
ـمـارسـة ريـاضـة مـحـبـبـة لـقـلـبك لـديـك فـرصـة جـيـدة 
بصحبة أصدقاء قدامى . 
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علـيك تـنظـيم تـفـكيـرك بـشكل أفـضل حـتى ال يـسرقك
الوقت.رقم احلظ.9

Ê«eO*«

تتلـقى نصائح عديـدة من احمليط بك وعـليك االنتباه
لها جيدًا.
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ال تـتــمـكن من إحــراز مـا تــريـده من خــطـوات بــسـبب
تسرعك وعصبيتك. 

»dIF «

زيد من االهتمام فأحرص على  عائلتك تنتظر منك ا
تنظيم وقتك. 

¡«“u'«

ـارسة الـريـاضيـة بصـحـبة األصـدقاء حتـرص على 
وعليك باحلمية ايضا.
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جتتهـد فى عملك كـثيرًا الـيوم وحتقق مـا تريده خالل
الفترة القادمة.
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 عليك اتباع نظام غذائى صحى منظم خالل الفترة
قبلة.  ا
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 يـنــصـحك زمـالء الـعــمل كــثـيــرًا فـعــلــيك االسـتــمـاع
لنصائحهم جيدًا ودراستها .

bÝô«

زيد من الترتيب اجليد وتتزايد لديك حياتك تـتطلب ا
الرغبة فى حتقيق أحالمك .
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ـــســتـــقــبـــلــيــة فـى عالقــتك ال جـــديــد فى خـــطــواتك ا
العاطفية يوم السعد الثالثاء.

¡«—cF «

تقرب من الـشخصـيات التى تـتحلى بـاألمل والتمسك
. به وابتعد عن السوادوي
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ـطربة الـعراقية ?أصـيل هميم حصـدت أغنية ا
شـاهدات في اجلديـدة (سـر احليـاة) ماليـ ا
وقت قــيــاسي مــنــذ اطالقــهـا في  11حــزيـران
ــاضي وحــتى الـيــوم حـيـث حـقــقت األغـنــيـة ا
أكـثر من  81 ملـيـون مشـاهدة وهـو واحد من
أعــلى االرقــام لالغـنــيـات الــعــربـيــة.ويـاتي ذلك
لـكون االغـنـيـة بـأحلان عـراقـيـة حـزينـة بـسـيـطة
ورومــانـــســـيـــة واحـــســـاس أصــيـل صــادق 
كـــمــا وصـــلت األغـــنـــيــة وتـــتـــحــدث عـن احلب
لـلجـمـهور بـسبب الـكـلمـات الرائـعـة التي تـقول
فـيـها( لـو فـكـرت وانـسيـتك لـو گـلت مـا حـبـيتك
ن احـب هـاي الــنــاس مــا بـيــهــا من حــنــيـتك ا
اتخـيل حيـاتي بـدونك اكره الـگـلي شلـونك سر
ـاي ال سـر حـيــاتي عـيـونك سـر احلـيـاه مـو بــا

احلياة عيونك).

والــسـيــاحـة و اآلثــار عــبـد االمــيـر
احلـمداني الـذي بـارك انـطالق هذا
ـشـروع الكـبـيـر و اعـلن عن دعمه ا
ـسرح ـشـاريع دائرة الـسـيـنمـا وا
الـتي تـصب في مـصـلـحـة الـثـقـافـة
الـعراقـية بـالـعمـوم و باخلـصوص
دعم الـسيـنمـا الـعراقـية عـبر تـبني
انــــتـــــاج مــــجــــمــــوعـــــة من األفالم
الـوثــائـقــيـة الـتي تــؤصل لـلــنـصـر
العراقي على قـوى العتمة والظالم
.. ليـحـ وقت تكـر مبـدعي بابل
الذين حـضروا إلى بـغداد محـمل
بـنـوامـيس اخلـلــود الـبـابـلي وفـقـا
ـسرح لـصـفحـة دائـرة السـيـنمـا وا

في (فيسبوك).
وبـانــطالق هـذه األيـام االبـداعـيـة..
شرعت الدائرة بدعم احلراك الفني
العراقي عـبر تفـعيل شبـاك التذاكر
بـقـيــمـة  الف ديـنـار تــذكـرة رمـزيـة
ــشـاهــدة الـعــروض و هي خـطـوة
تفاعل معها االعالميون واجلمهور

