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ـقيم في عـمان يـزور بغـداد حالـيا االعالمي الـعراقي ا
في مهـمة عـمل لتـسجـيل حوارات عـدة عن مسـلسالت

رمضان على قناة (الشرقية).
  UłdH « ÊULOKÝ

رئـيس سـلطـة اقـليم الـبـترا الـتـنمـوي الـسيـاحي بـاالردن رعا
الـفعاليـة الثقافـية التي اقـامتها الـسلطـة بالتعـاون مع الوكالة
اليـابانـية لـلتـعاون الـدولي في مـتحف بـترا بـعنـوان (استـمتع

برائحة التراث النبطي).
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ـطــربــة يـارا حــفال في ــطـرب الــعــراقي يــحـيي مـع ا ا
الـعـاصـمــة الـلـبـنـانـيـة بـيــروت في الـثـامن من حـزيـران

قبل. ا
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ــصـري يــنـتــهي خالل اسـبــوع من  تــصـويـر ـمــثل ا ا
مــسـلــسل (أبــو جـبل) خملــرجه أحــمـد صــالح ومــؤلـفه

محمد سيد بشير .
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ــــــتـــــحــــــدث اإلعالمـي لـــــفــــــرع تـــــوزيـع كـــــهــــــربـــــاء ا
بغـداد/الرصـافة ضـيفـته دار الثـقافـة والنـشر الـكردية
ـنـتـسـبـيـهـا حـول تـرشـيـد اسـتـهالك في نـدوة تـوعـويـة 
ـبنى الـطـاقـة الـكهـربـائـيـة في قـاعة شـيـركـو بـيـكه س 

الدار.

احـذر من ان يسـتـغل احـدهم تفـانـيك بـالعـمل تـعيش
اليوم عالقة مثالية مع احلبيب.
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تتعرف الى ال تقلق فمـشاكلك العاطفية سـتزول قريبا
اناس جدد في العمل .
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عـلـيك ان تـقـابل احلـبـيب لـتـضع حـد لالمـور الـعـالـقـة
بينكما.يوم السعد االربعاء.
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قـوي عالقتـك بزمالء الـعمل النك قـد تسـتفيـد من هذه
ستقبل . العالقة في ا
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الـدقــة مـطـلـوبــة في تـنـفــيـذ اعـمـالـك فال تـتـصـرف اي
تصرف طائشد رقم احلظ 9.

¡«“u'«

قـد يــحــدث الـيــوم سـوء تــفـاهم بــيــنك و بـ احلــبـيب
يسبب لك مشكلة انت في غنى عنها.
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تتمتع الـيوم بجاذبية ال تقـاوم جتعل احلبيب يستسلم
لطلباتك.رقم احلظ.7
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ال تــــكن مــــبــــذرا و قم بــــوضع خــــطط لــــتــــوازن بـــ
رقم احلظ.34 مصروفك و دخلك 
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اسـتـغل الـفـرصـة التـى قد تـتـاح لك الـيـوم فـقـد تـكون
ستقبل مهني باهر . بداية 
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شــخص كــنت حتــلم بــلــقــائه مــنـذ زمـن قــد تـصــادفه
. اليوم.يوم السعد االثن
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ـا حلمت بها تسعى الى الـبدء في مشاريع كبـيرة لطا
يوم السعد الثالثاء.
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ـهنية لـتواكب تطورات حتاول ان تطـور من مهاراتك ا
رقم احلظ 7. العمل 
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ـــبــيـــنــة في اشــطب االرقـــام ا
الــشـــبـــكـــة  لــتـــجـــد مع احلل
الـصـحـيح عــلى ارقـام تـشـكل

