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ـصري في ترك حـضور الـشـاعر الـكـبيـر احمـد رامي من ضـمن الـوفد ا
نـعقد عام  1964 اثرا متميزا مشاركته بـفعاليـات مؤتمر االدبـاء العرب ا
يعيد استذكاره االدباء مع كل دورة جديدة للـمؤتمر يعيدون تلك اللقطات
التلفازية لـرامي وهو يرمي معطفه بـ فينة واخرى في حفـلة قاعة اخللد
تـذوقـا وشـوقــا لـلـطـرب االصـيـل الـذي كـان يـقـدمـه مـطـرب الـعـراق االول
محمـد القباجني  وكـأن الصورة نـفسهـا تتجـسد في اجللـسة االفتـتاحية
ؤتـمر االدبـاء العـرب في دوردته الـثانـية عـشـر التي عـقدت اخلـميس في
ـوســيـقى يـذكــر احلـضـور من ان الــفـنـانـ بـغـداد الــتي  وكـان صـدى ا
ـسـرح الـوطني من الكـبـيـرين الـقبـاجني ونـاظم الـغـزالي حاضـران  في ا
بـدع جنـاح عبـد الـغـفور ضـمن فـقرة ـلـحن ا خالل تلـمـيـذهمـا الـفنـان وا
ا غنائية انشد فيها شعرا لبغداد وهي تستقبل الضيوف العرب اضافة 
قـامات واألغـاني الـعراقـيـة في مهـرجـان اجلواهـري لـلشـعر قدمـهـا من ا
فقد اعاد الفنـان جناح ذكريات مؤتـمر األدباء العرب عام 1964 في قاعة
اخللد عندما وقف القباجني يؤدي مقامات عراقية الهبت حماس ضيوف
العـراق من األدبـاء العـرب آنذاك والـشـاعر أحـمـد رامي الذي كـان يرمي
ب حـ وأخـر مـعـطفه طـربـا عـلى صـوت القـبـاجني والـيـوم كان لـلـفـنان
قامات جناح تلميذ القـباجني وقفته التي أبدع صـوتا وأداء وقدرة على ا
العـراقيـة والـبسـتات الـتي اطـربت األدباء احلـضور بـحـيث شكل الـبعض
منهـم حلقـات (اجلوبي) في الـقاعـة مع ما كـان يؤديه الـفنـان جناح وعلق
بعضهم أن الفـنان وفرقته مفـخرة للغنـاء العراقي امتدادا لـلجيل الذهبي
وسـيقى بـعد ان شـابها اجلميـل للغـناء األصـيل في زمن غاب فـيه قمـر ا

وسيقى اصال .  التشويه من أحلان غريبة على ا
حتيـة للـفنـان عبـد الغـفور فـقـد كان بـحق من تالميـذ القـباجني الـذي نال
أحد أبرز جـوائز مهـرجانه خالل السـبعيـنات وعلق في حـينهـا القباجني

الذي كان مايزال يافعا بقوله (...إن جناح فيه شى من القباجني).
ووفاء لروح وتاريخ الـفنان الـكبير نـاظم الغزالي أسس جنـاح فرقة باسم
ـة واحلـديـثـة بـأسـلـوب ـقـامـات واألغـاني الـقـد الـغـزالي .. تـقـدم ألـوان ا
حـديث مع احلــفـاظ عـلـى روح الـتـراث الــعـراقي الــتي هي مـســؤولـيـة كل

وسيقي إلحيائها بدال من هذا الذي يسمى زورا غناء ... ا
حتية لـلفـنان جنـاح فقـد كنت مع فرقـتك شمـسا أشـرقت واضفـتم احملبة
والـسـرور الى قـلــوب االدبـاء الـعـرب وانــتم حتـيـوهم في بــغـداد عـاصـمـة
الثـقافـة العـربيـة من مـهرجـان استـذكار الـشـاعرين الـكبـيرين اجلـواهري

ومظفر النواب .
.ومن الـقـفــشـات الـلـطــيـفـة الـتي اضــفت جـوا جـمــيال بـ احلـضـور هي
هـرجان توزيـع (طاقيـات ) ب احلـضور اشـبه بتـلك التي مبـادرة ادارة ا

