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نشر الـفنـان اللـبناني زيـن العمـر عبـر حسابه
عـلى تـويتـر صـورة لفـتـاة لفـتت أنـظـار الكـثـير
. واشـار من خالل تغريـدة أرفقها تـابع من ا
بهـا إلى أنها ابـنته ريتـا. وكتب (إذا كنت بحب
احليـاة ومعـلق فيـها ألنك إنتِ بـالذات مـوجودة
وت فيكي باب ريتا طوني حدشيتي). فيـها. 
ــغــردين وتــفــاعل مــعه عــدد كــبــيــر جــداً من ا
وأبدوا اعـجابـهم باإلبـنة الـتي أصبحـت برأيهم

شابة جميلة.  
ويــشــار إلى أن الــفـنــان أعــاد نـشــر الــصـورة
نـفسـهـا عـلى حـسـابه عـلى إنـستـغـرام مـحـقـقاً
عدداً كـبـيـراً من عالمات اإلعـجـاب. ويـذكر أنه
أحــدث ضــجــة مــنــذ أيــام بــعــدمــا نــشــر عــلى
احلـــســاب نـــفــسه فـــيــديـــو جــمـــعه في إحــدى
احلـــفالت مـع شـــاب من ذوي االحـــتـــيـــاجـــات
اخلاصـة حيث ابدى اهتماماً كبيراً به وشجعه
عـلى الـغنـاء بـرفقـته وقـام باحـتـضـانه وتقـبـيله.
وتعلـيقاً كتب (كثيرون على قـيد احلياة. قليلون

على قيد اإلنسانية).
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لـتقى االذاعي والـتلـفزيوني احتـفى ا
ــاضـي بــالـــكــاتب مــســـاء الــثالثـــاء ا
واخملـرج رضــا احملــمــداوي في قــاعـة
اجلواهري وبـحضـور عدد من زمالء
واصـدقـاء احملـمـداوي قـدم اجلـلـسة
ـــلـــتــــقى اخملـــرج صـــالح رئـــيس ا
الصـحن الـذي قـال (جـلـسـة الـيوم
استحقـاق معرفي وفني وضـيفنا
اليوم لـيس صورة للـذاكرة وهو
يعيش بيننـا يسعى ليقدم عمالً
ارقى والزال حريصا ومخلصا
وذكيـا والـيـوم جـئنـا لـنـحـترم
هـذا الــتـوجه في ظـل اجلـفـاء
الــدرامي. والــيـــوم نــحــتــفي
بـاخملـرج والـشـاعـر والـنـاقد
رضـا احملـمـداوي وسـيـرته
الذاتـيـة  تـقول هـو مـخرج
تلـفـزيـوني ونـاقـد وشـاعر
حاصل عـلى بـكالـوريوس
فـــنـــون جـــمــــيـــلـــة قـــسم
الـسـيـنـمـا عـمل مـخـرجـاً
مـسـاعـداً فـي الـعـشـرات
ــــــــســــــــلـــــــــسالت مـن ا

الـدرامــيـة مــنـهــا ذئـاب الــلـيل وشــقـة
ـنـصـور . مـقـابل شـقـة وابــو جـعـفـر ا
واخرج للـدراما التـلفزيـونية مـسلسل
الصيف والدخان وحصل على العديد
من اجلــــوائــــز عن مــــجـــمـل اعـــمــــاله

