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الـنـاقـد والـتـدريـسي  في اجلـامـعـة األردنـيـة صـدر له عن
دار هـبـة (ناشـرون ومـوزعـون) كـتـاب جديـد عن رئـيـسـها
األسبق الراحل مـحمود السمرة بعنوان (محمود السمرة
والـنقد األدبي   2018 -1923 ) يقع في  126صـفحة من

توسط. القطع ا
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الـشـاعـر الـعـراقي انـتـهى مـؤخراً
من طــبع كـتــابه اجلـديــد ( أفـكـار
وقــراءات في األدب وحتـوالته ) .
ويتألف من قسم  أولهما يقدم
أفـــــكــــــاراً ورؤى بـــــشـــــأن األدب
امــا الـــثــاني فـــهــو قــراءات والــفـن واألجــنــاس األدبـــيــة 

ومتابعات نقدية في مجموعات شعرية وقصصية.
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قبـلة ليـلة رمضـانية في طرب الـعراقي يحـيي اجلمعـة ا ا
راكز التجـارية ببغداد. مقـدما مجموعة من مطعم بـأحد ا

اشهر اغنياته.
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الـتـشـكـيـلي الـلـبـنـاني افـتـتح فـي كـالـيـري اكـزود بـبـيروت
ـعنـون (لعـبـة ألوان) بـعد غـياب يـناهـز العـشرة مـعرضه ا
عـرض لـغـاية أعـوام عن الـسـاحـة الـتشـكـيـلـية ويـسـتـمـر ا

الـ 18من الشهر اجلاري.

 تشعر بالراحة أكثر تتناغم مع االجواء وتتحرّر من
قيد. يوم السعد السبت.
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 ترددات أزمـتك العاطفية وصل صداها الى االقرباء
لكن االمر على طريق احلل .
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ـصـاحلـة والـتـقـارب كمـا أن قـدرتك تـمـيل إلى روح ا
على التعبير الفتة لالهتمام.
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ـــلـــقـــاة عـــلى عـــاتـــقك  خـــفف مـن كـــاهل األعـــبـــاء ا
وخصص وقتاً أطول للرياضة.
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ـبـادىء التـي يتـمـتع بـهـا الـشـريك تـشـكّل مـنـطـلـقاً  ا
لعالقة مستقبلية متينة.
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 قـــد يــكـــون هــذا الـــيــوم مـــنــاســـبــاً لـالســتـــثــمــارات
هنية وطرح االفكار ووضع الشروط. والنقاشات ا
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 تـوفّر لك الفـاكهة مـزيداً من الـفيتـامينـات الضرورية
وهي افضل من االدوية.
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 بـعض الـتــفـاؤل قــد يـكـون دافــعـاً إلى مــصـاحلـة مع
الشريك وعودة األمور إلى طبيعتها .
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 اجلـوّ مـربك ومـعـقـد لـذا عـلـيك الـتـروي واالسـتـراحـة
وعدم خوض ميادين صاخبة. رقم احلظ.2
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 قـلق بشـأن أحد افـراد العـائـلة جـراء إصابـته بوعـكة
صحية مفاجئة يصيبك بألم حاد في الرأس.
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ال جتـازف وال تــخـالـف الـقــوانـ مــزاجك مـتــقـلب ال
زاح .يوم السعد اخلميس. يتحمل ا
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 تُدير أعـمالك بنشاط وحيويّة ولن تتوقّف طويالً امام
العقبات رقم احلظ . 6
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اشطب  الكلمات ادناه
كن بكافة االجتاهات و
شطب احلرف اكثر من
مرة لتحصل على الكلمة

طلوبة: (بحيرة ا
عربية):

افالم  –دريد حلام –
احلدود  –ادوار –

مسوح  –تمثيل  –فنون
 –ابداع  –حفلة –

اهتمامات  –تبر  –ودع
 –براك  –فلم  –لوح –

معرض  –حرف  –رسم
 –جحر  –جرد  –ماج.

