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مـديـر مـركـز القـدس لـلـدراسـات الـسيـاسـيـة في عـمان
ـاذا تــشـكل صـفـقـة الـقـرن الـقى مـحــاضـرة بـعـنـوان (
تـهديدا لألردن?) وقـدم احملاضـر وادار احلوار عاطف

قعوار.
wMO (« s¹d ½

الكـاتـبة الـعـراقـية صـدر لـهـا عن فضـاءات الـفن كـتاب
بـعنوان(همسـات كاتبة) يقع في 91 صـفحة من القطع

توسط ويضم خواطر متعددة. ا

كتبة الوطنية في عمان الكـاتب االردني ضيفته دائرة ا
ضمـن أمسـيات نـشـاط (كتـاب األسـبوع) لـلـحديث عن

كتابه (نقش على شفا غيمة).
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ــركـز الــعـربي بـالــسـويـداء الـكــاتب الـســوري ضـيـفه ا
لك احلكيم .. اضي في حفل لتـوقيع كتـابه (ا االحـد ا
واحلـكـمــاء األربـعـة) ويـقع في 64 صـفـحـة من الـقـطع

توسط. ا
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عنونـة (امرأة على حافة الكـاتب العراقي وقع روايـته ا
ـاضية في دار براء االنهـيار) بجلـسة اقيـمت اجلمعة ا

تنبي.   في شارع ا
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ايـسـتـرو الـسـوري احيـا و(خـمـاسي بـاسم صـاحلة) ا
حــفال بــعـنــوان (كـان زمــان) عــلى مـســرح دار األسـد

للثقافة بدمشق .

انـتـبه لـتـقـلـبـات الـطـقس فـهي مـضـرّة وقد تـدفع ثـمن
االستهتار الحقاً 
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قـد يتـربص بك بـعض الـزمالء بـغـيـة تـشويـه صورتك
يوم السعد االربعاء.
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إلتـقط فـرصة مـناسـبة وتـوقع اخـباراً ايـجابـية وجـدية
شروع. آتية إليك تتعلق 
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ـنـافسـ تـفشـل ألنّ صفـحـتك النـاصـعة مـخـطـطات ا
أكبر من مخططاتهم .رقم احلظ.2
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تــربــكك ظـــروف خــارجــة عن إرادتك اال انــهــا تــعــمل
صلحتك .رقم احلظ 2
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استـعـدادك للـدفـاع عن الـشريك حـتى الـنـهايـة يـعزز
موقعك عنده .رقم احلظ.3
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ـيزة أو لـقاء اسـتثـنائـياً أو قد تـعرف قـصة عـاطفـية 
أوقاتاً سعيدة ال تنساها.
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عـلــيك اإلكـثـار من تـنـاول اخلــضـروات واالبـتـعـاد عن
اللحوم  فهي مضرة بصحتك.
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الـيوم يـحمل جـديداً بـدون أيّ شكّ قد يـترجم بـحسم
إيجابي أو سلبي لعالقة ما .
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ـصاحلـة مع الـزمالء قـويّة  وال سـيـما تـكون فـرص ا
. إذا كنت صبوراً ومتفهّماً
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تـتـمـتـع بـصـحـة جـيــدة بـفـضل اجلـهـود الــتي بـذلـتـهـا
ارسة الرياضة يومياً  أخيراً وال سيما 
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تـعـقـد تــعـاونـاً مع مـنــافس فـتـثـمـر اجلــهـود وتـنـتـعش
اآلمال وتعود األمور الى مجاريها.
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حلت الفنانة اللبنانية سيرين عبد
الـنـور ضـيــفـة عـلى بــرنـامج بـيت
الكل  في آخر حلـقة قبل بدء شهر
رمضـان وحتدثت خالل الـلقاء عن
جتربتهـا التي خاضتـها هذا العام
في الــعــمل ضــمن صــفــوف جنــوم
مــســـلــسل الــهــيــبــة وحتــديــدًا مع

النجم السوري تيم حسن.
وعـنـــــــــدمـا بــدأ مـقــدم الـبــرنـامج
عـادل كـرم احلــديث عن الـنـجم تـيم
حـسن واالحتـرافيــــة التي يـقدمـها
ـميـز في مسـلسل من خالل أدائه ا

الهيبة ردت عبد النور وقالت:
(فــيــني اخــتــصــرلك اذا بــدك..تــيم
ــمـــثل الـــكــامل بـــالـــعــالم حــسـن ا
الـــعـــربـي..شـــــــــــــكال مــــوهـــبـــة

