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طـرب عمـرو دياب أحدث بعد أن طـرح ا
أغـانــيه الـتي حــمــلت اسم (أول يـوم في
البعد) من ألبومه القادم (أنا غير) اطلق
محبيه اوصاف جميلة عليه كـ(فنان غير
منـتـهي الصالحـيـة وامتـداد لـزمن الفن
اجلـمـيل) حـيث القـت األغـنـيـة اجلـديـدة
اســتــحــســـان اجلــمــهـــور وقــاربت عــلى
الــوصــول إلى مــلـــيــون مــشــاهــدة عــبــر

يوتيوب في يوم واحد فقط. 
وتميزت أغنية دياب (أول يوم في البعد)
بـأنـهــا حـمـلت صــفـات أغـاني الــهـضـبـة
ة من حيث اللحن والكلمات وهذا القد
ما جـعل اجلـمـهور يـقع في حب األغـنـية
مــنــذ ســمـــاعــهــا لــلـــمــرة األولى وكــتب
ـالكي وحلنهـا محمدي كلماتـها أحمد ا
والـــتـــوزيع كـــان بـــتـــوقـــــيـع أســـامــة

الهندي. 
واعتـمـد ديـاب في ألـبومه
اجلـــــديـــــد (أنـــــا غـــــيـــــر)
استراتـيجيـة جديدة وهي
أنه يقـوم بـطرح أغـنـية كل
شهر حتى اكتمال األلبوم
ألهـداف تـسـويـقـيـة فـطـرح
حـتى اآلن األغــاني الـتــالـيـة:
أنـا غــيـر يــوم تالت حتــيـرك
قـدام مـرايــتـهـا مــتـغـيـر

وبحبه.
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البـاحث العراقي ضيفه  الـبيت الثقافي الفـيلي بأصبوحة
ثقـافـية عـنوانـهـا ( كيـفـية احلـفـاظ على األرث احلـضاري

العراقي) أدارتها االعالمية شهد عبد الستار .
Íb¹b(« ¡«b

القـاصـة االردنيـة ادارت االمسـية الـتي اقـامتـها  جلـنة
الـقــصــة والـروايــة في رابــطـة الــكــتّـاب بــعــنـوان (أربع
ان جنـمـات في سمـاء الـقـصة) ,وشـاركت فـيـهـا: نـار

أبو إسماعيل وسمر الزعبي ,ومر عنانزة.
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الــروائي الــسـودانـي تـرشـح جلـائــزة إســمــاعــيل فــهـد
إسـمــاعـيل لــلـروايــة الـقــصـيـرة اخملــطـوطــة عن روايـته
(فطـومة) ضمن قائـمة ضمت سبـعة مرشح من ست

دول عربية.
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لـبـرنـامج (ذا انـسـايـدر)بـالـعـربي(أنـهـا ال
كن أن جتسد قصة حياتها في يومٍ من
األيـــام ألن ذلـك ســـيـــشـــكّل خـــطـــراً عـــلى
قارنة غير العادلة هنية في ا مسيرتها ا
بيـنـهمـا لكـون حمـامة أعـظم منـها بـكثـير
بدليل اختيارها من ب النجوم العمالقة
هرجان). إلطالق اسمها على جائزة في ا
ـمـثـلـة لـقـاء اخلـميـسي الى ذلك كـشـفت ا
عن تأسيس فـرقة غنائـية جديـدة ستُقدم
من خاللها موهبتها الغنائية وأوضحت
خالل لـقـائـهــا مع بـرنـامج (آخـر الـنـهـار)
(أنــهــا أحــبت الــغــنـــاء قــبل احــتــرافــهــا
للتـمثيل) مـشيرةً إلى (خـوضها ?جتربة
غــنـائــيـة مــنـذ عــامـ أفــاقت فـيــهــا هـذا
احلـنـ لــلـغـنـاء بـعـدمــا كـانت تُـغـنّي في
طفولتـها) الفتة إلى( أنـها تنتـمي لعائلة
مــوسـيـقـيــة).وفـيـمــا عـبّـرت عن رغــبـتـهـا
بـإيــصـال رسـالـة إيـجـابــيـة إلى الـشـبـاب
وستحـاول مدهم بالـطاقة اإليـجابيـة عبر
أعــمــالـهــا قـالـت (أنـهــا تـســعى لــلـغــنـاء
لـشعـورهـا بأن الـتـوقـيت منـاسب التـخاذ
تـلك اخلطـوة) كـاشـفة (أن مـوعـد حفـلـها
ـا سيـكون خالل شـهر الغـنائي األول ر

