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احتاد االذاعي والتلفزيوني يضيف جالل كامل مع عرض فيلمه (اللوحة)
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ي سـكـوت ووكر تـوفي جنم الـروك الـعـا
عــضـــو فــرقـــة( االخــوة ووكـــر) اإلثــنــ
اضي  عن عمـر يناهز 76 عامًا.وفي ا
بيـان نـشرتـه شركـة االنـتاج الـتي تـتـبنى
كـانت اعـمـاله في الـفـتـرة االخـيـرة اعـلن
دة وفاته الـذي صـدم محـبيـه وجاء فـيه(
نصف قرن عـبقـرية سـكوت أثـرت حياة
اآلالف كفـنـان مـنـفـرد ومـنـتج ومـلحن)

ولم يوضح البيان سبب الوفاة.  
ووكـر مـن مـوالــيــد أوهــايــو عـام 1943
عاش فى بـريـطانـيـا من عام 1965 إلى
عام  1970واستطـاع ان يحـقق جناحاً
ية اصبح سفيرا كبيرا فوصل الى العـا

للروك في العالم.
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ضــمن فـــعــالـــيــات مـــهــرجـــان ربــيع
االطـــــفـــــال فـي مـــــوســـــمه احلـــــادي
عـشــرلـدار ثـقـافـة االطــفـال تـواصـلت
فـعـالـياتـه في اسـبوعـه الثـالث حتت
عـــنـــوان (تـــضــامـــنـــا مـع ضـــحـــايــا
العـبارة) عـلى خشـبة مـسرح الـهيـئة
الــعــامــة لــآلثــار والــتـراث وشــاركت
فــيـهــا مـدرســة األسـرة الــتـعــلـيــمـيـة
االبتدائية اخملتلطة ومتوسطة زينب

للبنات.
وافتتحت الفعاليات بوقوف االطفال
بــصـــمـت وخـــشـــوع تــضـــامـــنـــا مع
أقــرانـهم مع ضــحـايــا الـعــبـارة وهم
يــحــمــلــون الــشــمــوع دقــيــقــة حــداد
وتــرحم عــلى ارواح تــلك الــشــمـوس
ــوت الـــتي كــانت عـــلى مــوعـــد مع ا
وهي حتــتـفي بــربـيـعــهـا في مــديـنـة
ــوصل  ثم اعــتـلـت مـجــمــوعـة من ا
فـــــراشــــــــــــــات مـــــدرســــــة األســـــرة
التـعـليـمـية اخلـشبـة وهم يـلوحـمون
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ــكــتب الــثـقــافي ــتــرجم  الــعــراقي نــعــاه ا الــكــاتب وا
وت الكردي في احتاد االدباء العراقي بعد ان غيبه ا

اثر معاناة طويلة من مرض عضال .
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ــغـــربــيـــة  شــاركت الــفـــنــانـــة ا
جــمـهــورهــا فـرحــتــهـا بــفــوزهـا
بـــجـــائــــزة (بـــانـــثـــر اوردز) في
امـريـكـا  كـأفـضـل فـنـانـة شـابـة
بـالشـرق األوسط ونـشرت عـبر
صــفـــحــتـــهــا اخلــاصـــة عــلى أحـــد مــواقع الـــتــواصل

اإلجتماعي عدداً من الصورة والفيديوات.
ÍbOÐe « œ«uł wKŽ

اخملـرج الــعـراقي يـصـور أحـدث اعـمــاله الـكـومـيـديـة و
ـبارك و هـو مـسلـسل (تيك اخلاصـة بـشهـر رمضـان ا
أوي) بطـولة نـاهي مهدي و عـلي داخل ومحمـد حس

عبد الرحيم .
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ـكتبـة الوطنـية االحد الكـاتبة االردنـية ضيـفتـها دائرة ا
ــاضي لــلـحــديث عـن روايـتــهــا (عــدل ظـالـم) وقـدمت ا

قراءة نقدية للرواية الكاتبة حن أبو صبيح.
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ـــمــثــلـــة الــعــراقـــيــة تـــشــارك في بــطـــولــة مـــســلــسل ا
تـأليف فالح الك  (الـعرضحـاجلي) مع الفنـان قاسم ا