لدعم هذا التوجه.
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ـاضي انــطـلـقت الــسـبت ا
أولى فـعالـيات (أيـام الفن
الــــــــــعـــــــــراقـي) حــــــــــيث
ضـيـفــتـدائـرة الـســيـنـمـا
ــــســـــرح في صــــالــــة وا
سـرح الوطـني ببـغداد ا
( لـيـلـة بـابـلـيـة). وابـتـدأ
احلـــــــــفـل بــــــــالـــــــــسالم
اجلــمـــهــوري الـــعــراقي
وقـراءة ســورة الـفـاحتـة
ألرواح شـهــداء الـعـراق
ثـم االعـالن عن عـــــــرض
مسـرحيـة (تويـتر) التي
نـــبـــعت ثـــيـــمـــتــهـــا من
الـــــواقـع الــــســـــيـــــاسي
واالجتـماعي الـعراقي..

و بــعــد االســتــراحـة 
عـــــرض اربــــعـــــة افالم
ســيـنـمـائـيـة قـصـيـرة..
ليـختتم احلـفل بكـلمة
وزيـــــر الــــــثـــــقـــــافـــــة

Î«b¹bł Î«¡eł ÂÒbI¹ “Ëd
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{ لــوس اجنــلــوس - وكــاالت- عــاد احلــديث
صاخـبا عن فـيلم (تـوب غن) عنـدما قـام النجم
هرجان كوميك-كون توم كروز بزيارة مفاجئة 
لــعـرض اإلعالن األول جلـزء طـال انـتـظـاره من
فيلمه احلركي القتالي. ويشهد فيلم (توب غن:
ـقــرر عــرضه في حــزيـران 2020 مــافـريـك) ا
عودة كـروز لتجسيد شخـصية الطيار احملارب
ــغــوار وذلك بــعــد أكــثــر من  30عــامــا عــلى ا
صـدور الــفـيــلم األصــلي الـذي دشن مــشـواره
ي ألفالم احلـركـة.وقـال كـروز وفـقا كـنـجم عـا
ـوقع الـتـرفيه اإللـكـتـروني (ديدالين) جلـمـهور
جتـمع في مـهـرجـان كـومــيك-كـون لـلـتـلـفـزيـون
صورة في سان دييجو والسـينما والقصص ا
(سئـلت دوما مـتى ستـقدم جـزءا آخر? حـسنا
لقـد طال صـبركم معي. شـعرت أن من واجبي
أن أنـفـذ ذلك).ويـظـهـر كـروز في إعالن الـفـيـلم
ـا ارتـداهـا مـرتـديـا الـسـتـرة اجلـلـديـة الـتي طـا
وهـو يـؤدي شـخـصـيـة (بـيت مـيتـشل) ويـركب
دراجـة نـاريـة تـارة ويـقـود طـائـرة مـقـاتـلـة تـارة
أخـرى بــ واد ضـيـق مـليء بــالــثـلــوج. ويـأتي
اجلــزء اجلــديــد بـــعــد عــقــود من اجلــزء الــذي
تـصـدر شـبـاك الـتـذاكـر عـام  .1986ويـقـوم في
مثل مـايلـز تيلـر بدور ابن الـطيار هذا اجلـزء ا
ـمثل أنـتوني جـوس الـذي يجـسد شـخـصيـته ا
ـمـثـلـون إدواردز.ويـشـارك أيـضـا فـي الـفـيـلم ا

جون هام وإيد هاريس وفال كيلمر.
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ي الــعـراقـي حـصل عــلى اجلــائـزة االولى في االكـاد
مـسـابــقـة (أريـد لـصـنـاعـة مــحـتـوى عـلـمي هـادف) عن
ناسبات الرسمية). كتابه (االتيكيت والبروتوكول في ا

Âd  Èu$

ـطربـة الـلـبنـانـيـة أحـيت االحد ا
ـــاضـي حـــفال عـــلى مـــســـرح ا
ــفــتـاحــيـة) في (طالل مـداح -ا
مــديـنــة أبـهــا الـســعـوديــة وهـذا
احلـــفـل هـــو الـــثــــاني لــــهـــا في

ملكة. ا
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هـندس الـعـراقي الشـاب نعـته ادارة واسرة فـضائـية ا
العـراق التربوية الـذي هو احد منـتسبيهـا بعد ان غيبه

