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الـتي حتـتاجـهـا العـائـلة الـعـراقيـة قال
جـابر (اوال بـناء اجلـمـال رغم احلروب
وصعـوبات احليـاة خاصة ان الـقانون
ـحـله يـغـيب االن وظـهـرت الـعـشـيـره 
وهذه مشكلـة اجملتمع وعلى الدولة ان
تدعم الدرامـا دعما حـقيقيـا لتفعل دور

القانون). 
داخالت من بعده توالت الشهادات وا
قـــبل زمالئه واصــدقـــائه فــكــانت اولى
داخالت من قبل الفـنان حكيم جاسم ا
الـــذي وصـف الـــفــــنــــان عــــلي جــــابـــر
(باجملـتهـد والنجم الـالمع وخاصة انه
برز في درامـا زرق ورق وقدم كومـيديا
نــظــيـــفــة رغم االحــبـــاطــات انه يــرسم
ـشــاهــدين االبــتــســامــة عـلـى وجــوه ا
وانه اجـتـهـد وواصل عـمـله في بـرامج

ودراما ملتزمه).
وفي ختـام اجللـسة  تـكر احملـتفى
به بـــدرع اجلــواهــري قـــدمه الـــشــاعــر
ابراهيم اخلـياط وقالدة االبداع قـدمها
اخملـرج صــالـح الـصــحن ثـم الــتـقــطت
الـــصـــور الــتـــذكـــاريــة مـع اجلــمـــهــور

واحملتفى به . 
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الشاعـر االردني ضيـفه بيت الثـقافة والـفنون مع الـشاعر
نــزار عــونـي الــلــبــدي بـجــلــســة قــدمــهــا  الــشــاعــر عــلي

الفاعوري.
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ـصـرية  تـكثف تـصـوير مـشاهـدهـا في مسـلسل ـمثـلة ا ا
ـمـثل مـحـمـد رمضـان كي يـتم (نـسـر الـصـعـيـد) بـطـولـة ا

قبل. وسم الرمضاني ا عرض العمل في ا
V UÞ WO UŽ

الـكـاتـبـة الـعـراقـيـة وقـعت كـتـابـهـا (حـكـايـات الـرمـال) في
عرض بغداد الدولي للكتاب. جناح احتاد االدباء 
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الـشـاعـر االردني شــارك مع الـشـاعـريـن حـسن مـنـصـور
وحمـودة زلوم في امسية شـعرية اقيـمت بدعوة من رابطة
- فـرع الـزرقــاء وبـالـتـعـاون مع مـركـز الــكـتـاب األردنـيـ

لك عبد الله الثاني الثقافي. ا
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صري استأنف تصوير مشاهده في  فيلم حرب مـثل ا ا
كرموز في مديـنة اإلنتاج اإلعالمي مع اخملرج بـيتر ميمي

سلسل (كلبش 2).  بعد فترة توقف بسب إنشغاله 
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ـهــرجـان الـشـعـري الـذي أقـامه الـشـاعـر الـعـراقي ادار ا
مـنتـدى شعـراء الـعزيـزية بـالـتعـاون مع اعداديـة الـعزيـزية

