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االعالمي والـشاعـر الـعـراقي نعـته االوسـاط االعالمـية
اضي عن  ٥٥ ـوت االحـد ا والثـقـافـية بـعـد ان غيـبه ا

عاما اثر نوبة قلبية حادة .
 s¹œËœ Ê«Ëd  d

رئــيس جلــنـة اإلعـالم والـتــوجــيه الــوطـنـي في مــجـلس
االعيان االردني ضيفه منتدى الفِكْرِ العربـيّ في عمان

حاضرة عنوانها (األردن ب احلقيقة واالنطباع).
 bOL(« b³Ž nODK « b³Ž

œUý— bL×

صري طـرح فيـديو كلـيب أغنيـته اجلديدة (ال طـرب ا ا
بسـيطـة) عبـر (يوتـيوب) و هي من كـلمـات هشـام عبد
احلــلــيم وأحلــان حــسن ســراج وتــوزيع طــارق عــبـد

اجلبار.

v UF²ð wHD  W¹œU½

ÎUÒO−¹—bð
لـطـفي بـشأن حـالـتـهـا الـصـحـيـة  بـعد
تعرضها لوعكة صحـية ونقلها للعناية
ـــركــــزة مـــؤخــــرا. وأكـــد زكـي ضـــمن ا
برنامج (القاهرة اآلن)
(أن احلـالــة الـصـحـيـة
لناديـة لطفي مـستقرة
مـنـذ األمس) واضاف
(انـها تـنـاولت الطـعام
ـــــــشي وقــــــامــت بـــــــا
قــلـــيال) مــشـــيــرا الى
(أنــهــا قــد تــخــرج من
ـركزة خالل الـعنـايـة ا
يــومــ عـلى األكــثـر)
واكــــــــد (أنه لـم يــــــــتم
وضـــــــــــع لـــــهـــــا اي
جـــــهـــــاز الــــتـــــنـــــفس
االصـــــــطـــــــنـــــــاعي و
أصـــبـــحت حـــالـــتـــهــا
أفـــضــــل في اجملـــمل
ودرجـة الــوعي لـديـهـا

مرتفعة).
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ـهن الـتـمـثـيـلـيـة أشرف طـمأن نـقـيب ا
زكي مــحـبي الـفــنـانـة الــكـبـيــرة نـاديـة
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شاركت الـفنانـة اللبـنانيـة  سيرين
ـتابع عبـر صفحتها عبد النور ا
اخلــــــاصــــــة عـــــلـى أحـــــد مــــــواقع
الــتـواصل اإلجــتـمــاعي صـورة من
احـدث جلـسة تـصـوير لـها ظـهرت
فــيــهــا بــإطاللــة ســاحــرة مــرتــديـة
فــســتـانــاً بــالـلــون األحــمـر فــيــمـا
إعتمدت لوك شعر ومكياج ناعم
.وعــلّـقت عـلى الـصـورة وبـسـيـطـ
كـــاشـــفــةً عـن مــقـــيـــاس الـــنـــجــاح
: (ال يــقـاس بــالــنـســبـة لــهــا قـائــلـةً
ـال أو السـلطة النـجاح من خالل ا
يقاس النـجاح من خالل االنضباط

والسالم الداخلي).
وتـقـدم عـبـدالـنـوربـطولـة مـسـلـسل
(دانــتـــيـل) حتت إشـــراف اخملــرج
ـــــــثـــــــنـى صـــــــبح الـــــــســــــــوري ا

والــتـــحــضــيــرات تــســيــر من قــبل
ـنتجـة للـمسلـسل إلتمام الشـركة ا
مـا يــلــزم إلنـطالق هــذا الــعـمل من

بيروت.
ـســلـسل مـحـمـود في بـطـولـة ا
نـــصـــر ســـارة أبي كـــنـــعــان

وســـــلـــــوم حـــــداد
ســيـنــاريـو وحـوار
سمـاء عبـد اخلالق
وإجنـي الــــــقـــــــاسم
ـثنى صبح إخراج ا
وإنــــتـــاج شــــركـــة
إيــغـل فــيـــلــمــز
لــصـــاحــبـــهــا
ــــــــنــــــــتج ا
جــــــمـــــال

سنان.

