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احمد سلمان يحيي قراء (الزمان) في منزله
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عمـيد كلـية اآلداب السـابق في اجلامعـة األردنية صدر
له عن دار مـجدالوي لـلنـشر والـتوزيع في عـمان كـتاب
ـتـغـيـر بـعـنـوان (الـدولـة والـتـنــمـيـة الـعـربـيـة حتـوّالت ا

ي). النفطي والعالقة مع النظام العا
qO³½ nOÝ

ـطـرب ـطــرب الـعــراقي يـحـيـي حـفال مـشــتـركــا مع ا ا
الـلبـنـاني مـلحم زين ضـمن حـفالت عـيـد االضحى في

احد فنادق العاصمة اللبنانية بيروت.
 —uCš oO Ë Âd

 W¹dJÐ bL×

كـتبـة الوطـنيـة ضمن الشـاعر االردني ضـيـفته دائـرة ا
نشـاط كـتـاب االسبـوع لـلـحديث عن ديـوانه (ال تـسـافر

أيها احللم) الصادر عن دار يافا للنشر والتوزيع.

d¹uBð e−M¹ rO¼«dÐ≈

«eO  wM
تالـيف عبـد اخلالق كـر واخراج انور
الـيـاسـري.. و بـطـولـة نـخـبـة مـن جنوم
مثل كامل ابراهيم (ان العراق.. وقال ا
الفـيلم يتـحدث عن اعادة الـكفاءات الى
الـــــوطن). امـــــا عن دوره
في الــــفــــيــــلـم فــــيــــقـــول
ــــوقع دنـــيـــا ابــــراهـــيم 
الــــفن(انـه يـــجــــســــد في
الـــــفــــــيــــــلم دور ســــــيف
الـــــشـــــخص الـــــوســـــيط
الخـراج الـكـفـاءات خارج

العراق). 
و يظهر ابراهيم في هذا
الـفيـلم بـ (لـوك) مخـتلف
ـظـهر الـذي اعـتاده عن ا
اجلـــمــــهـــور مـــنـــذ ثالث
سنوات. ويـعود ابراهيم
ـصـريـة الى الـعـاصـمـة ا
لـــلـــمـــشـــاركــة فـي فــيـــلم
ومسـلسل وعـد جمـهوره
بـالـكــشف عـنـهــا قـريـبـاً.

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

 مـؤخـرا في العـاصـمة االذريـة بـاكو
اجنـــاز تـــصـــويـــر مـــشـــاهـــد الــفـــيـــلم
الـــســيــنــمــائي (مـــنى فــيــزا) وهــو من

l  ÍdO³  s( tÐUAð

Îôbł dO¦¹ Í«dG  WLO½dð
الـســيـنـمـائي في سـويـسـرا و الـذي
يــــــــــــقــــــــــــام خـالل شــــــــــــهـــــــــــر اب
اجلاري..ومشار موقع دنيا الفن ان
(الـفيـلم يتـنـاول قضـية
نـــبـــذ الــــتـــطـــرف بـــكل
أشـــكـــاله وأن الـــعــنف
وشارك ثقافة مجتمعية
في انـــتـــاجه ثالث دول
ـــــــــــانـــــــــــيـــــــــــا هـي: ا
وسـويـسـرا وانـكـلـترا
ومن إخـــراج الــــفـــنـــان
الــسـويــسـري من أصل
عــراقـي ســمــيــر جــمـال
الــدين.و يــلــعب ادواره
كل مـن هــــيـــــثم عـــــبــــد
الرزاق و زهـراء غندور
و عواطف نـعيم و علي

دعيم و اخرون).

