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األيتام يتابعون أفالم الكارتون قبيل تناول اإلفطار     عدسة محمد عدنان
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) لـلـمـمـثل قـرر مـنـتج فـيـلم (مــحـمـد حـسـ
ـصــري مـحـمــد سـعــد تـأجــيل طـرحه من ا
ـــقــبل وذلك لــعــدم مــوسـم عــيــد الــفــطــر ا
ـشـاهـد حتى االنـتـهاء من تـصـويـر بعض ا
اآلن رغم أن الـعـمل  الـبدء في تـصـويره
ـاضي ولـكنه تـعرض لـتوقـفات مـنذ الـعام ا
عـديـدة طـوال فتـرة الـتـصـويـر. وكـان يـنوي
وسم مـنتج الـفيـلم أحمـد السـبكي طـرحه 
ـقبل ولكن تـأخر االنـتهاء من عـيد الفـطر ا
ـوسم آخـر ولذلك الـتصـويـر جعـله يـؤجله 
قـام بتصوير فيلم آخر بعنوان (انت حبيبي
وبس) بـــطــولــة مــحـــمــود الــلـــيــثي وبــوسي
ــمــثــلــ ونــرمـــ مــاهــر وعــدد آخــر مـن ا
لـطرحه في العيـد خاصة وأنه يرفض مرور
ـنـافـسـات ـوسم بــدون فـيـلم له فـي ا هـذا ا
( ـوقع الـفن .وفـيـلم (مـحـمـد حـسـ وفـقـا 
يــــدور في إطـــار كــــومـــيـــدي حــــول ســـائق
واقف الكوميدية التي يـتعرض لكثير من ا
تـؤثر في شخصيته وفي حياته بشكل عام
والـعــمل من إخـراج مـحــمـد عــلي وتـألـيف
شـريف عـادل وبـطــولـة مـحـمـد سـعـد ومي
سـلــيم وفــريـال يــوسف وســمــيـر صــبـري

وغــــــيـــــرهـم من
. مثل ا
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اسـتـاذ االقتـصـاد في جـامعـة الـيـرموك االردنـيـة اعلن ان
مـجـمع اللـغـة العـربـية االردني اجنـز  طـباعـة اجلزء االول
ـصـطلـحـات االقـتـصـاديـة  الـذي اسـتـمر 25 من مـعـجم ا

عنون (لسان العرب االقتصادي). عاما في تأليفه وا
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ـتـرجم الــعـراقي تـلـقى الـقــاص وا
الـــتــهـــانـي من الـــوسط الـــثــقـــافي
إلنـتـخـابه أمــيـنـا لـشــؤون الـثـقـافـة
الـكـرديـة ونـائـبـا ألمـ عـام احتـاد
االدبــاء الـــعـــراقـــيـــ بـــعـــد فــوزه
ـكتب الـتنفـيذي لالحتاد في ركزي وا بعـضوية اجملـلس ا

اضي. االنتخابات التي جرت اواخر نيسان ا

 s¹b « d U½ ‰œUŽ »uIF¹

ÍbO³F « WOLÝ

الـكـاتـبــة الـعـراقـيــة صـدرت لـهــا عن مـطـبـعــة دار الـعـلـوم
) االولى بعنوان قصتـان ضمن سلسلـة (قصص لليافـع
(عــنـد الـثــعـلب ضــيف) وتـقع في  14صـفـحــة من الـقـطع
الـصــغــيـروالــثـانــيــة بـعــنــوان (راكب الـريـح)وتـقع في 20

صفحة من القطع الصغير.
UÝu  ÂU Ð
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يـة العراقـية صدرت لـهاعن دار الشـؤون الثقـافية االكاد
العامـة دراسة حديثه بعنوان (فيصل السامر منهجه في
كــتـابـة الــتـاريخ اإلسالمي) تــضم مـقـدمــة وثالثـة فـصـول