كانون االول اجلاري) .
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ـمـثـلـة مــنـة شـلـبي مــقـارنـتـهـا رفـضـت ا
بــالـفـنــانـة الــراحـلـة فــاتن حـمــامـة الـتي
كُرمَت باسـتالم جائزتـها ضمن فـعاليات
ــــهــــرجــــان الــــقــــاهــــرة الـــدورة الـ 41 
الــســيــنـمــائي الــذي أخــتـتم فــعــالــيـاته
ــاضـيـة.وأكــدت في حـديــثـهـا اجلــمـعـة ا
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قرر الـفـنان خـالد سـلـيم االبتـعاد عن
فــكــرة تــقــــــد ألــبــومــات غـنــائــيـة
ـقـبــلـة بـعـد جـديــدة خالل الـفـتــرة ا
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ـصرية ياسم صبري على مثلة ا أستقرت ا
الــسـيــنـاريــو الـذي سـتـــــنـافـس به في مـوسم
ـقـبـل بـعـد جنــاحـهــا الـعـام درامــا رمـضــان ا
سلسـل حكايتي.وتعـاقدت ياسم اجلاري 
بــشـكل رســمي عـلـى مـســلـسـلــهـا اجلــديـد في
رمــضـان 2020 والــذي يــحـــمل اسم فــرصــة
ـقـرر أن تــبـدأ الـتــحـضـيـر تــانـيـة حـيـث من ا
لـلشـخـصيـة الـتي سـتلـعـبهـا في الـعمل خالل
قبلة.مسلسل (فرصة تانية) من إنتاج األيام ا
شــركـة ســيـنــرجي لــصـاحــبـهــا تـامــر مـرسي
وإخراج مرقس عادي وتألـيف مصطفى جمال

هاشم.
ــقـرر أن تـبــدأ صـبـري تــصـويـر دورهـا ومن ا
خالل ايـام في الوقت الـذي يـعقـد فـيه اخملرج
جــلــسـات عــمل مــكـثــفــة مع مـســؤولي شــركـة
اإلنـتـاج الختـيـار بـاقي أبـطـال العـمل تـمـهـيدًا

لبدء التصوير.
ـسلسل اضي  وتألقت صـبري في رمـضان ا
حكايتي الـذي لعبت خالله شـخصية مـصممة
أزيـــاء بـــدأت من الــصـــفـــر حــتى وصـــلت إلى

{ لـوس اجنــلـوس  –وكـاالت - كــشف
النـجـــــــــم دانـيال كـريغ والـذي يجـسد
دور (جيـمس بـوند) مـنـذ عام 2012 أن
الفـيـلم التـالي (ال وقت لـلمـوت) سيـكون

آخر أفالمه للشخصية.
وقع (يو اس تودي):  وقال كريج 

(لـقـد قـــــــــمت بــإداء الـدور بـشـكل جـيـد
جــداً والــتي إمــتــدت ألكــثــر من عــقــد من

الزمن).
وقــدّم كريغ دور (جـيمس بوند) في  4أفالم

بدايـة من فــــــــــيلـم (كازيـنو رويـال) الـذي عرض في
عام 2006  وسيـكـون فـيلم (ال وقت لـلـموت) مـغـامرته

اخلامسة واألخيرة لشخصية (جيمس بوند).
ثل يلعب دور (جيمس بوند) وقد أصبح كريغ أطول 

متجاوزاً سجل النجم  روجر مور.

