلـقـات الـدبكـة في الـكـثـير من
ــدن الـتي شـهــدت جتـمــعـات مـنــاهـضـة ا
ـتــظــاهـرون أغــنــيـات لــلــحـكــومــة وردد ا
حماسـية لكل من فـيروز وجولـيا وماجدة
الـرومي وزكي نـاصيـف ومرسـيل خـلـيـفة
تـظـاهرين وغـيرهم. وقـد شـارك خلـيـفـة ا
الـــذين جتــــمـــعـــوا بـــاآلالف فـي مـــديـــنـــة
ـشـاركـة من طـرابــلس بـشـمــال لـبـنــان.و
فريق كورال الفيحاء اعتلى خليفة منصة
تشـرف على جتمع كـبيـر في ساحـة النور
لـيـغـني بـصـوته (اني اخـتـرتك يـا وطني)

و(يا بحرية) وسط حماسة اجلمهور .
وفي وسط بــيـروت امـتــشق الـفــنـان جـاد
خـلـيفـة شـاحنـة صـغـيرة عـلـيـها مـكـبرات
لـلـصـوت وبـدأ بـتـأديـة األغـاني الـوطـنـية
ومنـهـا لوديع الـصـافي وعاصي احلالني
وفيروز. وكذلك فـعل الفنان سـعد رمضان
في نــقـطـة أخـرى مـن االحـتـجــاجـات.كـمـا
ــمـــثل بـــديع أبـــو شـــقـــرا حــول حتــلـق ا
مـجـموعـة من الـفـنـانـ في وسط بـيروت
ــة لــلــفــنـان وانــشـدوا مــعــا أغــنــيــة قــد

بيروت - وكاالت - تشهد تظاهرات لبنان
العـديد من الفـعالـيات الفـنيـة توزعت ب
األنـاشــيــد الــوطــنــيـة وحــلــقــات الــدبــكـة
الـــشــعـــبــيــة واألغـــاني الــتـي  حتــويــر
ا يتالءم مع مقتـضيات احلالة كلماتهـا 
شـاركة واضحة من العديد السياسية و

. من الفنان
تـظـاهرون تـعـديال على أغـنـية و أجـرى ا
ـا تــقـولي) ــطـرب فــضل شــاكـر (فــاكــر  ا
لـتـصـبح أقـرب إلى (نـشـيـد الـثورة) الـتي
ــتـــظــاهـــرين لــبـــقــاء تــعـــبــر عن رفـض ا
السلطة.حـيث يصدح صوت شاكر في كل
ـا تقولي السـاحات بـكلـمات تـقول (فـاكر 
هــســيــبك يــعــني أنــا هــجـري وراك / وال
همـوت في هـواك وال أنا هـتـرجاك / روح
يـا حـبــيـبي مع ألف سـالمـة روح والـقـلب
مـــعـــاك / خـــد لــــيـــالـــيـك ويـــاك أنـــا مش
هـــســتـــنــاك / أنـــا مش فـــاضي أعــيش ع

الفاضي وأضيع عمرى معاك).
وردد مـئـات آالف من احملـتجـ في وسط
بيـروت مع الـفنـان مـحمـد إسكـنـدر أغنـية
ـاليــ (مـن أين لك هـــذا? عم تـــلـــعب بـــا
غـروم ناصب عـلى م وم مالي ا

(إنــهــا جـاءت إلى الــتــظـاهــر لـلــمــطـالــبـة
بــحــقــوق بــديــهــيــة وعــاديــة ومن أبــسط
مــقـومـات الــعـيش).  وأصــطـحب الــفـنـان
رامي عــيــاش زوجـتـه دالـيــدا إلى ســاحـة
رياض الصـلح وسط بيـروت وهي ترتدي

ـــصــري الــراحـل الــشــيخ إمـــام وتــقــول ا
زارع ... من كـلمـاتـهـا (شيّـد قـصـورك ع ا
كــدنــا وعـــمل اديــنــا /واخلــمــارات جــنب

