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ـمـثل { لــوس اجنـلـوس  –وكـاالت - تــوفي ا
اضية بعد األمريـكي روبرت فوستر اجلمعة ا
خ ومسيرة صـراع طويل مع مرض سرطان ا
فـنيـة طويـلة وذلك عن عـمر  78عـاماً.وأول من
ـمـثالن بـرايان كـرانـسـتـون وصـامويل نـعـاه ا
جـاكـسـون. فــورسـتـر تـوفي في مـنـزله بـلـوس
أجنلـوس وذلك بـعـد ساعـات قـليـلـة من عرض
فيـلمه (الكامـينو)في دور العـرض.وترك النجم
الراحل الذي استمرت مسيرته الفنية خلمسة
عقـود إرثاً فنـياً تمـثب في أكثر من  110أفالم
ـولـود في ـسـلـسالت. فـورسـتـر ا وعـشـرات ا
روتـسـتـر بـدأ الــتـمـثـيل إلى جـانب جنـوم مـثل
إلـيــزابـيث تـايــلـور و مـارلـون بــرانـدو في عـام
ــــتــــعــــددة طـــوال 1967 وتــــمــــيــــز بــــأدواره ا
الــســبــعــيــنــيــات والــثــمــانــيــنــيــات من الــقــرن
ـاضي.وكـان لــكـويـنـتـ تـارانـتـيـنـو الـفـضل ا
األكبـر وفق ما قـال عنه الـراحل إلحيـاء حياته
هـنية من خالل فيـلم (جاكي براون) في عام ا
وهــــو الــــدور الــــذي مــــنــــحـه جــــائـــزة  1997
ـثـل مـســاعــد بــجـانب األوسـكــار كــأفــضل 
ــمــثل صــامــويل إل. جــاكــســون. واشــتُــهـر ا
ــســلـسل فـورســتــر بـدور إد غــالـبــريث في ا
الــتـلــيــفـزيــوني (بــريـكــنك بــاك) الـذي يُــهـرب
ــنــحـهم اجملــرمــ الــهـاربــ من الــقــانـون و

هويات جديدة.
ادار اجلـــلــســة الــشـــاعــر مــروان عــادل
مــرحــبـا بــاحلــضـور الــضــيــوف ثم دعـا
وسيقي ولـيد غازي لتقـد مقطوعات ا
مـوســيـقـيـة مـؤثـرة عــلى الـة اجلـلـو قـام
بـتــالـيـفـهـا واعـدادهــا  ثم قـدم الـشـاعـر
تحـدث الذين شاركـوا بجلسة مروان ا
الــتــابــ وهم رئــيس االحتــاد الــبــاحث
ـعــمــوري الـذي قــال (يـشــرفـني نــاجح ا
ــنـي ان اقف بــيــنــكم اللــقي كــلــمــة ويــؤ
االحتاد في اربعينية امينه العام زميلنا
البار ابراهيم اخلياط ومـايثير التساؤل
ـت بــالــوسط مـــقــدار اخلــســـارة الــتي ا
االدبي والثقافي في وطـننا العـزيز بهذا
ـفـاجئ والـسريـع الذي حـصل الـرحـيل ا
بــغـيـر اوانه فــادمى قـلــوبـنـا واوجــعـهـا
ـصـاب األلـيم)  امـا كـلـمـة االمـ بـهـذا ا
الــعـام الحتـاد االدبــاء فـالــقـاهــا الـقـاص
حـنــون مـجـيـد  كــمـا الـقى الــنـاقـد عـلي
ـكـتب الـتـنـفـيـذي حـسن الـفـواز عـضـو ا
ـنـصة شـقـيق الراحل كـلمـة ثم اعـتلى ا
مـحمـود اخلـياط الـذي الـقى كلـمـة أسرة
الفـقـيد واسـتمع احلـضـور الى قصـيدة

عزوفات الروح والـوداع للفقيد غازي 
الـــراحـل ضـــمـت اربع عــــشـــر قــــطــــعـــة
مـــوســـيـــقـــيـــة من مـــقـــامـــات احلـــجـــاز
والـنـهـاوند والـرست والـبـيـات والـصـبا
وواحـــدة من مـــقــام اخملـــالف اثــارتـــهــا

