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مــديـــر قــسم االعـالم واالتــصــال
احلـــكـــومي بـــوزارة الـــصـــنـــاعــة
ـعـادن  نـعتـه الـوزارة  بـعد ان وا
اضي اثر ـوت اخلميـس ا غـيبه ا
نـوبـة قـلبـيـة  سـائلـ الـله تـعالى

ان يتغمده بواسع رحمته.
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صحتك في حتسن لكن يجب عليك عدم إهمالها .يوم
السعد االربعاء.
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تطـلبات هناك حتتاج لـوقت إضافي في تلبيـة بعض ا
فرصة لالرتباط العاطفي. 
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قد جتـد نفسك في مواجهة احلبيب . لست في وضع
يسمح بإلقاء اللوم.
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حتصل عـلى مساحة اكبر من الدعم في أعمالك. يوم
السعد الثالثاء.
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عــلــيك ضــبـط أعـصــابـك وتــرك الـدخــول فـي جـدل أو
شراكة مالية .
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قـد تـنـكشف عالقـة عـاطـفيـة تـبـلورت خـلف الـكـواليس
فحذار من اإلهمال .
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وقت مـهم جدا لـتـحقـيق اجنـاز مع احلذر فـقـد تنـقلب
األمور سلبا .
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تتسع فـرص تلقيك اتصاالت خارجية او القيام بسفر
لدعم تطلعاتكم .

Íb'«

تــنـتــقل إلى جـو ايــجـابي مـع شـعـور عــاطـفي يــدفـعك
بادرة شخصية . للقيام 
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ـهـمـة الن ـبـادرات والــقـرارات ا ال تـتـردد بـالـقــيـام بـا
احلظ سوف يقف الى جانبك بقوة. 
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ــقـربـ مــنك عـلــيك عـدم اسـتــعـجـال حتـتــاج لـدعم ا
النتائج.رقم احلظ.9
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تدقيـقك على الكالم قد يجـعلك تنكـد على نفسك لذلك
خذ االمور ببساطة اكثر.
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5- استرجاع

6- نقيض الدانية

7- مداومة دون انقطاع

8- فهم كامل

ـكــتـبـة الـوطــنـيـة ضـمن الـكــاتب االردني ضـيـفــته دائـرة ا
أمـســيـات نــشـاط (كــتـاب األسـبــوع) لـلــحـديث عن كــتـابه
(الــفـــضــاء األزرق فـي الــروايـــة الــعــربـــيــة/ روايـــة انــثى

وذجاً). افتراضية 

ــطـرب الــعــراقي تـلــقى الــتـهــاني من االهل واالصــدقـاء ا
ولودتـه اجلديدة (مـيال) سائلـ الله تعـالى ان يجعـلها

من بنات السعادة.

ــان الـعـراقي ألـقى عـضـو جلـنـة االمـن والـدفـاع في الـبـر
ـعرفي بـعـنوان (11 مـحـاضرة في مـنـتدى هـمم لـلحـوار ا
سـبتـمبـير وتـغيـير االسـتراتـيجـية االمـريكـية جتـاه العراق

والشرق االوسط) وقد حاوره أحمد العنزي.

عـضــو مـجـلس امــنـاء شـبـكــة االعالم الـعـراقي الــسـابـقـة
جـلس االمناء اعربت عن املـها بـنجاح مـن سيلـتحقـون 
ـدة ثالث سـنـوات (بـانـها واصـفـة جتـربـتـهـا في اجملـلس 

ستويات). كانت جتربة غنية على كل ا
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رئــيس حتــريــر جــريــدة احلــقــيــقــة تــلـقـى تــعــازي االوسـاط
االعالمـية والـثـقافـيـة لوفـاة شـقـيقـته سـائـل الـله تـعالى ان

يسكنها فسيح جناته.
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اقـامت مــديـريـة شــبـاب وريـاضــة بـغـداد
ـنــاسـبــة الـيـوم الـرصــافـة احــتـفــالـيــة 
ي لـلشـبـاب علـى مسـرح الـطلـيـعة  الـعـا
وشــهـد االحــتـفــال تـقــد عـروض فــنـيـة