كان يتميز بها اجلواهري خالل القاء قصائده .. 
ـتــنــبي ومال وهــكـذا يــودع االدبــاء الــعــرب بــغــداد ا
ــيــعــة عـبــاس عــمـارة ــوصـلـي وزريـاب و عـثــمــان ا
وذكريات على ضـفتي دجلـة في بالد الرافدين التي
تضم حضـارة عمرهـا نحـو اربعة عـشر الف عام ..

 sLŠd « b³Ž vHDB  œ«“dNý

ديريـة العامـة للـتعلـيم العام مـدير الـتعلـيم االبتـدائي في ا
واألهـلي واالجـنـبي في وزارة الـتـربـيـة الـعـراقـيـة حتـاضر
والبـاحث حسـ ابراهـيم من دائـرة الدراسـات والبـحوث
في وزارة الشبـاب في احللقـة النقاشـية التي تنـظمها دار
ثقافـة االطفال اليوم للحديث عن ظـاهرة تسرب الطلبة من

مقاعد الدراسة.
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الـشـاعـر االردني وقع ديـوانه (دمـعـة وفـاء) في حفـل اقيم
بتنظيم من نادي معلمي عمان.
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ـصري كـشف أنه يـواصل واخملرج خـالـد مرعى مـثل ا ا
ـقرر تـصويـره قريـبا مـشيرا الـتحـضيـر لفيـلمه اجلـديد ا
ـؤلف عـبـد الــرحـيم كـمـال كـتـابـة أنه يـنـتـظـر اســتـكـمـال ا

قبلة. السيناريو ليصار بعدها للدخول باخلطوات ا
ÊU³K « Õö

الشاعـر والبـاحث العراقي ضَـيفه الـبيت الثـقافي الـبابلي
لــلـحــديث عن مـنــجـزه االخــيـر ( ســعـدي احلــلي : فـرادة
ـنـجز بـجـلـسـة ادارها الـطـور وريادة الـدور ) مع تـوقـيع ا

الفنان فيصل مبارك .
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تـقرر الـبـحث عن مـجال آخـر يـرضي طمـوحـاتك. يوم
السعد االربعاء.
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ــنـــاسب واصـــطــحب حــاول أن تـــســـتــغل الـــظـــرف ا
الشريك في رحلة ترفيه أو في سفر.
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تــكـون مـتــشـوقـاً لــلـتـعــرف إلى شـخص قــيل لك عـنه 
رقم احلظ 2. الكثير
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الــتـعب ال يــفـيــد صـحــتك عــلى اإلطالق ال بـأس من 
أخذ قسط من الراحة. 
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كل شيء زاد عن حده انـقلب ضده عالقتك العاطفية
اليوم تسير كما يرام .
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تـمـر في الـعــمل الـيـوم بــوضع يـشـغل بــالك ويـجـعـلك
تفكر في السبب فتضطرب .
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إكـثارك من سـاعات الـعـمل اإلضافـية يـؤثـر سلـباً في
وضعك الصحي. 
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تكون مـستعـداً أكثر من أي وقت مـضى إلقامة عالقة
جدية تكون نهايتها سعيدة.
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ـنـاسب ـغـريــة فـتــخـتــار ا تـنـهــال عـلــيك الـعــروض ا
منها.يوم السعد الثالثاء.
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تعارف يتـكلل باالستقـرار العاطفي. تتـجنّب النزاعات
وتبحث عن حلول مقبولة.
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عــرض جـــديــد يـــشــعــرك أنـك قــادر من خـالله عــلى 
هني.  حتس وضعك ا
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تـشعر بـراحة نفـسية كـبيرة عـندما كل مـا يبعدك عن 
ارسة الرياضة.
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ـنـاسب الـكـلـمـات لــهـا مـكـانـهـا ا

داخـل الــشــكـل اعــد تــرتـــيــبــهــا

ــفــقــودة : واكــتــشف الــكـــلــمــة ا

(مدينة تونسية):

طـهـاة  –اجواد  –مـزايـا- ايـفل –

زعيم  –عود  –الدولة  –قد  –عم –

وائل  –حازم  –هناء  –بركان.
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 Í—UB½_« s Šمـــثل مـــايــكل وجـــانــيـت وال تــويــا
جاكـسون بـعد تـســـــــــــع سنوات
تــــقــــريــــــــبــــا مـن رحـــيـل مـــايــــكل
جــــاكــــســـون الــــذي تــــوفي في 25
حـــزيـــران عـــام 2009 بــــــــــســـبب
جــرعـة مــسـكن زائــدة عن عـمـر 50

