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ـمـثـلـة الــلـبـنـانـيــة  نـادين لـبـكي اسـتـقـبــلت ا
بــالـورود عــنـد وصــولـهــا إلى مــطـار بــيـروت
الدولـي عائدةً من فرنسا بـعد مشاركتها في
مــهـرجـان كــان الـسـيــنـمـائـي الـدولي بـدورته
الـ 71وفـوز فـيلـمه كـفـرنـاحوم بـجـائـزة جلـنة
الـتــحـكــيم. وكــان في إسـتــقـبــالـهــا عـدد من
األصـدقاء وفريق الـعمل وخالله قـالت لبكي
(أنهـا تأثرت كثيرا لـدى مشاهدتها ردة فعل
اجلـمـهـور في مـهـرجـان كـان) مـضـيـفةً (أن
هذه اجلائزة تعطيها دفعا جديدا في عملها

خصـوصا أن التـقدير والـنجاح جـاءا بعد 4
ســـنــوات مـــتــتـــالـــيــة مـن الــعـــمل عـــلى هــذا
الـفيـلم).وتـابـعت(األشـخـاص الـذين شـاركوا
ثلوا بل عكسوا واقعهم في هـذا الفيلم لم 
األلــيم واســتــطـــاعــوا إيــصــال رســالــة إلى
العـالم وإن ردة الفـعل عنـد مشـاهدة الـفيلم
أكدت انه سـيـنال الـسعـفة الـذهبـية).وخـتمت
بـالـقــول( لـلـسـيـنـمـا دورًا كــبـيـرًا ومـهـمـا في
ـسـتـوى ـهم عــلى ا إيـصـال وجع الــنـاس وأ

ي). العا
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انيـا  صدرت له عن مؤسسة قيم في أ األديب العـراقي ا
شمس لـلنـشر واإلعالم بـالقـاهرة روايـة ( العــودة ) وتقع

توسط . في 224 صفحة من القطع ا
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ـصري يـواصل تـصـويـر مـشـاهـده في مـسـلسل ـمـثل ا ا
فتـرض  أن ينتهي (مليـكة) بطـولة دينا الـشربيـني ومن ا
من تـصــويـر مـشـاهــده نـهـايــة األسـبـوع اجلـاري بــيـنـمـا
ـسـلــسل بـالـكـامل سـيـنــتـهي فـريق الــعـمل من تـصــويـر ا

قبل. األسبوع ا

مـثل السوري يستـكمل تصوير ا
مـشـاهـده في مـسـلـسل (الـرحـلة)
الــــذي يـــــخـــــوض به الــــســـــبــــاق
الـرمـضانـي احلالـي حـيث سـافر
الى مــصــر النـهــاء مــا تـبــقّى من
ـمثـل مشـاهد جتـمـعه بكل من ا

ريهام عبد الغفور ووليد فواز.
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الــقــاص االردنـي صــدرت  له حــديــثــا عن دار فــضــاءات
مــجـمـوعــة قـصــصـيـة بــعـنــوان (عـدت يـتــيـمــا من جـديـد)

وحتتوي على عشر قصص قصيرة .
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الفنانة العراقية عرضت مسرحية (ألوان بالدي)التي هي
مـن تـألـيـفـهـا واخـراجـهـا في الـبـيت الـثـقـافي في الـشـعب
ضمن فعالية اقيمت بالتعاون مع منتدى شباب اجلزائر.
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الـتـشـكـيـلـيـة االردنـيـة شـاركت بـاالحـتـفـاالت الـتي اقـيـمت
ي للـمتـاحف من خالل مبـادرة عمان ناسـبة الـيوم الـعا
فـي عيون أطـفالهـا التي أطلـقتـها الدائـرة الثقـافية بـنشاط
جــمـعــهـا مع أطــفـال قـامــوا من خالله بـرسـم لـوحـات من