وت سائل الله تعالى ان يتغمده برحمته. ا
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ـاضي الـتـشــكـيـلي الـكـردي الـعـراقي اقـام اخلـمـيس ا
ـعـنــون (اقـنـعـة )الــذي جـسـد من خالل 30 مــعـرضه ا
لوحـة مأساة الـعراقيـ واضطرار الـكثيـر منهم ارتداء

أقنعة لتجاوز محنتهم.
 lO — bL×

الروائي االردنـي نظمت له مـكتبـة عبـد احلميـد شومان
العـامة حفل توقيع رواية (خرائط النسيان) الصادرة

عن دار األهلية للنشر والتوزيع.
 —bOŠ nOÝ

التـدريسي في كلـية العـلوم الـسياسـية بجـامعة الـكوفة
ضــيــفــتـه جــمــعــيــة األمل الــعـــراقــيــة ضــمن مــشــروع
(حـوارنـا) بــجـلــسـة حـواريــة بـعــنـوان (تـعــزيـز أهــمـيـة
الوجـود احلضاري واالجتـماعي لألقليـات في محافظة

بابل).
s O×  bL×

ي االردني صـدر له مـؤخـرا كـتـاب (ضـمـانات االكـاد
حـريـة الـرأي والـتـعـبيـر) تـنـاول فـيه مـفـهـوم ضـمـانات

احلريات وكيفية تطويرها.
uK(« s Š

ــهــنـــدس الــســوري الــطــالب فـي جــامــعــة صــنــعــتي ا
أصفـهان اإليرانية حـصل على جائزة أفضل بحث في
مـؤتــمـر (بـاور تــيـتش  2019 ) الـذي ضـيــفـته جــامـعـة
ديـنـة ميالنـو اإليـطالـيـة.وشارك مـيالن لـلـتكـنـولوجـيـا 

احللو ببحثه عبر خدمة(السكايب).
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نـشرت الـنـجـمـة  هـيـفاء
وهـبي صــورة جــديـدة
لـهـا ظـهـرت فـيـهـا مع
عـدد من اصـدقـائـها
من بــيــنــهم خــبــيـر
الــتــجــمــيل بــســام
فـتــوح وذلك عـلى
حسـابهـا اخلاص
عـلى احــد مـواقع
الـــــــــــتـــــــــــواصـل
االجـــــتــــــمـــــاعي.
وتمـيّزت كـالعادة
بـــإطاللـــتـــهــا اذ
انـــــهــــا ظـــــهــــرت
بـشــعـر مــنـسـدل
وارتـدت فــسـتـان
المع يـجـمع عـدة
الـوان. وتــعـود
وهـــــــــــــــــبـي
ستعود

{ واشــنـطن - وكـاالت - قـال الـرئـيس
األمــريـكي دونـالـد تـرامب الـسـبت (إنه
ســيــتـكــفل بــدفع كـفــالــة مـغــني الـراب
األمــريـكي آيـســاب روكي احملـتـجـز في
الـسـويـد لـضلـوعه في مـشـاجـرة بـأحد
شـــــــــوارع ســــــــــتـــــــــوكـــــــــهــــــــــولـم في
حـزيران).وأضاف ترامب في بيان على

لعـالم السـيـنمـا بفـيـلم جديـد بعـنوان
(عـقـد اخلــواجـة) الى جــانب عـدد من
ـصـري من بـيـنهم أحـمد مـثـل ا ا

الفيشاوي وأحمد داوود. 
ــطـرب عـلـى صـعــيـد آخــر يــسـتــعـد ا
جوزيف عـطـية الصدار اغـنـيـة غـزالة
ــقـبل مع الــفـيـديــو كـلـيب االسـبـوع ا
اخلــاص بــهــا  وعن ســبب اخــتــيــار
االسم اشار عـطية  الـى (انهم وجدوا
ان الــكـلــمــة هي االكــثـر تــنــاســبـا مع
االغـنـيـة فـيـغـازل الشـخـص حـبيـبـته
ــغـــربي ويــقــول غـــزالــة اي انــهــا بــا
ـوقع جـمـيــلـة جـدا) ومـشـيــرا وفـقـا 
الــفن ( إلى ان االغــنــيــة لـيــست فــقط
مــغــربـيــة بل لــهــجــة بــيـضــاء فــيــهـا
ايقـاعات مـختـلفـة ولهـجات مـتنـوعة
وهـو يـحب هـذا الـنـوع من االغـنـيـات
الــشـبــابـيــة الــتي تــلـيق بـه).ويـظــهـر
يـز وصـيفي جوزيف بـلـوك أبـيض 
مع الـــــكــــثــــيــــر مـن أجــــواء الــــرقص

وااليجابية والعفوية. 

