
األكــسـدة الــتى تـســاعـد عــلى إذابـة
الدهون.

كسرات غنـية بالفيـتامينات والن  ا
ـــعـــادن واأللـــيــاف الـــتـى تـــعــزز وا
الــشـــبع وتـــســاعــد عـــلى مـــحــاربــة
الــســمــوم ومــســاعـدة اجلــسم عــلى
تـعزيـز احلـرق فـيمـكن تـناول حـفـنة
كـسـرات بـ اإلفـطار صـغـيرة مـن ا
والسحـور.و تزيـد القهـوة من معدل
ـكـنك تـنـاول كوب حـرق الـدهون و
بـ اإلفـطار والـسـحـور.والن فـاكـهة
اجلريب فروت غنـية باألليـاف فأنها
ــا تــســـاعــد عــلـى زيــادة الــشـــبع 

يساعد على إنقاص الوزن.
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والـثــاني تـعـبــئـة الـراي الــعـام بـصـدد
ايــجـاد احلل لــلـمــشـكــلـة) مــشـيـرا (ان
ـسلسل اغلب الـعوائل الـعراقيـة بعد ا
ـشــاكل كـانت جتـهـلـهـا اخـذت تـهـتم 
والبــد من مــعــاجلــتــهــا بــشــكـل هـاد
ونــاضج). وشـارك احلــضـور في طـرح
داخالت وكيفية ايجاد حل االسئلة وا
لـلـمـشـاكل اجملـتـمـعـيـة الـتي يـشـهـدهـا
مــجـتــمــعـنــا واتـفـق احلـاضــرون عـلى
اهمية تفعيل دور الدراما العراقية من
خالل زيـادة االنـتـاج واشـراك اجملـتمع
ـدني واحلـقــوقـيـ فـي حتـديـد ابـرز ا
ـــشـــكل اضـــافـــة الى اهـــمـــيــة خـــلق ا
مجموعة ضغط حتشد من الراي العام
بصدد الـقضايـا التي تطرحـها الدراما
احلـقيـقية ال سـيمـا ما يـتعـلق بقـضايا
ــنــتـدى اداة ــرأة واتـفـق ان يـكــون ا ا
خلــلق حــوار بــنــاء مع مــجــمـوعــة من
نتـج في كيـفية اسـتثمار الكـتاب وا
ــكـانـة ـقــبل بــشـكل يــلـيق  االنــتـاج ا
ـراة ويــغـيـر من الــصـورة الـنــمـطـيـة ا

السائدة عنها في االعالم.
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الـتشكــــــيلي الـفلسـطيـني حول جدران مـبنى مـدمر في غزة
ــون بـ إلى مــعـرض فــنـي مـفـــــــــــــــتــوح بــعــنــوان (احلــا
الـرُكـام) يضـم عـشـر صـور لـلتـعـبـيـر عـن الصـعـوبـات الـتي
يــواجـهــهـا الــفـلـــــسـطـيــنـيــون الـذين يــعـيــشـون في الــقـطـاع

احملاصر.
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ـوسيـقي والتـدريسي الـعراقي تـلقى تـهاني زمالئه لـتسـنمه ا
ـوسيقـية  متـمن له الـتوفيق مـهام مديـر معهـد الدراسات ا

في عمله اجلديد.
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الـناقـد االردني صدر له حـديثا (مـعجم الـقاص والـروائي
)  مـشــتـمال عـلى مــقـدمـة كــتـبـهــا رئـيس مــخـتـبـر األردنــيـ
الــسـرديــات األردني مـفــلح الــعـدوان  وعــلى تـراجم لـ525

قاصا وروائيا .
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غـربـية لإلنـشاد ـغربي قـدم و فـرقة ابن عـربي ا ايـسـترو ا ا
ـنصـور امـسـية رمـضـانـية في الـدينـي ومنـشـدهـا عبـد الـله ا

مركز إربد الثقافي باالردن.

