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ـــاضـي اســـمـــاء اعــــلـــنت الــــســـبـت ا
الــفـائــزين بـجــائــزة اإلبـداع الــعـراقي
بـدورتهـا اخلامـسة لـعام 2019 بحفل
أقـــيم في بـــغـــداد بـــحـــضـــور كــثـــيف
لــشــخــصــيــات ســيــاســيــة وثــقــافــيـة
ـــثـــلـــ عن نـــقـــابــات وإعالمـــيـــة و
ومـؤســسـات ثــقـافــيـة ومــدراء عـامـ
ومــنــدوبي ومــراسـلي وســائل اإلعالم
اخملـــتــــلـــفــــة. وذهـــبت اجلــــوائـــز عن
احلـقول الـثقـافيـة العـشرة الى كل من
:أجود مجبل في حقل الـشعر وحميد
الـربــيـعي في حـقل الــقـصـة الــقـصـيـر
وطــالب كـــاظم مــحــمـــد في حــقل أدب
الــطـفل وصـادق نـاصـر الـعـكـيـلي في
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نور الشريف وبوسي وصفية العمري
ومن إخـراج مـحـمد فـاضـل.واستـكـمل
ـدوح عـبـدالـعــلـيم دراسـته وتـخـرج
من كــــلـــيــــة االقــــتـــصــــاد والـــعــــلـــوم

السياسية جـامعة القاهرة
عـام  1980ولــكــنه
تـــــــرك مـــــــجـــــــال
دراسـته واجته
للـتمـثيل. وفي
نــفـس الـــعــام
شارك الـفـنـانة
ـة مـخـتار كـر
للـمـرة الثـانـية
في مـــســلـــسل
األصــــــيـــــــلــــــة
لـلــمـخــرج نـور

الدمرداش.
وتعرف
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ـدوح ـصــري الـراحل  ـمــثل ا قـدم ا
عـبـدالـعـلـيم مــسـيـراً حـافالً بـاألعـمـال
الـفـنـيـة فـي الـسـيـنـمـا والــتـلـيـفـزيـون
نـاسـبـة الـذكـرى الرابـعـة لـرحـيله .و
رصد موقع البوابة أبرز ما في حياته
الفـنيـة واخلـاصة.حـيث اشار الى انه
صرية عام نوفية ا ولد في محافظة ا
 ?1958وفي عام  1969كـوّن اخملرج
التلفزيوني ابراهيم عبد اجلليل أربع
فرق مـؤلـفـة من أطـفال لـتـقـد برامج
تـتـضـمن الـتـمثـيـل والـرقص والـغـناء
ـدوح أحـد هؤالء وسـيـقى وكـان  وا
األطـــفـــال.ولـــفــــتت مـــوهـــبــــته نـــظـــر
اخملـرجـ الـكـبـار إنـعـام مـحـمـد عـلي
ونـور الـدمــرداش وطـلب مــنه األخـيـر
ــة مـخـتـار في مـشـاركـة الــفـنـانـة كـر
مـــســـلـــسل اجلـــنـــة والـــعـــذراء عـــام
 ?1970وفي عام  1972اشـترك
أيضاً كطفل في مـسلسل القاهرة
والـنـاس والــذي كـان من بــطـولـة

حـقل النـقد األدبي والـثـقافي و عـقيل
ــســـرحي مـــهـــدي عن حـــقل الـــنـص ا
ـؤلف وصــالح هـادي عـلي في حـقل ا
الــتـشــكــيل (الــنــحت) و عــوني عـادل
عــــبـــــاس في حــــقـل اخلط الـــــعــــربي
وســـامي نـــســيـم في حــقـل الــتـــألــيف
وسـيقي ومصـطفى نـاصر في حقل ا
التـرجمة األدبيـة فيمـا  حجب حقل
الـفــلم الـقـصــيـر لـهـذا الــعـام إلسـبـاب