توسط. وتقع في  360صفحة من القطع ا

انـفـراجـات مالـيـة غـيـر مـتوقـعـة وهـذا مـا يـدفعك إلى
برّر.  مزيد من التبذير غير ا
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حاول أن تـضبط شهـيتك وإذا عجزت عن ذلك راجع
أخصائي التغذية.رقم احلظ.9
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اضي . ال يوجد أي سبب انتـبه واستفد من دروس ا
لتوتر أعصابك.
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تطـورات إيـجابـية مـهـنيـاً واستـيـضاح األمـور ضرور
جلالء الصورة أكثر.رقم احلظ.5
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ردم الــهـوة مع الــشــريك يــقـابــله اجلــمـيـع بـارتــيـاح 
وتكون له أصداء إيجابية على عالقتكما.
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الـشريك لـن يعيـق مشاريـعك البـعيـدة عن احلب وهو
ا تخطط له للمستقبل . أكثر من يعلم 
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كن هـادئـاً مــطـمـئـنـاً وخـصـوصـاً إذا كـانت أوضـاعك
العاطفية بحالة جيدة.
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ـمـارسـة الـريــاضـة أو بـأي نـشـاط من إمأل الـفــراغ 
. رقم احلظ.2 شأنه إفادتك صحياً
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ال تــتــســرع لــتــحــقق األهــداف الــتي تــســعى إلــيــهـا
توقعة . تاعب غير ا فالتسرع يسبب ا
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ال تـســتــســلم جملــرد سـمــاعك انــتــقــادات عن عــمـلك
ثمرة وحدها تبقى الهدف . فالشجرة ا
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خفف من حـدة قساوتك في تعـاطيك مع الشريك ألن
ذلك قد يولد نفوراً بينكما .
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ـهـنيـة فـهـو غـير ال حتـمّل الـشـريك هـموم مـشـاغـلك ا
مسؤول عن أمور ال صلة له بها.
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اشــطـب حــروف الــكـــلــمــات
داخـل الـــشــــبـــكــــة بـــكــــافـــة
ـــكن شـــطب ـــربـــعـــات و ا
احلــرف اكــثــر من مــرة ومع
احلل الصحيح حتصل على
حـــروف تـــشـــكـل الـــكـــلـــمـــة

طلوبة: (معركة عربية): ا
مــيــسـون  –مــنـال  –كـرم –
محـمد  –ميـساء  –يـاسر –
هــزار  –ســامــر  –عــامــر –
ســـهى  –مـــاهـــر  –الـــيت –
مـحـمود  –وسام  –حـمـيدة
ى  –اديب –  –عــــــمــــــا  –

خالد  –منصور  –عدنان –
دوح  –عادل – رياض  –

مرح  –عال  –مها.

اضي  كـلية الصحـفي العـراقي الرائـد ضيفـته الثالثـاء ا
االعالم في جامعة بغداد مع الصحفي شامل عبد القادر
في حــوار مــفــتــوح اداره عـــمــيــد الــكــلــيــة هــاشم حــسن

وبحضور اساتذة وطالب الكلية.

الفجر 3.34
الظهر 12.06
غرب 06.54 ا
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قال رسـول الله صـلى الـله علـيه وسـلم (من صام رمـضان
انًـا واحـتسـابًـا غفـر له مـا تقـدم من ذنـبه ومن قـام ليـلة إ
ـانًا واحـتسـابًـا غفـر له مـا تقـدم من ذنـبه). و قال القـدر إ
الرسـول (بـني اإلسـالم علـى خمـس: شهـادة أن ال إله
إال الله وأن محمـدًا رسول الله وإقـام الصالة وإيتاء
الزكاة وحج الـبيت وصـوم رمضان) (رواه الـبخاري

ومسلم).
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أقـام الـبـيت الـثـقافـي البـابـلي مـأدبـة إفـطـار وبـرنـامـجاً
تـرفيهـياً لأليـتام وعـوائلهـم من ذوي الشهـداء بالـتعاون
مع مـؤســسـة فـريق طـريـق اخلـيـر الـطــوعي ومـؤسـسـة
ـــنــاســـبــة حــلـــول شــهـــر رمــضــان مـــيــزان الــرحـــمــة 
ـــبـــارك.واشــار الـــبــيت الـــثــقـــافي في صـــفــحـــته في ا
ـقــرر ان يـتـبـعه (فـيـســبـوك) (ان الـبـرنــامج الـذي من ا
ــبــارك تــضـمن بــرنـامج أخــر خالل شــهــر رمــضـان ا
ـأدبــة اإلفـطــار عـرض أفالم قــصـيــرة تـهـدف إضـافــة 
لـتـعلـيم األطـفـال الـقنـاعـة واحملـبـة وعدم تـنـمـر األطـفال
عـلى بعضهم بـعضاً.وقدم الـفنان رضا الـهاترك بعض
الـعـروض عن الـثـقـة بـالـنـفس وأفالمـاً قـصـيـرة بـعـدهـا

أسئلة عن الهدف من الفيلم وغيرها من العروض.

