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 ‰bMý nOD

حـامي هـدف فـريق العـراق بـكـرة الـقدم سـابـقـا احـتفى به
مـلـتقى اخلـمـيس االبداعـي في احتاد االدبـاء لـلتـحدث عن
جتربته الـرياضية بحضور عدد من الرياضي واجلمهور
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الشاعـرة السورية صـدرت لها ضمن منـشورات مؤسسة
ســوريـانـا لـالنـتــــــــــــاج اإلعـالمي مـجــمـوعـة (هــمـسـات
أنــثى) الــشـــعــريــة وتــقع في 170 صــفــحـــة من الــقــطع

توسط. ا
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ــصـري اعــلن عن حتــضــيـراته إلصــدار ألــبـوم الــفـنــان ا
جديـد. ونشر عـلى إحدى صـفحاته عـبر مـواقع التواصل
االجـتــمـاعي مـنــشـورا جــاء فـيه ( قـريــبـا - الـبــوم جـديـد

2018-12اغنية).
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ي والـبـاحث العـراقي ضـيـفته مـسـاء امس االحد االكـاد
قـنـاة (الـشـرقـيـة) ضـمن بـرنـامج (اطـراف احلديـث) الذي

يعده ويقدمه االعالمي مجيد السامرائي.
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ـقـيم الـفـنـان والـكـاتب الـعـراقي ا
فـي دولــــة االمــــارات يـــــرقــــد في
فــــــراش الـــــعـــــافـــــيــــــة في احـــــد
مــســتــشـــفــيــات ابــو ظـــبي بــعــد

تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.
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ـر بـطـفـلـهـما ـمـثـل الـسـوري رزق و زوجـته كـريـسـتـ ا ا
ونــشـر عـبــر صـفــحـته اخلــاصـة عـلـى أحـد مـواقع األول 
التـواصل اإلجتـماعـي صورة وورائه بـالونـاً بالـلون األزق

كتب عليه (إنه صبي).
أكرم الزعبي 

الـشــاعـر االردني ادار جـلـسـة افـتــتـاح مـهـرجـان الـشـعـر
الــعـربي ضــمن فـعــالـيــات مـهــرجـان جـرش 2018 عـلى

سرح الشمالي . ا

تتأقـلم في بداية الـشهر مع واقع جـديد . تسـتفيد من
فرصة تدر عليك فوائد مالية.
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ستفـتح أمامك أفاقا جديدة للدخول في مجاالت هامة
وستر ما تهدم .
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تزول بـعض الصعـوبات التي واجـهتك مؤخرا ,وتتاح
إليك فرص مادية جيدة .
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ـهني وتعـود مستـوياته إلى اخللف يضعف نـشاطك ا
وتخطئ حساباتك.
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تتـمتع بـحيـوية كـبيـرة وبجـرأة على حتـقيق طـموحاتك
.يوم السعد االربعاء.
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تـنتظـر انفـراجاً أو تسـوية واضحـة أو نتـيجة حـاسمة
المر يشغلك.رقم احلظ 9.

”uI «

وتـنـجح بـانـتــظـارك عـمـل يـدر عـلــيك مـاال إضــافـيـا  ,
شروع جديد. محاوالتك للقيام 
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ابـتـعد عـن طرق احلـلـول الـغـير تبـقى األجـواء راكـدة 
واضحة.رقم احلظ 8
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ادية . نوع من التـغيير يـدخل على حيـاتك العملـية وا
رقم احلظ :6
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هنـية واتخذ ـكاسب ا انتهز فـرصة فيهـا العديد من ا
موقفا جديا منها .
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تكون ال مـبالي وتتهرب في بداية الشهر من مسؤولية
تلقى على عاتقك .
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اعـتــمـد عـلى إمــكـانـاتك الــقـويـة وابـدأ بــالـعـمل اجلـاد
لتحقيق أهدافك .رقم احلظ.4
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حتــتـــوي هــذه الــشــبــكــة عــلى 9