عاما.
وقالت باريس جاكـسون العارضة
ـــمــــــــثــــلـــة والـــتـي تـــربت مع وا
أخـويــــــهــا في كـنف جـديــهـا بـعـد
وفـاة والــدهـا(نــهـا تــعـتـز بــالـوقت
الـــذي قــضــتـه مع جــدهـــا خــاصــة
اللـحظات األخـيرة التي جـمعتـهما

سويا).
وكـــتـــبـت عـــلى حـــســــابـــهـــا عـــلى
إنــسـتــغــرام (أن أكــون قــادرة عـلى
اإلمـســاك بـيـدك والــبـقـاء بــجـانـبك
واحتضانك وتقبـيلك على وجنتيك
ـــا قــد ورأسك يـــعـــني لي أكـــثــر 

تتصور).

ونــــــــــشـــــــــرت
جـــــاكـــــســــون
صــــورة لــــهـــا
ــسـكـة وهي 
بـيــد جـدهـا في
ـــــســـــتــــشـــــفى ا
وكــــــــذلـك صـــورا
جلـو جـاكـسون في

أيام شبابه.
ــــعـــروف عن جـــو وا
جـــاكــســـون وهــو أب
ألحـد عـشـر ابـنـا وابـنة
وجد لـنـحو 30 حفـيدا
أنه يــــسـيء مــــعــــامــــلــــة
أطــفـاله لـفـظـيـا وجـسـديـا
أثنـاء تدريبـهم على الـغناء
والـرقص.  واسـتبـعـد مـايكل
جـاكـسون الـذي روى قـصـصا
عن اخلوف والـتعـرض للـضرب

والده من وصيته.

شـكل الــفـنـان الـراحل راسم اجلـمـيـلي
فرقة شـبابيـة مسرحـية اصبـحت فيها
عـضـوا فـاخـتـارتـني الـفـنـانـة الـراحـلة
امل طه في مـسرحيـة مجـموعـة ملـكية
سرحية تـعالج مايحدث التجاريـة وا
في احلـيــاة الـيــومـيــة والقـيت وقــتـهـا
انــتـــقــادات كــثــيــرة ثـم مــرت مــرحــلــة
الـركود لـغـاية مـادعـاني اخملرج جـمال
ـســلـسل حب عــبــد جـاسم وقــدمـنـي 
وحرب بـدور بسـيط وصغـير لـكن قناة
الــشـرقــيـة اعــادت الـثـقــة لي واضـافت
لـرصـيـدي الفـني من خالل بـرنـامـجـها
االشــهــر زرق ورق وشــكل اسـتــمــرايـة
وجناح لي ) واضـاف ( في كل اعمالي
الاضع نـــفـــسي فـي مـــقـــارنه مع احـــد
وخـــاصــة في زرق ورق وعـــرفت كــيف
ـتــلــقي وهــنــا البـد ان اوازن الرضـي ا
اذكر بـاننـا كفنـان البـد ان نبـتعد عن
االنـــانـــيـــة وان نـــقـــدم درامـــا نـــزيـــهه
ومــدعــومــة من قـــبل الــدولــة واطــالب
بـــعـــودة الــرقـــابــة عـــلى مـــايـــقــدم من
مــــســـرحـــيـــات واعـــمـــال درامـــيـــة في

التلفزيون والسينما ) .
داخالت بـعـدهـا تـوالت الـشـهـادات وا
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ـوســيـقــيــة بـقــيـادة الـفــنـانــة الــسـوريــة احــيت والـفــرقــة ا
ـايـســتـرو مـحـمــد عـثـمــان صـديق حـفال في الــعـاصـمـة ا
ـوسيقية التي االردنية عـمان ضمن فعالـيات األمسيات ا

تنظمها مؤسسة عبد احلميد شومان سنوياً.