هنية لنخبة من الشعراء الشعبي في القضاء. ا

تكسب الـقلوب بدون جهد يُـذكر. تخوض غمار عالقة
جديدة.
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 تـبــدو مـرهف احلس أكــثـر من الــسـابق فـتــقـلق ألقلّ
إشارة أو كلمة .
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عنى آخر ا تعيش أحالماً مع مَن يختاره قلبك.   ر
ال مكان للضجر اآلن.
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تترك الـهواجس تسـيطر عـليك في بعض األحـيان.يوم
السعد الثالثاء.
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 تــرمي سالحك وتــصـــبح أكــثــر ســلــبــيّــة في اجملــال
يوم السعد االحد. العاطفيّ
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تـغيرات . مـهمـة جديدة  ال تـتضـايق و كن مرنـا مع ا
هني . حتسن واقعك ا
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ظروف مـفـاجـئـة تـخـفّف من حـمـاستـكِ وتضـع أمامك
قيوداً جديدة. رقم احلظ.9
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انت في داخلك طـيب القلب وال تريد إيذاء أحد و لكن
اآلخرين ال يدركون ذلك.
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تك قـليالً وتـنـتظـر من الطـرف اآلخر أن تـتالشى عـز
بادرة. يقوم با
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ــــســـائل و  التــــتـــســــرع بـــردة فـــعــــلك و ال تــــخـــلط ا
. واضيع.يوم السعد االثن ا
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تـصـبح أكـثـر جتاوبـاً مع مَن يـسـعى إلـيك بدل
أن تسعى أنت إليه.
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يـجب أن تـفـصل بـ األمـور بـوضـوح و تـنـهـيـها بـكل
تروي وستجد مايرضيك.
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اكتب مرادف الكلمات افقيا فقط
بـــــــــحــــــــيـث حتــــــــصـل مـع احلل
ربـعات ذات الـصحـيح وضـمن ا

طلوبة: العالمة على الكلمة ا
(مخرج سينمائي لبناني)

1- الرعاية

2- عملة اوربية

3- دكان

4- سقاية الزرع

5- مهنة انسانية

6- عاصمة عربية

7- زينة النساء

8- االقتحام
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تستمر قاعة اجلواهري باحتاد االدباء
والكـتاب العـراقي بـاستضـافة اعمال
ــلـتــقى االذاعي والـتــلـفــزيـوني الـذي ا
يــحــرص عـلى عــقـد نــدواته مــسـاء كل
يوم ثالثـاء ليـعلن االحـتفاء بـشخـصية
اذاعيـة او فـنيـة قدمت واثـرت السـاحة
الــفـنــيـة بــعــدد من اعـمــالــهـا وحــقـقت
حــضــورا جـمــاهــيــريـا رائــعــا ويــفـتح
ـلـتـقى مـعـهـا بـاب احلـوار والـنـقـاش ا

ومع جمهوره الذي يحضر االمسية .
اضي كان جمهور في مساء الثالثاء ا
ـــلـــتـــقـى عـــلى مـــوعــــد مع الـــفـــنـــان ا
الــكــومـــيــدي عــلي جـــابــر الــذي واكب
وعـمل في مـجال الـدرامـا التـلـفزيـونـية
ـسـرحــيـة والقى جنـاحـا واالذاعــيـة وا

جيدا لدى اجلمهور العراقي . 
لـتـقى الفـنان اجلـلسـة قـدمهـا رئـيس ا
صالح الصـحن الذي قال ( الـيوم نحن
مع فنان مال الشاشة اداء وفنا وجماال
وابتـعـد عن التـهريج واالسـفاف  نـشا
في زمن صــــحي كــــانت فــــيه االجـــواء

االخراج االذاعي وحتـديدا في الـبرامج
ــنـوعه اخـراجـا وتــمـثـيال مع اخملـرج ا
فائز جـواد وناظم فالح وشـاركت بعدة
بـرامج في اذاعة بـغـداد ) ويـضيف  ان
( الـنــجـاح ســبـبـه الـقــلق كـونه مــؤثـرا
ـعهـد الفـنون باالخـرين ولدي جتـربة 
اجلـمـيـلـة مع كـبار الـفـنـانـ في مـجال
ــسـرح والـسـيـنـمــا وكـنت اعـمل عـلى ا
ــثال ومـــســاعــد مـــخــرج مع مــراحـل 

