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مـثلة االردنية قـرر مجلس ادارة فرقة الـزرقاء للفنون ا
سـرحية تـسميـتها رئـيسا لـلجـنة العـليا في مـهرجان ا
ــسـرحي الــعـربي الـ  17الــذي يـقـام صـيف الــزرقـاء ا

قبل. للمدة من  1ولغاية  10أيلول ا

WMJ½“ …d¼“

رئيـسة مـنـظمـة نيم تـلة الـعراقـية
ــهــرجــان االول لــســيـدة تــقــيم ا
الــتـراث والــفــولـكــلـور الــشــعـبي
الــعــراقي وذلك في قــاعــة الــدار
الـعراقيـة لالزياء بـبغـداد يوم غد

اخلميس الثالث من ايار اجلاري.
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الشـاعر العراقي صدر له كتـاب بعنوان (انثياالت  في
الشـعـر .. الـطفـولـة .. احلـيـاة) يضـم نصـوصـا ادبـية

سردية.
 ö «b³F « dLŽ
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ـمـثـلـة الـتـونـسـيـة انـتـهت من تـصـويـر مـشاهـدهـا في ا
شـاهد األخـيرة مسـلـسل (أبو جـبل)  حيث صـوّرت ا
ـصري ـمـثل ا في منـطـقـة وسط الـبلـد بـالـقاهـرة مع ا

مصطفى شعبان.

ال تصعّب األمـور عليك وتعقّدها بل سارع إلى حلّها
بسرعة وبروية.
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انـتــبـهـوا الى صـحـتــكم.تـشـعـرون بـقــوة الـعـاطـفـة مع
احبائكم وال يتخلى احلظ عنكم .
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كن مـــســـؤوالً عـن تـــصـــرفـــاتك وعن األخـــطـــاء الـــتي
ترتكبها وال حتمّلها ألحد. 
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مـارسـة نشـاط فـني.ينـصب اهـتمـامكم  يوم مـنـاسب 
بتنظيم اموركم البيتية .
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تشعـر بأنك ولـدت من جديد وبـدأت احلياة تـبتسم لك
بعدما التقيت احلبيب. 
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ال تدخلـوا في نقاش حاد مع احـد افراد العائـلة.تكثر
لديكم االتصاالت والتنقالت .
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ال تـشغل بـالك باألمـور التـافهـة واستـغلّ وقتك لـلقـيام
شاريع ترفيهية
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يــوم مــنــاسب الجــتــيـــاز امــتــحــان . جتــنــبــوا فــرض
سيطرتكم على اخ او جار.
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يــتــركـز اهــتــمـامــكم حــول تــدعـيم شــراكــتـكـم لـكن ال
حتاولوا فرض وجهة نظركم عليهم.
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كسب  تـنشغـلون في ضـبط ميزانـيتكم . ثـمة فرصـة 
من عمل اضافي .
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يـــتــراكم الـــعــمل لـــديــكم اكــثـــر من قــبـل . اضــبــطــوا
اعصابكم اثناء التعامل مع بعض الزمالء .
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تـصاعـدة.انتـم اليـوم اكثـر نشـاطا احذروا الـنـفقـات ا
وحيوية من قبل .

 u(«
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ضـع اجــــــــــــــوبـــــــــــــة
الــتــحـديــدات افــقــيـا
فــــــــــقـط واقــــــــــرأ في
الـــــعــــمـــــود الــــوسط
ــطــلــوبـة: الــكـلــمــة ا

(عالم مسلم):
1-يـنـاقش  2-دواعي
 3-ضـمـيــر مـتـصـــل

 4-مـديـنـة مـقـدســــة

 5-من انــــواع االدب

 6-فــريــســــــــــــــــــة

 7-تبذير.

ـائيـة الـسابق عـ سـفيـرا لـلعـراق لدى ـوارد ا وزير ا
تركـيا وتلـقى امنـيات االوساط الـدبلـوماسيـة بالـتوفيق

في مهمته اجلديدة.