تـويتر (أنه طمأن رئيس وزراء السويد
ســـتــيــفــان لــوفن عـــلى أن روكي لــيس
مـصـدرا لـلـخـطـر إذا سـافـر بـالـطـائـرة
وأن احملــــــادثــــــات بـــــــ واشــــــنــــــطن
وسـتوكهولم مستمرة). واحتُجز روكي
( 30عــــامـــا) وهــــو مـــغــــني ومــــنـــتج
وعـــــارض مع حـــــراسـه واثــــنـــــ من

مـرافـقـيه في الـثـالث من تـمـوز اجلاري
بــعـــد مــشــاجــرة بــأحــد شــوارع وسط
مـدينة ستوكـهولم في الساعات األولى
مـن صـــبـــاح يــوم  30حـــزيـــران.وكـــان
روكـي في ســتـــوكــهـــولم إلقــامـــة حــفل
واضـــطــر إللــغـــاء عــدة حـــفالت ضــمن
جــولـة أوروبـيـة. وأكـد مــتـحـدث بـاسم
رئـيس الوزراء السـويدي (أن احلكومة
لـن حتــاول الــتــأثــيــر عــلى اإلجــراءات
الــقـانـونـيـة في الــقـضـيـة).وقـال تـوني
إريـكسـون في السـويد (الـكل سـواسية
ـــكن أمــــام الـــقــــانـــون).وأضــــاف (ال 
لــلـــحــكــومــة الــتـــأثــيــر في اإلجــراءات
الـــقــــضـــائـــيــــة ولن حتـــاول الــــقـــيـــام
بـذلك).ومدد مدعون سويـديون اجلمعة
ـدة ستـة أيام ـاضيـة احتـجاز روكي  ا
ــشــاجــرة ــواصـــلــة الــتــحــقـــيق في ا
ــزعــوم. وأثــار احــتــجــاز واالعــتــداء ا
روكـي وهو من أصل أفريقي اهتماما
واســـعــا. وقـــال تـــرامب اجلــمـــعــة (إن
كثيرين من اجلالية األمريكية من أصل
أفـــريـــقي نـــاشـــدوه الـــتـــدخل من أجل

غني). اإلفراج عن ا
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قـــال لـي ضـــاحـــكـــا  قــــبل بـــدء  احلــــوار مـــعه فـي مـــنـــزله
االسـتــثــنـائـي  الـروعــة في عــبـدون بــعــمـان ( تــعــال أهـديك

باينباغ ).
هــو جنـدة بن فــتـحي بن صــفـوة من أســرة بـغــداديـة تـرجع
بنـسبها لقبيلة عنزة العـربية  ولد في مدينة إسطنبول حيث
كـان أبـوه سـفــيـرا هـنـاك  سـنـة 1923سـيــأتي صـفـوة فـاهم

كامل (إبن أخته ) ليصحح ماورد عن سيرته.
هـكـذا عـرفـته ويـكـيـبـديـا. وبـايـنـبـاغ مـفـردة تـركـيـة مـرادفـها

صري كرافاتا وفي االردني كرافه وبالعراقي رباط ! با
 ضـغط  ابـو فـتـحي صـفـوت عـلى زر مـتـحـرك لدوالب دوار
يـحــمل  فـيـضـا  هــائال  من االربـطـة مـشــتـرى ومـنـتـقى من
ــزاجي .. اشــرت الـى واحـد بــلــدان شــتى .. دون حتــكــيم 
..هـذا .. ثم توقف الـدوالب الكـهربـائي ; انزله ثم شـده على
عنـقي بـلبـاقـة ثم قال (تـعـال نصـور)... صـورت معه جـزئ