انه الـنـهـار االطـول بـحـيـاتك فـانت تـشـعـر ان عـقارب
الساعة ال تمشي. 
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طـلـتـك اجلـمـيـلـة لـهـا اثـر كـبـيـر في الـتـأثـيـر عـلى رأي
االخرين باقوالك وارائك .
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شاكل ومناوشـات في مجال العمل في قد تواجـهك ا
الصباح لكن االمور تتحسن بعدها.
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ـسـاء وبـاالخص ان االمـور لن تـكـون بــصـاحلك في ا
احلظ سوف يعاندك مع حبيبك .
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ـسـاء وتـبــدأ الـغـيـوم الـظــروف تـبـدأ بــالـتـحـسن فـي ا
. باإلنقشاع. يوم السعد االثن
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ما زال احلظ يدعـمك و منذ الصـباح لتفـعل ما تريد 
وشعبيتك ما زالت في أوجها .
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مـساء جـيد لـتقـضيه مع أصـحابك لـكنك لن تـطيل في
اجللسة لرغبتك في الذهاب الى البيت.
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خبر جـيد في الظهيرة وتلبي دعوة قد تصلك من احد
أصدقائك.
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تـراجع بعض حـسـابـاتك وتقـوم بـالـعديـد من االعـمال
واالجتماعات منذ الصباح .
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ا ـساء لن يـكون سهالً فـعلـيك اذا بالـتفكـير جـيداً  ا
تفعله.رقبم احلظ 3.
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فـي الــعـــمل انـت الـــيــوم تـــذهب مـن مـــكــان الـى اخــر
 . ومقعدك لن جتلس عليه كثيراً
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هـنـالك مــنـاوشـات بــيـنك وبــ من حتب سـبــبـهـا انت
وضوع . فاختصر ا
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مجموعة من الـكلمات التي
ــكـن كــتـــابــتـــهـــا افــقـــيــا
ورأســـيــــا في الــــوقت ذاته
وهــو مــا يــظــهــر من خالل
كـتــابــة مـرادفــات ومــعـاني

الكلمات االتية:
1- نبشت االرض

2- اكلة لبنانية

3- من انواع الديكة

4- تكشف عن وجهها
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الـفـنـان عـمـران الـتــمـيـمي وبـطـولـة
مثل :نـزار علوان وجنالء فهمي ا
وعـلي زمـان وسـعـد خـلـيـفـة وعقـيل

زاير وزهور عالء .
ــــــــــســــــــــرحـــــــــيــــــــــة قـــــــــال وعـن ا
ــســرحـيــة تــبـحث عن مـخــرجــهـا(ا
االنسانية وتنـاقش احلياة اليومية
وتتـحـدث عن الهم وااللم االنـساني
وتــنـاقش االحــداث بـشـفــرات فـنـيـة
وتقول كفى عـبثا بدمـاء الناس عبر
وفي العمل هناك الدمار والتشـريد 
شخـصيـة ايجـابيـة هي رمز لـلوطن
وهـذه الــشـخـصـيـة ضـد اسـقـاطـات
الــوضع الــسـيـاسـي وضـد الــفـسـاد
واخلــــــــــــــــراب والـــــــــــــــرشـــــــــــــــوة)
سرحـية كوميدية ساخرة مضيفا(ا
ــمــثــلـ بــالــعـرض وقــد طـالــبت ا

النظيف واجلميل الساخر).
سرح سرحية حتدث مدير ا وعن ا
سرحية تتناول قاسم شايع قائال(ا

ÊU e «  ≠  ËdOÐ

ـرتـبة تـربـعت الـفـنـانـة نـانـسي عـجرم عـلى عـرش ا
االولـى من خالل مــــوقع انــــســــتـــغــــرام من خالل
ـتابـع لـها 20 مـليـون وهو الـعدد وصـول عدد ا
االكـبر ب مشاهير الشرق االوسط.وكانت عجرم
قــد اطــلت بــبــرنــامج مـجــمــوعــة انــســان وحتـدثت
ـواضيع كثيرة و تمحورت حول حياتها اخلاصة
ـهنية ومن اهمـها إشارتها إلى انـها قد تفكر في وا
إعـتزال الفن لـسبب واحـد وهو حاجـة زوجها وبـناتها
لـها.وفي حديثها رفضت (أن تـكون هناك جنمة لبنان