 حتلَّ بــالـصــبــر فـصــعـوبــات الـعــمل لن تــدوم طـويالً
وعليك أن تبادر بإعطاء آرائك.

qL(«

إنّ األلــغــاز الــتـي بــدت مــقــلــقـــة قــبل الــيـــوم مــلــيــئــة
باإلمكانيات اللذيذة.

Ê«eO*«

ال تكن مـنـزويـاً . تشـعـر بعـدم وجـود إنـسجـام فـكري
بينك وب من حتب.

—u¦ «

ثـقــتك قــوة كـامــنــة بـداخــلك و أنت مــتــشـوّق حملــاولـة
جتريب ذلك. 

»dIF «

مصيـر استمرار الـعالقة مع الشريك  مـهدد باخلطر.
يوم السعد االربعاء.

¡«“u'«

مساعـدة من زميل تؤدي البـراز مواهبك الكـبيرة .يوم
السعد االثن .

”uI «

فـاجئـة واحتـمال اإلصـابة بـانهـيار تـاعب ا  بـعض ا
عصبي. يوم السعد االحد.

ÊUÞd «

كن واثقـا بأن قراراتك هي قرارات جيـدة .يوم السعد
الثالثاء.

Íb'«

ابتعـد عن اي ضغط او عمل جديد حـاليا انت بحاجة
الى السالم الداخلي.

bÝô«

اطــلب مـسـاعــدة شـريك احلـيــاة اذا وقـعت في بـعض
االشكاالت.رقم احلظ.8

Ë«b «

اضي و التخـلص من تبعاته سـيكون االمر مراجعـة ا
االكثر ايجابية لديك.

¡«—cF «

أكوالت من العربات احذر تـقلب اجلو وجتنب شراء ا
اجلوالة.رقم احلظ6

 u(«
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5- من الطيور
6- حزنها
7- اخبر

8- نشر اخلبر عبر الهواء

اخملرج الـسـوري ضـيـفت صـالـة الـكـنـدي في الالذقـية
افتـتاح عروض فيـلمه الروائي (عزف مـنفرد) الذي هو

بطولة فادي صبيح و أمل عرفة. من تأليفه ايضا 

االديب والــشـــاعــر الــعــراقي اقــامـت له امس الــثالثــاء
ديـرية العامـة لدار الثـقافة والـنشر الكـردية احتـفالية ا

ناسبة بلوغه السبع من العمر. ية  تكر

ـــــصــــري عـــــرضت له اخملــــرج ا
لكية األردنية لألفالم في الـهيئة ا
مـسرح الـريـنـبـو بـعـمـان   الـفـيـلم
ــصـري - الــتــحـريــكي الــطـويل ا
الـســعــودي (الـفــارس واألمــيـرة)

الذي كتب له السيناريو فضال على اخراجه.

لـتقى اإلذاعي والتـلفزيوني النـاقد السـينمائي ضـيفه ا
في مـحـاضـرة بــعـنـوان ( لـغـة الـنـقــد الـسـيـنـمـائي بـ
لتقى صالح ية ) بجلـسة ادارها رئيس ا احمللـية والعا

الصحن.

 ·U'« 5 Š

الــبـــاحث الـــتــاريـــخي نـــائب أول أمــ احتـــاد االدبــاء
والـكــتـاب الـعـراقــيـ صـدر له مــؤخـرا كـتـاب رقم 30
بعـنوان (الفريق بكر صـدقي .. قراءة جديدة في سيرة
ــديــريــة الــعــامــة لــدار ضــابط أنــقالبي عـــراقي) عن ا

الثقافة والنشر الكردية.

