
اسـتـمر لـساعـات طـويلـة وقـال (قدمت
وزيرة الـثـقافـة الـبـحريـنـيـة  الشـيـخة
هـرجان مي ال خـليـفة كـلـمة افـتتـاح ا
الـــدولي الـــســـابع والــعـــشـــرين الــذي
ـوسـيــقى مـقـام احلـلـيالوي افـتـتح  
ــقــامــات وألــذي يــعــتــبــر واحــد من ا
ــة والـصــعـبــة جـدا الــعـراقــيـة الــقـد
تد نـسيـة في الوقـت احلاضـر  و وا
تاريخها الى اكـثر من ثالثمائة عام  
قـــمت وبــفـــخــر بـــإعــداد مـــوســيـــقــاه
وتـوثـيقه وهـو يـعد  ضـمن مـشروعـنا
قامات الكبيـر  في توثيق وتسـجيل ا
الـعـراقـيـة  الــذي كـان ضـمن مـشـاريع
بغداد عاصمة الثقافة العربية 2013
 و لالسـف الـشـديـد  سـرقـة جـهـوده
من قـبل وزارة الـثقـافـة  العـراقـية  في

حينها).
واضاف كـمر  (بعـد هذه الـفقرة
قــدمت أعــضــاء فــرقــة
أســـــــطــــــوات
ــــــــــقـــــــــام ا
وكــــــــــــذلـك
تـــــــقــــــد
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افتتح الفنـان حس االعظمي وفرقته
قـام العراقي) وسـيقـية (أسطـوات ا ا
بــقـيـادة الــفـنــان مـحـمــد حـســ كـمـر
ـاضي وبدعوة  من  وزارة اخلميس ا
ــــلـــكـــة الــــبـــحـــرين الـــثـــقــــافـــة في 
وبــالــتـــعــاون مع وزارة الــثــقــافــة في
الـعــراق فـعـالــيـات الـدورة  الــسـابـعـة
ـوســيـقى والـعــشـرين مـن مـهـرجــان ا
الــدولـي  حـــيث اخـــتـــيــر االعـــظـــمي
ـهــرجـان بــتـقــد اُمـســيـة الفــتـتــاح ا
غــنـائــيــة من الـعــراق الــتي حـضــرهـا
جــمــهــور غــفــيـــر امــتال بــهم مــســرح
الـبـحرين الـوطـني الذي يـعـتبـر واحد
من اجــمـل الــصــروح  الــثــقــافــيــة في

العالم العربي.
(الــزمــان) اتــصــلت بــالـفــنــان مــحــمـد
حـس كـمر عـقب انتـهاء احلـفل الذي
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قام العراقي »Ÿ«bÐ∫ حفالت متميزة حلس االعظمي واسطوانات ا

خــطــوة عــظــيـمــة لــطــرح الــتــراث جلـيل
الـشبـاب و انـها فـرصـة كبـيـرة للـتـعرف

على أصاله هذه االعمال).
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طربة اختارت الفنانة سـميرة توفيق  ا
زين عوض إلعادة غناء أغـانيها األردنية

ة بـصـوتهـا.وأطلـقت عوض القـد
اغـــنـــيـــتــــ لـــتـــوفــــيق وقـــد وقع
اإلخـتـــــيـار عـلى أغـنـيـة (شـبـابـنـا
شـــو بـــاشـــو) الـــتـي قـــام بـــإعــادة
ــوزع االردني مـحــمـد تــوزيـعــهـا ا
الـــقــــــــــيــــسي واغـــنــــيـــة (دقـــوا
الطبول) التي قام بإعادة توزيعها
ــــوزع حــــســــام كــــامل فـي دولـــة ا