صانع / والسجن مطرح اجلنينة). ا
مـثلـة أجنـو ريحـان في تـصريح وقالـت ا

زيـا هـو عـبـارة عن
العلم اللبناني وقال
عــيــاش فـي تــصــريح
(زوجــتي خــايــفـة عــلى

مـــســتـــقــبل والدنـــا نــحن
الــيـــوم وراء الــنــاس ولــيس
كن أن قدامهم ومصداقيتهم 
تـكـون أصـدق مـن مـصـداقـيـتـنـا
هـذا وجعـهم قـررنـا أن نـكون مع
الـنـاس إلى جـانـبهـم من جـانبـهم
ــكن ألن مــصــداقــــيــة الــفــنـان 
تـــكــون كـــذابــة وديع الـــصــافي
وصـبـاح ماتـوا فـقـراء والـفـنان
ـــكن يـــجــوع إذا مـــا انـــتــبه
ألوالده). وكــان الــفـنــان راغب
ــشــاركــ عالمــة من أوائل ا
فـي الــتـــظــاهـــر مـــعــلـــنــا أن
مـطـالب الـنـاس تـشـكل هـمه
الـــدائـم ويــعـــكـــســـهـــا في
اغـنـيــاته وقـال (أنـا كـنت
من أول الـــذيـن خـــافــوا
عـــلى الـــوطن عــنـــدمــا

غنيت طار البلد).

فضل ?  { مكانك ا
- ان اكون دائما وسط الناس .

{ ماذا علمتك احلياة ? 
- عـلــمـتــني ان اتـعــلم كل يـوم شــيـئـا

جديدا. 
{ ابرز صفة بشخصيتك ? 

- التواضع والتسامح مع االخرين . 
{ تاريخ التنساه ? 

ـقـربــ االحـسـان - مـقــابـلـة بــعض ا
باالساءة . 

{ هل شعرت بالندم على شيء اجنزته? 
- كال لم اشعر يوما بالندم . 

{ ماهو جديدك ?
- لــدي بـــحــوث اخـــتـــصــاص فـــنــون
مـوسـيـقـية تـنـوعت مـابـ الـبحث في
وسيقى االلية وفي االنشاد الديني. ا
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وجـاء الــفـيـلم اجلــديـد (زومـبي
ـــركــز النــد 2) (دبل تـــاب) في ا
الــثـــالث وحــقق 26.7 مــلــيــون

دوالر.
الـفيـلم بـطولـة وودي هارلـسون
ا سـتون وجيـسي إيزنبرج وإ
وأبــيـــجــيل بـــرســلــ وإخــراج

روبن فاليشر.
تـحركة وتراجع فـيلم الـرسوم ا
(عـائــلـة أدامـز)(أدامــز فـامـيـلي)
ــركــز الــثـــاني إلى الــرابع مـن ا

محققا نحو  16مليون دوالر.
كما تراجع فيلم اخليال العلمي
(رجل اجلوزاء) (جيـميـني مان)
ـركـز الـثالـث إلى اخلامس من ا
بــإيــرادات بــلــغت  8.5مــلــيــون

دوالر.

كــــوني احـــمـل رســـالــــة فـــنــــيـــة وهي
وسيقى. ا

{ متى تذرف دمعة ? 
- عند مشاهدة الظلم . 

{ امنية تراود العمار ? 
- ان اؤسس فـرقـة مـوسـيقـيـة عـراقـية

اجوب بها العالم .
{ حلم حققته ? 

- اكملت دراستي العليا وكونت اسرة
سعيدة.

{ فيلم شاهدته وتاثرت به ? 
ـوسيقى التي - فيلم الـعراب خاصة ا

رافقت مشاهده . 
فضلة ?  { اغنيتك ا

- اغـنـيـة تراثـيـة بـعنـوان (جـوز مـنهم
التعاتبهم بعد جوز ).


