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ـصـريــة غـادة عـبـد الـرازق ـمـثــلـة ا ردّت ا
عـلى اإلنتقادات التي طالـتها أكثر من مرّة
بـسـبب أخـطـائـها اإلمـالئيـة عـنـد تـعـلـيـقـها
عـلى صورها بـاللـغة اإلنكـليزيـة خالل لقاء
لـهـا ضمن بـرنـامج (ذا إنسـيـدر بالـعربي)
حـيث قـالت( كـلــهم قـلـبـوا بـقـوا بـيـفـهـمـوا
وهـما مـا بيـفهـموش في الـكفـتة).وأعـترفت
(أنـهـا لـيـست جـيّـدة في الـلـغـة اإلنـكـلـيـزية
ولكنها حرّة في أن تفعل ما يحلو لها فمن
يـــــريــــد مـــــتـــــابـــــعـــــتـــــهــــا ومـن يـــــريــــد ال
يـتابعها).وأضافت (أنه ليس من الضرورة
أن تـكون جيّـدة في اللغـة اإلنكلـيزية جملرد
انـها فـنـانة ومـشـهورة فـهي كـباقي الـناس
تـستـيـقظ باكـراً للـذهاب إلـى عمـلهـا وليس

لديها وقت للدراسة من جديد).
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ـصـريـة  اطـلـقت أغـنـيـتـهـا اجلـديـدة (عـلى باب الـفـنــانـة ا
اجلــــنـة) من ألبومـها الدينـي اجلديد الذي يـحمل نفـــس
العنـوان وذلك عبر شبكـات التواصل االجتمـاعي وكتبها

أحمد سرور و حلنها مصطفى جاد. 
qŽeš qOKł

ــقـبل بــتــوقـيع الــشــاعـر الــعـراقـي يـحــتـــــــفي االربـعــاء ا
مـجمـوعته الـشعـرية (ابـواب) اخلاصـية بـاالطفـال بجـلسة
تــقــام في دار ثـقــافــة االطـفـــــال يــديـرهــا الــفـنــان ســتـار

الناصر.
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استاذ الـفلـسفة االردني الـقى محاضـرة بعنـوان (التراث
ـفـكر حـسن حـنفي) في جـلـسة اقـيـمت برابـطة في نـظر ا
الــكـتـاب االردنــيـ وأدارهـا نــائب رئـيـس الـرابـطــة سـعـد

. الدين شاه
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اآلثاري  العـراقي ضيـفه البيت الـثقـافي ألفيـلي بالـتعاون
مع الـبــيت الـثــقـافي بــبـغـداد اجلــديـدة في نــدوة ثـقــافـيـة

ي للمتاحف. ناسبة اليوم العا

 ÊUŠdÝ d/

وت اجلـمعة في الـباحث الـفولـكلـوري الفـلسـطيـني غيـبه ا
عــمــان بــعــد ان اضــطــلع بــدور مــهم في تــوثــيق وتــدوين
الرواية الـفلسطيـنية الشـفوية وحفظ التـراث من النسيان
ــــــؤلــــــفــــــات الــــــتــــــراثــــــيـــــة بــــــإطالقـه الــــــعــــــديــــــد من ا

والفولكلورية.والراحل من مواليد حيفا عام 1937.

تكـون شديـد الـتفـاؤل وفي نـهايـة الـسنـة يحـمل الـفلك
إليك ظروفا جديدة.
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تــتــطــور صــداقــتك مـع احــد الــزمالء في الــعــمل إلى
عالقة حب فريدة من نوعها .
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ـشاريع ولـكنك حتـتاج لـلعمل تـبني بـاخليـال أحسن ا
على أرض الواقع لتنفيذها .
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تـعـيش حلـظات جـمـيـلة وتـزداد مـشـاعرك قـوة ومـتـانة
ورغبة باجتاه االرتباط .
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تــعـيـش عـشــقـا عــابــرا قـويــا وامـامـك فـرصــة ذهـبــيـة
هني .  لتحقيق حلمك ا
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حتاول أن تـرفع عالقتك مع الشريك إلى درجة مثالية
وتبني حياة عاطفية جيدة معه.
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سوف يرتـعش قلبك بقوة لـشخص تلقاه ألول مرة في
وسط اجتماعي .
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تـكون مـصمم عـلى حتس أوضـاعك العـاطفـية وعلى
دراسة مشاعرك .رقم احلظ 2.

