
اعــتــمـد عــلـى حــدسك الــيــوم.و ال تــتـردد فـي اتــخـاذ
اخلطوة الصحيحة .
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 لــديك مــشــاكل ضــمـن اسـرتـك قــد تـؤدي الـى حــالـة
عصبية حادة . 
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 فـرصـة عـمل مع شـخـص كـنت تـعـرفه سـابـقـا قـادمة
اليك .رقم احلظ .9
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في العمل لـديك طموحات تتجاوز قدراتك احيانا .يوم
السعد االربعاء.
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ـسـتـقبل الـذي كـنت تـبحث فـرصـة قـد تكـون مـفـتاح ا
عنه . رقم احلظ.8
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ال تـتـخذ خـطوات جـديـدة اليـوم . احلب حولك في كل
مكان.
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ـرح لذا ـيـز في عالقـاتـك لديـك روح ا انت شـخص 
فاجلميع يحبك . 
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ال تـتفـاجأ إذا كـان ينـقصك بـعض التـركيـز اليـوم يوم
السعد الثالثاء.
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ـا هـو انـهض ودافع عن حـقـوقك ألنك تـقـوم بـأكـثـر 
مطلوب منك.
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 عـليك أن تـفكـر بعـقلـك باألشـياء الـتي في قلـبك  يوم
السعد اخلميس.

Ë«b «

ال تـتـسرع فـي اتهـام اآلخـرين ان كـنت ال تـمـلك دليال
واضحا .رقم احلظ.6
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تـقــدم مــلــحـوظ فـي الـعــمل بــســبب حتــركك الــسـريع
لتالفي اخطاء الشركاء .

 u(«
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احــــــــتــــــــفـى احتـــــــــاد االذاعــــــــيــــــــ
والــتــلــفــزيــونــيــ بــاخملــرج فــيــصل
الـيــاسـري الـذي حتــدث عن مـســيـرته
الفـنية واالخـراجيـة في جلسـة اقيمت
ــركـز ــنــصـرم في ا صــبـاح الــسـبت ا
الثـقافي لالحتـاد وبحـضور نـخبة من
فـنــاني وزمالء وتالمــيــذ احملـتــفى به
.قـدم اجلـلـسـة الـفـنـان حـافظ الـعادلي
واســتــهـل حــديــثه بــنــبــذة عن حــيــاة
احملـــتـــفى به قـــائال( ولـــد الــيـــاســري
عـــــــــام  1933عــــمل في الــــصـــحـــافـــة
عـــــــــام  1948 وأصــــدر مــــجـــمــــوعـــة
قصـصية بـعنوان في الـطريق ورواية
كانت عذراء عام  1952 مضيفا قبل ان
يـتـوجه  الـيـاسـري الى الـسـيـنـمـا نال
امــــتــــيــــازاً بــــفن االخــــراج واالعــــداد
التلفزيونـي من فيينا وعمل عام 1958
مـخــرجـا في تـلــفـزيـون بــغـداد وكـذلك
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ــانــيـا وســوريـا عــمل في تــلـفــزيـون ا
مخرجا واخرج فلم الرأس في العراق
عـــــــــــــام  1976 وعــــــــــــــدداً مـن االفـالم
الــتـســجـيـلــيـة وعــشـرة افـالم روائـيـة
منـهاالنـهر وبابل حـبيبتـي وبرنامجه
ـلف وســاهم في تــأسـيس الـشــهـيــر ا
تـلـفـزيـون بـغداد الـثـقـافي وقـدم قـناته
الــديــار لــيــكــون له صــوت في االعالم

العراقي والعربي).
وقـال احملـتـفى به (الول مـرة اكون في
كـان وحتيـة لـكل القـائمـ على هـذا ا

هذا الصرح الرائع). 
واضاف (اخملرج اكـرم كامل كان معي
قبل  40عاما وكـان مساعدي االول في
ــلف الــذي لم يــتــحـدث عن بـرنــامج ا
ـعـارك واجلـبـهـة بل هـدفـه ان يـظـهر ا
لــلـــمـــشـــاهــد ان هـــذه احلـــرب دمــرت
ـدنـيـة فـي الـعـراق بـعـضـهم احلـيـاة ا
شـتـمـوني النـهم عـدوه دعـايـة لـلـنـظام
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ÊU e «-  …d¼UI «