وموسيقية وغنـائية ومسرحية واوبريت
وعـــروض لـالزيـــاء الـــعـــراقـــيـــة لـــكـــافـــة
احملافظات العـراقية قدمهـا منتدى بغداد
الرصافة وهي رسالة محبة وسالم وهذه
الــتـــجــربـــة االولى لــطـــالــبـــات اعــداديــة

هرجان سـتنصـرية للـبنات كـما شهـد ا ا
افتتاح مـعرض للفنـون التشكيـلية تناول
ابــداعــات الـشــبــاب من خـالل عـروضــهم
فضال عن تقد مسرحية مجان تاليف
واخـراح مـهـنـد الــراشـدي الـذي يـسـتـعـد
لـتـقــد مـسـرحـيـة جــديـدة بـعـنـوان خط
الــنـار وتــتـحــدث عن اخملـدرات وكــيـفــيـة
الــقــضــاء عــلــيـــهــا وهي لــنــفس الــكــادر

سرحي.   ا
ــهـرجـان تــكـر مــجـمــوعـة من وشــهـد ا
الـفـنـانـ بـقالدة االبـداع ومـنـهم الـفـنـان
وليـد غازي فـرمان .بـعدها  االعالن عن
هرجان حيث نتديات الفائزة في هذا ا ا
ـركز حـصـد مـنتـدى حي الـنـصر بـغـداد ا
ــركــز الــثـاني حــصــده مــنــتـدى االول وا
االم النسوي والثالث ذهب الى منتدى
نتدى حي الزعفـرانية الـنسوي والـرابع 
الــبـنـوك .  كـمـا  تـكـر عـدد من مـدراء
ـنـتـديـات الـشـبـابـيـة واحلـاصـلـ عـلى ا
ــراكـز االولـى من قــبل مـديــريــة شــبـاب ا
وريــاضـة بـغــداد الـرصــافـة بـاحــتـفــالـيـة

ي للشباب. اليوم العا
ـي لــلــشـــبــاب حتــدث وعن الــيـــوم الــعــا
ـوسـوي قـائال (الكـثـير من الـشـاب علي ا
الـشـبـاب يـعـيش بـغربـة داخـلـيـة وصراع
نــفـسي مـابـ الــواقع ومـايـريـدون ورغم

ـــنـــتــديـــات الـــفـــنـــيــة وجـــود ا
والـثـقـافيـة والـريـاضيـة وهـناك
شــبـاب يــحـتــاج الى دعم مـادي
وتـوفـيـر فـرص لـلـعمـل وحتويل
اهدافهم وافـكارهم الى مشاريع
دائــمــة وامل ان يــكــون الــيـوم
ي لـلـشـبـاب هـو وقـفـة الــعـا
جــــــــــــــــــــادة مــن خــالل
الـقــضـايـا الـتي تـخص
الــشــبــاب وان نــســارع

اخلـطى لبـناء مـسـتقـبل افضل
لنا ولالجيال القادمة ).  

ـديــر الـتـنــفــــــيـذي رزاق وحتـدث ا
ــهــرجـان ضم جــبـر كــاظم قــائال ( هــذا ا
شــــبــــاب الــــعــــراق كــــافــــة من خالل
وسـيقى سـرح وا الـسيـنمـا وا
والــغــنــاء والــشـعــر ونــحن
نـحـتـفي بـهـذه الـطـاقـات
الـشبـابيـة ونحـتضـنها
وهي حتـاول ان تـقـدم
كـل شــيئ مـــفــيــد في
هـــذه احلــــيــــاة من
ــنــتــديـات خـالل ا
الثقــــافية ومنها
مـــهــــــرجـــانـــنـــا

هذا).

ـكن ان يـنـتـاب أم اجلـبـان التـفـرح وال حتـزن ... وهـذا افـضل وصف 
اي شـخص يشـعـر بالـرضـا عن  نفـسه  دون طـموحـات سـقفـهـا عال .