ضـخـم انـتـاج فـنـي ودرامي وبـرامـجي
في تـاريخ الــتـلــفـزيــون الـعـراقـي عـبـر
ســـــلــــســــلــــة بـــــرامج ومــــســـــلــــسالت
مـــتـــنـــوعــة..ويـــعـــد انـــتــاج
(الــشـــرقــيـــة) لــعــام 2019
االكــبـرُ مــنـذ خــمـســة عـشـرَ
عـامـا .. وتـقـدم الـقـنـاة هذا
العام عددا من االفـكار غير
ـشاركـة كـبار الـتقـلـيديـة 
اخملـــرجـــ والـــفـــنـــانـــ
الــــعــــراقــــيــــ والــــعـــرب

 .. ي والعا
وذكــــر تــــقـــريــــر مــــوسع
لــوكــالــة (األســـوشــيــتــد
بـــرس) األمـــريــكـــيــة (ان
الـدرامـا العـراقـيـة عادت
الى احلــيـاة بـقــوة عـبـر
عــــــــدد مـن االعـــــــمـــــــال
ـشـاركة فـنـانـ كـبار
وفي مقدمـتها مـسلسل
"الفـنـدق" الذي يـعرض
عـلى شـاشـة الـشـرقـية
خــالل شــــــــــــــــهـــــــــــــــر
رمــــــضــــــان).واشـــــار
الــتــقــريـر الـى (عـودة

سيرين عبد النورسيرين عبد النور

الــتــدريــسـيــة في كــلــيـة االعالم
بـجامعـة بغـداد صدر لهـا كتاب
جــديـــد بــعــنـــوان(الــتــحـــيــز في
الـــــتــــنــــاول االعالمي  - بــــنـــاء
ــوذج تــفــســـيــري لــتــحــيــزات

وسائل االعالم).
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اسرة ستوديو اسرة ستوديو 10
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احـتــفـلت اسـرة الـبـرنـامج االذاعي
(ســتــوديــو عــشــرة) بــالــذكـرى 23
لــتــاســيــسـه في حــفل اقــيم بــاحــد

الفجر 3.38
الظهر 12.6
غرب 6.51 ا

ÊUC — WO U ≈

ـقـشرة يـنـصح خـبـراء الـتـغذيـة الـصـائـمـ بـاسـتـبـدل احلـبـوب ا
باحلـبوب الـكـاملـة خالل وجبـتي الـفطـار والسـحـور مثل الـبرغل
القـمح الكامل الفـريكة الشـعير واألرز البنـي التي حتتوي على

ألـيـاف غـذائــيـة تـسـاعـد الــصـائم عـلى الـشــعـور بـالـشـبع
فــضال عــلى مــنع اكــتـســابه وزنــا زائــدا. أمــا احلــبـوب
ــقـشـرة مــثل الـطــحـ األبـيـض واألرز األبـيض فـهي ا
خالـية من األلـياف الـغذائيـة ولذلك يـضطـر اإلنسان إلى

استهالك كمية أكبر منها لكي يشعر بالشبع.
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12 مـــســــجـــدا خالل احلـــرب الـــتي دارت
رحــاهــا في الــتــســعــيــنــات. وقـال رئــيس
اجملـلس البلـدي لفوتشـا محمـد يوسيتش
سـجد الذي أعـيد بناؤه في تـصريح (إن ا
يـــجـــدد األمل في عـــودة ســـكـــان مــا قـــبل
احلـرب ويتـيح بدايـة جديـدة في فـوتشا).
دمرة ورغـم مرور 24 عـاما عـلى احلـرب ا
ــســلــمــ الــتي دارت بــ الــبــوشــنــاق ا
والـــــصــــــرب األرثـــــوذوكس والـــــكـــــروات
الــكــاثـولــيك مــا زالت الــبـوســنــة تـشــهـد
انـــقــــســـامـــات عــــرقـــيـــة. وقــــال حـــســـ
سـلـمة في كـافـازوفيـتش زعـيم الـطائـفـة ا
الـبـوسـنـة أثـناء مـراسم االفـتـتـاح (نـشـهد
الـيوم ميالد أمل جديـد في أن يجد الناس
ـكــان). وبـدأ الـعـمل في الــسالم في هـذا ا
سجد عام 2012 بتمويل من إعادة بناء ا

احلكومت التركية واألمريكية.
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ـوت اثر سـكـتة قـلـبيـة عن عـمر مـثل الـعراقي غـيـبه ا ا
يـنـاهـز الـثـامـنـة والــسـتـ وهـو شـقـيق الـفـنـانـ كـر
ومـكـي عـواد من اهم اعـمـاله مـســلـسل فـاتـنـة بـغـداد

ومسرحية الباب العالي.

