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ندالوي صباح ا

يقول ( اوال اتمنى ان يعم السالم وتوفير
الفـرص الـكـبيـرة جلـيل الـشبـاب وخـاصة
وهوبـ منهم وبـكافة مـجاالتهم الـفنية ا
ـلك طاقـات شبابـية مـهمة افـرزتها الننا 
ســـاحــات الـــتـــظـــاهـــر من خالل
تقـد عـروض مـسـرحـية
وسينمائية ابهرتنا).
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طـرب الـلبـنـــــــاني يـشارك في جلـنـة حتكـيم بـرنامج ا
(ذا فـويــز كــدز ) الـتي تــنــطـــلق اول حــلـقــاته الــسـبت

قبل. ا
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ــسـرح ـطــرب الــعــراقي احـيــا مــؤخـرا حــفال عــلى ا ا
ـيــــــة بــدبي بــدولـة الـرئــيــــــــــــسي في الــقــريـة الــعــا
االمـارات الــعـربــيــــــــة مــقـدمــا مــجـمــوعـة من أغــانـيه

ة واجلديدة . القد
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ترجم (مـعجم األديان) غـربي ترشح كتـابه ا تـرجم ا ا
لـلـمـؤلـفـ مـيـرسـيـا إلـيـاد ويـوان ب. كـولـيـلـنـو جلـائـزة
الشـيخ زايد للكتاب عن القـائمة الطويلـة لفرع الترجمة

في دورتها الرابعة عشرة لعام 2020/2019.

b¹bł rKOHÐ ‰uGA  ‰öł
الذي ال يزال في مرحلة االتفاقات األولية
والــتــعـاقــد مع مــخــرج لـلــعــمل قــبل بـدء
ـشـاركـ في الـتـعــاقـدات مع الـفـنــانـ ا
الــعـمل.وكــان جالل قــد اجـتــمع مع غـادة
عـادل فـي فـيـلم (عــيـال حـبـيــبـة) قـبل 14
عــامـاً مـع الـفــنـان حــمــادة هالل وأخـرج
الـفــيـلـم مـجــدي الـهـوارى
وكــتــبه أحـمــد عــبــد الـله
وشارك في بطولته محمد
لـــطـــفي وحـــسن حـــســني
ومـحـمـد جنـاتي وحـجـاج
عـــبـــد الـــعــظـــيم وســـامي

مغاوي.
وكـــــان آخـــــر أفـالم رامــــز
جالل (ســـبـع الـــبـــرمـــبــة)
الــذي  عـرضـه في عــيـد
ـــاضي وحـــقق الـــفـــطـــر ا
أعلى ايـرادات في مـشوار
رامــــز الــــســــيـــــنــــمــــائي
مـــتــخـــطــيــا  35مــلـــيــون
جنيه وشارك في بطولته
جــمـيــلــة عـوض ومــحــمـد
عــبـــد الــرحــمـن وبــيــومي
فــــؤاد ومــــحـــمــــد ثـــروت
تـــألــــيـف لــــؤى الــــســــيـــد

. وإخراج محمود كر
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ـــصــري رامــز جالل مـــشــغــول ـــمــثل ا ا
بالـتحـضيـر لفـيلم جـديد من تـأليف لؤي
الـــســـيـــد الـــذي كـــتب لـه جـــمـــيع أفالمه
ـصـريـة ـمـثـلـة ا األخـيـرة.و تـرشــيح ا
ـشـاركة رامـز بـطـولة الـفـيلم غـادة عادل 
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وكـتـبت في مـدونــة عـبـر حـسـابـهـا
اخلاص على (فيـسبوك):( قررت أال
أتـأرجح مـا بـ مـبادئـي وما أومن
بـه وبـ مـهـنـة أحبـهـا وأعـمـل بـها
منـذ طفولـتي لكن لم تـعد حتكـمها
ــعــايــيـر ــوهـبــة وال ا ا

