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طـربة اللبنـانية نوال الزغبي مـتابعيها شوّقت ا
عـبــر صــفــحــتـهــا اخلــاصــة عــلى أحــد مـواقع
الــتـواصل اإلجـتــمـاعي لــعـمـلـهــا اجلـديـد وهي
أغنـية (قويـة) والتي تـتعـاون فيـها مع الـشاعر
وزع ـلحن فـضل سلـيمـان وا مازن ضـاهر ا
جيـمي حداد. ونشرت الزغبي مقطع فيديو من
كوالـيس تسجـيل العـمل وعلّقـت: (قريبـا).كما
نـشـرت صـورة جديـدة لـهـا وعلّـقت: (الـقـوية..
قـريــبـا).األغـنــيـة درامــيـة تــقـدم فــيـهـا الــزغـبي
مـوضــوعــاً جــديـداً ومــلــفــتـاً وتــعــود بــهـا إلى
اإلصدارات بـعـد مرور عـام عـلى صدور ألـبوم
تـابع مع (كده بـاي).وتفاعل عـدد كبـير من ا
الزغـبي والذين أبدوا شوقهم وإنـتظارهم لهذا

العمل.
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ـمـثـلـة صـباح أحـتـفت ا
اجلــــزائــــري بـــعــــيـــد
65 مــــــــيالدهـــــــا الـ 
وسـط أبنائـها الذين
وجهوا لها الرسائل
والــتـــقــطــوا مــعــهــا
الــصـور الـتـذكـاريـة
وسـط تــــــفـــــاعـل من
الــــــفــــــنـــــــانــــــة عــــــلى
رسـائـلـهم.ونـشـر كـرم ابن
ـــيـــزة اجلـــزائـــري صـــورة 
جـمعـته بوالدته في بـيروت علق
عـلـيهـا(أنتِ مـلـهمـتي مـا حيـيّت) لـترد
صــبــاح عـلى ابــنــهـا فـي تـعــلــيق عـلى
الـــــــصـــــــورة: وأنت روح الـــــــروح يــــــا
أمـي.وفي كل مــرة يــنـــشــر فــيــهــا كــرم
صــــورة فــــإنه يُــــحـــدث تــــفـــاعـالً بـــ
ـتـابعـ بسـبب وسـامته وابـتسـامته ا
والـشـبه الكـبـير الـذي يـجمـعه بـوالدته
.ودخل كرم التقي علق وفق عدد من ا
عـلى خط والدته إذ شارك في بالتمثيل
ألول مـرة بـاجلـزء الـثـاني من مـسـلسل
الـهيـبة - الـعودة حـيث قدّم شـخصـية
فــادي الـذي أحــضـرته ســلـمى (مــيـرفـا
الــقـاضي) مـعــهـا من أجل مــشـروعـهـا
اجلــديـد مع والـدهـا نــاظم (رفـيق عـلي

أحـمد). أما ابنة صباح اجلزائري رشا
الـتـقى فقـد شاركت هي األخـرى صورة
جـمـعـتـهـا بـوالـدتـهـا وعـلـقت أسـفـلـها:
بـحـبك مامـا إلى مـا ال نهـايـة... كل عام
و انتِ بـخير يا كل اخلير.ولرشا أيضا
نـصيب من وظيفة والدتها إذ أدت دور
هـدى ابــنـة الـفـران ابـو بـشـيـر وزوجـة
عـــصــام الــثــانـــيــة في مــســـلــسل بــاب
احلــارة.وهـو نـفس األمـر الــذي فـعـلـته
تــرف الــتــقي الــتي نــشــرت صـورة مع
والدتها وكتبت عليها : (بكرا بوجودك
ـة يـا قـمر بـيـهـون.. كل سـنة وانـتِ سا

