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وسيـقية فعـالياتها اخـتتمت دائرة الـفنون ا
الـفـنيـة لـعام  2019بـورشـة بـغداد لـصـنـاعة
ـوســيـقـيـة الـتـقـلــيـديـة الـتي اقـيـمت االالت ا
ــاضي عـــلى قــاعـــة الــربــاط في االســـبــوع ا
الـدائرة  وافـتتح مـدير عـام الدائـرة محـمود
ـوسـيـقـيـ عـبـد اجلــبـار ورئـيس جـمـعـيـة ا
الــعــراقـيــ عــبــد الـرزاق الــعــزاوي ونــقـيب
الـفــنـانـ الـعـراقـيـ جـبـار جـودي مـعـرض
ـقــتـنـيــات الـذي اعـده ــوسـيـقــيـة وا االالت ا
ـــوســـيــقـــيــة ـــركــز الـــدولي لـــلـــدراســات ا ا
الــتــقـلــيــديــة ضـمن اعــمــال الــيـوم االول من
الـورشة واقيمت فـعاليات الـورشة على مدى
يـوم مـتتـالي وحـضرهـا عدد من الـفنانن
وسـيقي. ـهتـم بـالشـان ا ـي وا واالكـاد
هـرجان الفـنان سـامي نسيم ورحب رئـيس ا
بـعد قراءة سورة الفاحتة على ارواح شهداء
ــتــمــيــز وقــدم نــبــذة الــعــراق بــاحلــضــور ا
مـخـتـصـره عن اقامـة مـثل هـذه الـورش التي
تـدعم صـناعـة الـعود واالالت الـتقـلـيديـة قبل
انــدثــارهـا  وشــدد عــلى (ضــرورة دعم مـثل
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بعضكم البـعض اسعدو من حتبون
هي األيــــام تـــمــــضي بــــنـــا ويــــومـــا
ســنــصــبح ذكــرى فـقـط فـاجــعــلــوهـا
جـمـيـلـة صـفـوا قـلـوبـكم ونـيـتـكم من
الداخل تصـفى حياتـكم وتصفى لكم
الدنـيـا بكـلـها هـذا ما أتـمـنى لكم في
السـنة اجلـديـدة كل عام وانـتم بألف
صري خيـر). الى ذلك طرح الـفنـان ا
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طربة األردنية ديانا كرزون أطلقت ا
ألبـومـها اجلـديـد حتت عنـوان مدلي
عمـري مشي  .2020وهو ويـتـضمن
إعــادة تــوزيع عــدة أعــمـال غــنــائــيـة
بـقالبٍ مـوسـيقـي مخـتـلف بالـتـعاون
وسـيقـار وائل الشـرقاوي الذي مع ا
قــدّم حـــبــني دوم وشــهـــرين ومــلح
الــبـــحــر وكــذب عــلي وقــد الــكــون
والعمـر ماشي وانـساني ما بـنساك
- مـزيـكـا هـاديه بـتوزيـعٍ عصـري مع
احلـفـاظ عـلى بـنـيـتـهـا جلـهـة الـلـحن
والـكـلـمـة. وهـنـأت كـرزون اجلـمـهـور
بحلـول العـام اجلديد  2020بإطالق
عــــبــــارات ورســـائـل هــــادفــــة عــــبـــر
حــسـابـاتــهـا عــلى مـواقع الــتـواصل
االجـتـمـاعي مـشـددة عـلى الـتسـامح
واحلب والفـرح. فكـتبت: (تـسامـحوا
فـــرحــلــة احلــيــاة قــصــيــرة أحــبــوا
بـــصــدق واضـــحــكــوا بـــدون قــيــود
سامـحـوا النـاس سريـعـا وصافـحوا

