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ضـــيف الــبــيت الـــثــقــافي فـي مــنــطــقــة
الــشــعب عــرضــا مــسـرحــيــا بــعــنـوان
(ألـوان بالدي) بــالـتــعـاون مع مــنـتـدى
شباب اجلـزائر وجـسد الـعمل طوائف
اجملتمع الـعراقي وأصالـتها وارتـباطها
الـوثيق فـيـما بـيـنـها مـتـناوال الـنـزاعات
واخلالفــات اخلــارجــيـة الــطــارئــة الـتي
مــرت عــلى الــبـلــد مــوضــحــاً دور تـلك
الـــظـــروف في تـــوثـــيق الـــعـالقـــات بــ
ذاهب واألقـليـات وتـعايـشهـا السـلمي ا
فـيــمـا بـيـنـهــا لـتـثـبت أنــهـا قـادرة عـلى
حتــدي الـتــحــريض اخلـارجـي والـفــكـر
الــتــكــفــيــري وجتــاوز الــصــعــاب كــمـا
ؤلـفة زمن ألعبيدي جسدت اخملرجة وا
دور أحـدى الــقـومـيــات الـعـراقــيـة الـتي
تـمثل الـنـسـيج الـعراقي األصـيل فـيـما
ـمثـل الـشـباب أمـجد حـس جسـد ا
وعمـاد ألرمـاحي دور مشايـخ اجملتمع
وعـرقـيـة وثـقـافـة تلـك الـطوائـف ودورها
االيـــجــابي فـي بــنــاء الـــعــراق.واخـــتــتم
الـعــرض بـأبــيـات شـعــريـة تـغــنت بـحب

بغداد.

االغنيات التراثـية وصفق ورافق الفرقة
في االنـشـاد واستـعـاد االحلـان اخلـالدة
ــسـاء األجـمل. من الـزمن اجلــمـيل في ا
غـنت الـفـرقـة الـتي من الـواضح ان حب
الفـن ومحـاولـة اعادة احلـيـاة الى تراث
وسيقى العراقية كان جامعها الدافع ا
الى قـبول الـتـطـوع في مـشـروع من هذا
النـوع مشـروع ينـطوي عـلى صعـوبات
ويحتاج الى جهـود ذاتية وبذل ونكران
ذات لـكن نـتـائـجه الـثـقـافـيـة مـضـمـونة
واحالمه الفنية قابلـة  للنجاح والتطور

والتألق.
ـــتــــابــــعــــون لــــهـــذه وفي وقت يــــقـف ا
ـبـادرات وقفـة اعـتـزاز واشـادة فـانهم ا
ــنـاخـات يــأمـلــون ان تـتـواصـل وجتـد ا
ـنـاخات تـوفـير ـشجـعـة. واولى هذه ا ا
الذات االجـتـمـاعـيـة الـكـافـيـة وارتـقـاء ا
ذائقـة اجلمهـور بغـية استـقبـال وقبول

اجلديد واتساع بيئة التنوع.
ومع ذلك فان الفرقة حتتاج من جهتها
الـى جــهــد مــتــواصـل بــزيــادة ســاعــات
الـتــدريب واالكـثــار من الـلــقـاءات وعـدم
اقتـصـار حضـور اعضـائـها عـلى اوقات
احلفالت مـن النـوع الذي شـهـدناه. كـما
حتـتــاج الـفـرقــة الى تـعـزيــز االنـسـجـام
وااللتـزام ببـعض قـواعد الـتقـد فضالً
عن توفير تـقني محترف يـتولى هندسة
تـــوزيع االصـــوات لـــكي ال تـــبـــدو غـــيــر
مـتـجـانـسـة او مـسـتـجدة عـلى االداء أو

يعوزها ضبط االيقاع.
الحـــظــــات ال حتـــرم الـــفـــرقـــة وهـــذه ا
وراعيـها من طابـع اخلصوصـية والـنية
الـطـيـبـة. واذا كـنـا شـهـدنـا فـيـما مـضى
مـشاريع نـاجـحـة من قـبيل طـيـور دجـلة
وعـشتـار وأنـغام دجـلـة وسـواها فـانـنا
ننـتظـر انطالق مـأثرة جـديدة في سـماء
الفن العراقـي هي فرقة جورجـينا التي
فـاجـأتـنا بـروحـيـة اداء عـالـيـة وارتـباط

وروث الغنائي العراقي والعربي. با
وتلك أمنية ليست صعبة بالنسبة لعود
التدريـسية الرائـعة آمال احـمد ابراهيم
واصــوات عـتــاب وزمـيالتــهـا الــلـواتي
انــشــدن لــلــبــصــرة وعــشــارهــا وحلــمـد

وقطار الليل.