اإلمارات.
ـلـحن فـايـز واسـتـعـانت عـوض بـا
الـسـعـيـد لـيـتـولى اإلشـراف الـعـام
ـها بـقالب على الـعـمل ليـتم تقـد
فــني جـــديــد.وعــبــرت تــوفــيق عن
إعـجـابـهـا بـاغـنـيـاتـهـا بـتـوزيـعـهـا
اجلـديــد بـصــوت عـوض في حـ
عبرت عوض عن سعـادتها بإعادة
تـوزيع اغـاني تـوفـيق قـائـلـة وفـقـا
لـتـقـريـر الـدسـتـور االردنـيـة (أنـهـا

وكـــانت عـــوض طـــرحت
عملًا جديدًا بعنوان (الله
يا هـالوطن) بالـتزامن مع
ي الـيـوم العـا
للـسـياحـة مـنذ
كـما أسـبـوعـ
حـــصــــلت عـــلى
جــــائـــزة افــــضل
مـــطــربـــة اردنــيــة

2010 لـــــــــــعـــــــــــام 
هـرجان (تـايكي) في

االردن على اغـنيـة (يا ترى
تـــهــواني) كـــلــمـــات واحلــان
وائل الـــــشــــرقـــــاوي .كـــــمــــا
حــــصـــــلت عــــلى اجلــــائــــزة
الثـانيـة في مهـرجان(احتاد
اإلذاعـــات الـــعـــربـــيـــة) من
خالل أغنية (صباح اخلير
يـــا إنـــســان) من كـــلـــمــات
مــحــمـد الــظــاهــر وتـوزيع

ن عبدالله. أ
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ي الـعـراقي تـلـقى تـعـازي االوساط االعالمي واالكـاد
االعالميـة والثقـافية لوفـاة شقيقه احلـاج فرحان جزاع
مزبـان احملمـدي سائـل الله تـعالى ان يـسكـنه فسيح
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مـثلة الـسورية  تـنضم إلى أبطـال مسلـسل (حرملك) ا
قصـة وسيـناريـو وحوار سلـيمـان عبـد العـزيز وإخراج

تامر اسحق . وتؤدي فيه شخصية (ناظلي).

مثل العراقي يحتفي الـكاتب وا
ـلتقى االذاعـي والتلـفزيوني به ا
في الـسـاعـة الـثـالـثـة من عـصـر
غــد الـثـالثـاء بــجـلــســة يـديــرهـا
لتقى صالح الصحن. رئيس ا
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الـفـنـانة الـسـوريـة ومـديـر أعمـالـهـا الـفـنيـة حـسـام عـبد
اخلـالـق نـاال شـهــادة غـيــنـيس لـألرقـام الــقـيـاســيـة في
ـولة جماعـياً عن أغنية سابـقة من نوعهـا كأول أغنية 

(أحب يديك).
‰uſe « ÊUDKÝ

الـشـاعـر االردني ضـيـفته والـشـاعـر مـحـمد الـنـعـيـمات
جلنـة الـشعـر في رابـطـة الكـتـاب االردنـي في أمـسـية

اضي. قرّ الرابطة السبت ا اقيمت 
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االديب الــعـربي الــراحل اقـيـمـت عـنه اجلــمـعـة جــلـسـة
ـركز الثقافي الئكة في ا استـذكارية على قـاعة نازك ا
الـبـغـدادي شـارك فـيـهـا بـشـهـادات  نـقـدية ومـداخالت

باقة من االدباء  والنقاد .
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ـــوت واشــــتـــهـــر بـــادائه الـــفــــنـــان الـــســـوري غــــيـــبه ا
لـشـسـخصـيـة مـلسـون في سـلـسـلة (افـتح يـا سـمسم)
فضال عـلى مشاركته باعمال درامية كثيرة منها(مرايا

و(يوميات مدير عام).
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ـسـرح الـوطـني تـضـيف خـشـبـة ا
في الـساعـة السـادسة من عـصر
الـيوم االثـنـ مسـرحـية 1-1=2
ــســرح جملــمـــوعــة من شـــبــاب ا
الــــــعـــــــراقـي وهي مـن اخــــــراج
يـساني وتـاليف الـشاب كـرار ا
جـبـار صـبـري وحـيـدر شـطـري
وسينـوغرافيا احـمد السوداني
وتـمـثيل مـجـمـوعة من طـلـــــــبة
ـــــــثـل الـفـنـون اجلـمـيـلـة و
اثــنـ من مــحــافـظــة مـيــسـان
االول هــــو طــــالب فـي كـــلــــيـــة
الـهـنـدسـة والــثـاني هـو طـالب