الدرامية).
بعدها حتدث احملتفى به عن مسيرته
الــفـــنــيـــة واالبـــداعــيـــة قــائـال (كــانت
بداياتي في التلفزيون عام  1991من
خالل بــرنــامج ســيــنــمـا االطــفــال مع
نسـرين جـورج ثم بـرنـامج مـسـابـقات
االطـفــال بـعــدهـا انــتـقــلت الى بـرامج
وافالم وثائقـية في القسـم الثقافي ثم
ذهــبـت الى قــسـم الــدرامـــا كــمـــخــرج
مــســاعــد في تـــمــثــلــيــة نــاس ونــاس
لــلـــمـــخـــرج صــبـــاح رحـــيـــمه. وهــذه
بداياتي االولى افالم وثـائقـية ودراما
تلفزيونيـة). بعدها حتدث احملمداوي
عن النص الدرامي والسيـنمائي فقال
( هـناك فـروقـات كـثـيـرة كـون جـمـهور
السيـنمـا يخـتلف عن جـمهـور الدراما
وتــقــســيــمــات الـــنص الــدرامي غــيــر
الـنص الـسـيـنـمـائي وهـذه الـفـروقـات
مــوجــودة فـي كل الــنـــصــوص). وعن
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ـــنـــتج { لـــوس اجنـــلــوس  –وكـــاالت - دفع ا
السينمائي األمريكي السابق هارفي واينست
اضي من اتهام جديد بينما ببراءته االسبوع ا
ـقبلـة إلى كانـون الثاني في تأجـلت محاكـمته ا
ــدعــون بــاالغــتــصـاب قــضــيــة اتــهـمـه فــيـهــا ا
واالعتـداء اجلنسي.ودفع وايـنست ( 67عاما)
بــبــراءتـه أمـام مــحــكــمــة فـي مـانــهــاتـن بــواليـة
نيـويورك حـيث تأجـلت محـاكمـته أربعـة أشهر
إلى الـسـادس من كـانـون الـثـاني  .2020وكـان
ـقــرر أن تـبـدأ احملــاكـمـة فـي الـتـاسع من من ا
ــقـــبل. ووُجه لــوايــنــســتــ اتــهــامــان أيــلــول ا
زاعم من امرأت باالعـتداء اجلنسي استنادا 
في  2006و .2013وهذان االتـهامان مـشابهان
التـهــامــات واجــهــهــا في الئــحــة ســابــقـة.لــكن
الالئحـة اجلديدة تكـشف أيضا أن امـرأة ثالثة
ســتُــســـتــدعى لــلــشــهــادة بــشــأن مــا إذا كــان
كن واينـستـ اغتـصبـها في عام  .1993وال 
رأة اتهـام واينست مباشـرة باغتصاب تلك ا
ـمـثـلـة أنـابـيال سـكـيـورا بـسـبب سـقوط وهي ا

حقها بالتقادم.
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ـطرب الـعـراقي طرح أغـنـيته اجلـديـدة (دوخة راس) ا
عبـر قـناتـه الرسـمـية عـلى (يـوتـيوب) وهي من كـلـمات
عـبـاس اجلـبوري أحلـان لـيث احلـربي تـوزيع ومـكس

وماستر أحمد حداد.
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ـمــثل الــعـراقـي الـرائــد  قـدم ا
مــؤخـــرا مـــســـرحــيـــتـــة صــورة
ــــهــــرجـــان وصــــوت وضــــمن ا
ـو الــفــني االول فـي مــديــنــة مــا
ـــهـــرجــان الـــســويـــديـــة وضم ا

معرضا تشكيليا للفنان جعفر طاعون.
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الـنـاقد والـكـاتـب االردني مـديـر شـؤون احملافـظـات في
وزارة الثـقافة افتتح مـؤخرا نيابة عن الـوزير مهرجان
اخلـالـديـة لـلـشــعـر الـشـعـبي والـنـبــطي بـدورته الـثـانـيـة

والعشرين.
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مــســاعــد امـ عــام وزارة الــثــقــافــة االردني  افــتــتح
فـعـالـيـات مـهـرجـان  الـزرقـاء الـثـقـافي بـدورته احلـادية
عشـرة بـحضـور عدد غـفيـر من مـثقـفي وادباء الـزرقاء

ويستمر لنهاية الشهر اجلاري.
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اضي حفلة طـربة السورية  احيت مساء اخلميس ا ا
ــــرافـــقـــة طــــربـــيــــة  في مـــســــرح االوبـــرا بــــدمـــشق 
ـايـسـتـروعـدنان فـتح الـله كـانـطالقـة لـلـبـرنـامج الـفني ا

اليام معرض دمشق الدولي.
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الكـاتب الـدرامي العـراقي  يسـتـعد لـتقـد نص اجلزء
ـســلــسل الــعــراقي عــالم الــست وهــيــبـة الـثــاني مـن ا
احلائـز عـلى اجلـائـزة الذهـبـيـة في مـهرجـان الـقـاهــرة

عام 2000 ٠
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ـؤلف واخملرج السـوري شارك في عـروض مسـرحية ا
هـرجان احلادي عشر على قدمـتها فرقة الـفينيق في ا

دينة طرطوس السورية. الكورنيش البحري 
 tLý dOB½

وسـيقي الـعراقي يـحيي غـدا االربعـاء حفال بـاجملمع ا
الثـقـافـي في  أبـوظـبي  بـدولـة االمـارات الـعربـيـة حتت

عنوان (من آشور الى اشبيلية).