Íb'«

تتاح لك فـرصة في منتصف االسبوع لتعبر عن حبك
لشخص يشغلك.
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تتـجـنب أية مـشاعـر سـلبـية مع الـشـريك وتنـجح بذلك
يوم السعد االربعاء.
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مع نـهـايـة الـصــيف تـغـيـر نـظـرتك لـلـعالقـة الـعـاطـفـيـة
وتسير في طريق االرتباط .
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قـربـ الذي يـحاول إضـعاف عـليك احلـذر من أحـد ا
عالقتك العاطفية بتلفيق األكاذيب .
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13-21= جزيرة اماراتية
21-33= مجلة عربية
33-36= من االنبياء

36-41= عالم ومكتشف اوربي
طلوبة : 13-32-17-10-38-33= مدينة فلسطينية) (الكلمية ا
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أكد الفـنان العـراقي كاظم الـساهر أنه عانى
ــاضــيـة طـويـالً الــوحـدة خـالل الـســنــوات ا
وكشف عن األسباب التي دفعته الى التفكير
بالـزواج من جديـد بعـد أن عاش طـوال هذه

فرده. السنوات 
وقال الـسـاهـر( يـكفي مـا عـشـته من الـوحدة
ـاضــيـة الـوحــدة تـصـيب طـوال الـســنـوات ا
اإلنسان باالكتئاب واحلزن ومشاكل الزواج

أفضل بكثير من الشعور بالوحدة).
وأوضح أنه لم يتزوج حـتى اآلن من خطـيبته
سارة التـونسـية قائالً: (أنـا وعدت جـمهوري
ـوعـد زواجي بـأنه سـيــكـون أول الـعـارفــ 
لـكي يـشــاركـوني فــرحـتي).وأشـار الــسـاهـر
عـبــر بـرنــامج كــاربـول كــايـروكي مع هــشـام
جويش الى أنه (ال يـخشى من روتـ احلياة
الزوجـية) مـوضحـاً (أن له طريـقته اخلـاصة
في الـتــعـامل مع حــبـيــبـته بــشـكل ال يــجـعل

احلياة روتينية).

عـربيـة ودوليـة. التـقـته (الزمـان) ومعه
كان هذا احلوار:

{ ما جديدك?
- الــفـيـلم الـروائي الــقـصـيـر (الـسـاعـة
االخـيــرة) تـألــيف عــبـدالــبـاسط حــفـار
والــسـيـنـاريـو واالخــراج لي وبـطـولـة

الــــكـــاتـب الـــعــــراقي صــــدر له عن
شـركــة االنس لــلـطــبــاعـة والــنــشـر
تـوهـجة) ـراحل ا كـتـاب بعـنـوان (ا
ويـضم سـلـسـلـة مـقـاالت كـتـبت في

زمن االلم العراقي.

مقداد مسلم
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الفجر: 3.26
الظهر:  12.06
غرب:7.01 ا
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كان الرّسول عليه الـصّالة والسّالم إذا حلّ شهر رمضان
ُبارك يقول لصحابته رضوان الله عليهم: ا

(أتاكُم رَمضانُ شَهـر مبارَك فرَضَ الـلَّهُ عزَّ وجَلَّ عليكُم
صـيـامَه تُـفَـتَّحُ فـيهِ أبـوابُ الـسَّـماءِ وتـغَـلَّقُ فـيـهِ أبوابُ
ِ لـلَّهِ فيهِ لـيلـة خير اجلحيمِ وتُـغَلُّ فيهِ مَـرَدَةُ الشَّـياط

من ألفِ شَهرٍ مَن حُرِمَ خيرَها فقد حُرِمَ).
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ـعـدة لـلـشــوربـة أهـمــيـة كـبـيــرة في تـلــيـ ا
والــتـعــويـض عن الــســوائل الــتي خــســرهـا
اجلـــسم بـــعـــد نـــهـــار طـــويل مـن الـــصــوم
وحتـضــيـر اجلــهـاز الــهـضـمـي السـتــيـعـاب
كامل الـوجـبـة. كمـا أنّ تـنـاولهـا بـتروٍّ خالل
اإلفـطــار يــســاعـد عــلى الــشــعـور بــالــشـبع
ويـجـنّب تـنــاول كـمـيـات كـبــيـرة من الـوجـبـة
األسـاسـيــة واحلـلـويــات. مع ضـرورة جـعل
الـشوربـة غـنـيـة بـكـمـيـة وافـرة من اخلـضار
مــــثل الــــســــبــــانخ والــــبــــازالء والــــلــــوبــــيـــة
والشجـرواجلزر التي تـضيف الفـيتامـينات
عادن اليها وتـغنيها بـاأللياف الضرورية وا