وكـيل وزارة الـثقـافـة الـعـراقـيـة لشـؤون الـسـيـاحـة واآلثار
حـضــر ورشــة الــعـمل الــتي أقــامــتــهـا دائــرة الــدراسـات
ـنظـمـات الـدولـيـة بـعـنوان والـبـحـوث بـالـتـعـاون مع قـسم ا

ي). (بابل موقع تراث عا

الفجر 3.31
الظهر 12.06
غرب 06.57 ا
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قـال الــله تــعــالى: بــسم الــله الــرحـمن
الـــرحـــيـم ( وعـــبـــاد الـــرحــــمن الـــذين
ـــشـــون عـــلى األرض هـــونــاً وإذا
خـاطبـهم اجلـاهـلـون قـالـوا سالماً)

(الفرقان63)
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ـؤسسـة شومان فـي عمان اعـلنت ان الـرئيـسة الـتنـفيـذية 
ــقــبل ورشــة عــمل ــؤســســة تــنــظم في  23 حــزيــران ا ا
ـسرحي للـطفل) لثالثة متخـصصة بـشأن (كتـابة النص ا

أيام متتالية في قاعة منتدى شومان.
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مـــوهــبـــة الــشـــاعــر طــاهـــر ســلـــمــان زاخــرة
انه من بـــ الــشــعــراء األكــثــر بــاألجنــازات 
احـكــامـا في صــنـعــة الـشــعــر الى جـانب انه
صاحب منجز غزير في كتابة األغنية ويحتل
مــركـز الــصــدارة في ذلك ان مـوهــبــته مـثل
تــيــار جــارف اليــنــتـهـي يــكــتب األغــنــيـة
بــالـشـعــر الـعـامي اضــافـة الى األوبـريت
والـشــعــر الــفــصــيح وحلن الــعــديـد من

شهورة. سألته : األغاني ا
{ ماسر هذا التعدد األبداعي ?

- في حقيقة األمر ان هذا التعدد املته
ـتـعـددة في ـوهـبــة ا عــلي اعـتـبــارات ا

األبداع.
{ لنقف امام اهم محطاتك في األغنية ?

- استـطيع الـقول ان مااجنـزته عبـر كبار
ـلـحـن يـشـكل عالمـات بـارزة في األغـنـية ا
ــثــال حــقــقت الــعــراقـــيــة وعــلى ســبــيـل ا
اغــنــيــاتـي حــضــورا بــارزا وواســعــا لــدى
اجلـمــهـور مـثل اغـنـيـة مـرة ومـرة واغـنـيـة
بــالـــله ســـلم سالم واغـــنـــيــة مـــجــرد كالم
لــلـمــطــرب ريــاض احــمـد احلــان جــعــفـر
ـسـتـمـعـون اخلــفـاف وأسـتـأنس بـهــا ا
كثيـرا وبخصـوص اغنيـة مجرد كالم
ـطـرب الــعـربي فـقـد غــنـاهــا ايـضــا ا
عــاصي حـالني واألمــر يـنــطــبق عــلى
اغنية وداعـا ياحزن للمـطرب ياس خضر
احلـان طـالب الـقـرغـولي واغـنـيـة لوحتب
لــومـاحتب احلــان طـارق الــشـبــلي وغـنـاء
مـحــمــود انــور حـيث اشــتــهــر من خاللــهـا
ـــلــحن مــحـــسن فــرحــان وتــعـــامــلت مع ا
بأغنيت هما انته العزيز اتغيرت وأغنية
ـطـرب سـعـدون جـابـر اضف ـطـار غـنـاء ا ا
طربـ حيث غنى الى اغاني كـثيرة ألغـلب ا
طرب الراحل عارف مـحسن اغنية اكول لي ا
الله على العايل احلان طارق الشبلي واغنية

عالـهيـده وهداني احلـان ذياب خـليل واغـنية
والله ومحتاجك ياخي للمطرب محمود انور
احلـان يوسف نـصار واغـنيـة غـربة لـلمـطرب
قـحـطــان الـعـطـار احلـان نـامق اديب واغـنـيـة
منسـي احلان طـالب القرغـولي غنـاء سيناء
طربان هادي واغنية لعيونك يـاحلو غناها ا

سعدون جابر وقحطان العطار.
طرب كاظم الساهر ماهي اعمالك معه ? { وا

- غنى لي الساهر قصيدة ال لست فاتنتي .
{ وماذا عن كونك ملحنا?