الزمان ) .
بـــدورهـــا لم تــنـس الــفـــنـــانــة صـــبــاح
ـهــنـئـ بــعـيـد اجلــزائـري الـرد عــلى ا
مـيالدها وعـلّقت: وفـقا  لـلهيـئة الـعامة
لالذاعــة والـتـلـفـزيــون الـسـوريـة(شـكـر
كـبـيـر لـكل شـخص تـذكـر عـيـد مـيالدي
وعـايـدني .. فـرحـتوني ومـحـبـتكن هي
نـعمـة من عنـد اللـه .. العـمر هـو مجرد
ــهـم الــقـــلب بـــعـــدو شـــبــاب.. رقـم .. ا
عـيشـوا حيـاتكن مـتل مـا بتـتمـنوا وما
تــضـيــعـوا وال ثـانــيـة مــنـهــا ألنـو يـلي
بـيروح مـا عاد يـرجع .. ازرعـوا احملبة
وين مــا كـنــتـوا لــتـرجــعـلـكـن أضـعـاف
وكـــونـــوا مــنـــاح بــحـق حــالـــكن وحق

.( غيركن دائماً
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تــتـــنـــافس ست مـــســـرحــيـــات عـــرضت خالل
عـــــــام  2019 علـى جوائز الـدورة الثـانية من
مـهرجـان لـبنـان الـوطني لـلـمسـرح التـي تنـطلق
اليـوم االحد وتتواصل حتى الـثامن من الشهر
اجلاري والتي تـنظمـها وزارة الثـقافة الـلبنـانية
بالتـعاون مع الهيئة العربية للمسرح.والعروض
هي (كومـيديا الـعبـابيـد) كتـابة وإخـراج هشام
زيـن الدين و(مـا شـاء) كـتـابة وإخـراج غـبـريال
ـعـلـقــتـان) لـلـمـخـرجـة لـيـنـا عـسـيـران ـ و(ا
و(أصل احلــكـــايــة) كــتــابــة وإخــراج أورلــيــان
الــزوقي وإريك ديــنـيــو و(شــاطـر فــؤاد) كـتــابـة
ـ و(مــجـدرة حــمـرا) كــتـابـة وإخـراج فــؤاد 
ـوقعـها وإخـراج يـحيى جـابـر. وقالت الـهـيئـة 
على اإلنـترنت (يـعود اختـيار هـذه األعمال إلى
جلــــنــــة خـــاصــــة مــــؤلــــفـــة مـن مـــســــرحــــيـــ
نظمة بإشراف اختصـاصي تنتدبهم اجلـهة ا
ـمــثل نـقـوال دانــيـال). يـأتي ـهــرجـان ا مــديـر ا
ـهـرجـان فـي إطـار مـبـادرة إقـلـيـمـيـة تـتـبـنـاها ا
الـهـيـئـة الـعـربـيـة للـمـسـرح بـإقـامـة مـهـرجـانات
وطـنـيـة بـالـدول الـعـربـيـة بـهـدف إثـراء الـسـاحة
ــســرحي ودعم الــفــنـيــة واالرتــقــاء بــاإلنــتـاج ا
ـؤسـسات الـثـقـافـيـة احمللـيـة. وأقـيـمت الدورة ا
األولى من مهـرجان لبنان الوطني للمسرح في
ديــســمــبــر كــانــون األول  2018وحــمــلت اسم

مثل أنطوان كرباج. ا
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طـرب العراقي تـلقى تعـازي االوساط الـفنيـة واالعالمية ا
لـوفـاة شـقـيـقـته سـائـلـ الـله تـعـالى ان يـسـكـنـهـا فسـيح

جناته.
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التـشكيلية العراقية تضيف دائرة
الـفــنـون الـعـامــة في الـسـاعـة 11
من صبـاح غـد االثنـ مـعرضـها
عنون (من الـشخصي اخلامس ا

ذاكرة احلضارة).
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أستـاذ علم اآلثار والتـاريخ في اجلامعـة الهاشـمية رئيس
اللجـنة العلمية الكـتشاف سور األردن العظيم شارك في
الندوة الـتي نظمتها هيئة تنشيط السياحة ومنتدى ياجوز
لك عبـدالله الثـاني الثقافي في الثقـافي في قاعة  مـركز ا
الــزرقـاء بــعــنـوان (مـن قـصــر شــبـيـب إلى خط شــبـيب...

