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اقـام احتـاد االذاعـيـ والـتـلـفـزيـونـي
ــــركـــز الــــثـــقــــافي في وعــــلى قــــاعـــة ا
الصاحلية أصبوحة تضمنت محاضرة
لــلـكــاتـب واالعالمي ســمــيــر الــنـشــمي
وحـفل تـكر االعـالميـ الـذين عـمـلوا

سموع.  رئي وا في حقل االعالم ا
قــدم اجلـلــسـة الــفـنــان حـافظ الــعـادلي
قـائال (الـيـوم نـبـدا بالـكـاتب واالعالمي
ســمــيــر الــنــشــمي ومــحــاضــرته الــتي
ـضـاد في عـنــوانـهـا االعـالن واالعالم ا
االعالم والـنـشـمي خـريج كـلـيـة االداب
قسم الـلغة العـربية جـامعة بـغداد عمل
في الـــوسط االعالمـي كــاتـــبـــا ومـــعــدا
لــلــبـرامـج ومـؤلــفــا ومــديــرا لــلـبــرامج
االذاعـــيـــة كـــتـب ونـــشـــر الـــعـــديـــد من
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أحد عروضها الغنائية.كانت ساينز
الـبـالــغـة من الـعـمـر  30عـامـا تـقـدم
عـرضـا غـنـائـيـا مع فـرقـة أوركـسـتـرا
(سوبـر هـوليـوود)عـلى مسـرح قريب

{ مدريد  –وكاالت - توفـيت مغـنية
الــبـوب اإلســبــانـيــة جـوانــا سـايــنـز
غارسيـا بعد إصابـتها جـراء انفجار
جـهاز لـأللعـاب الـنـارية أثـنـاء تـقد

ـــــواضــــيـع في عـــــدد من الـــــصــــحف ا
واجملالت ) . وعن االعالم قـال الـعادلي
(االعالم مــخــتــصــر الــزمن ويــصل الى
ابعد االماكن وهو يصنع الراي ويحدد
االجتـــاه ويــعـــمـق الــوعـي لـــدى افــراد
اجملـتـمع لـذلك كـان لـلـعـراق السـبق في
كـتوب واالذاعـة العـراقيـة بدا االعالم ا
بــثــهــا الــتــجــريـبـي عــــــــــــــــام 1932
وتـطـور الـبث حتت مـسـمى دار االذاعة
الالسـلـكـيـة عــــــــــــام  1937 بـعد ذلك
 تبديـل اسمهـا الى دار االذاعة. وبدا
الـبث التـلـفـزيوني الـرسـمي عام 1956
لك ناسـبة الذكـرى الثالـثة لتـتويج ا
فـيــصل الـثــاني  وفي عـام  1976 بدأ