 WMÝu³ « »dŠ tðd œ Ê√ bFÐ tI √ bOF² ¹ Ułô√ b− WM'« »«uÐ√

جنـوم كبـار الى االعمـال الـعراقـية بـعد
 16عـــــامــــــا مـن احلـــــروب وغــــــيـــــاب
االستقرار وتراجع االنتـاج التلفزيوني
لـتــكـون مـســلـسـالت رمـضـان انــطالقـة
جـديــدة لـنــجــوم غـادروا الــعـراق مــنـذ
ســـنـــوات).. واشـــارت (االســـوشـــيـــتــد
برس)ان (النجم العراقي حسن حسني
مـخـرج مـسـلسل "الـفـنـدق" عـلى شـاشة
الـشـرقيـة يـقول:انه يـتـعامل مع قـضـية
شـــائـــكـــة في اجملـــتـــمع وهي تـــهـــريب
االفـراد عبـر احلدود مـضـيفـا: لقـد كان
الــعــراقــيـون جــمــيــعــا بـانــتــظــار هـذه
الـلـحـظة.. الـلـحـظـة التي تـنـافس فـيـها
الدراما العراقية بـاقي االعمال العربية
ـية).. ويـؤكد تـقريـر الوكـالة الى والـعا
(ان مـــشـــاركـــة الــنـــجم مـــحـــمـــود ابــو
العباس بالعمل الذي الفه الرائد حامد
ــالــكي يــعــد واحــدا من اهم االعــمـال ا
واضــخـــمـــهـــا فـي تــاريـخ تـــلـــفـــزيــون

العراق).
ـســلـسالت الـتي ومن بــ الـبـرامج وا
بـدأت(الــشـرقـيـة) بـبـثـهـا من يـوم امس
الـدرامـا الـكــومـيـديـة الـنــقـديـة (بـاكـو-
بـغـداد) تألـيف مـحـمد خـمـاس واخراج
عـــلـي عـــبـــاس و بــــطـــولـــة الــــنـــجـــوم

جـوادالــشــكــرجي ومــحــسن الــعـلي و
كــلــوديــا حـنــا .ومــســلــسل (الــفــنـدق)
ـــثـــيــرة الـــتي الـــدرامـــا اجلـــريــئـــة وا
اخــرجـهــا اخملـرج الـدرامـي االكـبـر في
الـعـراق واَحـد كـبـار اخملـرجـ الـعرب
حـسن حــســني و كـتــبَـهــا ابـرز كــتـابِ
ـالكي ويـشارك ـبـدع حامـد ا الـدراما ا
في بــطــولــته مــحــمــود ابــو الــعــبـاس
وسنـاء عبدالـرحمن وعلي ريـسان. اما
ـدهش واجلــر مــهـنــد ابـو الـفــنــان ا
خمرة فيهيـمن على فنون االستعراض
احلـــيّـــة مـن قـــلبِ بـــغـــداد مع الـــنـــجم
ـمـثـلـة الـشـابة الـتـركي اسـرويـسـت وا
زهـــــراء حـــــبـــــيب فـي اســـــتـــــعــــراض
رومـانــسي كــبــيــر يَــحـمـل اسمَ (هـوى
بغـداد). اما الـنجم االعـلى سعـرا الذي
يَختلف عليه السياسيون ويتفق عليه
الـشعب احـمـد البـشيـر فـيقـدم مفـاجأة
اخـتــارَ لــهـا اسـمَ (لَـخــة). امــا اخملـرج
ســامـــر حــكــمـت فــيــشق الـــســتــارَ عن
كومـيديـا لم تـعرفْهـا شاشـة عربـية مِن
قَـبل يـتصـدرهـا مـلك ملـوك الـكومـيـديا
اياد راضي في عمل يـحمل اسمَ (شلع
َــعــنى مــعـروف من الــعــنـوان قـلع) وا
نــفــسِه.ويــشـــارك في بــطــولــته زهــيــر

مـحـمـد رشـيد وسـعـد خـلـيفـة وشـيـماء
رعـد وفـوزيـة حـسن ونـسـمـة وسـوالف
.ولـلـمسـلـسالت الـعـربيـة حـصـة ضمن
سـلـة (الـشـرقـيـة) الــرمـضـانـيـة ومـنـهـا
مسلسل(حدوته مـرة) بطولة غادة عبد
الرازق ومسـلسل (زلزال)بـطولة مـحمد

