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ـلتـقى االذاعي والـتـلـفـزيوني احـتـفى ا
اضي  بـاخملرج الـتلـفزيوني الثالثـاء ا
طــالب مــحــمــود الــســيــد وعــلى قــاعــة
اجلواهري باحتـاد االدباء والكتاب في
ـلـتـقى اخملـرج جـلـســة ادارهـا رئـيس ا
صـــالـح الـــصــــحن الــــذي قـــال (مـــازال
ـبـدع طــالب مـحـمــود الـسـيـد اخملــرج ا
مــتــواصال مــنــذ ثــمــانــيــنــيــات الــقـرن
ـاضـي وعـرفــته صــديــقــا وفــيــا كـان ا
قالـة والفـيلم القـصير يكـتب الشعـر وا
والــوثــائـقـي وله حــضــور مــتـمــيــز من
ـــيـــزه خالل الـــوعـي اجلـــمـــالـي ومـــا
مروياته احملـكية). بـعدها قـال احملتفى
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به (انا سعـيد ان اشاهـد اليوم زمالئي
واصـــدقـــائـي من مـــخـــرجـــ وكـــتـــاب
ومــــــبــــــدعــــــ وانــــــا مـــــديـن لــــــزمالء
احــتـــضــنــونـي مــنــهـم اخملــرج صــالح
الــصـحن لـلـزمـالــة والـعالقـة والـعـشـرة
الــطـــويــلــة كـــان الــصــحـن في اصــعب
ـــوقف الــــظـــروف يــــجـــلب ويــــخـــلـق ا
الــطـريف دائـمــا واحلـديث عن الــفـيـلم
الوثائـقي او القصيـر هو لغـة الشعوب
عــمـلـت الـعـديــد من االفالم الــوثـائــقـيـة
خـاصـة عن اهـوار الـعـراق كـون الـفيـلم
الـوثـائـقي هـو وسـيـلـة الـشـعـوب كـونه
ــعـلـومـة يـحـمل قــيـمـة عـلــيـا في نـقل ا
ـهــمــة). بــعـد حــديــثه  عــرض احـد ا
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ـطرب ـواجـهـة الـقـضـائـيـة بـ ا مـا تـزال ا
الـلـبــنـاني وائل كــفـوري وطــلـيـقــته  أجنـيال
تـابع وفي جـديدهـا فقد بـشارة تشـغل ا
أكـد الـوكـيل الـقـانـوني في بـيـروت لـبـشـارة
ـــوســوي  أن احلـــمــلــة احملـــامي أشــرف ا
ـبـرمـجــة لـبـعض الـغــرف الـسـوداء والـتي ا
تــطـال طــلـيــقـة كـفــوري تـهــدف الى تـعــمـيـة
احلـقــائق وتـشــويه الـوقــائع بــهـدف ضـرب
تـضحيـات والدة الطـفلتـ وما احلديث عن
تــســويــات مــالــيــة مــحـض إفــتــراء).واشـار
ـــوســـوي الى (أن مـــســتـــقـــبل ومـــصـــيــر ا
الـطفـلتـ مرتـبط بقـرار شجـاع من والدهم
ووالــدتـهـم الـتي جتــهـد لــلــحـفــاظ عـلــيـهــمـا
ورعـايـتـهــمـا وحتـاشي اي سـجـال إعالمي
عـــقـــيم) وأضــاف: (ومـــا هـــيــجـــان بــعض
ـوتــورين الالهـثــ وراء مـكـسب او درهم ا
او قــــطع مـن فـــضــــة عــــلى بــــعض مــــواقع
ـن يـــشـــجـــعـــهم او الــــتـــواصل إال إفالس 
يتغاضى عن مقاالتهم وإساءاتهم البغيضة
ـوكلـتي وإبـنـتـيهـا بـشـكل مـبـاشر ولـلـفـنان