ÊU e « ≠ œ«bGÐ

 اخـتـيـار فـيـلم بـغـداد في خـيـالي
لـلـمـشــاركـة في مـهـرجــان لـوكـارنـو

ÊU e « ≠ wÐœ

غربية دنـيا بطمة مـتابعيها شاركت الفنانـة ا
عبـر حسابـها الـرسمي على مـوقع إنسـتغرام
ـنتج صـور الهـديـة التي تـلـقتـهـا من زوجهـا ا
محـمد التـرك وهي عبـارة عن سيـارة سبورت
مــازاراتي والــتي تــعــد من بــ أفــخم وأغــلى
الـسـيـارات في الـوقت احلـالي.وعـلـقت بـطـمة
قـــائـــلـــة(وحـــشي اجلـــديـــد مـــازراتي من بـــ
السـيارات اللي أعـشقـها خصـوصًا الـسبورت
غرانـتوريـزمو) وغـازلت زوجهـا قائـلة( كـلمة
أحـبك قــلــيــلـة في حــقك.. يــعــطـيــني خــيــرهـا
ويــكـفـيــني شـرهــا ويـعـطــيـكم يــا رب عـلى قـد
قلوبكم.وبـعد ان استعـرضت الهدايا الـباهظة
الــثـمن عــبـر حـســابـهــا عـلى مـوقـع الـتـواصل
وألنــهــا ال تــريــد أن تـتــعــرض ألي انــتــقـاد أو
تعليق سـلبي قامت بـإغالق خاصية الـتعليق
على كل مـا نـشرته من صـور خـاصة بـالهـدايا

التي وصلتها.

{ لــــوس اجنــــلــــوس  –وكـــاالت -
إكـتــشـفت جلــنـة حتــكـيـم أمـريــكـيـة
قد خـاصـة أن الـنـجـمـة كـاتي بـيري 
ســـرقـت أحلـــان تـــرنـــيـــمـــة (بـــوب)
ـر مـاركوس مـسـيـحـيـة أطلـقـهـا ا
غــــراي عــــام 2009 حتـت عــــنــــوان
(صـوت فـرح) ونـسبـتـهـا ألغنـيـتـها
(حــصـان اســود) الـتي القـت شـهـرة

كبيرة عام 2013.
وإعـــتــبـــر مـــحـــامي غـــراي مــؤلف
ـــســـروقــة ومــغـــني الـــتـــرنـــيــمـــة ا
األحلـــــــــان(أن اإليـــــــــقـــــــــاع واخلط
ـوسـيــقي في مـا يـقـرب من نـصف ا
حــصــان اســود يــشـبــهــان إلـى حـد
ـوســيــقي كــبــيـر اإليــقــاع واخلـط ا
وجودين في ترنيمة صوت فرح). ا
من جـهته مـحـامي بـيري دافع عن
موكلـته معتـبراً (أن أقسـام األغنية
ـعـنـيـة تـمـثل نـوعًـا مـن الـعـنـاصر ا

ـــوســــيـــقــــيـــة ا
الـبـسـيـطة الـتي
إذا ثــــبـت أنــــهـــا
خاضعـة حلقوق
الــطـبع والــنـشـر
ســـــــــــــتـــــــــــــؤذي
ـــــــوســــــيـــــــقى ا
وجــمـيع مــؤلـفي

األغاني).
واعــلـــنت بــيــري
منذ فـترة رغبـتها
بـــــالـــــتـــــعـــــامـل مع
ســويـفـت في أغـنــيـة

مشتركة.

انت اليوم تـمر بالـعديد من الـضغوطات ولـيست لديك
الرغبة باداء اعمالك.

qL(«

احذر اليـوم من تهـورك في اتخاذ اي قـرار قد يـنقلب
ضدك.رقم احلظ 3.

Ê«eO*«

ـفــاجـاة احلــبـيب بــاالشـيـاء الــتى يـحــبـهــا فـهـذا قم 
سافة بينكما.  سيقرب ا

—u¦ «

تــــمــــضي الــــيــــوم اجــــمـل االوقــــات مع مـن حتب في
استعادة ذكرياتك اجلميلة معه. 

»dIF «

هـام التى علـيك بدون شغف .يـوم السعد انت تؤدي ا
االربعاء.

¡«“u'«

ـتـراكـمة عـقـلك ال يـتـوقف عن الـتـفـكـيـر في االعـمـال ا
التى يجب ان تنجزها . 

”uI «

ا لـيـست لـديك الـيـوم الـرغـبـة في مـواجـهـة احلـبيـب 
تشعر به اجتاهه.

ÊUÞd «

صروف قد تواجه الـيوم مشكـلة مع الشريك تـتعلق 
البيت.يوم السعد االحد.

