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نـطقة وحبـات الزيـتون بـاعتبـار ا
هـرجـان مشـهورة الـتى أقيـم بهـا ا
بالزيـتون وذلك بطـريقة انسـيابية
مـعــبـرة). وأضـافـت الـرغـيـب وفـقـا
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اخـتـارت إدارة مـهرجـان مـيـغرارت
الــســيــنــمـائـي اإليـطــالي الــفــنــانـة
التـشكليـة الكويـتية ريـهام الرغيب
لــــتـــصـــمـــيم الــــشـــعـــار الـــرســـمي
لـلــمـهـرجــان خالل دورته احلــالـيـة
التى عـقدت في مديـنة كالـتابيـلوتا
االيـطـالـيـة خالل الـفـتـرة من 8 إلى
11 تــمــوز اجلـاري بــرعــايـة وزارة
الــثــقــافــة اإليــطــالــيــة حــيث كــان
الـــشـــعـــار مـــعـــبـــرًا بـــشـــكل قـــوى
ــهــرجـان وانــســيــابي عـن فــكــرة ا

وأهدافه.
ــهــرجــان  وحــول فــكــرة شــعــار ا
أكــدت مــصــمــمــته  ريــهــام ( أنــهـا
راعت فـي تــصــمــيــمــهــا أن يــكــون
ـهرجان الـلوجـو معبـرًا عن فـكرة ا
نطقـة التاريخـية التى حتتضن وا

فعالياته).
مـوضـحـة (أنـهـا حـرصت أن يـكـون
اللوجو جامعًا بـ شعار السينما
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عروفة السينما على هذه األرض ا
بــعـــبــقــهــا الـــتــاريــخـي وقــوتــهــا

احلضارية). 
هـرجان  عرض  60فيـلماَ وشهـد ا
روائياَ ووثائقياً من مختلف الدول

لبيان تسلمته (الزمان) امس (أنها
اخــتــارت الــلــون الــعــنــابي كــلــون
ــهــرجــان لــيــعــطـي قـوة لــشــعــار ا
لــلــفـكــرة الــتى تــنــتــصــر لــســحـر

سـتـبـقــ امـنـا اذاعـة بـغــداد تـتـالـقـ
وتــبـدعـ وتــتـواصـلــ مع جـمـهـورك

الكبير ) .
اما الرائـد االذاعي جنان فـتوحي فقال
( تتعثر الكلـمات ويجف القلم بوصفك
اذاعـتـنـا احلـبـيـبـة والـيـوم نـحـتـفل بك
رور 82 عاما على تاسيس وانطالق
اول صوت عـراقي يعـلن بدء بث اذاعة
جـــمــــهـــوريــــة الـــعــــراق من بــــغـــداد 
وسعـادتي تـكبـر وانـا االن ب زمالئي

الــذين قـضــيت مـعــهم سـنـوات
نــــــعــــــمـل بــــــحـب والــــــفه
واجـتهـاد وقضـيـنا اجل
الـلـحـضـات بـ اروقة
االذاعة التي عـديناها
بـــيــــتـــنــــا االول فـــكل
احلب والـشـكـر الدارة
االذاعــــــــــــة الـــــــــــــتـي
اسـتـطـاعت الـيـوم ان
تـلم شــمـلـنـا في لـقـاء
ـــــــا تــــــــاريــــــــخـي ر
ســيــفــتـقــده الــبـعض
مــســـتــقـــبال وحـــقــقه
جتــمــعــنـا الــيــوم هـو
الـــتـــكـــر احلــقـــيـــقي
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وزير الـتعليم والبـحث العلمي االردنـي رعى اجلمعة حفل
افتتـاح مقر فرقة تـراث معان للـفنون الشعـبية اجلديد في

معان.
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الـتدريـسي في كلـية الـهنـدسـة بجـامعـة النـهرين الـعراقـية
ــكــان بـــ الــتــدهــور صــدر له  كــتـــاب عن جــمــالـــيــات ا

نافسة.واحتوى على اربعة فصول . وا
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مديـر القـصر الـثقـافي في صالح الدين اعـلن ان القـصر
ـرأة في تـرسـيخ اقـام جـلـسـة حـواريـة حـول اهـميـة دور ا
التعـايش السلمي بعنوان (بـاحلب والتسامح ننفض غبار

التفرقة).
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ـيـدالـيــة الـذهـبـيـة في ـبي االردني حــصـد ا الــسـبـاح االو
مـنـافـسـات 200 مـتـر حـرة ضــمن مـنـافـســات الـنـسـخـة
الـرابـعـة من الـبـطـولـة الـعـربـيـة لـلـسـبـاحـة التـي ضـيـفـتـها