الـنـاقــد الـعـراقي يــصـدر له قـريــبـا عن مـؤســسـة ثـائـر
عنـون(لغة العـصامي للـطباعـة والنـشر كتـابه النقـدي ا

عرفة الشعبية  االجراء). الشعر - ا

الـشـاعـر االردني ضـيـفـته الـلـجـنـة الـقـومـيـة في رابـطـة
الكـتاب االردني بندوة حـوارية اقامتها الـلجنة االثن
ــاضي بــعــنــوان (الــوضع الــعــربي الــراهن والــبــعــد ا

القومي للقضية). 

لتقى العراقي للثقافة والفنون الشـاعر العراقي اقام له  ا
ـاضـيـة وحل فـيـهـا في عـمـان أمـسـيـة شـعـريـة اجلـمـعـة ا
هنـدس حيدر اخلـفاجي والقراءة ضيف شـرف الشاعـر ا

النقدية  لالعالمي مجيد السامرائي.

مـثلة السورية انضمت لقائمة أبطال مسلسل بروكار ا
تألـيف سـميـر هز وإخـراج مـحمـد زهيـر رجب .تدور
أحداث العمل في عام 1942 ايـام االحتالل الفرنسي

لسورية.
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ـقيم في لندن الـكاتب العراقي ا
تـرشح كـتـابه (الــعـقـاب والـغـلـو
في الــفــقه والـتــراث االسالمي)
الى جـائزة زايـد لـلكـتـاب ضمن

فئة (التنمية وبناء الدولة).

دانيال كزيغ

إلطـالق وســـوم ضـــدهــــا.وخـــاطـــبت
ا أننا ال ازحة ( جمهورها آنذاك 
نستطيع االستغناء عن الرجال فمن
ـــاذا األفـــضـل أن نـــســـمع كـالمـــهم 
نــعــذبـــهم?… خالص رفــعــنــا الــرايــة
الـــبــيـــضــاء).وجـــاءت تــصـــريــحــات
شيـرين مـتسـقـة مع كلـمات أغـنـيتـها
الــرايــة الـبــيــضـاء الــتي تــقــر فـيــهـا
احلبيبة بضعفها وعذابها في غياب
حبيبـها. وتعالت صيـحات اجلمهور
احتجاجا على تعـليق شيرين لكنها
حـــــاولـت بـــــعـــــدهـــــا اســـــتـــــرضــــاء
احلاضـرين قائـلة (أنـا امرأة مـثلهن
ـكـنـني اإلسـاءة لـهن. فـالـنـساء وال 
قويات أيضا).ووفقا لتقرير للبي بي
سـي عـــــاد مـــــرة أخــــــرى عـــــاد وسم
(#اخـرسي_يــاشـيــرين) إلـى صـدارة
ـواضيع األكـثـر تـداوال على تـويـتر ا
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ـصريـة شيـرين عبد ـغنـية ا أثارت ا
الوهاب حفـيظة قطـاع من جمهورها
عـلى مــواقع الـتـواصل االجــتـمـاعي
بــــعـــد أن وصــــفت مــــنـــتــــقـــداتــــهـــا
بــــالــعـــوانس. جـــاء ذلك خـالل حــفل
أقـــامــته شــيـــرين اجلــمـــعــة ضــمن
فـعالـيـات موسم الـريـاض التـرفـيهي
اذا في السعودية إذ قالت( لم أفهم 
غــضـبـت الـكــثــيـرات من تــصــريـحي
السابق وأطلقن وسما ضدي... أكيد
دول شــويــة عــوانس).وهــذه لـيــست
ـــرة األولى الـــتي تـــغــضـب فــيـــهــا ا
شــيـرين فــئـة من الــسـعـوديــات عـلى
مواقع الـتواصل.فـأثنـاء حفل أحـيته
في الرياض منتـصف تشرين الثاني
اضي حضت شيـرين النساء على ا
طـــاعـــة الــرجـــال مــا دفـع كــثـــيــرات