صرية مثلة ا وت امس الثالثاء ا غيب ا
عـاما نـاديـة لـطـفـى عن عـمـر نـاهـز 83 
ــرض حـيث بـعــد صــراع طـويل ضــد ا
كانت احلـالـة الصـحـية لـهـا قد تـدهورت
مثل فى الفترة األخيرة وأعـلن نقيب ا
أشـرف زكي رحــيـلــهـا وكــانت الـراحــلـة
دخـلت في غـيـبـوبـة بـعـد تـدهـور حـالـتـها
الصحـية مؤخـرا حيث  وضعـها على
أجهزة التنفس الصناعى بغرفة العناية
ـسـتـشـفـيـات.وظـهرت ركـزة في أحـد ا ا
لطـفى فى فيـديو قـبل أيام من رحـيلـها 
ــمـثــلـة الــراحـلـة نـعت فــيه صـديــقـتــهـا ا
اضية نية األيام ا ماجدة التى وافتها ا
كمـا احتفـلت لطـفى يوم  3كانون الـثاني
اضي بـعـيـد ميالدهـا والـذى يـصادف ا
ـمـثـلـة الـهـام شـاه أيـضاً يـوم مـيالد ا
الــتـى حــرصـت عــلـى زيــارة لـــطـــفى فى
ــســتـــشــفى واحــتـــفــلت مــعـــهــا بــهــذه ا
ـنــاسـبــة. وتـعــد الـفــنـانـة نــاديـة لــطـفي ا
مثالت في تـاريخ مصر احدى أشهـر ا
ولدت في الـقـاهرة في  3 كانـون الـثاني
عـــــــام  1937 واسمـهـا احلـقـيـقي بوال

محمد لطفي. الــــســــابق ) ,وعن بــــرنــــامــــجه افــــتح
يــاسـمــسم الـذي انــتج عـام  1977 قـال
(كـنت في تـصويـر فـيـلم النـهـر جاءني
هــاتـف من الـــكـــويت بـــعـــدهــا ذهـــبت
لتـلـفـزيـون الـكويت كـان هـنـاك فـنـان
عـرب وامـريـكـان هم من شـارع سـمسم
بــهـــدف تــقــد بــرنــامـج اســمه افــتح
ـوجه لالطـفــال وبـالـتـالي يـاسـمـسـم ا
صـار الـبـرنـامج من اكـثـرهـا مـشـاهـدة
كـــونـه قـــدم بـــاســـلـــوب جــذاب بـ 390
ـدة ثالث سـنـوات . وجتـربـتي حــلـقـة 
 عــامـا في الـفن وعــنـد الـعـودة الى 69
الـعـراق عـمـلت بـفـلم الـرأس وكان اول

فيلم عراقي بااللوان) .
وعن فــــيــــلـــمـه (بــــغـــداد حــــلم وردي)
وطــريـــقــة الـــتــعـــامل مع عـــرضه قــال
(مـيـزانـية الـفـيـلم ملـيـون دوالر ولـعدم
تــوفـر اجــهــزة تـصــويــر اقـتــرحـوا ان
نادية لطفياشـتري االجـهزة اخلـاصـة بالـتصـوير
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الــكـاتب الـعـراقـي يـضـيـفـه بـرنـامج ابـداع ثــقـافي جملـلس
االعـمــال الـعـراقي فـي الـعـاصـمــة االردنـيـة عــمـان بـحـفل
تــوقـيع كــتــابه (الــطـريق الـى الـوعي  –دراســة في أسس
الـــوعي والـــوعـي الـــبـــيـــئي) الــــصـــادر عن دار الـــذاكـــرة
لــلــنــشـــــــر والــتــوزيع ويــقــدمه الــدكـتــور شــوقي نــاجي

الساعاتي.
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مـثل السوري انـضم ألسرة مسـلسل (شارع شـيكاغو) ا
ـوسـم بـعـد عــشـاريــة (يـا مــالـكـاً في ثــاني عـمل له هــذا ا

قلبي) ضمن مسلسل (احلب جنون).
s Š qš«œ ”U³Ž

الــنـاقـد الـعـراقي شـارك في الــنـدوة االدبـيـة الـتي اقـامـهـا
ـاضي ديـوان الـهـريس الــثـقـافي في الـعـاصـمـة االثـنـ ا
االردنـيــة عـمـان وضــيف فـيــهـا  األديـبــة سـنــاء الـشـعالن