الـــصــحـــفي الـــعـــراقي شـــاركــته
االوساط الـصحـفيـة العـزاء لوفاة
والــدته . واقـيــمت الــفـاحتــة عـلى

وصل. روحها في مدينة ا

اضي ـوت اخلمـيس ا صـري غـيبه ا الـتشـكـيلي والـناقـد ا
عن عـمر نـاهز  79 عـاما. ونـعاه قـطاع الـفنـون التـشكـيلـية
صـرية في بيان وصـفه (بأنه أحد فرسان بوزارة الـثقافة ا

عاصر). صري ا ذهب التجريدي في فن التصوير ا ا
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 تواصل قاعة اجلواهري باحتاد العام
لالدباء والـكتـاب العـراقيـ استـضافة
ــلـتــقى االذاعي والـتــلـفــزيـوني الـذي ا
يــحــرص عـلى عــقـد نــدواته مــسـاء كل
يوم ثالثـاء محـتفيـا بشـخصيـة اذاعية
او فــــنـــيــــة قـــدمـت واثـــرت بــــعـــدد من
اعـمـالهـا وحـققـت حضـورا جـماهـيـريا
ـلـتــقى مـعــهـا بـاب احلـوار ويـفـتــتح ا
اضي والـنقـاش وفي مـساء الـثالثـاء ا
ـلــتـقى عــلى مـوعـد مع كـان جـمــهـور ا
الـفــنـان الــكـومــيـدي احــسـان دعـدوش
الــذي واكب وعــمل في مــجـال الــدرامـا
سرحـية والقى جناحا التلـفزيونيـة وا

جيدا لدى اجلمهور .
ـلتـقى اخملرج اجللـسة قـدمهـا رئيس ا
صالـح الصـحن قائـال ( اليـوم نحن مع
فـنان ملء الـشـاشـة اداءا وفنـا وجـماال
وابـتـعـد عن الـتـهـريج واالسـفـاف نـشـأ
في زمن صــــحي كــــانت فــــيه االجـــواء
الفـنيـة موجـوده مع حضـور ومشـاركة
كـبار الـفنـانـ وهو من جـيل االبداع )
وعن سـيــرته الــذاتــيـة قــال الــصـحن (

دعــدوش هــو خــريج مــعــهــد الــفــنــون
اجلـمـيـلـة فـرع الـتـمـثـيل وخـريـج كـلـية
الــفــنــون اجلــمــيــلــة قــسـم الــســيــنــمـا
والــتـــلــفــزيـــون حــاصل عـــلى شــهــادة
اجستـير  قسم السـينما والـتلفزيون ا
يـدرس حـالـيـا عـلى شـهـادة الـدكـتوراه
لــيــتــخـصـص في مــجـال الــتــلــفــزيـون
ويـعـمل مــشـرفـا فـي مـديـريــة الـنـشـاط
درسي ببغداد وعمل في راديو دجلة ا
بـصفـة معـد ومقـدم لـبرامج عـده وعمل
في شــبــكــة االعـالم الــعــراقي وحــصل
ـثل في مـهـرجان عـلى جـائزة افـضل 
حقي الشبلي عام  1985مثل العديد من
ـسـرحيـات الـشعـبيـة الـكومـيـدية الى ا
ـسلـسالت الـتلـفـزيونـيـة منـها جـانب ا
عالم الست وهيبه وزرق ورق باجزائه
االربعة واخرج اربـعة افالم سينـمائية

قصيره ) .
وعن مسـيرته احلـافلة بـالعـطاء حتدث
الـــفـــنــــان احـــســـان دعـــدوش قـــائال  (
مشـواري الفـني موهـبة الـسلـوك العام
تختـلف عن اخلاص فبدايـاتي انطلقت
ــدرســـة االبــتــدائـــيــة وكــان لــدي من ا

الــهـاجس الــكـومــيـدي في بــدايـة االمـر
ولكن واجهت رفضا من الـعائلة بعدها
 مــنـــحي فـــرصــة مـن خالل الــفـــنــان
الراحل عبد الله جواد الذي اخذ بيدي
ــدة خـمس سـنـوات بــعـد الـتـخـرج من
مـعهـد الفـنون اجلـمـيلـة في ذلك الوقت

{ لـــوس أجنــــلـــوس  –وكـــاالت -
ـغني األمريكي الـشهير رثت ابنة ا
مايكل جاكسـون جدها الراحل جو
عـبـر نـــــــشـر صــورة تـظـهـر فـيـهـا
ــــــــســـــكـــــة بـــــيـــــده خالل وهـي 
الـســاعـــــــات األخــيـرة من حــيـاته
قــائـلـة (إنه جـعــلـهـا هي واآلخـرين
فـــخـــورين بــــكـــونـــهم من عـــائـــلـــة

جاكسون).
 وقـــالـت بـــاريس جـــاكـــســـون (20
ــايــكل عــامـــا) االبــنــة الــوحــيــدة 
جــاكـــســـون في حـــســابـــهـــا عــلى
إنستغرام (إنه رغم فـترات التباعد
الـــســابــقــة زار الـــعــديــد من أفــراد
الـعـائـلـة الـكبـيـرة جـو جـــــاكـسون
ــاضي عن قــبل وفـــاته األربــعـــاء ا