في كلية القانون .
والـــدعـــوة عــــامـــة حلـــضـــور

سرحية. ا
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عـنـدمـا تـظـهـر الـوصـيـفـة أبـيـجـيل في
الـــــصـــــورة. وجتــــســـــد ســـــتــــون دور

الوصيفة.
ـان في مـهرجـان لنـدن الذي وقـالت كو
تـنــظـمه جـمـعــيـة األفالم الـبــريـطـانـيـة
(ثالثــتــنـا... أديــنــا مــشــاهــد فــاحــشـة
ومــثـيــرة وعـاطــفـيــة وحـزيــنـة... وهـو
شيء طـبــيـعـي لـيس مــجـرد مــحـاولـة
إلظــهــار صـــورة رائــعــة طــوال الــوقت

ا أيضا إلظهار عيوب مقبولة). وإ
ـــــمــــثالت وأشــــاد الــــنـــــقــــاد بــــأداء ا
لـلـشـخـصيـات الـثالث الـرئيـسـيـة التي
وصفتـها فايس بأنـها (مركبـة ومعقدة
جــدا).ورغم أن أحــداث الـــفــيــلم الــذي
أخرجه يورجوس النـثيموس تدور في
سات القـرن الثـامن عشـر لكـنه يحـمل 
ـسـتخـدمة.وردا مـعاصـرة مـثل اللـغة ا

{ لـــنــــدن - وكــــاالت - اســــتـــضــــافت
ــهــرجــان لــنـدن الــســجــادة احلــمــراء 
ـــاضي الــــســـيـــنــــمـــائـي اخلـــمـــيـس ا
ا سـتـون وريتـشل فايس الـنجـمـات إ
ــان خالل عــرض فــيـلم وأولــيـفــيــا كـو
ــفـضــلــة (ذا فـيــفـوريـت) وهـو فــيـلم ا
ــتـوقع أن يــنـافس عـلى تــاريـخي من ا
جوائز األوسكار. بكثير من الضحكات
لكة آن التي الصاخبـة يصور الفيـلم ا
حـكــمت بـريــطـانـيــا في الـقــرن الـثـامن
ـان شخصية عشر وتـلعب دورها كو
هـشــة مـتـقـلـبـة طـفــولـيـة تـشـعـر بـعـدم
األمـان وتـتـأثـر بـسـهـولـة بـصـديـقـتـهـا
وكــــاتــــمـــة أســــرارهــــا ســــارة.. دوقـــة
مـارلـبورو.لـكن سـرعان مـا جتـد سارة
الـتي تـلـعب دورها فـايس نـفـسـها في
ـلـكـة وحـبـها مـنـافـسـة عـلى اهـتـمـام ا

عــلـى ســؤال إلى ســتـــون عــمــا إذا
كـــــانت ســـــتـــــشـــــارك فـي أفالم
تـاريـخيـة أخـرى قـالت (كان
مـــزيـــجـــا من الـــفـــواحش
والـــــــــســـــــــخـــــــــافـــــــــات
والـفـكـاهـات.. وإذا كـان
ــزيــد من هــذا هــنــاك ا
فــــــاإلجـــــابــــــة نــــــعم..

بالقطع).
وعــــــــــرض فـــــــــيــــــــــلم
ـــفـــضـــلــة) لـــلـــمــرة (ا
األولـى في مـــهـــرجـــان
الـبـنـدقـية الـسـيـنـمائي
حيث فاز بجائزة جلنة
الــتــحـــكــيم كــمــا فــازت
ان بـجـائـزة أحسن كـو

ثلة .

