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عاصي احلالني ورانا عتيق من مصر
نـتمي بـروك من اجلزائر ا وإلياس ا
إلى فريق مـحمـد حمـاقي ثم دموع من
ــصــري مـن الــيــمن الــعــراق وســـهى ا
نتـميتـ إلى فريق أحالم فضالً عن ا
أحـــمــــد احلالق مـن ســـوريــــا وحـــسن
نتمي إلى فريق العطار من الكويت ا
ـشتـركون إلـيسـا. وطيـلة الـوقت ظلّ ا
ـاضـيـة الـذين اخـتُـطـفـوا في احلـلـقـة ا
يـجـلـسـون عـلى أعـصـابـهم ألن مـجـرد
درّبـ الـثالثة احلالني الـتفـاف أحـد ا
ــشـتــركـ وإلـيــسـا وحــمـاقـي ألحـد ا

نافـسة. كما يعني خـروج أحدهم من ا
انضم إليهم ليشاركهم حلظات اخلوف
سلطـان صالح من الـيمن الذي خـطفته

أحالم وضمته إلى فريقها.
ـقـبـلة جتـدر اإلشـارة إلى أن احلـلقـة ا
سـتشـهد مـواجـهات حـاسمـة بـ بقـية
ــشـتـركــ وهي األخـيـرة مـن مـرحـلـة ا

بغداد  –فائز جواد
- الــنــجـوم ــدرّبــ أصـوات تــســحــر ا
األربــعـة وتُـســلـطـنــهم وتـلــقى تـفـاعالً
واسعاً من اجلمهور ما يجعل قرارات
شـتـركـ الذيـن سيـتـأهـلون اخـتـيـار ا
ـبـاشـرة أكـثـر إلى مـرحــلـة الـعـروض ا
صــعــوبــة وتــعـــقــيــداً وذلك مع تــقــدم
ـنــافــسـات فـي احلـلــقــة الـثــانــيـة من ا
واجـهة فب برنامج (ذا فويز) مرحلة ا
ـوسـمه الـرابع عـلى قـنـاة ام بي سي
ويــــتــــشــــكّل كـل فـــريـق في مــــرحــــلـــة
ــــبـــاشــــرة من خــــمـــســـة الــــعـــروض ا
مــشــتــركـ من كـل من فـرق الــنــجـوم-
درّب األربعة باإلضافة إلى مشترك ا
واحــــد من فـــريـق اخلـــصم عـن طـــريق
اخلـطف.وفي نـهـايـة احلـلـقـة الـثـانـيـة
وبعد  7منافسات حاسمة وقويّة تأهل
ــبـــاشــرة كـل من آيــة إلى الــعـــروض ا
ـنـتمـيـة إلى فريق دغـنوج من تـونس ا
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الـتُـقط مــقـطع فـيــديـو لـلـمــمـثل الـسـوري
قــصي خــولي في كــوالــيس مــســلــســله
هـارون الـرشـيــد الـذي يـقـوم بــتـصـويـره
حـالــيــاً.خــولي ظــهـر فـي الـفــيــديــو وهـو
ـازح صــديــقه في فــتــرة االســتــراحـة
لـيخـتـار احلـلـويـات والـوجـبـات اخلـفـيـفة
اجلـاهــزة لـفــريق الــعــمل وااليس كـر
. وكـشف انه يـفـضل االيس كـر الحـقـاً
على نـكهـة احلـليب سـاخـراً من احلمـية
الغذائـية الـتي يتـبعـها في حـركة طـريفة
وعـفــويـة. يــشـار الى أنّ خــولي يـواصل
ـســلـسل الــضـخم تـصــويـره في هــذا ا
ـقـبل ـنـتـظـر عـرضـه خالل رمـضـان ا ا
ـمثل ويضم مجمـوعة كبـيرة من أبرز ا
الـــعــــرب عـــلى رأســــهم قـــصـيّ خـــولي
بــشــخــصــيــة هــارون الــرشــيـد
وعابد فهد (موسى الهادي)
وعــبــد احملــسـن الــنــمــر
(جــعـــفـــر الـــبــرمـــكي)
وكــــــاريـس بــــــشّــــــار
(زبــــيــــدة) ويــــاســـر
ــصـــري (يـــحــيى ا
البـرمـكي) وحـبيب
غلّـوم (اسـمـاعيل)
وكـــــنــــــدة حــــــنّـــــا
(العبّاسة) وأسيل
عـمـران (سـيـرين)
وســـــمـــــر ســـــامي
(اخلـــيــزران) ور

غــزالي (ذات اخلــال)
وسواهم.