اكتشاف سور األردن العظيم).
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ي الـفـلـسـطيـني صـدر له عـن دار شامل الـبـاحث األكـاد
ـعـبد) يَـضُم لـلـنـشـر والـتـوزيع  كـتـاب بـعـنـوان (انـعـتـاق ا
ـتَـيْـه مـجــمــوعــة من الــدراســات الـعــلــمــيـة ُــؤلَّف بَــيْنَ دَفـَّ ا

ُحَكَّمةً. ا
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الــــروائـي الــــعـــراقـي صــــدرت له ضــــمـن اصـــدارات دار
) تـقع في الـشؤون الـثـقـافـيـة روايـة بـعـنـوان (فـقيـه الطـ

توسط. 192 صفحة من القطع ا
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ــسـرحي (هـوى غـربي) اخملـرج الـســوري حـقق عـرضه ا
ـؤلفه لـوتس مسـعود حـضورًا جـماهـيريـاً طول أسـبوع
عـلى خــشـبــة مـســرح احلـمــراء بـدمــشق مـقــدمـاً شــرحـاً
لـلـعالقـات االجـتـمـاعـيـة واإلنـسـانـيـة بـ طـبـقـات اجملتـمع

والرؤى اخملتلفة ألبنائها بشأن عالقتهم بالوطن.
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أمون نـظمات بـدار ا ي الـعراقي ضيـفته شعـبة ا االكاد
عرفة في للـترجمة والنـشر في ندوة بعـنوان (دور إدارة ا

التنمية العقلية).
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ــســلــسل ــمــثل الـــســوري جــســد دور الـــبــطــولــة فـي ا ا
تأليف مـروان البوشي وإخراج التـلفزيوني (ويـن راحوا) 

هزار زنبركجي.

وتـعد صبـاح األخت الصغـرى للمـمثلة
سـامية اجلزائـري بدأت التمـثيل بعام

وغابت لفترة عن الساحة 1973
الــفـنـيــة ثم عـادت وهي عـضــو نـقـابـة
الــفـنــانـ الــسـوريــ مـنــذ تـاريخ 28
شـبـاط .1977وفـي الـشـأن الـفـني; فـإن
وسم صـبـاح اجلـزائـري تـشـارك هـذا ا
ببطولة مسلسل حارس القدس للكاتب
حـسن يوسف واخملرج بـاسل اخلطيب
ـطــران الـراحل والــذي يــروي سـيــرة ا
إيـالريون كـابـوجي. وشاركت بـ 2019
فـي عـمــلــ هــمــا سالسل دهـب بـدور
عـــواطف خــا ونــاس من ورق بــدور

لكة بلقيس. ا

{ اخلـرطـوم  –وكـاالت - فـاز الـفـيـلم الـقـصـيـر (حـاحـاي
الكالب) للـمخرج صـدام صديق وياسر فـايز بجائزة
(الـــفــيل األســـود) من مــهـــرجــان الـــســودان لألفالم
ــسـتــقــلــة في دورته الــسـادســة الــتي اخــتــتـمت ا
ــاضي.يـتـنـاول الـفـيـلم قـصـة الـرجل االثـنـ ا
تزوج من الهولندية نورا السوداني درويش ا
بـعـد  26عـامـا في أوروبـا وبــعـد بـلـوغ ابـنـته
سن الـثامـنة عـشر يـظهـر عشـيق محـتمل في
حياة االبـنة فـتتحـرك بداخل درويش مـشاعر
األب العـربي ويستدعي من الـذاكرة العادات
والـقــيم الـتي تـربى عـلــيـهـا في الـسـودان ويـدور
حـوار طـويـل بـيـنه وبـ زوجــته بـعـد حــفل عـيـد مـيالد
ـسابقـة الرسمـية عشرة أفالم االبنة. وتـنافست في ا
سودانيـة ومنحت جلـنة التـحكيم جـائزتهـا اخلاصة
لفيـلم (رحلة إلى كينيا) من إخراج إبراهيم أحمد
وشـهــرته (سـنـوبي).ويــدور الـفـيــلم حـول رحـلـة