الـــراحـل بـــدري حــــســـون
فــــــــريــــــــد كــــــــنت
اسـتفـيـد منه

فـي كل شــيئ  وكـان دقــيــقــا في عــمـله
وحــريـــصــا عــلى عـــمــله وعـــلم كل من
يـشــارك مـعه ) ويـضـيف ( الـكـومـيـديـا
تعـتمد عـلى كفاءة الـفنان  واالنـسجام
بـ الفـنـان واالرجتـال مـهم في الفن
الكـوميـدي ). وعن اصدقـائه في مجال
الــفـن يـقــول (احــســان دعــدوش وايـاد
راضي وسـعد خـلـيفـة فـنانـ اصـدقاء
ومــشـاكـسـ ولـهــذا حـقـقـوا حـضـورا

جيدا ).
وعـن االنــــــــــواع
الـكــومـيـديـا

الـصــحــفي الــعــراقي تــلــقى تــهــاني االوســاط االعالمــيـة
واالجـتمـاعيـة بزواج ابـنته الـطبـيبـة االختـصاصـية شروق
من زمـيـلـهــا الـطـبـيب سـيف عـبــد حـيـدر.مـبـارك وبـالـرفـاء

والبن  لتقر باالحفاد عيون اجلد واجلدة.

توبا بويوكستون
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ـاذا نحن اسرى مـاضينا من شـعر الى نحو ا تـساءلت مع نفسي   لطا
اض ـاذا نـضـرب االمـثـال  الى ريـاضـة وصـوال ولـيس انـتـهـاءً بـالـفن  
عتـيق وجنـلـد حاضـرا يـنـتظـر مـنـا همـة وجـهـد  في الفـن وعنـدمـا قررت
ــســلــسالت الــكــتــابــة حــول الــدرامــا ومــانــحــمــله من نــتــاج زاخــر من ا
ـا دون االلفـ وثالثة  ما خال والتمـثيـليات انـتهى بي االمـر الى قطـيعة 
الـبـعض من الـنـتـاج الـقـيم عـلى اصـابع الـيـد  ولـكن مـالـسـر في سـطـوة
االماني الـضالـة التي اسـكتت الـعائلـة التي ذابـت في زحمـة التفـاصيل 
مـالذي شـد االسـرة وتـسـمـر ابـناؤهـا عـلى احـداث ذئـاب الـلـيل  لـيـحفظ
سـلسل عن ظـهر قـلب  ما الذي دفع اجلميـع اسماء ابـطالـها واحـداث ا
ـمثل أم ـلح والـدواسـر  اهـو ا ذاكرة ابـائـنـا الى الـتـحـسر عـلى جـرف ا
محـيط الـعمل  أم الـسـر االعـظم السـيـناريـو واحلـوار  إنه ايهـا الـسادة
ازجه االلم كاتب واقع الـعراق بال رتوش ( صباح عطوان ) وبكل فخر 
ـة في لـيلـها ـنـاطق الصـنـاعيـة الـتي احتـضـنت اجلر يوم اظـهـر خفـايا ا
القا في مـسلـسل عالم الـست وهيـبة حيـث عاش الكـاتب بعض لـيالـيها
وتفـاصـيل حـيـواتـها اخملـفـيـة  كـاتب بـوزن صبـاح عـطـوان لـست بـصدد
ـا الـيـوم انـا اتـسـاءل عن الـتـرويج لـبـضـاعــته الـتي ربـحت مـنـذ عــقـود ا
ـا بـجـمـلـة كُـتـاب يـنـقـشون خالفـة هـذا االسم لـيس بـاسم او إسـم  إ
مثل  خرجات فنية يجسدها ا ر على حلظات الدراما  مآسي الواقع ا
ـصـرية نـحتـاج الى مـن كـان يوازي اسـامـة انـور عـكـاشـة في الـسـاحـة ا
التي اجنزت ليالي احللمية والشهد والدموع وابو العال البشري وزيزينا
ــمل  االرتـمـاء في ـر ا وارابـيـسك  من يــنـتـشل الــدرامـا من ثـالــوثـهـا ا
احـضـان الــتـاريخ أو درامــا االرهـاب والــقـتل او احلــزن والـتـراجــيـديـا 
تصاحب االخيـرة احلانا سطـحية يدعي مـؤلفها أنـها موسيقـى تصويرية
ويبدو أنه في قمة وهمه  أي نتاج يسطو على الساحة ويتجذر  الدراما