عمر 89 عاما).
وتـــــوفـي كـــــبــــــيـــــر الـــــعــــــائـــــلـــــة
ـوســــــــــيـقيـة الـتي قـدمت فـرقة ا
(جاكسون  (5وخرج مـنها فـنانون

اخملـــرج االذاعـي الـــرائــــد حــــسن عــــبـــد
الــصـاحب االنـصـاري عـن عـمـر نـاهـز69
ـــرض عـــامـــا بـــعـــد صـــراع طـــويل مع ا
واخملـرج االنــصـاري من مــوالـيــد بـغـداد
عام 1951 دخل االذاعة في سـبعيـنايات
ــاضي هــو شـــقــيق اخملــرجــ الـــقــرن ا
الـراحـل مـهـنـد وعلي االنـصـاري وعمل
في قـــسم الـــدرامــا االذاعـــيـــة مــســـاعــدا
مـــخــرجــا ومـن ثم مــخــرجـــا اذاعــيــا في
قسمي الدرامـا والثقافيـة واخرج العديد
ـوسـيقى من االعـمـال االذاعـية واخـتـار ا
الــــتـــــصــــويــــريـه لــــعــــدد مـن االعــــمــــال
ـونتاج التـلفـزيونيـة  وكان بـارعا بفن ا
االذاعي الى جــانب عالقــته الــطــيــبه مع
ـهــنـة  تــزامـنت وفــاته قـبل زمالئه في ا
يــــوم من االحــــتــــفـــــــال بــــالــــذكـــرى 82
لـتاسـيس اذاعة بـغـداد الذي قـضى فيـها

اكثر من 40 عاما . 
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تــلــقت االوسـاط االذاعــيــة والـتــلــفـزنــيـة
مــســـاء امس االول الــســبـت نــبــا رحــيل

حسن االنصاري

الــشــديــد بــإحــســـاسه بــالــشــبــاب
ومـشـاكلـهم كـتب رمـضان تـغـريدة
عـلى تويـتـر جاء فـيـها(سـنة 2004

كـان عـمري
 سنة..16
كــــــــــــنـت ال
أملك شـيئا
إال ثـــــقــــتي
في الــــــــــله
وحــــــــوالي
 جنيه13
قـــابـــلت كمّ
إحــبــاطـات
ال يتحملها
أحـد.. كنت
أنـــــتـــــظـــــر
اخملــرجــ
أمــــــــــــــــــــام
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كـــتب أحـــد الــشـــبــان عـــلى إحــدى
صـــــفــــحــــات مـــــواقع الـــــتــــواصل
االجتماعي اخلاصـة بالنجم محمد
رمــضـــان تــعــلــيــقًــا جــاء فــيه (أنه
يــعـاني مـن مـشــاكل مــاديــة وأزمـة
مالية وأنه بحاجة للمساعدة حتى
يسـتطـيع أن يكـمل تكـاليف الزواج

وتسديد ما عليه من ديون).
وتـفـاجــأ اجلـمـيع بــأن رمـضـان رد
عـلى تـعـلـيق الشـاب ولم يـتـجـاهله
وأخــبــره بـــأن يــرسل الــتــفــاصــيل
والــعـنــوان ومـا يــلــزم حـتى يــقـوم
ــبــلغ مــالي ــســاعــدتـه ودعــمه 
ليـسـتطـيع أن يكـمل زواجه و يحل

الية. مشاكله ا
وتزامـنًا مع هذا األمـر الذي حصل
ولـفت نــظـر جـمــهـوره وإعــجـابـهم

سالمة لفـيلم جديـد يعـمل عليه مع
اخملرج رؤوف عـبـد العـزيز ومازال
ـراحل الـتـحــضـيـريـة األولى فـي ا
ولم يـــتم اإلســـتــقـــرار عــلـى إســمه

بشكل نهائي حتى اآلن.
وعن فــيــلم (خــبــر عــاجل) والــذي
تـعـاقـد عـلـيـه مـنـذ فـتـرة وكـان من
ــفـتــرض أن يـخــرجه رؤوف عـبـد ا
العزيـز أشار في تصريح الى (أنه
لن يــقــدم هــذا الــفـيــلم وأصــبح ال

يعرف شيئاً عنه).
ـــــــــوسم وشــــــــارك سـالمـــــــــة في ا
ــســلــسل ــاضـي  الــرمـــضــاني ا
(فـوق الـسـحـاب) بــطـولـة إبـراهـيم
نـصـر نـهال عـنـبر عـفـاف شـعيب
مـــنى عــبـــد الــغـــني وغـــيــرهم من
تـألــيف حــســان دهـشــان وإخـراج

رؤوف عبد العزيز.