هــذه الـورش الـتي تــفـعل دور صــنـاع الـعـود
الـعـراقي الـذي يعـد االول في الـوطن الـعربي
والــعــالم). وقــال مــديــر عــام دائــرة الــفــنــون
ـوسيقية بكلمته (ان احلضور الرائع اليوم ا
ـا يـدل ان هـنـاك تـاريـخـا مـاضـيـا لـلـعراق ا
بالفن وتاريخا حاضرا لهذه اجلهود الكبيرة
ثل ـا سيكون  والـطيبة وتـاريخا للمـستقبل 
هـذه االنشطـة من استمـرارية بعـونه تعالى 
ـسـاهـمـ عـلى ويـقـيــنـا اوجه الـشـكـر لـكل ا
اقــامـــة هــذه الــورشــة خـــاصــة ان مــثل هــذا
ـوضـوع لم يـاخذ دوره في الـواقع الـعراقي ا
مـنذ عام  2003لـالسباب الـتي لم تغـب عنكم
رحـلة لـكن بـجهـودكم الـيوم  حـيث نـعيـش 
صـحــيـة طـيـبـة  ونـحن فـرحـون بـحـضـوركم
الـيـوم سـيـمـا ان وزير الـثـقـافـة حـريص على
اقــامــة مــثل هــذه الــفــعــالــيــات دعــمــا لــلــفن
ورجــاالته  والنــنـسى ايــضـا ان الــعـراقــيـ
سـاهموا بـصناعـة احلضارة وصـناعة االالت
ـوســيـقـيـة حـيث كـان له اثـر ودور بـارز في ا
هـذه الـصـنـاعـة لتـنـتـشـر في كل بـقـاع الـعالم
كـما كان له الـدور في الكلمـة واحلرف ليدوي
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ـسرح ـطربـة عزيـزة جالل إلى الغـناء وا عادت ا
واألضواء بـعـد غـيـاب ألكـثر من  35عـامًـا حيث
احـيت مــؤخـرا حـفال ضـمن فـعــالـيـات مـهـرجـان
شـتــاء طــنــطـورة في الــســعــوديـة وقــدمت جالل
عــددًا من األغـاني عــلى مـســرح شـتـاء طــنـطـورة
مـثل(مـسـتـنـياك) (بـعـدوك عـني وبـعـدوني) (من
حقك تعاتبني) (حرمت احلب عليا) وأول أغنية
ــــســـرح هـي أغـــنــــيـــة قــــامت بــــأدائــــهـــا عــــلى ا
(بتخـاصمني حب وتصاحلني حبة) وغيرها من

ة. األغاني القد

في الدرامـا التـليـفزيـونيـة فقـد قدّما
من قــــبل مــــســــلــــسل (األســــطـــورة)

عــــــــام  2016 .
ـمثلة درة على صعـيد آخر تسـتعد ا
لـعـرض فـيـلمـهـا اجلـديـد يـوم ولـيـلة
قرر يوم غـد االثن ويجـمعها في ا
بـطــولـته مع خــالـد الـنــبـوي وأحـمـد
الـفيـشـاوي وعدد كـبـير من الـنـجوم.
وأشـارت في تـصــريـحـاتٍ إلى (أنـهـا
تُـجسـد فـيه شـخـصيـة مـيـرفت التى
تـعاني مـن التـنـاقـضات الـفـكـرية في
ـــشــاكل). مــواجـــهــة الـــكــثـــيــر من ا
ـــوقع ايالف( أن مـــوضـــحـــة وفـــقـــا 
الـفـيـلم يـنـقل واقع فـئـة من اجملـتـمع
صري التي تعيش بأوضاع صعبة ا
مع إظــــهــــار اإليــــجــــابـــيــــات حــــيث
تستدعي األحداث في سياق العمل).
ــصـريـة ــمـثــلـة ا الى ذلك حــسـمت ا
ريــهـام حــجـاج مـوقــفـهــا من خـوض
مــنــافــســات درامــا رمــضــان لــلــمــرة
األولى بـعد انـتـشار أنـبـاء منـذ فـترة