 الـشـريك قادر عـلى تسـوية أمـوره  فال تتـدخل حتى
 . ال تزيد الوضع تأزماً
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تــنـعم بـأجـواء جـيــدة وبـشـعـور بـاالنــتـصـار وتـخـوض
رقم احلظ.9 جتارب كثيرة
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 إيــاك واإلكـثــار من تـنــاول الـلــحـوم والــدهـنــيـات وال
سيما أنك قابل للسمنة بسرعة. 
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ــشــاعــر ــقـــبــلــة األحالم وا قــد حتـــمل إلــيك األيــام ا
العذبة.رقم احلظ 2.

»dIF «

ثـابـة حافـز مهمّ  تتـلـقّى عروضـاً واعـدة جدّاً تـكـون 
لتطوير أدائك.
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 تـعيش أوقـاتاً سـعيـدة مع صديق وقـد تسـاعده على
حل مسألة تتعلّق بعائلته.

”uI «

ـــعــاكـــســـة. وال تــواجه تـــزول من أمـــامك الـــظــروف ا
صعوبات في العالقة العاطفية .

ÊUÞd «

حــــذار مـن اإلرهـــاق. جتــــنّـب األجـــواء الــــســــلــــبــــيـــة
يوم السعد االربعاء. سيطرة ا

Íb'«

تــتـــعـــامل مع الـــشـــريك بـــروح الــشـــخص الـــصــادق
واخمللص إلى أبعد احلدود. 
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ال تتدخل في أمـور ال تعـنيك فقـد تكون هـذه االخيرة
حافلة بالفخاخ واألخطار.

Ë«b «

حـاول الـقيـام بـنـزهة في الـطـبيـعـة لـلتـرفـيه عن نـفسك
وللتخلّص من هموم العمل. 
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يوم صـلحـتك لتـبدأ مرحـلة جـديدة ـعطـيات   تنـقلب ا
السعد الثالثاء.

 u(«
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اكتب مرادفـات ومعـاني الكـلمـات بشكل
حـروف تـشــتـرك مع بــعـضـهــا بـاحلـرف
االخيـر من كل كـلـمـة من خالل مـجـموع
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الــروائي االردني ادار الــنـدوة الــتي اقــامــهــا مـخــتــبـر
الـــســرديــات ضــمـن بــرنــامج (صـــدر حــديــثــاَ) حــول

اء) ألماني سليمان. اجملموعة القصصية (جوار ا

اســـعــدت واطـــربت اجلــمـــهــور الــذي
غـالبـيته مـن النـخبـة).  واشار الى ان
(احلـفل كــان اكـثـر من رائع اثـبت فـيه
الـــفــنـــان حـــســ االعـــظـــمي وفـــرقــة
االسـطـوات بـانـهم خــيـر سـفـراء لـهـذا
الـتراث اخلـالد وبـقي ان اذكـر لكم ان
قام الـعراقي مـؤلفة فرقـة  أسطـوات ا
ــوســيــقــيــ الــعــراقــيـ مـن ابــرز اا
ـبـدعـ الـعـراقـيـ وهم د. مـحـمـد وا
حـس كـمـر. على الـة اجلـوزة  رئيس
الــفــرقــة   وســام الــعـزاوي عــلـى الـة
ـايسـترعالء مـجيـد على الـسنـطور  ا
الة العود  خالد مـحمدعلي   على الة
الـــكـــمــان  ضـــيـــاء فـــاضل عـــلـى الــة
الـقـانـون  سـعـيـد الـبـغـدادي عـلى آلة
الـنـاي  أديب اجلـاف وكـر وحـس

هـربـود وخـالـد كمـر عـلى االيـقـاعات).
ـــهــرجــان الــذي و يـــشــمل بـــرنــامج ا
تنظـمه هيئة الـبحرين للـثقافة واآلثار
ويسـتمر حـتى السابع والـعشرين من
تـشرين األول اجلـاري حفالت غـنائـية
ومــــعــــارض فــــنـــيــــة ومــــحــــاضـــرات
شـارك وأمـسيـات فنـية.  ومن بـ ا

