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ذكـر في مـحـاضــرته بـأن :فـرهـاد حـسن
ــواهب شــعـراً وغــنـاءاَ فــنـان مــتــعـدد ا
وحلنـاً ومـوسيـقيـاً بـزغ جنمه في فـترة
الـتــسـعـيــنـات كـمـطــرب صـاحب صـوت
شجي وكـان بحق مـثال للـفنـان احملترم
وكـان يــعــتــني ويــهــتم بــالــكــلــمـة قــبل
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أقــامت دار الـثــقـافــة والـنــشـر الــكـرديـة
حفالً استذكارياً لـلفنان الكردي الراحل
فـرهـاد حــسن في قـاعـة (شــيـركـو بـيـكه
بنى الـدار استـهل احلفل بكـلمة س) 
لــقــسم الـعـالقـات واإلعـالم جـاء فــيــهـا:
ـا قــدمه الــفــنـان (اعــتــزازاَ وتــثـمــيــنــا 
الـكـردي فـرهـاد حـسن فـأن دار الـثـقـافـة
والـنشـر الـكـرديـة حتتـفي به مـسـتـذكرة
تــلك األعــمـال الــتي رفــد بــهــا الـدار في
ــنــاســبــات) من جــانــبه الــكــثــيــر من ا
وصف مدير عام الدار أوات حسن أم
الراحـل في كلـمـته ( كان إنـسـانا ودوداً
هــادئـــاً جـــداً مـــحب لـــلــفـن مــحـــتـــرمــاً
متواضعاً وكل من يعرفه كان ال يتحدث
به أال بــاخلـيــر وكـان إنــسـانــا مـلــتـزمـاً
بقضايا الفن وبـأخالقية الفنان).واشار
تقريرنشر في صـفحة وزارة الثقافة في
(فيـسـبوك) ان (احملـاضر مـولـود جمـعة
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اخــــتـــــيــــارهــــا وايـــــضــــاً في الـــــلــــحن
ـوســيـقى) مــشـيــراً الى (أن الـراحل وا
كــان مــهــتــمــاً بــدارســة الــتــاريـخ وكـان
بـصــدد تـألـيـف كـتـاب عن تــاريخ الـكـرد
وقطع شـوطاً جيـداً عن هذا اجلـهد لكن
ـوت لم يـهـمــله وكـان مـثـابـراً واضب ا
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ـغترب ضــــــــيـفه منتدى الرواد األديــــــــب االردني ا
الـكـبـار بــأمـسـيـة ثـقــــــــــافـيــة ادارتـهـا األديـبـة سـحـر

ملص.

الـروائـيـة الـعـراقـيـة تـشـارك في
مـعـرض برلـ لـلـكـتـاب بـعد ان
ـهرجـان الذي تـلقت دعـوة من ا
يـعـقـد في الـعــاشـر من الـشـهـر

قبل. ا
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كتبـة الوطنية للحديث الروائي االردني ضـيفته دائرة ا
عن روايـته (دموع على حدود طنجـة)  بأمسية ادارها

السيد فايز عابد.
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الفـنانـة السـورية تـعود إلـى السـاحة الـفنـية بـعد غـياب
عبر أغنية جديدة من كلمات حياة اسبر وأحلان فضل

سليمان وتوزيع فادي جيجي.
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ــطــرب الــعـــراقي اجنــز عــمــــال مـن احلــانه وغــنــائه ا
بعـنوان (الـبصرة حتـتضـر) من كلمـات الشـاعر قصي

عيسى.
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ــركـز الــطــبـيــبــة الـســـــــوريــة قـدمـت نـدوة بــعــنـوان (ا
ركز الصـحي صديق األسرة بـالرعاية والـتنمـية) في ا
الـثـقـافي فـي صـافـيـتــا وبـتـنـظــيم مـديـريـة الــثـقـافـة في

