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{ لــــوس أجنـــلـــوس  –وكــــاالت - تـــوفي
ـمثل األمـريكي تـيم كونـواي احلائـز على ا
ــاضي عـن عــمـر ي الــثالثــاء ا جــائــزة إ
نـاهز 85 عـامـا وذلك حسـبـما قـال هوارد

تحدث باسمه. براجمان ا
وقــال بـــراجــمــان (إن كــونـــواي تــوفي في
لـوس أجنلـوس صبـاح الثالثـاء) موضـحا
(أنه عـــانى قـــبل وفـــاته من مـــضـــاعـــفــات
ضغط الدم لكنه لم تظهر عليه أي أعراض

ر). لإلصابة بالزها
وذاع صـيـت كـونـواي بــعـد مـشــاركـته في
بـــــرنـــــامـج (ذا كــــارو بـــــورنـــــــــيـت شــــو)

الكوميدي.
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ـــايـــســتـــرو الـــعـــراقي مـــشـــغــول ا
بــالـتــدريــبـات ألمــسـيــة رمــضـانــيـة
ـوسيـقية سـتقـيمـها دائـرة الفـنون ا
عـــلى ضــفـــاف دجــلــة قـــرب مــقــام
اخلـضـر في الـسـاعـة الـتـاسعـة من

. مساء غد االثن
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غترب ضيـفه البيت الثـقافي في الصويرة اخملرج العـراقي ا
سـرح نـافـذة كـبـيرة الى بـاصـبـوحة ثـقـافـيـة حتت عـنـوان ( ا

العالم ) .
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مـديـر عــام الـدار الـعـراقــيـة لألزيـاء اوعــز بـإنـتـاج مــجـمـوعـة
جديـدة من األزيـاء لعـدد من الـشخـصـيات الـتـاريخـيـة ضمن
االسـتعدادات اجلـارية لـالحتفـال بالـيوبـيل الذهـبي لتـأسيس

الدار.
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صـرية الروسـية للـثقـافة والعـلوم اعلن ان ؤسسـة ا رئـيس ا
ـؤسـسـة اصـدرت مـؤخـرا كـتـاب (الـفـرد واجملـتـمع) تـألـيف ا

(إيرينا فاتيفا) وترجمة محمد مجدي.
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ـتـطـلــبـات الـشـريك.يـوم حـاول أن تــكن أكـثـر تـفـهــمًـا 
السعد االربعاء.
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بــرغم انـك ال تــعــبـــر عن مــشــاعـــرك لــكن اهـــتــمــامك
وأفعالك تظهر حبك للشريك .
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حـاول أن تــتـبع نـظـام غــذائى صـحى حــتى ال تـفـاجـأ
ببعض األمراض.
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حتــتــاج أن يــفــهـمـك الـطــرف اآلخــر حــتى يــســتـطــيع
رقم احلظ.2 التعامل معك
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ولكـن سرعـان مـا تـنتـهى هـذه الـفـترة تـواجه عـقـبـات 
وتعود األمور لوضعها الطبيعى.
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أحيانًا تـكون حاد الطبـاع. وبسبب شخصـيتك القوية
ال حتب االلتزام بأي شيء.
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ـشاكل فى عمـلك وحتب القيام تفضل االبـتعاد عن ا
بعملك على أكمل وجه.
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حتـاول أن تـتجـنـب نزالت الـبـرد لـكن بـسـبب ضـعف
مناعتك تصاب بها بسهولة.
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واعـيدك لـكن هذا لـيس من سمات حتاول االلـتزام 
شخصيتك.
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هناك مـستقـبل شيق ينـتظرك فمـن احملتمل أن تصل
ا تريده.
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حتــتـاج أن حتـدد أهـدافك وأولـويــاتك حـتى ال تـشـعـر
باإلحباط.رقم احلظ.8