-حلـنت اغــنـيــة هــلـو واحــنه نـهل لــلـمــطـرب
فـاضل عـواد وكذلـك اغنـيـة خـليك عـني بـعـيد
وهن من كـلــمـاتي وفـي بـدايــة الـســبـعــيـنـات
حلـنت اغـاني ذاع صيـتـهـا انذاك مـثل اغـنـية
ه الـهـوى دك بابي واغـنيـة هلك وين ويه يا

ياحاير وهيه يبالم وغيرها.

{ وفي مجال االوبريت ?
- كتبت اوبـريت اجلنية والـكاسور واوبريت

القنطرة
طـبـوعـات فلـدي ديـوان شـعر امـا مـايخـص ا
بـالـلهـجـة العـامـية عـنـوانه نبض الـصـحارى
ديـوانـ بالـشـعر الـفـصـيح وقد نـلت شـهادة
الـدكـتـوراه الـفخـريـة من قـبل مـعـهـد الـتاريخ

العربي.
{ ان مــنــجــزك رفــيع الــشــأن هــذا يــجــبــرنــا عــلى
احــتـرامه بــالـتــأكـيـد لــكن مـايــحـزن انك تــسـكن في

دينة وباأليجار كما نعلم ? اقاصي ا
عيـشيـة صعـبة وأني اعاني من - الظـروف ا
مــرض زوجــتي الــتي التــعــالج اال فـي خـارج
العراق اضافة الى ان اغلب احلقوق مهدورة
وقليلـة بحق مؤلف األغنـية في العراق بوجه

عام.
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ـاضي البيت الـثقافي في اخملرج الـعراقي ضيـفه االحد ا
ديـالى بـجـلـسـة اقـيـمـت بـالـتـعـاون مع نـقـابـة الـصـحـفـيـ
العراقـي فرع ديالى حتدث فيها عن مسيرته الفنية التي

امتدت  40 عاما ب االخراج والتمثيل والكتابة.

ـطـربـة الـلـبـنـانـية بـدأت مع الـفـنـان زيـاد بـرجي تـصـوير ا
كـلـيـب جـديـد في بـيـروت ألغـنـيـة جتـمـعـهـمـا عـلى أن يـتم

إصدار االغنية والكليب خالل عيد الفطر.

   قـــــال رســــول
الــــلـه صــــلى
الـــله عــــلـــيه
وســــــــــلـم (ال
يــزال الـنــاس بــخـيــر مـا
ـــلــــوا الــــفــــطــــر) و قـــال عــــجـَّ
(ص)(إذا أقـبل الـلـيل من هـا هـنـا
وأدبـر الـنــهـار من هـا هــنـا وغـربت
الشـمس فقـد أفـطر الـصائم). (رواه

البخاري ومسلم).
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ــشـاهـدة واألحـداث الـتي فـيــهـا تـنــويع بـا
وقوة احلوار هنـاك (كلبش دقـيقة صمت

الكاتب(
سلسل السوري اللبناني(الكاتب) تأليف ا
ر حنا وإخـراج رامي حنـا تمـثيل (باسل
اخلــيـاط دانــيــيل رحــمه) مــنــذ احلــلــقـات
األولى يــشــدنــا أداء بــاسل اخلــيــاط وهــو
يجسـد دور كاتب روايـات بولـيسـية والتي
يعدها الـبعض بانـها ليـست روايات أدبية
بـيــنــمـا يــدافع عــنـهــا الــكـاتـب يـوسف في
ـة والـعـقاب ـسـلـسل ويـعـد روايـة اجلـر ا
لدستوفسكي رواية بـوليسية وكذلك رواية
هامـلت لـشكـسبـيـر فيـهـا حبـكة بـولـيسـية
وبعـد احللـقـة الثـانـية يـتحـول الـكاتب إلى
ـة قــتل عــشـيــقــته الــطـالــبـة مـتــهم بــجــر
وتتـصـاعد األحـداث عـبـر محـورين الـبحث
عن الــقـاتـل واحملـور الــثــاني عالقــة احلب
بـ الـكــاتب واحملـامــيـة. الــنص الـدر امي