العبد الله و إخراج جمال عبد جاسم..
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الـطـبـيـب الـعـراقي من دائـرة صـحـة الـرصـافـة بـبـغـداد
ضيـفته وزارة  الشباب والـرياضة في ندوة عن قاعات

ساج واالمراض االنتقالية. ا
 bLŠ« bM¼

ـاضي ـذيـعـة واالعالمـيـة الـعـراقـيـة احـتـفت االثـنـ ا ا
بتـوقيع ديوانها الـشعري األول (ذاكرة جنمـة ) بجلسة

اقيمت على قاعة عشتار في مقر وزارة الثقافة.
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وفي عــام 2012 أصــدرت أونـــو فــيــلــمــا
وثـائـقـيـا بـاجملـان عـنـوانه فـراش الـسالم
(بـيد بـيس) عن فـعـاليـة الـبـقاء بـالـفراش
ـاثلة قام في أمستـردام وفعالـية أخرى 
بـهـا الـزوجـان في مونـتـريـال بـكـنـدا بـعد

عدة أشهر.
ا لذكراهما ستُغرس زهرة بيضاء وتكر
يـطـلق عـليـهـا اسم تـيـولـيب الـسالم أمام

الفندق غدا اخلميس.
ومن الفـعاليـات األخرى التـي ستشـهدها
أمـــســتــردام حــفال غــنـــائــيــا وجــولــة في
غـرفـتـــهـمــا الـشـهـيـرة الـتي حتـمل الـرقم

.902
وأشـار مــشـكـكــون حـيـنــئـذ إلى أنه لـيس
قـدور اجلمـيع البـقاء في الـفراش طول
اليوم أو أن يكونـوا مشهورين مثل جون

ويوكو.
لــكن لــيـنــون قــال بـغــضب لــصــحـفي في
الفـيلم الـوثـائقي (تـوقف عن سؤالي عـما
إذا كــان األمـــر ســيــنــجح وافــعل شــيــئــا
بــنــفــسـك).وأضــاف (أطل شــعــرك اكــتب

الفتة).

{ أمستردام  —وكاالت - في عام 1969
جتـاهل الـزوجان الـفـنـانان جـون لـيـنون
ويوكـو أونو شـهـر العـسل واختـارا بدال
من ذلك الـبـقـاء بـالـفـراش في أمـسـتـردام
ي أثـنـاء حـرب لـلـمـنـاداة بــالـسالم الـعـا
فــيــتــنــام. واســتــقـــبل الــزوجــان وهــمــا
يــرتـديــان مالبس بـيــضـاء زوارا وعــقـدا
مـــؤتــمــرات صـــحــفــيــة مـن الــفــراش في
اجلناح الرئاسي في أعلى فندق هيلتون

بأمستردام من 23 حتى 29 آذار.
ويـــقـــام هــذا األســـبـــوع مــعـــرض صــور
وفعاليات أخرى في العاصمة الهولندية
إلحياء ذكرى مرور  50عاما على فعالية
الــبــقــاء في الـفــراش والــتــذكـيــر بــأونـو
وزوجـهـا لـيــنـون الـذي كـان كـاتب أغـان
لفريق البـيتلز الـشهير وقُـتل بالرصاص

في نيويورك في عام 1980.
وباستخدام زهور والفتتـ كتبا عليهما
شــــعــــر الـــسالم وفــــراش الــــسالم قـــدم
الزوجان اسـتراتـيجيـة بسيـطة لتـحقيق
الوئام في العالم وهي رفض العنف بكل

أشكاله.
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القوى على اإلرادة الشعبية واستبقا
قـراراتـهـا الـسـيـاديـة لـتـحـريـكـهـا في
تـآمرين على اجتاه مسـاند ألجـندة ا
أمن واسـتـقــرار مـصـر).وأضـافت في
ذيل بتـوقيع النـقيب أشرف البيـان ا
زكي (أنهـا لن تـقبـل وجود أي عـضو