Íb'«

ناسب.ترهق نفسك اجل نقـاشك مع الشريك للوقت ا
في االعمال حاول ان تسترح.

bÝô«

انت الـيوم تـبـرع في اجناز مـهـامك وتتـمـتع باالبـتـكار
واالبداع في عملك.

Ë«b «

تـتـلقـى دعوة الـى اخلـروج اليـوم مـن احلبـيـب تفـرحك
وتـــــــــــــنــــــــــــــســـــــــــــيــك تـــــــــــــعـــــــــــــبــك. رقـم احلـظ 2. 

¡«—cF «

لالسف قـصـة احلب الـتى تـعيـشـهـا من طـرفك فقط .
يوم السعد الثالثاء.

 u(«
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اكتب مـرادف ومعـاني الكـلمات
افقـيـا فقط  فـي العـمـود الوسط

طلوبة: حتصل على الكلمة ا
WO{U¹— W³ÝUM

1- هدأت واستقرت

2- دولة اوربية

3- متينة

4- عالمة الكترونيات

5-  رمز للدول

6-  قاع

7-  وسيلة اعالمية

8- استوحت

9- من انواع النمقل البري

ـتفـوق ـدرسة ا الطـالب في الـصف الثـاني الثـانوي 
تفوق درسـة ا بحـمص في سوريا حـصل والطالب 
بطـرطوس  مـحمـد رافع عـلى ميـداليـت بـرونزيـت في
ي لـلـكـيـميـاء الـذي اخـتـتم الـثالثاء  في ـبـيـاد الـعا األو

شاركة  87دولة. فرنسا 

ركز الثقافي في ي واخملرج العراقي يضيفه ا االكاد
االحتـاد الـعــام لالذاعـيـ والــتـلـفــزيـونـيـ الــعـراقـيـ

ـقـبل وسـيـتم عـرض فـلـمـ له هـما ( صـبـاح الـسـبت ا
حياة شائكة وفلم الطائر ).

ـغــتــربـة ــطـربــة الــعــــراقــيــة ا ا
حتـيي ثـاني ايام عـيـد االضحى
ـبــارك حـفـال في احـد فــنـادق ا

الكويت.

طـرب الـفلـسـطيـني يـحـيي الول مرة حـفال في بـغداد ا
ــبــارك  مــســاء ضـــمن احــتــفـــاالت عــيــد االضــحـى ا
االربعاء 14 اب اجلاري في احدى نوادي العاصمة.

qON « V UÞ WOH

سفـيـرة العـراق في االردن افتـتـحت في عمـان كالـيري
ورافق (فــرح  –ســومـر) لــلــفن الــتـشــكــيــلي الـعــراقي
افتتاح الكاليري اقامة معرض للتشكيلي الرائد سومر

الهنداوي و والفنانة الراحلة فرح القصاب.

كاتي بيزي

مسـرح الفن احلـديث اصبـح واقعا
وعـن الـفـرقــة  صـاحــبـة االجنـازات
ــهـــمــة الــتي مــازال ـــســرحــيــة ا ا

بغداد  –ياس ياس
ـــــســـــرح الـــــعـــــراقي حـــــلـم رواد ا
واسـاتـذته بـعـودة احلــيـاة  لـفـرقـة

قــــدمـت جتــــارب عـــديــــدة وقــــدمت
جنـومـا رفـدت فيـهـا الـوسط الـفني
سرح حتدث لـ ( الزمان وحتديدا ا
) الفنـان الرائد سامي
عــبـد احلــمـيــد قـائال (
جـــــرت عـــــلـى قـــــاعــــة
اجلـواهـري في احتاد
ادبـــــــــاء الـــــــــعـــــــــراق
انــتــخـابــات الــهــيــئـة
االداريــة وبـــحـــضــور
قـاضي الختـيـار هيـئة
جـديـدة الدارة الـفـرقـة
وافـرزت االنـتـخـابـات
عن فـــوز الـــفـــنـــانـــ
ســامي عـبـد احلــمـيـد
رئـــــيـــــســـــا  وجـــــواد
االسدي وعقيل مهدي

اجلمهور العراقي يـتذكر عدد كبير
ـسرحية والتي يعود من اعمالها ا
تـاسـيس الفـرقـة لـعام  1952حيث