ـزيـد من ال تـفـكـر فـى أنك حـقـقت مـا تـريــد فـأمـامك ا
التحديات عليك االستعداد لها.
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تشـعر بـتحـسن حالـتك الصـحيـة ما يـتيح لك الـتفـكير
فى اإلقدام على جديد.

Ê«eO*«

عـاطفـتك بحـاجة إلى االهـتمـام مع مشـاركة مـشاعرك
قرب . مع بعض ا
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 إن الظروف سهلة بالفعل وعليك التخلّي عن حتفّظك
في سبيل مواكبة أالحداث.
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ال جتــعل الـعــمل يــؤثـر عــلـيك عــلى حــسـاب صــحـتك
ستطاع. واهتم بها قدر ا
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تتـعـاطف الظـروف مـعك و ستـكـون حتالـفـاتك ناشـطة
جدًّا .يوم السعد االحد.
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احـرص على عـدم الـدخول فى مـشكـالت تعـكر صـفو
حياتك.رقم اللحظ .9

ÊUÞd «

سيفكّـر اخلصم ملـيًّا قبل اتخـاذ اية خطوة مـعاكسة.
ا سيتركك وشأنك.  ور
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ـسـتــقـبـلك أكـثـر من أى وقت مـضى مـا يـعـود اهـتم 
عليك بشكل إيجابى.
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تــتــمــتع بـــدفء األوقــات وتــوظّف طــاقـــاتك ومــواهــبك
لتحس أوضاعك وإلعادة ترتيبها .
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تتـقـرب من بـعض األشـخـاص احملـبـبـ إلى قـلـبك ما
يشعرك بالراحة والسعادة.
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ـاضي.يـوم تـسـتـقـر اوضـاعـك بـعـد فـوضى الـشـهـر ا
السعد الثالثاء.

 u(«

Âu−M «Ë X½√W d²A*«  UFÐd*«

ÍœuF « lL²:« w  —u² *« nAJ¹ ·u UF «
الــــدرامي من تــــمـــوجـــات وجـــداالت
وصراعـات منـذ حلقـاته األولى ب
مـخـتـلف شـرائح وفـئـات وتـعـبـيرات
اجملــتـــمع الــســعــودي يـــتــنــاغم مع
ر رحلـة اجلديدة التي  متطلـبات ا
بهـا الوطن الذي يـشهـد حتوالً هائالً
في كـل الـــــتــــــفـــــاصـــــيـل وعـــــلـى كل
سـتويات).ويـضيف الـعمـاني وفقا ا
لتقرير للبي بي سي (كثيرة وكبيرة
هـي األصــــداء والــــرؤى حــــول هــــذا
ــســلـسـل الـعــاصف ولــكــنــهـا رغم ا
حـدتـهـا تُـمـثّل نـقـلـة نـوعـيـة في فـكـر
ومــزاج هــذا اجملــتــمع الــذي يــخــرج
غلق لعدة عقود. للتو من صندوقه ا
ـــاذا نــــخـــاف من أعـــود لـــلــــســـؤال 
الــعــاصـوف? يــبـدو أنــنــا كـمــجــتـمع
محـافظ ال نُريـد أن نـقتـرب كثـيراً من
سـتور احلقـيـقة ألنـهـا قد تـكشف 'ا
الــذي نــحـاول إخــفــاءه).ويـســتــطـرد
بالقول (هناك من يخاف من احلقيقة
ألنهـا مرة وصادمـة وتُظـهرنا كـبشر
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للمرة األولى يـشهد مقـهى تقد اطاللة
تراثية بصـورة فرقة موسيقـية وغنائية
نسوية كتلك التي شهدها مقهى (كهوة
وكتـاب) الذي يـديره يـاسر جنل الـكتبي

الشهيد عدنان.
فــفي أمــســيــة رمــضــانــيــة اطــلت فــرقـة
جورجينا وقـوامها خمس نساء هن 4
مــنـــشــدات وعــازفــة عــلى الــعــود عــلى

جـــمــهــور نــوعي احـــتــشــدت به صــالــة
ـكــتـبــة تــضم احـدث ـزيــنــة  ــقــهى ا ا
ؤدي االصدارات وتتوزع على سـلمها ا
الـى الــــطــــابق األول واجلــــدران صــــور
جنـــوم فـي االدب والــفـن والـــصـــحـــافــة
والـــريــــاضـــة. وهي داللـــة اخـــرى عـــلى
ـنـبـر. الـطـابع الـثـقـافي الـوطـني لـهـذا ا
وبــرغم ان مـكــتـبــة عـدنــان الـكـائــنـة في
ـكـتـبـات احـدى أشـهـر ا ـتـنــبي شـارع ا
ـالحـــقـــة اجلــــديـــد من الـــتي تــــتـــسم 