العادلة).
وتابعت مـؤكدة (أنها ال
تعـاني من االكتـئاب وال
هذا الـقرار ليس اليـأس
انــفــعــالــيــاً وســعــيــدة
بـقـدرتي عـلى اتـخـاذه).
ــهــنــة مــوضــحـــة أن (ا
أصـبـحت عـبـئـاً نـفـسـياً
وعــصـبـيـاً عـلى الـفـنـان
الــــذي يـــــحــــتـــــرم فــــنه
وذاته). وخــتـمت(قـررت
أن أتــــرك الــــتـــــمــــثــــيل
والغناء نهائيا من اآلن
وقـــراري ال رجــعـــة فــيه
بــإذن الــله). يُــذكـر أنــهـا
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مـثـلة لـقـاء سويـدان أنـها أعـلـنت ا
اتـــخــذت قــرارهـــا بــاعـــتــزال الــفن
نـهائـياً لـعدم قـدرتهـا على مـسايرة
التـغيّـرات التي حتـدث من حـولها.

جسدت معاني حب الوطن بالتعاون
مع روضـــــة الـــــفــــلـــــوجـــــة .وبــــدات
الـفـعـالــيـات بـقـراءة سـورة الـفـاحتـة

ترحما على شـهداء العراق ثم قدمت
مـــجــمــوعــة من االطــفــال فــعــالــيــات
بــعـنــوان ( حــقي في الـتــعــلـيم ) و (
وطني الـغالي ) وفقـا لصـفحة
دار ثـــــقـــــافـــــة االطــــــفـــــال في
(فـــيــــســــبـــوك).. كــــمـــا الــــقت
الـتدريـسـية فـي كلـيـة التـربـية
ـفـتوحـة سـحـر فـاروق كـلـمة ا
عن الــعــنف االســري وتــطــرق
ي عـــمـــار جـــاسم في األكـــاد
ـدرسي حــديـثـه الى الــعـنـف ا

عاجلة. وسبل ا
ــهــرجـان قــائـمــقـام وحــضـر ا
مدينة الفلوجـة ومدير التربية
ومدير مـعهد الـفنون اجلـميلة
وعـــدد مـن الــــشــــخــــصــــيـــات
الثقافية والتربوية التي تهتم
بشـؤون الطفل بـاعتـباره جيل
ستقبل .وفي ختـام الفعالية ا
 توزيع الهدايا على االطفال

شارك . ا

أستـاذ التـاريخ في معـهد الـلغـات الشـرقيـة- كوسـوفو
ـاضـي مــنــتـدى الــفِــكْــرِ الــعــربـيّ في ضـيــفـه االحــد ا
ـحاضـرة  عـنوانـهـا(مئـوية العـاصـمة االردنـيـة عمـان 
دستور العهد الفيصلي في سوريا 1920-1918).

اخملـــرج الــعــراقـي اعــاد عــرض مـــســرحــيـــته (ســاعــة
ـاضي على مسرح السـودة) يومي االحد و االثن  ا

الرافدين وهي من تأليف  مثال غازي.

القـاصـة االردنيـة ضـيفـتـهـا جلنـة الـقصـة والـرواية في
رابـطـة الــكـتّـاب بــأمـسـيــة قـصـصــيـة مع الـقــاص بـكـر

السبات ادارها سمير الشريف.

الكمـة الـعراقي رئـيس احتـاد ا
الــــــســـــــابق الــــــراحـل اقــــــام له
االحتــاد الـــعــراقـي لــلــمـالكــمــة
ـاضي حـفال تـابـيـنـيـا الـسـبت ا
ــركـز الـتــخـصـصي في قـاعـة ا

الكمة. با
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الروائي الـعراقي يضيفه مُلتقى سَنا الثقافي والشاعر
لتـقى بأمسية تقام في رعد فـاضل في أوليـ نشاطات ا