دخال  تأريخ أطراف احلديث ...
وانـا اذكر إني لـبـست أول رباط عـنق في الـتـلفـزيـون أواخر
عـام   1989في بـرنـامج عـلـى هـامش الـذاكـرة مع كـوركـيس
عـواد ومن انتقـاه  لي يقـيم االن في السـويد  اسـمه اخملتار
بعـناية فيضي الفيضي . كلـما نسيته ذكرني بذاك الرباط .
صار عندي من االربطة اليوم طيف هائل منها يطوق خصر
ــصـورين يــعــتـرض االرض ; لــكن بــعض (الــلـبــاســة )من ا
غرب علـيها ; ويقول :إصـبر علي عندي ربـاط من عاصمة ا
وت ! واضحك : هذا رباط لو حبل مشنقة ?! ك) اال  (يوا
   كـلما شـاهدني زمـيل اردني (مشخص  –كـاشخ ) بكامل
أناقـتي  يقول (عـليك أن تعـترف بأنك رايح تـصور اليوم )..

فأبتسم .. يقول :  شو رأيك  بذكائي .. لكن مع م ?
  يـــعـــدل لي ربـــاط عـــنـــقي .. ثـم يـــبـــدي رأيه اخملـــالف في
الضـيف دون أن يعرفه ;أو يـبدي رغبـته  في التقـاط سيلفي
معـه أذا كان جنـمـا مـثل محـمـد راتب الـنابـلـسي . ثم يـبدي
اعـتـراضه عـلى طـرازه ولون (الـكـرافي الـلي مش زابط) مع
لــون الـبــدلـة  .. حــتى إنــني ابـقى طــوال احلـوار اتــسـاءل :

ترهم لو ماترهم ..?!
ـمزق من الُـركـبة  حـ طـلـعت موضـة الـبـنطـلـون اجلـينـتـز ا
حـدث  هـذا في الـفـضـائـيـة الـعـراقـيـة  كـنت حـيـنـهـا رئـيـسا
للـقسم الـثقافي فـيها  أعـد وأقدم  برنـامج حوار بال اسوار
ــصــور يــســتــأذن اخملــرج فـي تــعــديل ربــطــتي .. .. كــان ا
فــأهـمس فـي إذنه روح (خـيـط فـتــوكك أحـسـن).. فـيــنـفــجـر

ن حوى ! االستوديو 
 في كـثيـر من احلـوار  يـتصـاعـد وطـيسه
ويـتـسـامـى .. يـفـصح اخملـرج عن عـدم

استقامة رباطي  .
    هـــكــــذا هي اجلــــمل ( اصــــفـــهـــا
فــتـنـتـظم  ثـم جـمـيـعــا تـنـهـدم ) ضـاع

علينا رَبًاط السالفة!
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كـــلــمـــات ثالثـــيــة
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احتـفى احتاد االذاعـيـ والتـلفـزيونـي
وعلى قاعة مركزه الثقافي في الصاحلية
ـنتج اضي بـاخملرج وا صبـاح السـبت ا
حكـمت البـيضانـي للحـديث عن مـسيرته
ي الفنية واالبداعية قدم اجللسة االكاد
ـــوســوي قــائال ( احملـــتــفى به صــبــاح ا
مـــنــتـج ومــخـــرج وســـيــنـــمـــائي  ولــــــد
عــــــــــام  1963نال شهادة الدكتوراه من
كـلـيـة الـفـنـون اجلـمـيـلـة قـسم الـسـمـعـية
رئـية وله شـركة انـتاج سـينـمائي في وا
العـراق اطـلق علـيـها مـدينـة الـفن وانتج
الــــبـــيــــضــــاني الــــعـــديــــد من االعــــمـــال
السـينـمـائيـة والتـلـفزيـونيـة وتراس اهم
مـهــرجـان فــني عـراقـي سـيـنــمـائـي يـقـام
عـروف بـاسم ثالثـة في ثالثة سنـويـا وا
وخصص لالفالم الـسيـنمـائيـة القـصيرة
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مـــهــمـــته دعم الـــطــاقـــات الــشـــبــابـــيــة).
وتــضــمـــنت اجلــلــســة عـــرض فــيــلــمــ
قصيريـن للبيـضاني االول (دجلـة حكاية
اليــة) وبـعـد وطن) والـثــاني (صـديــقـة ا
عــرض الـــفــيــلـــمــ تــوالـت الــشــهــادات
هـتم داخالت من قـبل احلضـور وا وا
بحق احملتفى به ومنـهم الفنانة عواطف
نــــعـــيم الــــتي قــــالت (عــــرفـــتـه من خالل
ســتــديــوهــات اثــنــاء تـســجــيــلي بــعض
ـسـرحـية االصوات واالحـداث العـمـالي ا
ولم يـعارض يـومـا مـاخطـطت له وايـنـما
اذهب اجد ابـوابه مـفتـوحـة وقلـبه عـامر
باحملـبة لـكني فـوجئت به الـيوم كـمخرج
جمـيل هـذه االضـاءة والزوايـا اطـلق لـنا
وسيقى من خالل كادره كل االصوات وا
اذا اخـتار دجلة التي تعـبر عن افالمه و
حكايـة وطن? كونه نـهراً جاريـاً اليتوقف
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زج ب جدا وانـا معجـب في البالغـة وا
الــصـوت والــصــورة فــكــان الــصـوت في
خدمـة الصـورة ونحن نـحتـاج الى متـعة
ــداخـــلــة االخـــيــرة كــانت بــصـــريــة). وا
لــلـــمــخـــرج صــالح الـــصــحـن الــذي قــال
ـرئي والــتـذوق في (الـقــراءة لـلــمـنـجــز ا
مـادة الـفـيـلـم االول بـحـاجـة الى فـواصل
صــوريـــة والــصـــوت بــ فــقـــرة وفــقــرة
واحلـوار مهم كـونه يـحـمل غـطـاء فـكـرياً
يهم اجلمـيع والفـيلم الثـاني كان اخملرج
هـو فـارس الـفـيــلم وكـنت اتـمـنى اشـراك
ـهــرجــانـات) مــضـيــفـا هـذه االفـالم في ا
(ادوات الفيـلم القـصة وحسن الـتصرف
خـلـقـهـا حـكـمـت بـشـكل جـريئ مع قـيـادة
اخملــرج لــلــمــوســيــقى والــصــوت فــكــان
الـصـوت يـد االفالم لـكـن مـشـكـلـة الـفـيـلم