طرطوس.
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الــشـاعــر الــعــراقـي ادار أمــــــســيــة قــراءات شــعــريـة
ــنــتـدى األدبي لــلــشـــــــعــراء الـشــبــاب نــظــــــــّـمــهــا ا
اإلبــداعي إلحتــــــــــــاد أدبــاء وكــتــاب بــابل فـي قــاعـة
مـقـهـــــــــى أبـجد الـثـقـافيـة بـعنـوان (الـضـوء يسـتـيقظ

اآلن) . 
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وأضــاف (يـــتــمـــتع الــفـــــــيــلم بـــطــابع
كوميدي ملفت كما ينـــــــــاقش مشكلة
ـواطن الـعربي اجـتــــــــماعـيـة تلـمس ا
من عــدة جــنـــســـــيــات فــضال عن دور
ـــرأة احملـــوري في أحـــداث الـــفــيـــلم ا
ـع جنــوم وتـــواجـــد عـــدد كـــبــيـــر من أ
ـصريـة والوجـوه الصـاعدة الـسيـنمـا ا

أيضا).
و للسينما العربية تأسس مهرجان ما
في السـويد عام 2011 بهدف مـد جسر
لـلـتـواصل الـفـني بـ الـسـويـد والدول
الـعـربــيـة ويـعـرض ســنـويـا نـحـو 120
فــيـــلـــمــا بـــ روائي طـــويل وقــصـــيــر

ووثائقي.
ـنـتـظـر تـنـظـيم مـؤتـمـر صـحـفي ومن ا
لــلــمـهــرجــان في عــدة مـدن عــربــيـة من
بـــيــنـــهـــا الــقــــــــــــاهـــرة خالل أيـــلــول
اجلــــــــــاري إلعـــــــــــــالن بـــــــــرنــــــــــامج
وتفاصيل الدورة الثامنة التي تقام في
الـفــتــرة من اخلــامس إلى الــتــاسع من

تشرين األول.

ـو - وكــاالت - يــفـتــتح الــفــيـلم { مــا
صري (طلق صنـاعي) للمخرج خالد ا
ديـاب الـــــــــــدورة الـثــامـنــة مـهــرجـان
و لـلـسـيـنـمـا العـربـيـة في الـسـويد مـا
الـــتي تـــنــــــــــطــلـق في تـــشــرين األول
ـقبل وهـو من بـطولـة حـورية فـرغلي ا
ومـاجــد الـكـدواني ومــصـطــفى خـاطـر
وسـيــد رجب ومـحــمـد فـراج وبــيـومي
فــؤاد ومي كـسـاب وعـبـد الـرحـمن أبـو

زهرة.
وقـال اخملــرج الــفــلــســطــيــني مــحــمـد
ـهـرجان في قـبالوي مـؤسس ومـديـر ا
بـيـان (شـاهــدت فـيـلم (طــلق صـنـاعي)
عـــنـــد عـــرضه األول خالل فـــعـــالـــيــات
مــهـرجــان دبي الــســيـنــمــائي الـدولي
ورصــدت ردود اجلـمــهـور الــعـربي من
مــــخـــتـــلـف اجلـــنـــســــيـــات واألعـــمـــار
والــشــرائح الـثــقــافــيـة ومن هــنــا بـدأ
الـتـفـكـيـر في ضـم الـفـيـلم إلى بـرنـامج
ـو لـلـسيـنـمـا العـربـية في مهـرجـان ما

دورة هذا العام).

تصرفك مـثل الفلـفل يضيف قـليالً من نكـهة التوابل.
لكن إذا أكثرت منه يصبح مزعجا.
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يــتــقــبل االخــرون اراءك بــكل رحــابــة صــدر و تــكـون
ناجحا في مواعيدك و اجتماعاتك . 
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ال تـدع االفــكـار الـسـوداء تـخـيم عــلى عالقـاتك الـيـوم
ابحث عن كل ما مبهج .