األولـى) مـؤكـدة (أن هـنــاك جـمـهــوراً لـكل جنـمـة)
كــمـا شـددت عـلى (أن ال خالف مع أيـة جنـمـة
فـي الـســاحــة) نــافــيـة (أن يــكــون هــنـاك
خـالف مع الفـنانـة إليـسا وهي تـراها
فـي خـانـة أصـدقـائـهـا عـلى مـسـتـوى

الساحة الفني).

عـموري مسـتعـرضة مراحل نبـراس ا
راة تـنـفيـذ مـشـروع تعـزيـز مشـاركـة ا
والـدور الـذي تـطـلع به الـدرامـا بـشان
هـذا الـهـدف مـشـيـرة الى (مـا تـضـمنه
سينـاريو مسـلسل الفنـدق في تسليط
الـضـوء عـلى مـشـاكل اجملـتـمع بـشـكل
ـرأة بشـكل خاص والـتحـديات عام وا

التي تواجهها).
فـيـمـا اسـتـعــرض الـسـيـنـاريت حـامـد

وزيـر الــثـقــافـة والــسـيــاحـة واالثـار
ــركــز الــعـراقي الــعـراقـي ضـيــفه ا
لـــلـــتــنـــمـــــــيـــة االعالمـــيـــة  ضــمن
بـرنــامــجه الــشـهــري لــلـحــديث عن
(الــــثـــقــــافـــة فـي الـــعــــراق واالثـــار

سروقة). ا
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نانسي عجرم
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تـــعــــرض عـــلـى خـــشــــبـــة ســــاحـــة

الفجر:3.22
الظهر:12.08
غرب: 7.09 ا

عن ابـن عبـاس - رضي الـله عـنه –قـال (فـرض رسـول الله -
صـلى الله علـيه وسلم - زكـاة الفطـر طهرة لـلصائم من الـلغو
والـرفث وطعـمة لـلمـساكـ  من أداها قـبل الصالة فـهي زكاة
مـقبولـة ومن أداها بـعد الصالة فـهي صدقة من الـصدقات).
وعن نافع  ,عن ابن عـمر - رضي الله عنـهما - قال: (فرض
رسـول الـله - صـلى الـله عـلـيه وسـلم - زكـاة الـفـطـر من
ـسـلـم  ,حـر أو عـبـد  ,أو رمـضـان عـلى كل نـفس من ا
رجـل أو امرأة  ,صـغــيـر أو كـبـيـر  ,صــاعـا من تـمـر  ,أو

صاعا من شعير).
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أقامت شعبة إحـياء الشعائـر احلسينية في
مديـريـة الـوقف الـشيـعي في ذي قـار مـأدبة
إفـطـار جـمـاعـي لـطـلـبـة األقــسـام الـداخـلـيـة
لكـليـة التـربيـة باحملافـظة فـي مسـجد اإلمام
الـبـاقـر علـيـه الـسالم في مـديـنـة الـنـاصـرية
.وعــبـــر احلـــاضــرون من طـــلـــبــة األقـــســام
الـداخـلـيـة فـي الـكـلـيـة عن تــقـديـرهم إلقـامـة
واشــار ديــوان هــكــذا مــبــادرات مـــبــاركــة 
الوقف الشيعي في صفـحته في (فيسبوك)
ان(أنَّ مديـريـةَ الوقف الـشـيـعي في ذي قار
تواصل تـنفـيـذ برنـامجـها الـثـقافي والـديني
في مـسـاجـد وحـسـيــنـيـات احملـافـظـة خالل