¡«—cF «

حتل بـــالــصـــبـــر والــثـــقـــة حــتـى ال تــضـــيع الـــفــرص
يوم السعد الثالثاء. اجليدة
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ـبيـنـة في الشـبـكة اشطب االرقـام ا
لــتــجـــد مع احلل الـــصــحـــيح عــلى
ارقــــام تــــشـــــكل الــــرقـم الــــســــري
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بـدعم مـن وزارة الـثـقـافــة الـعـراقـيـة.
واشـارت الـنـقـابـة في صـفـحـتـهـا في
(فــــــيــــــســــــبـــــوك) (ان
اجلـلـسـة حـضـرهـا كل
مـن : حـــــســــــ عـــــلي
هارف و رياض شـهيد
و جــــــــــواد األســـــــــدي
وجــــــبـــــــار خـــــــمــــــاط
ومـــــــــــنـــــــــــاضـل داود
ومحمـود ابو الـعباس
وشــــــــــــــذى ســــــــــــــالـم
والـــدكـــتـــورة ســـافــرة
نــاجي وغــا حــمــيــد
وصــمــيـم حــسب الــله
يـحــيى و حــا عـودة
وزيـــــاد الـــــهـاللي و
االتـــفـــاق عـــلى اطالق
ــهــرجــان خالل هــذا ا
الـــــــشـــــــهــــــــر واطالق
ـشاركة فيه استمارة ا
من زاخـو الـى الـفـاو).
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أغـضب أحــد رواد مـواقع الــتـواصل
االجـتمـاعي الـقـائـم عـلى مـسـلسل
زي الـشـمس اجلـاري عـرضه حـالـياً
بــعـدمــا قـام بــتـسـريـب مـا قــال إنـهـا
تــفــاصــيل ومــفــاجــآت كــان يــتـلــهف
ـعـرفـتـهـا  وأنه ـسـلـسل  مـتـابـعـو ا
مأخوذ من مسلسل إنكليزي بعنوان
(األخت) ولم تـــبث مـــنه ســـوى ست
حلقات فـقط.وقد عبّرت مـؤلفة العمل
مر نـاعوم في تـدوينـة نشـرتها في
حــسـابـاتــهـا عــلى مـواقع الــتـواصل
االجتمـاعي عن غضـبها الـشديد من
هـذا الـشـخص مـؤكـدة (أن مـا فـعـله
أضـاع مجـهـود فـريق الـعـمل وأحزن
ــئـات تــعـبـوا أفـراده إذ إن هــنـاك ا
واجـــتــهـــدوا وعـــمـــلـــوا عـــلـى هــذا
ـسـلسل لـيـخـرج بـشـكل جـيد وفي ا

كاظم السعدي
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الوطني للمسرح الذي تنظمه الهيئة
الـعـربيـة لـلـمسـرح ونـقـابة الـفـنـان

اجللسة الـتشاورية الـنهائية إلطالق
النـسخة األولى من مـهرجـان العراق
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عقـدت في نقـابة الفـنانـ العـراقي
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يـوصي أسـتـاذ الـكـبـد واجلـهـاز الـهـضـمي بـجـامـعـة الـقـاهـرة
الـدكتور محمد نبـيل يوسف  (بكسر ساعات الـصيام الطويلة
بـاالفطار على التمر وفقا للسنة النبوية ثم التوجه ألداء صالة
ـعدة و الـعصارات ـدة ربع ساعـة لتـهيـئة ا ـغرب واالنـتظار  ا
ـعدة للقـيام بوظيـفتها الـهضميـة الستقبـال الطعام وتـنبيه ا
بـعد ساعات طويـلة من التوقف وعـند البدء بـتناول وجبة
اإلفـطار يفـضل البدء بـالشـوربة فدرجـة حرارتهـا مالئمة
لـلـجـسـم فـتـعـزز من إفــراز الـعـصـارات الـهــاضـمـة الـتي