فـريق داخل حافـة صغـيرة في طـريقه من اخلـرطوم إلى كـينـيا مرورا
هرجان طالل عفيفي بإثيوبيـا للحاق ببطـولة تقام هناك.وقال رئـيس ا
في كـلـمـة اخلتـام (الـسيـنـمـا في السـودان فن مـقـاوم ومرتـبط بـذاكرة
النـاس كـانت له بـدايات مـنـذ زمن طويـل ولكن الـظـروف االقتـصـادية
والسياسية التي تدخلت بشكل سلبي منعت أن يكون هناك ثراء على
ا أفـقد الـسينـما وصنـاعتـها الكـثير مسـتوى اإلنتـاج أو االحتـكاك 
من مقومات الـنمو).وأضاف (الـيوم جند أنفـسنا أمام بـدايات جديدة
يضيء قـنـاديـلهـا صـهيب قـسم الـبـاري وأمجـد أبـو الـعال ومروة زين
وحـجـوج كـوكـا بـدايـات قـويـة تـسـتـمـد عـزمـهـا من الـتـمـرد والغـضب
والـتـطـلع والـروح الـفــنـيـة الـعـالـيـة. لــقـد شـرفـنـا هـؤالء الـسـادة خالل
ـا نـالـوه من تـقـديــر واهـتـمـام الـعـالم كـله). وقـدمت الـدورة ـاضي  ا
ـستقـلة على مـدى أسبوع السادسـة من مهرجـان السودان لألفالم ا
نـحو  80فيـلمـا بـ روائي وتسـجـيلي من  25دولـة في تسـعـة مواقع
ـركـز ـانـي واجملـلس الـثــقـافي الــبـريـطــاني وا مــنـهـا مــعـهــد جـوته األ
الثـقافـي الفـرنسي وبـيت الـتراث والـنادي الـقـبطي ومـؤسسـة سودان

فيلم فاكتوري.

ن حـولك. حـان الـوقت لـبـعض اجلـدّية تـرقّب غـيـرة 
اليوم .

qL(«

زعجة  ساعـدة للتفـاصيل ا كنك أن تـطلب بَعْض ا
. عقّدة.يوم السعد االثن ا

Ê«eO*«

كن أن تـتغـلّب على حب االمـتالك. أبعد برهن بـأنّك 
الغيرة ودقّق توقّعاتك .

—u¦ «

جتــاهــلك لـبــعض الــتــفــاصــيل قــد يـقــودك الى وضع
صعب في العمل.

»dIF «

فـكّـر بـهدوء بـعـيـداً عن تعـقـيـدات العـمل  ثمّ انـظـر ما
يحدث.رقم احلظ .2
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في الـعـائــلـة جـو مـريح لـكن احــد اطـفـالك قـد يـواجه 
مشكلة حاول مساعدته .
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ال تفاجـأ إذا توصّلت إلى قرار مهم فجأة. فالقرارت 
همة تأتي بشكل غير متوقع. ا

ÊUÞd «

كن  كنك أن تـخطو خطوات واسـعة.. هناك أمور 
أن تصبح أكثر جماالً هذه اللّيلة.

Íb'«

الـــعـــمل في وضـع الـــركـــود . أنت األول بـــأفـــكـــارك 
الالمعة.يوم السعد االربعاء.

bÝô«

زمـالؤك في العـمل يـريدون مـنك اجمليء بـالشيء غـير
متوقّع  فكن مستعداً .

Ë«b «

قد توجـهك مشاكل عاطفـية مع الشريك حاول جتنب 
اية مواجهة في األيام القادمة .

¡«—cF «

الــعــاطــفــة ســتــؤجج نــيــرانــهــا في قــلــبك فـال حتـاول
. اخمادها.يوم السعد االثن

 u(«
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الـــكــلـــمــات لــهـــا مــكـــانــهــا
ــربــعــات ــنــاسـب داخل ا ا
بــاســتــثـنــاء كــلــمــة واحـدة
اغـفلت عـمـدا. تـلقـائـيا ومع
احلل الــصــحـيـح سـتــظــهـر
ـــطــلـــوبــة: (من الـــكــلـــمــة ا

االنبياء):
كــوبن هـاجن  –نـور  –روع
–مول –البرازيل  –عام  –

سـيادة  –كـرمه  –وطـني –
يــاسـر  –الـربــيع  –انس –
الـــســـحــاب  –عـــقـــائــدي –
ايـوب  –ســحـاب  –نـور –

يعال  –حصار.
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فينا
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لـحن القـدير سـعيد الـعجالوي زيـد احلزن واالسى نـنعى الـفنـان الرائـد وا
الـذي تــخــرج عـلـى يـديـه الـعــشــرات من فــنـاني اخلــمــســيـنــات والــسـتــيــنـات
ـطـربات طـربـ وا والـسبـعـيـنـات كـما تـغـنى بـأحلـانه الـعديـد من الـفـنـانـ وا