لصحة اجلهاز الهضمي.
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سرحي الـعراقي نعتـه االوساط الفنـية والثـقافية الفنـان ا
انـيا بـعد وت في مـستـشـفى ببـرل فـي ا بـعد ان غـيـبه ا

رض. معاناة ا

ـربـعـات ثم اكـتب مـرادف ومــعـاني الـكـلـمـات بـشـكل حـروف داخل ا
تداخلة طلوبة وا شار اليها والتي تساوي الكـلمة ا اجمع االحـرف ا

مع بعضها باحلرف االخير:
1- 7= موسيقار اوربي
7-13= عاصمة اوربية

W dÐ q K

—œUG¹ bFÝ ËdLF

w½UC d « ‚U³ «
ÊU e « ≠ …d¼UI «

قـرر صنـاع مـسلـسل بـركة لـلـممـثل عـمرو
سـعـد تـأجيل عـرض الـعـمل الـذي كان من
ـقـرر أن يـعرض فـي شهـر رمـضـان هذا ا
الـعام وذلك بعـدما تأخرت عـمليـة تسويقه
الى أي من الـقنوات الفضـائية خصوصاً
وأن كل قـناة استـقرت في وقت مبـكر على
األعــمـال الــتي ســتــعــرضـهــا في الــشــهـر

. الكر
ـاضـيــة مـفـاوضـات بـ وشـهــدت األيـام ا
نتـجة لـلمـسلـسل مع قناة ام الـشـــــركـة ا
بي سـي مــصــر مـن أجل عــرض الـــعــمل
عـلى شـاشـتـهـا في شـهـر رمـضـان ولـكن
ـنــتج طـلب مــبـلــغـاً كــبـيـراً لــبـيع الــعـمل ا
ــفــاوضــات وتــقــرر تــأجــيل وتــعــــــثــرت ا

عرضه.
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وَالْأقْذارِ وَصَبِّرْني فيهِ عَلى كائِناتِ
الْأَقدارِ وَوَفِّقْني فيهِ لِلتُّقى وَصُحْبَةِ
الْــــأبــــرارِ بِـــــعَــــوْنِـكَ يــــاقُـــــرَّةَ عَــــيْن
ِ. اَلـلّـهُمَّ التُــؤاخِـذْني فـيهِ الْــمَـسـاكــ
بالْعَـثَراتِ وَاَقِلْـني فيهِ مِنَ الْـخَطايا
وَالْهَـفَواتِ وَال تَـجْعَـلْني فـيهِ غَرَضاً
لِـــلْـــبَـاليـــا وَاألفـــاتِ بِـــعـــزَّتِكَ يـــاعِـــزَّ
َ. اَلـلّهُمَّ ارْزُقْـني فـيهِ طـاعةَ ُـسْلـمـ ا
َ وَاشْـــرَحْ فــيهِ صَــدري اخلـــاشــعــ
َ بِـأمــانِكَ يـاأمـانَ ُـخْـبِــتـ بِــانـابَــةِ ا

.َ اخلائف

طــالب بـتــول كــاظم حــمــيــد الـرمــاحـي
هاجر الغالي الربيعي نيران الـقيسي 

و علي علوش.
{ حدثنا عن فكرة الفيلم.?