الذي يسـتمد اسـتمراريتـه وشرعيته
ــــــــرأة حـــــــــسب مـن خــــــــضــــــــوع ا
تـعـبـيرهـم.لذا
طالبت العديد
من النشاطات
الـسـعـوديات
الــــــفـــــنـــــانـــــة
ــــــصــــــريـــــة ا
بـالــتـوقف عن
تقد النصح
لـــــلــــنـــــســــاء
واالكـــــتـــــفــــاء
بـالــغــنـاء. في
ـــقــابـل أيــد ا
آخـــــرون كالم
شــــــــــيــــــــــرين
ودافــعـــوا عن
حـــــقــــهـــــا في

في الــــســــعــــوديــــة يــــلـــيـه وســــمـــا
(#شيـرين_في_الريـاض) و( شـيرين

تــــــــــــــسـيء
لـــــلـــــمـــــرأة

العازبة).
كـــــــــــــــــــــالم
شــــــيــــــرين
الـــــــــــــــــــذي
وصــــــــــــــفـه
الـــــبــــــعض
بــالــعــفـوي
لـم يــــــــــــرق
آلخـــــــــــريـن
رأوا فــــــــيه
تصـريحات
تـــــتـــــبـــــنى
اخلـــــطــــاب
الــــذكــــوري

الــتــعـبــيــر عن رأيــهـا بــحــريـة.بل إن
ــــغــــردات هـــاجــــمن الـــعــــديــــد من ا
ـصـريـة وأكدن مـنـتـقـدات الـفـنـانـة ا
رأة لن تنـجح في حيـاتها دون (أن ا

سند أو حماية الرجل).
وأطــلـق بــعــضــهن وســمــا بــعــنــوان
(تـــكــلـــمي يــا شـــيــريـن) وصــفن من
خاللــــهـــا مــــعـــارضي الــــفـــنــــانـــة بـ

.( تعصب ستشرق ا (ا
ـا أثارت شيـرين اجلدل بسبب ولطا
ـواضيع تصـريحـاتهـا التي تـطرقت 
اجتـماعيـة وسيـاسية.  وال تـعد هذه
الواقـعـة األولى من نوعـهـا للـمطـربة
شـــيـــرين فـــقــــد انـــتـــقـــدت بـــســـبب
تــصــريـحــات أطــلـقــتــهـا فـي حـفالت

سابقة.
وفـي أواخــــــــر اذار 2019 أوقـــــــــفت
شــيـرين عـن الـغــنـاء في مــصـر بــعـد

اتهامـها بـاالسـتهزاء بـاحلكومة في
حــفـل أقــامــته خـــارج الــبالد.وكــانت
شيرين قـد خاطـبت آنذاك جمـهورها
بــالـبــحــرين قـائــلـة (أنــا هــنـا أتــكـلم
ــــــكن بــــــراحـــــــتي.. فـي مــــــصـــــــر 
ــــا دفع نــــقــــابـــة يــــســـجــــنــــوني) 
ـصريـ إلصـدار قرار وسـيـقيـ ا ا
بإيـقـافهـا عن الـغنـاء وإحـالتـها إلى
التحـقيق. وفي 2017 انتـشر مـقطع
فيـديـو للـمطـربة مـن حفل أقـامته في
إمارة الشـارقة تـرد خالله على طلب
ـــعـــجـــبــات بـــأداء أغـــنـــيــة إحــدى ا
مشربتش مـن نيلهـا (بأن الشرب من
مـــيـــاه الـــنـــيل يـــؤدي إلى اإلصـــابــة
ـرض الـبلـهـارسـيـا).و تـرد شـيرين
ـوجهة في كل مرة على االنـتقادات ا
لــهـا بــالـقــول إنـهــا تـقــصـد مــداعـبـة