.( ايضاً

واخــرج الـعــديـد من االفـالم الـقــصـيـرة
وهــو كـاتب مــرويـات من الــطـراز االول
خصوصا احملكية). وشهادة اخرى من
زمـيـله سـالم شـدهـان قـال فـيـها (طـالب
الـسـيـد صـديـقي وتـعـلـمت مـنه الـكـثـير
العزف والـغناء كـوني عايشـته سنوات
عـديــدة في الــتـلــفـزيــون وكــان يـخــتـار
االشـياء اجلـميـلـة دائمـا. اعـماله دائـما
فــيـــهــا بـالغــة وفن وعـــمل نـــوعــ من
االفالم تسجـيلي ووثائـقي كان يوجد
فـيهـا بـدايـة ووسط ونـهايـة وهـو ابدع
في الفيلم الـتسجيـلي وكذلك في مجال
الـكتـابـة واالخراج ونـتـمنى ان نـشـاهد
افالمه دائــــمـــا). وقـــال رئــــيس احتـــاد

افالمه الـوثـائـقيـة بـعـنـوان حـ حتكي
الـــرمـــال ويـــتـــحـــدث عن رعـــاة الـــبــدو
وتــنـــقــلــهم فـي الــصــحــراء بـــحــثــا عن
اء  وفي سؤال للصحن عن العشب وا
جتـربـة احملـتفى بـه دراميـا قـال الـسـيد
(قبل عام  2003 يخـتلف مـابعـد العام.
سـابـقــا كـان هـنـاك قـوانـ والـتـزام في
مثل متفرغ لدوره لكن جتربة النص وا
الدراما احلالـية غير صحـيحة ال قواعد
للعمل واليـوجد التزام انـها جتربة مرة
الاريـــد احلــديث عـــنـــهــا). وتـــضـــمــنت
اجلــلــســة شــهـــادات ومــداخالت بــحق
احملتـفى به ومنـهم اخملرج عـزام صالح
هـنـة قدم الـذي قال (طـالب زمـيـلي في ا

ـعمـوري (انـا سعـيد ان االدباء نـاجح ا
احــضـــر حــفـل تــكــر طـــالب الـــســيــد
تعرفت عليه في مدينة احللة كان لديه
برنامـج هذا ابي بذل فـيه جهود كـبيرة
وكان يخـتار اسمـاء مهمـة مثل العالمة
ــعـلـومـات الى طه بــاقـر وكـان يـحـول ا

مادة مكتوبة وليست وثائقية).
وفي خـتام اجلـلسـة  تـكر احملـتفى
به بــــدرع اجلــــواهـــــري قــــدمه رئــــيس
ـلتـقى قـدمـهـا اخملرج االحتـاد وقالدة ا
صـالـح الـصـحن مع بــاقـات من الـورود
لـتقى من عدد وشهادات تـقديـرية من ا
من زمالءه ثم التقاط الصـور التذكارية

مع احملتفى به .
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ــطــرب الــعــراقي يــحل ضــيــفــا عــلى قــنــاة ــلــحـن وا ا
ــقــام (الــشــرقـــيــة) مــســاء الــيــوم االحــد مع مــطــرب ا
اسماعيل فاضل ضمن برنامج (اطراف احلديث)الذي

يعده ويقدمه االعالمي مجيد السامرائي.
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الـشـاعـر الـعـراقي نـعـاه االحتاد
الـــعــــام لألدبــــاء والـــكــــتّـــاب في
ــوت الـــعــراق بـــعـــد ان غـــيــبـه ا
اضي بعد صراع مع االربـعاء ا
ســائـلــ الـله تــعـالى ان ـرض ا

يسكنه فسيح جناته.
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اخملـرج السـوري اعـلن ان فـيـلـمه اجلـديـد (دم الـنخل)
قـبل مـحـليـاً وعـربـياً سـيـبـدأ عرضـه في شهـر أيـلـول ا
ـوسيـقى الـتـصـويـرية  سـتـكـون جـاهزة .و أن ا ـيـاً وعـا
ايسترو رعد خلف. خالل أيام قليلة وهي من تأليف ا
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الكـاتب والباحث العراقي  يلقي محاضرة في مجلس
االثنـ الـثقـافي / مجـلس الـدكتـور حسن احلـكيم في
النـجف االشـرف مسـاء غد االثـنـ بعـنوان (الـعالقات
الـثـقـافـيـة بـ الـنـجف وسـوق الـشـيـوخ رحـلـة واقـامـة