- الــفـــيــلـم يــركــز عـــلى جـــانب الــوقت
والزمن واالهتمام به كون الزمن شيئا

مــهـمـا في حـيـاتـنـا الـيـومـيـة وان عـدم
اســتــغالل الــوقـت والــزمن احلــقــيــقي
الذي نـعيـشه قد يجـعل االنسـان نادما
ــتــلــكــهـا عــلى الــفــرصــة الــتـي كــان 
لـــيــحــقق فـــيــهــا مــا يـــشــاء هــذه هي
االهـمــيـة الــقـصــوى لـلــزمن) مـضــيـفـا
(الـبــطل في هـذا الـفــيـلم شـخص عـاق
لوالديه ومهـمل للعائلـة  تاجر متمكن
ـلذاته و بعـد ان يغرق لكن مـشغول 
ـلـذات يقـرر الـسـفر والـتـهرب من في ا
االزمـات لـكـن الـزمن عـزف عـلى نـهـايـة

حياته ومسيرته).
{ هل واجهتك صعوبات في اجناز الفيلم?
- الصعوبـات كثيرة منـها قطع الطرق
لتـصويـر مشـاهد الـفيـلم.وهـنا البد ان
اشــيــر الى انــني ركــزت عـلـى اجلـانب
الــفــنـي والــتــقــني فـي الــفــيــلم البــراز
اجلوانب اجلمـالية  من خالل تـصوير
مــشـاهــد الــفـيــلم الــلـيــلـيــة وتــوظـيف

اجلانب اجلمالي والدرامي فيه.
{ ماذا عن ابرز افالمك ?

- اخـــــــرجت الـــــــعـــــــديـــــــد مـن االفالم
الوثائقية ابـرزها(نصب احلرية) الذي
نـــــال الــــــعـــــديــــــد من اجلــــــوائـــــز في
ـهـرجـانـات العـربـيـة والـدوليـة مـنـها ا
جـائـزة (اوسـكـار اجـيـبت ) في مـصـر
وفـيــلم (مــحــمـد غــني حــكــمت ) الـذي

يؤرشف ويـوثق مسـيرة الفـنان مـحمد
غـــني وجـــمــيع اعـــمـــاله في ســـاحــات

بغداد.
هرجانات? شاركة في ا { هل تهمك ا

مـنذ اول فـيـلم صـنعـته وانـا احـلم بكل
شـيء ومــــــــا نـــــــقـــــــدمـه االن مـن افالم
يكـسبـني خبـرة جديدة في الـسيـناريو
ـــمــثل وحــتى ــونــتـــاج وتــوجــيه ا وا

التمثيل.
{ هل وجدت صورة الفن كما رسمتها?

- صــورة الــفـن واســعــة جـــدا وكــانت
لـكـني وجدت اني احالمي مـتـواضعـة 
اسـتطـيع ان اعبـر عن حـضارة الـعراق
واهـمـيـة تـراثه من خالل الـفن الـسـابع
واطـرح افـكـاري ومـشـاكل اجملـتـمع من
خـاللـهــا. وعن الـفــيـلم ودوره فــيه قـال
الـــفــنــان حــمـــيــد الــرمــاحـي(الــســاعــة
ـثل االخـيــرة فــيــلم روائي قــصــيــر و
جتـربــة جـديـدة بـالـنـسـبـة لي ان اكـون
بطال لـلفيـلم ال مخرجـا) مضيفـا (الفيم
اجتماعي يـتحدث عن شخـصية   ثرية
ال حتسن الـتصرف بـحيث يفـقد ثروته
فضال على كونه عاقا لوالديه وزوجته
واوالده .) مـــوضــــحـــا (عــــمل اخملـــرج
محمد صباح في الفيلم بتقنيات عالية
حـيث اسـتـخـدم كل مـعـدات الـتـصـويـر

احلديثة).
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اخملـرجـة الـلـبـنــانـيـة اعـلـنت أنـهـا
تسـتعد إلطالق أغـنيـت بصـوتها
االولى  من كـــلــمـــات فــادي بــزّي

واحلان االن صوايا )