اجلـيـدة وكـمـا يقـول مـحـمـد الـفـيـتوري
(لــــــيـس طــــــفـال ذلـك اخلــــــارج مـن زمن
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وكـيـل وزارة الـثــقــافـة والــشــاعـر
الـعـراقي صـدر له ديـوان شـعري
بــــعـــنــــــــوان (هل قـــلـت احـــبك?)
ويــضم  40 قــصـــيــدة وصـــمــمت
الغالف الفنانة منى محمد غالم.
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كـتـبة الـوطـنيـة ضمن ي االردني ضـيفـته دائـرة ا االكـاد
أمـســيـات نــشـاط (كــتـاب األسـبــوع) لـلــحـديث عن كــتـابه
(أمريـكا وعملـية السالم في الـشرق االوسط) وقدم قراءة

نقدية للكتاب الدكتور محمود جبارات.
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الــقـاص الـعــراقي صـدرت له عن دار الــشـؤون الـثــقـافـيـة
الـعامـة ضمن سـلـسلـة سـرد مجـموعـة قـصصـيـة بعـنوان

(القلوب الشهية) وضمت 21 قصة.
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ـهـنـدس االقــتـصـادي االردني حتـدث عـن كـتـابه (تـطـور ا
الـقطـاعـات االقتـصـادية االسـتـثمـاريـة عبـر تاريخ األردن)
ـناقـشة بـجلـسة اقـيمت بـدعوة من مـنتـدى الفِـكْرِ الـعربيّ 

وتوقيع الكتاب.
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ـطربـة الـلبـنانـيـة تلـقت الثالثـاء تـهاني االهل واالصـدقاء ا
الحتفالـها بعيدمـيالدها فيما  تـستعد لطـرح أغنية جديدة
بعنـوان (لعبها صح) من كلمات سعود الشربتلي وأحلان

تامر توفيق وهي أغنية إيقاعية.
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الفـنان العـراقي كرمه الـبيت الـثقـافي في كركـوك الثالثاء
ـاضي مع الـفـنانـيـ طـارق ناصح وهـشـام نـاظم ضمن ا
ي والـتي اقـيـمت ـسـرح الـعـا فـعـالـيــات االحـتـفـال بـيـوم ا

سرحي . بالتعاون مع رابطة ا
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ـصــري يـعـود الـى الـسـيــنـمــا بـعــد غـيـاب دام 4 ـمــثل ا ا
ســنـوات حـيـث يـسـتـعــد لـلـبــدء بـتـصــويـر أحـداث فــيـلـمه
ـن وتــار اجلـــديـــد (نــادي الـــرجـــال الـــســري) تـــألـــيف أ

وإخـراج خالد مرعي
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عنهم وعاش فترة مليئة باخلصوصية.
وكـــانت اجنـــلـــيــنـــا جـــولـي قــد أعـــلـــنت
انــفـــصــالــهــا عن بــراد بــيت بــعــد عالقــة
اسـتــمـرت  12عـامــا مـنـهــا عـامـ زواج
بسبـب اتهامـها بأن بـيت يسيء الـتعامل
مـــعــهـــا ومع اوالدهــمـــا بــاإلضـــافــة إلى
مثلة الفـرنسية ماريون خيانته لهـا مع ا
ـوقع االلـكـتـروني الـذي كـوتـيـار.واشـار ا
نــشـر اخلــبـر الـى (ان حـيــاة جـولي بــعـد
ال تـزال محـور اهـتـمام طالقـهـا بسـنـوات
يـة خصوصاً بعد  أخبار الصحافة العا
حتدثت عن عالقة جديدة تعيشها جولي.
ومـنـها مـا ذكـرته مـجـلـة (انتـرتـيـنـمت تو
نــايـت) من  أن جــولي أصـــبــحت تــواعــد
رجالً وسـيـمـاً وكــبـيـراً بـالـسن يـعـمل في
مــجـال الــعـقــارات لـكــنـهــمـا يــحـتــفـظـان
بـــعالقــتـــهــمـــا بــشــكـل ســري حــتى اآلن
وأشارت اجمللة بحسب مصدر مقرب من
جـولي إلى أن عالقـتـهـا احلـالـيـة لـيـست
جـــديــــة حـــيـث أنـــهــــا أخـــبــــرت بـــعض
أصدقـائهـا أنهـا غيـر مسـتعـدة ألي عالقة
في الـــــوقـت احلـــــالي عـــــلـى الـــــرغم من
ظهورهـا أكثر من مرة مـع الرجل الوسيم

الكبير بالسن).