الفجر 3.22
الظهر 12.02
غرب 07.06 ا
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بِي صــلى الـله عـلـيه وعـلى اله عن ابن عَـبَّـاسٍ عَنِ الـنـَّ
هُمَّ افْـتَحْ لِـي أَبْـوَابَ الْـجِـنَــانِ وَ أَغْـلِقْ عَـني وسـلم( الــلـَّ
أَبْـوَابَ الـنيـرَانِ وَ وَفقْـنِي فِـيهِ لِتِـلَـاوَةِ الْقُـرْآنِ يَا مُـنْزِلَ
َ ). وفـي دعـاء اخر الـسَّـكِـيـنَـةِ فِي قُـلُـوبِ الْـمُـؤْمِـنِ
قـال الرسول ( الـلَّهُمَّ وَفـرْ حَظي بِـبَرَكَـاتِهِ وَ سَهلْ
سَبِيلِي إِلَى خَـيْرَاتِهِ وَ لَا تَحْرِمْـنِي قَبُولَ حَسَنَاتِهِ

.( ِ يَا هَادِياً إِلَى الْحَق الْمُبِ
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لـلصيـام فوائد كثـيرة من النـاحية النـفسية
نـتـعـرف في االسـطـور الـتـالـيـة عـلى بـعض
مـنـها: صـقل قـدرات النـفس وتـهذيـبـها إذ
يـتيح الصِّيام فرصة التدريب على التوازن
الـداخـلي اإليـجـابي فـينـعـكس عـلى الـفرد
واجملـتمع.و الـتدرّب على تـهذيب الـشهوات
ــة وكـــبـــحـــهـــا وتـــقـــويـــة اإلرادة والـــعـــز
واإلصـرار على الوصـول إلى الهدف الذي
يــحـــدّده الــشــخص لـــنــفــسه.فـــضال عــلى
الــتــحــكّـم بــالــســلــوكـــيــات الــشــخــصــيــة
ومــحــاسـبــة الــذات وتـنــمــيــة الـضــمــيـر.و
الـتدرّب على االسترخاء والـقبول والتقبّل
تـنوعة.وتـنمية والـتعايش حـسب الظروف ا
الـشعـور باآلخريـن ومشاركـتهم وجـدانياً
واحلــــــديث عـن الـــــشــــــعــــــور الـــــداخــــــلي

والوجداني للفرد.
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ـقـبـلة مـن تـصـوير ـصـريـة تـنـتـهي اجلـمـعـة ا ـمـثـلـة ا ا
القـصة الـثالثـة من مسـلسلـها (بـدل احلدوتة 3 ) الذي

يتواصل عرضه خالل رمضان اجلاري.
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حدوتة مرة

ي الــعـــراقي قــررت وزارة الـــتــعــلــيـم الــعــالي االكــاد
ــهـام رئــيس جــامـعـة والـبــحث الـعــلـمي تــكـلــيـفـــــــه 
بـعـد انــهـاء تـكـلـيف ـدة ثالثـة اشــهـر مـيـســان وكـالـة و
رئـيس اجلــامـعـة االسـبق عـلي عـبــد الـعـزيـز بـنـاء عـلى

طلبه.

طـرب االردني  اطـلق أحدث أعـماله الـوطـنيـة بعـنوان ا
ـن عـبــدالـله و (الـشــهــيـد) وقــام بـتــوزيع الــعـمل أ

تصويره بإسلوب الفيديو كليب.

قــيل لالمــام عــلي بـن أبي طــالب رضي الــله
ـال ?) فـأجـاب عـنه (يـا عـلي .. الـعــلم أفـضل أم ا
رضى الله عنه : (إن العلم أفضل ..) فقيل له (
وبأي دليـل ?) فكانـت جواهر إجـاباته :ألن
ال مـيراث العـلم ميـراث األنـبيـاء ..وا
ال قارون وهـامـان وفـرعـون ..ألن ا
أنت حتــرسـه ..والــعـــلم يـــحــرسك
ال أعداء كثيرين.. ..ألن لصاحب ا
ولصاحب العلم أصـدقاء كثيرون..
ـال إذا تـصـرفت فـيـه يـنـقص ..والـعـلم إذا ألن ا
ـال يُـدعى بـاسم تـصـرفت فـيه يـزيــد ..ألن صـاحب ا
الـبــخل والـلــؤم ..وصـاحـب الـعــلم يُـدعى بــاسم اإلكـرام
ـال يـخـشى عـلـيه من الـسـارق ..والـعـلم ال واإلعـظـام ..ألن ا
ــال ـــحــاسب عــلـه ـــوم الــقـــامـة يــخـشـى عـلــيه ..ألن صــاحب ا
ـال يـندرس ..وصـاحب الـعلم يـشـفع إلخـوانه يـوم الـقـيـامـة ..ألن ا
ال دة ومـرور الزمـان ..والعـلم ال ينـدرس وال يبـلى ..ألن ا بطـول ا
ــال يـتــكـبـر ـقــسي الـقــلب ..والـعــلم يــنـيـر الــقـلـب ..ألن صـاحب ا يُ