ومــظــفـــر الــطــيب ومــحـــمــد عــمــر
وحــــكـــــمت داود وولـــــيــــد شـــــامل
كـاعـضــاء لـلـفـرقــة عـلى ان تـسـمى
مهامهم في وقت الحق ) واضاف (
ــــؤمل ان تـــشــــهـــد احلــــركـــة من ا
ـسـرحــيـة خالل الـفـتــرة الـقـادمـة ا
نـتـاجـات مـســرحـيـة جـديـدة بـاسم
الــفــرقــة الــعــريــقــة وهــنــاك دعــوة
العـــضــاء الـــفـــرقــة االســـاســ من
الرواد والشـباب الجراء انـتخابات
رسـميـة لـتـسـمـيـة الـهـيـئـة االدارية
واالهــتــمـام بــالــعـنــصــر الـنــسـوي
وجـــذبـــهـن لـــلـــعـــمـل في الـــفـــرقـــة
واالهتـمام بـها كـونها مـنارا فـكريا
ومــسـرحـيـا من اجل عـودة الـفـرقـة
من جـديــد ووضع بــرامج لــنــجـاح
الفرقة للحفاظ على تاريخها الفني

ـسرحي كـون لـها الـدور الـفاعل وا
ـسـرحـية في في تـطـويـر احلـركـة ا

العراق ) . 
من جهته قال الفنان عقيل مهدي (
النـنـسى دور الـفـنـان خـليـل شوقي
احــد الــذين كـــان لــهم بــصــمــة في
ــســرح الــعــراقي حــيث مــســيــرة ا
اخــتــيــرت اول هــيــئــة اداريــة لــهـا
وتــالــفت انــذاك من ابـراهــيم جالل
رئـيسـا ويـوسف العـاني سـكرتـيرا
وعـبــد الـرحــمن بـهــجت مـحــاسـبـا
ويـعـقــوب االمـ عـضــوا والـفـرقـة
اسـتـقـرت اول تـاسـيـسـهـا في بـيت
من الــطــ واخلـشـب لـيــكــون لــهـا
مــسـرحـا  بـنـاؤه بـايـدي اعـضـاء
الــفــرقـة في مــقــر جـمــعــيـة الــنـداء
االجــتــمــاعي في االعــظــمــيـة فــهي

واالشـادة بــروح الـتـآخي بـ طـوائف
ــنـطــقـة ــثــلـة  ومــكــونـات الــعـراق 
الـتي عــاش  نـحـو 40 عـامـا الــكـرادة 
بـ جـنـبـاتهـا وأمـضى عالقـات طـيـبة

بأهلها.
وقـد سجل اغـنيـة عن الكـرادة بعـنوان

(احلجي واحلجية).
رض الذي ألزمه ويعاني سلمان من ا
الـفـراش مـنـذ شـهـور في وقت يـصرف
ــتـواضع جـدا جل راتـبه الـتــقـاعـدي ا
عــلى شـــراء االدويـــة ومــســـتــلـــزمــات

العالج.
ـــطــرب وكـــانت (الـــزمـــان) قـــد زارت ا
احمد سلـمان وتفقدت حـالته الصحية

وعــبــرت عن األسـف حلــالــة االهــمــال
بدعون احلكـومي التي يعـاني منهـا ا
واصـحـاب اخلـبـرة والــعـطـاء. وشـكـر
ســلـمـان مـبـادرة (الـزمـان) وكـشف عن
ـرض عددا انه سـجل قبل ان يـقـعده ا
من االغـنيـات في ستـوديوهـات شبـكة
االعـالم الـــعــــراقي لــــكـــنـه يـــأسف الن
عـــرضـــهـــا نـــادر بــــرغم ان الـــتـــغـــني
بـالـعـراق مـاضـيـا وحـاضـرا ضرورة
وطنية تمليـها موجبات السلم االهلي
. ــواطــنــ والــتــفــاهم االخــوي بــ ا
واكـد انه ادى رسـالـته وقـدم مـا عـنـده
خـدمـة لبـلـده وان كثـيـرا من اغراءات
الــســفــر ومــغــادرة الــعــراق رفــضــهــا
ـــوت ويـــدفن في ثـــرى مـــفـــضـال ان 
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تتـابع االوساط الفـنية الـعراقيـة بقلق
طرب السـياحي الـرائد احمد صحـة ا
ســلـــمــان. وتــنـــاشــد وزيــر الـــثــقــافــة
والـــســــيـــاحـــة واالثـــار عـــبـــداالمـــيـــر
احلـمـداني االهـتـمام بـاوضـاع الـفـنان

اآلخذة بالتردي.