 œ«œd « s Š

ي االردني احتفى بتوقيع كتابه (اإلستراتيجية – االكاد
ـكـتـبة ـتـكامـلـة ) في حـفل أقـيم في ا ـمـارسـات ا مـنهج ا

الوطنية بعمان.
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ـصـري انــتـهى من تـصـويــر كـامل مـشـاهـده في ــمـثل ا ا
سـلـسل دور مـسـلـسل الـزوجة  18ويـجـسد الـرداد فـي ا
صـاحب شـركـة أزياء ومـصـمم مالبس مـتمـيـز يدخل في

العديد من العالقات الغرامية وتتعدد زيجاته.

ـمثـل السـوري يشـارك في الدرامـا الـرمضـانيـة احلالـية ا
ـؤلفه سـيف رضا ـسلـسل (سالسل دهب)  عبـر بطـولته 

حامد ومخرجه إياد نحاس.
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والـــذي يــــعــــمل بــــالـــتــــنــــاسق مع
كـــامـــيـــرات واضــاءة الـ " اج دي" )
مـضــيـفــا (وفـيــمـا يــخص تـصــمـيم
ـؤثـرات اخلاصه في الـشخـوص وا
االعمـال التاريـخيه فذلك يـستوجب
ـــــيـــــزات بــــــحـــــثـــــاً  اعــــــمق عـن 

الشخوص احلقيقية).
وعن مــشـاركـته في تــصـمـيم بـعض
شخصـيات مسـلسل (الـفندق) الذي
تــعــرضه قــنـاة (الــشــرقــيــة) والـتي
تـــتــــطـــلب جـــهـــداً في هـــذا اجملـــال
بـاالضـافـة الى مكـيـاج فـريق الـعمل
قــال ان (اغـلب شـــــخـوص الــفـنـدق
هي من الــواقع ومـوجـوده امـامـنـا.
ــــركــــبـــة هي فـــقـط الـــشــــخـــوص ا
شـخـصيـة الـفنـانـ عزيـز خـيون و

.( عزيزكر
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كياج وتصميم الشخصيات يلعب ا
دورا مهمـا في اي عمل فني .. بل ال
يكتمل الـعمل الفني من دونه.. وعن
ـــاكــــيـــيـــر و مـــصـــمم ذلك يـــقـــول ا
الـشخـصيـات احـمد يـوسف سلـمان
ان (تـصــمـيـم الـشــخــوص نـابع عن
دراسة مـستـفيـضة عن كـل حيـثيات
الــــشـــــخــــصــــيــــة وبــــاالتــــفــــاق مع
هـنة في اخملرج..وانـا درست هـذه ا
ـية. واخذت معـهد الـفنـون واالكاد
الـكثـيـر من خبـرة ابي الـراحل كونه
اول مــاكــيــيــر مــحــتــرف في تــاريخ

التلفزيون العراقي. 
وايضا طورت عملي من خالل دورة
في فـرنــسـا  في فن اسـتـخـدام جـيل
ـاكياج الـ "اج دي" جديـد من مواد ا

فستان آخـر ضيق وردي اللون قبل
أن تـكـشـف في الـنـهـايـة عن مالبس
داخليـة سوداء اللون وحـذاء برقبة

عالية.
غنية كـيتي بري فارتدت ثوبا أما ا
عـلـى شـكل ثــريــا كـمــا كــانت تـضع
ثريا على رأسـها. وقالت عن الثوب
من تصميم دار موسكينو اإليطالية
لألزيـاء (أحـب أن أكـون من الـضـوء
وبــــــالــــــتـــــأكــــــيـــــد أن أكــــــون أنـــــا
الضوء).وظهرت آنا وينتور رئيسة
حتـريـر مجـلة فـوج األمـريكـيـة التي
تـسـتضـيف أكـبـر عـرض لألزياء كل
عــــام وهي تـــرتــــدي ثـــوبـــا ورديـــا
متـلـئـلـئـا من تـصـمـيم شـانيـل فوقه
كـــــاب وردي مـن الـــــريش واجلـــــزء
األسفل مـنه أسود الـلون في إشارة