اجلمهور وإضحاكه.
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كـــان ومــايـــزال غــالـــبــيـــة الــفـــنــانــ
العراقيـ يؤكدون ويتمـنون والسيما
اســتـذكــار رمـوز الــفن والــثـقــافـة وان
ــقـروءة التـهــمــشـهم وســائل االعالم ا
ـرئـية عـلى اقل تـقـدير ـسـمـوعة وا وا
خاصـة ان اجلهات الـرسميـة الثقـافية
والفنية لم تصب اهتـمامها باستذكار
ـنـا االخر الـرمـوز الـتي رحـلت الى عـا
.في وقت جنــــد ان غـــالـــبــــيـــة الـــدول
الــعــربـيــة تـقــيم لــرمـوزهــا الـراحــلـ
ـنــاسـبـات واالحــتـفـال بــهم وتـكـر ا
ـــا قــــدمـــوه خالل عــــوائـــلــــهم وفــــاء 
مـسيرتـهم الفنـية والـثقافـية الطـويلة
ـنـاسـبـة مـرور اثـنـي عـشر والـيـوم و
عـامـا عـلى رحـيل فـنـان الـشـعب راسم
اجلـمــيـلي الـذي انـتـقل الى جـوار ربه
فـي االول من كــانــون االول من الــعــام
2007 ويقينا ستمر مرور الكرام في
ـؤسـسـات احلـكـومـيـة وقـت جنـد ان ا
في غــالـبـيــة الـبـلــدان الـعـربــيـة تـؤبن

وتـــســـتــــــــــذكـــر رمـــوزهـــا الــفـــنـــيــة
ـــــــنـاسـبـة مـرور اعوام والـثـقـافـيـة 
عــلـى رحــيـــلــهـــا وهـــا نـــــــحن نـــقــرأ
ونــســتــمع ونـشــاهــد كــيف يـســتــذكـر
الـــفـــنـــانـــون رمــــوز الـــفن في مـــصـــر
وســوريـا وبــعض الــبـلــدان الــعـربــيـة
مايعطي دافـعا قويا للفـنان الشباب
لــيـقـدمــوا ويـتــواصـلــوا بـابـداعــاتـهم

الفنية.  
من جـــانــبـــهم اكـــد اعــضـــاء الــفـــرقــة
الــقـومـيــة لـلــتـمــثـيل ان (رحــيل فـنـان
الــشــــــــعب راسم اجلـمــيـلي بـجـسـده
فــقـــــــط لــكــنه بــاق مــعــنــا بــاعــمــاله
اخلـالـدة والـرائـــــعـة الـتي تـتـجدد كل
عـام وســتـبــقى في ذاكــرة الـعــراقـيـ
اجــــمع نـــعـم رحل عــــنـــا اســــتـــاذنـــا
اجلــمـــيـــلـي وجــســـده االن يـــرقـــد في
سوريـا لكن روحه حتـوم يوميـا بيـننا

وباقية).
 ونـاشـدوا(اجلـهـات ذات الـعالقـة بـان
بـدع يـستـذكـروا منـاسبـات رحـيل ا

اركـــــــــــــانه بــــعــــد ان
اثــــــــــرى خـــــــــــــــــزائن
االذاعـة والــتــلــفــزيـون
ــسـرح والـســيـنــمـا وا
بـاعـمـاله الـراقـيـة الـتي
تــــتـــربـع عـــلى قــــلـــوب
عــشـــاقه ومـــحــبـــيه من