وصل. مقهى قنطرة الثقافي في ا

مر اوزرلي

تــغــنـت بــحب الــعــراق امــاالــيــوم
الـــثــانـي فــتـــضـــمن اســتـــمـــراريــة
ــهـرجـان فـي احملـطـة لـفــعـالــيـات ا
ـيـة وزيـارة سـاحـة الـتـحـرير. الـعـا
وكــانت فــعــالــيــات الــيــوم الـثــالث
ــــاضـــيـــة في شـــارع اجلـــمـــعـــة ا
ـــتــحـف الــبـــغــدادي ــتـــنـــبي و ا ا
واحــــتـــفـــالــــيـــة بـــيــــوم الـــســـدارة
دلل التراثي البغدادية في مـقهى ا
.وشهـد اليوم الـرابع اقامة صبـاحاً
ـهـرجـان في جـانـب من فـعـالـيـات ا
مــتــنـــزه الــوزراء.وتــضــمن الــيــوم
اخلامس فعاليات حضارة العراق
تـحف الـعراقـي واختـتام وزيـارة ا
ـديـر ـهــرجـان.وكــان ا فـعــالـيــات ا
الـعـام لـدائـرة الفـنـون الـعـامـة علي
هرجان عويد  العبادي قـد افتتح ا
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ـاضـي فـعـالـيات اخـتـتـمت االحـد ا
مـهــرجـان لـقــاء االشـقــاء الـسـادس
عــشــر لــلــهــوايــات واحلــرف الــتي
ـدة خـمـسـة ايـام  حـيث تـواصـلت 
تــضــمــنت فـعــالــيــات الــيـوم االول
لـلـمهـرجـان الذي اقـيم حتت شـعار
(لـنـصـدح عالـيـاً لـبغـداد احلـضارة
مـــعـــروضــات   فـــنـــيــة والـــسالم) 
مــنــهـا الــرسم واخلـزف مــتـنــوعـة 
ومــــشــــغـــوالت والــــنــــحت واخلط 
تــراثــيــة يـدويــة حــيــاكـة وتــطــريـز
ـواد فــضالً عن االكــسـســوارات وا
العـشبـية والـعسل  الـتي تسـتخدم
لـلـتـغـذيـة والـتـطـبب والـعالج. كـما
اســـتــمــتع احلـــضــور بــالــعــروض
ـشـاركـة التي وسـيـقـيـة لـلـفـرق ا ا

لـــوزيـــر الـــثـــقـــافـــة عـــبـــد االمـــيـــر
احلمداني .

ـهرجان وزارات هذا ويـشارك في ا

صــبـاح االربــعـاء  25كـانـون االول
ــيـة من اجلـاري في احملــطــة الـعــا
ثال منطقة العالوي وسط بغداد 

الـــثـــقـــافـــة والـــســـيـــاحـــة واالثـــار
والـتعلـيم العـالي والبـحث العـلمي
والـشـبـاب والـريـاضـة واالتـصاالت
والـنـقل ومـجلس مـحـافـظة لـبـغداد
وامـانــة بـغــداد ومـحــافـظــة بـغـداد
ودواويـن االوقــــاف والــــعــــتــــبـــات
ـزارات الـنقـديـة وشـبـكة االعالم وا
الــعــراقي ونـــقــابــة الــصـــحــفــيــ
الــعـــراقـــيــ والـــبــريـــد الـــعــراقي
ومـديـريــة بـغـداد الـكــرخ ومـديـريـة
شــرطـة الـســكك واحتـاد االذاعـيـ
والـتـلـفـزيـونـ الـعـراقـيـ ونـادي
فـــرنــاس اجلـــوي وعــمـــادة كــلـــيــة
الــشــــرطـــة وســتـــوديــو الـــبـــابــلي
ــوســـيــقي لـالنــتـــاج والــتـــوزيع ا
ـنـظـمات ـؤسـسـات وا فـضالً عـن ا