واليزالون .
وافق 4 نية العجالوي صباح االربعاء 29 كانون الثاني  2020 ا وقد وافت ا
ـستشـفيات جمـادى االخرة عن عمـر ناهـز الثالـثة والـتسعـ وذلك في احد ا
تـحـدة االمريـكـية وكـان الـفقـيد قـد اقـام مع أسرتـه في امريـكا في الـواليـات ا
شـهور الذي كان منـذ النصف الـثاني من التسـعينـات . وفي محل اخليـاطة ا
لكـه في منطـقة الـعبـخانة بـالقـرب من شارع الـرشيد ثم انـتقل قـرب سيـنما
النـصر  يعج بـالفـنانـ احملترفـ الذين يـطلبـون احلانه و بـالهـواة الذين كان
يـدربـهم عـلى الـغنـاء واشـتـهر الـعـديـد منـهم  بـعـد ثورة 14 تـموز 1958 وكـان
الفـنان الراحل معـروفاً بروحه الوطـنية وخلـقه الدمث .. واضافة الى الـتلح
ـتلـك صـوتاً ووسـامـة اهـلـتـاه ألن يـدعى لـلـظـهـور عـلى الـشـاشات فـقـد كـان 
العـراقية في اخلمسيـنات .وفي امريكا كـانت غرفته زاخرة باجـهزة التسجيل

ـتــنـوعـة الــتي شـكـلت واالشـرطـة ا
مكـتـبة مـوسـيقـية وغـنـائيـة نادرة
اضـــــــافـــــــة الى انـــــــواع االالت
ـوسيـقـية وظل يـرعى الـفنـان ا
ـهـجـر.و الـذين يـقـصـدونه في ا
قـضى بعـد ان اعيـاه التعب في
الـسـنوات االربع االخـيـرة وقبل
اربـعة اشـهر من وفـاته ونـتيـجة
االعـــيـــاء وكــــبـــر الـــسـن اصـــبح
عاجزاً عن احلركة حتى توفاه الله
الى رحـمــته .اسـكــنه الـله فــسـيح

جـــــنـــــاتـه والـــــهـم اســـــرته
وطــــــالبــــــه وزمـــــالءه
الـفــنـانــ الـصــبـر

اجلميل.
انــا لــلـه وانــا الــيه

راجعون 

سعيد
العجالوي
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سـرح اقامة تشـهد دائـرة السـينمـا وا
سرح الطفل ورش فنية متخـصصة 
وعـنـهـا حتـدث مديـر الـفـرقة الـوطـنـية
ــســرح الـطــفل الــفــنـان حــســ عـلي
صـالح قـائـال ( هـنـاك عـدة ورش فـنـية
ــســرح الـطــفل والــتي مــتــخــصــصــة 
اقـــيــمت مـــؤخــرا االولـى تــهـــتم بــفن
التمـثيل وااللقـاء بادارة الفـنان مقداد
مـسلم واسـتمـرت ستـة ايام والـورشة
الــثــانـيــة هي ورشــة صــنــاعــة الـدمى
ية زينب عبد تحركة بادارة االكـاد ا
االمـير واسـتمـرت سـبعـة ايام انـتجت
لنـا تسع دمى قفـازية وعمالً مـسرحياً
خـاصاً بـعروض الـدمى سـيقـدم قريـبا

WO uBš wŽ«d¹ Ê√ V−¹ sH « «c¼ v u²¹ s
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عــلى خـشــبـة مــسـرح الــرافـدين لــفـئـة
ريــاض االطــفــال واخــيــرا ورشــة فن
ـسـرح الـطفل بـادارة الـفـنان الـكـتـابة 