. العراقي

الـنـصف قـرن وبادوار كـومـيـديـة ظلت
وسـتـبـقى عالـقـة في ذاكـرة العـراقـي
ومن مـنا اليـتذكـر الشـخصـية الـرائعة
(ابــو ضـــويـــة) الـــتي رافـــقـــتـه طــوال
مــــســـــيــــرتـه الــــفــــنـــــيــــة الـى جــــانب
الــشـخــصـيـات الــبـغــداديـة الــتي كـان
اليـ من يـجـسـدهـا فـتــدخل قـلـوب ا
الـعــراقـيـ الــذين احـزنـهم نــبـأ وفـاة
فــنــان الــشـعـب اجلــمـيــلي الــذي رحل
مـبـكـرا وكـان احسـاس غـريب يـتـمـلكه
بـانـه سـيـغــادر الـدنــيـا وهــو يـحـاور
هـاتـــــفـيـا الــفـنـانـة الـكـبـيـرة سـهـام
السـبتـــــــــــي رفـيقـة دربه في اكثر
من عـــمل تــلــفــزيـــوني ومــســرحي
لـيـؤكـد لـهــا (ان امـنـيـته ان يـعـود
الى احـضــان الـوطن الـذي غـادره
بعـد االحتالل عام 2003 ليـموت

ويدفن في العراق).
لـــكن ارادة الـــله كـــانـت االقــوى
ـشهـد الفني والـثقافي ليـفقد ا
الـعــراقي ركــنـا اســاســيـا من
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ســتــكــون في حــالــة انــشــغـال شــديــد فــيــمــا يــتـعــلق
بالعمل.يوم السعد االربعاء.
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ــعـــلــومـــات من خالل ـــكـــنك كــسـب الــكـــثــيـــر من ا
غامرات. يوم السعد الثالثاء. ا
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خذ الـوقت الذي حتتاجه الكتشاف كل ما في إمكانك
عمله ازاء مشكلة عائلية.
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ـالــيـة تـتـحــسن. وحـاول أن تـدخــر شـيـئـاً أوضـاعك ا
لنفسك.رقم احلظ  9.

»dIF «

ستـكـون في حـالـة رائـعـة من اإلبـداع واإللـهـام الـيوم.
الصبر مفتاح الفرج. 
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الية. وقد ترغب في تفادي ركز أكثـر على أوضاعك ا
إجابة أسئلة من حتب.
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ابـدأ في عمل األشـيـاء بنـفسك أو إعـادة استـخدامـها
بدالً من شراء األشياء اجلاهزة. 
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سئولياتك وأمورك اجتهـد في عملك و فيما يخـتص 
نزلية. رقم احلظ 2. ا
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شاكل في جهودك قـد تنتـهي دون فائدة. قـد حتدث ا
حالة احلماس الشديد بالعمل. 
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تـواجه حيـاتك الشخـصيـة بعض الضـغوط. حـبيبك ال
يستطيع التوافق مع سلوكك.
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وزع الـعـمل عـلى الـزمالء لـكي تـنـتـهي من الـعـمل في
الوقت احملدد.
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عـليـك باالهـتـمـام باألسـاسـيـات فيـمـا يـتعـلق بـشـئونك
. الشخصية. يوم السعد االثن
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اكتـب مرادفـات ومـعـاني الـكـلـمـات التي
ـسير تشـترك مع بـعضـها ويـكون خط ا
مع السـهم في الـشكل احلل الـصـحيح

يقودك الى ربط متكامل للشكل:

1- غير عميقة
اء 2- صوت ا

ا 3- من ادوات احلرب قد
4- ما يبطن الشجر

5- اكبر ابناء الرسول (ص)
6- قسم

7- حيوان شوكي اجللد
8- احد ابناء هارون الرشيد

حــفـلـهــا بـعــيـد الـشــكـر في مــديـنـة
نـيـويـورك األمـريـكـيـة فـقـد ظـهـرت
ـقـلـوب وهو مـرتـديـة فـستـانـهـا با
من تـصـمـيم دار األزيـاء الفـرنـسـية

.(Balenciaga"
ولم تـــوضـح ديـــون الـــســـبب وراء
قلوب والتي إرتداءها الفستان با
تـعــتــبــر من أغـرب اإلطـالالت الـتي
ظـهــرت بـهــا الى جـانـب الـنــجـمـة