تلهث خلف من يحييها  وتنشد من يأخذ بيدها .
ـتـنـوعـة ب احلـبكـة والـعـقـد الـتي دسهـا صـبـاح عـطـوان  في نـتاجـاته ا
سـرح والسـينـما والـدراما نـبعـت عن كم معـرفي مضـمونه االف الـكتب ا

يوازيه معايشة في قلوب احداث تركت اثرا والهمت صاحبها .
ولـست هـنـا في مـحل اجـحـاف حـق الـغـيـر بل الـواقع يـجـعـلـني اقـول مـا
ـالـكي كـان له االثـر اجلـمـيل الـتـمـسه  بـرغم أن الـسـيـنـاريــست حـامـد ا
والـذي مــنـيـنــا به االنـفس خلـالفـة عـطــوان  لـكن ســوء حـظــنـا وحـظه أن

الدراما شبه متوقفة بسبب االرهاب والتقشف .
صدقـوني يـاسـادة لـدينـا جـيل اليـعـلم أن لديـنـا درامـا  لـدينـا االن مـنـفذ
للـترفـيه جنده في الـبرامج الـعراقـية الـترفيـهيـة والتي حـلت محـل الدراما

حينما كانت جامعة الفراد العائلة .
اذا تـغـيب عن كتـابـنا الـدرامـي والسـؤال االهم بـعد كل مـاتـطرقـت له  
احلبكـة والتشـويق واالثارة  وترتـسم مالمح العـمل الدراما عـلى اشباع
ائل الى النحوية دون العامية باشر ورفعة احلوار ا شاهد باالسلوب ا ا
ـاذا بات الـبعض من كتـابنـا يتكئ الـلهـجة اجلنـوبية من أجل الوسطى  

كسب جمهور متابع للعمل ? 
واجلواب هـنا البـديل له هو ; سـهولـة الطـرح وضمـان النـجاح والتـسويق

وهو االجدر بأن يركز عليه.
ـة الفنون عـليهم أن يـلحظوا القائمـون على معـهد الفـنون اجلميـلة وأكاد
أمرا مهـما  وهو االهـتمام بـصناعـة سيـناريست بـدل صب التركـيز على

ـمـثل  حـتى اليـعـود بـنـا احلـال الى افالم اخملـرج وا
مشابهة لشـارلي شابلن أو نستعـ بكتاب سوري
ومصري ويختلط علينا جعفر العسكري من أحمد

عرابي أو السدارة من الطربوش.
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ــقـيم في الـتــشـكــيــلي الـعــراقي ا
تــونس يـشـارك مع مــجـمـوعـة من
الـفـنـانـ في مـعـرض مـقـامات 4
ـــقـــام حـــالــــيـــا بـــدار الـــفـــنـــون ا
بالـبلفدير بـتونس ويتواصل حتى

 17من الشهر اجلاري.

علـني لهمـا معاُ. وأثـار فستـان توبا
ـــــزيـن بـــــورود ســــوداء األبـــــيض ا
ّ إسـتـيـاء مـعـجبـاتـهـا الـلـواتي طـل
ـمــيـز في مـنــهـا الــعــودة لـذوقــهــا ا
هـرجانـات وأكّد الـبعض (أن حب ا
تـوبا اجلـديـد على مـا يـبدو أفـقـدها

{ اسـطـنـبول  –وكـاالت - حـضرت
الــنـجـمـة تــوبـا بـويـوكــسـتـون حـفل
إســتـــقــبــال لـــصــالح مـــاركــة أزيــاء
مـعـروفـة مع حبـيـبـهـا رجل األعـمال
ــــا فــــاجــــأ أومـــــوت إفــــيــــرجــــان 
احلـضـور لـكـونه أول ظـهور رسـمي

إهتـمامـها بأزيـائهـا كمـا ظهر
في اآلونة األخيرة!). 