لون).  البث التلفزيوني ا
وحتــــدث الـــضــــيف الـــنــــشـــمـي قـــائال
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رشحة { البـندقيـة - وكاالت - يتـناول فيلـم ا
ـثـالـيـة (ذا بـيـرفـكـت كـانـديـدت) قـصـة طـبـيـبة ا
ط الـتـفـكـيـر سـعـوديـة شـابـة تـسـعى لـتـغـيـيـر 
ـتـحـفظ في مـجـتـمـعـهـا ويـحـاول اسـتـعـراض ا
ـنـصب الـعـقــبـات الـتي تــواجه امـرأة تـتــرشح 
مـحـلي بـسـبب الــتـمـيـيـز عـلى أسـاس اجلـنس.
نصور هي واحدة من ومخـرجة الفيلم هيـفاء ا
ـنـافـسـة بــ مـخـرجـتــ فـقط تـشـاركــان في ا
الـقويـة الـتي تـشمل  21فيـلـما لـلـحصـول على
األســـد الـــذهـــبـي في مـــهـــرجـــان الـــبـــنـــدقـــيـــة
الـسيـنـمائي الـدولي.ويعـكس الـفيـلم التـغيـيرات
ملـكة والـتي وصلت لتـخفيف التي تـشهدهـا ا
قـيـود نظـام والية الـرجل إذ يبـدأ ببـطلـة الفـيلم
مر وهي تـقود سيارتـها.وعندمـا تفشل رحلة
ـطـاف خــطـطت لـلـقــيـام بـهـا إلى دبي يــنـتـهي ا
رشح ر وهي تـضع اسمهـا في قائمـة ا
لـلـمجـلس البـلـدي. وبسـبب شعـورهـا باإلحـباط
من عــدم تـمـهــيـد طـريق لــلـمـركـز الــطـبي الـذي
تعمل فـيه تتعـهد مر بـأن تقوم بـذلك بنـفسها
إذا فــازت. وتـطـلق مـر حـمـلــتـهـا االنـتـخـابـيـة
ساعـدة شقيقـاتها على الرغم من مـواجهتها
لـلكـثـير من االعـتـراضات والـقـواعد الـتـميـيـزية
بـسـبب كونـهـا امـرأة. وتقـول هـيـفاء إنـهـا تأمل
فـي أن يـــبــــعث الــــفـــيــــلم بــــرســـالــــة تـــمــــكـــ
للـسعوديات.وقالت في مـؤتمر صحفي ( أرغب
ـزيـد من الـنـساء في شـخـصـيـا في مشـاركـة ا
الـسـيـاسـة وأن تـصـبـحن فـاعالت في اجملـتـمع
لـكن األمـر سـيكـون صـعـبـا ألن اجملتـمـعـات ما
زالت مــتــحـــفــظــة واألســر ال تـــريــد أن تــتــولى
الــــــنــــــســـــاء مــــــنــــــاصب وال أن تــــــخــــــرج في
العلن).وتـابعت قائلة (لـكن هناك زخما لـلتغيير
في الـــســعــوديـــة اآلن وتــلك فــرصــة لـــلــنــســاء

الستغاللها).

ا أدى إلى فقدانها الوعي غنية  ا
ـاضي .ونقل فـريق اإلسعاف األحد ا
ــســتــشــفى ــغــنــيــة إلى ا الــطــبي ا
وتأكدت وفاتـها في وقت الحق.وكان
ـشـاهـدة نـحـو ألف احلـفل يـحـظى 
مــتــفــرج في بــلــدة الس بــيــرالنــاس
شــــمـــــال غـــــربي مـــــدريـــــد.وتــــداول
مسـتـخدمـون علـى وسائل الـتواصل
االجتـماعي لـقطـات يقـال إنهـا تظـهر
اللحـظة الـتي انفجـرت فيهـا األلعاب
ـــا تــســبـب في ســقــوط الـــنــاريــة 
سـاينـز عـلى األرض.وقـالت صحـيـفة
(إل ديـاريـو مونـتـانـيس)( إن طـبـيـبا
ــرضــة كــانــا من بــ اجلــمــهـور و
ـغـنـيـة قبـل وصول حـاوال إسـعـاف ا
فريق اإلسعاف الـطبي).وتعـد ساينز
راقـــصـــة ومـــصـــمـــمـــة الـــرقـــصـــات
الـرئيـسـية لـفـرقة (سـوبـر هولـيوود)
ــوســيــقــيــة وهي فــرقــة تــضم 15 ا
عــضـوا مـن مـغــنـيــ ومـوســيـقــيـ
.  وقـال مـسـؤلــو الـدعـايـة وراقـصــ

من الــعــاصــمــة مــدريــد عــنـدمــا وقع
احلـــادث وفــقـــا لــتــقـــريــر لـــلــبي بي
سي.وانـفجـر جـهاز األلـعـاب النـارية
ــســرح بــالــقــرب من عــلى خــشــبــة ا