طلوب: الرقم السري ا
-168-1318-684139

-186-2642-542627

-13-3543-834991

-23-4659-39282

-33-5122-49383

-43-6357-65114

-53-7482-38415

-63-618-42216

-63-618-42216

-69458-861-53727

.816-53199-681
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ن وإخراج األخـوين روسـو. وتراجع
أيــضــا فــيـلـم الـفــانــتـازيــا الــعــائـلي
ــفـــتش بــيـــكــاتـــشــو بــوكـــيــمـــون: ا
(بوكـيمون: ديـتكـتيف بـيكـاتشو) من
بـيـعات ـركز الـثـاني إلى الـثالـث  ا
تذاكر بلغت  24.8مليون دوالر.يقوم
بــبــطــولــة الــفــيــلم رايــان ريــنــولــدز
وجيـسـتيث سـمـيث وكاثـرين نـيوتن
ويخرجه روب لـيتـرمان.وجاء الـفيلم
اجلـــديــــد رحــــلـــة كــــلب (إيـه دوجـــز
ـركـز الـرابع بـإيرادات جـيرني) في ا
بـلـغت ثـمــانـيـة ماليـ دوالر.الـفـيـلم
بــطـولــة جــوش جــاد (أداء صـوتي)
ودينيس كويـد وكاثرين بـريسكوت
وإخــراج جــيل مــانــكــوسـو.وتــراجع
أيضـا الفـيـلم الكـوميـدي احتـيال (ذا
ــــركـــــز الــــثـــــالث إلى هــــاسل) مـن ا
اخلــــامس مــــســـجـال ســـتــــة ماليـــ
دوالر.وهـو من  بـطـولـة آن هـاثـاواي
وريـبل ويـلـسون ومـن إخراج كـريس
أديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون.

علـيهـا أكثـر قمنـا بإجـراء هذا احلوار
معها.

{ مـتى كانت االنطالقـة في مجال اإلعالم?
وكيف كانت?

-انـطـلقت في مـجـال اإلعالم في الـعام
1991  بدأت مذيعة ومترجمة في
اإلذاعــات الــنـاطــقـة بــاإلنــكـلــيــزيـة ثم
انـــتــقـــلت إلى الـــتـــلــفـــزيـــون وقــدمت
الـنــشـرات اإلخــبـاريـة اإلنــكـلــيـزيـة ثم
قـدمت بـرامج بـالـلــغـة الـعـربـيـة حـتى

انتقلت لقناة اجلزيرة عام1997.
{ سـامي عـبــد احلـــمـيــد مـاذا أضـاف

ألسيل? 
-تـعلـمت الـكثـيـر من والدي
ـثـابـرة وبـعـيـداً اجلـديـة وا
عن الـــتـــأثــــيـــر الـــثـــقـــافي
والـــذائــقــة الــفـــنــيــة الــتي
تــربـيت عــلــيــهــا كـنت وال
زلـت أنـــــظــــــر إلى والـــــدي
بإعجاب وانبهار وأنا أرى
ــتـقـدة والــقـلم الـعــقـلــيـة ا
الذي ال يتوقف عن الكتابة
والـــتــألـــيف والــتـــرجــمــة
واحـــــتــــــرام الـــــعــــــمل
وتـــــــــقـــــــــديـــــــــسه
واالســـتـــقـــامــة
الـــــــــــــــتـي ال

اسيل سامي

الـشاعر العراقي تـلقى التعازي
من االوسـاط االدبـيـة والـثـقـافـية
ــعـروفـة بــوفـاة ابــنـته الالعــبـة ا
(سـرى). تـغــمـدهــا الـله بـواسع
رحمته واسكنها فسيح جناته.
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مازادونا

وايان ماكش وهو من إخراج تشاد
ســـتـــاهـــيــــلـــســـكي.وتـــراجـع فـــيـــلم
ـنتـقـمون: لـعـبـة النـهـاية (أفـنـجرز: ا
إنـــد جــــيم)
عـــــــــــــــــــــــــن
الــــصــــدارة
لـــــيـــــحـــــتل
ـــــــــركـــــــــز ا
الـــــــثــــــــاني
محققا أكثر
29 مــــــن 
مــــــلـــــيـــــون
دوالر.الفيل
م بـــطــــولـــة
روبــــــــــــــرت
داونــــــــــــــــي
جـــونـــيــور
وكــــــــــريـس
هـمـسـورث
وسـكارلـيت
جوهـانـسو

إيـرادات الـسيـنـمـا بأمـريـكـا مـسجال
 57مليون دوالر. يؤدي دور البطولة
في الفيلم كيانـو ريفز وهالي بيري

لـوس اجنــلـوس - وكــاالت - تـصـدر
فــيـــلم احلــركــة اجلـــديــد جــون ويك:
الـــفـــصـل الـــثـــالث - (جـــون ويك (3

الفجر  3.26
الظهر  12.06
غرب  7.02 ا
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يـا مـفـرج كـربــتى ويـاغـوثى عـنـد شـدتــني إلـيك افـزعت وإلـيك
اسـتـغيث وبـك لذت وال الـوذ بـسواك وال أطـلب الـفـرج إال منك
فـغثــــــني وفـرج عني يـا من يـقبل الـيـسيـر ويـعفـو عن الـكثـير
أقبل مني اليسير واعف عنى الكثير إنك أنت الغفور الرحيم.