فنية.
وقال وزيـر الثقـافة والسـياحة واآلثار
عـــبــد األمــيــر احلــمــدانـي في كــلــمــته
ـنــاســبــة (إن هـذه اجلــائــزة بـدأت بــا
بحيـثياتهـا وتفاصيـلها منـذ منتصف
اضي و تختتم اليوم باإلعالن ألعام ا
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صرية أنغام طربـة ا أحتـفل عدد من محبي ا
ــنـاســبـة عـيــد مـيالدهـا إذ في الـســعـوديـة 
حـرص بــعـضــهم عـلى تــقـد قــالب احلـلـوى
إليـها على هامش حفلهـا الغنائي الذي أحيته
مسـاء اجلمـعة في مـدينـة القـصيم الـسعـودية
ــلك عـــبـــد الــله وذلـك ضــمن عـــلى مـــلــعـب ا
فعـاليات (ليالي القصـيم) شاركها فيه الفنان
خـالـد عـبـد الـرحـمن  واطـفـأت أنـغـام شـمـعة
ـيالد حسب مـا ظـهر في مـقـطع فيـديو عيـد ا
تــداوله رواد مـــواقع الــتــواصـل اإلجــتــمــاعي

احملب ألنغام.

الشـخـصـيات هي رفـيع بك الـعـزايزي
في مــسـلــسل الــضــوء الــشـارد ودور
عــلـي الــبـــدري في مـــســلـــسل لـــيــالي
.وبـــــرغم انه لـــــيس من احلــــلــــمــــيــــة
الـســهـولــة عـلى أي فــنـان أن يــجـسـد
شـخـصـيــة الـصـعـيــدي بـتـركـيــبـتـهـا
ركبة دون أن يكون التصق الصعبة ا
لـــوقت طـــويل بـــنــمـــوذج صـــعـــيــدي
حملــاكــاة الــتــجـربــة ولــكـن األمــر كـان
ـدوح عبـدالعلـيم الذي مخـتلـفاً مع 
بدأ رحلـته مع األدوار الصـعيـدية عام
 1993من خالل مـــســــلـــسل خـــالـــتي
صـفــيـة والــديــر مع اخملـرج الــكـبــيـر
إسماعـيل عبداحلـافظ. وقالت الفـنانة
(إن عـالقـتـهــا بـالــفـنـان إلـهــام شـاهـ
ـدوح عـبـدالـعـليم مـتـعـمـقة الراحل 
بـدأت مـنــذ أن كـانت طــالـبــة بـالـصف
عهـد فنون مـسرحيـة وعملت األول 
معه في مسلسل أخو البنات للمخرج
محمد فاضل ثم فيـلم البريء للمخرج
عـاطف الـطـيب وغـيـرهـا من األعـمـال

ـنــجـز واالبــداع وأن تـشــتــمل عـلـى ا
اإلبـداعي والـتـلـفـزيـوني والـصـحفي)
مشيراً إلى (أن هذا العام ستكون هي
جائزة دولة في شق األول تشجيعي

للمنافسة واآلخر تقديري للرواد).
وتضمن احلفل عرض فـيلم قصير عن
جـائــزة االبـداع والــتــعـريف بــهـا
وهو من انتـاج قسم الفـعاليات
ــــهـــــرجــــانـــــات بــــوزارة وا
الثـقافـة فيـما قـدمت فرقة
أنغام الـرافدين مجـموعة
من األغــاني الــتــراثــيــة
بــــاإلضـــافــــة لـــقـــراءة
شـعــريــة لـلــشــاعـر

أجود مجبل.

عن فـائزيـها لـعام 2019) مبـيـناً وفـقا
لصـفحة وزارة الـثقـافة في (فيـسبوك)
ـشــاركـ بــأعـمــالـهم هم (ان جـمــيع ا
فـائـزون على حـد سـواء فالـيـوم فازت
الـثقـافة والـعـراق).وأضاف احلـمداني
(إن في نــيــة الـوزارة هــذه الــســنـة ان
تتـحول جـائزة اإلبـداع من ثقـافية الى
جــائـــزة دولــة) مــؤكـــداً (ان الــثـــقــافــة
العراقيـة تستحق ان يحـتفى بها على
مسـتوى رئـاسة اجلمـهوريـة وهذا ما
نـسـعـى إلـيه بــأن تـتـحــول من جـائـزة
وزارة الثـقافـة جلائزة حتـتفي بـجميع
ـــبــــدعـــ ولـــيس فــــقط بـــاحلـــقـــول ا
الثقافية) الفـتاً الى (ضرورة االحتفاء
عـرفية لـلشبـاب والرياضة باحلـقول ا