مـربـعـات كـبـيــرة كل مـربع مـنـهـا

مـــــــــقـــــــــسـم الى 9 خـــــــــانـــــــــات

هـدف هــذه الـلـعـبـة ملء صـغـيـرة

اخلـانـات بـاالرقـام الالزمـة من 1

الى 9 شـرط عــدم تــكــرار الــرقم

اكــــثــــر من مــــرة واحــــدة في كل

مـربـع كـبــيــر وفي كل خـط افـقي

وعمودي.
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قـالت الفـنانـة اللـبنـانيـة  دوللي شـاه
انهـا انتـهت من تصـوير أحدث
اغـــانـــيـــهـــا بـــالـــلـــهـــجــة
اخلـليـجـية بـعـنوان
حبـيـبي غـير من
كــلــمــات أســيـر
ريـاض واحلان
خــالـد جــنـيـدي
وتــــــــــــــــــــــــوزيــع
مــوســـيــقي حــازم
رأفــت وتــــــــــــــــولـت
دولـــلي مـــســـؤولـــيـــة
اخراج الـكليب وذلك في
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ـسـرح و أقـامت دائــرة الـسـيـنــمـا وا
بـأشراف مـديـرهـا الـعام اقـبـال نـعيم
بـحضـور صـناع الـسـينـمـا العـراقـية
روادا و شبـابـا و جمـهـرة كبـيرة من
وســائل االعالم  مـؤتــمـرا صــحـفــيـا
ـسـرح مــوسـعــا احـتــضـنـتـه قـاعــة ا
الوطني لـلوفد الـتونسي الـذي تمثل
برئيس مـهرجان قـرطاج السـينمائي
الـــدولـي جنــــيب عــــيــــاد  و  مــــديـــر
الـعالقـات في اخلـارجـيـة الـتـونـسـية
تــوفـيـق لـيــعــلن من خاللـه عن هـدف

زيـــارته إلـى بــغـــداد وهـــو اخــتـــيــار
الـعــراق ضـيف الــشـرف الــعـربي في
ـزمع عـقـده نهـايـة الـعام ـهرجـان ا ا

اجلاري.
حــيث أطــلق عــريـف احلـفـل الــفــنـان
مــازن مـــحــمــد مـــصــطـــفى الـــعــنــان
لــقـريـحــته الـشــعـريــة و هـو يــتـغـنى
بالشـاعر ابي قاسم الـشابي و شاعر
العرب الكبيـر اجلواهري.. احتفاء و
ترحيـبا بضـيوف العـراق التي عدها
احلضـور كـسرا عـربيـا لـلحـصار عن
السينما العـراقية .. و ليعلن عن بدأ

ؤتمر الصحـفي بفيلم (بروموشن) ا
يـــســتـــعــرض فـــيه جـــزءا من تــاريخ
الـــســيــنــمــا الــعــراقــيــة من إعــداد و
مونتاج قـسم العالقات و اإلعالم في
الدائـرة .. لـيعـتـلي بعـدهـا الضـيوف
ؤتمر بإدارة الدكتور صالح منصة ا
الـصـحن و اخملــرج فـارس الـتـمـيـمي
مــديـر قــسم الـســيـنــمـا وفــيه حتـدث
رئيـس مهـرجـان قرطـاج حـول تاريخ
تاسـيس مـهرجـان قـرطاج و أهـمـيته
الـعـربـيــة والـدولـيـة و تـقـسـيـمـاته و
ــقــارنــة مع ــيـــة بــا تـــدرجــاته الــعــا
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الـبــاحث الــعـراقي ألــقى مــحـاضــرة في الــبـيـت الـثــقـافي
ــديــنـــــــــة الــصــدر الــتــابع لــوزارة الــثــقــافــة بــعــنــوان
(الشائـعات وتـأثيرهـا على الشـباب) وادار اجللـسة عادل

الساعدي.