ي حس علي هارف). واالكاد
 وعـن هـــــذه الـــــورشـــــة قـــــال هـــــارف
(باشرت بتأطير وإشراف وإدارة هذه
الـــورشــة عــلـى مــدى اســبـــوع بــواقع
جـلـسة لـكل يـوم تـهدف هـذه الـورشة
ــشــتــركــ عــلى آلــيـات الى تــدريب ا
ــسـرح وقــواعـد الــكـتــابـة اخلــاصـة 
ـا لهـا من خـصـوصـية بـالـغة الـطـفل 
ن يـتـولى هـذا الـفن يـجب ان يـكون و
مـلـمـا بـالــقـواعـد االسـاسـيـة لـلـكـتـابـة
مــتـمـثـلـة بــكـيـفـيـة الــكـتـابـة االخـراج
الـفني عـناصـر الدرامـا بصـورة عامة
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الطـفل ( تهـدف هذه الـورش  لتـخريج
كـوادر تـكــون نـواة لـلـفـرقــة الـوطـنـيـة
ــــســــرح الـــــطــــفل مـن خالل تــــقــــد
ــــعــــلــــومـــــات عن عــــالم الــــدروس وا
الـطـفـولـة وحـصـيـلـتـهـا مجـمـوعـة من
سرحـية وسيكون عددها النصوص ا
عـشرة وتـكـون متـاحـة امام اخملـرج
ولـديـنـا االن ثالثـة عـروض مـسـرحـيـة
جـاهـزة وهي حدث في الـغـابـة اخراج
محمد كاظم ومسرحية ذ مويز اخراج
عالوي حـســ ومـسـرحــيـة الــسـاحـر
ـصبـاح اخراج حـس عـلي صالح وا
وسـتبـدا اول الـعـروض في الرابع من
اذار القادم ويتم من خاللـها التنسيق
ــــــدارس الصـــــطـــــحـــــاب مع ادارات ا

مع مراعاة خصوصـية الطفل كمتلق)
ـشــتـركــ في هـذه مــضـيــفـا (نــعـلـم ا
ـهارات والـقـواعد االسـاسـية الـدورة ا
ــــتــــدرب عـــلــــيـه ان يـــتــــعــــلم وفق وا
إمكانياته وموهـبته وجتربته وخبرته
وجه سـرحي ا أصول كـتـابة الـنص ا
لــلـطـفل . وفي خـتـام الـدورة سـنـخـرج
سرحـية توازي بعـدد من النصـوص ا
ـشـتـركـ بـالـدورة وسـيـحـتـفظ عـدد ا
قـسـم مـسـرح الـطفـل بـهـذه الـنـصوص
سرحية و لتكون مصرفا لـلنصوص ا
سرحي وكـما سـتأخذ مكـتبـة للـنص ا
هـذه الـنصـوص طـريقـهـا لإلخراج من

.( قبل اخملرج
 وعن اهداف الـورش قال مديـر مسرح

طــلـبـتـهم الـى قـاعـات الـعـروض). الى
ذلك وقبل بدء هذه الورشة لفعالياتها
افـتــتـح مـديــر عــام دائــرة الــســيــنــمـا
ـســرح احـمـد حــسن مـوسـى قـاعـة وا
ــــرســــومي ريــــاض عـــبــــد احلــــافظ ا
للبحوث والتأهيل اإلداري في الدائرة
مشيـرا الى ان(هذه القاعـة ستحتضن
الـورش والنـدوات والبـحوث لـتطـوير
وتــأهــيل مـالكــات دائــرة الــســـيــنــمــا
ـــــســـــرح. وقـــــد ســـــمـــــيـت بـــــأسم وا
ــــرســــومي تــــقــــديــــرا لــــلــــجــــهــــود ا
ـرسـومي اإلسـتـثـنـائـية الـتـي بـذلهـا ا
إبــان تــولــيه اإلدارة الــعــامــة لــدائــرة
سرح والنهوض بواقعها السينما وا

بعد احداث عام 2003. 

صباح اجلزائري

{ لوس اجنلوس  –وكاالت - ألتقطت عدسات
شاهير (الباباراتزي) كاميرات مصوري ا
ية جينيفر لوبيز خالل صوراً للنجمة العا
دخولها ومغادرتها النادي الرياضي في

ميامي.وكانت لوبيز البالغة من العمر  50 عاماً
التي تستمر في التواجد في النادي الرياضي
للمحافظة على قوامها برفقة خطيبها ألكس
رودريغيز.لوبيز وأليكس البالغ من العمر 44

عاماً بدآ يتواعدان عام  2017وأعلنا خطوبتهما
اضي. في آذار ا
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