وانــطــلــقت جــائــزة اإلبــداع الــعــراقي
بــدورتـــهـــا األولى عــام  2015وكــانت
بخمسة حقول ثقافية وفنية ومعرفية
وسـعت الـوزارة إلى تـوسـيع اجلـائزة
سـنـويـا من نـاحـيـة عـدد احلـقول ومن

الية. كافأة ا ناحية قيمة ا
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{ لــنـدن - وكــاالت - قــالت مــنـتــجــة أحـدث
أفالم جيـمس بوند في مقابلة (إن الشخصية
ـقــبـلـة الـتـي سـتـلـعـب دور الـعـمـيل  007 لن ا
تكـون امرأة) مـع تزايـد التـكهـنات بـشأن من
مثل دانيـيل كريج في جتسيد سيـحل محل ا
قـرر أن يتـنحى كريج (51 الشـخصـية.ومن ا
عــامــا) عن أداء الــشـــخــصــيــة بــعــد الــفــيــلم
األحــدث ال وقت لـــلــمــوت (نــو تــا تــو داي)
والــذي ســيــعــرض فـي نــيــســان. وانــتــشـرت
الشـائعات بشأن من سيحل محل كريج وهل
سـتـكــون امـرأة لـكن بـاربـرا بـروكـولي أبـلـغت
مثل الذي سيلعب الدور مجـلة فارايتي (أن ا
سـيكـون حـتـمـا رجال).وقـالت بـروكـولي وهي
منـتجة الفيلم إلى جانب مايكل جي. ويلسون
ـمثـل) من أي عـرق لكن ال ـكن أن يـكـون (ا
بـد أن يكـون رجال. وسـلـسـلـة أفالم بـوند من
أكــــبــــر الـــسـالسل من حــــيث اإليــــرادات في
الـعــالم إذ حـقق فـيـلم (ســبـكـتـر) الـذي أنـتج
عـام  2015إيـرادات بـلـغت  880مـلـيـون دوالر
ي بيـنما جتـاوز فيلم في شبـاك التـذاكر العـا
(سكاي فول) الذي أنتج عام  2012حاجز
ـيــا.  وقـالت بـروكـولي ــلـيـار دوالر عـا ا
إنهـا تؤمن بابتكار شخصيات نسائية
قويـة لـكـنهـا أضـافت (لـست مهـتـمة
بـأخــذ شــخـصــيـة رجل ومــنـحــهـا
المـرأة كي جتـسـدهـا. أعـتـقد أن

النساء أكثر أهمية من ذلك).
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اضي الباحث واخلـبير العسـكري العراقي ضـيفه السبت ا
قـره في بـغداد مركـز حـوار للـدراسـات والبـحـوث الدولـيـة 
بجلسـة معلوماتية عن اخـر التطورات الستراتـيجية بالشرق
االوسط والـصراع االقـليـمي والتـجاذبـات الراهـنة وتـأثيـرها

على مكافحة االرهاب واستقرار االمن.
Vł— dO¼“ bL×

ــسـلــسل الــسـوري (بـاب مـخـرج ا
احلـــــــارة ) اعـــــــلـن أن نص بـــــــاب
احلــارة بـــجـــزأيـه احلـــادي عـــشــر
والـــثـــاني عـــشـــر أصـــبح جـــاهــزاً
وأوضح أنـهــمـا ســيـكـونــان أجـمل

اضية. وأعمق من األجزاء ا
ÍdÐU'« œULŽ

القاضي الـعراقي ورئيس محكمة استـئناف بغداد الرصافة
االحتـاديـة تـلـقى تـعـازي االوسـاط الـقـضـائـيـة واالجـتـمـاعـية

لوفاة والده سائل الله تعالى ان يسكنه فسيح جناته.
ÍË«bMN « d uÝ

ـهـندس الـتـشكـيـلي الـعـراقي ضـيفـته قـنـاة (الـشرقـيـة) مع ا
والشاعـر حيـدر اخلفاجي ضـمن برنـامج (اطراف احلديث)

الذي يعده ويقدمه االعالمي مجيد السامرائي.
 wN¹u½ qO³ KÝ

ـاضي احلفل الـذي اقامه االديبـة االردنيـة ادارت االربعـاء ا
احتاد الـكتاب واألدبـاء األردني الطالق كـتاب (شرخُ روح)
واهب الشبابية وقدم قراءة نقدية فيه الدكتور جملموعة من ا