وقــد كـــشــفت بـــويــوكـــســتــون
رســمـيــاً أنـهــا لن تـطـل درامـيـاً
عـــلى جـــمـــهــــورهـــا في مـــوسم

الدراما 2018.

ـــر هـــولـــيــوود عـــلى جنـــمـــة فـي 
للمشـاهير فيمـا عرضت أهم لقطات
سـلسل على شـاشة عـمالقة. وقدم ا
االحــتـفـال لــيـزلي مـونــفـز الـصـديق
ـديـر الـقـد لـكـارتـر ( 66عـامـا) وا
الــتـــنــفـــيـــذي لــسي.بـي.سي كــورب
وباتي جينكينز مخرجة فيلم (وندر
ـسـلـسل ـأخـوذ عن قـصـة ا ومـان) ا
والــذي حـقق جنــاحـا كــبـيــرا الـعـام
ـاضي. وقـالت كـارتـر لـلـحـاضـرين ا
ـر هولـيـوود بلـوس اجنـلوس في 
قــبل الـكــشف عن الـنــجـمـة الــبـراقـة
(يبـدو األمر مسـتحـيال لكـنني أعمل
في مجـال الترفـيه منـذ أكثر من 50
عـامـا.. احـسـبـوهـا).وتـابـعت كـارتـر
ـتــحـدة في الــتي مـثــلت الـواليــات ا

{ لــــوس اجنــــلــــوس  –وكـــاالت -
ـمــثـلـة األمـريـكــيـة لـيـنـدا حـصـلت ا
كـارتر جنـمـة مـسلـسل (ونـدر ومان)

مسـابقـة ملكـة جمـال الكـون (لقد
أحــبـبـتـهـا).والـشــخـصـيـة الـتي
أدتها كارتـر في مسلسل (وندر
ومــان) الــتـي ظــهــرت لـــلــمــرة
األولى فـي قــــصص (دي.سي
كــــومــــيـــــكس) عــــام 1941
وحتــــولت إلـى مــــســــلــــسل
تـــلـــفـــزيـــونـي عــام 1976
تـعـتــبـر من أهم الـبـطالت
اخلــــــــــــــــارقــــــــــــــــات فـي
هــــولــــيـــــوود.ووجــــهت
كــــــارتــــــر الـــــــشــــــكــــــر
ألصـدقائـهـا وأسـرتـها
عـــلى مـــســـانـــدتـــهـــا
وقـالت (هــذا يـوم لن

أنساه).
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لندا كارتر
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فـاجـأت الفـنـانة الـلـبنـانـية جنـوى كرم
جـمـهـورها بـفـيديـو يـجـمعـهـا بالـفـنان
االمــاراتي حـسـ اجلـسـمي وصــرحت
فـيه بأن اجلـسمي وعدهـا بلـحن جميل
.ومــا ان نــشــرت كـرم لــتــغــنــيه قــريــبــاً
الـفيديـو حتى انتـشر بسـرعة قيـاسية
وعــبـــر مــحــبــوهــا عـن شــوقــهم لــهــذا
الـــتــعـــاون الــلــبـــنــاني  –اخلـــلـــيــجي
خـــصــوصــاً ان الــفـــنــانــة جنــوى كــرم
مـعروفـة بإلـتزامـها بالـهويـة اللـبنـانية
في فـنها وسيـكون هذا التـعاون فريداً
من نـوعه وجديداً على جمـهور الفنانة

جنوى كرم.