وذجاً). الشيخ جميل حيدر أ
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عماري العراقي يلقي محاضرة عن (بغداد قبل 100 ا
ــقــبل في عـام ) مــعــززة بــالــصــور مــســاء االربــعــاء ا

كاليري االورفلي في العاصمة االردنية عمان.
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كـتبـة الوطـنيـة اليوم الكـاتبة االردنـية تـضيـفهـا دائرة ا
االحد ضـمن أمسيات نشاط (كتاب األسبوع) للحديث

عن روايتها (أغثني).
 q U  bM¼

عنون (هند مـثلة العراقية اعلنت عن كتابها اجلديد ا ا
) في اُمــسـيــة  ثــقـافــيـة كـامـل.. مـســافـر زادُهُ اخلــيــالُ
ية الفنـون والتراث العربي في العاصمة نظـمتها اكاد

البريطانية لندن.
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ـصــورة االردنـيـة افـتــتـحت امس الـسـبـت مـعـرضـهـا ا
الفـوتوغـرافي األول بعـنوان (فـالش) في مقـر اجلمـعية

األردنية للتصوير في عمان.
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مــهــنــد ابــراهــيم  درامــاتــورجــيــا
الــفـنـان صـادق مـرزوق  و تـمـثـيل
:يــحـــيى داود وســيـف الــدين عالء
الــدين ومـنــتـظــر ســعـدون وبــسـام
ــســـرحــيــة حــســـ  وتــتــنـــاول ا
الصـراعات الـنفـسية واالجـتمـاعية
جملـتمع يـجد نـفسه خـاضعـا لقوى

خـارجــيـة مـهــيـمـنــة تـهـدد وجـوده
وتـبـقى احملاولـة االنـسانـيـة قائـمة
ــقـاومــة تـهـديــد الـســلـطــات الـتي
هيمن تفرض ابويتها لتكون هي ا
التقليدي عـلى االنسان الذي ينشد
احلــريـة ..واشـارت وزارة الــثـقـافـة
في صــفـــحــتــهـــا في (فــيـــســبــوك)

سرحية جاءت ضمن فعاليات ان(ا
وورش يـقــيـمـهـا الــقـصـر الــثـقـافي
خملـــتـــلف الـــتـــوجـــهـــات الـــفـــنـــيــة
الستثمار العطلة الصيفية من أجل
واهب الشبابية فضال عما تنمية ا
تمـثله هـذه الفعـاليـات الثقـافية من
دعم نـفـسي لشـريـحة الـشـباب ).   

حــاول ان تـبـحث عــلى عالقــة حب جتـمـعـك بـشـخص
شاعر. يبادلك ا
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ال تـكن حلـوحا عـلى من حتب يـجب ان تـعطـيه فرصه
للتفكير. 
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ــالــيـة فــانت حــاول ان تــركـز اكــثــر عــلى االوضــاع ا
بحاجة فعال الى ضبط مصروفاتك .
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هام التى يجب ان تنفذها بوقتها و لديك العـديد من ا
في فترات قياسية .
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عليك اضـي  احلب ليس احلل الـوحيـد لتـنسى االم ا
اضي.  ان تتخلص من رواسب ا
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ال تــهـــمل من حتب اكـــثــر من ذلك حـــاول ان جتــد له
الوقت مهما كانت ظروفك ضاغطه. 
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انت تتسم بـالعناد و اصرارك عـلى وجهة نظرك حتى
لو كنت تعلم انها خاطئة .
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راجع حسابـاتك جيدا قبل ان تقدم تقريرك فاي خطا
ستتحمل انت وحدك عواقبه .
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ال حتاول ان تـزيد من ضغوطاتك على من حتب فانت
تنفره منك. 
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حـاول ان تصـالح من حتب بـتـقد هـديـة يـحبـهـا هذا
سيقربه منك.رقم احلظ .9
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حـاول ان ال تــنـفــعل بـسـبـب اي شئ يـجب ان تــتـعـلم
كيف تتعامل مع االمور بهدوء .
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قـد تـذهب في رحـلـة عـمل لـبعـض الوقـت تضـيف الى
هني الكثير. سجلك ا

 u(«
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اكــــــتب مــــــرادف ومــــــعــــــاني
الـكـلـمــات  افـقـيــا فـقط ضـمن
خـانـات الـدوائـر حتصـل على
ــطــلـوبــة: (مــخـرج الـكــلــمـة ا