ثمة من يقبل بالظهور  دون أن يكون قاصما للظهور.
( لـسـت سـعـيـدا كـمـا يــنـبـغي  اخـشى أن اظــهـر غـبـطـتي الي جنـاح 
ثـلثـات) ... هذا مـا سرني به صديق فهـناك من يـتربص بي الدوائـر وا

فنان يرفض الكشف عن اسمه مثل موظفي اخلارجية االمريكية .
 الطـاقة االيـجابـيـة مصـطلح ال احـبه  الن تعـريفه فـضفـاض .. قال لي
نـصـيـر شـمـة يـومـا : (كـانت اصـابـعي تـتـمـرد عـلي  اكـتـشـفـت إن ب
اجلالس من ينفث طاقة سلبية .. هناك دائما إمرأة في اخليال اعزف

ا هي ذاتها ليني الطيبي زوجتي - أم ليل)! لها  ر
 قال لي محمود مـرسي يوما ببغـداد : الشباب لغـاية اخلمس   لكن
ئة . صدقني انا اخشى كن ان يدوم الى ا عنى الكـامل ال الشباب با
ـكن ان اشـوف نفـسي وانا مـتـنيل عـلى عـيني  ال اتـفرج من نـفسي ال
ـمـثل كــائن يـسـتـحـق الـشـفـقــة  ..طـيب لـيه أحط عــلى نـفـسي ابــدا   ا
نـفـسي امام مـحـكـمة نـفـسي   مـادامت الـناس تـشـاهـدني وتُـسر لي 

خالص..
ـرآة  النهـا مـثل الـساعـة تـدق تـدق إنك ماض الى ال احب وجـهي في ا

رآة ترعبني ! القبر ... ا
ـاذا الحتاور القيـصر مجددا ? وأرد  : سـيكون هذا  كثيرون يـسألون 

بعد كسرى !
عـجبـ  من حـوله  اليود ان يـقول كالمـا  يدخل  وكاظم بـعـد طوفـان ا
في ارشـيف الـنـاس  فـهـو دقـيق حـد  الـسـيف ... لـذلك لم يـرفض ولم

يقبل لقائي به  ..لعلنا ح نلتقي سنرتقي ..
ال هـو يــريـد االعـتــزال وال جـمـهــوره  مـثل اي العب يـســجل هـدفـاً في
مرمى اخلصم في الـوقت بدل الضائع يـريد ان يبـقى في دائرة الضوء

دون منافس ..
قال لـي عبـد السـتار نـاصـر قبل رحـيلـه : (ان العب كرة الـقدم يـضرب
الكرة بـقوة حتى ال يشـعر بالـفشل) واظن ان احد اوالده  في نـيوزلندا

يلعب كرة القدم?
ـا وردت بـذاكـرتي بـالالوعي ولـكن هـنـالك الـكـثـيـر من االمـثـلـة حـتى ر
الـنـجـار عـنــدمـا يـنـشئ غــرفـة نـوم جـمـيــلـة يـشـعـر بــانه حـارب الـفـشل
والـكـاتب ايـضـاً اذا كــتب روايـة واحـدة جـيـدة في حـيـاته فـانه مـحـارب

جيد!!
ا يـصح ان اضيف نـفسي وذاتك ايـضا نقـاوم الفشل  اذن كاظم  ور

واندثار الذكر ..
 احــمــد راضي حــ يـســجل هــدفــاً يـتــمــشى  اليـخــلع  قــمــيـصه وال

يــتــشـقــلب في الــهــواء او يـهــرول بــإجتـاه اجلــمــهـور
واليــجــري من ســاهـم في صــنع الــهــدف ومــول له
الــكــرة خــلـفه .. دائــمــا يــنـتــابــني شــعـــور خـالص
بالتعـادل ال نصر يعـميني عن البـصيرة والخسارة

تقعدني احلصيرة.
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1- جهاز علمي متطور