بارك). شهر رمضان ا
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ـصـــريـة تـلـقت تـعـازي زمالئـهـا ومـتـابـعـيـهـا لـوفاة ـمـثـلـة ا ا
فـــــــــيمـا تـسـتعـد لـلمـشـاركة في ـاضي  خـالـتهـا االربـعاء ا
ـمـثل فـيلـم سـيـنمـائـي كويـتــــي بـعنـوان (مـفـلح بـاشـا) مع ا

أحمد رزق.
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ـالكي كـاتب مسـلسل (الـفنـدق) الذي ا
عرضته قناة (الشرقية) خملرجه حسن
حــســنـي(تــاريخ الـــدرامــا الــعـــراقــيــة
واالســـبـــاب الــتـي تــقـف وراء كــتـــابــة
مـســلـسل الــفـنـدق والــتـحــديـات الـتي
رأة واجهها والـدور الذي اطلعت به ا
سـلسل وكـيفـية طرح الـصحـفيـة في ا
تـساؤالت مـجتـمـعيـة تتـعلق بـضحـايا
ـرأة اكثر ) مـشددا (ان ا من اجلنـس

الـــضــحـــايـــا تــاثـــرا ونـــحـــتــاج وعي
مـجـتمـعي بـهـذا الصـدد) مـؤكدا(  ان
اولى مسارات التـصحيح هو االعالن
عن حـــجـم الـــكـــوارث اجملـــتـــمـــعـــيـــة
ـــوجــودة مـــثل االجتـــار بـــالـــبـــشــر ا
واالبـــتــزاز االلــكـــتــروني واســـتــغالل

شاكل) . النساء وغيرها من ا
من جـانـبه ثـمن النـائب وجـيه عـباس
(مـبـادرة مـنـتـدى االعالمـيـات في عـقد
الــنــدوة ال ســيــمــا انــنــا نــســتــشــهــد
ــســلــسـل تــمـيــز بــنــضـج ورصــانـة
لــيــست جــديـدة عــلى الــكــاتب حــامـد
ــالــكي) مــؤكــدا (ان الــدرامــا ثــورة ا
فــكــريــة ومــجــتــمــعــيــة وحتــتــاج من
يــســتـــثــمــرهــا بــالــشـــكل الــصــحــيح
ومـسلـسل الفـندق كـان اداة مهـمة في
سـتور عـبـر رسائل سـياسـية كـشف ا

واجتماعية مهمة) .
وحتـدثـت الـفـنـانـة ايـنـاس طـالب (عن
ــسـلـسل ـراة الــصـحـفــيـة في ا دور ا
كن للسلطة الرابعة ان تكون وكيف 
وسيلـة ناجعة للـتغييـر وتعبأة الراي

ــراة في الــعــام)مـــؤكــدة (ان اشــراك ا
هام سار اولى ا التغيير وتـصحيح ا
الـتي ال بد ان يـتـبنـاهـا صانع الـقرار
ـــنــتـــدى في عــقـــد نــدوات و ان دور ا
تـخـصـصـيـة في هـذا اجملـال غـايـة في

االهمية).
ــعــمــوري فــقــد امــا احملــامي طــارق ا
اشــار الى (كم الــدعــاوى الـقــضــائــيـة
ــرأة وان الـــتي تــكــون ضــحـــيــتــهــا ا
ـسـلـسل كان وسـيـلـة لتـبـني مـشاكل ا
مــجـتـمـعــيـة حتـتــاج وقـفـة قــانـونـيـة)
مــخــتــتــمـا كـالمه (بــتـقــد كل الــدعم
عنوي والـقانوني للسـيناريت حامد ا
ــا يــتــعــرض له مـن هــجــمـة ــالــكي  ا
شرسة نتيجة تطرقه لقضايا مسكوت