.( ويتعظم بنفسه ..وصاحب العلم خاضع ذليل مسك
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صري مـحمد رمضـان تصويـر مشاهده كثّف الفنـان ا
في مـسـلـسـله اجلـديــد (زلـزال) حـيث انه اصـبح يـصـوّر
 14سـاعـة يومـيـا وذلك مـن اجل االنـتـهـاء منـه بـأسرع

وقت. 
ــســلـسـل من تــألــيف عــبــد الــرحــيم كــمــال إخـراج ا
إبــراهـيـم فـخــر ومـن بـطــولــة مــحــمــد رمـضــان حال
ــصـري مــنى عــبـد الــغـني هــنـادي شـيــحـا مــاجـد ا
مهنى حـسام داغر أحـمد صيـام مصطفـى منصور
ياء كرم. يوسف عثمان آية هاللي حنان سليمان و
واشـار مـوقع الـفن (ان الـكـاتب والـسـيـنـاريـست عـبـد
الـرحيم كـمـال هـاجم اخملـرج إبـراهـيم فـخـر مـشـيرا
ـــهـــنــة وأخـالقــيـــاتـــهــا الى انه جتـــاوز كل أعـــراف ا
ومـهــنـيــتـهــا وجتـاهل خــمس عــشـرة حــلـقــة مـكــتـوبـة
وافقة عـليها من قبله نتجـة بعد ا ومسلّمة للـشركة ا

وإستبدل بها حلقات من عنده من دون الرجوع).
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ــوسـيــقـيـة حتـيـي دائـرة الـفــنـون ا
مـساء غـد اخلمـيس ليـلة رمـضانـية
لالنــاشــيــد واالبــتـهــاالت الــديــنــيـة
انــطالقــا من تــوجـهــهــا في احــيـاء
ــنـاسـبــات الـثـقــافـيـة والــديـنـيـة.. ا
وحتـقـيـقـا لـغـايـتـهـا في اسـتـقـطاب
ــوســيــقى الــعــوائل عـــلى صــوت ا
والـغـناء فـي جتمـعـات حتـمل طابع
ودة والـتسامح فـي شهر الـصيام ا

غفرة... وا
ـوسـيـقـيـة وتـقـدم الــلـيـلـة الـفـرقــة ا
ـركــزيـة تــرافـقــهـا اصــوات شـابـة ا
ومواهب واعدة.. تمرنت على ايدي
مـلــحــنـ كــبــار..كــمـا ســتــتــضـمن
االمــسـيــة سـوقــاً لالعــمـال الــفـنــيـة
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ــســلـــسل ســادتي وجه اخلــصـــوص ا
ـئة ومن ينـكر وجود واقعي  1000 با
هـذه االشـيـاء في مـجـتمـعـنـا فـهـو مثل
النعامة يدفن راسه بالرمال معتقدا ان
االخـرين ال يــرونه وثـانــيـا من يــتـهـمه
باخلالعة واكيد هو يشاهد مسلسالت
مـصـريـة فـيـهـا الـكـثـيـر الـكثـيـر اتـعس
سـلسل الـعراقي خالعة ومـجونـاً من ا
وهـو يـتـابـعـهـا بـشـغف ..يـا اصـدقائي
ـسـلــسل واقـعي بـامــتـيـاز واحـبـابـي ا
ـنتـشرة في وطـننا ويعـالج الظـواهر ا
وعــلــيـــنــا ان نــشـــجع الــفن والـــفــنــان
هـاجمة العـراقي وال يجرفـنا التـخلف 
ظواهر موجودة في اجملـتمع وندخلها
من باب ديني والعـيب واحلرام لنتابع
ـسـلـسل وان كـان هنـاك نـقـد حـقـيقي ا
سلسل يرحمكم الله فليكن في نهاية ا
ـتـابعـة بـحـجة فـال حترمـونـنـا متـعـة ا
احلالل واحلـرام.وحتـيـة كبـيـرة مـرت
الكي مرة النه تصدى لالستاذ حامد ا
لظاهرة مجتمعية بكل جرأة ومرة النه