كان. ناسبة و ا وحي ا

ــا تــمـر بــظــروف غــيـر عــاديــة جتـعــلك تــخــطـأ في ر
نافسة . قراراتك فأنت تخاف من ا
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سواء كنت مرؤوسا أو مديرا فأنت تشعر بحاجة إلى
هني. رفع وضعك ا
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ال تـــضـع ثـــقـــتـك في من هـم حـــولـك و لن تـــنــــقـــصك
الدبلوماسية في التحايل على األمور .
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هنـتك و تتـمنى يـوجد في أعـماقك حـلم كبـير يـتعلـق 
أن يتحقق في هذا العام .
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ـشــاكل وسـرعــان مــا تـنــعم بــواقع أفـضل ســتــزول ا
يسمح لك تصحيح وتصويب األمور .
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ابــدأ اآلن بـأول خــطــوة من أجل حتــقــيق هــدفك .يـوم
السعد االربعاء.
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ـشـاريع الـتي تـســتـطـيع جتـنـيـد طـاقـاتك فـي تـنـفـيـذ ا
درستها جيدا معتمدا على نفسك .
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ـقـبل أمـام اتـفاقـات مـهـنـيـة جـديدة سـتـكون الـشـهـر ا
مبشرة باخلير.رقم احلظ 7.
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حــاول حتــسـ و تــوســيع عـالقــاتك الــعــامـة بــشــكل
ادية . يساعدك على حتس أوضاعك ا
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انت في قمـة الـسعـادة والتـفاؤل ,حـيث تزول مـشـاعر
اإلحباط التي تنتابك.
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أمامك اتفاقية مادية جديدة ومربحة تغريك بالسعي 
لتوقيعها . رقم احلظ :8.
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تـنـطلـق بكل قـوة لـتـبـدأ من جـديـد في بنـاء مـسـتـقـبلك
هني . رقم احلظ 4. ا

 u(«

Âu−M «Ë X½√ —UÞô« dz«Ëœ

في جـوهـره وفكـره وروحه ومـايـحـمله
ـد من صـور جــمــالـيــة فـهــو مـصــدر 
االنسان بالـطاقة من التـقدم واحلرية 
سرحية التونسية سناه في ا هذا ما 
اســرار الـعــشق لــلــمـخــرج الــتــونـسي
حــافظ خـلـيـفـة والــتي عـرضت مـؤخـرا

هندس العراقي  في شركة هواوي في اربيل تلقى التهاني ا
بنجاح جنله احلمزة الى الصف الثاني االبتدائي بتفوق.

ÍdHM¹Ë «dÐË√

l  ¡UI  Íd&

q —U  …b «Ë

©WO dA «® Z «dÐ
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اللّهُمَّ ارْزُقـني فيهِ فَـضْلَ لَيـلَةِ القَـدرِ وَصَيِّـرْ اُمُوري فيهِ مِنَ
الـعُــسـرِ إلـى الـيُــسـرِ وَاقــبَلْ مَــعـاذيــري وَحُطَّ عَــنِّي الـذَّنب
. الـلّـهُمَّ وَفِّـرْ حَـظِّي فيهِ َ وَالوِزْرَ يـا رَؤُفـاً بِـعِبـادِهِ الـصّـاحل
َـسـائِلِ وَقَـرِّبْ فيهِ مِنَ النَّـوافِلِ وَأكْـرِمـني فـيهِ بِـإحضـارِ ا
وَســيـلَــتي إلــيـكَ مِنْ بَــيْنِ الــوَسـائِـلِ يــا مَن ال يَــشْـغَــلُهُ
َ. الـلّـهُمَّ غَشِّـني فـيهِ بـالرَّحْـمَـةِ وَارْزُقني ُـلِـحِّ إحلاحُ ا
فيهِ التَّوفيقَ وَالعِصْمَةَ وَطَهِّر قَلبي مِن غياهِبِ التُّهمَةِ

 . َ ُؤمن يارَحيماً بِعبادِهِ ا
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ـضمـضة في الـوضوء شرع الـله تعـالى ا
ــضــمــضــة أثــنــاء والــغــسـل فال بــد من ا
الـوضـوء وال يـجـوز لـلـصـائم االكـتـفاء
يـــعــنى ال ــسح عـــلى الـــشــفــة  بـــا
يــــنــــبـــغـي لــــلــــصـــائـم أن يــــتـــرك
ــضـــمــضــة عــنــد الــوضــوء ألنه ا
ــاء إلى احلـلق يــخـشى وصــول ا
ضمضة سنة في الوضوء وللصائم ألن ا
وغـيـر الصـائم  والـنـبي صـلى الـله عـليه
وســـــــــــلـم لـم يـــــــــــنـه الـــــــــــصـــــــــــائـم عـن
وعـلـيك بالـبـصق كم مـره بـعد ـضمـضـة ا
ـضـمـضة من الـوضـوء بـدون مبـالـغـة .فـا