رمضان.  
ـبدع احـمد وعن برنـامجه (خلـة) قال ا
الــبــشــيـــرلــقــاء مع بــرنــامج (ظــهــيــرة
اجلـمـعـة) (انـا سـعـيـد جـدا بـالـتـجـربـة
اجلــديــدة. وخلـة عــبـارة عـن مـســلـسل
ـعتادين كوميـدي يختـلف عن "الشو" ا
ــا عــلـــيه لن تــكـــون فــيه ســـيــاســة ا

اخالقًـا الـتــزامـا لـطــافـة شـخص
كـتـيــر مـهـضـوم وهــو حـدن كـتـيـر
لـزيــز بــالـتــصــويـر كــتــيـر بــيــاخـد
ـــمـــثل وبـــدي وبــــــــيـــعـــطي مـع ا
وجـــــهـــــلــــــك حتـــــيـــــة وقـــــلك اني
اشـتـقــتـلك والــله يـوفــقك بـكل شي

بتعمله).
ويشهد مسلسل الهيبة  –احلصاد
لــهــذا الــعـام تــغــيـيــرًا كــبــيـرًا في
األحداث ومـنحنى درامي مـختلف
ـــاضـــيـــ حـــيث عـن اجلـــزئـــ ا
سـيطل تـيم حسن بـشخـصيـة جبل
الــرومـانـسي والـذي يــعـيش قـصـة
حب أثـناء هـروبه لبـيروت مع عـبد
شـاهد الـكثـير الـنور وسـيخـتبـر ا
من اإلثـــــارة والـــــتـــــشـــــويـق خالل

مجريات األحداث.

Issue 6343 Tuesday 7/5/2019
الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6343 الثالثاء 2 من رمضان 1440 هـ 7 من أيار (مايو) 2019م

قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم
(إذا جاء
رمضان
فتحت
أبواب اجلنة
وغلقت أبواب النار
) (رواه وصفدت الشياط

مسلم).
وقال الرسول (الصيام جُنة فال
يرفث وال يجهل وإن امرؤ قاتله أو
. ( شاتمه فليقل: إني صائم مرت

{ الـــبـــوســـنــة  –وكـــاالت - تـــوافــد آالف
ـسـلمـ على بـلدة فـوتـشا في الـبوسـنة ا
ـاضي حلضـور افـتـتاح مـسـجد الـسـبت ا
تـــاريــخي دُمـــر تــمـــامــا في بـــدايــة حــرب
الـبـوسنـة في احـتفـال استـهـدف تشـجيع
الـتسامح الديـني ب مجـتمعات مـنقسمة
بــشــدة.وكـان مــســجــد أالجـا الــذي يــعـود
لــلــقـرن الــســادس عـشــر أحــد أبـرز روائع
ـعمـاري الـعثـماني الـكالسـيكي في الـفن ا
الـبــلـقـان قـبل تـدمـيـره خالل احلـرب الـتي
دارت بــ عـامي 1992 و1995 عـــلـى يــد
قـوات صرب الـبوسنـة.ويقع مسـجد أالجا
في واد عــلى نــهـر دريــنـا ويــعـرف أيــضـا
سـجد واحدا من لـون. وكان ا سـجد ا بـا
17 مـسـجـدا عـثـمـانـيـا في فـوتـشـا دمرت
ــيــة خــمــســـة مــنــهــا خالل احلــرب الــعــا
ساجـد الباقية وعددها الـثانية وهدمت ا

كلمات رباعية احلروف جتتمع
بنهاية اخر حرف مشترك
بينها واالرقام الدالة ادناه

طلوبة: تشكل مجموع الكلمة ا
ية (5+3+8+5= شركة عا

جتارية)
1- جزيرة يونانية

2- طراز سيارات 

ايطالية
3- مقام موسيقي شرقي

4- عطر رجالي شهير

4- لؤم

6- من مكونات الطبيعة

7- منازل

8- طرائف

{ نـــيــو دلــهي  –وكــاالت  –يـــيــجــمع
الـنـجم الـبـولـيوودي سـلـمـان خـان ب
دوره كمـمثل وجـانبه اإلنـساني في آن
ـز أوف واحـد. فــوفق صـحــيـفــة ( تـا
إنـديـا) يـشـارك سـلـمـان خـان في فـيلم
قــصـيـر يـدعى (افــري سـنـكل بـرث) من
إخراج موزيز سـينغ والذي  إعداده
لــصـالح مـؤسـســة تـدعم األطـفـال ذوي
االحـتيـاجات اخلـاصـة.وباإلضـافة إلى
سلـمان خان يشـارك في الفيـلم أيضًا
ـمـثل فـيـجــاي سـيـنغ ديـو والـشـهـيـر ا
بــــاسم بـــوبـي ديـــول كــــمـــا اجــــتـــمع
ـؤسسـة وقضـيا الـنجـم مع أطـفال ا