حتسن من عملية الهضم واالمتصاص).
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سـتديرة الـتي اقامـتها الـباحث االردني شـارك في الطـاولة ا
جلـنـة فــلـسـطــ في رابـطــة الـكـتــاب حتت عـنـوان (الــسـيـاق
التـاريـخي لـقـضـية الـالجئـ الـفـلـسـطيـنـيـ واألخـطـار التي

تهدد حق العودة).
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أكـدت الفـنانة الـسوريـة شهـد برمـدا (أنها
لم تـــشــــاهـــد خالل شــــهـــر رمـــضـــان أي
مـسلـسل درامي حتـى اآلن ألنهـا إعتادت

التفرغ ألمور أخرى). 
ــوقع الـفن (خالل الــشـهـر الـكـر وقـالت 
أركـز على حضور الـبرامج وقراءة الكتب
إضـافة إلى العـبادة طبـعاً وال أهتم كـثيراً
ــسـلــسالت ألنــني أنــتـقي ــشـــــاهــدة ا
األهم مـنـهـا وأتابـعـهـا عـبـر اليـوتـيـوب بـعد

العيد).
وأبـدت عشقها ألجواء رمضان الروحانية
ـــة الـــعـــائـــلـــة حـــول مـــائـــدتـي اإلفـــطــار و

والسحور.
وقـامت برمـدا مؤخراً بـإعادة غـناء شارتي
بـرنـامــجـ  األولى شـارة بـرنـامج سـحـر
رة وكـلـمـات وأحلان الـدنـيا غـنـاء حـمـزة 
نعم عـزيز الشـافعي وتـوزيع وسام عبـد ا
والـثانـية شـارة برنـامج إنسـان جديـد غناء
أحـمـد جـمـال وكـلـمـات وأحلـان الـشـافـعي

أيضاً وتوزيع أحمد عادل.

dÒ u¹ wŽÒuDð o¹d

WOz«cſ ÎôöÝ

—u× «       

W dÐ

النهاية جاء هو وبكل بساطة وحرق
سلسل الذي األحداث) وفق قولها. ا
ـشـاهـدين نـال إعـجـاب الـعـديـد من ا
مـنـذ احلـلـقة األولـى يشـارك فـيه إلى
جانب دينـا الشربيـني كل من جمال
سـلـيـمان وأحـمـد الـسـعـدني وريـهام
عـبـد الـغـفـور وسـوسن بـدر والعـمل
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الشاعـر العراقي صدرت له عن دار الشؤون الثـقافية العامة
الئكـة) ضـمت أكـثر من مـجـمـوعة شـعـريـة بعـنـوان (رحـيل ا

ثالث قصيدة.

الـكــاتــــــــبـة االردنــيـة صـدرت لـهــا عن دار أكـيـول الــتـركـيـة
لـلــنـــــــشــر والــتـوزيع بــالــتـــــــــــعــاون مع مــبـادرة راويــنـا
األردنــــــــيــة روايــة (دمــعــــــة ذئـــــب) تــتــحــدث عن هــجــرة
الــــشــــيـــــــــشــــان إلى األردن وبالد الــــشــــام أوائـل الــــقـــرن

العشرين.

ـوت عن عـمـر نـاهز الـ78 عـامـاً بـعد غـربي غـيـبه ا ـمـثل ا ا
ـــرض.وشــارك الـــراحل بـــالـــعـــديــد من صـــراع طــويـل مع ا
االعــمـال الــدرامـيــة مـنــهــا مـســلـسل (صــقــر قـريش) وفــيـلم

(الرسالة) للمخرج مصطفى العقاد.
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الفجر  3.27

الظهر  12.06

غرب  7.00 ا
قــال رســـول الــله
مــحـــمـــد صــلى
الله علـيه وسلم
(تـسـحـروا فـإن
في الــسـحــور بــركــة) وقـال
الــرســول الـــله (تــســـحــروا ولــو
بـجــرعــة من مــاء). وعن أبي هــريـرة
رضي الله عنه أن رسـول الله صلى
الـــله عــــلـــيه وســــلم قـــال: (إذا جـــاء
رمضان فتـحت أبواب اجلنـة وغلقت
( أبـواب الـنــار وصـفــدت الـشــيـاطـ