فرائض الوضوء  . 
وقد ثبت أن الـنبي صلى الـله عليه وسلم
ـضمـضـة في وضوئه سـائر يداوم عـلى ا
ــضـمــضه فى نــهـار األوقــات ولم يـتــرك ا
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خالل تـواجــده في حـفل ســحـور في إحـدى
ـنـطـقــة الـشـيخ زايـد اخلـيــام الـرمـضـانـيــة 
ـصـري محـمـد فؤاد باجلـيـزة أثار الـفـنان ا
اجلدل ب رواد مواقع التواصل االجتماعي

بسبب وزنه الزائد الذي وصل إليه.
وظـهر فـؤاد بـإطاللـة كاجـوال أظـهـرت زيادة
ـلــحـوظــة الـتي وصـل إلـيــهـا. األمـر الــوزن ا
الـذي دفع برواد هذه الـوسائل واحملب إلى
مــطــالــبــته  بــاالسـراع فـي الـعــودة إلى وزنه
الطبيعي واالهتمام بصحته بشكل جيد.وفي
سرح وسط احلـفل صعد فؤاد إلى خـشبة ا
تــصــفـيـق احلـضــور وقــدم بــاقـة مـن أجـمل
أغـنـيــاته أبـرزهـا أنـا لـو حـبـيـبك فـاكـرك يـا

ناسيني روحي فيه.
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ـسـرح الـوطـني بـبـغـداد عــلى خـشـيـة ا
بــالـتــعــاون مع الــسـفــارة الــتـونــســيـة
بـبـغـداد وبــحـضـور الـسـفــيـر ابـراهـيم
رزقي وكانت في اروع صـورها ولـوحة
صوفـيه حتـاكي اسرار الـعشق االالهي
وســـبق لـــلـــمـــخـــرج خـــلـــيـــفه ان قـــدم

مــســرحــيــة قــواسم ضــمن فــعــالــيــات
مهرجـان الشبـاب العربي لـلمسرح في

بغداد عام  2011.
(الــزمـان) الــتــقت اخملـرج حــافظ الـذي
قال عـن مسـرحيـته (ان حالـة التـصدع
ـادة الــذي اصـبح الــروحي في عــالم ا
مـسـلطـا عـلى كل انـسـان يجـعـله عـبدا
للتسابق وراء قـشور الدنيا ) واضاف
 الــعــمـل هــو ســفــر في عـــالم الــعــشق
االالهي والـــــعــــمـل هــــو روح اخملــــرج
قــدمــتــهــا بــنــفـس جتــربــتي من خالل
ـــرئي ومن خالل ــلـــفـــوظ وا الــنـص ا
الـســيــنـوغــرافـيــا والـلــعب في فــضـاء
مفـتوح خـاصة مع مشـاهد الـعبور من
وادي الى اخــــر ) مــــؤكــــدا  عــــلى (ان
ــسـرحــيـة هي الــهـدهـد شـخــصـيـات ا
ـرشـد وهـو الـطـريق والـطـريقه وهـو ا
وهـو الـرفيـق الهـاد في هـذه الـرحـلة

االالهية) .
ي يـوسف رشيد وقال النـاقد واالكاد
عن الـعــمل ( لـقـد سـعى مـخـرج اسـرار
الـعـشق في عـمـلـيـة اخراج الـنص الى
االعــتــمــاد عــلى مــنــحى جتــريــبي من
رئي ـلفـوظ وا خالل مزاوجـة النص ا
ـشــهــديـة والــلـعـب عـلى الــتــقـنــيــات ا
ـتـحـركـة واعـتـمـاده الكـلي الـثـابـتـة وا

ــشـهــديـة وخــيـال الـظل عــلى االنـاره ا
تحرك  الثابت وا

مسرحية اسرار العشق اعداد واخراج
حـافظ خـلـيـفة  –تـمـثـيل عـبـد الـرحمن
ـنجي بن ابـراهـيم ومحـمد مـحمـود وا
تــوفــيق وخــبـيـب الـعــبــاري وشــيــمـاء