خائن لوطنه ب أعضائها).
وذكـرت قــنــاة احلـرة األمــريـكــيـة (إن
واكد وأبو الـنجـا شاركا في جـلسات
بــإحــدى قـــاعــات مــجــلس الــشــيــوخ
األمـريـكي في واشـنـطن يـومي األحـد
واالثـــنــ لــتـــســلـــيط الــضـــوء عــلى
أوضاع حـقوق اإلنـسـان والتـعديالت
قـتـرحـة).وأضافت (أن الدسـتـوريـة ا
منـظمات حـقوقـية ونـشطـاء وأعضاء
بــــالـــكـــوجنـــرس شــــاركـــوا في هـــذه

اجللسات).
وعلق أبو الـنجا علـى قرار فصله من
الـنـقـابة بـتـغـريـدة عـلى تـويـتـر قائال
(كــنـت أتــمــنى من الــســـيــد الــنــقــيب
االتصـال بنا عـلى األقل قـبل االندفاع
ــتــســرع والـذي ــثل هــذا الــقــرار ا

هن القاهرة - وكاالت - قالت نقابة ا
ـصـريـة امس األربـعـاء الـتـمـثـيـلـيـة ا
(إنــهــا ألــغت عــضــويــة عــمــرو واكـد
وخـــالــد أبــو الــنــجــا واتـــهــمــتــهــمــا
بـارتــكـاب خـيــانـة عـظــمى وذلك بـعـد
مشاركتـهما في جـلسات غيـر رسمية
عقدت بالكونغرس األمريكي للحديث
عـن أوضـــاع حــــقــــوق اإلنـــســــان في
مــصــر). ويــعـــبــر كل من واكــد وأبــو
الـــنــجــا عــلـى تــويــتـــر وفي لــقــاءات
صــــحـــــفـــــيــــة بـــــشــــكـل صـــــريح عن
مـعـارضـتـهـمـا لـلـرئـيس عـبـد الـفـتاح
الـــســـيــسي ورفـــضـــهــمـــا تـــعــديالت
دستـورية مـقتـرحة تـتيح له إمـكانـية
االســـتـــمـــرار فـي احلـــكم حـــتى عـــام
 2034 بدال من 2022 وفقا للدستور
احلــالي. وقــالت الــنــقــابــة فـي بــيـان
ـهن الـتـمـثـيـلـيـة مـا (تـعـتـبـر نـقـابـة ا
حدث من الـعضوين... خـيانـة عظمى
ـصري إذ تـوجـها للـوطن والـشـعب ا
دون تــوكـــيل من اإلرادة الــشـــعــبــيــة
لــقــوى خـارجــيــة واســتـقــويــا بــهـذه

واكـد كــتب عــلى تـويــتـر الــثالثـاء (ال
يوجد أي عـار في االجتـماع بـأعضاء
الـكـونــغـرس األمـريــكي إلبـداء الـرأي
ـصـري ولـتـعــزيـز مـصـالح الــشـعب ا

عـلومات يُخون قـبل أي حتري عن ا
هــكــذا تــخــتــزلــون الــوطن!).ووصف
واكد في حـسابه علـى تويتـر النـقابة
هن الـسياسـية).وكان (بأنهـا نقـابة ا

لدى دول الـعالم األول مـثل مـا تفـعله
جـــمـــيع الـــلـــوبـــيـــهـــات (جـــمـــاعــات
الــضـغـط)). وكـشـف واكـد فـي الـرابع
من آذار اجلاري (أنه تلقى مـعلومات

عن صدور حـكم غـيابـي ضده
بـالـسـجن من الـقـضـاء الـعـسـكري
مـــجــمــوعــهـــمــا ثــمـــاني ســنــوات
بتهمـتي نشر أخبـار كاذبة وإهانة
مؤسـسـات الدولـة). وأضـاف على
تـــويـــتـــر (أنـــا في اخلـــارج أصال
وبلغـوني لو رجـعت مصر مش
هــــيـــحـــــصــــلي طــــيب وكل
حـــاجـــة جـــاهــزة عـــلى
جـــــــرة قــــــلـم. وأنــــــا
مــــــــــصــــــــــدقــــــــــهـم
الــصــراحــة). وذكــر
أن الــــــســـــلـــــطـــــات
ـــصـــريـــة تـــرفض ا
جتـــــــديـــــــد جــــــواز
سفـره.ولم يصدر أي
تـعـلــيق رسـمي من
الــــــســـــلـــــطـــــات
صـرية على ا
هـــــــــــــــــــــذه

زاعم. ا

ـعـاكـسـات والـعـصـبـية يـأتـي الـيوم بـعـد يـومـ من ا
ليغير كل األجواء حولك.

qL(«

ما بعد الـظهر تبدأ مـزاجيتك بالتـأثير على من حولك
وبخاصة من حتب.