. فرحان الياصج
—œUI «b³Ž b¹R

قـيم في تـركـيا الـكـاتب الـعراقـي ا
صـــــــــدر لـه عـن دار الـــــــــصــــــــوت
لـلصـحـافـة والنـشـر كـتاب بـعـنوان
(من تــضــاريس ذاكـرتـي) يـقع في

توسط.  86 صفحة من القطع ا
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يـة االردنية ضيفها امس االحد بيت الثقافة والفنون االكاد
مع الكاتب عـباس داخل حسن لـلحديث في شهـادة إبداعية
عن جتربتهـما الروائية والكتـابية وقدمهمـا الدكتور عطا الله

احلجايا.
 dſ«œ ÂU Š

ـصــري تـلـقى تـعــازي الـوسط الـفــني لـوفـاة والـدته ـمـثل ا ا
ـسـتـشـفـيـات اخلـاصـة في القـاهـرة بـعـد تـعـرضـها بـأحد ا
ألزمـة صحـية بـسبب امـراض القـلب سائـل اللـه تعالى ان

يسكنها فسيح جناته.

rOF½ nÞ«uF  h½
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ـــبـــدأ اإلبــداع واالبـــتـــكــار مـــتـــجــددة 
ــبـادرة واالســتــثــمــار وحتــريــر روح ا
قـصد الترفـيع في مساهمـة الثقافة في
الـتـنمـية الـشـاملـة  داعيـا الى ضرورة
إعــــادة الـــنـــظــــر في تــــصـــورات هـــذه
ـا اجلــائــزة شــكال ومــضــمــونًـا وذلـك 

ÊU e «≠ f½uð

حـصـدت الفـنانـة عواطف نـعيم جـائزة
ابــو الــقــاسم الــشــابي بــتـونس (دورة
ــســرحي بــالــلـغــة الــعــربــيــة الــنص ا
 2019 ألفـضل تألـيف مـسرحيـة عربي
ــســرحي  2019/2020 عـن نــصــهـــا ا
بــعــنــوان (اثــنـان في الــعــتــمــة واحـد
في...) ومـنحت نعيم اجلـائزة اجلمعة
ـــاضـــيـــة بــاشـــراف وزيـــر الـــشــؤون ا
الـــثــقـــافــيـــة الــتـــونــسـي مــحـــمــد زين
دير الـعام للبنك الـعابدين  بحـضور ا
الـتــونـسي مـحـمـد احلـبـيب بن سـعـد 
ـــدني ورئـــيس اجلـــائـــزة عــز الـــدين ا
.وأوضـح الــعـــابـــدين فـي كـــلــمـــته (أن
جـائـزة أبو الـقاسم الـشابي تـندرج في
إطــار سـعي وزارة الـشـؤون الــثـقـافـيـة
إلى تــعــزيــز شــراكــاتــهــا مـع الــقــطـاع
ـخـتلف اخلـاص في اجملـال الـثـقـافي 
أصــنـافـه وتـوجــهـاتـه إلعـطــاء صـيــغـة

{ أوهـــايــو  –وكـــاالت  –بـــرغم رحـــيل
ية  ويـتني هيـوس عام الـنجـمة العـا
 2012عــنــدمـا غــرقت في حــمـام بــأحـد
الـــفـــنـــادق عن عـــمــر  48عـــامـــا اال ان
اســمــهــا مــا زال مــطــبــوعـا فـي أذهـان
الـنـاس وأعـمـالـهـا أيـضـا. وقـد أعلـنت
قـــــاعـــــة مــــــشـــــاهـــــيـــــر (الـــــروك آنـــــد
رول)بـــكـــلـــيـــفالنـــد بـــواليـــة أوهـــايـــو
األمـيـركـية أنـهـا سـتـكرم جنـمـة الـبوب
الــراحــلـــة من ضــمن ســتــة من الــفــرق
الـغـنـائـيـة والفـنـانـ هـذا الـعام وهي
فــريــقــا (دوبي بــراذرز) و(تي. ريــكس)
وسيـقى الروك وفـريق (ديبـيش مـود) 
اإللـكـترونـيـة ومغـني مـوسيـقى الـهيب
هـــوب نــوتــوريـــوس بي.آي.جي الــذي
تــــــــوفـي فـي إطـالق نــــــــار في لــــــــوس
اجنـلـوس عام 1997  وفـريق مـوسـيقى
الــــروك (نـــاين إنش نــــيـــلـــز). احلـــدث
سـيـقـام في دورته الـسـنويـة اخلـامـسة
والـثالث في الثاني من أيار وسينقله

التلفزيون على الهواء مباشرة.