ـؤلـفـات العـربـيـة فـان مـشـروع (كـهوة ا
ـتـمم للـمـكتـبـة الشـهـيرة يـعد وكـتاب) ا
مـــفـــاجـــأة ذات وقع غـــيـــر مـــطـــروق في
ن تابعوا االوساط الثقافية. فكثيرون 
ــــشــــروع في بــــدايـــتـه األولى عـــدوه ا
مـغــامــرة تــرتــبط بــتــجـربــة صــاحــبــهـا
الـشـبابـيـة ولم يـنـظروا الـيه بـكـثـير من
الــثــقـة والــتــفــاؤل. لــكن االصـرار وروح
غـامرة واالثـارة  جعال (كـهوة وكـتاب) ا
حــدثـاً ثـقــافـيــاً يـتـسـم بـالـتــحـدي وعـدم

االذعـــان لــســكــون الــواقـع وتــقــلــيــديــة
ــــقــــهى ــــوقـع. وعـــرف ا ـــارســــات ا
بـبـرنــامـجه الـثـقـافـي الـسـابق كـصـالـة
ـؤلـفات اجلـديـدة لكـنـها رأت لـتوقـيع ا
في ليالي رمضان منـاسبة لطرح تنويع
ـؤسسية احلكومية نابر ا آخر تعجز ا
عن مـجـاراته فـقـدم مفـاجـأة رمـضـانـية
مـن طــراز رفـــيـع تـــقف فـــيه خـــمس من
ـسـاعـدة االعالمي طه رشـيد الـنسـاء 
كـان وحـركته أمام جـمـهـور ازدحم به ا

شاركة العازف حس فجر نشدات وعازفة العود في وصلة  WO∫ ا «
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{ بـاريس - وكــاالت - الـتـقـطت
ـــشـــاهـــيــر عـــدســـات مـــصـــور ا
(الــبــابــاراتــزي) صــوراً لــلـنــجم
جــــــاســـــتـــــ ثــــــيـــــروكس خـالل
إســــتــــمــــتــــــــــــــاعـه بــــوقــــته مع
ـا صــديـقــته اجلـديـدة الــنـجــمـة إ

ستون.
وظـهر ثيـروكس مع ستون في أحد
شــــواطئ فـــرنـــســـا حـــيث ظـــهـــرا
ـالبس الـــــســــــبـــــاحـــــة.وقـــــضى
ـا فـتـرة بـعـد الـظـهر جـاستـ وإ
مـعـاً فـي مـكـان مــنـعــزل يـقع في
الـغـابـات في جــنـوب فـرنـسـا.وقـد
لــفت  ثــيــروكس األنــظــار نــحـوه
بـــــوشـم عــــمـالق عـــــلى ظـــــهــــره
والـــوشـم عــــبــــارة عن حــــمــــامـــة

وفئران.

ـــواقـع الـــتـــواصل لـــلـــمـــســــلـــسل 
االجتماعي وذلك بعدما تناول أمور
كـــانت اإلشــارة إلـــيــهــا فـي الــدرامــا
ـــاضي الــســـعـــوديـــة غـــائــبـــة في ا
كـــــالــــبـــــغــــاء
واخلـــــيــــانــــة
الزوجـيـة.لكن
الـــعــــديـــد من
الـــــــكـــــــتــــــاب
الـســعــوديـ
اصـــــطـــــفــــوا
لـــلــــدفـــاع عن
الــــــــــعـــــــــــمـل
الـفــني.ويـرى
فــــــــــــــــــــاضــل
الــعـمــاني في
صـــــحــــيــــفــــة
الــــــــريــــــــاض
الـــســعـــوديــة
(أن ما أحدثه
هـــذا الـــعـــمل

اضي والتحوالت سبعينات القرن ا
االجتماعيـة والدينية والـفكرية التي
صــاحــبــتــهــا.فــفي اآلونــة األخــيــرة
ــوجـهـة ارتـفــعت حـدة االنــتـقـادات ا
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ثـــار جــدل في الـــســعــوديـــة بــســبب
مـسـلـسل (الـعـاصـوف) الـتـلـفـزيـوني
ـــمــلـــكــة في الـــذي يـــرصــد تـــاريخ ا
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قال الـنبي مـحمـد صلى الـله علـيه وسلم (الـلهم اهـدني فيه
لصـالـح االعمـال واقض لـي فيـه احلوائـج واالمال يـامن ال
ــــا في صــــدور ــــا  يــــحــــتــــاج الـى الــــســــؤال يــــاعــــا
.الـلـهم اهـدني فـيـه لـعـمل االبـرار وجـنـبـني فـيه ـ الـعـا
وادخلني فـيه برحمـتك دار القرار يا مرافقة االشـرار 