دعم الـدرامـا قـال (كــوني رئـيس قـسم
الــدرامــا الـتــلــفــزيــنــيــة في الــشــبــكـة
فاليوجد انتاج مباشر فقط عن طريق
الشركات وعملت اكثر من اربعة عشر
عـامـا وكـانـت جتـربـة مـخــيـبـة لالمـال
لــعــدم وجـود دعـم مــادي واالن هــنـاك
بحث عن احللول بدل  30حلقة دراما
تــتـــقـــلص الى   15والــتـــمـــثــيـــلـــيــة
ـطـا الـتـلـفـزنـيــة انـقـرضت وصـارت 
ــا والـفــيـلـم الـتــلـفــزيـوني هــنـاك قـد

ثالثــيـة مع فــاروق مــحـمــد ومــشـروع
النتـاج سـبـعـة افالم سـتقـدم من خالل

مهرجان السينما العراقية).
داخالت بعـدهـا توالـت الشـهـادات وا
بــحـق احملـــتــفـى به. مـــنــهـــا شـــهــادة
للمخرج فـالح حس العـبد الله قائال
(اليكفي صوت واحد في مكان اخرون
ــكن ان فــيه اصـــواتــهم عـــالــيـــة وال
نـرتـقي بـالـدرامـا الن هـنـاك صـراعـات
فنية). وقال الناقد سالم شدهان (اول

مـاشــهــدت رضــا احملــمــداوي وجـدته
فـيد رجال صامـتـا اليتـحدث اال فـي ا
هــمـــومه كـــانت ســـيـــنــمـــائـــيــة واالن
تلفزيونية وعرفته ملتزما لذلك احترم

مواقفه).
في خـــــتـــــام اجلــــلـــــســــة  تـــــكــــر
احملـمــداوي بـدرع اجلــواهـري وقالدة
لتقى قـدمها اخملـرج صالح الصحن ا
و الـتــقــاط الــصـور الــتــذكــاريـة مع

اجلمهور واحملتفى به.
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ـغـربـيـة دنـيا أحـدثت الـفنـانـة ا
بـطمة ضـحة كبيـرة على مواقع
الـتــواصل االجــتـمــاعي بــسـبب
أحـدث إطاللـتـهــا. وهـو مـا ظـهـر
مـن خالل صــور نــشـــرتــهــا عــلى
حـسـابـهـا عـلى إنـسـتـغـرام. وبدت
وهي تـــــــقـف عـــــــلـى أرض احــــــد
ـطارات مـعتـمـدة مظـهر عـصري ا
جـدا حيث اختـارت (كنـزة) عمـلية
بـيضاء وسـترة من اجليـنز. ولفتت

مزق. وأضافت إلى صنوع من القـماش ا األنظـار بسروالهـا ا
اإلطاللة حذاء رياضي أبيض. 

وأكثـر ما لفت االنتـباه هي العـبارات التي كتـبت على السروال
الـذي أثــار إعـجـاب أكــثـر من  55ألف مـتـابع. وتــعـلـيــقـاً عـلى
الـصـور كــتـبت بـطــمـة (في الـطــيـران ألف مـتـعــة التـكـشف عن
ن يـرتـفع). ويـشـار إلى أن بـطـمـة كـشـفـت مـؤخراً نـفـسـهـا إال 
حقـيقـة ما أشـيع عن حمـلهـا الثـاني. وقالت في مـقابـلة أجريت
نـتج محمد معـها على هـامش إحدى حفالتـها (إنها وزوجـها ا
التـرك اتفقا منذ زواجهما على ان يسميا مولودهما األول غزل
) لــهــذا الــسـبب إذا كـان فــتــاة وتــركي في حــال كــان صــبـيــاً