{ لـــوس اجنـــلــوس  –وكـــاالت - أكــدت
ي الــصـحف األجـنــبـيــة أن الـنـجـم الـعـا
بـــراد بـــيـت تـــعــــافى من فــــتـــرة احلـــزن
واالكـتـئاب الـتي مـر بـهـا عـقب انـفـصاله
ـيــة أجنـلـيـنـا عن زوجــته الـنـجـمــة الـعـا
جولي. وكـشفت التـقاريـر أنه عاد يـلتقي
ـقــربـ من الــوسط الـفـني بـأصــدقـائه ا
مـنـهـم بـرادلي كـوبـر وشــون بن الـلـذين
ـاضي وتنـاولوا التـقى بـهمـا األسبـوع ا
الـغــذاء سـويـا حـيث يــحـاول بـراد بـيت
استعادة عالقته بـأصدقائه الذين انقطع

تلطّف األجواء مع الشريك بعد الغضب الذي رافقك 
اضية . في األيام ا
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حـاول ان تتـخلص من الـعصبـية الـزائدة الـتي ال تنفع
شكالت مع الشريك. في معاجلة ا
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حــافظ عــلى هــدوء اعــصــابك لــئال تــدفع الــثــمـن.يـوم
. السعد االثن
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حتتاج لتقوم ببعض التصحيحات والتعديالت على  
الي جلهة التوفير. وضعك ا
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من األفضل أن تخصّص وقتاً كافياً للراحة من عناء 
العمل ومشاكله.
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يشـيـر هذا الـيـوم الى مصـاحلـة مع رومنـسـية تـنـشأ 
هني. في اجملال ا
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تمر بفترة توتر شديد في األعصاب حاول السيطرة 
على نفسك .
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ركّـز عــلى األطــعــمـة الــغــنــيـة بــاألحــمــاض الـدهــنــيـة 
األساسية (األوميغا . (3يوم السعد الثالثاء.
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تـعـالج أمـور مـالـيـة طارئـة أو تـنـاقش قـضـايـا وأمور 
استثمارية وقد تكون مصيرية .
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قد تطـالك بعض االنتقـادات لكنهـا في الواقع موجهة
قصّرين . لبعض الزمالء ا
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حاول أن تسـترخي وال تهـمل حالـة العصـبية
التي تمتلكك باستمرار.رقم احلظ 2.
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ـقـبـلة ـرحـلة ا الـتهـدئـة مع الـشـريك مطـلـوبـة بقـوة وا
تكون أفضل بالتأكيد على هذا الصعيد .
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اكـتب مـرادف ومـعـانـي الـكـلـمات
درجة افقيا فقط ضمن الدوائر ا
حتـــصل عـــلى حــروف الـــكــلـــمــة

لكة آسيوية): طلوبة ( ا
دولة اوربية

صرية من االحياء ا
البلدان

اغنية حملمد عبدالوهاب
كتاب سماوي
ردودهم السئلة

احد انواع االفاعي
طراز سيارات حديث
 عالم عربي شهير

من اشهر فالسفة اليونان
لقب مسرحي عربي شهير
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مـثل جـاسـ بـيبـر حلـادث سـير في تـعـرّض ا
نطقة الـغربية من هوليوود في أحد شوارع ا
مدينة لوس أجنلـوس حيث اصطدمت سيارته
من نـوع مــرســيـدس بــسـيــارة أخــرى من نـوع
ــاضـــيــة. ولم راجن روفـــر مــســـاء اجلــمـــعـــة ا
يـــتــعـــرّض بـــيـــبـــر ألي اصـــابـــة ألن ســيـــارته
اصـطدمت من اخلـلف ولـكن صاحـب السـيارة

األخرى هو الذي تضرّر أكثر.
ـوقع االلكتـروني الذي نشـر اخلبر ان واشار ا
(حـادث الـسـيـر لم يــكن هـو فـقط مــحط أنـظـار
النـاس بل تصـرّف جاسـ بيـبر احملـترم الذي
اكـسـبه حب اجلمـهـور اكـثـر وذلك النه نزل من
ســـــيـــــارته عـــــلى الـــــرغـم من ان ال ذنـب له في
احلـادث لـيـطـمـئن عـلى الـسـائق اآلخـر قـبل ان
يــرجـــعه الى ســيـــارته مــا دل عــلـى تــواضــعه