إلى تميمة احلفل
طــائــر الـــنــحــام
(الفالمنجو).أما
ـــمـــثل بـــيـــلي ا

{ نـــيـــويـــورك -وكـــاالت- تـــهـــادت
جنـــمــة الــبــوب لــيـــدي غــاغــا عــلى
الـبـســاط األحـمـر في دخــول مـبـهـر
حلـــفـل مـــيـت غـــاال الــــســــنـــوي في
نـــيـــويـــورك وهـي تـــرتـــدي ثـــوبـــا
فــضـفــاضــا وردي الــلـون لــتــكـشف
الحقـا عن ثالثة أزياء أخـرى أسفله
ـــا في ذلـك مالبس داخــــلـــيـــة في
إطار مشاركـتها في حفل حمل اسم
(مــــعـــــســــكـــــر: مالحـــــظــــات عـــــلى
ــوضـة).ويـشــارك في هـذا احلـفل ا
الــذي يـقــتــصــر حــضـوره عــلى من
ـشاهـير يـحمـلـون الدعـوات كبـار ا
ـصمـم ويـعرض فـساتـ لكـبار ا
ــــــتـــــحف ويـــــخـــــصـص عـــــائـــــده 
متروبـوليتان في نـيويورك.وخلعت
لـــيــدي غـــاغـــا الــثـــوب الــوردي من
تـصـمــيم مـصـمم األزيــاء األمـريـكي
بــرانـدون مــاكــســويل لــتـكــشف عن
ثـوب أسـود عـاري الـكــتـفـ لـنـفس
ــصـمم. وأسـفل هـذا الـثـوب ظـهـر ا
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مــطــرب وقــار مــقــام لـيــســاعــدوا في
تــرطــيب الــســالــوفــة وإشــاعــة اجــواء
الــفــرح و الـــبــهــجــة وتــرجــمــة الــفــعل

الدرامي اجلميل والشيق.
ــطــرب كــر الــرســام الــذي الــفــنــان ا
يسهم بتقد اغان تـراثية وفولكلورية
سـرحيـة قائال يحـدثنـا عن الـسالوفـة ا
(هي جتـربـة جـريـئـة والـتي كـان يـطلق

قهى . سرح ا عليها سابقا 
وفي جتـربـتنـا هـذه  استـطـعنـا إضـافة
ـشــاهـد ـســرح والــغـنــاء تـقــدم ا إلى ا
التلفزيونية الـسينمائية وأصبح هناك
ــســرح والــتــلــفــزيـون تــزاوج مــابـ ا
ــــوســــيــــقى) واضــــاف والــــغــــنــــاء وا
(ســـالــوفـة مـســرحـيــة  قـام بــإعـدادهـا
ـثل الـفــنـان  ســـامي قـفــطـان والــذي 

فيـها دور الـقصـخون الـذي يروي هذه
الــــســـالــــوفـــة إضـــــافـــة إلـى إخـــراجه
ـشـاهـد الـتـلـفـزيـونـيـة الـسـيـنـمـائـيـة ا
واخـرجـها  مـسـرحيـا الـدكتـور حـس
علي هارف وشارك بالتـمثيل الفنانون
لكة إضــــافة زينب عبد االمير  بدور ا
إلى عـمـلهـا في الـتـقنـيـات  والفـنـانون
خــالـد احـمــد مـصـطــفى بـدور صـاحب
ــــقـــــهى وعــــدنـــــان شــــــالش بــــدور ا
ـــلك الـــشــــاعـــر وطالل هــــادي بـــدور ا
ــرأة الـــثــانـي وعــبـــيــر فـــريــد بـــدور ا
الــعــجــوز  وخــلـف بــــدور آكل الــتــمن
وعـلي جـواد بـدور آكل الـتـراب وطيف
الـــقـــطـــر بـــدور آكل الـــنـــخـل وحـــمــزة
لك األول وعمـار احمد الغريب بـدور ا
بــدور احلـاجب  واحــمـد الــيـاور بـدور

