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هرجان الذي يحمل اسمه UO ∫ محسن فرحان يتابع مع اجلمهور فعاليات ا UF
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باكستانيون يبيعون التمور في مدينة بيشاور
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استـقـبل الـثـنـائي الـفـني الـتـركي تـوجلـاهان
ـيــدا سـايـشـمــان مـولـودهـمـا سـايــشـمـان وأ
األول.وبــــحــــسـب مــــوقع (ان تـي في) ولــــد
الـطفل صبـاح االثالثاء بوزن  3كـيلو و285
جـرام وطـوله  50سم وأطـلق عـلـيه الـثـنـائي

اسم (ايفه هان). 
ـشــرف عـلى الـوالدة (أن وصـرح الـطــبـيب ا
يدا والطفل بخير وأتمنى لهما طول صحـة أ
الـعـمـر).  و سايـشـمـان هـو فـنـان تـركي من
مــوالـيـد 17 كــانـون االول عـام 1981 درس
في جـامعة دوجوس ثم عـمل كعارض أزياء
في بـدايـته ثم كـمـقـدم بـرامج وحـصل الـعـام
2004 على جائزة أفضل عارض بالعالم.
انـهالت عليه الـعروض بعـد فوزه وفي العام
2005 عمل بكوريا اجلنوبية بأكثر من عمل
تلـفـزيـوني ثم عـاد إلى تركـيـا لـيـقوم بـبـطـولة
ــســلــسل األكـــثــر شــهــرة وداعــا رومــيل . ا
حـصل توجلاهـان على عـدة جوائز عن دوره
ـســلـسل الـعـام 2008 فى أكـثـر من بـهـذا ا

مهرجان بتركيا.
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الــــتــــشـــكــــيــــلي االردنـي اقــــام مـــعــــرضـه الـــشــــخــــصي
ـعنـون(حـارات الـبالد) ضمن فـعـالـيات الـلـقاء الـشـهري ا
لـلــبـيت األدبي لـلـثـقـافـة والـفـنـون في الـزرقـاء وعـرض فـيه

مجموعة من لوحاته الفنية.
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ـصــريـة كـشــفت  أنـهـا ـمـثــلـة ا ا
قاربـت على االنـتـهاء من تـصـوير
مـسـلسـلهـا اجلديـد (الـبرنـسيـسة
بـيــسـة) الـذي يـعــرض حـالـيـاً في

رمضان خملرجه  أكرم فريد  .
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الشاعـرة العراقـية  احتـفت بصدور مـجموعـتها الـشعرية
األولى ( ظــمـأ الــطـوفــان ) بـجــلــسـة اقــامـتــهـا دار االدب
البصـري ومنتدى اديبات البصرة في  قاعة قصر الثقافة

في البصرة.
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الشاعـر العراقي ضـيفه البيت الـثقافي في مديـنة الصدر
للحـديث عن مسـيرته االدبيـة بجلـسة اقـيمت بالـتعاون مع

منتدى شباب جميلة  و أدارها الروائي حكيم البنا.

ن هم من حــولك سـيـتالشى الـشـعــور بـعـدم الـثــقـة 
شيئا فشيئا في وقت الحق اليوم .
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اجلـمـيع يـتــوقع مـنك ان تـعــطـيه احلـلــول الـتي يـطـمح
اليها . رقم احلظ 8.
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لَسْتَ تماماً نفسك سمائك العـاطفية تبدو كئيبة اليوم 
رقم احلظ.9
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أنت تـشـعـر بـاالرتـيـاح وتـبـدو عـظـيـماً و
»dIF «