بــالـفــرقــة لـصــحــيـفــة (إل نـورت دي
ـؤسف يـبدو كاسـتـيال)(إن احلادث ا
أنه بسـبب عيـوب تصـنيع في جـهاز
لأللــعــاب الـنــاريــة).وقـال إيــســيـدرو
لـوبيـز صـاحب شـركـة (برونس وان
ــســؤولــة عن إس إل")لــلــدعـــايــة وا
ـوسيقـية لوسائل الترويج لـلفرقة ا
إعالم محـليـة (إن الـفرقـة استـخدمت
األلـعـاب النـاريـة في عـروض سـابـقة
دون وقـوع حـوادث).وقـالت الـشـركـة
فـي بــيــان نــشــرته عــلى فــيــســبــوك:
(تعرب أسرة شركة برونس بأكملها
والـشـركاء والـفـنـانـون واألصـدقاء
ـــتـــعـــاونـــون عن عـــمــيـق احلــزن وا
واألسف لـوفاة رفـيـقـتنـا وصـديقـتـنا
جـوانــا سـايـنـز).وأشــادت احلـكـومـة
احملــلــيــة في الس بــيــرالنـاس الــتي
ـغنـيـة الراحـلة ـهـرجان بـا نـظمت ا
ســايـنـز ونــعـتـهــا في مـنــشـور عـلى
فـيــسـبـوك جـاء فـيه(جــوانـا سـايـنـز

أنت في ذاكرتنا).

اعـالم واالعالن مــوجه لــفـئــة مــعــيــنـة
وزمـان مـعــ من خالل حـداثـة الـفـكـرة
وهــــــنــــــاك تـــــرويـج واليـــــوجــــــد اعالم
مــتــخــصص نــحن الــضــحــيــة وهــنـاك
انــســان او فـنــان مـســتــهـدف من خالل
الصورة الذهنية ).  بعدها  االحتفاء
باالعالمـيات واالعالمـي الـذين عمـلوا
ــســمــوع ـــرئي وا فـي مــجــال االعالم ا
ــكــتــوب حــيث قــدم اخملــرج مــظــفـر وا
عد ومقدم سلمان شهادة شكر وتقدير 
البرامج احمد اخلليل و للمذيع الرائد
هـــاوكــاري عـــبـــد الــرحـــمن بـــابــان
ـذيعـة هـند احـمد ولالعالمـية وا
ـي صـــــبـــــاح وقـــــدم االكـــــاد
ـــوســــوي شـــهــــادة شـــكـــر ا
وتـــقــــديـــر وقـالدة الـــريـــادة

(االعالن في االعـالم مـــــهم جـــــدا وهــــو
يجـسـد خيـر الـكالم ماقل ودل واالعالن
لــيس نـوعــاً واحـداً احـيــانـا سـيــنـاريـو
ــوضــوع سـواء كــان خــاصـا أم عــامـا ا
واالعالم مهم في الـتلـفزيـون النه يدخل
كـل بـيت لـلـتـعـريف بـشـخـصـيـة مـعـيـنة
سواء كان فناناً أم اديباً واخلالصة من
ـوضــوع ان الــتــلــفــزيــون واسع هــذا ا
ـقـروء ـسـمـوع وا االنـتـشــار واالعالن ا
يـجب ان يخـضع لـقـوانـ كون االعالن
فـي بـعـض االحـيــان لــتــرويج االشــاعـة
الــســوداء او الســقــاط ايــة شــخــصــيـة
مـــهـــمـــة).  بــعـــدهـــا تـــوالت مـــداخالت
ي صــبــاح احلــضــور ومـــنــهم االكـــاد
ـــــوســــوي الـــــذي قــــال ( كـل وســــائل ا
االعالم االذاعة والتلفزيون والصحافة
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النـحات العراقي رئيس جمـاعة ازاميل للنحت اعلن عن
اقامـة معرض فـضاءات حـرة جلماعـة ازاميل بالـشراكة
ـركـز الـعـام مـسـاء 21 مع نـقـابـة الـفـنـانـ الـعـراقـيـ ا