(رواه مسلم).
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شكل البـيت الثـقافي في سـامراء وبالـتعـاون مركز ثـقافة
تـاخية فريق الطفل بسـامراء وجمعـية االسرة العـراقية ا
عـمل حتـت مـســمى جتــمع خــيـرات رمــضـان الــتــطـوعي
دينة من تعفـفة في ا لغرض مساعـدة االيتام والعـوائل ا
بارك نـاسة شهـر رمضـان ا خالل توفيـر سلـة غذائيـة 
وفـقــا لـصــفـحــة دائـرة الــعالقـات الــثـقــافـيــة الـعــامـة في
اضي تـوزيع السالل على 35 (فيسـبوك) و الثالثـاء ا
عـائـلـة وسـيـسـتـمـر الـفـريق الـتـطـوعي في عـمـله اخلـيـري

طوال الشهر الفضيل.
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ـــطـــرب رامى عـــيـــاش دعــاءً طــرح ا
ديـنيـاً جـديـداً بـعـنـوان (غـفـار) عـبر
قناته الـرسمـية عـلى (يوتـيوب). وهو
من كلمات مـحمد الـشربيني  احلان
محمد بدرخان  ستوديو جان ماري
ريـــــاشي. ويـالقي الــــــدعـــــاء نـــــسب
اســتـــمــاع عـــالــيــة مـن قــبل مـــحــبي
ومــــتـــابــــعـي عــــيـــاش الــــذيـن ابـــدوا
ـنـاسـبـة سـعـادتـهم بـإطالق الـعـمل 

شهر رمضان.
وكان أخـر عـمل أطلـقه عـيـاش كانت
) وهي اغـنـية أغنـيـة بعـنـوان (بعـقـل
خاصة بـالنسـبة لعيـاش ألنها لـبلدته
التي ولد فـيها وهي من أحلـان بهاء

حمزة وكلمات معتصم حمزة.
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من إخــراج  أحـــمــد مــدحت وســامح
عـبـد الـعزيـز الـبـديـلـ عن اخملـرجة
كامـلة أبو ذكـرى بعد انـسحـابها من
إخراج العـمل بسـبب ما قـالت (إنها
سـطـوة الفـنـان عـمـرو ديـاب على كل
ـســلــسل انــحــيـازاً إلى تــفــاصـيـل ا

دينا وهو ما رفضته).

طرب حميد منصور ورياض - من ا
احـمـد وامل خـضـيــر وكـاظم الـسـاهـر
والثـنائي مي ووحـيد وسعـدون جابر
وعــــارف مــــحـــسـن ورضــــا اخلــــيـــاط
وصالح عـبـد الـغفـور وحـا الـعراقي
ومن الــفـــنــانــ الــعــرب فــهم عــاصي
احلالني وديانا حداد والـفنانة اصيل
وحــسـ اجلــســمي.ومن االغــنـنــيـات
اغـنيـة يلـداركم معـمورة كـانت حلمـيد
مــنــصـــور واغــنـــيــة ايــة والـــله وايــة
لــلـــثــنــائي مي اكــرم ووحــيــد و طــيــر
احلـمام لـرضا اخلـيـاط و اشوفك وين
هاجر حلا الـعراقي و نحب لو ما

نـحب يبـو كلب الـرحب للـثنـائي سيـتا
هاكوبـيان وسعدون جـابر و منك بدت
مو مـني للراحـل صالح عبد الـغفور و
ـاز وقـصر شـحـلو طـولك ومـا عـندي ا
لـكـاظم الـساهـر و اغـنيـة كـلنـا الـعراق
حلـــســـ اجلـــســـمـي وعـــشك الـــكـــاع

