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االعالمي الــعــراقي اهـدى نــسـخــة من كــتـابه اجلــديـد
دير العام لدائرة الفنون علي عويد (اوراق فنـية) الى ا
ــنــجــز الـذي يــصب في اثــراء الــســاحـة الــذي بـارك ا

بدع . علومات عن عشرات الفنان وا الثقافية با
 w eI « bLŠ√

Âd−Ž w ½U½

ـطـربـة الـلـبـنـانــيـة تـشـارك في عـضـويـة جلـنـة حتـكـيم ا
بـرنــامج (ذا فــويــز كــدز) الــتي تــنــطـلـق اولى حــلـقــاته

قبل. السبت ا

UNO³×  bFð w³ſe «

≤∞≤∞ w  rNF  Wýœ—b UÐ
انشغلت عنهم في الـفترة االخيرة باالعداد

حلفالت رأس السنة. 
وفي التـفاصـيل طـلب معـجب من نوال ان
تنـظم دردشـة جـديدة مع مـتـابـعيـهـا الذين
يحبونها (وحياتك ما بحب نق بس بال ما
بحس بنق .. شكلو النق الزق بدمي..طيب
دردشي مــعــنــا شــوي نــونــا) فـتــرد عــلــيه
وتــعــده بــالــقــيــام بــهــذا االمــر في 2020
(خـــلص فـي الـــســــنـــة اجلــــــديــــدة احـــلى

دردشة).
ـمثـلة اللـبنـانية الى ذلك وبعد ان حـققت ا
تـقال شـمـعـون جنـاحــا كـبـيـرا خالل الـعـام
2019 وبـشـكل خـاص مـن خالل مـسـلـسل
(عروس بيروت) بدورها الذي لفت االنظار

بشكل كبير.
اال ان شــمــعــون  رفــضت ان تــتــحــدث عن
امـنـيـاتـهـا لـعام 2020 قـائلـة ( لـن أتمـنى
شيئـاً معـيناً ألن احلـالة التـي نعيـشها في
لبـنان غـير مـستـقرة وال نـعرف مـا مصـير
أمنيـاتنـا) وقالت (صـراحة لم أعـد أتمنى
ـكن فـيـها أن بل أشـعـر أنـنـا في حـالـة ال 
نتمنى شيئـاً معيناً نـحن في فترة إنتظار

ÊU e « ≠  ËdOÐ

ـطـربـة الـلـبـنـانـيـة نـوال الـزغـبي عـودت ا
محـبـيـهـا ان تـقـوم بـدردشـات علـى مواقع
الــتــواصل االجـــتــمــاعي مـــعــهم اال انــهــا
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ركـز الـثـقافي لـلـطـفل في سامـراء مـحـاضرة تـثـقيـفـية نـظم ا
بـعنـوان ( فاعـليـة مسـرح الـطفل في بـناء شـخصـية الـطفل )
بـالتعاون مع البيت الثقافي والشـركة العامة لصناعة األدوية
ـسـتـلـزمــات الـطـبـيـة عــلى قـاعـة مـنــتـدى شـبـاب وريـاضـة وا
ســــامـــراء وفــــقــــا لــــصــــفــــحــــة دار ثــــقـــافــــة االطــــفــــال في
وسـلطت احملاضرة الـضوء على عدد من احملاور (فـيسبوك)
سرحي واألبـعاد الـتربويـة والتـثقـيفـية الـتي يبـثهـا العـرض ا
عـرفيـة والتـوعوية ـوجه لألطفـال بهـدف االرتقـاء بالـذائقـة ا ا
لـديـهم.وأوضـحت اهـمـيـة الـتـركـيـز عـلى األهـداف األخالقـيـة
والـتربوية من خالل مسـرح الطفل كونه يقـدم مادة فنية ذات
طـابع ترفيهي لـبث طاقة إيـجابية تـساعد الـطفل على اإلبداع
ـثـقـفـي .هـذا وقـد حـضر احملـاضـرة عـدد من الـتـربويـ وا