احلكيم واحمد سامي قفطان بدور ابن
لك. لك وروكيان الـوادي بدور ابنة ا ا
إضـافـة إلى فـرقـة اجلـالـغي الـبـغـدادي
صباح هاشم عازف السنطور  ومحمد
ـطــرب طـيف خــلـيـل عـازف اإليـقــاع وا
الـقـطـر ودوري في هـذه الـسـالـوفـة هو
تقد اغاني عـراقية تراثـية ترتبط مع
سـرحيـة انا والـفنان بعض حـوارات ا
الـشـاب طـيف الـقـطـر الـذي كـذلك يـقـدم
بـــعض االغـــانـي الــتـــراثـــيـــة) مـــؤكــدا
(بــتــقــديــري هــذه الــتــجــربــة جــمــيــلـة
وفــــريـدة من نــوعـهــا وهي تـقــدم  فـنـاً

جـــــمـــــيالً يـــــجـــــمـــع مـــــا بــــ
ــــســــرح ــــوســـــيــــقى وا ا

والــــــســـــــيــــــنــــــمــــــا
والتلفزيون ).
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بارك تنتعش في ليالي شهر رمضان ا
لعبة احمليبس بجلـسات تعقدهاغالبية
الــعــوائل الـــبــغــداديــة في بــيــوتــاتــهم
قاهي الشـعبية التي ومناطقـهم وفي ا
يضيف ايضا الـفرق الغنائيـة الشعبية
ــربــعــات الــبــغــداديــة والــتي تـــقــدم ا
ويـشهـد مقـهى رضا عـلوان في مـنطـقة
الـكرادة والـذي  صار جتـمـعا لـعدد من
ــثـــقــفــ ومن الــفـــنــانـــ واالدبــاء وا
مـخـتـلـف اخـتصـاصـاتـهـم طيـلـة لـيـالي
الــشـهـر الـكـر وبــعـد االفـطـار جتـارب
مـسـرحـيـة شـعـبــيـة بـعـنـوان (سـالـوفـة
مــسـرحــيــة ) وهي جتــربــة مـســرحــيـة
يقدمها الفنان سامي قفطان ويخرجها
اخملرج حـس علي هـارف ويشاركـهما

الـســالـوفـة عــدد من الـفــنـانــ وفـرقـة
اجلالغي البغدادي حيث يروي قفطان
ـسرحـية الـذي قام بـاعداد الـسالـوفة ا
وبطـريقـة القـصخـون قصـصا مـعروفة
ومـشــهــورة ويـرتــدي قــفـطــان الــثـوب
ـاضي احلــديث لـقــصـخـون الــزمـان ا
ــســرحــيـة وبــالــرغم من الــســالـوفــة ا
حضـورها احملـدود جند فـيهـا  مزيـجاً
مـن الـفـنــتـازيــا و الـواقع  ولم يــكـتف
هارف برواية السالـوفة بل يستعرض
عــبـر مـشـاهــد تـمـثــيـلـيــة تـلـفــزيـونـيـة
مــصــاحــبــة  بــالــداتــو شــو وبــجــهـاز
ـمـثـلـ الذين الالبـتـوب وبـفـرقـة من ا
يــــــجــــــســــــدون بــــــعـض األجــــــزاء من
ـعـيته و حتت الـسـالـوفة وسـتـكـون 
ادارتـه فـرقــة اجلــالـغي الــبــغـدادي مع

شلع قلع
هوى بغداد

خلة
باكو  –بغداد
بات اليف
الفندق

شنو فيلمك
زلزال
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في نصف الكرة
الـــــشـــــمـــــالي 
يـــكــــون الـــزمن
بـــــــ شــــــروق
ا الشمس وغروبـها أطول 
في نـصف الـكــرة اجلـنـوبي.لـذلك
ـسـلـمـ أن يـصـوموا يـنبـغي عـلى ا
أكثر من  17ساعة في الدول األقرب إلى
ـثـال في الـقـطب الـشـمـالي فـعـلى سـبـيل ا
غريـنالنـد تصل سـاعات الـصـيام نـحو 20
ـقـابـل وفي أسـتـرالـيـا عـلى سـاعـة..وفي ا
سلمون ألقل من 12 ثال يصوم ا سبيل ا

ساعة.
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ساته الفنية على عزيز خيون وعزيز كر أحمد يوسف سلمان يضع 

محمد
سعد
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بـورتـر فـقـد اسـتـدعى أجـواء مـصـر
ـة بـظــهـوره مـرتـديـا مالبس الـقـد
ذهـــبــيــة بـــالــكــامـل من الــرأس إلى
القدم يحمله عـلى محفة ستة رجال

عراة الصدر.

ليدي غاغا