سارح بالليـالي باحثًا عن فرصة ا
وال أيأس رغم إحـباط بـعضهم لي.
واآلن بـعد وصـولي لبـداية طـريقي
أردت أن
أكـون أمـلًا
لــكل شـاب
يــــــــــــائـس
..مــــفــــيش
مـسـتـحـيل
ثــــــق فـــــي

الله).
عــــــــــــــــــلـى
صــــعــــيـــد
آخـــــــــــــــــــر
يـــحــــضّـــر
ــــــمـــــــثل ا
ــــصــــري ا
هــــــــــــــانـي

{ لـــوس- اجنـــلــوس  –وكــاالت -
رفـضت احملـكـمـة الـعـلـيـا فـي لوس
أجنــلـــوس قــبــول الـــدّعــوى الــتي
ي ــمــثـل الــعــا رفــعــهــا مـــؤخــراً ا
جـونـي ديب طـالب فـيـهـا بـتـأجـيل
احلــــكـم في قــــضــــيـــتـه ضـــدّ إدارة
أعــمــاله الـسّــابــقـة حــيث اتّــهـمــهـا
بــــســــوء اإلدارة وتـــــســـــــبّـــــبت له
ـشـاكل مـالـيّــة كـبـيـرة وطـالـبـهم

بلغ قدره 25 مليون دوالر.
ـــقــابـل أبــدت شـــركــة وارنــر في ا
بـــروس مــــخـــاوفـــهـــا مـن تـــأثـــيـــر
الــــقـــضـــايــــا واإلتـــهـــامــــات الـــتي
يــواجــهــهـــا جنم ديب عــلى فــرص
ــقـبل (الـوحـوش جنـاح فـيــلـمـهـا ا
ــــذهــــلـــة 2) وتـــمــــنّت أن يــــصل ا
ـتــنـازعـان إلى تـسـويـة الـطـرفـان ا

قـضــائـيّـة نــهـائــيّـة يـوم  14تـمـوز
قبل بحسب ما أعلنته احملكمة. ا

جوني ديب
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محمد رمضان

وحرب وحاولت ان اخلق منه شخصية
تلك كوميـدية وانا جـدا احترمه فـهو 
امـكانـيـة فنـية كـبيـرة واسـتطـاع سحب
الـــــبـــــســـــاط من خـالل ابـــــداعـــــاته في
شخصيـات متعدده من الكـثير وخاصة
في بــــرنـــامج زرق ورق ) بــــعـــدهـــا
داخالت تـوالت الـشـهـادات وا

وفي خـــتـــام اجلـــلـــســة 
تـقــد درع اجلـواهـري
من قــبل الــصــحن كــمـا
ــصـور الـرائـد قـدم له ا
صــبــاح الــســراج قالدة
االبداع لتختتم اجللسة
بـــــالــــتــــقـــــاط الــــصــــور
الـــتــــذكــــاريـــة مع
دعــــــــــــــــــــــــــدوش

وجمهوره .

من قـبل زمـالء واصـدقـاء الـفـنـان واول
ــتـحــدثــ كــان اخملـرج جــمــال عــبـد ا
جــاسم فــقـــال ( الــفــنــان احــســان هــو
انـــســـان واخ وصـــديق يـــحـــمل احلب
ـعـطـاء الى االخـرين واحـبه الـصـغار ا

والـكـبـار واخـتـرته في
مسـلـسلي حب

لتقى االذاعي والتلفزيوني يحتفي بإحسان دعدوش ا

rþU  ÊU d

الـشـاعــر الـعـراقي احــتـفى به قــصـر الـثــقـافـة والــفـنـون في
الديوانـية بـالتعـاون مع احتاد األدباء والـكتاب في احملـافظة
ـقـر الـعـام وطـبع ـسـابـقـة احتـاد األدبـاء والـكـتـاب ا لـفـوزه 

عنون (نبي اعزل) . ديوانه ا