للحديث عن روايتها اجلديدة (أدركها النسيان).
Õ«d'« dOš bL×

ــيـة حلــقـوق ـنــظـمــة الــعـا اخملــرج الــسـوري كــرمه وفــد ا
اإلنـسـان عــلى خـشـبــة مـسـرح سـيــنـمـا اخلــيـام بـدمـشق
كــسـفــيــر لـلــنـوايــا احلـســنـة وذلـك عـقب إنــهـاء الــعـرض
ــسـرحي (ســلـطـان زمــانـو) الــذي يـشــارك فـيه اجلـراح ا

ثالً. مخرجاً و
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الطـبيب االردني رئيس اجلامـعة األردنية شارك امس في
ـعـنونـة (ما نـدوة ملـتقى الـثالثـاء ببـيت الـثقـافـة والفـنون ا

السعادة من الناحيت الطبية والفلسفية?).
 b¹«“ 5 Š qO³½

الكـاتب العراقي صـدر له كتاب بـعنوان (مـدن في غياهب
الـذاكـرة - أنـطـلـوجـيـا تـأريـخـيـة وتـراثـيـة ومـجـتمـعـيـة من

سلمان باك) . يقع في  350 صفحة من القطع الكبير.
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الـباحث االردني ضـيفـته اجلمـعيـة الفـلسـفيـة األردنية في
مـقرهـا عـمـان في مـحاضـرة بـشـأن (مسـتـقـبل الـدولة في

ة). عصر العو

ا عن أشخـاص مثـلهم).وأضافت (أن إ
يـقول ـسـتـشفـيـات تـتـعرض لـلـقـصف  ا
البعض إن مراقبة ما يحدث أمر صعب
وأصـعب مــنـهـا أن ذلك يــحـدث).وطـافت
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حـصل الـفـيـلم الـسـوري (من أجل سـما)
على جائزة أفضل فيلم وثائقي في حفل
ـيـة الـبـريـطـانـيـة تـوزيع جـوائـز األكـاد
لـفـنـون الـسـيـنمـا والـتـلـفـزيـون (بـافـتا)
ـاضي في الـعـاصـمة الـذي أقـيم األحـد ا
الـبريـطانـية لـندن.ويـصـور الفـيلم حـياة
صـحـفـية وطـبـيب وابـنـتـهمـا الـصـغـيرة
يعيشون في مديـنة حلب السورية حتت
الـقصـف. واصطـحـبت الـصحـفـيـة وعد
ــسـرح اخلــطـيـب ابـنــتـهــا سـمــا عـلى ا
لــتــســلّـم اجلــائـزة وعــنــدمــا حــان وقت
احلديث إلى الـصحـفي كـانت الطـفلة
ذات األربع سنوات مألى بالـطاقة التي
تــريـــد تــبـــديــدهــا. وقـــد ســمـــحت وَعْــد
حــمـزة البـنـتـهـمـا بـالـلـهـو من وزوجـهـا
حولهما بينما كان االثنان يتحدثان إلى

. الصحفي
وقـالت وعـد عن فـيـلـمـهـا وفـقا لـلـبي بي
سي (نــحـــاول إلــقـــاء الــضــوء عـــلى مــا
يــحـدث وإخــبـار احلــكـومـات وصــانـعي
القرار. آمَل أنْ يتمخض كل هذا التقدير