انا تباشر به قلبي ويقيناً حتى أعلم الـلهم إنى أسألك إ
أنه لن يــصـيـبـنى اال مــا كـتـبت لي وارضــنى من الـعـيش

اقسمت لي يا ارحم الراحم .
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اقــامت الـــدار الــعـــراقــيــة لـألزيــاء اجلـــمــعــة
ـاضية أمـسية رمـضانيـة بعنـوان (مهرجان ا
ــصــمم مــحــمــد عـادل الـشــبــاب) نــظــمــهـا ا
وتـــضـــمـن احلـــفل (عــــرض أزيـــاء رمـــضـــان
ـصــمــمــ الــشــبـاب 2019) جملــمــوعـة مـن ا
بـتـصامـيم ذات طـابع تراثي وعـصـري متـمـيز
صـاحبته فقـرات منوعـة من التراث والفـلكلور
الـعراقي امـتزجت بـعبق األجـواء الرمـضانـية
لـفــرقـة شـنــاشـيل بــغـداد.و أعـرب مــديـر عـام
ــنــدالوي (عن ســعــادته بــهــذا الــدار عــقــيل ا
ـبـدع ـنـجـز الـكبـيـر الـذي قـدمه عـدد من ا ا
الـشـبــاب )وفـقـا لـصـفـحــة وزارة الـثـقـافـة في
(فـيـســبـوك).واخـتـتم احلـفـل بـتـكـر عـدد من

. شارك صمم ا ا
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رئــيس احتــاد الــكـتــاب واألدبــاء األردنــيــ شـارك في
مؤتمر (حوار الثقافات و احلضارات في آسيا) الذي

. أقيم في العاصمة الصينية بك

{ لــوس اجنـلـوس  –وكـاالت - بــعـد عالقـة
غـرامــيــة اسـتــمـرت لــقـرابــة عــامـ أعــلـنت
ـية سكـارليت جـوهانسـون انها النـجمة الـعا
مثل االمريـكي الكوميدي ارتبـطت رسميا بـا
كـولن جوست بـحسب مـا كشـفـــت صحـيفة
واشــنـطن بـوسـت األمـريـكــيـة. جـوهــانـسـون
ــمــثل كــانـت قــد تــزوجت في الــســـابق من ا
الكـنـدي ريان ريـنـولدز وقـبلـه من الصـحفي
الــشــهـيــر رومــان دوريــا الــذي أجنـبـت مـنه
طفـلتهـا الوحيـدة روز التي تبـلغ من العمر 5
أعــوام بـيــنــمــا كــولن جــوست الــذي يــكــبـر
جـوهانـسون بـعامـ لم يسـبق له الزواج من

قبلها.
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مـن اخلـــــــــطـــــــــأ  شـــــــــرب
الــــــــــعــــــــــصــــــــــائـــــــــر
يـومـيـاً.والـصـواب
شــربـه مــرتــ
بــاالســبـوع ال
اكـــــــثـــــــر ألنه

عـــــــالي
بالسكريات.
ومن اخلـــطـــأ
ـــــاء شـــــرب ا
بكميـة مفرطة
وقت الـفـطـور
والـــصـــحـــيح
هـــــــو شــــــرب

يحيد عنها في احلياة والعمل.
{ أصـــبح اآلن من الـــســهـــولــة أن تـــصــبح
جرد أن تتملق أو تكون ذو مظهر أعالمـياً 

ياً عنه? جذاب وإن كنت بعيد أكاد
كن أن ـظـهـر  -ال أظن أن الـتـمـلق وا
ــؤســـســات اإلعالمــيــة يـــنــجح لــدى ا
ؤسسات الكبرى واحملترمة ألن هذه ا
هـدفها تـقد مـادة احتـرافيـة ومهـنية
وإذا لم تكـن مجتـهداً سـتواجه الـفشل
كن أن السريع التملق أو الواسطة 
تـمـر في مـؤسـســات ضـعـيـفـة ال تـهـتم
هـنـيـة وتـوظيـفـهـا ألناس لـلمـعـايـيـر ا
فاشل سيعود عليها أيضا بالفشل.
{ الكـتابة رسالة سامية هي احلياة الثانية
الـتي يـجب أن نـعـيـشهـا مـتى دخـلـتي عـالم