.( اله العا
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ثـل عن جـمعـيات وهـيئات
حــكـــومــيــة تــتــقــدمــهم وزيــرة
الـــتــضـــامن غـــنـــيــة إيـــدالـــيــا
ومــحــافظ الــواليــة مــصــطــفى

العياضي. 
وقــال رئــيس فــرع اجلــمــعــيــة
بـــــواليـــــة الـــــبــــلـــــيـــــدة عـــــلي
شعـواطي(هذا الـرقم القـياسي
لـــلــــمـــشــــاركـــ فـي اإلفـــطـــار
اجلــــمــــاعي نــــريــــد مـن خالله
تمـرير رسـالة الـتكـافل والتآزر
بـــــ كل أطـــــيـــــاف الــــشـــــعب

اجلزائري)

نـظـمت جمـعيـة خـيريـة لـكفـالة
األيـــتـــام في اجلـــزائـــر أكـــبــر
مـــائــــدة إفـــطــــار في الــــعـــالم
حــــضـــرهـــا أكــــثـــر من 6 آالف

شخص.
وبحسب الـتلفـزيون احلكومي
اجلـــــــزائـــــــري أن اإلفـــــــطـــــــار
اجلــــمــــاعـي الــــذي نــــظــــمــــته
اجلـــمـــعـــيــة أُقـــيم فـي مــلـــعب
ــبي مـــصــطـــفى تـــشــاكـــر األو
ـــديـــنـــة الــبـــلـــديـــة جـــنــوب
العاصـمة وشاركت فـيه مئات
الـــــــعــــــائــــــــالت إلـى جــــــانب
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ـصـريـة انـتهت من تـصـوير ـمـثـلة ا ا
آخر مـشاهدها في فيلم األبلة طمطم
عـلى الـرغم من إصـابتـهـا بكـسر في
ـشاهد ذراعهـا أثناء تـصويـر أحد ا
حـيـث صـورته في الـديــكـور اخلـاص

بالعمل داخل سيارة إسعاف.
Íb U)« ÊuLO
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الكـاتب الـفـلسـطـيني صـدرت له حـديثـا عن دار الـشروق في
الـعـاصــمـة االردنـيــة عـمـان روايـة (اجلــرمق)  وهي الـروايـة

التي فازت بجائزة فلسط للرواية لهذا العام.  
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رئيس منـتدى اجلياد للثقافة والتنمية في االردن اعلن انه 
ـاضي اختتام تسليم األعـمال في مسابقة اجلياد اخلميس ا
ديح الـنبـوي وسيـتم حتديـد موعـد النـتائج الرمـضانـية فـي ا
ـبارك في لـقـاء أدبي في العـاصـمة عـمان قبـيل عـيد الـفطـر ا

شارك وجلنة التحكيم. بحضور الشعراء ا
wLýUN « vÝu

الـكــاتب الـعـراقي صـدرت له عن مـطــبـعـة الـريـاض لـلـطـبـاعـة
والنشـر رواية بعـنوان (بروبـاغندا) تقع في 228 صـفحة من

توسط. القطع ا
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ـمـثل الـســعـودي قـام بـطـمــئـنـــــة اجلـمـهــور بـعـد تـعـرّضه ا
ـستـشفى مؤخـرا لوعـكـة صحـية مـفاجـئـة ادّت الى دخوله ا
وذلـك عــبــر حــســـابه اخلــاص عـــلى احــد مــواقـع الــتــواصل

االجتماعي.
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ي والفـنان العراقي تلقى تعـازي زمالئه لوفاة عقيلته االكاد
ـاضي سـائـلـ الـله تـعــالى ان يـسـكـنـهـا فـسـيح االربـعــاء ا

جناته.