عن موقف واضح. 
إنـنــا ال نـتـحـدث عن كـائــنـات فـضـائـيـة
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ـسرحي دورته الـثالـثة عـشرة في أطـلق مهـرجان أوال ا
ـنـامة بـحضـور عدد من الـصالـة الثـقافـيـة بالـعاصـمة ا
الـفـنـانـ والـنـقـاد واألدبـاء الـعرب.حتـمل الـدورة اسم
ــمــثل واخملـــرج مــحــمــد عـــواد الــذي تــوفي في آب ا
هرجان ـاضي عن عمـر ناهز  81 عـاما. ويتـزامن ا ا
سرح هـذا العـام مع مرور  50 عـاما عـلى تأسـيس ا
ـا. وقال الـذي يحـمل اسم كبـرى جزر الـبحـرين قد
رئــيـس مــجــلـس إدارة مــســـرح أوال راشــد جنم في
هرجان هذا العام ـاضي(إن ا حـفل االفتتاح السبت ا
لـيس مـثل سـابقـيه حـيث يـحـتـفي هـذا الـعام بـالـتـجـربة
ميـزة الذي قـدمها مـسرح أوال مـنذ تـأسيسه الـثريـة وا
صــيـف عـام . 1970 وأضــاف(أن دورة هــذا الــعـام تــأتي
سرحية ضـمن خطة طموحـة تهدف إلى تنويع الـعروض ا
احملـلـيـة والــعـربـيـة والـدولـيــة خلـلق مـنـظــومـة من الـتـجـارب
ــسـرحي مــتـعـة الــفـرجـة اخملـتـلــفـة الـتـي تـمـنح اجلــمـهـور ا
ـســرح فـرصـة االسـتـفـادة). يـشـمل بـرنـامج ولـلـمـهـتـمـ بـا
متد حتى الثامن من شباط اجلاري عروضا من ـهرجان ا ا
الـبـحـرين والـكـويت وسـلطـنـة عـمـان واإلمـارات والـسـعـودية
تـصـحــبـهــا نـدوة تــطـبــيـقــيـة عـقـب كل عـرض.كــمـا أصـدر
ـسرح أوال ـنـاسـبة الـيـوبـيل الـذهـبي  ـهـرجـان كتـابـا  ا
بـعنـوان (خـمسـة عـقود من الـلؤلـؤ) إعـداد محـمـد حمـيد
هـرجان في االفتـتاح عددا من الـسلمـان.وكرمت إدارة ا

سرحي البحريني الرواد. ا

ــســرح أثــنــاء حــديث ســمــا بــأنـحــاء ا
والــــديـــهـــا لـــلــــصـــحـــفـــيــــ وعـــبـــثت
ـــيـــكــروفـــونــات قـــبل أن تـــغــادر مع بــا

والديها.
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الـفـنـون في (فـيـسـبوك) (ان
ــعـــرض يــأتي إقــامـــة هــذا ا
ضـمن مـهـام دائـرة الفـنـون في

( ــبـدعـ احـتـضــان الـفــنـانـ ا
يعة اجلواري مؤكداً (إن الفنـانة 
قدمت  45 عـمالً فـنـيـاً تـميـزت فـيه
اضي باحلـاضر ووظفت ماهـات ا
بعض األعمال التشكـيلية لنقل رسالة
ـرأة حـضـاريـة عـريــقـة جـسـدت دور ا
وحضورهـا عبر األزمـنة واحلضارات
الــعــريــقـة). و اجلــواري مـن مــوالــيـد
بــغــداد حــاصــلــة عـلـى دبــلــوم فــنـون
تطبيقية قسم التصميم وبكالوريوس
فنون جـميلـة قسم الـرسم وماجسـتير
فنـون تشـكيـليـة قسم الـرسم اجلامـعة
البـريـطانـية ومـاجـستـيـر تربـيـة فنـية

طرائق تدريس.
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ـديــر الـعـام لــدائـرة الــفـنـون افـتــتح ا
ـاضي الـعــامـة عــلي عــويـد االثــنــ ا
ـيـعة عـرض اخلـامس لـلـتـشـكيـلـيـة  ا
اجلـواري عــلـى قـاعــة دائــرة الــفــنـون
حتت عـنــوان (من ذاكــرة احلــضـارة).
وأوضحت اجلـواري (إن لوحاتـها في
مـعــرضـهـا اخلــامس كــانت حتـمل فن
االكـرلك واألحـبـار الـكـرافـيـكـيـة وهـذه
اللوحات حـملت احلضارة الـسومرية
واألشــــوريـــــة واالكــــديـــــة فـــــضالً عن
رأة الـعراقيـة وكذلك تـمثال جتسيـد ا
ســمـــيــرمــيـس الــتي قـــادت احلــمالت
العسكـرية ووصلت فـيها إلى أرمـينيا
إليــصــال رســالــة حـــضــاريــة وفــنــيــة
جـسـدت حــضـارات عـبــر سـبـعـة أالف
سنة) .وقال عويد وفقا لصفحة دائرة
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علي عويد يفتتح
يعة معرض 
اجلواري
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صرية غادة عبد الرازق والتي أعلنت عن مثلة ا تعيش ا
عز) حالة من القلق دخولها مسلسل جديد بعنوان (سلطانة ا
وقع الفن(بأن غادة هذه األيام تشعر بتوتر شديد ألن ووفقا 
قبل لتغيب عن ارثون الرمضاني ا العمل قد يخرج من ا
جمهورها مجددا والعمل مع اخملرج محمد بكيروتعود من