توجان وكمال زهير واخرون.
عـلى صـعيـد اخـر أقـام البـيت الـثـقافي
في بغـداد اجلديـدة أصبـوحة ثـقافـية
قدم فيها الدكتور محمد عمر والدكتور
عالء كر فـرحان محـاضرة مشـتركة
بـعـنـوان (الـتـمـظـهـرات الـداللـيـة لألداء
الـتــمــثــيــلي لــلــشــخــصــيــة الــدرامــيـة
ـــســرح الـــعــراقي) الـــنــســـائــيـــة في ا
(االهـتـمـام بـالـدور الـفـني الـذي تـلـعـبه
الـــفــنـــانــة الـــعـــراقــيـــة عــلـى خــشـــبــة
ــســرح).واكــدت احملـــاضــرة أهــمــيــة ا
الــدور الــفــني الــذي تــلــعــبه الــفــنــانـة
سرح والتاريخ العراقية على خـشبة ا
اإلبـــداعي لـــهـــا طـــوال عـــقـــود مـــضت
والتـحديـات االجتمـاعية والـفنـية التي
واجــهــتــهــا من اجل تــثــبــيت اســمــهـا
وشخصيتها عـلى الساحة الفنية.وفي
ختام االصبوحة قدمـت مسئولة شعبة
الـبـيت الثـقـافي فخـريـة محـمـد جاسم

شهادت تقديريت للمحاضرين.

ÊU e « ≠ ÊbM

ــيـة (أنّ الــسـر تــداولت الــصـحـف الـعــا
وراء حـضـور سـيـدة الـبـرامج احلـواريـة
أوبـرا ويــنـفـري الـبـالــغـة من الــعـمـر 64
لـكي يـعود إلى إعـطاء عـاما الـزفـاف ا
ويـنفري فُـرصة لـلتـعرّف عـلى أعضاء
ـلـكـيـة الـبـريـطـانـيـة عن الـعـائـلــة ا
قـرب.وهدف هـذا التـعرّف هو من
أجل الـلقاء التلفزيوني التاريخي
الـذي سـتجـريه مع والـدة مـيـغان
مــاركل دوريــا راغالنــد).واشــار
ـوقع االلــكــتـرونـي الـذي نــشـر ا
ـواضـيع التي اخلـبـر ان (أبرز ا
كُـــشف عـــنـــهـــا في حـــوارهـــمـــا
ـرتقب قضـية الـعنصـرية التي ا
عـــانت مـــنـــهـــا كل مـن مـــيـــغــان
ووالدتها ولم يُكشف شيء آخر

ستتحدث عنه السيدتان.
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اكتب مرادف ومعاني الكلمات
مـن اعــــــــلـى الـى أســــــــفـل في
ـظـلـلـة حتـصل عـلى الـدوائـر ا

طلوبة: الكلمة ا
(مدينة اسيوية):

1- تزويد باآللة احلربية

2- تباعد

3- ذخيرة السالح

4-لويات

5- اسم مقدمة برامج لبنانية

6- تأهيل

7- عاصمة عربية

8- احضار وجلب

عميـد كلية اآلداب سابقاً وعضو اجملمع العلمي العراقي
اضي والراحل من مـواليد عام وت مساء االحـد ا غيـبه ا
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الـفن نشـاط اجتـمـاعي متـعدد الـوجوه
مـارسه االنـسان العـادة خـلق احلـياة 
وقـــد تــــطــــور هـــذا الــــنــــشـــاط شــــكال
ـســرح الــذي يــحـمل ومـضــمــونــا  وا
خصائص متعددة يبـقى فنا اجتماعيا
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ليس فـقط الـتـشويـق في الدرامـا كـما
يــــعـــتــــقـــد الـــبــــعض ال يــــأتي اال من
ـــفـــاجـــآت حـــتى ان تـــكـــرر ثـــيـــمــة ا
ـلـة ومـكررة فـاجـآت جتـعل مـنـها  ا
كـمـا كـان يـحــدث في االفالم الـهـنـديـة
ـفـاحـأة فـبدال من ان واسلـوب طـرح ا
ـلل! بـيـنـمـا تـخـلق الـتـشـويق تـولـد ا
اصـــرار الــــبـــعض الـى رؤيـــة بـــعض
االعـمــال الـدرامـيــة او الـســيـنـمــائـيـة
ـسرحـيـة اكثـر من مرة تـنفي وحتى ا