اعجاب احلضور.
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مثلة جـيهان عبد العـظيم عودتها عن اعلـنت ا
ـصري قرار انـفـصالـهـا عن زوجهـا الـكاتب ا
إياد ابـراهيم ذلـك بعـد إعالنهـا مؤخـرا أنهـما
في طـريــقـهــمـا لالنــفـصـال. . وقــالت(أصـعب
شي القـرارات اللي بـتتـاخد بـعصـبيـة ومنـندم
كن رحـلة  ـروا  علـيهـا مافي زوجـ ما 
يعـصبوا ويـاخدوا قرار غـلط بس الرجوع عن
ا مـنـكـتـشف قديش الغـلط احـلى شي بـكـون 
منـحب بعض). وأضافت (نحنا بخير ومع
بـعض وان شاء الـله طـول الـعـمـر والله
يـــخـــلـــيــــلي إيـــاد زوج وأخ وحـــبـــيب
وشـكراً لكل اللي كـان ايجابي ألنو

الناس مواقف)
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ـان العراقي يـزور لنـدن هذه االيام نـائب رئيس الـبر
ــانــات دول حـلف لــتـرؤس وفــد بالده الجــتــمـاع بــر

الناتو الذي يعقد في العاصمة البريطانية.
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ــطــربــة الــعــراقــيــة اصـدرت ا
اضي اغـنية (نازل االسـبوع ا
اخـــذ حـــقـي) تـــضـــامــــنـــا مع
طـالب تـظاهـرين ا الـشبـاب ا

بحقوقهم.
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الـفنانة العراقية تلقت امـنيات الوسط الفني بالشفاء
الـعاجل بعد تعرضها لكسر في عظم الفخذ ارقدها

فراش العافية.
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الـفارس العـراقي حاز على لـقب ثالث افضل فارس
في الـبـطـولة الـعـسـكـرية الـتي اقـيـمت في الـعـاصـمة

االردنية عمان.
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عـضـو الـهـيـئة اإلداريـة جلـمـعـيـة صـالـون الـرصـيـفة
األدبي االردنـية اقامت له اجلمعية ندوة حتت عنوان
(مـنظـومـة الـقيم) ادارهـا نـائب رئيس اجلـمـعيـة عـبد

اخلالق عزيز احملاميد.
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الـفنـانـة العـراقـية تـلـقت تعـازي الـوسط الفـني لـوفاة
مـثلـة لبـوة عرب زوجـها صـالح كاظم مـجـيد والـد ا

سائل الله تعالى ان يسكنه فسيح جناته.
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ـهرج)عـلى اخملـرج الـسـوري عـرضت مـسـرحـيـته (ا
مـسرح عبد احلميـد الزهراوي في مدينة حمص عن

اغوط. نص لألديب الراحل محمد ا
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الـكـاتـبـة االردنـيـة احـتــفت الـسـبت بـتـوقـيع ديـوانـهـا
ـركـز الـثقـافي اجلـديـد (مـثـنـويـات (أنت وأنـا)) في ا

لكي بعمان. ا
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عروفة بأفالم مثل إكس السويد وا
ــركــيــة ذا مــاكــيــنــا والــفــتــاة الــد
دانـــيش جـــيــــرل الـــذي نـــالت عـــنه
األوسكار أن تتحدث باليابانية في
شاهـد. وقالت فيكاندر العديد من ا
( 31عـامـا) في تـصـريح قـبل عرض
الفيلم (لـيتني أستـطيع القول إنني
أعـرف اللـغـة اليـابـانيـة... تعـلـمتـها
في ثالثـة أشـهـر...أعـني أنـني قـمت
ـــجـــهــود كـــبـــيــر كـي أتــمـــكن من