للثنائي امل خضير ورضا اخلياط.
{  اغـنيـة كـلـنـا الـعـراق حلـسـ اجلـسـمي

كيف جاءت فكرة كتابة كلماتها ?
- كنت في دولة االمارات و االتصال
بي هــاتــفـيــا من قــبل الــفـنــان حــسـ
اجلسمي حيث طلب مـني كتابة اغنية
وطنية عن العراق وتـمت تلبية الطلب
و ذكـــر اجلـــســـمي لـي بــعـــد ذلـك بــان
ـقـاييس االغـنـيـة كـانت نـاجـحـة بـكل ا
الفـنية و االعـداد لها بـطريقـة رائعة
وذاعت شـهـرتـهـا في الـعـراق والـوطن

العربي.
{ حدثنا عن ابرز محطات حياتك?

- احملـطـات كـثـيـرة واغـلـبـهـا مـحـزنة
وعشت حياة كـادحة مليـئة باحلرمان
ــعــانــاة الــيــومــيــة و كـنـت اتـلــقى وا
سـداعدات من قـبل الفـنانـ نتـيجة ا

عملي معهم. 
ـهـاجـر لـلـمـطـرب {  اغـنـيـة اشـوفك وين 

حا العراقي كيف تراها?
- كــان لالغـنـيـة صـدى واسع ونـقـطـة
مـتـمـيـزة في مـسيـرة الـفـنـان الـعراقي
فــكــانت كــلــمــات واداء وحلن جــمــيل

جدا.
{  هل هـــنــــاك فـــرق بـــ اغــــنـــيـــة االمس

واليوم?
- نـعـم الـفـرق كـبـيـر جـدا وخـصـوصا
خالل مـدة السـبعـيـنات والـثمـانيـنات
حـيث كـانت االغـنـيـة في ابـهى صورة

من حيث االداء واللحن والكلمات.
{  هل تفكر بالعودة الى بغداد من جديد?
- نـعم  عـلـما اني غـادرت بـغـداد عام

2002 ومكثت في دولة االمارات 16
عـــامــا وعــشت مــتـــنــقال بــ ســوريــا

واالردن.
{  كيف دخلت الى عالم كتابة االغنية?

- انا خـريج مـعـهـد الـفـنـون اجلـمـيـلة
ستمرة سرح ونظرا لقرائتي ا قسم ا
ـي في الـشــعـر ــسـرح الــعـا لــكـتــاب ا
الغنائي تـولدت لدي الرغـبة في كتابة
االغاني ومن هنا كـان مشواري للعمل

بها.
هن التي عـملت بهـا في بغداد {  مـا هي ا

خالل مدة شبابك?
- عــمــلت في مــهن عــدة بــســيـطــة في
احملـلــة انـذاك لــكـسـب قـوتي الــيـومي
كـبـائع في احـدى عـربـات الـدفع وهذه
الظروف صنعت مـني جنما ولم تثني
ـتي بل كـنت مــواظـبـا بـاالصـرار عــز
في عـمـلـي فكـانـت هـذه احلصـيـلـة في

مجال كتابة االغاني.
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يــعــد الـشــاعـر الــغــنـائي كــاظم زغــيـر
ـرمـوقـ في الـسـعـدي من الـشـعـراء ا
مــجـال كــتــابـة االغــنـيــة حــيث كـان له
الـفضل في صـعود كـثـير من الـفنـان
الى ســــلم اجملـــد والــــشـــهــــرة. وكـــان
حلياته الفقيـرة الكادحة ومعاناته في
مـحـطــات احلـيـاة الـتي عــاشـهـا االثـر
الكبيـر في بلوغ جنومـيته منذ والدته

في كرخ بغداد عام 1943.
(الزمان) التقته ومعه هذا احلوار:

ــطــربـــ الــذين تـــغــنــوا {  من هم ابـــرز ا
بكلماتك وماهي تلك االغنيات?