في إذاعــة جـدة ثم إذاعــة الـريــاض عـام
1383 لـينـخـرط في حـياة زاخـرة عـامرة
بالـعطـاء منـها مـدير عـام التـلفاز 1391
ـدة  15عـامـا عـضـو مــجـلس الـشـورى 
عــضــو اجملــلس األعــلى لإلعالم رئــيس
مــــجــــلس إدارة مــــؤســــســــة اجلــــزيــــرة
الصحـفية وعـندما كـان  أستاذا لإلعالم
ــكــتــبـة ــلك ســعــود وهـب ا بــجــامــعــة ا
الـوطـنـيــة دراسـة بـعـنـوان (نـحـو إعالم
أفضل 1992/1412   دراسة عن ظاهرة
ـمـلـكـة تـاريخ اسـتـخـدام الـفــيـديـو في ا
اإلعالم الـسـعــودي) وعـدد من الـبـحـوث
والدراسـات االخرى.كـما حـاز وساما من
ــــصــــري أنـــور الــــســـادات الـــرئــــيس ا
ووســـامـــا من الـــرئـــيـس الـــتـــونـــسي

احلبيب بورقيبة.
وبـعـد تـقـاعـده بـدأ عام 1992
يـــخـــوض غـــمـــار الـــتــوثـــيق

والتأليف.
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ــيـة واالعالمــيـة نــعت االوسـاط االكــاد
ي الــــســـــعـــــوديــــة االعـالمي واالكـــــاد
عبدالرحمن الصالح العبدالله الشبيلي
ـــوت الــثـالثـــاء ويـــعــد الــذي غـــيـــبـه ا
الـشــبـيـلي أحـد أبــرز صـنـاع اإلعالم في
التاريخ السعودي. وهو من مواليد عام
 1944بـــعـــنــــيـــزة الـــســــعـــوديـــة نـــال
بـكـالـوريــوس اآلداب من جـامـعـة اإلمـام
1963 قــبـل أن يــحــوز مــاجــســتــيــر في
اإلعالم من جـامـعـة كـانـسـاس 1968 ثم
دكــتـوراه في اإلعـالم من جـامــعــة واليـة
أوهـايو 1971 بـيـنـمـا كـان
قد بدأ حياته الـعملية

ويـعـيش احـمـد ســلـمـان  حـالـيـا في
شقة صـغيرة من غرفـة واحدة وصالة
نطـقة الكـرادة الشرقيـة وحيدا ب
وصل جدران الذكريات يـوم تغنى با
وشالالت الـــشــمــال ودجــلـــة ومــيــاهه

والسلمان وافراحه.
ـــطـــرب اول صــــوت غـــنـــائي وكــــان ا
يـصــدح بـهـذا الــلـون ويـكــرس جـمـيع
ـــدن ألـــوان اعــــمـــاله لــــلـــتــــغـــنـي بـــا
ـعالم الـسـياحـيـة العـراقـية. واالثـاروا
وله مكتبة كبيرة تضم نحو 70 اغنية
عنى.كما كرس اخريات ادواره بهذا ا
في تـــخــلــيــد اجنــازات اعــادة اعــمــار
ـة تفجيره اجلسر احلديـدي بعد جر

كــــــــانت
عـــــمالقــــة
بـــــــكـــــــبــــــار
ـــــــــــســــــــــرح ا
الـــــعـــــراق ) ومن
جــهـتـهـم بـعث عـدد
مـن الــــــــفـــــــنـــــــانـــــــ
واالعالمـي الـتـهاني
والــتـبــريـكــات لـهـذه

الـــــــــعـــــــــودة
ــبــاركــة ا

جنوم (مني فيزا)

سامي عبد احلميد