محـمد رمـضان فيـديو كـلـيب أغنـيته
اجلـــديــدة (رايـــحــ نـــســهـــر) عــبــر
(يــوتـيــوب) والــتي هي من كــلــمـات
فــــرغــــلي بالكـس وإسالم شــــانـــدي
أحلـان ديـزيل  والـكـلـيب من إخـراج
مـحــمـد ســامي. ومن نـاحــيـة أخـرى
تـسـتـأنف أسـرة مـسـلسـل (البـرنس)
الذي يقوم ببطـولته رمضان تصوير
مـــشــاهــد جـــديــدة من الـــعــمل داخل
الــديــكــور اجلــديــد يـوم  10كــانـون
الــثـــاني اجلــاري وذلـك بــعــد إجــازة
ـسـلـسل من بـطولـة مـحـمد األعـياد.ا
رمـضان نـور عـبد الـعـزيز مـخـيون
أحــمــد زاهـر روجــيــنــا جنالء بـدر
إدوارد دنــيـا عــبـد الــعـزيــز سـلـوى
عــثــمـــان ر ســامي مــحــمــد عالء
أحـالم اجلـــرتـــيــــلي مـــحــــمـــد عالء
وأحــمـد داش ومن تــألــيف وإخـراج
ـقرر عرضه في محمـد سامي ومن ا
ـسـلـسل ـقــبل . ويـشـهـد ا رمـضـان ا
التعاون الثـاني ب رمضان وسامي

عن تــعــاقــدهــا عــلى
مـــســــلـــسل جـــديـــد
واشـــار مــوقـع الــفن
الـى (أن ريــــــــــهــــــــــام
حتـــــضّــــر بــــالـــــفــــعل
ــــســـــلـــــسـل جـــــديــــد
لــلــعــرض في رمــضــان
ـقـبل. و  االسـتـقرار ا
على اخملـرج محـمد علي
لــتـولـي مـهــمــة اخـراجه
عــلى أن يــتم االســتــقــرار
ـشـاركـ ـمــثـلـ ا عـلى ا

في الـــــــبـــــــطــــــولـــــــة خالل
ـقــبـلــ قـبل األســبـوعــ ا
انــطالق الــتــصــويــر أواخـر
شهـر كانـون الثـاني احلالي
لـيــكـون الـعـمل هــو الـبـطـولـة
طلقة الثانـية لريهام حجاج ا
بعـدما قـدمت مسلـسل "كارمن"
من  60حـلـقـة في شـهـر شـبـاط

اضي). ا

مع عرض فيلم وثائقي عن حياته.
وتـضـمــنت الـورشـة عـقـد نـدوتـ عـلـمـيـتـ
االولـى بــعــنـــوان دور ورش صــنــاعــة االالت
وسيقى ـوسيقـية في احلفـاظ على هويـة ا ا
ـيون: حـبيب الـوطـنيـة وشارك فـيهـا االكاد
ظــاهـر الــعـبــاس  هـيــثم شـعــوبي و دريـد

فاضل اخلفاجي . 
وتـــضــــمـــنت الــــورشـــة تـــقــــد فـــقـــرة
ـفتـوح لـلعـازفـ الشـباب ـايـكرفـون ا ا
احملـــتــرفـــ والــهــواة فـي كــافــة االالت
ــوســيــقــيــة الــتــقــلــيــديــة: اجلــوزه  ا
الـــــســــنـــــطـــــور  الــــنـــــاي  الـــــعــــود
وااليــــقـــاعـــات. مع ورشــــة عـــمل عن
ي صـناعة الة الـناي ادارها االكاد
ولــيــد حـسن وصــانع الــنـاي جالل
الــشـطــري  سـامي نــسـيـم واحـمـد
عـارف .اما الندوة الـعلميـة الثانية
فــــكــــانت عـن فن صــــنــــاعـــة االالت
ـوسيقية ب الهواية واالحتراف ا
شــارك بــهــا : صــالح الــفــهـداوي 
سامي نسيم ومحمد عبد الرضا.

صــدى الــعـراق في الــعــالم وكـان لــلــفـنــانـ
ـتـاز) واخــتـتم (نـعم ان ــوسـيـقــيـ دور  ا
ـبـدع ـوسيـقي وتـكـر ا االهـتـمـام بـدور ا
ــسـتــوى الـطــمـوح وااللـة والــرواد لم يـكن 
ـوسيقيـة التي تخدم الواقع عـموما خاصة ا
ـوسيقى صارت تسـتخدم بالعالج وهي ان ا
عــبــارة عن رســالــة تــوصل صــداهـا لــكل فن
ـوسـيقى عـراقي وانـسـاني وان عدم تـقـييم ا
يـؤثـر سلـبا عـلى تطـورهـا وايصـال الرسـالة
ونــنــاشــد الـدولــة دعم هــذا الــقــطـاع الن في
ـوسيقى سنقدم خدمة كـبيرة للبلد وابنائه ا
والــيـوم نـحن سـعـداء ان نـلــتـقي بـكم ونـحن
نـقيم فـعاليـاتنا هـذه وسيـكون تنـافسا طـيبا