2- من سور القرأن الكر

3- سوق اماراتي شهير

4- استقامة

اكــتب مــرادف ومــعــانـي الــكـلــمــات بــشــكل
رأسـي من اعلى الى اسـفل مـرورا بالـدائرة
الـتي ضـمـنـهـا حتصل عـلى حـروف الـكـلـمة
(qŠ«— wÐdŽ wI OÝu Ë dŽUý) :طلوبة ا
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ــتــرجم أمــ عــام احتــاد االدبــاء والــكــتــاب الــقــاص وا
العراقـي وكالة ألقى محاضرة في نادي الصيد بعنوان
(حكـايات من الزمن اجلميل) ادار النـدوة حامد القيسي

مقرر منتدى الصيد الثقافي.
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وصل وكيـل عمـيـد كلـيـة الـفنـون اجلـمــــــــيـلـة بـجامـعـة ا
وجه شــكـر الـكـلـيـة وتـقـديــرهـا الى رئـيس حتـريـر جـريـدة
(الزمان)  –طبـعة العراق الهدائه مجموعة من الكتب الى

مكتبة الكلية.

{ البندقية - وكاالت -يتحول
النجم جوني ديب إلى ضابط

قاس ومتبلد احلس في فيلم في
انتظار البرابرة (ويتينج فور ذا
بارباريانس) الذي يقول طاقمه
ومخرجه إنه رغم تصويره في
صحراء نائية لكنه يناسب عالم

اليوم.
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ـهـرجـان هـذا العـام.الـعـرض مـدته نـحو شـرف ا
مثل يصاحبهم 80 دقيقة ويقدمه ثمانية من ا
عازف بيـانو وعازفـة هارب ويتنـاول قصة شاب
وفـتـاة في مـقـتـبل الـعـمـر يـتـحـابـان ويـحـمل كل
منهما أحالما وردية في خياله لكن مرور الوقت
يـكــشف لـهــمـا قــلـة خــبـرتــهـمــا ويـضع أمــامـهـا
الـعـراقـيل الـتي يـتغـلـبـان عـلـيـهـا سـويـا. وقالت
دوروثي شـيـا نـائـبـة رئـيس الـبـعـثـة األمـريـكـيـة
بالقـاهرة في كلمـة سبقت العـرض (عرض اليوم
تـحدة ه مـنذ  40عامـا في الواليـات ا يتم تـقد
وذج ويحظى بقبول كبير لدى اجلمهور وهو 
متـمـيز لـلـمسـرح الـغـنائي األمـريـكي). ويسـتـمر
ـعـاصـر مـهــرجـان الـقـاهــرة الـدولي لـلـمــسـرح ا
والـتـجـريبـي حتى  19سـبـتـمبـر أيـلـول ويـشمل
بــــرنـــامـــجه  20عــــرضـــا من مــــصـــر وســـوريـــا
ـغرب واإلمـارات والـكويـت والعـراق وتـونس وا
والــبـــرتــغــال وســـويــســرا واجملـــر وكــوســوفــو
ـتحـدة تـقدم والـبـرازيل ونـيجـيـريـا والواليـات ا

جميعها باجملان على مسارح الدولة.
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عاصر  كرم مهـرجان القاهـرة الدولي للمـسرح ا
والتجريبي ضـمن فعاليات افـتتاحه في العاشر
مـن الـشــهــر اجلـاري الــفــنـان الــعــراقي مــحـسن
ه لـسـتـة من فـنـاني وصـناع العـلي ضـمن تـكـر
ــســرح عــلـى مــســتــوى الـــعــالم وهم  اخملــرج ا
ؤلف األمـريكي لي بـروير واخملرج الـيوناني وا
ـــيـــة ثــــيـــودوروس تـــريـــزوبــــولـــوس واألكـــاد
األوغـنــديـة جـسـيــكـا قـهــوا واخملـرج اجلـزائـري
صـري محمد أبو زياني شريف عيـاد والكاتب ا
الــعال الــسـالمــوني فــضال عــلى الــعــلي. وأقــيم
سرح افتتاح الدورة السادسة والعشرين على ا
ــمـثل ــصــريـة وقــدمه ا الــكــبـيــر بــدار األوبـرا ا
ـــصــطــلح ـــذيع أحــمــد أمـــ الــذي تالعب  وا
سـرح التجريـبي لينـتزع ضحـكات احلاضرين ا
من خالل اسـتـعــراض ذكـريـاته الـشــخـصـيـة مع
هرجان سـواء كمشاهد أو فـنان مشارك الحقا. ا
وجـاء اخلـتـام مع الـعـرض الغـنـائي اخلـيـالـيون
ـتحـدة ضيف (ذا فـانتـاستـيكس) من الـواليات ا
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عاصر ه من قبل مهرجان القاهرة الدولي للمسرح ا محسن العلي عند تكر