ـوقـع الـفن ونــفت كــرم نــفــيـاً قــاطــعــاً 
زواجـــهــا واكــدت (انـــهــا لــو أرادت أن

تتزوج ال تتزوج باخملفي).
عـلى صـعـيد آخـر تـصـدر فيـديـو كـليب
أغـنـيـة الـفـنـان الـسـوري حـس الـديك
وت الئحة الفـيديوهات األكثر مـعك عا
تـداوالً عـبـر يـوتيـوب.وقـد تـخـطى عدد
مـشـاهديه الـ2 مـلـيـون في وقت قـصـير
لـم يــتــجـــاوز األســبـــوع. األغــنـــيــة من
كـلمـات فادي أبو خـليل واحلـان سليم
سـالمـة و تــوزيــعـهــا من قــبل فـادي
جــيــجـي والــكــلــيب من إخــراج أحــمــد
ـــنــجــد. وكـــان الــديك قـــد كــشف  في ا
مــقـابــلـة مع مــوقع فـنـي عن إمـكــانـيـة

دخوله عالم التمثيل قائالً: نعم
الـــفــكـــرة واردة في حــال وجــود
ـــــواهب ــــــادي وا الــــــتـــــمــــــويل ا
الـتمـثيـليـة التي بـاتت قلـيلة لألسف
سلسالت هذه األيام نتابع في بعض ا
ــثالت ال يــقــدمــون الـدور ــثــلــ و
بـشكل جيد ويطلون في العمل فقط ألن
ــنــتج أراد ذلـك. ومن نــاحــيــة أخـرى ا
كشف عن عمل قريب سيجمع آل الديك
ـكـنة حـتى انـها قـائالً: (هـذه الـفكـرة 
اصــبـحت قـيــد االجنـاز فـنــحن عـائـلـة
متكاتفة ولن يفرقنا احد بالرغم من كل
االشـاعات الـتي تطـالنـا وأقولـها نحن

يداً واحدة).
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جنوى كرم

نـعيش حلـظـات مذهـلة لـكن ليس عـليـنا ان نـبدّل
احلقيـقة ونحوّلهـا الى حقائق بديـلة لذا نريد ان
نـتـشـارك احلـقـيــقـة مـعـكم.. اخـتـرنـا بـكل حب ان
ننفصل كثنائي... لقد وقعنا في احلب بعمق منذ
سنـوات عديدة وكـنا نتـشارك رحلة سـحرية... لم
يــتــغــيّــر شيء عــلـى االطالق حــول مــدى حــبــنــا
لـبـعض لـكن احلب مغـامـرة جـميـلـة تأخـذنـا على

مسارات مختلفة في الوقت احلالي).
يــذكــر ان تــاتـــوم وديــوان تــعــرفـــا في كــوالــيس
تصـويـر فيـلم (ست آب) عام 2006 وتزوجـا عام

2009 ولديهما طفلة اسمها ايفرلي في
اخلامسة من عمرها.
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{ لـوس اجنـلوس  – وكـاالت - أعلن
ــــمــــثالن والــــثــــنــــائي االشــــهــــر في ا
هولـيوود حـالياً  شـانيـنغ تاتوم وجـينا
ديـوان انهـما انـفـصال عن بعـضهـما بـعد
تـسع ســنــوات من الــزواج. ونـشــر كل من
الـطـرفـ بـيــانـاً صـادراً عـنـهـمـا أعـلـنـا فـيه
اخلبر الـذي صدم جمـهورهمـا في العالم كله

وبدآ الرسالة:  
(مــرحــبــا ايــهــا الــعــالم.. لــديــنــا شيء نــود ان
نشـارككم فيه رغم انـه غريب ان نشـارك العالم
بـهـذا الــنـوع من االمـور اال ان احلــيـاة الـتي
اخـترنـاها تـفرض عـليـنا الـتبريـر.  نحن