تونس.
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ــلـــــــــــحق الـثــقــافي الـســعــودي في االردن افــتـتح في ا
عــمـان مـعـرضـا بـعـنـوان (االحـــــــــــــسـاء تـراثـنـا) نـظـمه
ـلـحـقـيـة نـادي الـطـلـبــة الـسـعـوديـ في عـمــان بـاشـرف ا

الثقافية.
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ـقـيـمـة في الـسـعـوديـة صـدر لـهـا عن الـكـاتـبـة الـسـوريـة ا
مــؤســســة شـمـــــس لــلــنـشــر واالعالم بــالــقـاهــرة كــتـاب
(اكــذوبــة الــطــاقــة) ويــقع في 112 صــفــحــة من الــقــطع

توسط. ا
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لـلنـسـاء حيث سـتـوجه إليـهـا تهـمة

جنائية).
ونقـلت صـحـيـفـة عكـاظ الـسـعـودية
تـحدث اإلعالمي بـاسم شرطة عن ا
رأة ـكرمـة قوله (إن ا منطـقة مـكة ا
ـــوقـــوفـــة في مـــؤســـســـة رعـــايـــة ا
الــفــتـيــات بــالـطــائف ســتــحـال إلى
الـنيـابة الـعامـة وفق نـظام مـكافـحة

التحرش اجلنسي).
ونــقــلت الـــصــحــيــفــة عن اخلــبــيــر
الـقـانـوني مـراد الـصـبـيح قـوله (إن
الـفـتـاة ســتـواجه عـقـوبـة بـالـسـجن
مـدة ال تـزيـد عـلى سنـتـ وبـغـرامة
مالية ال تـزيد على مئة ألف ريال أو
ـادة بـإحـدى الــعـقـوبــتـ حـسب ا
الـــســادســـة مـن نــظـــام مـــكـــافـــحــة

التحرش).

{ الـــــريــــاض  –وكــــاالت - ألـــــقت
الـشـرطـة الـسـعـوديـة الـقـبض عـلى
ـسرح فتـاة مـنـقـبـة ركـضت نـحـو ا
دينـة الطائف في حـفل موسيـقي 
ـهنـدس الذي كان للمـطرب مـاجد ا
يـغني مـسـاء اجلمـعة فـي مهـرجان

سوق عكاظ وعانقته.
ونــشــر شــريط فــيــديـو فـي وسـائل
التـواصل االجـتمـاعي يـظهـر رجاال
ونـــــــســـــــاء من قـــــــوات األمـن وهم
يـجـرون الـفـتـاة الـتي كـانت تـرتدي
الـنقـاب إلى خارج قـاعة احلفل.ولم
هندس على يصدر أي تعـليق عن ا

احلادثة.
هـندس تقـد أغانية في وواصل ا
احلفل بعد احلادثة.وقالت الشرطة
(إن الفـتاة نـقلت إلى مـركز تـوقيف

 تـــفـــرح مـع األهل واألصـــدقــــاء.تـــزدهـــر الــــعالقـــات
 . العاطفية وحتقق إجنازاً مهماً
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ـتاعب. كن عنـصراً إيجابـياً وال تسبب ال تتورط في ا
ن حولك.  رقم احلظ.12 النفور 
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واضيع اجلديدة. تضطر للسفر أظهر انفـتاحاً على ا
أو للتنقل مسافات طويلة.
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. تـغـضب بـسـبب عـطل أو تـفـهم اآلخـرين وابق هـادئـاً
تأخير. رقم احلظ 2.
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نـظم وقـتك جـيـداً وكن واضـحـاً في أولـويـاتك وال تدع
أحد يثير غضبك. 
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ال تتـسـرع بـإلقـاء الـلوم عـلى أحـبائك. حتـقق جـهودك
تقدماً وجناحاً رقم احلظ.1
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كُن منتـجاً وجتنب ارتكاب األخطاء كي ال تدفع الثمن
باهظاً. رقم احلظ 5.
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فـتـرة واعـدة عـلى صـعـيـد الـعالقـات الـعـاطـفـيـة شـرط
التحلي بالهدوء. 
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إحـــتـــرس و إحـمِ نـــفـــسك لـــكـن هـــدىء من روعك وال
تنفعل.يوم السعد االربعاء.
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ـا حتـصل على مـكـافـأة ماديـة.  نـظم األقـساط وال ر
تسمح لها بالتراكم. 
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جتنّـب مخـالـفـة الـقوانـ واحـرص عـلى اسـتـقرارك. 
حاذر الفشل واخملاطر والقطيعة. 
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ـنـطق وعـالج األمور الـطـارئة فـوراً. قـد حتصل فـكّر 
على شهادة تقدير .