كن قراءته. الناجح هو النص الذي 
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ـوسم ضـعـيـفة يبـدو لي أن الـدرامـا لـهذا ا
صريـة لتـركز على جدا وهبـطت الدرامـا ا
ـتـعـة الــسـطـحـيـة أعـمـال شـعــبـيـة تـوفــر ا
وتـــعـــتـــمـــد عــــلى اسم الـــنــــجم اكـــثـــر من
ـوضـوع وتـفـتـقر الـدرامـا الـسـوريـة إلى ا
الدراما الـتي توفـر البـهجـة لذلك تـلجأ إلى
ــشـتـركـة كــثـيـرا مع لــبـنـان أمـا األعـمـال ا
الدرامـا الـعراقـيـة فال يـبدو بـأن مـشـكلـتـها
فـقط بـعــدم تـوفـر الـتــمـويل فـبـعــد تـوفـيـر
التـمويل لم تـتغـييـر إيجـابيـا و اإلبتـعاد
عن تناول النظام السابق دراميا و اللجوء
إلى احلـاضــر وســلـبــيـاته بــشــكل مـبــاشـر
ومـبــالغ فــيه ويـفــتــقـر إلى احلــوار الــفـني
ـتـلـقي بـدال من الـشـعور قـنع  ويـجـعل ا ا
بالـتسـليـة والـفائـدة يجـعـله حزيـنا ويـأسا
ويخجل من متابعة مشاهد حتط من كرامة
كن العـراقـيـ ومن العـيش في بـغـداد و
اإلشارة إلى عدد قليل من األعمال الدرامية
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ـلـحن ـوت صـبـاح االثـنـ ا غـيب ا
حسن فـالح عن عمـر ناهز  55عاما

رض. بعد صراع ضد ا
والــراحل من مـوالـيـد الـعـمـارة عـام
 1964 قــدم لــلــســاحــة الــغــنــائــيــة
العشرات من االغانـي السماء مهمة
في مـــجـــال االغـــنـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة
والـعـربـيـة.. بـدأ مـسـيـره الـفـني في
اضي و تـعامل تـسعـيـنات الـقـرن ا
همة امثال مع الكثير من االسماء ا
يـــاس خــــضـــر وســــعـــدون جــــابـــر
ــطــربــ وســعــدي احلــلـي.. ومع ا
الــشـــبــاب فـي ذلك الــوقـت كــصالح
الـبـحـر وقـاسم الـسـلـطـان والـراحل
جالل خــورشـيــد غــيـر ان بــصــمـته
ـــــطـــــرب حــــا االهم كـــــانت مـع ا
الـــعـــراقي حـــيث قـــدم له اكـــثــر من
خــمــســ اغــنــيــة.  واصل عــطــاءه
بـشـكل مـلـفت لـإلنتـبـاه وتـعـامل مع
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طاهر سلمان
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{ لـندن - وكاالت - بـعد أقل من شهرين
من إبالغ مــعـجــبـيه بــأنه لن يـقــدم أعـمـاال
جـديدة ليـتفرغ لبـعض األمور الشـخصية
أطـلق مـغـني البـوب الـكـنـدي جاسـ بـيـبر
ـــغــــني والــــكـــاتب أغــــنـــيــــة جـــديــــدة مع ا
الـبريـطـاني إد شيـران.وشارك شـيران من
قـبـل في كـتـابــة إحـدى أغــاني بـيــبـر لـكن
أغـنيتهما اجلديدة ال أهتم (أي دونت كير)
هي أول دويـتو يطلقه النـجمان. وأثار بيبر
وشـيـران الــلـذان احـتال عـنـاوين األخـبـار
اضي بإعالن زواج كل مـنهما في الـعام ا
ــعـجـبـ حـفــلي زفـاف سـريــ فـضـول ا
عـــلـى وســـائـل الـــتــــواصل االجــــتـــمــــاعي
ــاضي حــول الــدويــتــو الـذي األســبــوع ا
يـغـنـيـان فـيـه عن شـعـورهـمـا بـالـوحـدة في
حـفل ولــكـنـهــمـا يـجــدا الـدعم في شـخص
قـريب. وكـتـب شـيـران عـلى صـفـحـته عـلى
إنـستغرام (أنا وجاس بيـبر أطلقنا أغنية
جديدة اسمها ’ال أهتم‘
وأتــــمــــنـى أن تــــنــــال
إعــجــابــكم ) بــيــنــمــا
كـتب بيـبر على تـويتر
(لـقد خـرجت للـنور.