من اجل التطوير).
بـعدها قـدم ثنائي الـعود سامي نـسيم وعلي
حـسن عـزفـا مـنـفردا عـلى الـعـود. وتـضـمنت
الــورشـة تــكـر صــانع الـعــود الـرائــد فـؤاد
جــهــاد من قـبـل الـدائــرة ونــقـابــة الــفـنــانـ
و  تقد وسيقـي العراقـي  وجـمعيـة ا
فـيلما وثائقيـا عن حياته وعن صناعة العود
واسـتـذكار صـانع الـعود فـائق مـحمـد فاضل

w²H*« rÝU  —«e½

ي الــعـراقي  ضــيـفــته الـلــجـنــة االجـتــمـاعــيـة في االكـاد
جمعـية مـكافـحة التـدرن واالمراض الـصدريـة في العراق
عـنـونـة (عـمـالة ـاضـية فـي ندوتـهـا الـشـهـريـة ا اجلـمـعـة ا
ــدرسـي) في مــقــرهــا االطـــفــال وأثــرهــا في الـــتــســرب ا

ببغداد.
rÝU  Èu$

االعالمـيـة اللـبـنـانيـة نـعـتهـا قـنـاتا
الـعـربـيـة واحلـدث بـعـد ان غـيـبـها
اضي ـوت  صباح اخلـميس  ا ا

اثر سكتة قلبية عن 52 عاما.
 fłdÐ ‰öł

الــروائي االردني يـشـارك في حــفل اطالق وتـوقـيع روايـة
قهى العتيق)  الذي تقيـمه مديرية ثقافة مادبا (حكايـات ا
ــقــبل والــذي شــارك في كــتــابــة الــروايــة مع اخلــمــيس ا
مـجمـوعـة من الكـتاب هم:يـوسف غـيشـان علي شـنيـنات
سـلــيـمــان قـبــيالت نــوال الـقــصـار إسالم حــيـدر بــكـر

السواعدة بلقيس عجارمة عيسى احلميد.
Á—«uÝ dLŽ uÝ√

األديب والفـنان العـراقي نعاه مـكتب أمانـة شؤون الثـقافة
الـكـرديـة في احتـاد األدبـاء والـكـتـاب الـعـراقـيـ  بـعد ان
اضي في احد وت في الثالث من كـانون االول ا غيـبه ا

مشافي السليمانية إثر مرض مفاجئ.
w ULŠ bL×

ـصــري يـشـارك في جلــنـة حتـكــيم بـرنـامج (ذا ــطـرب ا ا
فــويــز كــدز) الــذي انــطــلـــقت اولى حــلــقــاته مــســاء امس

السبت.
w²³Ý rÝU

رئــيـس جــمــعــيــة الــتــشــكــيــلــيــ
العـراقيـ دعـا اعضـاء اجلـمعـية
عـرض السـنوي للـمشـاركـة في ا
الشـامل الذي سيقام نـهاية شهر

كانون الثاني اجلاري.
·U Ž bL×

طـرب الفلـسطـيني استـقبل عام  2020 بـحفل اقامه في ا
اسطنبول بتركيا وسط حضور كبير من اجلالية العربية.

ÊËbFÝ ÍœU¼ ”UM¹√

عتمدة العراقية قدمت ورشة مستـشارة التدريب الدولي ا
ـرأة)نـضمـتـهـا مـؤسـسة تـدريـبـيـة بـعنـوان (الـعـنف ضـد ا
الـتـعـاون لـالعـمـار والـتـنـمـيـة في الـ  27 من كـانـون االول

