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ـمـــــــثـلـة الـلبـنـانـيـة نـادين جنـيم قـالت ا
(إنهـا حتب صـوت الـفـنانـة شـيـرين عـبد
الوهـاب بـالـلـهجـة الـلـبنـانـيـة) وذلك بـعد
سـلـسل اللـبنـاني (خمـسة غنـائهـا تتـر ا

ونص).
ونـشــرت جنـيـم تـدويــنـة عــبـر حــسـابــهـا
الشخـصي في(تويـتر)  قـائلـة: (الصوت
احلـنـون مع الــلـبـنـاني طــالع شي خـيـال

منحبكً).
ــطـــربــة شــيــرين عــبــد وردت عــلــيــهــا ا

وقع الفن قائلة:  الوهاب وفــــقا 
(أنا فرحانة بـيكي وفرحانـة باللي إنتي
وصلـتي لـيه وفـرحـانة أكـتـر إني بـغني
أغنية مـسلسل كل الـعناصـر فيه كبار

.( وناجح
ــرة األولـى الــتي يــشـــار إلى أنـــهـــا ا
تـغـني فــيـهـا عـبــد الـوهـاب بـالــلـهـجـة
الـلـبـنـانـيـة وقـد حـققـت األغـنـيـة عـند
طـــرحـــهـــا عــــلى مـــواقـع الـــتـــواصل
االجتماعي جناحًـا كبيرًا حيث أثنى
العديدون على غناء شيرين باللهجة

اللبنانية.

سلمون بارك الذي ننـتظره وينتظره ا ان والـرحمة شهر رمضان ا حل علينا شهر الطاعة واال
ان  وفي هذا الشهر من كل بفارغ من الصبر والترقب  حل علينا الـشهر الكر محمال باال
عام فـرصـة عـظـيمـة مـنـحهـا الـبـاري عزوجل لـعـبـاده علـى االرض  فرصـة ان نـسـتغـفـره تـعالى
ونتقرب اليه من خالل صيامنا وعبادتنا التي تتضاعف في الشهر الذي اطلق عليه شهر اخلير
والبـركـة والتـسـامح  وعلى ذكـر الـتسـامح فـفي هذا الـشـهر يـفـتح فيه الـله ابـواب اجلنـة ويـغلق
ابواب النـار وهو الشـهر الـذي يقبل الـله تعالـى فيه توبـة عباده الـنصـوحة ويذهب الـشهر لـقبول
التسـامح ماب ابنـاء جلدتـنا فنـنتظـر ان نسمع كال منـا االعتذار والـتهاني وفـتح وصفاء قـلوبنا
وان نعـيش ليالـي الشهـر الكـر بتـفاصـيله وعـادات اعتدنـا ان نقـيمـها خالل ايـام الشـهر الذي
اعطى الفرصة الكبيرة ان نلزم انفسنا بتوفير الراحـة النفسية واجلسدية للجميع عندما سنغير
من عادات وتـقـاليـد اكـتسـبنـاهـا ومارسـنـاها خالل الـعـام فرمـضان سـيـعطي الـراحـة االجبـارية
عدتـنا التي تـعمل طـوال العام وهي تـستقـبل كل ماهو نـافع وضار يـؤثر ايجـابا وغالـبيته سـلبا
شرب وهي اكل وا على اجسادنا التي ستجد الراحة في هذا الشهر الذي سنغير من عادات ا
ـنحـهـا الجسـادنـا لتـكـتسب الـراحـة والصـحـة مطـبـق قـول صومـوا تـصحـو  فـنصح فرصـة 
ـا فيه من فـوائـد جـمه على صـحـة االنـسان ويـقـينـا ان الـله عـزوجل جعل من االطبـاء بـالصـيـام 
الصيام صحة وعافية وجعل منه ان نضاعف صبرنا وقوتنا على التحمل والشعور واالحساس
باالخرين من ابناء جـلدتنا ويحفـزنا على عمل اخليـر والصدقة لالخرين واحملـتاج من الفقراء

ساك  نـعم كل هذه اخلصـال العظيـمة وفرها الـله عزوجل لعـباده علهم وا
يـدركـون فــضـائل هـذا الــشـهـر الــكـر الـذي يـنــهي عن احملـرمــات ومـنـهـا
استغالل االخرين من خالل ابـتزازهم بتـجارة محرمـة للمواد االسـتهالكية
في هذا الشهـر ويؤكد على عـمل اخلير وعبادتـه في ليالي الشـهر الفضيل