اَلـلّــهُمَّ حَــبِّبْ اِلَيَّ فـيهِ
الْـإحــسـانَ وَكَـرِّهْ
فـيهِ الْــفُـسُـوقَ
وَالعِـصيا
نَ وَحَــرِّمْ
عَلَيَّ فيهِ
الـسَـخَطَ
وَالــــنّـــيـــرانَ
بـــــعَـــــوْنِكَ يـــــاغـــــيــــاثَ
َ. اَلـلّـهُمَّ زَيِّـنِّي ُـسـتَـغـيـثـ ا
فــــيهِ بـــالــــسِّـــتـــرِ وَالْــــعَـــفـــافِ
وَاسْـتُــرني فــيهِ بِــلِــبـاسِ الْــقُــنُـوعِ
وَالكَفـافِ وَاحْمِلني فـيهِ عَلَى الْعَدِْل
وَالْـإنــصـافِ وَآمـنِّي فــيهِ مِنْ كُلِّ مـا
.َ اَخافُ بِعِصْمَتِكَ ياعصمَةَ الْخائف
اَلـــلّــــهُمَّ طَــــهِّـــرْنـي فـــيهِ مِـنَ الـــدَّنسِ
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ـسرحية (فيسـبوك) (ستـكون هذه ا
مــعــاصــرة بــأســلــوب طــرح تــراثي
تنـهل من موروثـنا الـشعـبي اخلالد
وعـقــدنــا اجلــلــســة األولى لــتـوزيع
الـــــنـص وقــــــراءته والــــــتـــــعــــــريف
بالـشخـصيات الـتي ستـقوم بـتادية
ــوكـلــة إلى مــجـمــوعـة من األدوار ا
جنـوم الـفن الـعـراقي في مـقـدمـتـهم
الــفـنــانـ عــزيـز كــر الـذي شـارك
ســــابـــقـــا في مـــســــرحـــيـــة اخلـــيط
والعـصفـور وشكـلو حـضورا رائـعا
آنذاك وبيـداء رشيد كـاظم القريشي
وطالل هـــادي اســيل عــادل ومــيالد
ســري  ويــحــيى ابــراهــيـم  وازهـار
الـــعـــســـلي  وعـــمـــر ضـــيــاء الـــدين
ؤمل عـرضها خالل وآخرون ومن ا
ـبــارك عــلى خـشــبـة عـيــد الــفـطــر ا

سرح الوطني). ا
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تـسـتـعـد الـفرقـة الـوطـنـية لـلـتـمـثيل
لـتقـد مسـرحيـة شعـبيـة كومـيديه
جـديـدة بـعـنـوان ( احـوال و أمـثال)
ـؤلـفـهـا ومـخـرجـهـا الـفـنـان مـقـداد
مــسـلـم الـذي قــال (احـوال و امــثـال
مسـرحية من انـتاج دائـرة السيـنما

سرح ..  وا
تتـضمن األمثـال الشعـبية الـعراقية
الـبـغـداديـة حيـث تشـكل حـكـايـاتـها
ـوضـوعهـا و تـعد احملـور الرئـيس 
ـسـرحـيـتـي الـسـابـقـت اسـتـكـمـاال 
(اخلـــيـط والـــعـــصـــفـــور ) و (حـــال
الدنـيا) الـلتـ قدمـتا عـلى خشـبتي
ــــــســـــرح الــــــوطـــــنـي ومـــــســـــرح ا

االحتفاالت ).
مــضــيـفــا وفــقــا لـتــقــريــر نــشـر في
سرح في صفحة دائرة السـينما وا
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كاظم الساهر

{ لــــوس اجنـــــلــــوس  –وكــــاالت -
حــصل احلــفـيــد الــوحــيــد لــلـرئــيس
األمــريــكي األســبق جــون كــيــنــيـدي
جـون جــاك شــلـوســبــيـرغ عـلى أول
دور له في عالم الـتمـثيل حـيث ظهر
ـــــوسم الــــثـــــامن من في نـــــهــــايــــة ا
مـسلـسـل بلـو بالدز الـذي يـبث عـلى
قــــنــــاة سـي بي اس.ونــــشــــر جــــون
ووالـداه كــارولــ بـوفــيــيه كـيــنــيـدي
وإدوين شــلــوســبــيــرغ صــورة لــهم
عــــــلـى أحــــــد مــــــواقـع الــــــتــــــواصل
االجتمـاعي وعلق عـليهـا قائال: (أنا
ال أضع الـــقـــواعــد أنـــا فـــقط أدعي
وسم تنفـيذهـا تابـعوني الـليـلة في ا
الـثـامن والــنـهـائي مـن سـلـســلـة بـلـو
بالدز وهـا هــو حــلـمي يــتــحـقق في
أفـضل عــرض في الــعـالم بــأسـره).
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لـم يـكن طــريق اخملـرج مــحـمــد صـبـاح
الى الـــــفن ســـــهال لـــــكـن االجــــتـــــهــــاد
ـيـزا والـطــمـوح صـنــعـا مـنـه شـيـئــا 
لــيـــبــدع في الـــفن الــســابـع ويــحــصــد
الـعــديــد من اجلــوائـزمـن مـهــرجــانـات