بالرغم من شهرته الواسعة).
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الـفـنـانـة مـيس حـمـدان مــشـغـولـة بـتـصـويـر مـشـاهـدهـا في
مــسـلـسل نـوف الــذي تـخـوض من خالله أولـى بـطـوالتـهـا
قـرر عرضه ـسلـسل ا ـطـلقـة وهو ا الدرامـية األردنـية ا
ـقـبـل.وتـؤدي حـمــدان في الـعـمل في شــهـر رمـضــان ا
شـخـصــيـة نــوف فـتــاة يُـقـتـل والـدهـا ووالــدتـهــا بـعـد
والدتـهــا وتـتـعـرض لــلـخـطف مـن قِـبَل شـيخ قــبـيـلـة
ـفـاجـآت مع تـصـاعـد الـدراما وتـتـوالى األحـداث وا
في إطـار تشـويـقي مثـيـر.نـوف مسـلـسل بدوي من
كـتـابـة سـارة ســوار الـدهب وإخـراج روال حـجـة
ـمـثـلـ مـنـهم ويـشـارك في بــطـولـته نـخـبـة من ا
عبـير عيـسى محـمد العـبادى جولـييت عوّاد
جـــمــــيل بـــراهــــمـــة مــــحـــمـــد اجملــــالي عال

مضاع عبد الكر اجلراح وغيرهم.

r$ d¹b¼ ≠ œ«bGÐ

ـواهب فهو سرمد بـليـبل شاب متـعدد ا
مــراسل تــلــفـزيــوني ومــصــور ومــخـرج
افالم وثـائــقـيـة  واحــد اعـضـاء االحتـاد
الــعــام لألدبـــاء والــكــتــاب الـــعــراقــيــ
وعـضـو اجلـمعـيـة الـعـراقـية لـلـتـصـوير
وعــــضـــــو الـــــنـــــقـــــابــــة الـــــوطـــــنـــــيــــة

للصحفيينومعه كان لنا حوار: 
{ حدثنا عن مسيرتك االعالمية?

- عـمــلت في شـركــة بـرج بـابـل لالنـتـاج
الــسـيــنـمــائي والــتـلــفـزيــوني. اخـرجت
وانتجت وساهمت في انـتاج الكثير من
االفالم الـروائــيـة والـوثـائـقــيـة .انـتـجت
تــقـــاريــر تــلـــفــزيــونـــيــة جملـــمــوعــة من

الــتــلـفــزيـونــات الـدولــيــة واحملـلــيـة عن
عـارك مع داعش وايضـا مواد فـيلـمية ا
عن احلضـارة العـراقيـة. عملـت في قناة
السـومريـة بصـفة مراسل .. وعـملت في
دني وكنت مسؤوال عن مجال النشاط ا
فــرع مـــنـــظـــمـــة داري االنـــســـانــيـــة في
مـــحــافــظــة بــابل. وكـــثــيــر من اعــمــالي
ــلــتــقــيــات مــشــاركــة في الــعــديــد من ا
احمللية والدولية.و اعمل حاليا في قناة
(الــشــرقـيــة)  بــصـفــة مــصــور ومـراسل

ومخرج افالم وتقارير وثائقية . 
{ ماهو اهم االفالم الوثائقية بالنسبة لك ?
- اهم االفالم الـوثــائـقـيـة بــالـنـسـبـة لي
مشاركتي في فريق عـمل فيلم (اسطورة

بـابل) اضــخم انـتـاج عـراقـي عن مـديـنـة
بابل االثرية من انتاج قناة (الشرقية).

{ كيف ترى االعالم العراقي ? 
- اإلعـالم الـــيــــوم يــــعــــد من اهم ادوات
الـتـغـيـيــر اجملـتـمـعي والـسـيـاسي فـهـو
يـدفـع الـسـفـيــنـة وسـكـانــهـا بـاجتـاهـات
مخـتلـفة وفق مصـالح ايدلـوجيـة معـينة
ـؤسسـة االعالمـيـة ذاتـهـا كـما تـخص ا
ان الـــعـــديـــد مـن االذاعـــات والـــقـــنــوات
واضــافـة الى الــصـحف تــمـلك جــيـوشـاً
الـــكــــتـــرونــــيـــة في مــــواقع الــــتـــواصل
االجـتــمـاعي من خـاللـهـا اســتـطـاعت ان
تسيطر على حـراك اجلماهير اما دائرة
التأثـير االقلـيمي للـمؤسسـات االعالمية
العراقية فتكاد تكـون ضعيفة ومقتصرة
على قـنوات رصيـنة تـملك خـبرة ال بأس
بــهـا بـاعــتـبــار بـعـضــهـا أسس مــا بـعـد