بعض الوقت معهم.
وبـــاإلضــافـــة إلى مـــشــاركـــته في هــذا
الـفــيــلم يــنــشـغـل سـلــمــان حــالــيـا في
ـــقــرر تـــصــويـــر فـــيـــلم ( دابــاجن 3) ا
ــقـبل إصـداره في 20 كــانــون االول ا
كــمـا سـيـشـارك في فـيـلم (بـهـارات) من
إخـــراج عـــلى عـــبـــاس ظـــفـــار والــذي
سـتشـاركه الـبـطـولـة الـنجـمـة كـاتـريـنا
ـــقــرر كــيـف وديـــشــا بـــاتـــاني. ومـن ا
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إصــدار هــذا الــفـــيــلم في 5 حــزيــران
وســيـظــهــر سـلــمــان فـيه بـ 5 اطالالت
مــخـــتــلــفــة ألن قـــصــة الــفـــيــلم تــدور

أحداثها على مدار 60 عامًا.

الـفـنـان فـؤاد ذنـون وهـنـاء مـحـمـد
و خـالل احلــفل تـــكــر عــدد من
ــؤسـســات االعالمــيـة اجلـهــات وا
الــــــــداعـــــــــــمــــــــة ورواد االذاعــــــــة
والتلـفزيون واسرة الـبرنامج التي
مــــازالت تــــتـــلــــقى الــــتـــهــــاني من
ــشــاهــدين من ــســتــــــــمــعــ وا ا
الـــــعــــراق والــــدول الـــــعــــربـــــــيــــة
ناسبة التي واالجنبية ابتهاجا با
اعتادت اسـرة البرنامج ان تـقيمها

سنويا.
وتـتألف اسـرة سـتوديـو عـشرة من
ـــذيـــعـــة الــرائـــدة امل مـــقــدمـــته ا
درس وسـميرة جـياد  الـتي تدير ا
اذاعــة بـغـداد واخملــرج الـرائـدعالء
مــحـسن واخملـرج جـعـفـر الـزبـيـدي
ذيعات فاتن مزهر ونضال علي وا
حسون وهديل البياتي اضافة الى
الــكــوادر الـفــنــيــة الـتـي تـعــمل في

البرنامج .

ـاضي فــنـادق بــغــداد اخلــمـيـس ا
وحــــــــضـــــــــر احلــــــــفـل عـــــــــدد من
الـشـخـصـيــات الـفـنـيـة والـثـقـافـيـة
واالدبــــــــــــيــــــــــــة ورواد االذاعـــــــــــة

والـتلـفـزيون ومـستـمـعي البـرنامج
وشـاركت الـفـرقة الـقـومـية لـلـفـنون
الــشـعــبــيــة بــلــوحـات فــلــكــلــوريـة
وتــراثــيـة راقــصــة اشــرف عـلــيــهـا

سلمان خانسلمان خان

مـــــــــــســــــــــلـــــــــــسـل كــــــــــومـــــــــــيــــــــــدي
رمـضـاني)مـؤكـدا(سـيـكـون الـعمـل جدا
الـكـومــيـديـا فـيه ــشـاهـد غـريب عـلى ا
اقرب للـكوميديا الـغربية الـتي تختلف
عن الـكـومـيــديـا الـعـربــيـة الـتي اعـتـاد

شاهد). عليها ا
وعن دورهــا في مــســلــسل (الــفــنـدق )
وقع قالت الفـنانة سـناء عبـد الرحمن 
دنيا فن (اجسد في العمل دور (ميري)
سيحية القادمة من السيدة العراقية ا
ـوصل .. وهي ال تـخـتـلف في مـديـنـة ا
عــراقـيــتـهــا عن اي عـراقـي اخـر سـواء

اكان مسلماً او صابئياً او ايزيدياً ).
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اطـلـقت قـنـاة (الـشـرقـيـة) امس االثـن
بارك دورتها االول من شهر رمضـان ا
البـرامجـية الـرمضـانيـة اجلديـدة التي

تــــضم

أ