وكل عام واجلميع بالف خير ورمضان كر ..
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الـكاتب الـعـراقي صـدرت له دراسـة في كتـاب بـعـنوان
(خـفـايــا األمـكـنـة فـي بـنـات اخلـائــبـات قـصــتـان لـعـلي
توسط. السباعي) ويقع في 168 صفحة من القطع ا

”bMN*« błU

 ËdÐU  d UÝ

ــطــرب الــسـوري يــســجــيل أغــنــيـة جــديــدة بــعــنـوان ا
بـعد ان (تـغـنـدري بيـلـبـقلك) لـطـرحـها في عـيـد الـفطـر
ـنـاسبـة عـيـد الفـصح في لـيون احيـا مـؤخرا حـفالت 

انيا. بفرنسا و مانها وبرل با
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اخملرجـة العراقـية عـرضت مؤخرا عـلى خشبـة مسرح
الرافـدين مسرحيـة (هارمونـيا: شكسـبير شابـا) لفرقة

مسرح شكسبير.

ال عـجب أن تشـعـر كـأنك في مـركـز الكـون  فـالـناس
ينجذبون إليك . رقم احلظ .2
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ال تـدع االنــفـعـال يـؤثــر في مـعـامــلـتك مع زمالئك في
العمل.يوم السعد السبت.
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اصـدقـاؤك يشـكـلـون مجـمـوعـة سعـيـدة حولـك حيـثـما
تذهب.تمتّع باحملبة.
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لديك مشـاريع مهمة عـليك ان تركز قـدر االمكان على
حتقيق اجلزء االكبر منها .
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تــقـــود اآلخـــرين في الـــعــمـل ال تــكـن مــتـــرددا تـــمــتع
طلوبة. بادرة ا با
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زاجية كلّ احلبّ الذي يـأتي في طريقك قد يشعرك با
في نهاية اليوم.
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ـمل والوحدة مـا يؤثـر في عالقتك بـالشريك تـشعـر با
وفي حرارة عواطفك جتاهه.
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احلب الذي كنت قـد نسيـته يعود لـيظهـر على السطح
من جديد .رقم احلظ.8
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تنعم بالـنشاط والـطاقة. استـغلهمـا في حتس بعض
نزلية.رقم احلظ 7. أمورك ا
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تـتـمتـع براحـة الـبال مـا يـساعـدك عـلى تـقويـة الـعالقة
بينك وب الشريك.
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حتـرك بحـذر وجتـنب ارتكـاب األخطـاء عـبر الـتواصل
مع الزمالء في العمل.
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تـقـضي أوقـاتــاً سـعـيـدة مـع الـعـائـلــة وتـنـجح في حل
شاكل التي كانت تشغل بالك. ا
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اكتب مـعـاني ومـرادفات الـكـلـمات
وفق االرقـــــــام الــــــتـي  تــــــتـــــــصل
بـبعـضـهـا بـاخـر حـرف لـكل كـلـمة
وفق االرقـام حتـصل عـلى الـكـلـمة

طلوبة: ا
(46+67+1=31+67= عالمة

سيارات شهيرة):
علقات 1-13= من اصحاب ا

13-26 = من القارات
26-33= ماركة سيارت

33-39= يتباهون
ثلة مصرية  =47-39
47-54=العب عربي

54-57= نحيف اجلسم
57-60 = فطن وذكي

60-72 = من ابــــــراج الـــــعــــــالم
الشهيرة
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وافقت الفـنانة هـيفاء وهبـي على الظـهور كضيف
شرف ضـمن أحـداث مـسلـسل (الـزوجة  (18مع
ـــــــــــمــثل حـسن الــرداد وتـســتـعــد لـتــصـويـر ا
دورهــا ضــمن أحــداث الــعـــمل نــهــايــة األســبــوع

اجلاري.
ــشــهـديـن فـقط وتـظــهــر وهــبي خالل األحــداث 
ــسـلــسل تـصــويـره حـيث ويـواصل فــريق عـمل ا
ـقرر أن ئـة من أحـداثـه ومن ا انتـهـوا من 75 بـا
يـنــتــهـوا مـن تـصــويــره خالل األســبـوع األول من

رمضان.
على جانب آخـر تستعـد وهبي للـتعاقـد على فيلم
كـومــيـدي لــلـظــهــور به في مـوسـم عـيــد األضـحى
قـبل وتقوم حـاليًـا بتـصويـر كلـيبـ غنـائي من ا
ألبـومهـا األخيـر لـطرحـهمـا في مـوسم عيـد الفـطر