ايلول اجلاري وعلى قاعة كولبنكيان وسط بغداد.
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ـقـيم في الــتـشـكـيـلي الــعـراقي ا
تــونس تــضــيف مـؤســســة نــنـار
الـثــقـافـيـة في الــسـويـد مـعـرضه
الـشخـصي (أسـود وأبيض) في
و والذي ديـنة ما غالـيري ننار 
يــفــتـتح يــوم الــسـبت  14 ايــلـول

اجلاري.

s Š p dÝ 5 Š

اإلخــتـصــاصي فـي الـطـب الــنـفــسي واالديـب الـعــراقي
صـدرله عن دار نــيـنـوى لــلـدراسـات والـنــشـر والـتـوزيع
كــتــاب بـعــنــوان (أفــعى جــلــجــامش وعــشــبــة احلــطـاب
اجلــديـــدة)ويــضم دراســـات نــقــديـــة في مــنـــجــز جــواد

احلطاب الشعري والنثري.
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صري  يعود الى الدراما التلفزيوينة من خالل مـثل ا ا
ـوسـاد) بشـخـصيـة عالم مسـلسـل (دماء عـلى أبواب ا
الــعـمل من تــألــيف يــوسف حـسن ـشــد الـذرة يــحـيـى ا

. يوسف واخراج عطية أم
 w³FJ « ”U³Ž

الــبــاحث الـعــراقي ضــيـفــته قــاعـة (بــيس بــغـداد) امس
الـثالثـاء فـي مـحـاضــرة بـعـنــوان ( مـعـضــلـة االولـويـات

االخالقية).
bOMł ÂU Š

ـطــرب الـســوري أحـيـا عــلى مــسـرح مـعــرض دمـشق ا
مسـتهال عـرض  الدولي حـفل الـيوم الـثالث من لـيـالي ا

كن ما نرجع نحكي). احلفل بأغنية (
  U³D)« Í“u

األديب والــبــاحـث األردني احــتــفى بـه ديــوان الــهــريس
ـية لإلضاءة حول كتابه الثـقافي في أمسية ثقـافية تكر

اجلديد (سعيد يعقوب... شاعرا وإنسانا).
 5¼Uý »dŠ

ــتـرجـم االردني حتــدث عن كــتــابه اجلــديـد الــبـاحـث وا
بـجـلسـة اقـيـمت في ( (مـفـهـوم الـعـلم في الـقـرآن الـكـر

رابطة الكتاب االردني بعمان.
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ـنـصب رئيس الـنادي بـالـتزكـية بـعد
ـتـقـدمـ لـلـمـنـافـسـة عـلى انـسـحـاب ا
ـنصب). موضحة (بعد فرز االصوات ا
وحتــديـــد االســمــاء الــفـــائــزة اجــتــمع
اعـــضــاء الــهـــيــئــة االداريـــة اجلــديــدة
ــهــام وفق ـــنــتــخـــبــة و حتــديـــد ا ا
االتي:مـــقــصـــود الــســـنــجـــري نــائـــبــا

ÊU e « ≠ œ«bGÐ 

بـــدأ رؤســاء جلــان الـــهــيـــئــة االداريــة
لــنـادي الــصـيـد الــعـراقي الــذين فـازوا
بـاالنـتـخـابـات التـي اجريت في  23أب
ـاضي وشـارك فـيـهـا اعـضـاء الـنـادي ا
بـتنفيذ خططهم التي تتضمن فعاليات
ا ثـقافـيـة وفنـية وتـرفيـهيـة استـكمـاال 
 تـنـفيـذه من فعـالـيات مـتمـيزة خالل
الـدورة الـسـابـقـة ومنـهـا تـكـر الرواد
ـــتــمـــيــزين فـي مــخــتـــلف اجملــاالت وا
واقـامة نـدوات ثقـافيـة بشـكل متواصل
وامسيات لتوقيع كتب حديثة الصدور
ــصـمــمـة االزيـاء مع تــضـيــيف عـرض 