عني ببرامج الطفولة . وا

{ لـوس اجنــلــوس - وكــاالت - بــعـد
مـرور مـا يـقــرب الـعـامــ عـلى عالقـة
ي لـيـونـاردو دي كـابـريو مـثل الـعـا ا
التي بعـارضـة األزيـاء كـامـيال مورون 
تصـغره بـحوالي الـ 20عامـاً وكشف
مـــوقع فـــني ان (والـــدة دي كـــابـــريــو
تعـشق مورون وهـي تدعـوه لإلسراع
ـوقع فإن بالـزواج منـها). وبـحسب ا
دي كــابـــريــو يـــفــكـــر جــديـــاً في هــذه
اخلــــطــــوة وذلك عن طــــريـق إتــــمـــام
خــطـــوات زواجه مــنـــهــا خالل2020.
وكــانت كــامــيال قــد دافــعت عن فــارق
العمر بـينهـا وب دي كابـريو فقالت

تزداد مطالب الـعائلة وتبدون منهمك كثيرا في تلبية
تطلبات . هذه ا
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ـال .يـوم تـتــجه أحـوالـكم نــحـو حتـسن ايـجــابي في ا
. السعد االثن

Ê«eO*«

ن يـرغـب في الـبـحـث عن بـيت لــلـسـكن .رقم فــرصـة 
احلظ .2
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اخلالفات والضغوط التي تكون عرضة لها تسبب لك
 . تعباً جسدياً ونفسياً
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صـحيـا علـيكم االنـتبـاه خالل األيام الـقادمـة وترك ما
تاعب . قد يسبب لكم ا

¡«“u'«

ـــهــنـــيــة امــواال إنــتـــبه لــصـــحــتـك. جتــني جـــهــودك ا
. يوم السعد االثن وارباحا

”uI «

تــنـجـحـون في الـقــيـام بـسـفـر عــلى نـطـاق قـريب .يـوم
السعد االربعاء. 

ÊUÞd «

سـتــكــون بــانـتــظــارك فـرحــة كــبــيـرة. وال تــكن كــثــيـر
االنتقاد.يوم السعد السبت.

Íb'«

 حتـصــلـون عــلى رد ايـجــابي ومــطـمــئن من اآلخـرين
.رقم احلظ 9.

bÝô«

بانتـظارك عقد جديد أوتعاقـد مع شخص يكبرك سنًّا
أوخبرة .رقم احلظ .4
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عـليـكم الـعمـل بشـكل مـتواصل  ألجل احلـصـول على
نتائج أفضل .
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ال تزعج احلبـيب بطلـباتك التى ال تـنتهي. كن ايـجابياً
في تصرفاتك معه.

 u(«
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19-25: عصابة دولية
25-31: مدينة عربية

ة 31-37: مدينة ايرانية قد
37-41: حركات جسدية مفيدة

األديب والـتشـكـيـلي االردني الـراحل يـسـتـذكـره الـبيت
األدبي للـثقافة والفـنون بحفل تأبـ يقام غدا اخلميس

في مقر البيت بالزرقاء.

صـرية للـكتاب الشـاعر العـراقي صدر له عن الـهيئـة ا
ضـمـن سـلـسـلـة (االبـداع الــعـربي) ديـوان (مـبـكـرا في

صباح العيد). وهو ديوانه التاسع.

الـكــاتب االردني يـنـاقش الــلـقـاء الـثــاني لـنـادي الـقـراء
والقـارئـات الشـباب روايـته (أنت منـذ الـيوم ) بـجلـسة
تـقام يـوم األحد 12 كـانون الـثاني اجلـاري في مـكتـبة

جامعة اليرموك.

دير العام للـشؤون العلميـة في مركز البحوث معـاون ا
الــنـفــسـيــة بـوزارة الــتـعـلــيم الـعــالي والـبــحث الـعــلـمي
ـقـبل ورشـة ـركـز يـقـيم االحـد ا الـعـراقـيــة اعـلـنت ان ا
بـعـنـوان(قـراءة جـديـدة في كـتاب مـنـهج الـلـغـة الـعـربـية

توسط). للصف الثالث ا

bL×  qOLł œ«bI

اضي ـعـمـاري العـراقي ضـيـفـته الـسـبت ا هـنـدس ا ا
وصل في مؤسـسة بيتنا للثقافة والفنون والتراث في ا
ندوة حـوارية بعنوان(اضاءات عـلى اعادة اعمار مدينة

وصل وجامع النوري الكبير). ا

انوشكا شارما

(بـاجيـراو مـاستـاني). وفي أحـدث ظـهور
لــهــمـا عــلى الــســجـادة احلــمــراء خـطف
شـــاروخــان وزوجــته احلـــســنــاء غــوري
األنـظـار في حـفـل (قـائـمـة الـقـوة) وتـألق
كالهما باألسود وباإلضافة إلى خطفهما
األضواء خطف الثـنائي جائـزة (الثنائي

األكثر أناقة لهذا العام).