—u¦ «

ساء وقـد تقوم بتـلبية دعوة جاذبيـتك في اوجها في ا
اجتماعية.
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تعلّم أن تتـفهم اطفالك.أنت مـرتبط بوجهة نـظر معيّنة
رقم احلظ 2.
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انـتـهت الـفـترة الـصـعـبـة التـي مررت بـهـا في الـيـوم
اضي .رقم احلظ 3. ا
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تــدخل صــراعــاً حــول مــشــروع وهـذا لــيـس الـطــريق
الصحيح اآلن.
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تـشـعـر بالـنـشاط والـتـفاؤل الـيـوم االمـور تسـيـر معك
كما تريد. 
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حاول أن تـتّفق مع االصدقاء و الزمالء في العمل كي
تتمكن من حتقيق امانيك.
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ـهـمـة الن ـبـادرات والــقـرارات ا ال تـتـردد بـالـقــيـام بـا
احلظ سوف يقف الى جانبك بقوة. 
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ما تزال امـورك جيدة وخاصة في الـعمل الذي يشهد
دفعة نوعية صباحا.
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تدقيـقك على الكالم قد يجـعلك تنكـد على نفسك لذلك
خذ االمور ببساطة اكثر .
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حتــتـــوي هــذه الــشــبــكــة عــلى 9

مـربـعـات كـبـيــرة كل مـربع مـنـهـا

مـــــــــقـــــــــسـم الى 9 خـــــــــانـــــــــات

هـدف هــذه الـلـعـبـة ملء صـغـيـرة

اخلـانـات بـاالرقام الـالزمة من 1

الى 9 شـرط عــدم تــكــرار الــرقم

اكــــثــــر من مــــرة واحــــدة في كل

مـربـع كـبــيــر وفي كل خـط افـقي

وعمودي.
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بـعـد جنـاح مــسـلـسل الـهـيـبــة في جـزئـيه األول والـثـاني
يـعـود جنـوم الـعـمل الـفـنّي من جـديـد لـلـبـدء بـالـتـحـضـير
لـلـجـزء الـثـالث والـذي سـيتـم عرضـه في مـوسم رمـضان
ــسـلــسل اسم الـهــيـبـة  –احلــصـاد. 2019 وسـيــحـمل ا
اجـتــمع جنـوم الـهــيـبـة بــحـضـور كال مـن اخملـرج سـامـر
الـبرقـاوي والفـنّـانة مـنى واصف وعبـده شاهـ وجنمي
الـعمل تيم حسن وسـيرين عبد الـنور. و لم يتم اإلفصاح
عن تـفاصيل كثيرة واكـتفت الفنّانة سـيرين بنشر بعض
الــصـور من االجــتــمــاع فـظــهــرت في صــورتــهـا األولى
بـجانب تـيم حـسن وفي الصـورة األخرى بـرفقـة اخملرج
سـامر الـبرقـاوي وتركت تـعلـيقًـا كتـبت فيه: (كـان اللـقاء
كـتير حلو !!! وبـحب خبركن انو القـصة روعة تيم حسن
وسـيـرين بـدالـنـور -الـهـيـبـة 3- رمـضـان 2019).و عـبـد
الـنور هي ثـالث جنمة تـشارك في مـسلـسل الهيـبة بـرفقة
تـيم حـسن حيث شـاركت في اجلـزء األول نادين نـسيب
جنـيم وفي اجلزء الثاني شـاركت نيكول سـابا. مسلسل
الـهيـبة - احلـصـاد من إنتـاج شركـة صبّـاح اخوان ومن

تأليف باسم السلكا وإخراج سامر البرقاوي.