رأة الشعبية التي قدمتها في أعمال خالله لتجسيد شخصية ا
مثل سمارة).ويأتي قلق غادة ألن التحضيرات للعمل ال تزال
جارية ولم يتم التصوير حتى اآلن كما اشيع وهو ما قد

قبل. من جهة أخرى تعود يخرجها من السباق الرمضاني ا
عبدالرازق للسينما من خالل فيلم حفلة  9 والذي وافقت على

شاركة في بطولته في الفترة األخيرة. ا
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وعد اخلطيب وإبنتها سما على منصة (بافتا)

الـشـاعــر الـعـراقـي يـحـيي قــريـبـا
و امـسـيـة شعـريـة  في مـدينـة مـا
السـويدية ويشاركه فـيها الشاعر

احمد الثرواني.

بوعد ان يشتروها مني فيما بعد  ثم
ـسـرح على دخـلت دائـرة السـيـنـما وا
اخلط) وحتـدث الـيـاسـري عن مـشـاكل
مـــاديـــة واجـــهت الـــفـــيـــلم أثـــر ذلك .
وبـخــصــوص سـبـب عـدم عــرض هـذا
الــفــيــلم اكــد ( ان في الـفــيــلم مــشــهـد
داخل ســجـن كــان الــرئــيـس الــســابق
صـدام مـســجـونـا فـيه فــعـده الـبـعض
ترويـجا للـنظام الـسابق وطلـبوا مني
ــشــهـــد و حــذفه ثم وردني حــذف ا
كـــتــاب من وزارة الــثـــقــافــة يــؤكــد ان
الـفـيـلم تـفـريط بـامـوال الـدولـة ولـهذا

بقي الفيلم حبيس الرفوف).
بـــعــدهـــا تــوالت الـــشــهــادات

ـــــــــــــداخـالت وا
حـــــيـث قــــال

اشـــطب الـــكــلـــمــات
ادنــــــاه ولك حــــــريـــــة
ـــخــــتــــلف الــــتـــنــــقـل 
ـكن شـطب االجتاهـات و
احلـــــرف اكــــــثـــــر مـن مـــــرة

طلوبة: لتحصل على الكلمة ا
ـــــنــــامــــة  –الـــــبــــحـــــرين – ا
الـــســـعـــوديــة  –الـــريــاض –
دمشق  –لـبـنان  –بـيروت –
فلـسط  –القدس  –االردن
 –عمان  –اليمن  –صنعاء

 –ليبيا  –طرابلس –

الـزرقاء  –عـجـمان  –تونس –
جــــدة  –مـــــصــــر  –كـــــويت –
ــغــرب  –حــمص  –حــلب – ا
عــدن  –ســـد - جــد  –حــد –

سورية  –ين.

اخملـــرج صــالـح الــصـــحن (اغـــلـــبـــنــا
عــاصــرنـا الــيــاســري اتــضح لــنـا انه
ـتازة لـكافـة االجنـاس خبـير جتـربة 
يـديــر مـؤسـسـة فــنـيـة اليـكــتب شـيـئـاً
اليراه واليـسـمعه وكل من يـقتـرب منه
الذ االمـن وعالقـــــته مع يـــــجــــد انـه ا
ـا لهذا الوسط الـفني ايـجابيـة وتكر
ـعــلم االسم ادعــو اطالق مــصــطـلـح ا
االول لـفـيــصل الـيـاســري) .من جـهـته
ـبادرة. رحب احتـاد االذاعيـ بـهذه ا
وفي ختام اجلـلسة  تـكر احملتفى
ـنحه هـويـة عضـو شرف بـاحتاد به 
االذاعـي والـتلفـزيونـي مـع باقة
ورد وقالدة االبـــداع
قـــدمــــهـــا رئـــيس
االحتاد مـظفر

سلمان.