صرية. قبل بحسب الدستور ا ا

ـوصل تـضــامـنـا مع عـوائل الـشـهـداء ا
ــفـقــودين في اربــعـيــنـيــتـهم وحتت وا
ـوسـيـقى نـسـتـذكـر شـهـداء شـعـار ( بــا
الـــعـــبـــارة ) وذلـك صـــبـــاح اخلـــمـــيس

اضي. ا
 وشهـدت قاعـة الربـاط فعـاليـات احلفل
الــتـابــيــني الـذي قــدمـته فــرقـة الــدائـرة
ـايــسـتــرو عـلي ـوســيـقــيـة بــقـيــادة ا ا
خــصـاف  وفي اجــواء حــزيـنه وايــقـاد
الشموع في زوايا القاعة التي حضرها
ــثـــقـــفــ والـــشـــخــصـــيــات عـــدد من ا
يـة ومنتـسبي الدائـرة وحضور االكاد
ــلــحن مـحــسن فــرحـان  وفي الــرائـد ا
بداية احلفل التابيني وقف احلاضرون
دقــيـقـة صــمت وقـراءة سـورة الــفـاحتـة
عـــلى ارواح شـــهـــداء الـــعـــبـــارة  وفي
كـلــمــته قــال مــعــاون مــديــر عــام دائـرة
ـوسـيـقـيـة عـمـاد جـاسم ( في الـفـنـون ا

ـــســــرحي اخملــــرج الــــعـــراقـي مـــشــــغــــول بــــعـــمــــلـه ا
اجلـديــد(رومــيــو وجـولــيت) بــطــولـة مــيس كــمــر وعـلي
فــرحـان والـذي ســيـعــرض كل خـمــيس وجـمــعـة خالل

رمضان اجلاري على قاعة احد مطاعم بغداد.
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هيفاء وهبي
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ـطـربـة مـيـادة احلـناوي تـسـتـعـد ا
لـتــسـجــيل اغـنـيــة طـربـيــة جـديـدة
بــعـنــوان ( يـامــا ســنـ ضــاعـوا )
.ونـــشـــر شـــقـــيق احلـــنــاوي عـــلى
صفحته على (فيسبوك) مقطعا من

كلمات االغنية يقول فيها:
(عــلى الــقــلب احلــزين ال شــفــعــلـو
شـوق وال فـاد حـنـ طـول الـسـن
والغدارين متـصورين أني انتهيت
من كــتــر مـــامــعــاهم أســيت دنــا ال
انـــتــهـــيت وال قــلـــبي داب وال مــرة
فـــكــرت أني أســـلم لـــلــعــذاب .. وال
رحـلة الـعمر انـتهـت بعد الـلي فات
والخـــــطـــــوتـي تـــــاهت فـي بـــــحــــر
الـذكـريـات .. والحـتى قـلت في يـوم
ياريت وال خـطـوتي تاهت في بـحر
الــذكــريـات وال حــتى قــلت في يـوم
يـــــــــاريت أرجـع ورى ويــــــــا

الزمن).

الفجر       3.39
الظهر     12.06
غرب    6.50 ا
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قــال االمـام عــلـي بن ابي طــالب رضي الــله عــنه فـي بــيـان
حقيقة اخلير :

(ليس اخلـيـر أنْ يـكثـر مـالك وولـدك ولـكنّ اخليـر أنْ يـكـثر
علمك ويـعظم حـلمك وأنْ تـباهي الـناس بـعبادة ربك).
واوصى بـطــيب الـكالم وأثــره بـ الـنّــاس فـقـال: (من
النت كـلـمـته وجـبت مــحـبّـته).وقـال (رض) في طـمـأنـة
أهل احلقّ عـلى مـوقـفـهم (دولـة الـبـاطل سـاعـة ودولـة

احلقّ حتى قيام السّاعة).
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احتـفل طـلبـة إدارة األعـمال
ـسـتـنـصـرية في اجلـامـعـة ا
بتـخـرجـهم بـدعــــــــوة نـحو
30 يتيماً إلى تناول الطعام
البس ــهم  مـعــهم وتــكــر
جـــديــــدة ومــــبـــالـغ مـــالــــيـــة

بسيطة.
واشـارت صـفـحـة (يال) في
فـيـسـبـوك) ان (فـعل اخلـيـر
هذا من فكرة الطالب سمير

ريري). ا

 Ê«bLŠ ÍdOš 

ـعنـونـة (سـيد طـرب الـعـراقي طـرح احدث اغـنـيـاته ا ا
األحـبــاب) أحلـان الـفــنـان مـســاعـد الـبــلـوشي والـتي