سيرين عبد النور

ـسـرح الـســيـنـمـا والــتـلـفــزيـون وا
واســــمه الــــكــــامل أحــــمــــد نــــهـــاد

اخلــربــوطــلـي الــقــلــعي
لــــيـــــكــــون االسم الــــذي
اعــــتـــمـــده فـي أعـــمـــاله
الـــفـــنــــــــيــة هـــو نـــهــاد

قلعي).
وتضـيف أبو أسـعد (ان
الــفـنــان قــلــعي ولــد في
دمـــــــــــشـق فـي أســــــــــرة
مـــــتـــــوســـــطـــــة احلــــال
واكـتشف مـوهـبـته وهو
ـرحلـة االبـتـدائـية ثم بـا
تـتـلـمـذ عــلى يـد الـفـنـان
الرائـد عبد الـوهاب أبو
ســـــعـــــود الـــــذي عــــرف
باهتمـامه بجميع أنواع

دمشق  –الزمان
قـراءة في حيـاة الفـنان نـهاد قـلعي
تــضــمــنــهــا الــكــتـيـب الـصــادر عن
ســلـسـلـة (أعالم ومـبـدعـون) ضـمن
منشـورات الهيـئة العامـة السورية
لـلـكتـاب لـلـكـاتـبـة هـنـاء أبـو أسـعد
منذ طفولته إلى رحيله مشيرا إلى
الـصـعوبـات الـتي اجـتازهـا لـيصل
إلى مـــــا وصل إلـــــيـه من شـــــهــــرة

وجناح.
وبينت أبو أسعـد في الكتيب الذي
يــقع في 55 صــفـــحــة من الـــقــطع
ـتـوسط (أن الــفـنـان نــهـاد قـلـعي ا
أحـــد أهم أعـــمــدة الـــفن الـــســوري
وحـمل عـلى عـاتـقه عبء الـنـهوض
بـالـدرامـا مـنـذ بـدايـة الـسـتـيـنـيـات
وهـــو فــنـــان قـــديــر ومـــعــروف في

بــقــوش وغــيــرهـمــا من الــفــنــانـ
ـسـلـسالت بــالـعـديـد مـن األفالم وا

الفنون ورعايـته للمواهب. وشارك
مع الـفـنــانـ دريـد حلــام ويـاسـ

بـعـد أن مـر فـي حـيـاته بــكـثـيـر من
الـــصــعـــوبـــات وانــتـــسب إلى أهم
الـــنــــوادي الـــفــــــــنــــيـــة في

دمشق.
وقـــدم قـــلــعـي الــكـــثـــيــر من
ـــســــرحـــيــــات واألعـــمـــال ا
األخــرى واألفالم مــثـل عــقـد
الـــلـــولــو ولـــقـــاء في تـــدمــر
والــشــريــدان والــصــعــالــيك
وصـح الــــنــــوم والـــثــــعــــلب
وضــيـــعــة تــشـــرين وغــربــة
فــــضال عن األعــــمــــال الـــتي
قــدمـهــا لــلــمـســرح الــقـومي

ثال). مخرجا و
وذكرت أبو أسـعد (أن قلعي
ابـــــــتــــــكــــــر كــــــثـــــــيــــــرا من
الـشخـصيـات الـفنـية وتـنقل

ـــــســـــرح بــــــ ا
واألعــــــــــــمــــــــــــال
الـــــــــدرامـــــــــيـــــــــة
كــــالـــــســــيــــنــــمــــا
والــــتــــلــــفــــزيــــون
إضــــــافــــــة إلـى أنه
كتب لألطفال ونشر
في مـــجـــلـــة ســـامــر
مستخدما شخصيتي
حــــســــنـي الــــبــــورظــــان

وياسينو.
اســـتــــــــــــمــر الـــفــنــان قـــلــعي في
ـرض ووافته عطـائه حتى أنـهكه ا
ـــــنــــــــــيـــــة عــــام 1993 وشــــيع ا
جثـمانه في حـشد جمـاهيري كـبير
تـــاركــا وراءه آثـــارا فــنــيـــة دخــلت

التاريخ).

ÊU e « ≠ ÊbM

غـنـية الـبـريطـانـية مرة جـديـدة تثـيـر ا
ــتــابــعــ أديل جــدالً واســعــاً بــ ا

وذلك بـــأحــدث ظـــهـــور لــهـــا إذ بــدت
بنحافة مفرطة.