عنها).
واشــار مـديــر عـام الــعالقـات واالعالم
في رئاسـة الوزراء طه الـهاشمي الى(
ـسـلـسل ـشـاكل الــتي تـنـاولـهــا ا ان ا
احـدثت ردة فـعل كـبيـرة لـدى الـعوائل
الــعـــراقـــيــة وان الـــدرامــا اشـــتـــغــلت
ــشـــكــلــة بــجـــانــبـــ االول حتــديـــد ا

اســـقـــاطـــات الــــوضع الـــســـيـــاسي
واالجـــتــمـــاعي وهــنـــاك مــفـــارقــات
ـســؤحـيـة وكـومــيـديــا . وجتـربــة ا
تنبع مـ الواقع الذي نـعيشه ومن
خـالل مـشـاكــلـنــا الـتي تــزداد يـومـا
بعد اخـر)مؤكـدا(واالهم من هذا هو
عــودة افـتــتـاح ســاحـة االحــتـفـاالت
الكـبرى في بـغداد امـام العوائل مع

رافق العامة االخرى). ا
ــســـرحــيـــة حتــدث وعـن دوره في ا
ـمـثل نـزار عـلوان قـائال(دوري في ا
ـــســـرحــــيـــة أب لـــبــــنت زوجـــهـــا ا
شـخــصــيـة عــنــيـفــة وجــبـارة .وفي
ـسـرحـيـة هنـاك جـوانب انـسـانـية ا
ـتـلقـي وتعـالج تـدغـدغ مـسـشـاعـر ا
ســـلــــبــــيــــات اجملــــتـــمـع) واضـــاف
ــــولـف واخملــــرج عــــمـــران قــــائال(ا
ـسرحيـة قفشات التمـيمي قدم في ا
نـظـيـفـة فـيهـا مـراعـاة لـلـذوق الـعام
بــعـيـدا عـن االسـفـاف والــتـهـريج). 
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الــشــــــاعـر الــعــراقي صــــــــدرت لـه عن دار الــشــــــــــؤون
الـثـقـــــــــــافــيـة الـعـامـة مــجـمـــــــــــوعـة شـعــريـة بـعــــــنـوان
الئـــــكـــة) تـــقع في 104 صـــفـــحــات مـن الــقـــطع (رحـــيـل ا

توسط. ا

ـنتج الكـاتب والـسيـنـاريسـت العـراقي اعـلن انه اجتـمع مع ا
واخملــرج صـالح كــرم فـي مــقـــر شـــركــة اخلـــلـــيج لإلنـــتــاج
الـتـلفـــــــــزيـوني واتـفـقا عـلى تـهـيـئة ثـالثة أعـمـال درامـية 
ـسـلــســــــل الـريـفـي ( الـنـهـروان ) الــذي سـيـشـرع اولــهـا ا

بكتابته قريبا .
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ـــــــــــــــــــكـن
جملـمــــوعة
مــــــــــــــــــــــــن
األطـــعـــمـــة
ــــــشــــــــروبـــــات وا
تـــــعــــــزيـــــز قــــــدرة
اجلــــسم عــــلـى حـــرق
الــــــدهــــــــــــون بــــــصـــــورة
ســريــعــة اذا مــا  تــنــاولــهـا
ضمن مائـدة إالفطارأو الـسحور فى
ـوقع (بـولـد سـكـاى) رمـضـان وفـقـا 

وهي:
الــشـاي األخــضــر اذ يــســاعــد عــلى
ــضـادات إزالـة الــســمــوم لــغــنــاه 

ـسـرحــيـة الـشـعــبـيـة الـكــومـيـديـة ا
(الزرزور والواويـة) تأليف واخراج

االحتـفاالت الـكبـرى خالل ايام عـيد
ــبــارك وااليــام الــتــالــيــة الــفــطـــر ا