Ê«eO*«

 تـشـعـر بـالـنـشـاط والـقـوة وحتـكم قـبـضـتك عـلى كل
األمور حولك وخصوصا بالعمل.

—u¦ «

احـــذر من أي قــرار قـــد تــأخــذه بـــتــســـرع في فــتــرة
يوم السعد االربعاء. ساء ا

»dIF «

 تـــواجه ضـــغــــطـــاً وعـــمالً مـــتــــراكـــمـــاً مـــنـــذ األيـــام
. يوم السعد االثن اضية ا

¡«“u'«

األعـمـال تـضـغط عـلـيك مـنـذ الـصـبـاح الـبـاكـر لـكـنك
. تكون في وضع قوي جداً

”uI «

ـسـاء قـد تـســوي اخلالف بـيـنك وبـ من حتب. في ا
انت األكثر تأثراً بالظروف.

ÊUÞd «

ـبـالغ بـهـا في فـتـرة الـظـهـيرة  انـتـبه من صـراحـتك ا
بعدها يبدأ الهدوء بالسيطرة عليك .

Íb'«

يــوم صــعـب  فــحــاول أن تـــكــون هـــادئــاً وال جتــعل
زاجية تتحكم بك. العصبية وا

bÝô«

األعـمـال تـضغط عـلـيك مـنـذ الـصـباح الـبـاكـر تـشـعر
ساء. لل في ا ببعض ا

Ë«b «

فتـرة الـظهـيـرة تشـهـد منـاوشـات وتواجه الـعـديد من
شاكل في العمل. ا

¡«—cF «

تـاز جدا  فاحلظ يرافقك منذ الصباح وكذلك يوم 
ابتسامتك الكبيرة.

 u(«
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ثـالث مـجــمــــــــــــوعــات تــشــــــــكل كــلــمــات من
خــمــــــــــــســة حــروف يــكـمـل بـعــضــهــا بــعــضـا
بـواســطـة احلــرفــ االخـيــرين من كل كــلــمـة.في
خـانــات الــعــمــود الـوسـط حتـصل عــلى الــكــلــمـة

طلوبة: ا
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الـقــاص الـسـوري الـراحل صـدر له كــتـاب عن الـهـيـئـة
الـعـامـة السـوريـة لـلـكتـاب بـعـنـوان (حكـايـات الـفـصول
األربعـة) قامت بجمـعه شقيـقته زكاء وأطلـقت عليه هذا

العنوان وقدم له الدكتور علي القيم.

(أ)
الـنــقـود  –حــكم ثـابــتـة- عـلـم الـنـجــوم- اشـابه-
كـواكب سـمـاوية  –دولـة عربـية  –من الـفواكه –

زجاج.
(ب) 

ش  –احلرف  –مديـنة اوربية شهيرة اخلزي ا

 –مـبرد كـهربائي  –افـساد  –مديـنة امـاراتية –
اصحاب مناصب عليا  –خلفه.

(ج)
توسط  –مذيعـة تلفـزيوينيـة عربية  جـزيرة على ا
 –عاصـمـة عربـية  –يقـال لديـها اخلـير الـيق –

بيت النار  –غليانه  –اودع االمانة  –تقاعس.