يناديها زوجها( بأم تركي).
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اعترفت الفنانة غادة عبد الرازق ألول
مـرة بـشــكل صـريح بــعـدد زيـجــاتـهـا
وذلك خالل حـــضــورهـــا في بـــرنــامج
عـايـشـة شـو الـذي يـعـرض عـلى قـنـاة
الـــقـــاهـــرة والــنـــاس. وقـــالـت (أنـــهــا
تـزوجت أكـثـر من عـدد مـرات زواجـها
في مـــــســـــلــــسـل زهــــرة وأزواجـــــهــــا
اخلمسة فأثناء تصويرها هذا العمل
كـان تــقـريــبـاً عـدد زيــجـاتــهـا أربع أو
سـلـسل واصـلت خـمس ولـكن بـعـد ا
الــزواج لــيـصـل الــعــدد الـنــهــائي 10
. غــادة عــبـد زيــجـات أو  11تــقــريــبــاً
الــرازق لـم تــتـــمـــالك نــفـــســـهــا بـــعــد
اعـتـرافـهـا بـعـدد زيـجـاتـهـا لـتـضـحك

بشـدة من جراء مـا كشـفته ) مـضيـفة
أنها ال تـعرف هل سـتتـزوج مجدداً أم
.( زاح (أنا يظهر أخدت ع ال قائلة 
وأكدت غـادة أن تـركـيـزهـا اآلن أصبح
مـــنــــصب حــــول ابـــنــــتـــهــــا روتـــانـــا
وحفيـدتيها ولـكن في حالـة لو التقت
بشخص حـقيـقي محتـرم ويحـبها فال
مـانع من إعــادة جتـربــة الـزواج. ومن
جهة أخرى أشارت  عن الـغلطة التي
تـــتــمـــنى أن تـــمـــحـــوهــا وهـي أزمــة
الـفـيـديـو الـشـهــيـر الـذي تـسـبـبت في
شـوارها مشـكلـة كبـيرة لـها أضـرت 
الفني مؤكـدة على أنها أخـطأت فيما
حـدث لـهـذا بـادرت سـريـعـاً بـاالعـتذار

وقف. فور اشتعال ا
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أنـت مـتــعب بــســبب إرهـاق الــعــمل بــرغم حــمـاسك 
استرخِ واستعد طاقتك .

qL(«

أحالمك تـــســيـــر بــصـــورة جــيـــدة جــدًا اســـتــمــر وال
تتوقف.رقم احلظ .8

Ê«eO*«

تـشـهـد اسـتــقـرارًا في عالقـتك الـعــاطـفـيـة وكـذلك مع
أصدقائك يوم السعد االربعاء.

—u¦ «

تـعـاني من الـقـلق دون سـبب واضح اسـتـعـد طـاقـتك
بالتنزه مع أصدقائك .

»dIF «

اسـتـغل طــاقـتك اإليـجــابـيـة في نـشــاط إبـداعي .اهـتم
شاريعك جيدًا.

¡«“u'«

طـاقـتك مـنخـفـضة قـلـيلًـا ال جتـبـر نفـسك عـلى إجناز
الكثير من العمل. 

”uI «

تـقـابل أشـخـاص جـدد  سـتـشــعـر بـالـتـوتـر ال تـقـلق
ستسير األمور بشكل جيد

ÊUÞd «

استمع له و حـاول مساعدته يوم لديك صـديق يائس
السعد الثالثاء.

Íb'«

أنت قـادر عــلى حتـقـيق أهـدافك عــقـلك جـاهـز دائـمًـا
ساعدتك.

bÝô«

ـهنية  ال ال تنس ذاتك وانتـبه لنجـاحاتك في حياتك ا
تتخلى عن حماسك.