الفنـان العراقي كرمه مجلس االعمـال العراقي في العاصمة
االردنــيــة عــمــان بــدرع الـعــمـل االبـداعـي لــلـمــجــلس ضــمن
فعالـيات حفل االفطار السـنوي الذي اقامه اجمللس اخلميس
ـاضي مـع عرض فـيـلم وثـائـقي عن ا

الـطـبـيب الـعـراقي االختـصـاص بـطب اجملـتـمع ضـيـفه الـبيت
الثقـافـــــي فـــــي كركوك بالتعاون مع دائرة صحة احملافظة
بـنـدوة ثقـافـيـة صـحيـة عن دور اجملـتـمع وتـأثيـره عـلى صـحة
ـرأة واجملـتـمع بـصــورة عـامـة وانـعـكــاس ذلك عـلى تـربـيـة ا

وتنشئة األبناء واألسرة عموما.
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فوانيس

3- صوت النحل
4- يعمر

5- من بنات الرسول (صلى الله عليه وسلم)
6- رقيق

ادة االولية لنشأة اجملموعة الشمسية 7- ا
8- اصغر جزء من الذرة

اكتب مرادفات ومعاني الكلمات التي تشترك مع بعضها ويكون خط
سير مع السهم في الشكل. ا

احلل الصحيح يقودك الى ربط متكامل للشكل:

1- من الفصول
2- عامل البريد
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إن فــوائـد اخلـضـروات في شـهـر
رمــــضــــان عـــديــــدة فـــهـي تـــزود
اجلـسم بالـعديـد من الـفيـتامـينات
ــعـادن الــتي يــحـتــاج إلـيــهـا قــلـيــلـة وا
بــالـــســعــرات احلــراريــة ســـهــلــة الــهــضم
وتـساعد على الشعور بالشبع. وينصح بأن
تـشكل اخلـضار نـصف حجـم الطـعام الذي
تـسـتـهلـكه في كل وجـبـة رمـضانـيـة. يـنصح
بـالــتـنـويع في الـسـلـطـات والـشـوربـات الـتي
ها حتـتوي عـلى خضار كـما ينـصح بتقـد

مطبوخة أو مشوية بأنواعها اخملتلفة.
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طــبــيــعـيــ نُــمــارس حـيــاتــنــا بـكل
عـفـويـة وتلـقـائـيـة نـرتـكب األخـطاء
ـغـامـرة ونُـريـد أن ـيل لـلـتـمـرد وا
نعـيش احليـاة التي تُشـبهـنا بـعيداً
عن الـــتــشـــدد والــتــزمـت فــضالً عن

الئكية). ثالية وا ا
ــنــوال نـفــسه يــقــول نــاصـر عــلى ا
الـصِــرامي في اجلـزيـرة الــسـعـوديـة
(إن أزمــــة الـــبــــعض مـع مـــســــلـــسل
الـــعــاصـــوف لم ولن تـــتــوقـف عــلى
إنــكــار بـعض الــتــفــاصـيـل أو حـتى
اجلـدل حـولـهـا األزمـة الـفـعـلـيـة هي
في عدم قدرة البعض على استيعاب
طبيعة األعمال الفنية الدرامية. الفن
باجململ يـختلف تـماماً عن اخلـطابة
والــوعظ واإلرشـاد ومــســلـسـل مـثل
العاصـوف وطبيـعته الدرامـية ليس
بالتأكيد برنـامج للعالقات العامة أو
حتـــســ الــســـمــعـــة).ويــضــيف (أن
ـتـشدد الـذي نـسـمعه من االحـتقـان ا
البعض في مـواجهة الـعاصوف هو

هجوم متعـمد ضد الفن أصالً وضد
قرن شاركـ فيه).ويشـير سطـام ا ا
في صـحـيـفـة الـوطن الـسـعوديـة إلى
(وجود إشـكالـية اجـتمـاعيـة أثارتـها
ردود الـــــفـــــعـل جتـــــاه مـــــســـــلـــــسل
الـــعــاصـــوف تــتـــمــثل فـي الــصــورة
ثالـية للـتاريخ وللـمجتمع الذهنـية ا
ـاضي والــهـروب من مـواجـهـة في ا
ـسـلـسـل أظـهـر بـعض احلـقــيـقـة فــا
دفونة وسلط األسرار االجتماعـية ا
ــــشـــــاكل الــــضـــــوء عــــلـى بــــعـض ا
سـكوت عنها فقد دأب االجتماعية ا
( الــبــعـض يــتــخــيل (زمن الــطــيــبــ
بنـظـرة طوبـائيـة خـاليـة من العـيوب
مع جتـاهل تــام لـلـواقع االجــتـمـاعي
الـذي كـان يعـيـشه الـنـاس).ويـضيف
الــــكــــاتب (لــــقــــد حــــرّك مــــســــلــــسل
ـيــاه الــراكــدة وحـرّك الــعــاصــوف ا
ـــشــاكل اجلـــمـــود الــفـــكــري جتـــاه ا
والـقــضـايـا االجـتـمـاعــيـة الـغـامـضـة

واجملهولة).

مسلسالت رمضان


