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اخلــطـــــــــــــاط الــعــراقي ضـــــــيـف قــصــر الــثــقــافــة
والــفـنـون في الـبــصـــــــرة مـعـرضـه الـشـخـصي االول
ـــان يـــرتــــقي جـــمـــال اخلط حتـت عـــنـــــــــــوان (بـــاال

العربي).
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البـاحث الـعراقي تـلـقى تهـاني االهل واالصـدقـاء لنـيله
شـــهـــادة الــدكـــتــوراه مـن كــلـــيــة االعـالم عن رســـالــته
ــعــنــونــة(الــســرد في اخلــطــاب االعالمـي  - دراسـة ا

سيميائية).
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الـشــاعـر الــعـراقي صـدرت لـه في الـقــاهـرة مـجــمـوعـة
شـعرية بعـنوان (قلب يـغني) تقع في  150صـفحة من

القطع الصغير.
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أياد راضي يتميز بدوره في (شلع قلع)
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ـوت اخملـرج الـسـيـنـمائي غـيــــب ا
اضي مـــــحـمـد النـجـار االربـعـاء ا
عـن عــــــــــمــر يــنــاهـز الـ65 عــامًـا
ـــرض  وبـــعــد بـــعـــد صـــراع مع ا
مـسيـــــرة فنـيـة حقق فـيهـا العـديد
من الــنــجـاحــات من خـالل أعـمــاله
الـسـيـنـــــــمـائــيـة والـدرامـيـة الـتي
نـــــالـــــت رضــــا واســـــتـــــحـــــســــان

اجلمهور.
ونــعى مــســتــشــار وزيــر الــثــقــافـة
اخملرج للسيـنما خالد عـبداجلليل 

الراحل قائال: 
ــزيـــد من احلـــزن واألسى  وفــاة
اخملـرج السـينـمـائى الكـبيـر محـمد
ـنــيـة عن الـنــجـار والــذي وافــته ا
عمر يـناهز الـ65 عامًا بـعد صراع
رض ويعـتبر واحدًا من أهم مع ا

اخملـرج الـسيـنـمائـي في مـصر
والوطن العربي بأكمله). 

وكــــــــــــان أخــــر أعــــمــــال اخملـــرج
محمد النجـار مسلسل الدخول فى
ـــمــنـــــــوع مـن بــطــولـــة بــشــرى ا
ـان الـعـاصى وأحـمــد فـلـوكس وإ
ـــطـــربــة وعــــــــــزت أبـــو عــوف وا
أمـــيـــنـــــــــة ومـــحـــمـــد ســلـــيـــمــان
وآخــــرون مـن تــــألــــيف مــــحــــمــــد

الباسوسى.
وللمخرج محمد النجار العديد من
األعمال السينمائية والتليفزيونية
ـــتــمــــــــيــزة مــنـــهــا أفالم مــيــدو ا
مــشــاكـل بــطــولـــة أحــمـــد حــلــمى
وشـــــيـرين عـبـد الـوهـاب وعوكل
من بـــطــــــــــولـــة مـــحـــمـــد ســـعـــد
صعـيدى رايح جـاى للـفنـان هانى
رمــــزى وصــــبــــــــــاحـــو كــــدب من

قـاربات النـتائج سـتـكون مـذهلـة عنـد االعتـماد عـلى ا
اإلـجابـة.رقم احلظ 9.
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ناخ ضاغط وبعض العوائق ثم  قد تبدأ االسبوع 
تنفرج السماء.
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 تُــقـبل عـلى ارتــقـاء اجـتـمــاعي  فـتـبــادر الى الـتـقـاط
الفرص التي تتوفّر لك .
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ـسـتقـبـل.والنـتـائج تـمـارس مـواهـبك وتـنـدفع واثـقـاً بـا
ا حلمت به  . ستكون أكبر 
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ـنافـس اآلخـرين بحـنكـتك ومهـارتك.يوم تـتمـيّز عن ا
السعد االربعاء.
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تـتوصّل إلى مـنـعطف جـديد وتـدرك أن مرحـلة انـتهت
لكي تتوجّه إلى جديد.
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فاوضات التي تبرع في مـجال تنظيم االجتـماعات وا
جتمع كثير من الناس.
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بـعض الـتـعـقـيـدات والـصـعـوبـات تـفـوّت علـيـك فـرصاً
وتتسبّب لك ببعض االلتباس أو التشويش.
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ـيزاًفي مـجال التـنسـيق وإدارة فريق إلجناز تكون 
عمل.رقم اخلظ 3.
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ترغب بـالـتغـييـر ويـصبح األمـر ملـحـاً وقد حتـتار من
أين وكيف تبدأ .
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الـكثــر من التطـورات اإلـجـابـة وجتد مـبتـغاك في عمل
يثير شغفك. 
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تـمـيل الى اإلسـتــقاللـيـة والـتـحــرّر من بـعض الـقـيـود
تبحث عن هويتك احلقيقية.
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ـناسب الكـلـمـات لـهـا مكـانـهـا ا
داخل الــشـكـل اعـد تــرتــيــبــهـا