تـقد االعـالمي ميـنـاس الـسـهـيل الذي
قــال(جــولـتي مــســتـمــرة في الــبــرنـامج
وسـمه الـثاني حـيث نـنطـلق في لـقاء
فنانـ ومبدع تـركوا بلـدهم مجبرين
منهم النحات رائد الـعبيدي. وبرنامجا
يـــزور اكــــثـــر مـن مـــديــــنـــة ومـن خالله
نطلعكم عـلى ثقافات مختـلفة وسنشرح

عالم التي نزوها). لكم كل ا
ـنـوعــة الـتي تـعـنى × ومن الـبــرنـامج ا
وسمه بالرياضي  برنامج (جك ان) 
اجلــديـد وهـو مـن تـقـد مــحـمــد عـمـاد
ـتـابـعه واسـعـة خـاصـة الـذي يـحـظى 
ــعــنـ بــالـريــاضـة اذ انـه يـلــتـقي من ا
بـالـريـاضـيـ ويـدخل بـيـوتـهم ويـعرف

الناس عليهم عن قرب.
× وهــنـاك بـرنــامج (مــامـا لـولـه) تـقـد
الـفـنـانـة االء حـسـ و يـعـنى بـاالطـفال
الـذين يـعـانــون من  حـاالت اجـتـمـاعـيـة
خـاصة لـلـتـعرف عـلـيـهم ونـشر الـفـرحة
بينهم وتهيئة ثقافة عقلية لهم ليكونوا
شـــخــوصــا يــفــتــخــر بـــهم.وعــنه قــالت
الفـنانـة االء (انه برنـامج انسانـي يهتم
بـاالطـفــال الـذين فـقـطــوا احـد والـديـهم
بــــســــبب االرهــــاب او كـال الـــوالــــدين 
ونـــحن لن نــتـــنــاول تــفــاصـــيل تــخص
ــا نــلـعب ادوار مــامــا لـوله حــيـاته وا
واطــفـــالـــهـــا ونــعـــيش حـــيــاة كـــامـــلــة
ســنـشـتــغل عـلى ــشـرقـة  بــجـوانـبــهـا ا
طمـوح الطفل عـلى منـاطق بعـقل الطفل
تــقـــدمه لــلـــمــســـتــقـــبل وجتــعـــله يــرى
فالـبرنامج فكرته ستقبـل بع افضل ا
مـخــتــلــفــة ويـعــتــمــد عــلى فــســحـة من
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الكاتب العراقي صدر له عن دار فضاءات الفن للنشر
والتـوزيع كتاب بعنوان ( الرواية االستقصائية تأصيل

وذجا). صلح وتطبيقاته - سعد محمد رحيم أ ا
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على إكـمال دراسـته اجلامـعيـة في قسم
الـلغـة الـكـرديـة مـا ب  2006الى 2010
وعـــ مــدرســاً فـي بــغــداد ثـم نــقل إلى
) و أعـرب جـمــعـة (عن شـكـره خـانــقـ
وتقديره لدار الـثقافة والنـشر الكردية
على أقامتها هذا احلفل االستذكاري
بـحق الـفـنـان الـراحل فـرهاد حـسن
الذي كان انساناً وفناناً خدم الفن
ـــدة تـــزيـــد عـــلى ربع الـــكــــردي 
الــــــقــــــرن) وتــــــخـــــلـل احلــــــفل
وبـــحــضـــور جــمـع غــفـــيــر من
ـثـقـفــ والـفـنـانـ وعـائـلـة ا
الــــــراحـل بــــــعـض أغــــــاني
الـــفـــنــان الـــراحل فـــرهــاد
قـــدمــهـــا الــفـــنــان احـــمــد
الـكــردي والـفــنـان آراس
وفي اخلــتــام قــدم مــديـر
عــــــــــام الــــــــــدار درعــــــــــا

استذكاريا لعائلته.
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ـيـة ألـيـشـيـا كـيـز مـعـبـد زارت الـنـجـمـة الـعـا
الـكـرنك في مـصـر حـيث اثـنت عـلى جـمـاله

وروعته التاريخية.
ونـشـرت عـبـر حـســابـهـا اخلـاص عـلى أحـد
مـواقـع الـتــواصل اإلجــتــمــاعي صــورة لــهـا
ـعـــــبـد وعـلـقت عـلـيـهـا بالـتـالي (أال داخل ا
يـقـول وجــــــــهي كل شيء بـالـكـرنك واحـد
ـعــابـد في الــعـالم مــنـدهــشـة من من أروع ا
طـــريــــقـــة الــــبـــنــــاء وكل شـيء في الــــكـــرنك

أدهشني).
كما نشرت كـيز مجمـوعة اخرى من الصور
اثنـاء زيـارتـها لـلـمـعـبد واثـنت عـلى اجلـمال

العمراني اخلاص به.
كيـز غادرت مـصـر بعـد زيـارة استـمرت 12
عالم السـياحية يوماً قامت خاللـها بزيـارة ا

والتاريخية هناك.