 u(«
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ضع اجـوبــة الـتــحـديـدات افــقـيـا

واقرأ في الـعمود الـوسط الكـلمة

طلوبة:(دولة افريقية): ا

جهود متواصلة

اجداد

منشأة

نعاس

كرم

تعب شديد

والدة
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ــمـثل { اسـطــنــبـول  –وكـاالت - يــســتــعــد ا
التـركي كـيـفـانش تاتـلـيـتـوغ للـمـشـاركة في
مسلسل جـديد مقتـبس عن عمل امريكي
إســــمه (اســــتــــراحــــة ســـجـن) بــــعـــد
مفـاوضـات عـدّة بسـبب طـلـبه مبـلـغا
كبيرا وهو 280 ألف ليرة تركية
عـلـى احلـلــقــة الــواحـدة اال ان
الـقــيـمــ عـلى الــعـمل وافــقـوا
عـــلى كل شـــروطـه بـــعــد ان
تـرددت اخــبـار تــفـيــد انـهم
سـيــخـتـارون بــطال آخـر
وبذلـك يكـون تـاتـلـيـتوغ
األعــــلـى اجــــرا بــــ
ــمــثــلــ األتــراك. ا
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احـتـفـلت اذاعـة جـمـهـوريـة العـراق من
بغداد بذكرى تاسيسها.

واطــلــقت عــلى احــتـفــالــيــتـهــا لــلــعـام
اجلـــاري دورة اخملــرج الـــراحل حــسن
االنصاري الذي تزامن رحيله قبل ايام
وفـي عــشــيـــة الــذكــرى  82لــتـــاســيس
االذاعة  احـتفـال االذاعة الـذي حضره
عدد من الشـخصيات الـثقافيـة والفنية
واجلــهـات الـداعـمـة لـلـحـفل يـعـد اكـبـر

كــرنـفـال لـالذاعـة مـنــذ الـعـام 2009 
فـــــيه تـــــكــــر كـــــوكـــــبــــة مـن الــــرواد
ـبدعـيـ االذاعيـ الـذي عمـلوا في وا
مرافق اذاعـة بـغداد خالل اكـثر من 40
عــــامـــــا مــــضـت الى جـــــانب تـــــكــــر
الشخـصيات الـتي تسلـمت مهام ادارة
االذاعـة بــعـد الـعـام 2003 الى الـفـتـرة

احلالية .
وكرمت االذاعة ايـضا رؤساء اقـسامها
ــتــمـــيــزين كــمــا اعــلــنت اســمــاء من ا
االذاعـات العـراقيـة الفـائزة وبـرامجـها
في مــسـابــقه نــظــمـتــهــا اذاعـة بــغـداد

وشملت كافة االذاعات العراقية .
واشــاد نـقـيب الـصـحـفـيـ الـعـراقـيـ
مــؤيــد الالمـي بــكــلــمـــته خالل احلــفل

(بــدور االذاعـــة واالذاعـــيــ فـي خــلق
اضي صورة جـمـيلـة وهي من صـور ا
اجلــمـيـل عـنــدمــا كــانت االذاعــة تــقـدم
اروع االصـــوات والــبــرامج الــتي كــنــا
نـــتــابــعـــهــا بـــشــغـف ).  وقــدم الالمي
الـتهـنـئة لـرواد االذاعـة والى العـامـل
تواصل في اداء مهامها اليوم . ا

فيما اكدت مديرة االذاعة سميرة جياد
(ان سعادتهـا التوصف وهي تدير اهم
مـــــفـــــصـل في االعـالم الـــــعـــــراقي وان
الـفرحـة التـسعـهـا وهي تنـتـمي سابـقا
والــــــيـــــــوم الـى االذاعـــــــة االم اذاعــــــة
جـمهـورية الـعراق ) مـشيـده بالـكوادر
االذاعية الذين لهم الفـضل الكبير على

ستمع. التواصل مع ا
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وهــنـــأت (االســـرة االذاعــيـــة وروادهــا
الـذين كان لـهم الـريادة في بـنـاء اذاعة
ـستـمع الذي رصـينه مـلتـزمه حتـترم ا

يعد مادتها االساس ).
 وتـضــمن الـكـرنـفـال الـذي اقـيم مـسـاء
الــسـبت الـرابـع عـشـر من تــمـوز بـاحـد
فـنــادق بـغـداد وحـضـره رئـيس شـبـكـة
االعالم الـعــراقي مــجــاهـد ابــو الــهـيل
عـــزف الـــسالم اجلـــمـــهـــوري وقــراءة