ـا اشـتـهـرت وظـهـرت أديل الـتي لـطـا
بوزنها الزائد بشكل مختلف وصادم
لــعــدد كــبــيـر مـن جــمــهــورهـا إذ أن
نحـافتـها أصـبـحت مفـرطة وعـظامـها
بـدت بــارزة بـشــكل مــلـفـت.  وانـتــقـد
عدد كبير من محبيها شكلها اجلديد
الذي اختـلف نهائـياً وخـاصة لنـاحية

مالمح وجهها حادة وشاحبة.
ومن ناحيـة أخرى تعود أديـل بألبوم
غـنـائي جـديـد وذلك بـعـد غـيابـهـا عن
الغناء لـفترة كـبيرة فقـد كشف مدير
أعمالها أنها سـتطرح أحدث أعمالها
الـغنـائـيـة خالل الـعـام احلـالي وذلك
في تـصـريح له لـصـحـيـفـة ديـلي مـيل

البريطانية مضيفا بالقول: 
(االفضل سيأتي قريبا).
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ـية لـوس اجنـلوس  –وكـاالت - قـالت أكـاد
ــتـحــركـة (إن قـوائم فــنـون وعـلــوم الـصـور ا
قـدمة خالل فعـاليات تـوزيع جوائز الطـعام ا
األوسكـار هذا العـام ستكون نـباتيـة بالكامل
ـا يتـماشـى مع ما قُـدم على مـوائد تقـريـبا 
ـــشـــاهـــيــر خـالل مـــوسم جـــوائــز عـــشـــاء ا
ـــيــة (أن قــوائم 2020). وأضــافت األكــاد
الغـداء الـرسـمي الـسنـوي لـلـمرشـحـ لـنيل
اجلوائـز إضافة للوجبات اخلفيفة التي تقدم
قـبل مراسم احلفل فـي هوليـوود في التاسع
من  شـبـاط سـتـكـون مـعتـمـدة عـلـى مـصادر
ـئـة.أمـا قـائـمـة الـطـعـام في نـبـاتـيـة مـئـة في ا
حــفل احلــكــام الــذي يــقــام مــبــاشــرة بــعـد
مـراسم تـوزيع اجلـوائـز فـسـيـعـتـمـد بـنـسـبة
ــئــة عــلـى مــصــادر نــبــاتــيــة بــيــنــمــا 70 بــا
ستـتضـمن النـسبـة البـاقيـة أسمـاكا وحلـوما
ية إضافـة لألطعمة الـنباتيـة). وقالت األكاد
في بـــيــان (إن كـل األحــداث والـــفـــعــالـــيــات
ـــيـــاه أو األكــواب ســـتـــخـــلـــو من عـــبـــوات ا
ــيـة الــتي الــبالســتـيــكــيــة). وقــالت األكــاد
يخـتار أعضاؤهـا البالغ عددهـم ثمانية آالف
ـــرشـــحــ والـــفـــائــزيـن بــجـــوائــز عـــضــو ا
األوسـكار(إنـهـا مـؤسسـة لـكل احلـكـائ من
ي يُـلـزمـنا شتـى بـقـاع الـعالـم ودورنـا الـعـا
ـيـة بـعد بـدعم الكـوكب). وجـاء بـيـان األكاد
تقـد قـوائم طـعـام نـباتـيـة بـالـكامل خالل
مـــآدب عــشـــاء أقــيـــمت لـــلــمـــرشــحــ
ـنتـج والـضيـوف جلوائـز جولدن وا
ثلي الشاشة جـلوب وجوائز نقابـة 

(جيلد) هذا الشهر.
واقـتـرح الـنـجم خـواكـ فـينـيـكس
الـذي جسـد دور الـبـطولـة في فـيلم
اجلـوكر وهو نباتي شديد االلتزام
الــتــغـيــيــر الـذي طــرأ عــلى عــشـاء
جـــــوائــــز غــــــــــولـــــدن جــــلــــوب
الــــرســـــمي بـــــعــــد أن كـــــانت
شـريحــة الـلحم واألسـماك
من األطـبـاق الرئـيـسـية
و اســـتـــــبــدالـــهــا
هـذا العام بأطباق
مـــــــــــــــــــن األرز
والـــــفـــــطـــــر.