ال أهتم).

جاس بيبر
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ــيــة الــفــنــون اجلــمــيــلـة فـي اكــاد
ــوســــــــــــــيــقـى ويــجــيــد قــســــم ا
الـــعــــزف عـــلى الـــعـــديـــد من االالت
ـــوســــــــيــقــيـــة وخــصــوصــا الــة ا

العود.

ــهـمــة مـثل الــكـثــيــر من االسـمــاء ا
ـــهـــنــدس مـــاجــد ا
وولــيــد الــشـامي
وغـــــيــــرهــــمــــا..
وتـخـرج الراحل

هندس حسن فالح وماجد ا
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يـصــادف شـهـر رمـضــان هـذا الـعـام مع أداء
الـطالب المــتـحـانـاتــهـا الـنـهــائـيـة في أغـلب
الــدول الــعــربــيــة مع تــراوح عــدد ســاعــات
الصوم ب  15و 17سـاعة .وبالتـأكيد هناك
نـصـائح غــذائـيـة تـنـفع الـطــلـبـة الـصـائـمـ
نـتعـرف على بـعض منـها وفـقا لـتقـرير لـلبي
بي سي(يـقول  استشـاري التغذيـة العالجية
الـدكـتـور أحــمـد ديـاب:إن الـطالب عـلـيـهم أن
يـــحـــرصــــوا في رمــــضـــان عـــلـى تـــنـــاول 4
فـيـتـامـيـنـات و 4أمالح مـعـدنـيـة مـهـمـة جـدا
خ والـــتـــركـــيـــز واســـتـــرجـــاع لـــوظـــائف ا
ـعــلــومـات والــفــيـتــامــيـنــات االربــعـة هي ا
عـلـومات : مـهم جـدا لـوظيـفـة نـقل ا الـكـول
ــكن احلـصــول عـلـيـه من الـفـول خ و في ا
ـكـسـرات .وحـمض الـفـولـيك: الـسـوداني وا
ـكن احلـصـول علـيه من اخلس الـسـبانخ
ـركب: مـهم جدا جـنـ القـمح.وفـيتـام ب ا

ـكن احلـصـول علـيه عن لـتـولـيـد الطـاقـة و
طــريق تـنــاول كــوب من الـلــ  أو كـوب من
الــلــ الــرايب مع الــســحــور.وفــيــتــامــ أ:

ــكن احلـصــول عــلـيه يــحـسن الــتــركـيــز و
بـإضــافـة ثـمـرة جــزر إلى طـبق الــسـلـطـة أو
ثــمـرة فــلـفـل أخـضــر.امـا االربــعــة انـواع من

ـــكن ـــعـــدنـــيـــة فـــهي احلـــديـــدو  األمالح ا
احلـصـول علـيه حلديـد من طـبق سـلطـة على
وجــبــة اإلفــطــار ومـلــعــقــة عــسل أســود في
الـــســـحــــور أو ثـــمـــرة مــــوز بـــ اإلفـــطـــار
كن احلصول عليه من نغنـيز:  والـسحور.ا
اخلــبــز الــبــلــدي الــعـادي وحــبــوب الــقــمح
ـكـن احلـصـول عـلـيه من الـكـامــلـة.والـيـود: 
تـناول األسـماك مـرتـ أسبـوعيـا على وجـبة
اإلفــطـار وبــيــضـة مــســلـوقــة في الــســحـور
أكوالت يـوميا.الفوسفـور: نحصل عليه من ا
الــبــحـريــة واألســمــاك ومــنــتــجــات األلــبـان
واجلـ األبــيض). ولـلــتـغــلب عـلـى مـشــكـلـة
الـعـطش يـنصح ديـاب الـطالب بـ(تـناول 12
ـيـاه والـسـوائـل والـعـصـائـر في كـوبـا مـن ا
الـفــتـرة مــا بـ اإلفـطــار والـســحـور وكـذلك
ـياه الـغـازية تـمـامـا ألنهـا تـزيد من جتـنب ا
ــهم أيــضـا عـدم اإلحـســاس بـالــعـطــشـومن ا

اإلفراط في تناول الشاي والقهوة ).
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