Ë«b «

¡«—cF « u(«
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اكـتب مرادف
ومــــــــعـــــــاني
الـــــكــــلــــمــــات
افـقيا فقط ضمن
خــــانـــات الـــدوائـــر
حتــصل عـلـى الـكــلـمـة
ـــــطــــلــــوبـــــة: (مــــخــــرج ا

سينمائي امريكي):
 1-عملة عربية

2-الظلم
 3-طائرة ركاب ضخمة
4-عاصمة آسيوية

5-لهب
6-مشغوالت ذهبية

7-التقى
لل 8-ا

9-دولة اسيوية
10-من اعضاء

11-اغنية الم كلثوم
12-احاكيه

رقم13-شهر ميالدي ادية في حتسن مستمر استمتع بوقتك فحالتك ا
احلظ .2

معـاملـة الشـريك بطـريقـة حسـنة تـترك ارتـياحـاً عنده
يوم السعد السبت

UNðU−¹“ œbF²Ð ·d²Fð ‚“«d « b³Ž …œUſ

غادة عبد الرازق 

لتقى اإلذاعي ا
والتلفزيوني
يحتفي برضا

احملمداوي 

 œ«uł ezU  ≠ œ«bGÐ

شـهد افـتـتاح مـعـرض النـحت الـعراقي
الـذي اقـامـته جـمـعـيـة الـفـنـانـ 2019
الـتـشـكـيـلـيـ الـعـراقـيـ  في قـاعـتـهـا
ـنـصـور الـسبت الـكـبـرى في مـقرهـا بـا
ــاضي حـضــور الفت وكـبــيـر كـان في ا
مــقــدمــته وزيــر الـثــقــافــة والــســيــاحـة
واالثــــار عــــبـــــد االمــــيــــر احلـــــمــــداني
ستشار الثقافي لرئيس اجلمهورية وا
ميسون الدمـلوجي   و مدير عام دائرة
الـفنـون الـعـامة عـلي عـويد ومـديـر عام
سـرح احـمـد حسن دائـرة الـسيـنـمـا وا
مـوسى وعــدد غـفـيـر من
الفـنانـ الرواد
والشخص

يـات الــفـنــيـة والــثــقـافــيـة وعــشـاق فن
ـعرض اكثـر من سبع النحت وضم ا
عــمال فـنـيـا مـنــهـا اعـمـال تـعـرض الول
مـرة لــلــفـنــان الــراحل حـمــيــد الـعــطـار
اضــافــة الى عــرض اعــمــال الــفــنــانـ
صــادق ربــيع وطــالب مــكـي .وامــتـازت
ــنـحــوتـات ــعـرض بــتـنــوع ا اعـمــال ا
ـعروضـة الـتي اشتـغل عـليـهـا الفـنان ا
الـــعـــراقـي وتـــنـــوع مــــوضـــوعــــاتـــهـــا
واصالتـها والى ذلك كتب الـفنان قاسم
سبتي رئيس اجلـمعية كلـمة في مقدمة
عرض عـرض االنيق (في هـذا ا دليل ا
.. ح يـتـجول الـزائر ويـتأمل األعـمال
ــشــاركــة فــأنه يــقـتــرب من ذلك اإلرث ا
احلـــضــاري الـــقـــد في الـــكـــثــيـــر من

هرجـان حميد العطار ضيوف شرف ا
صــــــادق ربــــــيع وطــــــالـب مـــــكـي. ومن
شارك في االعمال النحتية الفنان ا
ابــراهـــيم ربــيع جـــواد كــاظـم حــيــدر
ســالم طه وهــيب عــادل رشـيــد كـاظم
الــسـيالوي مــنـذر عـلـي زهـراء رحـيم
سميرة حبيب نوري ناصر يحيى عبد

القهار وآخرون.
ـميز واشاد وزيـر الثـقافـة (بالـتنـظيم ا
ـعرض واجلـهـود التي حلـفل افتـتـاح ا
ــتـمــيــز بــاعــمـاله ـهــرجــان ا نــظـمـت ا
اجليـدة الـتي اكدت ان الـفن التـشكـيلي
الــعـراقي عـمــومـا والـنــحت خـصـوصـا
بـــخـــيـــر مـــادامـت هـــذه االنـــامل الـــتي
جــسـدت لـنـا االعـمــال االبـداعـيـة تـبـدع