{ نيـودلهي  –وكاالت - شـهـدت صنـاعة
األفالم الهندية خالل عام 2019 انتعاشًا
كبيرًا وقدم أبرز جنومها مجموعة عديدة
من األفالم حــقــقت جنـاحًــا كــبـيــرًا.فـضال
على تكر عدد ال يحصى من النجوم في
حـفالت جوائـز عـديدة فـمـنـهم من حصل
عــلى لــقب األفــضل وآخــرين فُــتـحـت لـهم
ـيـة وفي الـســطـور الـتـالـيـة أبـواب الــعـا
نـقــرأ أبـرز إجنـازات جنـوم بــولـيـوود في

وقع البوابة: 2019 وفقا لتقرير 
/ حـصـلت الـنـجمـة أنـوشـكـا شـارمـا على
ـوضــة لـهـذا الـعـام في جـائــزة أيـقـونـة ا
حــفـل اُقــيم في مــومــبــاي.هــذا وتــتــمــيــز
أنـوشـكـا بــأسـلـوبـهـا اخلـاص في األزيـاء
ـسـة جاذبـية الـذي يتـسم بـالبـسـاطة مع 

دون تكلف.
/وحـصـلت بـريانـكـا شـوبـرا مـؤخـرًا على
ًا من جائـزة داني كاي لـإلنسـانيـة تكـر
الـــيــونــيــســيف وذلـك بــعــد ســنــوات من
ـنــظـمــة كـسـفــيـرة لـلــنـوايـا عــمـلــهـا مع ا
احلــســـنــة كـــمــا  تـــكــر شـــوبــرا في
مـهـرجـان مـراكش الـسيـنـمـائي في دورته
الـ 18 حيث حصـلت على جـائزة النـجمة
الــذهـبــيـة عن اعــمـالــهـا وخــاصـة فــيـلم

ثلة في حفل آيفا عن دورها في أفضل 
ـــهــا بــنــفس فــيــلم رازي كــمـــا  تــكــر
اجلــائــزة عن فــيــلـم رازي في حــفل فــيـلم

فير.
وفي سابـــــــقـة من نوعهـا اُختيـرت عليا
في وقت ســابق من هـذا الــعـام لــتـصـبح
ـرشــحـة الــنــجـمــة الـهــنـديــة الــوحـيــدة ا

/كان 2019 حافلًا بالنسبة لرانفيرسينغ
فخالل فعاليـات حفل آيفا لعام 2019  
تـكــر عـدة جنـوم أبـرزهـم سـيـنغ الـذي
ــثل لــهــذا حــصـل عــلى جــائــزة أفــضل 
ًــــا عـن دوره في فــــيــــلم الــــعــــام تــــكــــر
بادمافـات كمـا حصل على نـفس اجلائزة
). هذا وحـصل في حـفل جـوائـز (زي سـ
رانفـير أيـضًـا على جـائزة اخـتيـار النـقاد
ـثل عن نــفس الــفـيــلم في حـفل ألفـضـل 

فيلم فير.
/وحصل أكشاي كومار أيضًا على جائزة
وضة لهـذا العام عن فئة الذكور أيقونة ا
فـي حــفل (قـــائــمـــة الــقــوة) والـــذي لــفت
األنـظـار بـإطاللـة عـصـريـة غـيـر تـقـلـيـديـة

خالل حضوره احلفل.
/وحــــظي الـــــنــــجم هــــريـــــثــــيك روشــــان
بانتعاشه فنية في 2019 وباإلضافة إلى
جناح أعماله الفنية فقد  منحه مؤخرًا
جــائـزة رائــد أعــمـال هــذا الــعـام بــفـضل
عالمــته الـريــاضـيــة (إتش آر إكس) هـذا
ـه في حفل (قائـمة الـقوة) الذي و تكر

ع جنوم بوليوود. جمع كوكبة من أ
/وحـقـقت الـنـجمـة عـلـيـا بـهـات أكـثر من
اجناز في 2019 أبـرزهـا مـنـحـهـا جـائزة

جلــائــزة أكــثــر شــخــصــيـة
أسيوية ملهمة لعام 2019
حـيث  تـرشـيـحـهـا لـلـقب
ضـمن حـفـل جـوائـز خـيـار