فقودة: واكتشف الكلمة ا
(عاصمة اوربية  5حروف):

قـنـطار  –سيل  –مـشـاهـيـر –
أذواق  –مـــــــدارس  –والي –
مـهـنـد  –لـيـوا  –أربد  –تل –

حس  –شوقي.
الـتـشـكـيـلـية الـسـوريـة افـتـتـحت في صـالـة لـؤي كـيالي
ــعــنــون (أمـواج مـن بـوح)وضم بــدمـشـق مـعــرضــهـا ا
لوحـات عن أهمـية الـطبـيعـة وبهـاء حضـورها في حـياة

الفنان ومنعكساته عليه.

الـشـاعـر الـسـوري صـدرت له عـن دار الـغـا لـلـثـقـافة
مجـمـوعة شـعريـة بعـنـوان (فيض قـلب ) تقع في 127

توسط. صفحة من القطع ا

الـتــشــكــيـلي االردنـي شـارك مع
اخملـرج فيـصل الزعـبي والـكاتـبة
سـارة الـسـهـيل نـدوة اقـيـمت في
ـــســكــوني ــركــز اجملـــتــمــعي ا ا
بعنوان (أثر الفن على اجملتمع).

ي االردني يشـارك مع إبـراهيم الـسواعـير في االكـاد
الـفـعـالـيـة األولى لـلـبـرنـامج الـثـقـافي لـفـعـالـيـات جـرش
ـعـــــنـونــة (تـعــدد األجـنــاس األدبـيــة عـنــد الـشــاعـر وا
شـيني) والـتي تقـام في العـشرين مـن تموز سلـيمـان ا

قبل. ا
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فوض وفوق الـعادة جلمهـورية العراق سفـير العـراق ا
في بلجيكا قدم اوراق اعتماده للملك فيليب.

هالي بيري

مـحــاولـته ومــرة أخـرى في شــهـر
آذار  حــــيــــث اصـــــطـــــحب مـــــعه
شـخـصًـا متـخـصـصًـا في تـصـلـيح

األقفال).
رة جنح في تغيير األقفال وهذه ا
كـــمــا أنه إتــصل بـــالــشــرطــة أمــام
ــنـزل إلقـنـاعـهم أن الـعـامـلـ في ا

لوك له. نزل  ا
وبـــــــــــعــــد حـــضــــور الـــشــــرطـــة
نزل له وإصرار غـريف عـلى أن ا
تــــــبــــــيــــــّـن أنه قــــــام عـن طــــــريق
االحتـيـال بـتـغـيـيـر عـنـوان اإلقـامة

اخلاص به.
وبــــدورهــــا قــــالـت بــــيـــري
لـلشـرطة (انـها ال تـعلم من

هـــو هـــذا الـــشـــخص
وأنـهـا بـالـتـأكـيـد لم
تسمح له بالسكن

في مـــنـــزلـــهــا)
األمــــــر الـــــذي
إستدعى في
الـــنـــهـــايــة
تــــوقـــيـــفه
حملاكـمته.

وذهـــبت ست من اجلـــوائــز الـــســبع
الـتي حصـدتـها الـقـناة الى مـسـلسل
(هـوى بـغـداد) اذ نـال جـائـزة افـضل
عـــمل درامي وافـــضل مـــخـــرج وهــو
مبدع العمل مهند ابو خمرة وافضل
سـيـنــاريـو لـلـمــسـلـسل ذاته وافـضل
ـسـلـسل كـمـا تـايـتل مـقـدمـة لـنـفس ا
حــصـد جنــمـا (هــوى بـغــداد) زهـراء
حـبـيب وايـسر ويـست
ثل جائزتي افضل 
(شــابـــة وشــاب )خالل
الشـهـر الفـضـيل. فيـما
حــــصل الــــنـــجـم ايـــاد
راضي عــــلـى جــــائـــزة
ـثل عن دوره افـضـل 
فـي بـــــرنـــــامج (شـــــلع