سلسل).  ابدع بكتابة هذا ا
ومن مــوقع دنــيــا الــفن نــســتل بــعض

الـتـعــلـيـقــات الـتي كـتــبت بـعـد عـرض
احلـلــقـة االخــيـرة من (الــفـنــدق):كـتب
احـمـد عـلــوان(نـهـايـة غـريــبـة تـذكـرنـا
بنـهايـة احلب والسالم تـقريـبا). وقال
مخلـد العويد(روايـة رائعة ومازاد من
ــتـوقــعـة) روعـتــهـا نــهــايـتــهــا غـيــر ا
وشـــــاركه فـي الـــــرأي نـــــفـــــسه ايـــــاد
البصري حيث كتب (نـهاية حلوة غير
مـتـوقـعـة). وكـتب حـيـدر دودو (برأيي
الـبـسـيط نـشـكـركم عـلى اعـمـال كـهـذه
زيـد من االبداع وشكرا لكل ونتمنى ا
قائم بهذا العمل). وعلق عالء سرحان
الـعـزاوي (الـفــكـرة جـمـيــلـة جـمع بـ
الـــواقـع واخلــــيــــال وكـــانـت رســــالـــة
ـا يـحـدث بـالـعـراق). وكـتب واضـحـة 
عـبـداحلـمـيـد رشـيـد (ابـكـانـا الـفـنـدق)
واشــار فـــاضل الــشـــمــسي الـى انــهــا
(روايــة رائـــعــة ومــازاد مـن روعــتــهــا
تـوقـعة). وكـتب نـبيل نـهـايتـهـا غيـر ا
طه (نــهــايــة ســريــالــيــة جــديـدة عــلى
الدراما العراقية .احلقيقة كنت اتمنى
ان ال يـخـتــصـر ويــخـتـزل هــذا الـعـمل
ر بهذه السرعة). وعن رأية الكبير و
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ؤلـفه حامد حظي مـسلـسل (الفنـدق ) 
ـــالـــكي ومـــخـــرجـه حـــسن حـــســـني ا
تابـعة واسعـة طوال ايام عرضه في
الـــشـــهــــر الـــفـــضـــيـل  ضـــمن الـــدورة
ـتمـيزة لـقـناة (الـشرقـية) الـبرامـجـية ا
وبـعـد ان اسـدل الــسـتـار عـلـى حـلـقـته
اضي ضجت وسائل االخيرة االحـد ا
التواصل االجتماعي بكلمات االعجاب
به فـــضال عـن عــرض اراء مـــخـــتــلـــفــة
بـشـأنه وفي الـسطـور الـتـاليـة نـتـعرف

على بعض منها:
كــــتـــــبت االعالمـــــيــــة امل صـــــقــــر في
صــفــحــتــهــا في (فــيــســبــوك)) الــرائع
الـكي كانت ـبدع واجلـميل حـامـد ا وا
له بـصـمة رائـعة فـي الدرامـا الـعراقـية
اضـية  ولكنه اليوم خالل السنوات ا
ومن خـالل مــســـلــسل الـــفــنـــدق اثــبت
رمـزيـته كـكـاتب ســيـنـاريـو من الـطـراز
االول عـراقــيــا وعـربــيــا .. الـيــوم وانـا
اشــاهـــد مـــعه احلـــلـــقـــة االخــيـــرة من
ــسـلــسل شــعـرت بــان كـلــمــاته الـتي ا
انــسـابـت من فم الــرائع مــحــمــود ابـو

الـعـبـاس تــنـقل بـالــفـعل احـسـاس كل
عـــراقي غـــيــور عـــلى حـــقه فـي وطــنه
ـتـمــسك به  كل من شـاهـد ولــوطـنه ا
تـأثـر حـامد الـيـوم بـعد انـتـهـاء عرض
ـعـرفـة بـانه ـسـلـسل سـيـعـرف حق ا ا
ذلك الـغـيور احملب الـثـائـر لعـراقـيته .
الف حتـــيــة حـب وتــقـــديــر واحـــتــرام
الكي ـبدع حامـد ا وامتنـان للرائع وا
بدع حسن حسني وكل من واخملرج ا