ال تترك امور الدنيا تقودك حيث ال ترغب فليس هناك
من سبب ألن تنساق مع التيار .
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يزا في نظر احلبيب . لديك ما يـجعل منك شخصا 
يوم العد الثالثاء.
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تــعـامل بـحـذر مع األشــيـاءَ الـتي تَـشْـعــر بـأنـهـا هـامـة
خصوصاً في العمل.
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ال تـيـأس من مـحـاوالتك إلجنـاح مـشـروع كـنت تـعـمل
عليه منذ زمن.
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هــنـاك من يــريـد ان يــعـطــيك قـلــبه بـصــدق فال جتـعل
ابوابك مغلقة اجتاهه .
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كن واضحاً أكثر في طريقة حوارك مع الشريك حتى
ال يسيء فهمك. 
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كلّ الـعيـون علـيك لـلمـجيء بـالشيء غـيـر متـوقّع  يوم
السعد االربعاء.
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ال تكن منـغلقاً على نفسك وحاول أن تندمج مع البيئة
من حولك. رقم احلظ   5.
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ـا يـنـاسـبـها امأل دوائـر الـشـبـكـة 
من مـرادفـات بـحـيث تـنـطـلق دائـمـا
بـاالجتـاه الذي تـشـيـر الـيه االسـهم
مع احلل الــصــحـيـح حتـصـل عـلى

ربط متكامل للحروف.
1- دولة اوربية

2- عملية حسابية رياضية

3- يستخدم لتنظيف االسنان

4- الهة يونانية

5- راقصة لبنانية

6- اثار فرعونية

7- فنانة مصرية معتزلة

8- عكس مضحكة

9- حشرات سامة

10- حيوان بحري
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الــثـــالث.وتـــمـــكن الـــقـــائـــمــ عـــلى
ــــســـــلــــسـل من خـــــلق حـــــالــــة من ا
الــتـشــويق في احلـلــقـة االخــيـرة من
اجلزء الثـاني حينـما يتـعرض سليم
االنـــصــاري الى مـــحــاولــة اغـــتــيــال
وت سـليم االنصـاري ويقام وفعال 
شـهد له تشـيع ومـجلس عـزاء لـكن ا
االخير من اجلزء الثاني يظهر سليم
االنصـاري على قيـد احليـاة وهذا ما
ــشــاهـدة ــشــاهـد لــلــتـلــهف  يــدفع ا
احلـــلــقــة االولـى من اجلــزء الـــثــالث
عرفة هذه االشكالية(على فكرة هذه
ثاني حـادثة اطالق نار يـتعـرض لها
الـبـطل ســلـيم االنـصـاري الى اطالق

نار مكثف وينجو بالعالج)!
يـــــرتـب ضـــــابـط االرتـــــبــــــاط (جالل
خـطــاب) "أحـمـد عــبـد الـعــزيـز" وهـو
اضـافـة جـديــدة لـلـعـمل يـرتب سـفـر
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ـمثلة عال غـا بعقد قران احتفلت ا
ابـنـتــهـا نــرمـ الـدفــراوي ونـشـرت
صـــــورتـــــ من احلـــــفـل في مـــــوقع
(إنـســتـغـرام).وظــهـرت ابــنـة عال في
إحـدى الـصـورتـ خالل حـفل عـقـد
ــأذون قــرانـــهــا إحـــداهــمـــا رفــقـــة ا
والـعـريـس وعـلـقت عــلـيــهـا الـفــنـانـة
قائـلـة: (ابـنـتي تـتـزوج) فـيـمـا عـلقت

على الصورة األخرى قائلة: 
(ابــــــــــــنـــــــــــــتـي هـي الــــــــــــعــــــــــــروس
الرائـعة).ونرمـ هي ابنـة عال غا
من زوجـهــا األول ولــيـد الــكــفـراوي
الذي أجنـبت مـنه ابـنـتـيـها (كـامـيـلـيا
ــقــيــمــتــ في الــواليـات ) ا ونــرمـ

تحدة األمريكية. ا

عـمــيـد كـلـيـة الـفـنــون اجلـمـيـلـة بـجـامــعـة الـقـادسـيـة الـقى
محاضـرة في  قاعـة قصر الـثقافـة والفـنون في الديـوانية
بـعـنـوان (االسس اجلـمـالــيـة لـلـفن الـتـشـكـيـلي ) بـجـلـسـة
ادارهـا مديـر مـعهـد الـفنـون اجلـميـلـة في احملافـظـة قاسم