أصـبـحت تـتـميـز به من وجـاهـة دولـية
وعــربــيــة. وتُــعــنى اجلــائــزة كل ســنـة
بـــاألســاس بــأحــد ضــروب اإلبــداع من
قـــصــة أو روايــة أو مـــســرح أو شــعــر
بدع من شاركة عدد من الكتاب وا

تونس واخلارج.

ـثــلـو عــلى صــعـيــد آخـر  قــال 
االدعـــــــاء في بـــــــاريس ( إنـــــــهم
وجــهـوا لـلـمــخـرج الـســيـنـمـائي
الــفـرنــسي كــريـســتـوف روجــيـا
تــهـمــة االعـتــداء اجلـنــسي عـلى
قــاصـر في قــضـيــة تـشـمـل فـتـاة
لــعـبت دورا في أحـد أفالمه قـبل

نحو عقدين).
ـثـلـو االدعاء (أنه  وأضـاف 
وضـع روجـــيــــا حتت اإلشـــراف
الــقــضــائـي).وقــال جــان بــيــيـر
فــرســيــني كــامــبــيــنـشـي وهـو
مــحـــام عن روجــيــا( إن مــوكــله
نـــــــــــــــفـى ارتـــــــــــــــكـــــــــــــــاب أي
ـمـثـلة أديل مـخـالـفة).وزعـمت ا
هـايـنـيل الـتي تبـلغ من الـعـمر
 31عـــامــا أن روجــيــا اعــتــدى
عـليـها وحتـرش بهـا ب عامي
 2001و 2004بـعـد أن اختـارها
لـــــتــــلــــعـب دورا في فــــيـــــلــــمه

الشياط (لو ديابل).

ا لـيـست أجـواؤكم مـثـالـية عـلـيـكم االنـتـبـاه واحلـذر 
يدور حولكم.

qL(«

ــتــاعب في الـعــمل بــسـبب حتــمـلك ألعــبـاء تـتــعـرض 
إضافية ألحد زمالئك .
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عـلـيـكم االنــتـبـاه لـلـوضع الـنــفـسي . لـديـكم احلظ في
االرتباط عاطفيا.
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 انتم أمام أجواء غير ايجابية قد تتعرضون لتوتر او
جدل.رقم احلظ.5

»dIF «

تـبـدو أمـامـكم فـرص الـقـيـام بـسـفـر خـارجي او طـلـبا
للهجرة .رقم احلظ.9
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 حاول ان تكون اكثر ايجابية بإفساح مجال للشريك
إلبداء رأيه بحرية.
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انــتم أمـام جــو ايـجــابي في أكــثـر من مــوضـوع .رقم
احلظ .3

ÊUÞd «

أجواء مثـالية حيث يؤدي الشـريك معكم دورا ايجابيا
ومشجعا.

Íb'«

حاولوا جتـنب الدخول في شراكات طـويلة األجل فقد
تاعب. تتعرضون 

bÝô«

هنـاك حتول مـهم يغيـر الكـثير من مـيكـانيكـية حـياتكم
.يوم السعد السبت.

Ë«b «

تنـجـحـون في احلـصـول علـى فرصـة عـمل جـيـدة.يوم
السعد االثن

¡«—cF «

بـانـتـظــاركم مـفـاجـأة يـحــمـلـهـا زائـر نــهـايـة االسـبـوع
اجلاري.رقك احلظ .76
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حـاول  شـطب حـروف الـكـلـمـات
داخل الــشــبــكــة حــيث مع احلل
الـصـحــيح حتـصل عـلى حـروف
ـطـلـوبـة:(عـالم تـشـكل الـكـلـمــة ا