الكتابة? 
-أنا أكتب منذ الصغر لكنني لم أجرؤ
عـلى الـنـشـر إال اآلن ألنــهـا مـسـؤولـيـة
كــبـيـرة أن تـنـقل فـكـرك ولـغـتك وآراءك
الــشـخـصـيـة إلى الـقـارىء وأنت تـعـلم
ـا تـكـتب لكـنـها ـكن أن يـتـأثر  أنه 
جتــربــة رائـعــة فــهي حــيــزي اخلـاص
الـــذي أســـتــــطـــيع من خـالله أن أنـــقل
جتــاربـي في احلــيـاة وأتــرجم رؤيــتي
ــخــيـلــتي حــيث لألحــداث وأنــطــلق 

أريد.
{ روايـة رقص على جـمر الـذاكرة صدرت

مؤخراً حدثينا عنها?
-روايـة رقص عــلى جـمـر الـذاكـرة هي
الــعــمل الـروائـي األول لي أحـاول من
خاللـه نــقل صـــورة ومـــشــاعـــر إمــرأة
مـغــتـربــة تـائـهــة بـ احلـنــ لـلـوطن
وخـشـيــة الـعـودة إلـيه بــعـد أن طـالـته
الـكــثـيـر من مـظــاهـر الـفــرقـة والـعـنف
ـــعـــنـــوي إمــرأة ـــادي وا والـــدمـــار ا
حتـاول الــتـأقـلم مع األوطـان اجلـديـدة
والتـشبث بـذات الوقت بعـراقيـتها من
خالل االرتـبـاط بـرجل عـراقي غـيـر أن
الـفـشل في تـلك الــزيـجـة يـعـيـدهـا إلى
ـتــاهــة مـتــاهــة االنـسالخ عن نـفـس ا
الــوطن والـعــيش في ذكــراه. هـذا وقـد

بدأت للتو في كتابة روايتي الثانية.

{ كـــانت لكِ مـــؤخــراً جـــوالت تــواقـــيع في
بـلــدان كـثــيـرة مــنـهــا الـعــراق وبـالــتـحــديـد

البصرة ? كيف كانت زيارتك لها?
ــهــرجـــان الــبــصــرة عــنــدمـــا دعــيت 
لـلــمـونـودرامـا كــنت سـعـيـدة لــلـغـايـة
وحــــرصـت عـــلـى أن أعــــمل جــــاهـــدة
لـــتــرتــيـب ظــروف عــمـــلي وإجــازاتي
لـلـحـضـور رغم أنــني تـلـقـيت الـدعـوة
ـهرجـان مـنذ قـبل أيـام فقط من بـدأ ا
زمن وأنا أتمـنى زيارة البـصرة ألنني
لم أرها من قـبل وسمـعت عن جمـالها
وسحرها ال أخفيك سراً أنني أصبت
بخيبـة وحزن عندمـا شاهدت اإلهمال
ـدينة خالل الفترة الذي تعرضت له ا
الـــســابــقــة لــكـــنــني ســعــدت في ذات
الوقت بـاجلهود الـتي يقوم بـها أبناء
ــديــنــة ومـســؤولــيـهــا في مــحــاولـة ا

إلنـعــاشـهــا وإعــادة بـنــائـهــا ثــقـافــيـا
وفـنـيـاً لـقـد مـرت أيـامي في الـبـصـرة
كـاحلــلم حـرصت خاللــهـا عــلى تـذوق
األطـبـاق الـبـصـرية الـشـهـيـرة وأشـعر
باإلمـتنان والـرضى أنني تـعرفت على

. أهلها الطيب
{ كلمة أخيرة لكل محبيك?

-اشـعــر بـفــخـر كــبـيــر وأنـا أصل إلى
ـرحلة الـتي قطـعت فيهـا شوطا هذه ا
كبـيراً في مـجال اإلعالم وانـتقلت اآلن
إلى مـرحــلـة الـكــتـابـة الـروائــيـة كـمـا
أنـــــني راضــــــيـــــة عن إجنـــــازاتـي في
مجاالت التدريب فقد كنت أنتظر منذ
مـدة أن أنــقل خــبــرتي اإلعالمــيـة إلى
اإلعـالمـيـ الــشـبـاب وقــد حـصل ذلك
وأجـــريت دورتـــ تــدريـــبــيـــتــ  في
ــــغــــرب والــــعــــراق وإن شــــاء الــــله ا
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ـــطــرب الـــعــراقـي احــيـــا امس الـــثالثـــاء  االمــســـيــة ا
لتقـى العراقي للثقافة الرمـضانية الفنية الـتي اقامها ا

والفنون في العاصمة االردنية عمان.