2003.
{ في ظل الظـروف السيئة تـعرض الكثير من
االعالمــيــ لـلــتــهـديــد هل طــالت ســرمــد تـلك

التهديدات ?
- بالتأكيد من يعمل في العراق عليه ان
يـتـعـايش مع الـتـهـديـدات وكـأنـهـا بـريـد
الــكـتـرونـي غـيــر مـرغــوب به !وعـلى من
يـعـمل في اجملـال االعالمي يـتـحـمل تـلك
الــتــهــديـــدات ويــضع أمل الــنــاس عــلى
مـــحــمـل اجلــد كــقـــوة مــســـانــدة له وان
االمـثـلــة كـثـيـرة عن تــعـرض الـعـديـد من
الزمالء االعالمـي لـتهـديدات عـشائـرية
عــلـنــيـة بــسـبـب مـحــتـوى يــبث وفق مـا
ـواد يــســمح به الــدسـتــور الــعــراقي وا

اخلاصة بحرية التعبير.
{ ما مهمتك جتاه الوطن وقضاياه ?

من خـالل الــــســـــيــــنــــمـــــا وعــــمـــــلي في
الـــتـــلـــفــــزيـــون احـــاول ان اظـــهـــر ادق
الــتــفـاصــيل عن مــعــانـاة ابــنــاء وطـني
فـالـوطن هـو الـقـضـيـة والـعـيش الـكر

صـورة حـقـيـقــة يـشـدني مـشـهـد الـطـفل
شـرد ب الـبـساتـ بسـبب العـملـيات ا
ـا الـعـسـكـريـة هـذه الـصـورة الـتي لـطـا
اتـذكـرهـا وقت مـا كـنت اعـمل في مـجـال
الـتـغـطـيــة االعالمـيـة احلـربـيـة وضـعت
عــلى كــتــفي حــمل كــبـيــر وهــو ايــصـال
صــورة الــنـــضــال واحملــنــة الى الــعــالم

ليكتشفوا مـدى عظمة االنسان العراقي
وهـو ال يسـعى لـلـموت ابـداً .. بل يـفـكر

كيف يعيش!
{ ماذا اضافت اليك قناة (الشرقية) ? 

عـمـلـي في قـنـاة (الـشــرقـيـة) اضـاف لي
الكثير من خالل العمل مع اسماء مهمة
لهـا تاريـخهـا الكـبير فـي مجال االعالم
عــــمـــلي في مـــجــــال الـــبـــرامج واالفالم
الـوثـائـقـيـة فـرصـة مـهـمـة وتـكـاد تـكـون
نادرة خـصـوصا ان عـمـليـة انـتاج فـيلم
طويل ومتـكامل مهمـة صعبـة حاليا في
العراق وحتـتاج الى جـهد مـالي وتقني
واسع انـــــا ســــعـــــيــــد بـــــوجــــودي في
(الــشـرقــيــة) ولي اعـمــال جــديـدة اكــيـد
ـشـاهـد الــعـراقي والـعـربي سـتـعــجب ا
واضـافت لي الـقــنـاة نـوافـذ جـديـدة في
التغـطية االعالمـية لم يتـوقف فقط على
ـواضــيع الـسـيــاسـيـة واالقــتـصـاديـة ا
ـنـجز االهـم بالـنـسـبـة لي هـو تـوسيع ا
عــمـلي في مــجـال الـبــرامج االنـســانـيـة

اضافة الى االفالم الوثائقية.
صدر لك كتابان ماذا اطلقت عليهما ? 
(اجلــيش يــفـجــر عــربـة مــفـخــخــة عـلى
ـوت او بـعـد الـطــريق ) شـعـر و(قــبل ا
ها بعد). التهلكة اجساد لم حترز معا

{ كلمة اخيرة منك .
- انا دائم احملاولة ألكـون انسانا قادرا
ــســـاهــمــة في انـــتــاج االشــيــاء عـــلى ا

الـكــاتب الـعـراقي احـتـفى به قــصـر الـثـقـافـة والـفـنـون في
الـديـوانــيـة بـجــلـسـة اقــيـمت بــالـتـعــاون مع احتـاد األدبـاء
والكتاب للحديث عن روايته (الباب اخللفي من اجلنة) .
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مشهد من الفيلم الوثائقي (اسطورة بابل)

قبل . اعتباراً من السبت  7نيسان ا ـواجــهـة يــلـيــهـا مــرحـلــة الـعـروض ا
ـبــاشـرة الــتي تـنــطــلق عـلى الــهـواء ا

دموع

جس بيبر

براد بيت