ـقام الـعـراقي  حـس الـفـنـان سفـيـر ا
سرح  حيث االعظمي لـلحضـور الى ا
اسـتقـبـله اجلـمـهـور الغـفـيـر بـتـرحاب

وتصفيق كبيرين. 
ــــقـــام افــــتــــتح االعــــظــــمـي احلـــفـل 
الـبـنـجـكـاه وأغـنـيـة الـلـيـلـة حـلـوة  ثم
ـقــدمـة مـوسـيـقـيـة من مـقـام الـدشت 
ـوسيـقـار محـمـد حسـ كـمر تـألـيف ا
وأغـنـيـة فراكـهم بـجـاني). مـشـيرا الى
ان (الــفـــرحـــة الــكـــبــيـــرة ونـــحن بــ
جــمـهـورنـا الــعـربي الــذي اسـتـقــبـلـنـا
بحفـاوة وترحاب وتصـفيق لم يتوقف
في دولـة البـحـرين الشـقـيقـة  ضاعف
فــرحــنــا وحـــرصــنــا عــلـى تــقــد من
ـقامـات العـراقـية الـتي كان ومـايزال ا
اجلـمـهـور الـعـربي يـعـشـقـهـا ويـطـرب

لها).
وخـتم كــمـر (ان احلــفل الـذي انــسـانـا
ـقـام اجلـمـال مـتـاعب الـسـفـراخـتـتم 
وأغنية يا من لعبت به الشمول. وبعد
ـوسيقي يصفق احلفل ظل اجلمهور ا
ــا حــدى  بــالــفــنــان حــســ واقــفــا 
االعــظـــمي بــتـــقــد فـــقــرة إضـــافــيــة

ـــلــحــنــة ــغـــنــيــة وا ـــهــرجــان ا في ا
ـوسـيـقيـة الـسـورية وعـد بـوحـسون ا
ـغـنـيـة الـبـلـجـيـكـيـة نـتاشـا أطـلس وا
وفـرقــة نــوى الـفــلــسـطــيــنـيــة وفــرقـة
إســـمــــاعـــيل دواس الـــشــــعـــبـــيـــة من

البحرين. 
هرجان في وتقام أنشـطة وفعالـيات ا
مواقع مـتعددة منـها الصـالة الثـقافية
ومــتـحف الــبـحــرين الــوطـني ومــركـز

الـــــــفـــــــنــــــون ودار
الـرفاع ودار

احملرق.
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كـشف الـنـجم الــسـوري عـبـاس الـنـوري
ـسـلسل ـشاركـة في ا عن قراره حـول ا
الشامي الشـهير بـاب احلارة في جزئيه
اجلديدين الـ 10والـ11 وذلك من خالل
إحـدى الــلــقــاءات الـصــحــفــيـة الــتــابــعـة

واقع اإلخبارية. إلحدى ا
وكان جـواب صاحـب شخـصيـة احلـكيم
أبو عصـام عنـدما سـألته الـصحـفية عن
ــسـلـسل ـشــاركـة في أجـزاء ا قـراره بـا
ئة اجلديدة هو (التأكـيد بنسبة 100 با
ـزيد) وأنه سيـكـون حاضـرًا وسـيقـدم ا
وعـبّــر عن ســعــادته بــردود الــفــعل لـدى
اجلمهور التي تزيد من قـيمة العمل فنّيًا
وحتـــثّه عــــلى تـــقــــد أفـــضل مــــا لـــديه

باستمرار. 
الى ذلك كـشف الـفـنـان الـسـوري بـاسل
خياط أنه أصبح أب للمرة الـثانية بعدما
ــولــدته اجلـــديــدة من زوجـــــــــته رُزق 
نـاهـد زيــدان والـتي أطــلق عـلــيـهـا اسم

ايزابيل.
وقــال خـــيــاط (أن ابــنـه شــمس يـــشــعــر
بــالـغــيــرة من شـــــــــــقــيــقــته اجلــديـدة
بسـبب شـعـوره بـأنه فقـد اهـتـمـام والديه
وأن تـركــيــزهــمــا أصـبح عــلى الــطــفــلـة

اجلديدة).
وعـــلـى الــــصـــعــــيــــد الـــفــــني
سـيـشـارك خـيــاط بـالـفـيـلم
صري كـازبالنكا إلى ا
جانب كل من الـفـنان
أمـــــــيــــــــر كـــــــرارة
والــفـــنـــانـــة غــادة
عادل باإلضافة
لـلــفــنــانـة دالل
عبدالعزيز.