ÊU e « ≠  …d¼UI «

 رشـحت مــصـر فــيــلم ورد مـســمـوم
لـــلـــمـــخـــرج أحـــمـــد فـــوزي صـــالح
لــلـمــنــافـســة عــلى جــائـزة أوســكـار
أفضل فيلم أجنبي هذا العام.الفيلم
بــطــولــة مــريــهــان مـجــدي (كــوكي)
وإبراهيم النجاري ومحمود حميدة
وهو مـأخـوذ عن رواية ورود سـامة
لــصـــقــر لـــلــمــؤلـف أحــمـــد زغــلــول
الشـيـطي.تدور أحـداث الفـيلم داخل
ــدابغ في الـقــاهـرة حـيث مـنـطــقـة ا
تــعــيـش عــامــلـــة الــنــظـــافــة حتــيــة
وشـقــيـقــهـا صــقـر وأمــهـمـا.تــرتـبط
حتـيـة بـعالقـة وثـيــقـة مع شـقـيـقـهـا
الذي تهـتم بكافة شـؤونه وتفاصيل
حــيــاته وعـــنــدمــا يــقـــرر الــشــقــيق
اخلروج مـن احلي الفـقيـر والهـجرة
بـشـكل غـيـر شرعي بـحـثـا عن حـياة
أفـضل تـبـذل حتـية كل مـا بـوسـعـها
ـنعه حـتى يبـقى بـجوارهـا. وسبق
لــلـــفــيـــلم أن عــرض بـــالــعـــديــد من
هرجانات العربية واألجنبية وفاز ا

ببعض اجلوائز مـنها جائزة أفضل
فـيـلـم عـربي في مــهـرجـان الــقـاهـرة
الـــســـيـــنـــمـــائـي الـــدولي في دورته
ـــهن . وقــــالت نـــقــــابـــة ا األربـــعـــ
الـسـيــنـمـائــيـة في مــصـر (إن جلـنـة
مـــشــكـــلـــة من نـــقـــاد وصــحـــفـــيــ
ومـخرجـ اجتـمـعت يوم اخلـميس
وأجـــرت تــصـــويــتـــا عــلـى عــدد من
ـرشـحـة لـتـمـثـيل مـصر في األفالم ا
األوسكار).وأضافت(أن ورد مسموم
حــاز عـــلى أكــبـــر عــدد من أصــوات
احلــاضـرين). ويــحق لــكل دولـة في

الـــعــــالـم تـــرشــــيح أحــــد أفالمــــهـــا
لــلـمــنــافـســة عــلى جــائـزة أوســكـار
أفـضل فيـلم أجـنبي لـتـقوم بـعد ذلك
ـية فنـون وعلـوم السيـنما في أكاد
ــتــحــدة بــإعالن األفالم الــواليــات ا
ــقـبــولــة ضــمن قـائــمــة أولــيـة في ا
كــــانـــــون األول ثم إعـالن قــــائـــــمــــة
مـختـصـرة في كانـون الـثاني.ويـقام
حـفل إعالن وتوزيع الـدورة الـثانـية
والـتـســعـ جلــوائـز األوســكـار في
الــــــتـــــاسع مـن شـــــبـــــاط  2020في