وحيد النايلي .
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عال غا

االكــشن الــتي تــمـاثـل افالم جــيـمس
ضابط (سـليم بونـد او الـسوبـرمـان 
االنصـاري) يتـبع طرق غـير تـقلـيدية
في الــــــقـــــضـــــاء عـــــلـى اجملـــــرمـــــ
واالرهــــابـــ (بــــالـــذات) ومـن هـــنـــا
ـــســـلـــسل يـــتــداخـل فــيـه اخلــاص ا
بـالـعـام ألن قـوى االرهـاب تـسـتـهدف
عــــائـــلـــة االنـــصـــاري وكـــذلك رجـــال
الـشـرطة زمـالئه! تمـتـعـنـا كـثـيرا في
اتـقـان هـذا الــعـمل من خالل كـارمـرة
(بـيـتـر مـيـمي) والـذي كـان قادر عـلى
ؤلف حتويل نـص (باهـر دويـدار ) ا
فـي اجلـــزء االول والــــثــــاني وهــــمـــا
يـراهنـان عـلى شعـبـية (امـيـر كرارة)
وقوة احلوار لكه والكاريزمه التي 
ــــســـلــــسل  وكــــثــــرة االحـــداث في ا
والتغيـيرات في مصير الـشخصيات
واالجــــــواء اجلــــــديـــــدة لــــــلــــــجـــــزء

الفجر 3.36
الظهر 12.06
غرب 06.52 ا
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(اللــهم اجعل صـيامي فيه صـيام الـصائمـ وقيامي
فـيه قـيـام الـقـائـمـ ونـبِـهـني فـيه عـن نـومـة الـغـافـل
واعْـف عني يـا عـافـيـاً عن اجملرِمـ .الـلّــهُمَّ قَـرِّبْني
فــيهِ اِلى مَــرْضـــاتِكَ وَجَــنِّــبْــني فـــيهِ مِنْ سَــخَــطِكَ
وَنَقِـمـاتِكَ وَوَفِّـقْـني فـيهِ لِقِـرآءَةِ ايــاتِكَ بِـرَحْـمَـتِكَ يا

.( َ اَرْحَمَ الرّاحِم
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ـائـدة الـرمـضـانـيـة من الـتـمـر الذي حـثت ال تـخلـو ا
ا له السنة النبوية على ضرورة بدء اإلفطار بتناوله 
من فـوائـد صـحـيـة هـائـلـة أبـرزهـا: وجـود سـكـريات
طـبـيـعــيـة بـسـيـطــة سـهـلـة االمـتــصـاص كـالـسـكـروز
واجللوكوز والتي تمد اجلسم بـالطاقة.و يرفع التمر
مـعــدالت سـكــر الــدم كـمــا أنه ســهل االمـتــصـاص
والـــهـــضم.كـــمـــا انه يـــهـــيئ اجلـــســـد الســـتـــقـــبــال
ـعويـة.كما الوجبـات.ويحـمي اجلسـد من التـلبـكات ا
يــســـاعــد عـــلى الـــتــخـــلص من جـــزء من الــســـمــوم
اخملتزنة.و يساعد األمعاء عـلى أداء مهامها بفاعلية

عالية.ويساعد على اإلحساس باالمتالء والشبع.
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ركز الثقافي األديب والروائي األردنـي الراحل نظم عنه ا
الـعـربي جـلـسـة لالحـتـفـاء بـروايـته األخـيـرة (ثـلـوج الـلـيـلة
األخــيـرة) الــتي انـهــاهـا قــبل رحـيــله بــايـام قـلــيـلــة والـتي

ناسبة الذكرى االولى لرحيله. صدرت مؤخرا 
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اثارت الـفـنانـة الكـويتـيـة مرام الـبلـوشي قلق
ــاضــيـة وذلـك بـعــدمـا الـكــثــيـرين الــفــتـرة ا
نـشرت صـورتـهـا عـلى إنـسـتغـرام من داخل
ـسـتـشــفى كـاشـفـة عن تـعـرضـهـا جلـلـطـة ا
قــلـبـيــة وشـاركت فـيــمـا بـعــد صـورًا أخـرى
عالج مـوجهة له الشكر على برفـقة الطبيب ا
رعايـته واهتـمامه بـحالـتهـا الصـحيـة. وحتى
تـبــقى عــلى تـواصل مع مــحـبــيـهــا وتـطــمـئن
اجلـمــيع عـلى تــطـورات حـالــتـهـا الــصـحـيـة
ظـهــرت الـبــلـوشي في مــقـطع فــيـديــو جـديـد
نشـرته شقـيقـتها هـند الـبلـوشي أعربت فيه