قلع). 
وقــــال رئــــيس جلــــنـــة
ـهرجان التحـكيم في ا
االعالمـي زيـــد احلـــلي
(هـــــذه اجلــــائـــــزة هي
االولــى فـي تــــــــــــــاريـخ
الدراما الـعراقـية  قام
بــهــا  االعالمي حــيــدر
النعيـمي بجهد مـتميز
 مـعـتـمـدا عـلى رعـايـة
عـــدد مـن مـــؤســـســـات
الــــقــــطــــاع اخلــــاص 
وعــلـى وفق تـــصــويت
الـــــكــــتـــــروني خـــــضع
العـتــبـارات دقــيـقـة في

بـدورته االولى الـذي اقـيم في بـغـداد
ــاضـي لــتـــكـــر افــضل االربـــعـــاء ا
االعــمـال الــدرامــيـة والــبــرامج الـتي
اضي عرضت خالل شـهـر رمضـان ا
عـلى الفـضـائيـات الـعـراقيـة وحـملت
الــدورة اسـم الــفــنـــان الــراحل راسم
اجلميـلي.وحصدت (الـشرقية) 7 من
ــــهــــرجـــان  اصل 10 جـــوائــــز بــــا

فــضــاء أخــرى لــلــعــودة مــرة أخــرى
للـديار بـعد مـحاوالت بـاتت بالـفشل

من رائد الفضاء.
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جورج كلوني
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بـــطــولـــة أحــمــد آدم وقـــلب جــرى
وبــحــبك وأنــا كــمــان مـن بــطــولـة
مــصــطـفـى قــمـر ورحــلــة حب من
بطـولة مـحمد فـؤاد وأحمـد حلمى
ومـسلـسالت مـثل األدهم وعـلي يا

ويكا.
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ــصـريــة غــادة عــبـد ــمـثــلــة ا حــلت ا
الرازق ضـيفة عـلى برنـامج واحد من
النـاس  وحـضر مـعـها بـعض أبـطال
مسـلسل حـدوتـة مرة والـذي خاضت
به ســـبــاق رمـــضــان الـــدرامي لـــعــام
2019  وكشفت خالل حديثها عن

الـعـمـل مـا حـدث مـعــهـا بـعــد انـتـهـاء
التـصـويـر. حـيث قالـت (أنهـا تـعـلقت
ـســلـسل وهي بـشــخـصـيــة مـرة في ا
شـخـصـيـة شـريـرة وجـديـدة عـلـيـها)
وتـابـعت ( أنـا بــروح لـدكـتـور نـفـسي
من قـبل مـسـلـسل حـدوتـة مـرة ولـسه
بروح إلني مازلت متأثـرة بهذا العمل
ودوري تسـبب لي في حالـة اكتـئاب 
ا في الـبيت يـقـولولي ارحـميـنا ودا

شــــــــــــــــــــــــوي)
و(حدوتـة مرة)
مـن بــــــطــــــولـــــة
مـــــجــــــدي كـــــامل

ووالء
الـــشــــريف
وســــلــــمى
أبو ضيف
وأحــــــمـــــد
صـــــفــــوت
ومـــحــــمـــد
شـــــــاهـــــــ

ومـــــحــــــمـــــد
مـهـران وعـبـد
الـرحــمن أبـو

زهرة.
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االحتفال عبر (إنستغرام) باإلضافة
إلى بــعـض مـقــاطـع الــفـيــديــو الــتي
رصـــدت أجــواء الـــفــرح والـــبــهـــجــة
والديكور الذي  جتهيزه خصيصًا
ـيالد والذي حـضره عدد من لعـيد ا
. ـقـرب افـراد الـعـائـلـة واألصـدقـاء ا
وظـــهــرت بـــوســيـل وهي تــغـــني في
قاطع برفقة حسني احتفالًا إحدى ا
ـنـاسبـة وكعـادتـها لـم تنـشر بـهذه ا
أي صــورة لألطـــفــال عــلى الــرغم أن
بعض الصور اخلاصة بهما تسربت

سابقًا.