عراقية وعربية وتنهئة جلميع الزمالء
ـكرمـ واشـد على يـد جـيل الشـباب ا
الذين يـتواصلـون اليوم ويـبدعون في
مايـقدموه من بـرامج ومفـردات اذاعية

مهنية ) .
…bŠ«Ë WLOš

وقـال اخملـرج عالء مـحـسن ( سـعادتي
الــيــوم التــوصف وانـا الــتــقي زمالئي
واسـاتـذتـي وهم يـكـرمـون في كـرنـفـال
يـليق بـهم وبنـا وبـامنـا اذاعة بـغداد 
حتـــيـــة لــلـــجــهـــود الـــتي دعـــمت هــذا
الــكــرنـفــال الـذي يــعــد االول من نـوعه
بـعــد الـعـام 2009 الـذي كــان احـتـفـاال
انذاك يليق بروادنا واساتذتنا واليوم
ســعـادتي كـبـيـرة ونــحن نـسـتـطـيع ان
جنـــمع هـــذا اجلـــيـل من الـــرواد حتت
خــيــمــة واحــدة لــنــتــبــادل الــذكــريـات
والــتـــهــاني فــالف مــبـــروك لــلــجــمــيع
والــعـــمـــر الـــطـــويل لـــهـم والـــصـــحــة
والـعـافـيـة لـلـذين عـلى فـراش الـعـافـية
وحتية وسالم للذين يعيشون االن في
ـــنـــفى واقــــــــــول لــهم تـــهـــنـــئــة من ا
االعمـاق اينمـا كنتم وحـللتم والـرحمة
ــغـفـرة لــلـذين غـادرونــا الى الـعـالم وا
اآلخـــر ومن عـــام الـى اخـــر نـــقـــولـــهــا

ـدرب الـعراقـي سمـته ادارة نـادي الـطـلبـة مـدربـا لـفريق ا
النادي بـكرة القدم بعد االتفاق مـعه على كافة بنود العقد

قبل للموسم ا
.
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والــفــرحــة الــكــبــرة ونــحن نــشم عــبق
ـــسك وهي ـــاضي ونـــشـم رائـــحـــة ا ا
تفوح من روادنـا الذين نتـمنى من الله
عزوجل ان يطيل بعمـرهم لنحتفل معا

قبلة ).  في االعوام ا
وتــــضــــــــمـن احلــــفل عـــــــــــرض فــــلم
وثـائـقي عن مـسـيرة اذاعـة بـغـداد مـنذ
ــراحل الــتي مــرت بــهـا انــطالقــهــا وا
مستذكرا اهم الشـخصيات االذاعية
الـــتي واكـــبت بـــدايـــتـــهـــا الى

يومنا هذا.

ســورة الـفــاحتـة عــلى شـهــداء الـعـراق
وتـــقـــد الـــكـــلـــمـــات واعـالن اســـمــاء
سابـقة االذاعيـة الكبرى الفائـزين في ا
الــتي شـاركت بـهـا االذاعــات الـعـراقـيـة
كــافــة . و تــكـر رواد اذاعــة بــغـداد
دة اكثر من الذين عملوا في مفاصلها 
يالد من 40 عاما كما  قطع كيكة ا
سرح قبل الرواد الذين جتمعوا على ا
قـبل ان يتـبادلـوا التـهـاني مع بعـضهم
والـدمــوع واالبــتـســامــات والـذكــريـات
كــــانت حــــاضـــره مــــعـــهـم طـــوال مـــدة

االحتفال .
الــشـجـون والـذكـريــات والـدمـوع كـانت
االبرز ب رواد حفل الذاعـة وضيوفها
الــذين دردشــوا مع ( الـزمــان ) ومــنـهم
ـدرس التي قالت االذاعية الـرائدة مل ا
ز كرنـفالنا هذا هو لـ (الزمان) ان (ما
الـلــمـة اجلــمــيـلــة بــ زمـيالت وزمالء
ـهـنـة وبعـد عـمـر طويـل نلـتـقي الـيوم ا
ـناسـبة مـعا في حـفل اقـامته االذاعـة 
احـتــفــالــهــا بــالــذكـرى 82 لــتــاســيــهـا
والذكريات طويلة ولها طعم جميل ب

جميع الزمالء. 
واضــــافت (مـــبــــروك نــــقـــولــــهـــا لــــنـــا
ولـلـمـستـمـعـ االحـتفـال بـاعـرق اذاعة