 في االمسـية الغنائـية التي اقمـتها في قاعة االورفـلي بعمّان اخلـير واالمان  مساء
ـسرح واحيي الثـالث والعـشرين من تـموز اجلـاري فوجـئت جدا وانـا اصعـد على ا
اجلمـهور الغـفيـر احلاضر  بـوجود بعـض االخوة االعالميـ الكـبار في الصـحافة
سرح  خاصة الفـنية واالجتماعية والسياسـية وهم جلوس في الصف االول امام ا
ن لم ألــتقِ به مـنـذ ان غــادرت بـلـدي الـعــزيـز الـعـراق عـام 2005 وعـلى االخص
االسـتـاذين الـفــاضـلـ الـكـاتـب الـصـحـفي االســتـاذ زيـد احلـلي ابــو رغـد والـكـاتب
الصـحفي الدكتور احمد عبد اجمليـد (ابو رنا)  فضال عن وجود الكاتب السياسي
الدكـتور عبـد احلس شـعبان الـذي اتشرف بـلقـائه ب احل واالخـر عندمـا يكون
ـفـاجـأة اجلـمـيلـة  جـعـلـتـني اكـثـر مـزاجا في عـمـان . وال اكـتمـكم سـرا  ان هـذه ا
ضي باقامة هذه االمسية الـتي تكاد تكون سنوية في قاعة االورفلي . وحيـوية في ا

في حزيران او تموز من كل عام تقريبا ..! 
فــقـد هــزني الــشـوق واعــتــصـرني احلــنــ الى الــكـثــيـر مـن الـذكــريــات مع اخـوتي
االعالمـيـ احلـاضــرين امـامي في هـذه االمـســيـة الـتي ال اعـتـقــد انـني سـانـسـاهـا

ابدا..! 
على كل حـال  بعد نهاية االمسية الغنائـية  لم استطع ان ألتقي بهم بصورة كافية
 حيث اخـذ مني اجلـمهـور احلاضر كل الـوقت في ابداء االعـجاب والـتقـاط الصور
الفـوتوغـرافـية وغـيـر ذلك من االحاديث االخـرى  بـحيث لم اعـلم في اي فـندق يـقيم
صديـقاي زيد واحمد ..! ولكنني في اليوم التالي 7/24/ 2018الثالثاء  اتصلت
ـعروف الـدكتور حـميـد عبد الـله الذي كـان حاضـرا ايضا باخي الـغالي االعالمي ا
االمسيـة  مستـفسرا عن مـكان اقامة الـكاتبـ الكبيـرين زيد احللي ود. احـمد عبد
اجمليـد  وقد اكتفى باعطائي هاتف احد االخوة االعالمي في قناة الشرقية الغراء
االسـتـاذ مـحــمـد الـغـزي عـسى ان يــرشـدني الى غـايـتـي  ولـكن اخي الـغـزي  هـو
االخر ايـضا  اعطاني هاتف االخ والصديق العزيـز االستاذ وثاب شاكر الدليمي 
الذي اخـبرني بانهم يقـيمون في شقق غرنـاطة عند الدوار اخلـامس بعمان  ثم قال
عروف االستاذ هارون محمد سيلتقي بهم مساء لي ايضـا  ان الكاتب السياسي ا
ـسـاء  فـقـد اتـصـلت بـاالسـتـاذ هارون مـحـمـد سـائال عن الـيـوم . لم انـتـظـر حـتى ا
ـساء تـلقيت هـاتفا من اخوتي زيـد واحمد  حـتى اتفقـنا عـلى اللقـاء مساءا . وفي ا
قهى في شـارع الكاردنز ودعاني الى االستـاذ هارون محمـد  يخبرني بانـهم في ا

احلضور ..! 
ـقـهى مـبـاشـرة  وهـنـاك الـتـقـيت بـجـمع مـبـارك من االخـوة واالصـدقاء ذهـبت الى ا
شاهير الكبار  وهم الـشاعر االستاذ حميد سـعيد والكاتب الصحفي االعالميـ ا
ـعروف مـحمـد دبدب االستـاذ سالم الشـماع والـدكتـور حسـن البـزاز والسـياسي ا
ـشـهـداني  والـريـاضي االسـتـاذ غـسـان بـشـيـر االعـظـمي والـشـيخ عـلي الـفـراس ا