ية هناء صادق.  العا
وقـالت رئـيـسـة جلنـة الـثـقـافة واالعالم
ســـنــاء وتـــوت لـ(الـــزمــان) امس(بـــعــد
ـــدة ثـالثـــة اشــــهـــر جـــرت تــــهـــيـــئــــة 
ــــاضي االنــــتـــخــــابـــات يـــوم  23اب ا
وتـنـافس فيـها  35مـرشـحا وبـاشراف
هـيئة منتدبة من نقابة احملام  وفار
في االنـتخابـات الدكتـور حسنـ معلة

صـالح الــدولـعي لــلـجــنـة الــريــاضـيــة 
رئـيــسـا لـلـجـنـة الـشـبـاب).مـشـيـرة الى
ان(الـــدورة احلـــالــيـــة ســـتـــمــتـــد اربع
سـنـوات اي لـغـايـة عام  2023بـدال من
ــنـح رؤســاء الــلــجــان ثـالث ســنــوات 
الـــوقت الــكـــافي لــتـــنــفـــيــذ خــطـــطــهم

ومشاريعهم بشكل متكامل).

لـلرئيس حـسام العـزاوي امينـا للسر
عــلي الـســاعـدي امــيـنــا مـالــيـا ســنـاء
وتـوت رئـيسـة جلنـة الـثقـافة واالعالم
نـــصــيـــر االلــوسـي رئــيـــســا لـــلــجـــنــة
سـرمــد مـنــاجـد رئــيـسـا االجــتـمــاعـيــة
ـطاعم صدام النعـيمي رئيسا لـلجنة ا
ـسـابح عـمـار حـافـظ رئـيـسا لـلـجـنـة ا

{ لـوس اجنـلوس- وكـاالت - قـالت وكـالـة دوريـات الـطرق
مثل كيفن هارت السـريعة بوالية كاليفورنيا األمريكية إن ا
أصــيـب بـــإصــابـــات بـــالـــغــة فـي حــادث ســـيـــارة بـــلــوس
اجنـلوس.وأضافت الوكـالة في بيان( أن هارت ( 40عاما)
كــان في سـيــارة من طـراز بــلـيـمــوث بـاراكـودا  1970في
وقت مــبـكــر من صــبــاح األحــد عـلـى طـريق مــولــهــوالنـد
ا السـريع عندمـا فقد السـائق السيـطرة على الـسيارة 
أدى إلى انـقالبها على حافة الـطريق).ولم تخض الوكالة
في تــفـاصــيل عـن طـبــيــعــة إصــابــات هـارت لــكن مــوقع
ـشاهـيـر ذكـر أن ظـهره (تي.إم.زي) اإللـكتـروني ألخـبـار ا
أصــيب. وقـالت الـوكـالـة (إن الـســائق جـيـريـد بالك أصـيب
أيضـا بشكل خطير في احلادث) مـضيفة (أنه لم يكن يقود
حتت تأثـيـر الكـحول).وذكـرت(أن هارت الـذي يشـتهـر بأداء
أدوار كـوميدية في أفالم مـثل (رايد ألوجن) تـمكن من مغادرة
موقع احلـادث بصـحبـة راكب ثان لم يـتعـرض إلصابـة شديدة
وتوجه إلى منزله القريب لتلقي الرعاية الطبية).ونُقل هارت إلى
مسـتشفى (نورثريدج هوسبيتـال ميديكال سنتر) ونقل السائق