هندس. شهدت التعاون األول له مع ا
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انتـهى الـفـنـان سـميـر غـا من تـسـجيل
أغـنــيــة جـديــدة ســتـقــدم ضــمن أحـداث
مـســلــسل (سـوبــر مــيـرو) والــذي تــقـوم
ي سـميـر غا حسب ببطـولته ابـنته ا
موقع صـدى البـلد. األغـنــــــــيـة موجـهة
لألطفال لـتوعـيتهم من كــــثرة اسـتخدام
االلكتـرونيـات وتدور أحـداثه حول بـطلة
خارقة تنقذ الـبشر وحتارب الشر طوال

سلسل. أحداث ا
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الـــهــــــالل وال تـــفـــطــــــــروا حـــتى
تـــروه فــــإن أغــــــمي عــــلـــــــــــيــــكم

فاقدروا له).
(رواه البخاري ومسلم).
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مــــعـــا
اوجـاعـنــا ونـكـبـاتـنـا بـروح من االيـثـار
والـــتـــضـــامن مـــســـتـــثـــمـــريـن االبــداع
ـوسيـقي لـيـكون دافـعـا للـتـامل وعلى ا
تـرسيخ هـويـتنـا االنـسانـيـة والوطـنـية
والـوقــوف مع بـعــضـنـا لــتـجـنب احملن
ا نـتـمـلكه من ونـثبت اواصـر احملـبـة 
وسـيـقى لـغة الـشـعوب وعي خالق فـاا
وتنمحنا قوة ردم الهوة مابيننا وليس
ــــســـــرات بل في فــــقط فـي االفــــراح وا
االحـــــزان واحملن ايــــضـــــا). وشــــاركت
ــوسـيـقـيــة الـتـابـعــة لـلـدائـرة الـفـرقـة ا

بــــــــقـــــــــيــــــــادة
ـقـطـوعـات ـايــسـتـرو عـلي خــصـاف  ا
مـوســيـقــيـة وقــدمت مــعـزوفــة انـتــظـار
تـــالـــيف انــور ابـــو دراغ عــزف ســـرمــد
جنـــاح ومــوســيــقى فـي ســكــون الــلــيل
احلـان زيـاد االميـر وعـزف حـسـ فـجر
وقـــدم خــصــاف من احلــانه مــقــطــوعــة
ومــنــاجــات بــعـنــوان حــنــ اداء غـادة
واصف وفي خـتـام احلـفل عـرض قسم
الــعالقـات واالعالم فـي الـدائــرة فـيــلـمـا
ية حلادثة وثائقيا يجسد الـلحظات اال
غرق العبارة التي اثارة شجون ودموع

. كل من حضر حفل التاب
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ــاضـيــة احلـفل ـطــربـة االمــاراتـيــة احـيـت اجلـمــعـة ا ا
ــواهب الـغـنـائـي (الـزمن اجلـمـيل) اخلــتـامي لـبـرامج ا

على قناة ابو ظبي.

قال الـنبي محـمد صلى
الله عليه وسلم:

 (ال تـــصـــومـــوا
حـــتى تـــروا

يـلجأ الكثير من الصائم
ـاء الـبارد بـكـثرة إلـى شرب ا
عـــلى اإلفــطـــار بــســبـب الــعــطش
الـشديـد  وهذه العـادة قد تؤدي إلى
ـعـدة تــقـلـصــات في عـضالت وجــدار ا
ــعــتــدل ـــاء ا لـــذلك يــنــصـح بــشــرب ا
الــبـرودة. ومن الــعـادات اخلــاطـئـة في
ـاء بكميـات كبيرة رمـضان هي شرب ا
وقـت الـسـحــور عـلى أســاس تـعـويض

توقع خالل النهار ولكن ذلك العطش ا
ــطــلــــــــــــــــوب وتــأثــيــره لـن يــفي بــا