ÊU e « ≠ …d¼UI «

احتفل الـفنـان تامر حـسني وزوجته
الـفـنانـة بـسـمـة بوسـيل بـعـيـد ميالد
طـفلـتـيـهمـا "أمـايـا" و "تالـيـا" والذي
صــادف تـاريخ مــيالدهــمـا في شــهـر

ــاضـي إلّــا أن الـــتـــأجــيل  ايـــار ا
حــتـى هــذا الــيــوم نــظــرًا النــشــغــال
ـاضـيـة بـاإلضـافـة بـوسـيل الــفـتـرة ا
ــزدحم إلى جــدول أعــمــال زوجــهـا ا

خالل الصيف. 
شـاركـة مـجـمـوعة وقـامت بـوسيـل 
من الــــصــــور الــــتـي الــــتــــقــــطت من

{ لـــوس اجنــــلـــوس  –وكـــاالت -
يـة هالي مـثلـة العـا صـدمـــــــــت ا
بـيـري بـعـد أن عـلـمت بـوجود رجل
غـريب يـــسـكن فـي مـنـزلهـا الـكـائن
فـي مـــــديــــنـــــة لـــــوس أجنـــــلــــوس
األمــريـكــيـة وقــام أيـضــاً بـتــغـيــيـر

األقفال.
وبـحــسب مــصـادر الــشـرطــة الـتي
نــقل عـــنــهـــا مــوقع (تي ام زد)( أن
رجالً يـــدعـى رونـــالــــد يـــوغــــيـــني
غـــريــفــــــ 59 عــــامًـــا يــــحـــاول
ــنــزل هــالي وإثــبــات الــتــواجـــد 
مــلـــكــيـــته له وأنه أقـــدم عــلى ذلك
مــرتــ  مــــــرة في شــهــر كــانــون
ــاضـي لــكـــنه لم يـــفــلح في األول ا

{ لوس اجنلوس  –وكاالت - تعاقد
الــنـجـم جـورج كــلــوني عــلى إخـراج
فـــيـــلم روائي طـــويـل مــقـــتـــبس من

رواية ليلى بروكس دالتون.
وذكــر تـــقـــريـــر نــشـــرته صـــحـــيـــفــة
(فــــايــــارتي)(أن كــــلــــوني وقّع عــــلى
مـنتصف إخراج فيـلم (صبـاح اخلير
اللـيل) وسـيقـوم بـكتـابة الـسـينـاريو

اخلـاص بـهـا مـارك سـميـث الذي 
إخـتـيـاره كــأحـد أفـضل الـكـتـاب عـام

.2017
ويـــســــرد الـــفــــيـــلـم اجلـــديــــد الـــذي
ســيـخــرجه كــلـوني نــهــايـة الــعـالم
ومحـاولـة مركـبة فـضـاء تتـواجد في
محمد النجارالقطب الشمالي التواصل مع سفينة

زهراء حبيب
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 حـــــصــــدت قــــنــــاة
(الـــــشـــــرقـــــيــــة )
مـعـظم جـوائـز
مــــهــــرجـــان
(الــــــــــهالل
الـــذهـــبي)
الــــــــــدولي

آلـيـة اسـتــبـيـان نـسـبـة اخلـطـأ فـيـهـا
معـدومة) .مـضيـفا (انـا امام جـمهور
الـشــرقــيــة اشــعــر بـالــغــبــطــة النــهـا
ئة حصدت تقريـبا على نسبة  70با
ـهـرجــان وكـان الـفـضل من جـوائــز ا
في ذلك الى الــتـصـويت االلــكـتـروني
الـذي ســاهم فـيه االالف من مــخـتـلف
انــحــاء الـعــراق ومن عــدد كــبــيـر من

الدول العربية وامريكا واوربا).
واوضـح فـي حــــــوار اجـــــــراه مـــــــعه
بــرنـــامج (ظـــهــيـــرة اجلــمـــعـــة)عــلى
(الشرقية)(احتدث هـنا ليس بصفتي
رئـيـسا لـلـجـنـة التـحـكـيم الـني قامت
ـشاهـدة وفـرز االعـمال بـفرز نـسـبـة ا
الــــتي حــــازت عـــلى هــــذه الـــصـــورة
شـاهدين.فـهذه تـهنـئة اجلمـيلـة من ا
للشـرقية من شـخص متابع العـمالها
بدع في القناة واكررالتهنئة لكل ا
التي اسعدت الناس وقدمت الصورة