نتديات. وا
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فـي الــــــوقـت الـــــــذي تـــــــتــــــواصـل فـــــــيه
االحتـجاجـات والتـظاهـرات السـلمـية في
العـاصمـة بغـداد واحملافظـات تمـنى عدد
من الفـنانـ العـراقيـ ونحن نـودع عام
قـبلة ونستـقبل أخـر ان تهـتم احلكومـة ا
ـشهـد الفـني والثـقافي وان تـدعمه من با
اجل يــنــهض الــشـــبــاب بــامــكــانــيــاتــهم
االبـداعـيــة لـيــقـفـوا الـى مـصـاف الــفـنـان
العربي .وقـالوا في احـاديث لـ ( الزمان )
أن( احلـراك الـســيـاسي الــذي انـطـلق مع
الـتـظـاهـرات الـسـلـمـيـة في تـشـرين االول
ـنــصـرم أكــد عـلـى احلـكــومـة ومــجـلس ا
النـواب ضرورة حتـقـيق مطـالب وحـقوق
ـواطن الـعـراقي وتــوفـيـر فـرص الـعـمل ا
وتــوفــيــر كــافــة اخلــدمــات ودعم جــمــيع
الـقـطــاعـات احلــكـومـيــة الـتي تــوفـر لـهم
همة فرص العمل ومن ضمن القطاعات ا

شهد الثقافي والفني وان دعمه من هو ا
شــانه ان يــعــيــد احلــركــة الــفـنــيــة الــتي
شـهــدت ركـودا في الــســنـوات الــتي تـلت
مرحـلـة سـقـوط الـنـظام الـسـابق ومـثـلـها
شهد الـثقافي بـالتالي احلـراك الشعبي ا
ــســتـمــرة كـانت من خالل الــتـظــاهـرات ا
ومـضــة صــريــحـة لــلــحـكــومــة ومــجـلس
الـنــواب الــقــد والــقــادم بـضــرورة دعم
ـهـمـ واحلـيـويـ وتـوفـير الـقـطـاعـ ا
ــعــنـوي ـالي وا فـرص الــعــمل والـدعـم ا
جلـيـل الـشــبــاب واالهـتــمــام بــرواد الـفن
ـا قـدمــوه طـوال مـسـيـرتـهم وانـصـافـهم 
الـفنـيـة) . وأكـد نـقـيب الـفـنـانـ الـسابق
ـنـدالوي (ان امنـياته في الفـنان صـباح ا
الـــعــــام اجلـــديــــد التـــقـف عـــنــــد حـــد بل
تتضـاعف في االهتمـام باجلوانب الـفنية
كافـة)  وعـن ماحـقـقه خالل 2019 يـقول
(اهم مـــــاحتــــقق لـي عــــلى الـــــصــــعــــيــــد

الـشـخـصي سـفــري الى اجلـيك وحـضـور
ـــعــنـــون اجلــيــكي ـــســرحي ا الــعــرض ا
ـسـرح االسود االصـيل والـذي قـدم عـلى ا
ـهـارة واالبداع ـنتـهـى ا وكـان الـعـرض 
ومالمسـة احليـاة اليـوميـة ولقائـي بكادر
سـرحيـة وتكـر اخملرج بـقالدة االبداع ا
باسم احتـاد الفـنـان الـعرب ). ويـضيف
عن امنياته لـلعام اجلديـد وتاثير احلراك
ـنـجـز الـفـني ( اتـمنى ان الشـعـبي عـلى ا
يــتــمــخض الــعــام اجلــديـد عـن تــغــيـرات
ـا يفـضي بـعـراقـنا جذريـة وجـوهـريـة و
احلـــبـــيب الـى بـــر االمـــان واالســـتـــقـــرار
واالزدهــار وان يـــلــعـب الــشـــبــاب دورهم
ــنـــشــود فـي اغــنـــاء احلــركـــة الــفـــنــيــة ا
ـا يعـزز مـكانـة العـراق على واالبداعـية 

الصعيد العربي والدولي).
وعن مـاحتــقق خالل الــعـام  2019يـقـول
الفنـان صالح القـصب ( اقولـها بـصراحة
مـنـتـهـيـة الشئ حتـقق فـالـفـشل واخلـراب
ستقبل اجملهـول هو الذي كان سائدا) وا
وعن احلراك الشـعبي لـلشـباب وتـوقعاته
في تـأثــيــرهـا عــلى االجنــاز الــفـني خالل
العام اجلـديد يـقول القـصب ( انا مـتفائل
ــا ســيــحـمــله من جـدا بــالــعــام اجلــديـد 
انتصارات على الفساد من خالل ساحات
الـــتـــظــاهـــر وانـــا احـــيي كـل الـــتـــجــارب
الـشـبـابــيـة الـتي بــحق انـهـا تــبـعث عـلى
االمل ).  وحتدثـنـا نـائبـة نـقـيب الفـنـان
الفنانة اسيا كمال عن ماحتقق من اماني