بـأعالمهم عـلى رائـعـة الشـاعـر نوفل
ابـــو رغـــيف ( سـالم عــلـى بـــغــداد )
ولـــغــــرس قـــيـم احـــتــــرام الـــنــــظـــام
ولــلــتــشــجــيع عــلـى الــدراســة وعـدم
ــــــــدرسـة واحلــفـاظ الــتـســرب من ا
عــلى الـبــيـئــة من الـتــلـوث اسـتــمـتع
ــــشــاهـــد تــمــثـــيــلــيــة اجلــمــيـع 
ـــشـــاركـــة ومن ثم لـــلـــمـــدارس ا
عرض مسرحية الطريق نحو
اجملـــــد تـــــألــــيـف وإخــــراج
اخملــرجــة  فــاتن اجلــراح
وتــمــــــــــــــــثــيـل فــرقــة
ـــســــــرحـــيـــة الــــدار ا
لـيـكــون مـسك خـتـام
هــــذا الــــبــــرنــــامج
الــذي احــتــضــنه
ـــــــــــتــــــــــــحـف ا
العـراقي جولة
بــ قــاعــاته
الــثــمــانــيــة

عشر.
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تـابع عــشـاق الــسـيــنـمــا احـداث فــيـلم
(الــلـوحــة) لــلــفــنــان جالل كــامل الـذي
ـركـز الـثـقافي في عـرض مـؤخرا  في ا
احتـــاد االذاعــيــ والـــتــلــفـــزيــونــيــ
بــالــتــعـاون مـع مـنــتــدى الق لــلــفــنـون
وســبـقت عـرض الـفـيـلم جـلـسـة نـقـديـة
ـوسوي قائال ( قدمـها الـفنان صـباح ا
ــنــاقــشــة فــيــلـم الــلــوحــة هــو مــدخل 
مــوضـوع مــهم جـدا وهــو :هل الـفــيـلم
الــــتـــلــــفــــزيـــونـي بـــديـل عن الــــدرامـــا
التلفزيونيـة ? لكن هناك حتديات منها
ـيـزانـيـة حــجم الـشـاشـة اضـافــة الى ا
الـتي جتــاوزهـا الــفـيــلم الـتــلـفــزيـوني
والــســـيــنــمـــائي بــحــيـث اصــبح عــلى
سـتوى الـفني واحد بـالتـالي يعرض ا
الـفــيـلم في الــتـلــفـزيـون والــسـيــنـمـا )
واضــاف ( هل مـتــابـعــة ثالثـ حــلـقـة
ـكـن ان يــكـون يــومــيـة فـي رمــضــان 
بـديل عـنـهـا انـتـاج عـشـرة افالم رائـعة

من خالل قــصص قـصـيـرة وحتـويـلـهـا
الى افالم تلفزيونية ). 

بـعـدهــا حتـدث الـفـنـان جالل كـامل عن
جتـــربـــته في فـــيـــلم الـــوحـــة الــذي 
انـتــاجه عـام 1977قـائال ( شـئ مـفـرح
لي ان استعيد الثقة مرة اخرى وهناك
اناس حتـمل االحسـاس بالـعمل الـفني
وهـنـاك شئ اسـمه الـفن احلـقـيـقي هذا
موضـوع مـرحلـة ومجـتمع. االحـساس
ـعاجلـة واحدة خـلف الكـاميـرا تـكون ا
وحركة الكاميرا والشريط كفكرواحد).

وقـــال اخملـــرج عـــزام صــالـح ( جـــهــاز
الـتـلـفزيـون اصـبح شئ ثـانـوي وهـناك
ــصـري والــتـركي من يـتــابع الــفـيــلم ا
بـنـفس الـقـضـيـة من خالل انـتـاج فـيلم
سـيــنـمـائي لــلـتـلــفـزيـون او مــسـلـسل.
ــســلــسل اصــبح ــكــان واحـد كــون ا ا
مــرتــبط االن بــشــهــر رمــضــان يــجـذب
ــشـــاهــد الــعـــراقي )ويــتـــســائل (هل ا

اهتـمام للـمبـدع والفنـان ينـهض بالفن
ومـخـرج الـفــيـلم كـارلـو هــارتـيـون هـو
مــدرسـة اخالقــيـة التــتـكــرر الى جـانب