مـــــــــؤقـت واألفـــــــــضل
تــنـاول اخلـضـروات
الــــــــطـــــــــــازجـــــــة
الــــورقـــيـــة ذات
احملـــــــتــــــوى
الــعـالي من
ــــــــــــــــــاء. ا
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وسيقية كانت ومازالت دائرة الفنـون ا
وسـيقـيـة والغـنائـية تـقيم فـعالـيـاتهـا ا
ـشـهدين الـثقـافي والـفني في لـتفـعيل ا
العراق لـتواكب الفـعاليـات الفنـية التي
تـقــيــمـهــا وزارة الــثـقــافــة والـســيــاحـة
واآلثار عـمـوما والـدائـرة خصـوصا من
وتــنـــجح في اســـتـــقــطـــاب اجلــمـــهــور
الـعـراقي احملب لـلـمـوسـيـقى الـتي تـعـد
غذاءا لـلروح وعـنوان لـرقي اجملتـمعات
تـحضـرة  والعـراق العـاشق للـجمال ا
والـسالم واالبـداع يـعـلن تـفـاعـله الـيوم
مع تلك االنشطة الـثقافية والـفنية التي
تـقيـمـها وتـشرف عـلـيهـا وزارة الـثقـافة
الـتـي اعـلـنت تـفـاعـلــهـا وتـعـاطـفـهـا مع
احلــادثـة االلــيـمــة والـفــاجـعــة الـكــبـرى
جلــمـيع الــعـراقـيــ فـاجـعــة الـعـبـارة..
لتقـيم اصبوحـة تابينـية لشـهداء عبارة

اصبـوحة اليـوم نسـتذكر مـعكم احلادث
االليم الذي فقدنا فيه كـوكبة من احبتنا
من اطـــفــال ونــســاء ورجــال من عــوائل
ــوصل احلــبـيــبــة والن نـهـج دائـرتــنـا ا
الـتـواصل مع افـراح واتـراح الـوطن في
كل مــكــان ارتــايـــنــا ان نــســتــذكــر هــذه
الـفـاجـعـة بـروح من الـتـضـامن واالسف
والـتنـبـيه لضـرورة ان تـتحـمل اجلـهات
ـســؤولـة مـاحـصل من غــيـاب الـرقـابـة ا
واقع الـسياحـية وعلى الـعبارات على ا
 ولــيـس لــنــا بــهــذه االصــبــوحـة اال ان
نـسـتـعـ مـشـهـد الـغـرق مـتـاملـ واقع
الـــبالد واخملـــاوف من تـــكـــرار الـــغـــرق
الحالمنا والهدافنـا بسبب الفوضى اذا
مـااكتـفـينـا بـالصـمت والـفرجـة عن بـعد
والنريـد ان نتـفـرج على احـزان االخرين
وفـواجـعـهم ) واضـاف ( جنـتـمع الـيـوم
في هـذه الـقــاعـة نـقـــــــــــف ونـسـتـذكـرا
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كــشف الــفــنــان خــالــد سـلــيم أنـه كـان
مــصــابــاً بــورم حــمــيــد عــلى األحــبـال
الــصــوتـيــة.وقـال ســلــيم في لــقـائه في
بـرنـامج (معـكم مع منى الـشاذلي) (إنه
قـلق كـثـيـرا عـندمـا أخـبـره الـطـبيب أن
هـنــاك مـشـكـلـة في أحـبـاله الـصـوتـيـة)
مـشـيـرا إلى (أنه في الـبـدايـة قال له إن
لــديه جتــمـع دمــوي). وكـان ســلــيـم قـد
خـضـع لـعـمـلـيـة جـراحـة واكـتـشف أنه
كـــان يـــعـــانـي من ورم عـــلى األحـــبـــال
الــصــوتــيــة وبــعــد إجــراء الــعــمــلــيـة

وفحص الورم تب أنه حميد.
وروى ســـلــيم(أنه عـــقب اجلــراحــة ظل
نوع من أي دة  20يوميا و صامتا 
مـجهود وابتعد عن الغناء تماما وظل
جـالسا في مـنزله حتـى ال يتعرض ألي

إرهاق).
وأضاف أنه تلقى عالجا به (كرتيزون)
لــذا اكــتــــسب وزنــا زائـدا ووصـــــــــل

إلى 124 كـيـلو غـرام وبـعد مـرور هذه
الـفـترة الـصعـبة قـرر سريـعا أن يـعود
إلى جـسـده الريـاضي ليـسـتعـيد وزنه
لـذا يـخضع لـتـماريـن رياضـيـة وكثـيرا
ما يشارك جمهوره بصور وفيديوهات

له خالل التدريبات.
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خالد سليم
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اخلـبـيـر الـقـضـائي مـسـؤول غـرفـة
اخلــبـراء فـي مـحــكـمــة اســتـئــنـاف
تـعافى بـغداد الـرصـافـة االحتاديـة
ت به  وحظي من وعـكة صـحيـة أ
بـــــرعــــايــــة االوســــاط االعـالمــــيــــة
والقـضائية.وقد تقدم بالشكر لكل من اتصل هاتفيا او

ارسل رسائل االطمئنان على صحته.

ميادة احلناوي