سينمائي شهير):
 1-عاصمة اوربية
2-مدينة اردنية

3-ابناء
4-جزيرة عربية
5-يعالج بالدواء
6-اسلحة حربية
7-مدينة مصرية
8-طائفة هندية
9-مادة مخدرة

10-نقيض الناعم
11-قرارات قضائية

12-حلي
13-ماركة آالت تصوير

بغداد
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وسـيـقى هي لغـة الشـعوب واالنـسانـية مـثلـما ان االبـتسـامة متى نـعي ان ا
هي الوسيلة االجـمل واالسمى ب االنسان بكـل لغاته والوانه ? ومتى نعي
وسـيـقى هي ان كـبـار االطـبـاء الـنـفـسيـ اخـتـاروا واثـبـتـوا لـلـبـشـريـة ان ا
ــسـتـعــصـيــة ? ومـتى نـعي ان ـرضى واحلـاالت ا الـعـالج االجنح لـبـعـض ا
ي حتتـفل بها ـوسيـقى العـا تـحضـر اختار يـوما اطـلق علـيه يوم ا العـالم ا
ـهـرجـانات ـوسـيـقـيـة وتـقـام ا شـعـوب الـعـالم بـالـعـزف عـلى جـمـيع االالت ا
يـة كتـقلـيـد انسـاني من شانه ان يـوحـد شعـوب العـالم ومتى احمللـيـة والعـا
وسيـقى تطرد الـشر واحلقد واحلـزن من حياتـنا ? ومتى نعي ان نعي ان ا
ـة ? وهــكـذا جنـد ان ــوسـيــقـيـة احلــا احلب يــحـيــا ويـنـتــعش في االجـواء ا
للـموسيـقى لغـة مشتـركة ب االنـسانـية التي دغـدغت ايضـا عواطف بعض
ـوسـيقـى  ومتـى نـعي ان الـعراق احلـيـوانـات والـطـيـور الـتي تـفـاعلـت مع ا
صنع اول آلـة موسيـقيـة في العـالم وهي القيـثارة الـسومريـة ? واليـوم وبعد
لعب كربالء وهي تعزف على برر على الفتاة التي ظهرت  االنقسام غير ا
الة الـكمـان النـشيـد الوطـني العـراقي بفـعالـية فـنيـة ومونـودراما شـارك بها
ـشارك عدد من الـشباب ومن كال اجلـنس بـاعتـبارها فـعاليـة تسـتقبل ا
في حـفـل افـتـتـاح بـطــولـة كـرة غـرب اســيـا لـكـرة الـقــدم اثـارت الـبـعض من
علـق وراحت مـواقع التواصل االجـتماعـي ب مؤيـد ومعارض ومـتحفظ ا
ـا حدث في ملعب كـربالء  وهنا الاريد ان اقـيم مستوى الـفعالية تنشغل 
الـتي شاركـت فيـهـا دول عـربيـة وسط تـرحـيب حار وتـفـاعل جـمـيل من قبل
ـقـدسة كـربالء والاعتـقد ان اجلمـهـور العـراقي الذي غـالبـيـته من مديـنتـنا ا
الفـعالـية الـتي كـان العـراق يحـرص على اجنـاحهـا فيـها خـدش للـحيـاء ولو
ـكن ان تـفشـل احلفل ـعـترضـ بـطـرق  كـان كـذلك لـكان اجلـمـهـور اول ا
فروض والبطـولة لكن الفـعاليـة جاءت لنـثبت للعـالم ان احلضر الـرياضي ا
على العراق هو مجحف بحق جمـهور يعشق احلب والسالم  واليوم وبعد
ـؤشــرات الـتي تـشـيــر الى جنـاح الـبـطــولـة الـتي اخــتـارت كـربالء واربـيل ا
ـوسيـقى التي عـزفت بانامل لفـعاليـاتهـا وان مايدورالـيوم من جـدل بشان ا
سرحـية التمثـل اجلمهور الـعراقي من شماله الى فنانة والـفعالـية الفنـية وا
شاركة  وال ننكر ان كربالء مدينة اقصى جنوبه بل جميع الدول العربية ا
مـقـدســة وسـتـبـقى مـقـدســة الى يـوم يـبـعـثـون وان مـلــعب كـربالء يـبـعـد عن
ـقدسة كـيلو مـترات عدة واليـعني ان حفل االفـتتاح ومـاقدم فيه االضرحة ا
من فـعالـيـات التي  نـقـلـها الى الـعـالم العـربي ودول الـعـالم التعـني خـرقا
دينة بل تؤكد ان اجلمهـور العراقي مازال وسيبقى محبا للسالم لقدسية ا
ويسعى لتـحقيق االمن واالمان ويـنبذ العـنف وكل انواع الطائـفية واالحقاد
ـي في كـرة القـدم وغـيرهم لـلسـعي برفع احلـظر ـهد لـلـمسـؤول الـعا ما
ـية بشـكل نـهائي لـيـعود الـعراق كـمـا كان وارقى في تـنـظيم الـبطـوالت الـعا