ليدي غاغا.
وتواجـدت ديـون في نيـويورك من
أجل الــتـرويـج أللـبــومــهـا اجلــديـد
(كــوريج) الــذي طـــرحــته يــوم 15

اضي. تشرين الثاني ا
يُـذكـر أن الـشـركـة األمـريـكـيـة ألـقت
الــقــبض عـلى رجـل في نـيــويـورك
هــو غــيـر مــعــلـوم الــهــويـة أثــنـاء
مــحـــاولــته الـــتــهـــجم عـــلى ديــون

والتظاهر ضدها.

{ لـــوس اجنــــلـــوس  –وكـــاالت -
أثارت النـجمة ?سيل ديون جدالً
كـبـيــراً بـتـصـرفــهـا الـغـريب خالل
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سيل ديون

طرحه آخر ألبومـاته بعنوان (أستاذ
الـهــوى) أواخــر عـام 2016 وبــدايـة
الــــعـــام 2017 ألنه أدرك أن تــــقـــد
أغــــاني ســــيـــنــــغل هي األفــــضل في
ـوقع الفن.وبدأ الوقت احلالي وفـقا 
ـقبلة سليم بـالفعل تـنفيـذ خطواته ا
بطـرح أغاني مـنـفردة وطـرحهـا على
ــهــمــة ــواسم ا مــدار الــعـــام وفى ا
وكـانت البـدايـة بأغـنـيـة (لسه كـبـير)
كـلـمـات ولـيـد الـغـزالي وأحلـان كر
مـحـسن وتـوزيع كـر عـبـد الـوهـاب
الـــتي طــرحــهـــا في كــانـــون الــثــاني
ــاضي وكــانت آخــر أغــاني خــالـد ا

سليم التي أصدرها.
و يعـمل سلـيم على الـتحـضيـر ألكثر
من أغــــــــــنـــيــــة مـــنـــفـــردة جـــديـــدة
وطــرحــهــا تــبــاعــا األولى بــعــنـوان
(عـشـمـني) من كـلـمـات هـشـام صادق

وأحلان مدين.

ــيــة رغم األزمــات الــتي واجــهــتــهــا في الــعــا
حيـاتهـا ومطـاردة أقاربـها لـها من أجل قـتلـها

للثأر من والدها.

واقـامة نـدوات وحـفالت تأبـ اضـافة
الى تـقد بـرامج اذاعيـة وتلـفزيـونية
ــا قــدمـوه من اعــمــال كـبــيـرة احــيـاء 

للعراق).
ـمـثـلة وقـالت نائـبـة نـقـيب الـفـنانـ ا
اسيا كمال (لقد عودتنا جريدة الزمان
عـلى مـبـادرتـهـا باسـتـذكـار رمـوز الفن
والـثــقـافـة والـيـوم نـسـتــذكـر مـعـلـمـنـا
الـكـبــيـر راسم اجلــمـيـلي ونــتـمـنى ان
يـتغـمـده الله بـوافر رحـمـته ونحن في
نــقــابــة الــفــنــانــ نــحــاول جــاهــدين
اسـتـذكـار رمـوزنـا ومــتـابـعـة حـالـتـهم
الــصــحــيــة ومــد يــد الــعــون لــهـم قـدر
االمــكــان). والــراحل راسم اجلــمــيــلي
يـغــفـو بـجــوار اجلـواهـري والــبـيـاتي
مـقـبرة الـغـرباء بـسـوريا مـنـذ ان اعلن
نـبـأ وفـاته صـبــيـحـة االول من كـانـون

عام 2007.
و كــان رحـيل اجلـمـيـلي خـسـارة لـلـفن
الـعـراقي التـعـوض فـقـد عرفـنـاه فـنـانا
شــامال جـسـد خالل مــسـيـرة جتـاوزت