—UD ù« …bzU  vKŽ ¡UDš√
كـوب مـاء كل سـاعـتـ ألن امـتالء
عدة بـالسـوائل أشد ضيـقاً على ا

النفس من امتالءها بالطعام . 
ـــاء وقت ولـــنـــتـــذكــــر ان شـــرب ا
السحور مهم ولكنه ليس بأهمية

شربه طوال فترة الفطر.
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أسـيل سـامي إعالمـية عـراقـيـة مقـيـمة
في قـطــر تـخــرجت من كـلــيـة الــلـغـات
قــــسم الــــتــــرجــــمــــة حــــصــــلت عــــلى
اجستيـر في هذا اإلختصاص بدأت ا
مـشوارهـا في إذاعـة (اف ام) منـذ عام
1990 ألتحقت بعدها في تلفزيون
الـعـراق لـتـحط رحــالـهـا في قـطـر عـام
1997 هي من عائلة عريقة في األدب
ـسرحي الـرائد سامي والفن والـدها ا

عــبـد احلــمــيـدووالــدتــهـا
الـــفـــنـــانـــة فـــوزيـــة
عـارف ولـلـتـعـرف

الـعرض األول لـفـيلـمه.حـالت إصـابة
في الكـتف تـتطـلب رعايـة طبـية دون
هـرجان ولـكنه سـيكون سفـره إلى ا
ــتـــــفــرجــ وصـــنــاع الــفــيــلم مـع ا
ــشــاهـدة الــفــيـلم بــروحه ويــتـطــلع 

قريبا).
ويـتــنـاول فـيــلم (ديـيــجـو مـارادونـا)
صعود جنم كرة القدم سلم اجملد مع
فريقه نابولي اإليطالي وفوزه بكأس
العـالم لكـرة القـدم مع منـتخب بالده
وهو كاب الفريق كـما يلقي الضوء
عـلـى تـراجـعه وحــيـاة الــتـرف الـتي
عــــــاشــــــهــــــا وصـــــراعـه مـع إدمـــــان

اخملدرات.
ونُــقـل مــارادونــا (58 عــامــا) مــرارا
ـا في ذلـك في كـانون لـلـمـسـتشـفى 
الــثــاني هــذا الــعــام عــنــدمــا خــضع

عدة. جلراحة بسبب نزيف في ا

{ كــان - وكـــاالت - قــال مــســؤولــو
الـــدعـــايــــــــــــــة عن فـــيــلـم وثــائـــقي
يـــتـــنـــاول حـــيــــاة جنم كـــرة الـــقـــدم
األرجـــنـــتـــيـــني الـــســـابق ديـــيـــجـــو
العب (إن مـارادونـا ومــشـواره في ا
مـــارادونـــا غـــاب عن الـــعــرض األول
لــلـفــيـلـم بـســبب إصـابــة في الــكـتف

حتتاج لرعاية طبية).
وكان مـارادونا من بـ أبرز الـنجوم
تـــــــــــوقع ظـهورهم في الريـفييرا ا
الـفرنـسـيـة عـلـــــــى البـسـاط األحـمر

في مهرجــــــــــان كان هذا العام.
وكان العرض األول لـلفيـلم الوثائقي
(ديـيـجـو مـارادونـا) وهو مـن إخراج
اضي. آصف كاباديا مساء األحد ا
وقــال مــسـؤولــو الــدعـايــة في بــيـان
(يــشـعــر ديـيـجــو مـارادونــا بـاألسف
الــبـــالغ لــعــدم قــدرتـه عــلى حــضــور
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ـوت الـثالثـاء في مـديـنـة الـسـلـيـمـانـية غـيب ا
ـعـروف عــلي تـوانـا وقـال الــفـنـان الـكــردي ا
قـريب الراحل نوروز مانـكر في تصريح (ان
رض منذ الفـنان علي توانا كان يعاني من ا

اكـثـر مـن شـهــر وتـوفي الــيـوم).واضـاف(
دفن جــثــمــان تــوانــا في تـل ســيــوان ويــقـام
مـجـلس الـعـزاء في جــامع احـمـد حـاج عـلي
ـدينة). وتـوانا فـنان ومن كـتاب الـقصة في ا
الـكـرديـة وكتـب في االعوام 1959 و1960
و1961 خمـسة مؤلفات قصصية وباسلوب
ادبـي حـــديث.وعـــمـل في الـــعـــام 1970 مع
الفـنـان جـليـل زنكـنـة وكـتب مسـرحـيـة انذاك

لعب دورا فيها.
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