الفـنيـة موجـودة مع حضـور ومشـاركة
كـبـار الـفنـانـ من جـيل الـثـمانـيـنـيات
جـيل االبـداع  يـجـيـد فن االداء ويـفهم
في االلوان والديـكور  انه الفـنان علي
جــابــر ) وعن مــسـيــرته الــفــنــيــة قـال
الـصــحن ( عــلي جــابــر خـريج مــعــهـد
الفنون اجلمـيلة وكليـة الفنون  عضو
الـفـرقـة الـقـومـيـة وعـضـو فـرقـة بـغـداد
ايــام الـراحل خــلـيـل الـرفـاعـي وعـضـو
فرقة مسـرح النهرين  بـدا التمثيل من
ــراكـــز الــشــبــابـــيــة شــارك في خالل ا
الـــعــديـــد من االعــمـــال والــفــعـــالــيــات
والــنــشــاطــات الـفــنــيــة في مــحــافــظـة
الــديــوانــيــة  انــتــقل الى بــغــداد عــام
1978 الى فرقة شباب احلرية مع

الفنانـ عبد اخلالق اخملـتار وقحطان
زغير  ومن ثم مرحلة الـفنون اجلميلة
 واالنـتـقـال احلـقـيـقي كـان مع الـفـنـان
قــاسـم وعل الــسـراج وعــمـل مـعـه عـدة
اعــمــال وعـمل مـع مـخــرجـ ســوريـ
وحصل على العديد من اجلوائز ) .

×ويــــقـــول عـــلـي جـــابـــر ( عــــمـــلت في
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ي الفـنان كـشف جنم برنـامج سـتار أكـاد
ـــصـــري مـــحـــمـــد شـــاهـــ أنـه يـــواصل ا
الـــتـــحـــضـــيـــر أللـــبــــومه األول وعن بـــعض
تـفـاصـيـلـه حـيث اشـار الى (انه انـتـهى من
ـــئـــة مـن الـــعـــمل الـــذي يـــضم 10 70 بـــا

أغنيات). 
األلـبوم تعاون من خالله شـاه مع العديد
لحنـ منهم أمير محروس من الـشعراء وا
وعـزيـز الــشـافـعي ولم يــكـشف عن مـوعـد
طـرحه رسـمـيـاً. وكـان أخـر أعـمـال شـاه
ديـو مع زميـله ميـنا عـطا في أغنـية يال يال
وأغـنـيــة مـتــغـربـ وهـي األغـنـيــة اخلـاصـة
بـفيـلم (خالويص) بـطـولة أحـمـد عيـد وأي

عامر.
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{ الـرباط  –وكـاالت - يحيي الـفنان كاظم
الـساهـر والهـولنـدي مارتن جـاريكس أولى
سـهرات مهـرجان مـوازين إيقاعـات العالم
غربية في دورته السابعة عشرة ملكة ا بـا
ـقـبل.وفي بـيان الـتي تـنـطلق فـي حزيـران ا
ـهـرجان عـن برنـامج لـهـا  كـشـفت إدارة ا
الـيـوم األول لــلـمـهـرجـان في 22 حـزيـران
والـذي يـضم سـبع حـفالت تـقـام بـالـتـزامن
عـلى خمس مـسـارح. ويقـدم السـاهر حـفله
ـــوســـيـــقـى الـــشـــرقـــيــة ضـــمن بـــرنـــامج ا
هرجـان في فضاء الـنهضـة بينـما يقدم بـا
ـوسـيـقى جـاريـكس حـفـله ضـمن بـرنـامج ا
ساء الـدولية عـلى منصـة السويـسي.وفي ا
ذاته يـقــدم عـازف الــغــيـتــار الــغـاني إيــبـو
تـيلـور حفـله عـلى مسـرح أبو رقـراق ضمن
ـوســيـقى األفـريـقـيــة فـيـمـا يـقف بـرنـامج ا
عـازف الـكمـان الـلـبـنـاني من أصل أرمـيني
آرا مـاليـكيان عـلى مسـرح محـمد اخلامس

ضمن برنامج االكتشافات.