إلى مستشفى آخر

فاجآت السارة في استعـد لكل ما هو غير متـوقع فا
انتظارك. رقم احلظ.2
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ال يــــقع الــــلــــوم عـــلـى من هـم حـــولـك النه في بــــعض
األحيان تكون أنت اخملطئ. 
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شـريك حـيـاتك يحـتـفظ بـشيء خـاص لك كن شـكورًا
على كل ما تتلقاه.
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وجودة في طـريقك كوسـيلة حاول أن ترى الـعقبـات ا
الكتشاف مداخل جديدة.
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ســوف تـــنــجـح في الــعـــمل وخـــارجه لــكـن ال جتــعل 
توقعاتك ترتفع أكثر من الالزم.
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أنت اآلن مفعم بـاحليـوية وسوف تـتمكن من الـتعامل
وضوعات الهامة.  مع ا
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مــهـاراتك الـتـنــظـيـمــيـة واالجـتـمــاعـيـة قـويــة عـلى غـيـر
العادة فيجب أن تستغل ذلك .

ÊUÞd «

يساعـدك التفـكير الـواضح على االنتـهاء من موضوعٍ
ما بنجاح. رقم احلظ.9
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ينتج عن نظرتك الدافئة لألمور الكثير من الفوائد.يوم
السعد االربعاء. 
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تتضح الشكوك التي كانت لديك بشأن الشريك يوم 
السعد االربعاء.

Ë«b «

يـبـدو أنك تـواجه عـددًا مـتـزايـدًا من الـتـعـقـيـدات غـيـر
توقعة. رقم احلظ .3 ا
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أنت اآلن قـادر عــلى اجـتـيــاز الـصـعـوبــات الـتي كـنت
تتحاشاها فيما سبق.

 u(«
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اشـــــــــطـب حـــــــــروف
الـــكـــلــمـــات  داخل
الـشــبـكــة بـجــمـيع
االجتــــــاهــــــات مع
امـــكـــانـــيـــة شـــطب

احلــرف اكـثــر من مـرة
لــتــحــصل عــلى الــكــلــمــة

ـــطــلـــوبـــة: (مــجـــلـــة عــربـــيــة ا
منوعة):

ركبـات -الفلزات - الـعناصـر -ا
الـــقــلــويــات - احلـــمــضــيــات –
الـالفـــلــزات  –ذرة  –لـــيـــمـــان -
بـراكـيت - فـونـد - دوبر يـنـيد -
مـــنــــدلـــيف -  بـــور.دالــــتـــون -
شـــادويك - بـــاولي - كـــتـــلـــة -

ذرات - رمز.
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حسن معلة وأعضاء الهيئة اإلدارية لنادي الصيد

جوانا
ساينز
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طربة اللبنانية ?نانسي عجرم ?بعيد زواجها على احتفلت ا
طريقتها اخلاصة حيث وجهت رسالة رومانسية لزوجها
الطبيب فادي الهاشم عجرم نشرت عبر حسابها اخلاص
على أحد مواقع التواصل اإلجتماعي صورة جتمعها

بزوجها وعلقت عليها بالتالي(هذا اليوم سيظل أفضل يوم
في حياتي عيد زواج سعيد يا حبيبي).وانهالت التعليقات

من قبل محبي ومتابعي عجرم على الصورة حيث تمنوا لهما
حياة مليئة باحلب.
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نصور هيفاء ا

ــاكـيـر لـلــمـعــد عـامـر جــوامـيــر وقـدم ا
حافظ العادلي مثلهمـــــا لالعالمي عبد
الــكـر رحـيـمـة.  و الــتـقـاط الـصـور
التذكـارية ب اجلـمهور واحملـتفى بهم
واكــد رئــيس االحتـــاد اخملــرج مــظــفــر
ســـلــمــان (ان مـــثل هــذه الـــفــعـــالــيــات
واســـــتـذكــار وتـكـر الــرواد مـســتـمـر
لــــلــــمــــبــــدعــــ والـــــرواد االذاعــــيــــ
ا قدمــــــوه خالل والتلفزيونـي وفاءً 
مـــســــــــــيــرتـــهم

الطويلة).