احلكـومـة الـقـادمـة عـلى ان يـدعـمـوا هذه
ـهمة التي اراهـا هي مستقبل الشريحة ا
العـراق ). وقـال الفـنـان عقـيل مـهدي ( لم
ـــاضى احــقـق ايـــة امــنـــيـــة في الـــعــام ا
وبــالــطــبع ال اقــول اني مــتــشــائم لــكن

اتـمــنى ان تــتـغــيــر االحـوال الى
مـــســتـــقـــبـل زاهــر بـــالـــفن
والــــثـــــقــــافـــــة ) وعن
احلـراك الشـعـبي
احلــــــــــــــــــــالـي
وامــنـــيـــاته
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ـركــز الــثـقــافي في الــفـلــوجـة اقــام ا
الـتـابع لـدار ثـقـافـة االطـفـال فـعـالـيـة
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هنية مع كل من كنت الية و ا قم بتصـفية حساباتك ا
تخشى مقابلتهم .
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أنت تعني الكـثير بالنسبة لـلحبيب . ال تقلّل من تقدير
هتم بك.  الناس ا
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في العاطفة لديك فرصة الستعادة حب الطرف اآلخر
ان كنتم على خالف معهم.
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ناسـب لتغـيير كـبير. ـزاج ا رئـيسك قـد ال يكون في ا
انتظر حتى يكون أفضل.
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فـكـر قـبـل أن تـتـصـرّف أو تـتـكـلّم. ســتـتـمـتّع بـالـطـاقـة
متازة. الطبيعية ا
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ـهـام إتـرك الـلــغـو في احلـديث لـغـيــرك. و ركـز عـلى ا
التي لديك .
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جــســمك ســيـحــارب بــشــكل فــعّــال ضـدّ الــهــجــمـات
كروبية والفيروسية.رقم احلظ 9. ا
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مهـما رأيك عن آخر األخـبار فمن األفـضل االحتفاظ
به لنفسك 
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احـذر من العـصـبيـة وأخـطار ضـغط الـدمّ العـالي.يوم
السعد االربعاء.
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احلب حــــولك في كـل مـــكــــان  تـــعــــلّم كـــيـف تـــوسّع
مفهومك له .
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في الـعــمل حتــاول ان جتـعل الــنــاس تـهــتم بك اكــثـر
وستنجح بذلك .
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ال تـتـفـاجـأ إذا كـان يـنـقـصك بـعض الـتـركـيـز الـيـوم 
عليك أن تفكر بعقلك.
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كلمـات ثالثية ورباعية تشكل مفردات ومرادفات
الكلمات الست عشرة.في الدائرة الداخلية حول