ـمـثـلة { لـندن  –وكـاالت - تلـعب ا
أليشيا فيكـاندر دور مشتبه بها في
ـة قتـل تقع فـي مثـلث حب في جـر
فيلم طائر الـزلزال إيرث كويك بيرد
وهــو فـيـلم تـشــويـقي تـدور أحـداثه
في طوكيو عام  1989وتتحدث فيه
ـمـثـلة الـفـائـزة بجـائـزة األوسـكار ا
بـــــالـــــلــــــغـــــتـــــ اإلجنـــــلـــــيـــــزيـــــة
والـيــابـانـيــة.والـفـيــلم مـقــتـبس عن
روايــة لــلــكــاتــبــة ســوزانــا جــونـز
ويــتـــتــبع شـــخــصـــيــة فـــيــكـــانــدر
غتربة التي ترجمة لوسي فالي ا ا
تــعــيش فـي الــيــابــان والــتي تــبــدأ
ـــصــور عالقـــة رومـــانـــســـيـــة مـع ا
تـايـجي الـذي يـجـسـد دوره نـاوكي
كوباياشي. لكن حياة لوسي تنقلب
رأســا عـلى عـقب بــوصـول الـوافـدة
لـيلي بـريـدجـز التي جتـسـد دورها
رايلي كيو والتي تصادق الثنائي.
تــخـتــفي لــيـلـى ويُـفــتــرض مـوتــهـا
ــــشــــتـــــبه به وتــــصــــبـح لــــوسـي ا
الـرئــيـسي. ويـتـطـلب الـفـيـلم الـذي
ي األول في شـــهــــد عـــرضـه الـــعــــا
مـهــرجـان لــنـدن الــسـيــنـمــائي يـوم
ولودة في اخلمـيس من فيـكانـدر ا
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كـشـفت الـنجـمـة نسـلـيهـان أتـاغول
انـهـا ال تــغـار عـلى زوجــهـا الـنـجم
ـمثالت الـتـركي قـادير أوغـلـو من ا
ــــــثّـل مــــــعــــــهـنّ في الــــــلــــــواتـي 
ـسـلـسالت.مـضــيـفـة (انـهـا تـدرك ا
ـشاهد الـرومانـسية تمـاما ان كل ا
الـتي تُـقدّم لـيـست حـقيـقـية بل هي
ادوار تـمـثـيـلـيـة ال اكـثـر).وتـطـرّقت
في حـديثـها ايـضا عن اخـتيـارهما
كـأفـضـل ثـنائـي في تـركـيـا مـعـربة
عن سـعـادتــهـا بـذلك قــائـلـة (انـهـا
تــعـــتـــبـــره الـــرجل األجـــمـل وهــو
يـعـتـبـرهــا اإلمـرأة األجـمل عـنـده).
وعـــبــــرت أتــــاغــــول  مـــؤخــــرا عن
ـتداولة انزعـاجهـا من الشائـعات ا
حــديــثـا وهي انـه يـوجــد خالفـات
شـديدة بـينهـا وب زوجـها الـنجم
التركي قـادير أوغلو بـسبب تدخله
في مــســـلــســلـــهــا اجلــديـــد (ابــنــة

احلـديث بالـيابـانـية. فـعنـدما تـكون
ـكن شـخــصـا يـتـحـدث لـغـتـ فال 
مـــحــــاكـــاة األصـــوات فــــحـــسب بل
ــا حتــتــاج ألن تـــكــون عــلـى عــلم 
تـقــوله فـعال).وأضـافـت (لـقـد فـعـلت
كل شيء حــــتى قـــراءة مـــشـــاهـــدي
بـصوت عـال بـاللـغة اإلنـكـليـزية ثم
أعدنـا صيـاغتـها وتـرجمـتهـا إلبراز
شـاعر التي يـنطوي احلساسـية وا

عليها أدائي... كان األمر شاقا).

الــســفـــيــر) وطـــلــبه من الـــشــركــة
شـاهد ـنتـجة ان حتـذف بـعض ا ا
الــســاخــنــة الــتي جــمــعت زوجــته