فضال عن وجود الضيف الكر احللي وعبد اجمليد . 
ن حضرت الجلهما لقاء حيويا ما بعـده لقاء  فقد بقينا حلظات كثيرة كان لقـائي 
قهى الى في عناقـنا وقـبالتنا بـشوق ومحـبة واعـتزاز كبـير . وانتـهت جلـستنـا في ا
ـدينة الفحيص الـقريبة من عمان. دعوة االستـاذ هارون محمد للـجميع في السهر 
فكانت سـهرة جـميلـة للغـاية امـتدت الى ساعـة متاخـرة من اللـيل حتى صبـاح اليوم

ـنـاظر الـتـالي في مـكـان جـمـيل مـرتـفع وسـط الـهواء الـعـلـيـل وا
الليلية اخلالبة ..! 

وفي نـهار االربعاء 2018/7/25 تـوجهت اليـهما في شقق
غـرنـاطـة لـتـوديـعـهـمـا حـيث يـعـودان سـويـة الى ارض الـوطن

الغالي بحفظ الله ورعايته ..

ÊUÒLŽ w  W³Šô« ¡UI

ي لوفاتو د

الـقــصـة مــثـيــرة تـبــدأ في احلــلـقـات
االولى الـــعالقـــة غـــيـــر ســـويـــة بــ
الـبـطـلـ لـكـن احـدهـمـا يـحـتـاج الى
االخر امـيرة شـقيـقتـها تتـعرض الى
حـادثــة دهس بـالــسـيــارة ويـجب ان
جتري عـمـلـيات جـراحـية تـسـتوجب
دفع عـــــشـــــرات االف مـن الــــدوالرات
وقد وضع القـدر في طريقـها (عابد)
ــواشي لــيـحـل مـشــكــلــتــهـا تــاجــر ا
ويدفع اجور العـالج وبنفس الوقت
يخطف شقيق جـابر من قبل عصابة
وتـطـلب فـدية مـالـيـة كـبـيـرة (امـيرة)
بحكم ذكـاءها تعرف مـن الذي خطفه
وتـســاعــد جـابــر ألسـتــرداد شـقــيـقه
ــسـلـسل (عـبــد الـهـادي الــصـبـاغ). ا
يــريـد ان يــقــول لــلـمــشــاهــد بـإن في
(طريق) كل رجل امـرأة وفي (طريق)
ـهـم لـيس الـسـيـر وا كل أمـرأة رجل 
في طـــريـق واحـــد بل الـــقـــدرة عـــلى
الـتـكـيف عـنـد مـفـرق الـطـرق حـيـنـما
تـــبـــرز الـــفـــروقـــات االجـــتـــمـــاعـــيــة
والــطـــبــقــيــة والــعــلـــمــيــة في اكــثــر

االحيان.

فـهـي ال تـمــثل أال (غــذاء اجـتــمـاعي)
للـمـتلـقي وهي فـرصـة للـمـقارنـة ب

الــــروايــــة (الـــــشــــريــــدة) و(طــــريق)
سلسل. العمل من تمثيل عابد فهد ا
(جـــابــر) رجل بـــدون تــعـــلــيم لـــكــنه
اصــبح له ثـــروة كــبــيــرة من جتــارة
وهـنـا يقـدم جنـيب محـفوظ واشي ا
شــــــخـــــصـــــيــــــات من واقـع ولـــــيس
التـحـصيل الـدراسي شـرطا وطـريـقا
ـال كـمـا ان الـعـقول وحـيدا لـكـسب ا
ـال في احـيـانـا تـعـجـز عمـا يـقـدمه ا
ــشـاكل وتــذلـيل الــصـعــوبـات! حل ا
بـقي ان نـعـرف رفـيق الـطريـق االخر
"نــادين جنـيـم" مـلــكـة جــمــال لـبــنـان
2004 التي حتولت الى التمثيل
ودورهـــا في جتـــســيـــد شـــخــصـــيــة
تـعلـمة (أمـيرة) من اسرة احملامـية ا
بـســيـطـة تــمـلك الــعـلم والـتــحـصـيل
ـال فـإذا الـدراسي لـكـنـهـا ال تـمـلك ا
اجتمع االثـنان وقـطعـوا الطريق هل
سيكون من الـسهولة بـحيث يعوض
احــدهــمـــا االخــر ام ان الــفــارق بــ
االثنـ يجـعل الـطريق لـيس سالـكا