حلــادث كـــاد أن يـــودي بـــحـــيـــاتــهـــا هي
وجـنـيـنـهـا) إال أنـهـا طـمـأنت جـمـهـورهـا
عـلى صـحـتهـا وصـحـة جـنيـنـهـا.وخـتمت
حـديـثـها بـتـوجـيه نـصـيـحـة لكـل الذين

يقودون سـياراتهم ( من ال يـجيد
القيادة مثـلي بشكل محترف ال
يــقــوم بـحــركــات خــطـرة في
الـــــســــيـــــارة ألن احلــــادث
ــــكن أن يــــحــــصل في
حلظات.. أنصحكم يا
صــــبــــايـــا إيــــاكم
تــــــعـــــمـــــلـــــوا
عــــمـــلــــتي

نيلة) ا
.

كانت هـناك بانـتظـارنا كارثـة انسـانية
االطـبـاء قـالـوا  انـهم يـومـيـا يـسـتـلـمون
اكـثـرمن الف حــالـة تـسـمم وهـذا مـحـزن
جـدا .وكـانت هـذه احللـقـة االولى من لك
الــقــرار والــتي تــطــلــبت جــهــدا كــبــيــرا
واجلــمــيع كــانـوا مــثــابــرين الجنــازهـا)
مضيـفا (في احللـقات االخرى سـنتناول
حاالت من محافظات مخنلفة ومواضيع
كـثــيـرة مـثــيـرة فـفي لك الــقـرار نـحـرض
الـــتـــاس عــــلى فـــعـل الـــصح ونــــشـــجع
ـعـنيـ التـخـاذ القـرار الـصح) مـشـيرا ا
الـى انه (لـــديــنـــا حـــلـــقــة عـن االمــراض

السرطانية واخرى عن التعليم) .
×ومن البرامج االنسـانية االخرى (فريق
االمل) الـذي يـقـوده ثالثـة من رواد الـفن
الـعـراقي هم: اسـيا كـمـال ومـحـمـود ابو
الك الـذين يحـاولون العـبايس وقـاسم ا
ان يوصلـون االمل واالبتـسامة لـلعوائل
ختلف احملافظات ويرجعون العراقية 
ن فــقـده بـهــذه احلـيـاة.واحلــلـقـة االمل 

قبلة ستكون من بغداد). ا
×والــدورة الــبــرامــجــيــة اجلــديــد تــضم
ـوسم الـثـاني من بـرنـامج (اكـسـبرس) ا
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جنت الفنانـة السورية  رويـدا عطية ?من
حـــادث ســيـــر تــعـــرضت له وكـــشــفت عن
تــفــاصــيــله في فــيــديــو عــلى حــســابــهــا
اخلــــاص عـــلى احــــد مـــواقع الــــتـــواصل
االجـتـمـاعي وقـالت (أنـهـا حـاولت تـقـلـيـد
ســائق الـــفــورمــوال  1الــشـــهــيـــر مــايــكل
شــومـاخـر لــكـنـهــا تـعـرضـت بـسـبب ذلك

اجلــمــال وطــمــوح الــطــفل واحلــمــدلــله
االنتاج ضخم جدا وان شاء الله نتوفق
فــالــبــرنـامج يــخــتــلف عن الــبـرامج به 
ـــاســويــة عـن االطــفــال الـــذين فــقــدوا ا
ذويـهم فـهو بـعـيـد كل الـبـعـد عن احلزن
قريب جـدا من الفرح وااللوان اساة  وا