اجلميلة والعدسة االجمل).
وقــال مــبــدع (هــوى بــغــداد) اخملـرج
مهند ابو خمرة (الـشرقية هي القناة
االم ولـــــوال وجــــودهـــــا ودعـــــمـــــهــــا
ا لـلمـبـــــــدع واتـاحـتـها الـفـرص 
كان مهند ابو خـمرة موجود كمخرج
فـهي من اطـــــلـقت مـهــنـد ابـو حـمـرة
ـا قـبل هـوى بـغـداد ولـوال الـشـرقـيـة 
كــان هــوى بــغــداد مــوجــود الن هـذه
االعـمال يـحـتاج انـتـاجهـا مـيزانـيات
ضـخــمـة وتـقـنـيــات عـالـيـة وفي هـذه
التفاصيل  حتما الشرقية تكون فيها

مـــــــقــــــدمـــــــة كل الـــــــدعم هي االولـى
طلوب). ا

ـمـثــلـة زهــراء حـبـيب  عن وعـبــرت ا
سـعـادتـهـا بـحـصـدهـا جـائـزة افـضل
ــثـلــة شـابــة عن دورهــا في (هـوى
بــغــداد) قـائــلــة (شـرف كــبــيـر لي ان
احــصل عــلى هــذه اجلــائـزة في اول
ـــهـــرجــان مـــبــارك لي دورة لـــهــذا ا
ولــلــشــرقــيــة ولــكــادر هــوى بــغـداد)
مـوضــحـة (فـوزي كـان مــفـاجـأة لي 
ـسلـسل بـجـائزة تـوقعت  ان يـفـوز ا
نافسة افضل اخراج او تايتل الن ا
كــانت شـديــدة ولــهـذا لـم اكن اتـوقع

فوزي).
ــهـــرجــان االعالمي وقــال مـــؤسس ا
حيـدر الـنعـيـمي في لقـاء اجـرته معه
(الــشــرقــيــة)(رســالـتـي لـيــست حــفل
ــا حـــفل لـالحــتـــفــاء جلـــوائـــز  وا
كـفـانـا مهـرجـانات نـجـز الـعراقي بـا
تــــضــــيـف الــــدرجــــات اخلــــامــــســــة
والـسـادسـة من الـفـنـانـ  والـفـنـان
ال العراقي يـقف عند ابـواب القاعات
مـن يـــــــــســــــــــتـــــــــقــــــــــبــــــــــلـه وال من

يجلـسه.وبالتـالي عملت
هـــــذا احلـــــفل حـــــتى
الــفـــنــان الـــعــراقي

مقدمة احلفل
ميس عنبر

نــقــيم عــمــله يــجـــلس مــعــزز مــكــرم 
ونحتفي به).

واشـــار نـــقـــيـب الـــفـــنـــانـــ جـــبـــار
جـودي(تمـتـاز قـناة الـشـرقـية بـتـنوع
ومـاقدمته برامـجهـا وموادها الـفنـية
الــقـنــاة في رمـضــان من مـســلـسالت
كالفنـدق وكذلك باكو  –بغداد وشلع
قــلع كــان فــيــهــا مـســتــوى مــخــتـلف
ومتـميز رغـم الكثـير من سـهام الـنقد
الـتي وجـهت بـشـكل مـتـابـ اال انـنـا
نـأزر كل ما يـسـهم في حتـريك عـجـلة
الدرامـا العراقـية بـشكل فـاعل وفعال
ونـــقـــول ان في كـل بـــدايـــة بـــعــد اي
تــوقف طــويل  البــد ان تـكــون هــنـاك

سلبيات وايجابيات).
نتج علي ابو خمرة عن تفوق وقال ا
(هـــوى بـــغــــداد)(احلـــمـــدلــــله كـــانت
جناح الـنتـائج فـوق مـا كـنا نـتـصـور
الــبــرنــامج شــعــرنــا به مـن اول ايـام
رمـــضــان  من اصـــداء الــعـــمل عــلى
مـــنـــصـــات الــتـــواصل االجـــتـــمــاعي
والــيــوتــيـوب وبــالــشــارع الــعـراقي)
مــوضــحــا(يـأتـي ذلك نــتـيــجــة جــهـد
سلسل ومن وتعب كل العامل في ا
ادارة قــنــاة الـشــرقــيـة ومــتــابـعــتــهـا
اليومـية لالطمئـنان على سـير العمل

بشكل طبيعي).