الـــــــــعــــــــربـــــــــيــــــــة
واألوروبية إضافة
إلى فـعالـيـات فنـية
وثــقــافـــيــة وأدبــيــة
مـتنـوعـة أقـيمت في
ــــواقع مــــخــــتــــلف ا
األثـريـة والـتـاريـخـيـة
ـديـنـة كـالــتـابـيـلـوتـا
ــعـروفـة اإليــطـالــيـة ا

عربياً بـ (قلعة البلوط).
وأوضـــــــــحت مـــــــــديــــــــرة
ـهـرجـان صـبـاح بـنـزيـادي ا
ــهــرجــان تــمــيـزت (أن دورة ا
بــالـتـعــريف بـالــثـقــافـة الــعـامـة
جلــمــهــوريــة إيـطــالــيــا وجــزيـرة
صــقــلــيـــة عــلى وجه اخلــصــوص
فـضـالً عن الـعـمل عـلى تـعـزيـز قـيم
السـالم والتـسامح والـتعـايش ب
شـعوب الـعـالم من خالل مـجمـوعة
من األفالم الـروائــيـة والــوثـائــقـيـة

القصيرة والطويلة). ريهام الرغيب هرجان شعار ا

{ لوس اجنلوس  –وكاالت - تربع
فـيـلم (فنـدق تـرانـسلـفـانـيا 3 عطـلة
صـيـفـيـة )عـلى قـمة مـبـيـعـات شـباك
تحدة محققا التذاكر في الواليات ا

44 مــلــيـون دوالر من
4267 صــــــــالــــــــة
عــرض بـيــنـمـا

لم يحـقق فيـلم ناطـحة الـسحاب من
بطولة دوين جـونسون سوى 25.5
مـــــلـــــيــــون دوالر. وحـــــقـق فـــــنــــدق
تـرانــسـلـفـانـيـا 3 وهـو فـيـلم رسـوم

مارفيل الرجل النملة والدبور الذي
حقق 29.5 مـلـيون دوالر من 4206

شاشة عرض. 
ـرتـبـة وجــاء نـاطـحــة سـحـاب فـي ا
ــثـل أقل األفالم الــتي الــثــالــثــة و
لـعب جـونسـون دور الـبـطولـة فـيـها
من حـــيـث الـــعـــائـــدات في األعـــوام

األخيرة. 
وتــعـول شـركــة يـونـيــفـرسـال الـتي
أنـــتـــجت الــفـــيــلـم عــلى شـــعــبـــيــة
جـونـسون الـكـبـيرة لـتـبـرر ميـزانـية
إنــتـاجه الـكـبـيــرة الـتي بـلـغت 125

مليون دوالر. 
ـركـز وجـاء فـيــلم إنـكـردبـلـز 2 في ا
الرابع محـققا  16مليون دوالر في
أســبـوعه اخلـامس.  ويـعــد الـفـيـلم
وهو من إنتاج ديـزني بيكسار اآلن
الــتـــاسع مـن حــيث الـــعـــائــدات في
ـتحـدة حتى اآلن تـاريخ الواليـات ا
حيث حقق 535.8 مليون دوالر منذ

طرحه في دور العرض.

مــتـحــركــة من إنـتــاج سـوني 46.4
ـتـحـدة في عـطـلة خـارج الـواليـات ا
نــهـــايــة األســبــوع مــحـــقــقــا بــذلك
عــائـدات بــلـغت  100مـلــيـون دوالر
ا في ذلك مشاهدي الفيلم على
.ويأتي اجلزء أمازون بـرا
الثـالث من الفـيلـم ببـطولة
صـــــوتـــــيـــــة لـــــكـل من آدم
سـانـدلر سـيـلـينـا غـومـيز
وآنــدي ســـامــبــرغ وكـــاثــرين
هــان وتــكــلف إنــتـاجه 80

مليون دوالر.
ولم يـــحـــقق نـــاطـــحـــة
سحاب عائدات كافية
ـــــرتــــبــــة حلـــــجــــز ا
الـــثــانـــيــة
الـــــــــــــــــتـي
جــاءت من
نـــــصـــــيب
فـــــــــيـــــــــلم
ســـلــســلــة
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ـقـيم ـفـكـر والـبـاحث الـعـراقي ا ا
في بــيـروت يـلـقي الــيـوم االربـعـاء
مــحــاضــرة في مــنــتــدى اصــيــلـة
ـغرب  بعـنوان( الـبيئـة الفـكرية با

احلاضنة لالرهاب).