ستشفى. عن فرحتها بخروجها من ا
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ــاضي وعـلى اقـيــمت صــبـاح االحــد ا
ــسـرح الــوطــني فــعــالــيـات خــشــبــة ا
مـهـرجـان لـلـعـراق نـغـني الـثاني دورة
ـلـحن الـرائـد مـحـسـن فـرحـان والذي ا
اقــــامـــته الــــدار الـــعـــراقــــيـــة لالزيـــاء
سرح بالتعاون مع دائرة السينما وا
ـوسـيـقيـة وجـامـعة ودائـرة الـفـنون ا
بـغـداد كلـية الـتربـيـة للـبنـات ومعـهد
ـسـائي الـفـنـون اجلـمـيــلـة لـلـبـنـات ا
ومؤسسة اجلـميع للثقـافة والفنون.
عـرض الكاريـكاتيري لـلفنان وكان ا
حـمودي عـذاب الذي اقـيم في بـاحة
ــسـرح الــوطــني وضـم رســومـات ا
جسدت الواقع العـراقي ومايعيشه
من صــــــــراعـــــــات ابــــــــدع عـــــــذاب
بــتــخــطــيــطــهــا اول الــفــعــالــيــات
تميزه للـمهرجان.وادت مجاميع ا
كــلـيـة الــتـربــيـة لـلــبـنـات ومــعـهـد
ـسائي الـفـنون اجلـميـلـة القـسم ا
انــشــودة االفــتـــتــاح الــتي كــانت
بــعـنـوان صـوت الـعـراقي كـلـمـات

حسام السبعاوي واحلان جعفر جنم
وقـدمت مـجامـيع الـفنـانـ وطالـبات
جامعة بغداد ومعهد الفنون اجلميلة
اوبريت للعـراق نغني اخراج واحلان
بـعـدهـا قـدمت وتــدريب جـعـفـر جنـم  
فــرقــة كــركــوك الــوطــنــيــة وطــالــبـات
جامعة بغداد ومعهد الفنون اجلميلة
لـلــبــنـات دبــكـات فــلــكـلــوريــة عـربــيـة
واخـرى دبكـات فـلـكـلـوريـة تـركـمـانـية
وكـورديـة ودبـكـات سـريـانـيـة .وكـانت
لــفـرقـة بـغــداد لـلـمــوسـيـقى الــعـربـيـة
ـوسـيـقـيـة الـتـابـعـة لـدائـرة الـفـنـون ا
ــايــســتــرو عــلي خــصــاف بــقــيــادة ا
مـشـاركـة مـتـمـيـزه من خالل مـشـاركـة
لــلــفـنــان عـمــار الــعـربـي وهـو يــشـدو
اغــنـيـة طـيــر احلـمـام كــتب كـلــمـاتـهـا
حسـ اخلزاعي  بعـدها ادى الـفنان
اسعد جميل اغنـية مابيه اعوفن هلي
كـلـمـات جـبـار الـغـزي  الـفـنـان خـالـد
الـعــراقي شـارك بــاغـنــيـة مـن الـتـراث
بـعنـوان الـهودلك وادت الـفـنانـة غادة
واصـف اغـنـيـة زغـيـرون كـلـمـات عـلي

غـوار  الــفـنـان ســيف سـعــد غـنى لـو
غـيـمت دنيـاي كـلـمات االـراحل عـريان
الــســـيــد خــلف  لــيــاتي دور الــفــنــان
حـس جـبار لـيغـني للـجمـهور اغـنية
اعبـر على عيـوني بحـلم كلمـات طاهر
سلمان  الفنان عمر هادي غنى اغنية
شكول عـليك كلـمات زامل سعـيد فتاح