بالنجم التركي أجن أكيوريك.
حـمـا فادت وسـائل اعالمـية تـركـية
ان الــــنــــجم الــــتــــركي كــــيـــفــــانش
تــاتــلــيــتــوغ ســافــر الى الــواليــات
ـتـحـدة األمـريـكــيـة من اجل كـلـبه ا
ــرض الـــذي تــبـــيّن انه مـــصــاب 
الــســرطــان اذ انه يـعــاني من ورم
خـــــبـــــيـث فـي الـــــدمـــــاغ.ويـــــواجه
تـاتلـيـتوغ عـقوبـة سـجن تصل إلى
ســــنـــــوات بــــســــبـب إتــــهــــامه 10
بالتهرب الضريبي وهو ما كشفت
عـنه صـحـيـفــة تـركـيـة مـشـيـرةً إلى
(أنه خــضع لــلـتــحــقــيق اخلــمـيس
ــــاضي) وقـــــال كــــيــــفـــــانش في ا
الــتـــحــقــيق(إنه ال عـالقــة له بــهــذا
األمـر) مـتــهـمـاً بـدوره مــسـتـشـاره

الي بالتخلف عن دفع ضرائب. ا
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ـدهش. أوقـات طـيـبـة ونـيّـة ـتـوقّع وا ابـحث عن غــيـر ا
حسنة أيضاً في الطّريق.

qL(«

 أنت دبــلـومــاسي في تــصــرفــاتك لــذا فــاوض حـتى
حتصل على ما تريده بالضبط .

Ê«eO*«

 إنّ األلــغــاز الــتي بــدت مــقــلــقــة قــبل الــيــوم مــلــيــئـة
باإلمكانيات اللذيذة.

—u¦ «

ال تـهدر وقـتك و جهـدك بالتـفاصـيل التـافهـة  استغلّ
قدرتك في مساعدة اآلخرين . 

»dIF «

ثقـتك قـوة كـامـنـة. أنت مـتـشـوّق حملـاولة جتـريب ذلك.
رقم احلظ .2
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تريد أن تشـعر أنك أجنزت شيئاً  ال تتفاخر بالعظمة
أو الشهرة .

”uI «

تـواصل قـد ال يـكـون احلل الـذي تـبحـث عنه الـعـمل ا
.رقم احلظ.9

ÊUÞd «

 الـنــاس يــبـحــثــون دائـمــاً عن األخــطــاء و االنـتــقـاد 
تك . فيحبطونك و يثنون من عز

Íb'«

مـشـاكــلك الـداخــلـيــة ال حتل نـفـســهـا بــنـفــسـهـا عش
. رقم احلظ.3 لنفسك قليالً

bÝô«

العمل يـصبح اصعب اكثر فـاكثر و هنـالك الكثير من
العمل لتنجزه .

Ë«b «

ــنــاسب لـالنــهــمــاك بــامــور غــيــر اآلن لــيـس الــوقت ا
ضرورية.رقم االحظ .7
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عـلـيك ان تـتـحـلى بـقـدر اكـبـر من الـصـبـر لـتـصل الى
هدفك .رقم احلظ .5

 u(«
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ثالث مــجــمــوعــات تــشــكل كــلــمــات من
خـمـسـة حـروف يـكـمل بـعـضـهـا بـعـضـا
بــواســطــة احلــرفــ االخـــيــرين من كل
كلمة.في خانات العمود الوسط حتصل

ثل مصري): طلوبة:( على الكلمة ا
©√®

مدينة ايرانية  –مدينة خليجية  –من
الــكـواكب  –افـنـان  –طـمــوحـات –
اناقة  –عاصمة اوربية  –وحدات

قياس مساحة
©»®

مـســاحــات مــائــيــة ضــخــمـة –
تـرتـيل ديـني  –سـوء احلال –
بـــنــاء  –ســـحـــريــة  –تــوابع
شـخــصـيـة  –يـنــتـمي لـدولـة

خليجية  –البلدان
©Ã®

ــتــوسط – جــزيــرة عــلى ا
اوســــــــاخ  –مـن اغـــــــــاني
عــــبـــداحلــــلــــيم حــــافظ –
اصـحـاب العـمل  –يـخافه
 –اقــلـــيـــات ســكـــانـــيــة –

تـــــوضع عـــــلـى الــــرؤوس –
عالمة اطارات.
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أليشيا 