الشعب.
وشـارك الـنــجـمـان رانـفـيـر
ســيــنغ وعــلــيــا بــهــات في
فــــيــــلم غــــولي بــــوي هـــذا
الــــعــــام وحــــقق جنــــاحًـــا
ساحقًا كمـا أن هذا الفيلم
ــــثــــابــــة تــــذكـــرة يــــعـــد 

لـألوســـــــكــــــار حـــــــيث 
اختيـار غولي بوي لـيكون
الـفــيـلم الـهــنـدي الـرسـمي

ُرشح ألوسكار 2020. ا
عـلى غـرار زوجـهـا رانـفـير
سينغ كان هذا العام حافلًا
بالنجاحات لديبيكا بادوكون
حـيث  مـنحـهـا جـائـزة أفضل
ـــثـــلـــة فـي حـــفل زي ســـ عن
دورهــا فـي فــيــلم بــادمــافــات كــمــا
حــصـلت عــلى جـائــزة تـشــريـفــيـة في

حـفل آيــفـا حـيث مُـنــحت جـائـزة أفـضل
ثلة على مدار 20 عامًا.
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ــطــرب الــلـبــنــاني احــيـا امس ا
الـثالثاء سـهرة رأس الـسنة في
أوبــــرا دبـي بــــدولـــــة االمــــارات
الــعـربـيـة مـقـدمــا اكـثـر اغـنـيـاته

طلبا.

انــطــلـق من الــرقم 1 مع مــعـــاني ومــرادفــات
الكـلمات التي تشترك مع بعضها بأخر حرف
مـن كل كــلــمـــة لــتــكـــمل مــا بـــعــدهــا. االرقــام

طلوبة: اخملتارة تشير الى الكلمة ا

1-7: فــيـلم ســيــــــــنــمـائي مـن بـطــولـة دريـد
حلام

7-14: مطرب سوري
14-19: شاطيء فرنسي شهير

اكشاي كومار

(هنـاك الكـثـير من
الــــــعـالقـــــــات في
هولـيوود - وفي
تـاريـخ الـعــالم -
حــــيـث يـــــكــــون
للـنـاس فـجوات
كـــــبــــــيـــــرة في
الـعـمـر أعـتـقد
أن أي شخص
يــــــــــــــــجـب أن
يــكــون قــادراً
على مـواعدة
من يـــشــاء).

رياض شهيدقاسم سبتي

والـــثــــقـــافـي وان تـــدعـــمـه من اجل ان
ينهض الشباب بامـكانياتهم االبداعية

ليقفوا الى مصاف الفنان العربي .
وقـــال رئـــيس جـــمـــعـــيـــة الـــفـــنـــانـــ
التـشكيـليـ العراقـي قـاسم سبتي لـ
(الـزمـان)  عـن االمـنـيـات الـتي حتـقـقت
ـاضي (حـقـقـنـا الـعـديد من في الـعـام ا

االمــنــيـــات واهــمــهــا اقــامــة مــعــارض
تـشكـــــــيـليـة ونشـاطات ثـقافـية وفـنية
في جمعية التشكـيلي العراقي التي
هي خــيــمـة لــكــافــة الـتــشــكـيــلــيـ في
الــداخل واخلــارج واالهم انـنــا دعـمــنـا
مــواهب شــبــابـيــة اقــامت مــعــارضــهـا
الـتــشـكــيـلــيـة في بــغـداد واحملــافـظـات
ودعــــمـــنــــا مــــواهب
ـعارض للـمشـاركة 
دوليـة خارج الـعراق

ومازلنا ندعمهم).
وعن االمـنيـة في ظل
احلراك الشـعبي قال
(احلـــراك الـــشـــعــبي
ـفـاصل حـرك كــافـة ا
الـسـيـاسيـة والـفـنـية
والـثـقـافـيـة ووجـدنـا
كــــيـف قــــدم اجلـــــيل
الـشـبــابي مـواهـبـهم
الـفـنـيـة من مـعـارض
وانـــاشـــيـــد وحتـــول
ــطــعم الـتــركي الى ا
بنـايـة ثقـافيـة وفنـية
وهذا لن يتحقق لوال
احلـــراك الـــشــــعـــبي