 .
ـهـرجــان الـذي اقـيم بـرعـايـة وشـهـد ا
وزيـرالـثـقافـة والـسـياحـة واالثـار عـبد
االمـير احلـمداني حـضورا جـماهـيريا
ــثــقــفــ من الــنــخب والـــفــنــانــ وا
وبـحـضـور مديـر عـام دائـرة السـيـنـما
ـسـرح اقـبـال نـعـيـم ومـعـاون مـدير وا
ـوسـيـقـيـة عـمـاد عـام دائـرة الـفـنـون ا
جـاسم ونــقـابـة الــفـنـانـ الــعـراقـيـ
ـهـرجان.وفي اسـتـمتـعـوا بـفعـالـيات ا
ـهرجـان  تـوزيع الـشـهادات خـتـام ا
الـتـقـديـريـة والــدروع لـلـمـتـمـيـزين من
هـرجـان الـذي اشرف ـشـارك فـي ا ا
عـلـيه مـديـر عـام دار االزيـاء الـعـراقـية

ندالوي . عقيل ا

ســلـيم االنــصــاري عـلى ان يــسـتــمـر
ـزيـف لـيــكــون عـلى ــوت ا بــلــعـبــة ا
ــهـــاجــرين الى اوربـــا لــكي مـــركب ا
يـخـتـرق تـنــظـيم ارهـابي ويـكـشـفـهم
ـستقبلية لكن ويبلغ عن عملياتهم ا
ســرعـــان مـــا يـــكـــتـــشـــفــون مـن هــو
ويــحــاولـون تــصــفـيــته ولــكن وهـو
الــــقــــادر دائـــمــــا عـــلـى اخلالص من
خـصـومـهم والـتـخـلص مـنـهم مـهـمـا
ال زال كــــــانـت قــــــوتـــــــهم وعـــــــددهم
ــســـلـــسل يـــحــافـظ عــلى عـــنـــصــر ا
لل التـشـويق واالثارة ويـبـتعـد عن ا
ـــا يـــقـــدمه من احـــداث والـــتـــرهـل 

متسارعة ومتالحقة.
وسوف يكـشف لنا اجلـزء الثالث من
كــلـــبش جنـــوم كـــبـــار لــيـــضـــيـــفــوا
للمـسلـسل اضافة نـوعية مـثل هشام

سليم والنجمة يسرا اللوزي.
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الـشـاعـر الــعـراقي قـدم االمـسـيــة الـتي اقـامـتــهـا جـمـعـيـة
األدبـاء الشـعـبـي في الـعـراق فـرع االنبـار واسـتضـافـها

قصر الثقافة والفنون في األنبار.

ناسـبة حلول شهر رمضان طرب الـلبناني اطلق دعاء  ا
الـكــر بـعـنـوان (ربي) كـلـمـات الــشـاعـر نـزار فـرنـسـيس

وسيقية ويوتيوب. وطرحه عبر التطبيقات ا

عن لـــــقـــــيط بن
صــبــرة رضي
الـله عـنه قال:
قـــــــــلـت: يـــــــــا
رسـول الـله أخـبـرني عن
الــــــوضــــــوء قـــــــال: (أســــــبغ
الــوضـــوء وخـــلل بـــ األصــابع
وبــالغ في االســتـنــشــاق إال أن تــكـون
صـائـمًـا) وقــال الـنـبي صـلـى الـله عـلـيه
وســـلم (من ذَرَعه الـــقيء فـــلــيس عـــلــيه
قــضـاء ومن اســتــقـاء عــمــدًا فـلــيـقضِ)

(رواه الترمذي وصححه األلباني). 
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كــلــبش (امــيــركـرارة) ثـالثـة مــواسم
ــثل ايــقـاع مــتــتــالــيــة وهــو الــذي 

—UDF « ÍbLŠ ≠ œ«bGÐ

ــنــاسب ان يــحـتل قــد ال يـكــون من ا

امير كرار في (كلبش)