ــعــروضــة  الــتي تــؤكــد ان األعــمــال ا
الـــنـــحت الـــعـــراقـي له جـــذوره وإن كل
واحـــد من هـــؤالء هــو حـــفـــيــد ألولـــئك
العظمـاء ألذين تركوا لنـا إرثاً حضارياً
ثـــريــاً وعــظـــيــمــاً تـــفــخـــر به أألجــيــال

واإلنسانية جمعاء).
ـعـرض هـو الثـاني يـشـار الى ان هـذا ا
لــــفن الــــنــــحـت خالل االربـع ســــنـــوات
شـرفـة على ـاضيـة وتـالـفت اللـجـان ا ا
عرض من الفنان قـاسم سبتي مشرفا ا
عاما جلـنة اختيـار االعمال طه وهيب
عـلوان الـعلـوان سـعد الـربـيعي وسـعد
ـعـرض مراد ابـراهيم الـعاني. تـنـظيم ا
ورشــا بـاسم الــتـصـويــر الـفــوتـغـرافي
ــلــيـــجي وحــســـ مــطــشــر. حــســـ ا

وتـخــطط وتـنـحـت اجلـمـال واالبـداع )
وبـارك مـديـر عـام الـفـنـون الـعـامة عـلي
ــعــرض الـذي ــشـاركــ في ا عــويــد (ا
تـمـيـز بـاعـمـاله الـبـاهـرة والتـي جمـلت
جـدران قـاعـة الـتـشـكـيـلـيـ الـعـراقـيـ
تاز من اسرتها التي تقدم لنا وبدعم 
اجلــــمـــال واالبــــداع في مــــعـــارضــــهـــا
الـسـنــويـة الـتي تـقـام عـلى مـدار الـعـام
وفي قــاعــة اجلــمــعــيــة الــكــبــرى الــتي
صـارت مـنبـرا العـمـال الفـنـانـ الرواد
والشبـاب ويقـينا ان دائـرتنا في وزارة
ــثل هـذه الــثـقــافــة هي اول الـداعــمـ 
ــعــارض الــتي تـــؤكــد ان الــتــشــكــيل ا
العراقي بـخير ويبـعث برسائل السالم

واجلمال).

ـيـة مايـلي سـايرس بـعد ـغـنيـة الـعا ـية مـادونا دعـمـها لـزمـيلـتـها ا ـغنـيـة العـا { لـوس اجنـلوس  –وكاالت - أعـربت ا
ــمـثل األسـتـرالي لـيـام هـيـمــسـورث وحـديـثـهـا عن تـفـاصـيـل هـذا اإلنـفـصـال ومـا قـالـته عن إنـفـصـالـهـا عن زوجـهـا ا
اخلـيانـة.وعلّـقت مادونـا على كالم سـايرس هـذا قائـلةً لـها(احلـمد لـله!! أنتِ إنسـانة وامـرأة عاشـت حيـاتهـا وال حاجة
لالعتذار). وكـانت سايرس قـد قالت( أن اخليـانة ليـست سبب انفصـالها عن زوجـها هيـمسورث).وأكـدت أنها لم تخن
ة لم تـرتكـبهـا. واوضحت انـها(في صـغرهـا جربت لـيام وتـابعت :(ال أمـلك ما أخـبئه) وتـرفض مايـلي اتهـامهـا بجـر
اخملـدرات وخانت في عالقـاتها الـعاطـفية وطـردت من فنـدق ترانسـيلـفانيـا ألنهـا اشترت لــليام قـالب حلـوى على شكل
عضو ذكـري وتصرفت بطريقة غير الئقة كما أن لديها الكثير من الصور العارية أكثر من أية إمرأة في التاريخ على
ياه إلى مجاريها بينها وبـ ليام لم تكذب وقد نضجت).وذكرت سايرس( أنها قررت اإلنترنت ولـكن منذ أن عادت ا
أن تأخذ قـرارا صحيا لهـا وهي أكثر صحـة وسعادة اآلن منذ أي وقت مـضى).وختمت (أنا فخـورة بالقول إنني في

مكان مختلف عن الذي كنت فيه ح كنت أصغر سناً).

À—u LO¼ l  UN² “√ w  ”d¹UÝ rŽbð U½ËœU