اضي على قاعة اجلمعية في بغداد. ا
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أنـتج قسم اإلعالم واالتـصـال اجلمـاهـيري
في وزارة الـــثــقــافــة والـــســيــاحــة واالثــار
وبجـهـد تـطـوعي فـيـلـما وثـائـقـيـا بـعـنوان
ـاء)  يتـحدث عن مـناطق االهوار لـكة ا )
في الـــعــراق. وتـــضـــمن الـــفـــيـــلم عـــرضــاً
تـأريــخـيـاً عـن مـنـاطق االهــوار وسـكــانـهـا
ومـقـابالت وشـهـادات مـتـنـوعـة حـيث قدم
خاللـــهـــا صـــورة الـــتـــنــوع االجـــتـــمـــاعي
ـائي الـذي امـتـازت به والـطـوبـوغـرافي وا
مــــنــــاطـق االهــــوار وارتــــبــــاط االنــــســــان
ـاء. وتناول ـناطـق با واحليـوان في تلك ا
الـوثــائــقي الــطــويل اإلضــاءة عـلـى تـأريخ
ائية في جنوب البالد سطحات ا تكوين ا
ومـــــا شـــــهـــــدتـه مـن حتـــــوالت بـــــدءاًًً من
ية تمـوضعهـا على خارطـة السيـاحة العـا
واالقليمـية كونها مـوطن نشأة احلضارات
ـــة مـــروراً بــحـــمالت الـــعــراقـــيـــة الـــقــد
الـتـجفـيـف الـتي قـام بـهـا الـنظـام الـسـابق
بــــعــــد ان كــــانت مــــقــــراً لــــلــــمــــعــــارضـــة

{ لـوس اجنـلوس  –وكـاالت - فـاجـأت جنمـة تـلـفـزيون
الـواقع كيم كارداشيان متابعيها عبر مواقع التواصل
بـالكـشف عن هديـتـها الـباهـظة الـثـمن لطـفلـتهـا نورث
ــنـاسـبـة عـيـد ويـست الــبـالـغـة من الـعـمـر  6سـنـوات 
ــيالد. حــيث أهــدتـهــا اجلــاكــيت األســود اخلـاص ا
ـي الراحل مايـكل جاكـسون بـاإلضافة بـالنـجم العا
إلى قــبــعــته الــتـي ارتــداهــا في أغــنــيــته (ســمــوث
كـارمنـال) من إنتـاج عام  . 1988 كـما أطل بـها في
ـمـثـلـة الـراحـلـة إليـزابـيث عـيـد مـيالد صـديـقـته ا
ــهــرجــان كـان تــايــلـور الـ 65 وفـي الـدورة الـ 50 
الــســيــنــمــائـي الــدولي.  واشــتــرت كــارداشــيــان
الـهـديـة من مـزاد بأكـثـر من نـصف مـلـيون دوالر
أمـريكي بحسب صحـيفة مرور البـريطانية ألن
ـلك البـوب الراحل. ـعجـبي  ابـنتـهـا من كبـار ا
فـيـمـا شـاركت كيـم صوراً لـلـجـاكـيت والـقـبـعة
عـبر خـاصيـة القـصص على إنـستـغرام الفـتة
إلى اسـمه احملفـور على القـبعـة البيـضاء التي

حتمل آثاراً من تبرجه اخلاص.
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حتـلى بالـصبـر وال تتـسرع فى اتـخاذ قـراراتك بشأن
وضوعات. بعض ا

qL(«

خـذ كـفـايـتك من الـنـوم  حـتـى تـسـتـطـيع الـتـركـيـز فى
العمل خالل هذه الفترة.

Ê«eO*«

ال تــرتــكب أخـطــاء األمس.قــد تـمــر بــحـالــة من سـوء 
التفاهم بينك وب احلبيب.
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ـاضـية حـتى ال يـتـعـكر ال تـتـذكر الـعالقـة الـعـاطفـيـة ا
مزاجك.رقم احلظ.8
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ــاضى فـسـرعـان مـاتـتـطـور األمـور  اطـوي صـفـحـة ا
وتستقر مرة أخرى.
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عدة نتيجة توترك الزائد واهمالك قد تشعر بألم فى ا
فى تناول األطعمة الصحية.
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حـافظ عــلى صـحـتك خالل هـذه الــفـتـرة وأبـتـعـد عن
نصائح اخلرافية من البعض.
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حـافظ عـلى صـحـتك. قـد حتـدث تـطـورات جـديـدة فى
هنية. حياتك ا