رواية الى عمل تلفزيوني وما سوف
يواجه الـعمل مـن تغـييـرت جوهـرية
شاهـد والذي يختـلف كثيرا لتالئم ا
عن قــار الـروايــة! االجتــاه الــثـاني
من الصعوبة هو حتويل بيئة العمل
ــرحـلـة او الـروايــة من الـعــصـر او ا
التاريخية الـتي كتب بها الى الوقت
عـاصر وســــط تـغيـيرات احلاصـر ا
هــــائــــلــــة فـي مــــجــــــــاالت احلــــيـــاة
والـشـخـصـيـات! ولـكن عـلى الـعـمـوم
ا الـروايـة من ابـداعـات مـحـفوظ طـا
وقــد حتـــولت الى مـــســلـــسل درامي

ــسـلـسل مـقـتـبس من يـكـفي يـكـون ا
ي الـراحل جنيب اعمال االديـب العا
مـــحـــفــوظ لـــيـــكــون مـــبـــررا كــافـــيــا
كــــمـــا حـــدث في درامـــا ـــتــــابـــعـــته
الـــلــــبـــنـــاني  –الـــســــوري (طـــريق)
ـقـتـبس من روايـة جنـيب مـحـفـوظ ا
(الشريدة) كـتب السيـناريو واحلوار
ـبــدعـة ر حــنـا واســنـد الـكــاتـبــة ا
ويـشكل االخراج الى رشـا شربـتجي
اي عـمل له عالقـة بــنـجـيب مـحـفـوظ
مسـؤوليـة كبـيرة في اجتـاه االول
هـو الــقـدرة عــلى حتـويل الــعـمل من
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ثـاني جتـاربهـا بـاالخـراج بعـد كـلـيب يا

حلو صبح.
ـوقع وأوضــحت شــاهــ في تــصـريـح 
الــفن (أنـهـا بــدأت في مـونـتــاج الـكـلـيب
جرد االنتهاء من هذه العملية سيتم و
طرحه على قـناة مزيكـا دون حتديد يوم
) مـضــيـفــة (أنـهــا تـظــهـر بــشـكل مـعــ
مـختـلف تمـاماً فـي الكـليب كـما اعـتادت

أن تفعل في كليباتها األخيرة).
وطرحـت شاهـ مؤخـراً كلـيب (يا حـلو
صــبح)  وهي اغــنــيــة لــلــفــنـان الــراحل
مـحمـد قنـديل  من كـلمـات مرسي جـميل
ـوجي وظـهـرت بـشكل وأحلـان مـحـمـد ا
كالسيكي لتتناسب مع طبيعة األغنية.

{ لوس اجنـلوس  –وكاالت - احـتـفلت
بعـيد يـة سـاندرا بـولوك   الـنجـمـة العـا
ـطاعم مـيالدها الـ54 وذلك في احـدى ا
في لــوس اجنــلـوس بــرفــقــة طـفــلــيــهـا
لويس الـبالغ من الـعمر 8 أعوام ولـيلى
البـالغـة من العـمر 5 أعوام اضـافة الى

حبيبها بريان راندل
.واشار موقع الفن الـذي نشر اخلبر انه
(غلبت عـلى اطاللتهـا البسـاطة اذ انها
ارتدت فـسـتان اسـود  منـقوش بـالورود

البيضاء مع مكياج ناعم).
وكانت عدسـات مصوري البـابارتزي قد
الـتقـطت صورة لـهـا اثنـاء خروجـها من

طعم. ا

bOFÐ wH²% „u uÐ

μ¥ U¼œöO

مـهـرجـانــات الـعـالم الـسـيـنـمـائـيـة و
احتـضانه لـلطـاقات الـشابـة العـربية
الـتي اولى لـهـا اهـتـمـامـا خاصـا في