والضحك والسرور والعلم والعطاء).
×ويـعـود الــبـرنـامج االنــسـاني (كـرسـته
وعمل ) بنسخـته اجلديدة والذي تقدمه
االعالمية شيماء عماد زبير  ويستهدف
ـوصل في حـلـقـته اجلـديـدة عـائلـة من ا
تضم  3ايتـام فقـدوا االب واالم باحداث
ـوصل بــعـد ان تـهـدم الـبــيت فـيـتـولى ا
الــبــرنــامـج اعــادة بــنــاء الــبــيت وعالج
عـيون االبـنـة الـتي تـضررت بـاالنـفـجار
وعــنه قـــالت زبــيـــر( نــكـــمل مـــشــوارنــا
بقـصص انسانـية جـديدة بعـد ان اعدنا
ــــوصل في تــــاهــــيل زقــــاق كـــامـل في ا
ــوسم الـســابق) مـضــيـفـة ( اشــكـر كل ا
الـقـائـمـ عـلى هـذا الـبـرنامـج العـمالق
الـذي ال تـنـهـض به ايـة مـؤسـسـة سـوى

مؤسسة بفكر اعالمي عمالق).
×وهـنـاك حزمـة من الـبـرامج الـوثـائـقـية
ـــوصل عـــنــوانه مـــنــهـــا بــرنـــامج عن ا
(احلـدبـاء والـعـتـقـاء) و اخـر عن مـديـنـة
اور الــتــاريــخـيــة بــعــنــوان(اور بـدء كل
ـغـرد كـما الـعـصـور وهنـاك بـرنـامج(ا

الــطــيــور) عن الــفــنــان حــمــيـد
مــنــصـــور عن حــيــاته

واغـــــــنـــــــيـــــــاته
ويــــتــــضــــمن
لــــقـــاءات

بفـنان يـتحـدثون عـنه مع عرض صور
نادرة.

×وتـقـدم (الـشـرقـيـة) بـدورتـهـا اجلـديـدة
ــسـلــسل الــسـوري اجلــزء الـثــالث من ا

(عطر الشام).
× ومـن الــبـــرنـــامج اجلـــديـــدة بــرنـــامج
(ضــوة الـغـبــشـة) الــذي يـســلط الـضـوء
على الشـباب الذين لـديهم افكـار جديدة
ـستحيل لـتنفيـذها  كما هو ويتحدون ا
احلـال مع شـابـة كـفـيـفـة كـان طـمـوحـهـا
تقد برنامج فحققت طموحها وحلمها
واصـبـحـت مـذيـعـة تـقــدم بـرنـامج(نـور)

ن فقده بصره. وجه  ا

دومـا بـاالولـويـة لـدى ادارة الـقـنـاة  (لك
ـوسـمـه الـثـاني الـذي يـقـدمه الـقـرار)  
الفنـان محـمد هاشم والـبرنامج يـتناول
حـالـة اجـتــمـاعـيـة عـامـة ويـكـون الـقـرار
شاهد . وعنه قال هاشم ( بشانها بيد ا
في احلــــلــــقـــــة االولى مـن الــــبــــرنــــامج
دة وسمه الثاني ذهبنا الى البصرة 
ـاء الهـلـنا ثالثـة ايام مـن اجل ايصـال ا
وفـور وصولـنا لـلمـحافـظة في البـصرة 
توجهنا الى مستشفى الصدر التعليمي
رضى ومسـتـشفى الـبـصرة الـعـام الن ا

هم االكـثـر احلـاجـة
الـى هـــــــــذه
ــــــيـــــاه ا
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اعلـنت قنـاة (الشـرقيـة) مسـاء اخلميس
عن دورتها البرامجـية اجلديدة احلافلة
بــكل مـا هـو جــديـد ومــتـمـيــز .فـمن بـ
الـــــــــــــبـــــــــــــرامـج
االنــــســــانــــيـــة
التـي حتظى

محمود ابو العباس