ثـقـف والـعربـيـة واستـضـافة ابـرز الـنجـوم الـرياضـيـ وا
ـيـ والـعـرب  وكـفـانـا نـصـغي لـبـعض والـفـنـانـ الـعـا
اخلـطـابـات والــتـصـريـحـات الـتـي تـسـعى الى ان يـبـقى
العـراق وشعـبه خاضـعا لـلذين اليـريدون لـلعـراق خيرا

وتقدما وعودته الى احلضيرة االنسانية.
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تـــــقـــــيم دائـــــرة الـــــفـــــنــــون
ــوســيــقــيــة احــتــفــالــيــة ا
مـــقـــامـــات بـــغــداديـــة في
الـســاعــة الـســابــعـة من
مــــســــاء غــــد االثــــنـــ
وعــلى قــاعــة الــربـاط
ـــغـــرب فـي شـــارع ا
وســيــشـارك فــيــهـا
عــــدد من مـــطـــربي
ـــقــــام الــــعـــراقي ا
وعـــــازفي الـــــفــــرق
الــفــنــيــة الــتــابــعــة

للدائرة  .  
الى ذلك تستعد فرقة
ـــــســــرح الـــــكــــوني ا
التابعة لـقصر الثقافة
والفنون في الـديوانية
لـتـقـد مـسـرحـيـة لـيـلة
مــاطــرة ضــمن الــورشـة
ـتــواصـلـة ـســرحـيــة ا ا
الــــنص من تـــألـــيف
مــــثــــال غــــازي
قام في أحدث حفالتهاواخـــــــــــــراج فرقة ا
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{ لـــوس اجنـــلــوس  –وكـــاالت - تــقـــضي
جنـمة تـلفزيـون الواقع كـورتني كـارداشيان
عـطلة في سـاردينـيا وقد الـتقـطت عدسات
ـشاهيـر(البـاباراتزي) كـاميرات مـصوري ا
صـورا لها هناك. النجمـة البالغة من العمر
 40عـامـاً اسـتـعـرضت قـوامـهـا بـالـبـيـكـيـني
ـــــــــــزيـن بــــــــــــالـــــــــــورود مـن (دولـــــــــــشـي ا
وكـابانا).وكـانت كارداشـيان برفـقة أوالدها
الـثالثة مـايسون ( 9سـنوات) وبـينـيلوبي (7
ســـنــوات) وراين ( 4 ســـنــوات). وكـــشــفت
كــــارداشـــيــــان في شــــهـــر تــــشـــرين األول
ـــاضي (أنـــهــــا بـــاتت تـــتـــنـــاول األلـــبـــان ا
والــغـلــوتـ مــرة أخـرى بــعـد اســتـبــعـادهـا
سـابقًا من نظـامها الغـذائي). وذكرت (أنها
تــســتــريـح من نــظــامــهــا الــغــذائي حــتى ال
يـصبح جسـمها غـير مـتجاوب جتـاه أشياء

معينة).