محمد حس كمر

أديـل الـتــحــضـيــر أللــبــومـهــا اجلــديـد
وتقـوم بكـتابـة وتلحـ االغنـيات التي

ستبصر النور قريباً.

{ لــوس اجنــلــوس  –وكــاالت - عــبّــر
ـي دريك عن ســـعــادته الـــفـــنــان الـــعــا
الكـبيرة  بـحضور الـفنانـة البريـطانية

أديل حــــفــــله الــــذي أقـــيم
بــواليـــة لــوس أجنـــلــوس
األمــريـــكـــيــة.وكـــتب دريك
رسـالـة ألديل عـبـر حـسابه
اخلـاص عــلى احـد مـواقع
التواصل االجـتماعي جاء
فـيـهـا( أحب هـذه الـسـيـدة
وحــضـرت حـفــلي وأشـكـر
الــله أن لم يــخـبــرني أحـد
بـأنهـا مـتواجـدة وإال كنت

سأصاب بالصدمة).
وأعـــــــــــــــــــــربــت أديــل عــن
إعـجابـهـا باحلـفل مـؤكدة
أنـه مـن أروع احلــــــــــفالت
الــــتي حـــضـــرتــــهـــا عـــلى

اإلطالق.
مـن جــهــة أخــرى تــواصل
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اديل

األطـــراف ومن هــنـــا تــنــطـــلق األحــداث
الـدرامـيـة.كـمـا صـرّحت مـعـمـار بـأنّ هـذا
سـلـسل يتـمـحور حـول تَـبِعـات احلرب ا
في ســـوريـــة وإنــــعـــكـــاســــات ذلك عـــلى
العالقـات اإلجتـماعـية واإلنـسانـية حيث
تفـرض الـظـروف على بـعض األشـخاص
الــقـيـام بــتـصـرفــات إنـتــقـامـيّــة ال تـشـبه
أخالقيّـات الـفرد وشـخصـيـته إنّمـا تأتي
ثابـة ردّة فعل عـلى تلك الـظروف التي
إقــتـحــمت حـيــاته رغــمـاً عــنه. وأضـافت
ـوقع الـهــيـئـة الـعـامـة سالفـة إلـى وفـقـا 
لالذاعـة والـتـلـفـزيـون الـسـوريـة (أنّ هذا
الــعــمل سـيُــعــالِج عــدّة خـطــوط درامــيـة
مُعاصِرة تدور فـي فلك الفكرة الـرئيسية
اآلنف ذكــرهــا). و (أرض مـحــروقــة) هـو
ـان السعيـد وإخراج الليث من تأليف إ
حــجّـو وســيـبــدأ تـصــويـره في ســوريـة
مــطـلـع الـعــام اجلــديـد ولم يــتم اإلتــفـاق
رســمـيــاً مع بــاقي جنـوم الــعــمل إلّـا أنّه
ســـــيــــضـم عـــــدداً من جنـــــوم الـــــدرامــــا

السورية.
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ــمــثـلــة سالفــة مـعــمــار عـلى تــعــاقـدت ا
بـطـولـة مــسـلـسل جـديـد بـعـنـوان (أرض
ـوسم مــحــروقــة) سـيــتم عــرضه خـالل ا
الرمـضاني الـقادم وكـشفت مـعمـار أنّها
سـلسل حيث ستُجـسد دور طـبيبـة في ا
يــتم إخــتــطــاف زوجــهــا من قِــبَـل إحـدى
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سميرة توفيقسالفة معمار