سلسل).  ساهم في إجناح ا
وكان الصحفي والكـاتب لطيف محمد
قـد كـتـب في صـفـحــته في (فـيــسـبـوك
ــــســــلــــسل )فـي اولى ايــــام عـــــرض ا
(اســــتــــغــــرب مـن الــــكم الـــــهــــائل من
ــــســــلــــسل الــــعــــراقي مــــهــــاجــــمـي ا
(الفـندق)وخـصوصـا وهو في حـلقاته
االولى مـــــتــــهــــمــــا ايــــاه بــــاخلالعــــة
واخلروج عن قيم مجتـمعنا او ينتهك
حـرمـة الـشـهر الـفـضـيل الـذي اريد ان
ـسـلــسل بـانه اقـوله ان الــذي يـتـهـم ا
غـير واقـعي فـامـا يكن عـايش في غـير
الـعـراق او غيـر مـطلـع على مـا يـجري
في بعض مناطق العراق وبغداد على

ــــســــلـــسـل كـــتـب  االعالمي عــــلي بـــا
الـصـوفي(نــهـايـة مـتـوقــعـة ولـكن كـان
بـأمـكـان اخملـرج الـرائع حـسن حـسني
ا  إنهـاؤه عبر سلـسل  أن ينـهي ا
احلـلقـة االخـيرة بـتكـملـته تـمثـيالً بدالً
من التحدث والتـذكير واألختصار ب
عـزيـز خـيـون ومـحــمـود ابـو الـعـبـاس

ــلــة بـــعض الــشيء ). حــيث كـــانت 
وكـتب إيـهـاب الـطـائي(نـهـايـة جـمـيـلة
جـدا) وقــال مـحــمـد دعــيـر الــسـلــطـان
(نـهــايـة جـمــيـلــة جـدا وواقـعــيـة جـدا
مسلـسل اكثر مـن رائع شكرا لـلمخرج
ـالكي حـسن حسـني والكـاتب حـامد ا

شكرا لكل الكادر ).

حسن حسني الكي حامد ا
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الـدائرة في (فـيسـبـوك) في السـاعة
الـتـاسعـة مـسـاء  في قاعـة الـرباط/
مـــقـــر الـــدائـــرة الــكـــائن فـي شــارع

غرب ببغداد. ا

تدريب متواصل لألمسية الرمضانية
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ـــركــــز الـــثـــالث مــــحـــقـــقـــا  16.8مــــلـــيـــون ا
دوالر.الـفيـلم بـطولـة روبـرت داوني جونـيور
وكـريس همـسورث وسـكـارليت جـوهانـسون

وإخراج األخوين روسو.
وتـراجع أيــضـا فــيــلم الـفــانـتــازيــا الـعــائـلي
ــفـتش بــيـكــاتـشــو بـوكــيـمـون: بـوكــيـمـون: ا
ركـز الـثـالث إلى ديـتـكـتـيف بـيـكـاتشـو) مـن ا
ـركـز الـرابع بـإيـرادات بـلـغت  13.3مـلـيون ا
دوالر.والـــفـــيـــلـم بـــطـــولـــة رايـــان ريـــنـــولــدز
وجـيسـتيث سـمـيث وكاثـرين نيـوتن وإخراج
روب لــيـتــرمـان. وجــاء فـيــلم الـرعب اجلــديـد
ــركــز اخلــامس بــإيـرادات بــرايــتــبـيــرن في ا
بــلـغت  7.5مــلــيــون دوالر.والــفــيــلم بــطــولـة
إليزابيث بـنكس وديفيد ديـنمان ومات جونز

ومن إخراج ديفيد ياروفسكي.

{ لوس اجنـلوس  –وكـاالت - تصـدر الـفـيلم
اخلـــيــــالي اجلــــديــــد (عالء الــــدين )إيـــرادات
الـســيــنــمــا في أمـريــكــا في مــطــلع األســبـوع

مسجال  86.1مليون دوالر. 
والفيلم بطـولة مينا مسـعود ونعومي سكوت
وويل سميث بدور اجلني األزرق ومن إخراج
جــاي ريـتــشي. وتـراجـع فـيــلم احلـركــة جـون
ويك: الفصل الـثالث - بـارابيلوم)  جون ويك
ــركــز الــثـانـي هـذا ــركــز األول إلى ا  (3من ا
األسبـوع محـققـا إيرادات بـلغت  24.4ملـيون
دوالر.  والـفـيـلم بـطـولـة كـيـانو ريـفـز وهـالي
بــيـــري وايــان مــاكــشــ ومن إخــراج تــشــاد

ستاهيلسكي. 
ـنـتـقـمـون: لـعـبـة الـنـهـايـة) “ وتـراجع فـيـلم ا
ــركــز الــثــاني إلى أفــنــجــرز: إنــد جــيم) من ا

محمد
رمضان