هوليوود.
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تـبتـعـد الـفنـانـة الـلبـنـانـية هـيـفـاء وهبي عن
األدوار التي تـعتـمد على جـمالـها وأنوثـتها
وذلـك من خـالل دور جـــديــــد ســـتــــقــــدمه في
وقع ـنتـظر عـقد اخلـواجة. ووفـقا  فـيلـمها ا

البوابة (وافقت وهبي عـلى الشخصية التي
ستؤديها في الفيلم بـابتعادها تمامًا عن ما
قـدمته في أعـمـالـهـا السـابـقـة بـالسـيـنـما في
دكـان شـحـاتـة وحالوة روح خــاصـة أنـهـمـا
اعــتـــمــدا عــلـى إبــراز جــمـــالــهــا فـي مــعــظم
شاهد). سيكون دور وهبي زاخراً باألكشن ا
ــغـــامــرة حـــيث تــواصـل الــتـــدرب عــلى وا
جتـــســيـــد تـــلك الـــشـــخــصـــيـــة من خالل
ارسة بعض الـتمرينـات القاسية حتت
إشـراف مـدرب خاص بـهـا. عـلى أن يـبدأ
الــتـــصــويــر في الــقــاهــرة خالل ايــلــول
ـصري أحمد مثل ا اجلاري. ويشـارك ا
الــفـيــشـاوي فـي بـطــولـة الــفـيــلم الـذي
يشرف على إنتاجه محمد وزيري مدير
أعـمـال الـفـنـانـة الـلـبـنـانـيـة. فـيـلم عـقـد
اخلواجة قـصة كر فاروق وسـيناريو
وحـوار أم جـمال ومـحمـد أبوالـسعد
وشـــريف يـــســـرى وإخـــراج مـــحـــمـــد

حماقي في أولى جتاربه اإلخراجية.
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كـشف شـريف ضـيـاء مديـر أعـمـال الـفـنان
الـلبـنـاني عـاصي احلالني تطـورات حـالته
سـتشـفى بسبب الـصحيـة عقب نـقله إلى ا
سـقــوطه عـن ظـهــر احلــصــان في مــزرعـته
اخلــاصــة وتـعــرضه إلصــابــات في أمــاكن
مـتفـرقة من اجلـسد.وكان احلـالني قد نفى
خـطـورة إصـابـته مــثـلـمـا تـردد عـلى مـواقع
الـتـواصـل االجـتـمـاعي وأكــد في تـصـريح
(إنّه تعرض لكسر في إصبع يده اليسرى
كـما أصـيب بـخدوش وجـروح بـسيـطة ألنّ
احلـصـان كـان يـركض بـسـرعة  80كـلم في
الـسـاعــة ودخل بـعض الــغُـبـار إلى عــيـنـيه
ــوقع فــحــجـب عـنـه الــنــظــر).وقـال ضــيــاء 
ــســتــشــفى الــبــوابــة (إن احلالني غـــادر ا
ــقـرر أن يــخـضع خالل إلى مــنـزله ومن ا
لـلراحـة الـتامـة عـلى أن يـتم فك اجلبس من
يـــــده خـالل أيــــــام). وأوضح (أن احلـالني
رغم انـزعـاجه من الـشـائـعـات الـتي ترددت
عـن خــــطـــــورة حــــالـــــته عـــــقب
احلـادث إال أنه سـعـيـد بـردود
الــــفــــعل الــــتـي أكـــدت مــــدى حب
اجلـمــهـور لـه ولـفــنه).وكـان احلالني
ّ نــقـله إلى مــسـتـشــفى الـريـاق قـد 
بـالــعـاصــمـة بــيـروت لــتـلــقّي الـعالج
الـالزم إثــــر ســـــقـــــوطه عـن ظـــــهــــر
احلــصـان غــيـر أنّ الــعــديـد من
مـتـابــعـيه عـلى مــواقع الـتـواصل
بــدأوا يــتــكــهّــنــوا حـول

طبيعة إصابته.
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