2- يعبث
3- اصــــــــحـــــــــــــــاب االيـــــــــــــــــــــادي

العـــاملة
4- هيام وعشق

كلمــات رباعية تـبدأ باخلانة ذات السهم
وتـــدور حــــول الـــرقـم بـــعــــكس عــــقـــارب

الساعة:
عصية 1- العودة عن ا

ÍuODF « ÂUF½≈ ≠ œ«bGÐ

ضيـفت قاعـة عشـتار فـي دائرة الـفنون
اضي حفل االستذكار العامة االثنـ ا
الـتــاسع واخلــمــسـ لــرحـيـل الـفــنـان
الـكــبـيــر جـواد ســلــيم. وابـتــدأ احلـفل
بـافــتـتـاح مـعـرض تـشـكـيـلي حـمل أهم
وابــرز مـحــطـات الــراحل جـواد ســلـيم
فـضالً عـن عـرض فـلم وثـائـقي لـسـيـرة

الفنان .

ديـر العام لـلدائرة عـلي عويد ( وب ا
إن اسـتذكـار القـامات الـعراقـية الـفنـية
تلك من ب أهم واجـبات الدائـرة اذ 
جــواد سـلــيم ثــقــافـة بــصــريـة كــبــيـرة
أضــافـهــا لـلــفن الــتـشــكـيــلي الــعـراقي
ـيـة الـتي وجـعـلـهـا من الـســمـات الـعـا
تمـيز بـها الفن الـتشـكيـلي العراقي عن
ــيــة عـبــر نــصب بــاقي الــفــنــون الــعــا
احلــريـة في سـاحـة الـتــحـريـر وتـمـثـال

أالم كما تعنى الدائرة بعرض نتاجات
الراحل في مـتحف الـفن احلديث داخل

الدائرة).
وقــال الـفـنـان صـالح عـبـاس (أن جـواد
سـلــيم ظـاهـرة فــنـيــة فـهـو يــعـد ذاكـرة
مدينة بغداد وهو الـصيغة األمثل للفن
إذ نـالحظ كـــــيـف حتـــــتــــضـن الـــــيــــوم
اجلـمـاهــيـر نـصـب احلـريـة فــهـو لـيس
ذاكـرة ثــورة لــشــعب نــاضل وانــتــصـر

إنــعــاش الــفـن الــبــريــطــاني. وحــضــر
ــثــقـفــ والــفـنــانـ احلـفـل عـدد من ا
ــهـــتــمــ بـــالــفن الــتـــشــكـــيــلــيـــ وا

التشكيلي.

ـا اخـذ امـتـداد ابـعـد من الـعـاطـفـة وإ
حــتـى أصــبـح ابــسط انـــســـان عــراقي
يــــعـــــرف نــــصب احلــــريــــة ووحــــداته
الــصـوريـة).في حـ ذكــر الـفـنـان عـلي
الدليمي جانب مخـتصر حلياة الراحل
مــــشـــــيـــــداً (بــــدوره فـي ريــــادة الـــــفن

ية). التشكيلي العراقي ليرتقي للعا
وعـبـر الفـنـان سعـد نـعـمة عن(افـتـخار
دائـرة الــفـنــون الـعـامــة بـأقــتـنــائـهـا
أعـمال الـراحل واحلـفـاظ علـيـها في
مــتـــحف الـــفن احلـــديث).مـع ســرد
مفصل ألهم مـراحل اقتنـاء األعمال
سواء له أو لبقية الفنان الرواد.
وفي ختام اجللسة افتتحت أبواب
احلــوار لـلــمــشــاركـ ســاهم فــيــهـا
ـهدي معـبرا عن فخره الدكتـور عقيل ا
بـتــقـد مــسـرحــيـة عن الــراحل جـواد
ســلــيم قــبـــــــل ثالث عــقــود بــعــنــوان
جــواد سـلـيم يـرتــقي بـرج بـابل إشـارة
ــعـاصـرة إلى أن الــفـنــان يـرتـقي إلى ا
والـتاريخ وانـفراده بـأسـلوب الـتجـريد
كمـا ذكر ابـرز اهتـمامـات الراحل مـنها
افتتاحه للجمعـيات وذكر منها جمعية