عمران التميمي
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تؤدي الدراما التاريخية دورا مهمـا في صياغة مفاهيم التعامل مع االخر من دون
وعند اختيار عمال دراميا يتناول اللجوء الى الرفض والتعصب واجلمود الفكري
تـصوفـة (محي الـدين أبن العـربي) فهي حيـاة الشـيخ االكبـر كمـا يطـلقـون علـيه ا
ـكن من خاللـها فـهم الدين خـطوة جـيدة لـكـشف مدى االعـتـدال والتـسامـح الذي 
سلسل الذي كتب له النص محمد البطوش واخرجه أحمد ابراهيم وتطبيقاته فا
جل قـمـرخـلف احـمـد تـمـثـيل (يـوسف اخلال نـسـرين طـافش مـصـطـفى اخلـاني
ن اسماعـيل) يعالج هذه اجلـزئية ويرجـع مصدر التـطرف اعداء االسالم وليس 
) او (الشيخ حامد)  –مصطفى اخلاني- هو هم حريص عليه! فشخصية (مارت
شـخـصـيـة انـدست بـاجملـتـمع (مـارسـيـلـيـا) وتـقـمص دور رجل دين له مـريـديه من
(اجلـهلـة) يحـرضهم ضـد الـفالسفـة والعـلمـاء (ابن الـرشد وعـلي ابن العـربي والد
مـحي الـدين ابن الـعـربـي) وهذا االخـيـر يـأمـر مـارتـ بـتـصـفـيـته عن طـريق (ست
ـغنـية اجلـميـلة الـتي قتـلت من قبل ثالثـة رجال احلسن)- نـسريـن طافش- وهي ا
حتـكم باالعدام ويتم العفو عنها لتزرع في ارسة اجلنس معها  كانوا يحاولون 
نـشـر الفـ والتـعـصب والتـشدد مـارسيـلـيا لـتسـاعـد مارتـ في مهـمـته اخلطـيرة
والـتـكفـيـر واستـهـداف الـعلـمـاء والفالسـفـة بحـجـة انهـم ملـحـدون وكفـار!لـكن تلك
متـصوفة تعـشقه وتعشق الغانـية يؤثـر عليهـا ابن العربي لـيجعلـها نقيـة الروح 
سلسل لـلمتلـقي. حرص النص على ان وهي التي تروي قصـة ا اخالقه وافكارهـا
يجعل احلوار فيه مواصفات (احلـوار الفني) واحلوار اجليد في الدراما يأتي من
كما يجب ان يحتوي احلوار خالل حتديد ما تقوله كل شخصية حـسب ما رسمت
ـؤلف في صـيـاغـة هـذا احلوار ـعـلـومـات وقـد اجـاد ا عـلى جـمل رشـيـقـة وتـوفـر ا
وضوع وان يكون وجعل العمل يبتعد عن احلوار غير الضروري ويطرح جوهر ا
ـعـروف عـنه في لـه مـعـنى خـاصـة اذا كــان حـوارا فـلـسـفــيـا راقـيـا فـاحلــوار من ا
كذلك يـجب ان تتصف االعمـال التاريخـية (بدراما ـيته  الدراما يـحيي العمل او 
البس الـعـمل مـتـكـامل ايـضـا من خالل االزيـاء) من نـاحـيـة الـبـيـئـة والـديـكـور وا
ـسلـسل واالداء الـناجح لـلـشخـصـيات وكالم ـوسيـقى واالغـاني الـتي تقـدم في ا ا

العشق واحلب فهو يعبر فعال عن (مقامات العشق) عند ابن العربي.
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عـقـد مـنـتـدى االعـالمـيـات الـعـراقـيـات
اضـي ندوة حـوارية مـساء الـثالثـاء ا
ـــرأة في الـــدرامـــا الـــعـــراقـــيـــة عن (ا
شاركة ـوذجا)  ..مسلـسل الفندق ا
نــخـبــة من احلـقــوقــيـ واالعالمــيـ
والـسيـاسيـ واالعالمـي والـفنـان

دني. باالضافة الى اجملتمع ا
ــنــتـدى افـتــتــحت الــنــدوة رئــيــســة ا