ؤتمر .. ا
ثم استذكر رحلته مع كبار اخملرج
السينمائي العراقي منهم اخملرج
الــكــبــيــر مــحــمــد شــكــري جــمــيل و
اخملــرج الــقــديــر فــيــصل الــيــاســري
الـلذين دعـاهـما إلـى اعتالء اخلـشـبة
لــيــكــرمــهــمــا مــعــا نــيـابــة عن إدارة
مهرجان قرطاج السينمائي الدولي.
وبــعـدهــا فــتح مـديــر اجلــلـســة بـاب

الـنـقـاش و احلـوار
و طــــرح األســــئــــلــــة
جملموعة من اخملرج

السينمائي و الصحفي
ــؤتـمــر بـعـرض .. لــيـنــتـهي ا
فـــيـــــــلـم وثــائـــقي من انـــتــاج
شـــــبـــــكـــــة اإلعـالم الـــــعـــــراقي
يـــســــتــــعــــرض فــــيه تــــاريخ
تأسيس الـسينـما العـراقية
و تــاريـخ شــعب يـــتــمــتع
بــــهـــويــــة فـــضــــلى هي

الهوية الثقافية.
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{ لــوس اجنـــلــوس  –وكــاالت- في
ية غنيـة العا أول تعليق لهـا قالت ا
ي لوفاتو ?بعد حتسن حالتها ?د
ـرحلـة اخلـطر الـصحـيـة وجتاوزهـا 
ـسـتـشـفى بـصـورة إثـر نـقـلـهـا إلى ا
عاجلة نـتيجة تـعاطيهـا جرعة زائدة
مـن اخملـــدرات.وفي بــــيـــان قـــصـــيـــر
ــتـنـة جــداً أنـهـا ال أصـدرتـه (أنـهـا 
زالت على قيـد احلياة وتـريد العودة

ـركـز إعـادة التـأهـيل بـعـد خـروجـها
ستشفى ). من ا

وكانت تـلقت لـوفاتـو دعم الكـثير من
ــغـني ـيــ بـيــنـهم ا الــنـجــوم الـعــا
ي جـاسـتـ بـيـبـر إال أنه كـان الـعـا
الفتـاً زيارة حـبيـبهـا السابـق لها في
ـمـثل األمـريـكي ويـلـمر ـسـتشـفى ا ا
فـالديـرامـا وأشـارت تـقـارير إلى أنه
ظل إلى جـانـبـهـا ألكـثـر من سـاعـتـ

ستشفى لكي يدعمها في جناحها با
ويكون قريباً منها في محنتها.

مثلة الى ذلك وبعد توقّف مسلسل ا
روزان بــار بـســبب تــدويـنــة وُصـفت
بـالـعنـصـرية كـتـبـتهـا عـبـر حسـابـها
اخلـاص عـلى احـد مـواقع الـتـواصل
االجـــتــمـــاعي اطـــلّت  ?عـــلى قـــنــاة

فوكس نيوز لتوضح احلقيقة.
وقالت بار (انها تمتلك عقدا يحميها

شاكل في العمل) واشارت الى من ا
(انهـا لم تـقـصد االسـاءة لألشـخاص
ذي البشرة السوداء ولكنها سخرت
سـيـاسـيــا من مـسـتـشـارة ?أوبـامـا?
وفي اشـارة مــنـهـا الى مـحــاسـبـتـهـا
بــســـبب األخـــطــاء الـــكــثـــيـــرة الــتي

ارتكبتها).
وتــابـعـت بـار أن اخلــوف كــان رفـيق
ــرحـــلــة كــبــيـــرة بــعــد هــذا دربــهــا 

نشور اذ انها ا
تـــــــــعــــــــيـش في
منـطـقة يـقـطنـها
الـــــكــــثـــــيــــر من
األشــخـاص ذي
الــــــــبـــــــــشــــــــرة
الـســوداء الـذين
ظــــنّـــوا بــــانـــهـــا

عنصرية.
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