فاجآت. اقتصار التشويق على ا
 في هـــذه الـــســـنــة الـــعـــمل الـــدرامي
هلب ـهم هو مسـلسل ( ا التاريخي ا
بن  ابي صـفـرة) وهـو من انـتـاج أبـو
ــــعــــاجلـــة ظــــبي ولــــعل طــــريــــقـــة ا
ـهـلب من الـتـاريــخـيـة جـعــلت اصل ا
دولـة االمـارات بــيـنـمـا تــشـيـر وثـائق

ه قـنــدلـفت - وجـاريــته (ربــاب) - د
هو من يسـيطـر على احلـلقات االولى
هـلب شابا كتمـهيـد الى ان يصـبح ا
العمل كتب باللـغة الفصحى وبحوار
فـني مـتـطـور وهي خـطـورة ان يـكـون
سلسل  بالفصحى فهو يحتاج الى ا
لغة شـاعرية راقـية وقد وفق في ذلك
الكـاتب (محـمـد البـطاش) وفي حـركة
كـاميـرا ذكـيـة يـقودهـا اخملـرج مـحـمد
هلب شخـصية قيادية سوف لطفي. ا
نتـابـعهـا في الـعـصر االمـوي يـحارب
اخلوارج ويتصدى لهم ويفتح الكثير
من الـبـلـدان مـا وراء الـنـهـر لـقـد كان
ـــهــلـب فــارســـا وشـــاعــر شـــجـــاعــا ا
شـهورة في وحكـيمـا ولـعل مقـولـته ا
تــتـردد دائــمــا حلــد االن (عـجــبت من
ـاله / وال يـشـتري يشـتـري الـعـبيـد 

االحرار بأفضاله).

هـلب تـاريـخيـة اخـرى الى ان اصـل ا
من ســلـطــنــة عـمــان وهــذا االخـتالف
ـهـلب ـصـادر الـتي حتـدد هـوية  ا بـا

خلقت أزمة ثقافية ب الدولت .
من الـــنـــاحـــيـــة الـــفـــنـــيـــة لــلـــتـــاريخ
الشـخـصي للـمـهلب وكـمـا هو واضح
ـسلـسل ان من احلـلـقات االولـى من ا
ــهــلب كــانت في فــتــرة حــكم والدة  ا
اول اخلــلــفــاء الــراشــدين (ابــو بــكــر
الصديق) حيث حـروب الردة التي قد
تـتــعـرض لــهـا بــلـدة (دبـا) الــتي دعـا
مـلــكـهـا (لــقـيط) الى عــدم دفع الـزكـاة
الى اجلــزيــرة الــعـربــيــة بل يــتم دفع
الـزكـاة في دبـا مـن قـبل االغـنـيـاء الى
الـــفـــقـــراء.مــتـــجـــاوزين عـــلـى اوامــر
اخلليفة بأعـتبار الزكاة الـتزاما ماليا
وليس عـبـادة! مـحـور (ظالم)  –خـالد
ـــهــلب) قـــبش وهـــو ابــو الـــطـــفل ( ا
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كــمـا في حــديث عــثــمـان شــهــر الـصــيــام
اخملرج في الـصـحيـحـ وفيه: (ثم أدخل
يـنه في اإلنـاء فـمضـمض واسـتنـثر ثم
غـسـل وجـهه ثالثًــا). وقـد ورد األمــر بـهـا
كمـا في قوله صـلى الله عـليه وسلم: (إذا

توضأت فمضمض). رواه أبوداود.
وْم مع أنـهـا الْـمَـضْـمَـضَــة ال تَـنْـقُض الـصـَّ
ضمضة بحذر حتى ال أَوَّل الشُّرْب لكن ا

تبلع ماء.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم ( أَسْبِغْ
الْـوُضُــوءَ وَخَـللْ بَـيْنَ األَصَــابِعِ وَبَـالِغْ فِي
االسْـتِـنْـشَـاقِ إِال أَنْ تَـكُـونَ صَـائِـمًا ) رواه
الــتـــرمــذي .وعن عــامــر بن ربــيــعــة قــال:
(رأيـت الــنـــبي صــلـى الــله عـــلــيـه وســلم
يستاك وهو صائم ما ال أحصي أو أعد).
¼œË«œ +U - القاهرة