Íb'«

هـنية والعـاطفية حتدث تغيـرات إيجابيـة فى حياتك ا
جتعلك تشعر بالراحة.
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ـتوقع  حل مـعـظم مشـاكـلك اإلجتـمـاعيـة وتـطور من ا
هنية. حياتك ا

Ë«b «

يوم حاول أن تبتـعد عن التوتـر والتفكيـر فى مشاكلك
السعد االربعاء.
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تـشـعـر بـالـتـحـسن واإلقـبـال فى الـعـمل.قـد تـفكـر فى 
االرتباط من جديد.

 u(«
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اكـــــــــــــــــــــــتــب
مــــــــــرادفـــــــــات
ومـــــــــــعــــــــــــانـي
الـــكــلـــمـــات الــتي
تشترك مع بعضها
ـسـير ويـكـون خط ا

مع الــســهـم في الــشــكل
احلل الــصـــحــيح يــقــودك

الى ربط متكامل للشكل:
 1- صغير الفيل
 2- ثم وغال

ة  3- من االحجار الكر
 4- صائب
 5- حبر
 6- يزيح

 7- من الطيور
 8- أهب وأعطي
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ــطــرب االمـــاراتي عــيــضــة بـــعــد ان أســتــقـــبل ا
نـهالي الـعام اجلـديد  2020عـلى أنغـام صوت ا
اجلمهور الذي حضر احلفل الذي احياه ووصل
عـدده الى  37الف شـخص ورددوا أغـنـياته دون
تــوقف صــرح أنه ســعــيــد جـداً بــهــذا الــتــجـمّع
اجلـمـاهـري الــكـبـيـر مـن اإلمـارات الـغـالــيـة عـبـر
(لـيــلـة من ألف لــيـلــة حـضـور صــفـحـتـه كـاتـبــاً
جـمـاهيـري فـاق الـتـوقـعـات) وأضـاف(شـكراً
من الـقلب لـعـدد جتاوز الـ 37ألف في لـيـلة
ـيالديـة  ?2020مـحـطـم رأس الــسـنــة ا
ـــاضي إنه الــرقـم الــســـابق فـي الــعـــام ا
مسك ختـام لسنة مضت وبدايـة طيبة لسنة
قادمة كل الشكر لكم).كما قدم تهانيه بالعام
اجلـديد  2020داعيـاً (إسـتـمـرار األمن واألمان
والــتــمــيـــز لــوطــنه وأبــنــاء وطـــنه وعــلى كل
شخـص مقـيم عـلى أرضـها). الى ذلك
أنـــتـــشـــر عـــلـى مـــواقع الـــتـــواصل
االجـتمـاعي مـقـطع فـيـديو لـلـمـطـربة
اللبـنانية هيفاء وهبي خالل احبائها
حفلـها بلـيلة رأس الـسنة وهي تركع
على قـدميـها لـتقبـل إحدى الـسيدات
احلـاضــرات في احلــفـلــة.اذ حـرصت
وهـبـي عـلى الـتـقـاط الـصـور مع مـحـبـيـهـا
وعندمـا رات هذه السـيدة تردد اغنـيتها من
احلـضور اقـتربت مـنهـا وركـعت لتـقبـلهـا ما
ــتـابـعـ يــشـيـدون بــتـصـرف وهـبي جـعل ا
ـظهـرهـا اجلـديد النـبـيل.كـمـا ظهـرت وهـبي 
الــذي تـصــور فـيه فــيـلــمـهــا اجلـديــد (أشـبـاح
أوروبـا) حـيث اختـارت ان تـغـير لـون شـعـرها

وتصبح شقراء من اجل الدور.
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اء بـسـيـنـاريو ـلـكـة ا السـيـاسـيـة.ويُعـد 
وإخــراج نـــعــمــة عــبـــد الــرزاق الــذي يــقع
فـــــــي 45 دقيقة أول جتارب قسم اإلعالم

واالتصال اجلـماهيري فـي مجال السـينما
لـتـركيـز االهـتمـام والـتـوثيق عـلى مـجاالت

اهتمام الوزارة بقطاعاتها اخملتلفة.

اء) لكة ا مشهد من فيلم (

ديانا كرزون

كيم كارداشيان