رياضي يوناني):
ازهــــار  –افـــــنــــان –اخــــوان –
ابناء- احفاد  –اشقاء  –انفه –
انسباء  –اصدقاء  –استيالء –
استـيطان  –استـبعاد  –ازمة –
انـضـمام  –اسالم- اسـتسالم –
– اخـــــــوان  –اخـــــــوات  –ارب 
ازمـان  –اسـرى  –اسف  –اسـد
 –اجل  –امل  –اخف  –انبل –

ادق  –اجير  –انديز  –ازمير –
االم  –انـــغـــام  –امـــد  –احب –

ام.
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ـصريـة نـادية رفـيق التي مـثـلة ا ـوت ا غـيب ا
اشتـهرت بتمـثيل أدوار األم عن عمر  84عاما
و أعلن ابـنهـا فـضيل كـوردى على حـسابه في
فـيــســبـوك عن وفــاتـهــا و تــشـيع جــنـازتــهـا
ــاضـــيــة فى كـــنــيـــســة الـــســريــان اجلـــمــعـــة ا
بـالقاهرة.وهي من مواليد  1935 تـعتبر واحدة
ــصــريــات الالئي أدين ـمــثالت ا من أشــهــر ا
دور األم في الـتـلـفـزيـون والـسـيـنـمـا.وقـالت في
مثل مقابلة سابقة (إنها مثلت شخصية األم 
في نـفس عـمـرها وأكـبـر مـنـها سـنـا نـظرا ألن

في صوتها حن األمومة).
كانت انـطالقـتهـا في عالم الـتـمثـيل في اإلذاعة

ـصـريـة ثم انتـقـلت إلى الـتلـفـزيـون رغم تردد ا
سـلسالت عائـلتـها وشـاركت في الـعديـد من ا
أبـرزهـا (يـومـيـات ونــيس) مع مـحـمـد صـبـحي
و(ألف ليـلة وليـلة) و(لـيلـة القـبض على فـاطمة)
مع فـردوس عـبـد احلـمـيـد وفـاروق الـفـيـشـاوي
و(أحالم الــــــــفـــــــتـى الـــــــطـــــــائـــــــر) مـع عـــــــادل
إمــام.وشـــاركت أيـــضــا بـــأدوار مــســـاعــدة في
أفالم. كان آخـر أعمالها مسلسل (باب اخللق)
مع مـحمـود عبـد العـزيز في  2012 وقـد صرح
ابـنـها في حـوارات سـابـقة (بـأنـهـا اعتـزلت بـعد
مـرورها بـحـالة نـفسـيـة سيـئة نـظـرا لعـدم إبراز
اســمــهــا بـشــكل مــتــقــدم في األعــمـال الــفــنــيـة

واختصار أدوراها).
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عواطف نعيم تتسلم اجلائزة في تونس

ويتني هيوس

عـبــد الـعــلـيم عــلى زوجـته اإلعـالمـيـة
ـــنــيـــري في لـــنــدن أثـــنــاء شــافـــكي ا
تصـويـر اجلزء اخلـامس من مـسـلسل
ليالي احلـليـمة بـعد أن تـواصلت معه
ليكون ضيـفها في حلـقة آنذاك تصور
دوح وقـابلها في لندن وسـافر 
وبــــدأت قــــصــــة احلب الــــتي
اســـتـــمـــرت حـــتى وفـــاته
وأثـــــمـــــرت عن ابـــــنـــــته

الوحيدة هنا.
قـدم عــبــد الـعــلــيم آخـر
أدواره الـــــفـــــنـــــيـــــة في
مسـلسـل السـيدة األولى
الـــذي جـــســــد من خالله
دور رئـيس مـصـر وعـلى
مدار مـشـواره في الـدراما
التـلـفـزيـونـيـة أعـمال ال
تُــــنـــــسى ومن
أبـــــــرز تــــــــلك

حـتى رائـعـة لـيـالي احلـلـمـيـة). تـوفي
عـبدالـعـلـيم في اخلـامـس من كـانون
الثـاني عام  ?2016بعـد تـعرضه
ألزمـة قـلــبـيـة مــفـاجـئــة أثـنـاء
ــــارســـــته لـــــلــــتـــــمــــارين
الرياضـية في صـالة جيم
نادي اجلزيرة بالقاهرة
ونـقل إلـى مـســتــشـفى

األجنـــــــلـــــــو
ووافــــــــــــــتـه
ــــــنــــــيـــــة ا

هناك.

دوح عبد العليم

نادية رفيق