بــهــمـــة الــعــراقــيــ الــغــيــارى وجــيل
ــبــدع فـامــنــيــتي ان تــدعم الــشــبــاب ا
ـبدع احلـكومـة الـقادمـة هذا الـشـباب ا
وتـوفـيـر الـفـرص وأالهم ان تـفـتح لـهم
ابــــواب الـــتـــعـــيــــ بـــدوائـــر وضـــمن
اخـتـــــــــصـاصــهم وتـبـقى جـمــعـيـتـنـا
ـالذ االمن لـــكل الــفـــنـــانــ ـــكــان وا ا
وبـكـافــة اجملـاالت الـفـنــيـة والـثــقـافـيـة
ودعــمــهم لــيــبــدعــوا من اجـل نــهــضـة

العراق).
وعن امـنيـاته في ظل احلـراك الشـعبي
احلــالي قـال الــفـنــان ريـاض شــهـيـد لـ
(الــزمـان) امس  (ان احلــراك الـشــعـبي
لــلــشـبــاب في ســاحــات الــتــظـاهــر في
عــمــوم الــعــراق يـــبــشــر ان الــفن بــكل
مـسـمـيـاتـه مـسـرح سـيـنــمـا مـوسـيـقى
درامــــا اذاعـــة بــــالف خــــيــــر من خالل
الــعـروض الـتي قـدمت وتــسـتـمـر حـقـا
انــهــا كـــبــيـــــرة وابــهــرتــنــا واثــلــجت

قلوبنا).
وقـال اخملــرج عالء مـحــسن لـ(الـزمـان)
امس عن امـنـيـاته التـي حتقـقت لـلـعام
ـاضي (هي لــيس امـنـيـة واحـدة لـكن ا
اهـمـهـا اسـتـمـرار بــرنـامـجـنـا سـتـديـو
ـدرس والذي عـشرة مـع السـيـدة امل ا
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في الــــــوقت الـــــذي تــــــتـــــواصـل فـــــيه
االحـتـجـاجات والـتـظـاهـرات السـلـمـية
في العاصمة بغـداد واحملافظات تمنى
عـدد من الــفــنـانــ الـعــراقـيــ ونـحن
نـودع عـامــاً ونـسـتــقـبل أخــر ان تـهـتم
ــشــهــد الــفـني ـقــبــلــة بـا احلــكــومــة ا

يـلـقـى الـدعم من صـحـيـفـتـكم (الـزمـان)
ه بـافـضل ومـازلـنـا مـسـتـمـرين بـتـقـد
صــورة وصــوت لــلـعــائــلــة الــعــراقــيـة
واالهم انــنــا تـمــكــنــا من الــنــجـاح في
ـنـتوج مـشـروعـنا الـوطـني وهـو دعم ا
الوطني واليوم يحـقق انتشارا واسعا

مـن خالل دعـم الـــــعـــــراقـــــيـــــ
ــنــتــوجــنــا الــوطــني
الــــــذي لـه ابــــــعـــــاد
اهــمــهــا تــشـغــيل
مـــصـــانــــعـــنـــا
ومــعــامــلــنــا
وتــــشـــغـــيل
االيـــــــــــــــدي
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الـعــامـلـة والـقـضـاء
على الـبطـالة هـذه امنـية كـانت تراودنا
واجدهـا الـيوم بـدات خطـــــوة بخـطوة
تتـحقق وجند ان الـعراقي اليـشتري او
ــنــتـــوج الــوطــني يـــســتــعــمـل ســوى ا
اخلــالص ونــعــده فــرحــة لــنــا اســــــرة
سـتـديـو عـشـرة) . وعن االمـنـيـة في ظل
احلراك الشعبي يقول محسن ( ستديو
عـشرة كـان اول الـداعـم لـهـذا احلراك
ويـــســعـــدني انـي عــنـــدمـــا ازور ســوح
واطن التظاهرات اجد ان الشباب وا
يـتـفـاعـلـون مـعي ويـحـمـلـوني حتـيـاهم
الســــرة الــــبــــرنــــامج واالهـم ان اذاعـــة
ـطعـم التـركي اسعـدتني الـتحـرير في ا
ووجدتها خطوة حتقـقت بهمة الشباب
ـنجـزات الـشـابـية وغـيـرهـا من ا
الـفــنــيـة جــمـيــعـهــا تـســتـحق
الـــتـــكـــر الـــذي يــتـــحـــقق
باالهتمام بـهذه الطاقات
وتــــــوفـــــــيـــــــر فــــــرص
وتــعــيــيــنــهم ضــمن
اخــتـصــاصــاتـهم
ـــــؤســــســــات
الـدولـة وهـذه
امــــنـــــيــــتي
عـــــلــــــهـــــا
تتحقق)

عدسة زياد متي