اجلــمــعــيــة ضــمـن نــشــاطــات دائـرة
الـفـنـون العـامـة) مـبـيـنـاً (ان أساس
عـمل دائرة الـفـنون قـائم عـلى خـدمة
الــفن والـفـنــانـ ودعــمـهم وتــفـعـيل
نــشـــاطــاتـــهم). واثــمـــر الــلـــقــاء عن
االتــفــاق عــلى إقــامــة مــهــرجــان دار
تـخـصص في مـجال اخلط السـالم ا
العربي والزخرفة اإلسالمية بإشراك
خـــطــاطي دائــرة الــفـــنــون الــعــامــة
وخـطــاطي كـلـيـة الـفــنـون اجلـمـيـلـة
ومـعهـد الـفـنون اجلـمـيـلة وجـمـعـية
اخلــطــاطــ الــعـــراقــيــ ومــعــهــد
احلـرف والـفـنـون الـشـعـبـيـة. وتـقـرر
تـشـكـيل جلـنـة حتضـيـريـة مـخـتـصة
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ـديـر العـام لـدائـرة الـفـنون نـاقش ا
الـــعــامــة عـــلي عــويـــد ورئــيس
جمعية اخلطاط العراقي
روضـــان بـــهـــيـــة والـــوفـــد
ـــــرافـق له اخلـــــطـــــوات ا
الالزمـة إلقـامــة مـهـرجـان
دار الـــــــسالم لــــــــلـــــــخط
الــــعــــربـي والــــزخــــرفــــة
اإلسـالمــــيــــة لــــدورتــــهـــا
الــثـــامــنــة في هــذا الــعــام
وأعــــــــرب عــــــــويـــــــــد خالل
اسـتـقـبـاله وفـد اجلـمـعـيـة عن
ســعــادتـه (الحــتــضــان فــعــالــيـات

بـــاخلط الــعـــربي من داخـل الــدائــرة
وخـارجهـا الخـتيـار اإلعـمال الـفـائزة
ــديــر الــعــام ــهــرجــان. وأكــد ا في ا
(ضرورة االهتـمام بالـكفاءات الـفنية
الــــتـي حـــــمـــــلت اسم الـــــعـــــراق في
ية). من جانب آخر هرجانات العا ا
بـ رئـيس جــمـعـيـة اخلـطـاطـ (إن
اجلـمـعـيـة تـسـعى بـشـكل جـاد لـفـتح
شترك بـ اجلمعية آفاق التعـاون ا
ودائـرة الـفـنـون الـعـامـة). وضم وفـد
اجلـــمـــعـــيــــة أمـــ ســـر جـــمـــعـــيـــة
اخلـطـاطـ الــعـراقـيـ عـبـد الـرزاق
الكنـاني وعضو جـمعيـة اخلطاط

العراقي موسى الزيادي.

نسليهان أتاغول

الشاعر البصري كاظم احلجاج ثم كلمة
احلزب الشيـوعي القاهـا االعالمي مفيد
اجلـزائـري وتلت ذلـك قصـائـد لـلـشـعراء
مــنــذر عــبــد احلــر ومـنــدوب الــعــبــيـدي
وكــاظم عـبــد الـله الــعـبــودي وآخـرون 
وكــلـمـة لــلـنــاقـد عـلــوان الـســلـمـان ومن
ـكــتب الـتــنـفــيـذي ــتـحــدثــ عـضــو ا ا
لالحتـــاد اشــور مــلــحـم الــذي كــلل
كـلـمتـه بتـقـد تـسـجـيل البـنته
الفـنـانة جـوانيـتـا ادت فيـها
تـراتـيل شــجـيـة سـحـرت
احلــاضـرين بــجــمـال
االداء ومـــــــــــــــــسـك
اخلـــــتـــــام قـــــدمه
وسـيقي ولـيد ا

”U¹ 5ÝU¹ ≠ œ«bGÐ

اقـــام االحتــاد الـــعـــام لالدبــاء
والكتـاب في العراق وعلى
قــــــاعـــــة اجلــــــواهـــــري
ـــــاضي االربـــــعـــــاء ا
جـــلــســـة تــأبــيـــنــيــة
نـاسـبة اربـعـينـية
الــشـــاعــر ابــراهــيم
اخليـاط وبـحـضور
ــثـقـفـ عـدد من ا
واالدبــــــــــــــــــــــــــاء
واالعالمـــــيـــــ
وعــــــــــــــدد مـن
افـراد عـائـلـة
الـــــــــــــراحـل

إبراهيم
اخلياط