هازال كايا

مثلة التركية هازال كايا انها تنتظر { اسطنبول  –وكاالت - اعلنت ا
طفلها االول من زوجها اخملرج التركي علي أطاي وبصورة يظهر فيها

ايوه بثقة كشفت انها في شهرها نتفخ على البحر وهي ترتدي ا بطنها ا
اخلامس اال انها لم تعلن عن جنس اجلن ان كان طفل صبي او بنت
لتترك هذا االمر مفاجأة. و كايا التي عرفت الشهرة في الشرق االوسط
مثل واخملرج علي منوع وفريحة تزوجت من خطيبها ا مسلسلي العشق ا

أطاي في شباط  2019 بعد ان جمعتهما عالقة عاطفية لسنوات طويلة.
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آيساب روكي
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نـفى مـغـني الـراب األمـريـكي آيـساب
روكي ارتـكــابه أي جــرم لـدى مــثـوله
ـاضي أمــام مــحـكــمـة في الــثالثــاء ا
الـسويد بتـهمة االعـتداء على شخص
أثــنــاء شـجــار في ســتــوكـهــولم وهي
احملـاكمة الـتي جذبت اهـتمامـا دوليا
وجـعـلت الــرئـيس االمـريــكي دونـالـد
ــغـني. تـرامب يــتـدخل دفــاعـا عن ا
وقـبضت الـشرطـة على روكي (30
عـامـا) وهـو مـغن ومـنـتج وعارض
اسـمه احلقـيـقي راكيم مـايرز في
ــاضي بـسـبب الـثـالث مـن تـمـوز ا
شجار في أحد شوارع ستوكهولم
في الــســاعـــات األولى من يــوم 30
حــزيــران ووجـهت لـه الحـقــا اتـهــامـا
بـــاعــتـــداء أفـــضى إلى أذى جـــســدي
فـعـلي.وقـال مـحـامي الـدفـاع عن روكي
في تـصريح( إن موكـله الذي كـان يجلس

بـجــواره في مالبس الــسـجن يــدفع بــبـراءته من
تهـمـة االعـتـداء وإنه تـصرف من مـنـطـلق الـدفاع
عن الـنفس).وقال روكي(إن اخلصم اسـتفزه هو
واثنـ كانا معه يواجهان أيضا تهمة االعتداء).
وإذا أقــرت احملــكـمــة في ســتــوكــهــولم إدانــتـهم
ــدة تـصل إلى فـســيـواجــهــون عـقــوبـة الــسـجن 
.وأثار احتجازه قـبل بدء احملاكمة رد فعل عامـ
غــاضـــبـــا من مــعـــجـــبــيه وكـــذلك عـــدة فــنـــانــ
ومشـاهـيـر آخـرين مـنهـم جنمـة تـلـفـزيـون الواقع
كــــــيـم كــــــاردشــــــيــــــان ومــــــغـــــــني الــــــروك رود
ســـتــيـــورات.وطـــلب تـــرامب مـن رئــيـس الــوزراء
ـسـاعـدة في إطالق الـسـويـدي سـتـيـفـان لـوفن ا
سـراح روكي ثم أطلق تـغريـدات تقول إنـه محبط
ـعـامــلـة األمـريــكـيـ لـلــغـايـة مـن لـوفن وطـالـب 
بنزاهة!وقال ترامب إنه سيدفع شخصيا الكفالة
الية إلطالق سراح مايرز لكن السويد ال تطبق ا
نـظـام الـكـفـالـة. وكـان روكي في سـتـوكـهـولم من
أجل حــفل مــوسـيــقي. واضـطــر إلى إلـغــاء عـدة

حفالت ضمن جولة أوروبية.