طلوبة: االرتكاز حتصل على الكلمة ا
W1b  WOBB  WŽuL−

1- مادة اولية لصنع الرغيف
2- لدغ

3- لقب رئيس وزراء لبناني
4- محرم في االسالم

5- مقام للموسيقى الشرقية
6- سكان البلدية
7- يستخدم للسفر
8- لذيذ الطعام

9- فرس
10- ناج

11-احتياط
12- مدينة سعودية
13- اراضي منبسطة

14- خاصتها
15- مطربة خليجية

16- ودي
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ـمـثـلـة الـتـركـيـة ?مـر افـادت وسـائل اعالمـيـة تــركـيـة ان ا
أوزرلي تـلـقت عـدة عروض من هـولـيـوود  بـعد حتـضـيـرها
لـفيـلمـها األمـيركي (بـروسيـد). وستـذهب في االيام الـقلـيلة
ـقابالت اال ـقـبـلة الـى لوس اجنـلـوس الجـراء عـدد من ا ا
ان أوزرلي لم تـعلّق بعـد على هذا اخلـبر ولم تكشف اي
تـفـاصيل عن األعـمـال التـي تلـقـتهـا. وكـانت أوزرلي قد
ـــســلـــسل تـــلـــقت مـــؤخـــرا عــرض ضـــخم لـــتـــنـــضم 
) اال انهـا رفضت ويـعود سـبب ذلك هو ـنفـصلـ (ا
انـها تريد التمثيل في مـسلسل جديد سيعرض على
احــدى مـــنـــصـــات اإلنـــتـــرنت. الى ذلـك ردّ الــنـــجم
الـتــركي  كـيـفــانش تـاتــلـيـتــوغ عـلى األخــبـار الـتي
نـشرتهـا الصحافـة التركـية مؤخـرا وهي انفصاله
عن زوجـته واعـطـائـهـا لـهـا مـلـيـون دوالر امريـكي
وتـنـازله عـن نـصف مـنـزله واصـفـا هـذا الـكالم

بغير الصحيح.
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وضـعت مـنـشـور االعــتـزال مـتـاحـاً
لألصــدقــاء فـقـط. من جــهــة اخـرى
ــصـري ــلــحن ا ـطــرب وا كــشف ا
عصام كاريكا عن تفاصيل العملية
اجلراحـية التي خـضع لهـا مؤخرا
في األحبال الصوتية. وقال كاريكا
في تصـريح (إن سبب غـيابه خالل
الـفتـرة األخيـرة هـو قيـامه بعـملـية
جــراحـيــة في األحـبــال الــصـوتــيـة
بسـبب وجود نـتوءات في األحـبال
الــصــوتـيــة).وأشــار إلى (أن سـبب
ظــهـــور الــنـــتـــوءات هــو إجـــهــاده
الـــيـــومـي لـــصـــوته) مـــؤكـــدا( أنه
حاليا يشعر بتحسن شديد). وكان
ــــطـــــربــــة آخـــــر تــــعـــــاون له مـع ا
الـلبـنـانيـة مايـا ديـاب التي أطـلقت
منذ أسابيع أغنـية منفردة بعنوان
(ربـع سـاعـة). وكـان آخــر أعـمـالـهـا
اجلـزء الـثـاني مـن مـسلـسـل(عـائـلة
احلـاج نـعمـان)  من إنـتـاج صادق

الصباح.
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خـالل الـــــــــــعــــــــــام
نـصـرم بالـقول ( ا
ليـست كـل االماني
حتــقـقـت وخــاصـة
عـــلى الــــصـــعـــيـــد
الــفــني ولـــكن تــبــقى
االمنيـة التي حتـققت

هي اعادة هيكلة نقابـة الفان العراقي
لـمت كل واسـسنـا بـيـتـا كـبـيـرا وخـيـمـة 
الــفــنــانــ واســتــطـــعــنــا اعــدة تــنــظــيم
هويـاتهم الـفنـيـة بعـدما فـقدت وتـبعـثرت
اسـتــطـعــنـا واتـفــلت بـقــصـد او بــغـيــره 
وبــجــهــود اعــضــاء الـــنــقــابــة ان نــعــيــد
هـويـاتـهـم وبـتـنـظــيم الـكـتــروني ومـنـظم
يضمن حـقوق الـفنانـ الرواد والـشباب
مـنــهم ) .وعن االمــنـيــات لـلــعـام اجلــديـد
تقـول ( اتـمـنى ان نـعيـد مـنـحة الـفـنـان
التي نعمل على اعادتها واالمنية الكبرى
هــو احلــراك الــشــعـــبي الــذي حتــقق في
سوح التظاهرات وتمكن عدد من الشباب

من تــــقــــد اعـــمــــال مــــســـرحــــيـــة
وسـيـنـمـائـيــة ومـوسـيـقـيـة

ابــــدعــــوا فــــيــــهــــا
وســـتـــجـــبــر

صالح القصبعقيل مهدي

آسيا كمال في تظاهرة ساحة التحرير