كان). الزمان وا

يلـتـقط االحـداث الـتي مـرت به وعن فـيلم
اليـة اكــد من خالله انـهـا رمـز صـديـقـة ا
لــلـشــعب الــعــراقي. اتــمـنـى ان يـســتــمـر
البيضاني باالخـراج وان يقدم لنا افالما
طويـلة). وشهـادة اخرى من اخملـرج علي
حنـون اكـد فيـهـا (اهمـيـة رمزيـة الـصوت
التـي انسـجـمت مع ثـيـمة احلـكـايـة وكان
كل فـيـلـم يـطـرح لـقــطـة ومـشـهـداً اراد ان
يـوصل عـرض اجلــواهـري وداخل حـسن
واخـرين وهـذه االفالم نـحن بـحـاجـة لـها
النـهــا تـمـثل الــوجه الـنـاصـع لـلـســيـنـمـا
الـعـراقــيـة). وقـال الــنـاقـد ســالم شـدهـان
(الفيـلم االول دجلـة ايقاعه سـريع وهناك
مواقف بثت مع كل شخصية لكن خجول
ـــوقف وفـــيــلم كـــون الــصـــورة حتــتـــاج 
اليـة يـحـتـاج الى تـوضيح من صـديقـة ا
ــكـان واالخــراج جــمـيل خالل الــزمـان وا

وعقب احملـتـفى به قائال ( شـكـرا لكل من
حتدث وقدم قراءات لتقييم ظروف انتاج
هــــــذه االفـالم .اردت ان اســــــرد تـــــــاريخ
االفالم بشكل محـايد يتـضمن لقاءات مع
ـكن عـمل شـخـصــيـات مـرت بــالـنـهــر و
مــشـــروع ريــادة دجـــلــة كـــونه الـــشــاهــد
الوحيـد على مامر بـه العراق من احداث
الية هي اول مطربة غنت وتعرفون ان ا
في دار االذاعة العـراقيـة ولم حتتـفظ لها
مكـتبـات االشرطـة اال النـادر من اغانـيها
الـكــثـيــرة. وهي فــقـدت بــاواخـر ايــامـهـا

بصرها وتعرضت اعمالها للتهميش).
وفي خـتــام اجلــلـســة قـدم رئــيس احتـاد
االذاعيـ والتـلـفزيـونيـ مـظفـر سلـمان
الطائـي لوح االبداع لـلضـيف البـيضاني
وقالدة االحتـاد لـلـمـبـدع  و تـوثـيق

اجللسة بالصور اجلماعية.
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