الراحل معاذ يوسف ).
وقـــال كــامـل مـــســـتـــذكـــرا تـــصـــويــره
لــلــفـيــلم(كـنت امــضي يــوم كـامل الجل
اما اخملرج كارلو تصوير لقطـة واحدة
هـارتـيـون فــتـعـرفت عـلــيه عـنـدمـا كـان
يـبحث عن شـاب الداء الـدور سـالني :
هل تـرسم?هل تركب دراجـة? هل تـلعب
مـنـضدة? اسـئـلة كـثـيرة غـيـر متـرابـطة
تصورتها كذبة نيسان.ثم قال لي : هل
تمثل? اجبته:ال اعرف .انا عازف كيتار
واغني.قال جميل. وحضرت الى مبنى
االذاعة مع مجموعة كبيرة من الشباب
حــيث  اخـتــيـاري من بــ احلـضـور
الداء الــدور و الـــلــقـــطـــة االولى امــام
الكاميرا  اعـادة تصويرها 17 مرة.
لن انسى كـيف احاطـني اخملرج كـارلو
بــرعـايـة خـاصــة خالل االشـهـر الـثالث

تـابعته ام شـاهد الـعراقي يـتمـسك  ا
يذهب الى مشاهدة اعمال اخرى ).

ويـعــود جالل كـامل قــائال (اضـافـة الى
القيمة الفنية واجلمالية لفيلم االلوحة
فأنـه احتـوى نخـبة مهـمة مـن الفـنان
ـال هـو عنـصر الـعراقـيـ )مضـيـفا ( ا
اساسي الي عمل فني لكن التوجد االن
جهـات انتـاج واللوحـة فيـلم سيـنمائي

وليس تلفزيوني ) .
ــداخالت عن الــفــيـلم بـعــدهــا تـوالت ا
فقال الفنان حـافظ العادلي ( فكرة فيلم
الـلــوحـة هي كـيف اسـتـطـاع الـكـادر ان
يــــنــــهـض بــــهــــذا الــــفــــيــــلـم من خالل
اجلـــمــالـــيــات الــروحـــيــة والــفـــيــلم ذا
مـــســــتـــوى عـــالي جـــدا من الـــعـــطـــاء
اسـتـطـاع مـنـاقـشـة حـقـائق اجـتـمـاعـية

مهمة وهو ثروة مهمة ).
وقـال اخملـرج عـلي حـنـون قـال (لـلـفيـلم
والـذكــريـات اجلــمـيـلــة شـاهــدته وانـا
شــاب ورايـته الــيـوم  لالسـف اليـوجـد

التي  تصوير الفيلم خاللها).
وفي ختام اجلـلسة التي حـضرها عدد
ـلتـقى وعـشـاق السـيـنـما من اعـضـاء ا
 تــكـر الــفـنـان جـالل بـدرع االبـداع
لتقى وشهادة تقـديرية قدمهـا رئيس ا
اخملــرج مــظــفــر ســلـمــان ثـم الـتــقــطت
الـصـور الـتـذكـاريـة بـ ابـطـال الـفـيـلم
ـــشــاهــدة واجلـــمــهــور الـــذي حــضــر 
ومـتابـعة فـيلم الـلوحـة للـمخـرج كارلو
جاسم هارتـيـون وبطـولة :جالل كـامل 

الـعبـودي  سـامي قـفطـان  قـائد
الـــنـــعـــمـــاني غـــازي

الـــتـــكـــريـــتي و
ســــلـــــيــــمــــة

خضير  .

{ لـوس اجنـلــوس - وكـاالت - نـشـرت
ي لوفاتو على إحدى ية د النجمة العـا
صـــفـــحـــاتـــهــا اخلـــاصـــة عـــبـــر مـــواقع
الـــتـــواصل االجـــتــــمـــاعي صـــورة لـــهـــا
الـتـقطـتـهـا من داخـل احلمـام. وبـدت في
الصورة بـغاية اجلـمال حيث اسـتعادت
ـثـالـيـة بـعـد وقـوعـهـا ضـحـية صـحـتهـا ا
اإلدمــان عــلى اخملــدرات وعـــلــقت عــلى
الصـورة قائلـة (إليـكم سيـلفي من داخل
ــتــابــعــون بــجــمــال احلــمــام). وأشــاد ا
لوفاتو والثقة الكاملة
الــتـي مــا زالت
تمتلكها بعد

أزمتها.


