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ــوســيــقي االردني احــيــا ــؤلـف ا ا
سـهـرة مـوســيـقـيـة رمـضـانـيـة عـلى
انــــغــــام الـــعــــود عـــبــــقت بــــأجـــواء
اضي في اندلسية ليلة اخلميس ا
ــــركـــــز الــــثـــــقـــــافي االســـــبــــاني ا
(ثــيــربــانــتــيس)  والــتي نــظــمــتــهــا

السفارة االسبانية بعمان .
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رأة والكاتبة األمريكية استقبلها الناشطة فـي مجال حقوق ا
مـديـر عام دائـرة الـعالقـات الثـقـافـية الـعـامـة العـراقـية  فالح
ـناقـشـة تـسـهـيـل مـشروع حـسن شـاكـر فـي مكـتـبـه بـبـغـداد 
) الـذي بــدأته عـام ــعـنــون (إبـادة آخــر االيـزيــديـ كـتــابـهـا ا
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صريـة  طرحت عـبر صفـحتـها الرسـميـة على أحد الفـنانـة ا
مـواقع الـتـواصل اإلجـتـمـاعي أغنـيـتـهـا اجلـديـدة التـي حتمل
بارك وهي ناسبة شـهر رمضان ا عنوان (30 يوم فرحـة) 

من كلمات أمير طعيمة أحلان وتوزيع خالد عز.
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الـشـاعر األردنـي صـدر له بـدعم من وزارة الـثـقـافـة األردنـية
ديـوان جـديـد بعـنـوان (حـلم عـابـر) يقـع في مئـتـ وخـمـس

توسط. صفحة من القطع ا
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تبـحث عن عـمل جـديـد ألنك ال تـسـتـطـيع الـتعـامل مع
دير والزمالء احلاقدين . ا
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أنت صــديق وفى .حـالــتك الـصــحـيــة مـســتـقــرة عـنـد
ساء رقم احلظ.9 ا
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تـبـحـث عن اصـدقـائك الـقـدامى وذلك لـلـخـروج مـعـهم
والتنزه وعودة الذكريات. 
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ـا وصـلت إليه من مـستـوى متـقدم إشـادة من طبـيبك 
فى اللياقة البدنية. 
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عـليك ان تـسـتـشيـر طـبيـبك اخملـتص حـول اآلالم التى
تشعر بها بظهرك .
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تتـسم بـالكـرم والذكـاء الـشديـد .ال تنـتـظر رد اجلـميل
من احمليط بك. 
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ـهنى هـنـاك الكـثـيـر من التـعـويـضات عـلى الـصـعيـد ا
.تعيش حياة ترضى عنها .
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تـــقـــرب من احملـــيـــطــــ بك وشـــاركـــهم فى أمـــورك
واعرض قراراتك الهامة عليهم .
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جلسـة طويلة مع رؤساء العمل تـنتهى باتخاذ قرارات
هامة بخصوص خطة مقبلة. 
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قـاوم ضـعفك وتـغـلب عـلى هـواجـسك كى تـمـر األمور
بسالم في مجال العمل. 
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ساء عالقـتك بالـشريك تتـحسن كـثيرًا  ونـزهة عنـد ا
تصفى األجواء تماما. 
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حتتـاج لـلخـروج مع احلبـيب وتـغيـيـر روت حـيـاتكـما
لتشعرا بالسعادة من جديد.
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حتتوي هذه الشـبكة على
9 مــربـــعــات كـــبـــيــرة كل
مربع مـنـهـا مـقسم الى 9
خـانــات صــغــيــرة هـدف
هذه الـلعـبة ملء اخلـانات
بـــاالرقـــام الالزمـــة من 1
الى 9  شـرط عـدم تـكرار
الـــــرقم اكـــــثـــــر مـن مــــرة
واحدة في كل مربع كبير
وفـي كــل خـط افــــــــــــــــقـي

وعمودي.

وفي احـــسن االحــوال والـــبــلــطـــجــة
ـكان)  –الوطن- بـالهـجرة تغـيـير (ا
ومــحـاولــة ايـجــاد الــفـرصــة الـتي ال

كن ان توجد في مصر.
احلــلــقــة االولى مــهــمــة جــدا في كل
ـشـاهد مـسـلـسل وهي الـتي جتـعل ا
يـقـرر مـتـابـعـة هذا الـعـمل من عـدمه
ومسلسل يتحرك في اربع دول ثالثة
دول اوربـــيــــة ومــــصــــر قـــادر عــــلى
اســتــعــراض جــمـيع الــشــخــصــيـات
سلـسل بذكاء يجذب الرئيسـية في ا
ــشــاهــد الى حــبس انــفــاسـه وهـو ا
يــتـابع مــطـاردات (مــانــدوا) من قـبل
ـنتشرة في كل دول مافيـات روسيا ا

العالم !
موسكـو او روسيا لـها حضـور كبير
هـــذه الــســنــة فـي االعــمــال الــدرامــا
ـصـريـة وهي اعالن مـدفـوع الـثـمن ا
ــســـابـــــــقـــات كـــأس الــعـــالم الـــتي
ســتــجــرى بــعــد رمــضــان! واذا كــان
برنامج (رامز حتت الصفر) استعان
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ــصـرف ــالـي  ــســتــشــار ا افــتــتح ا
آشور الدولي عـدنان اجللـبي ونخبة
ـسرح من فـناني دائـرة الـسـينـمـا وا
صباح امس االثـن صـالة استـقبال
سرح الوطني  وقال الضيوف في ا
ــالي لـــلــمــصــرف لـ ( ـــســتــشـــار ا ا
ـبـادرة تـضـاف الـزمـان ) ان ( هــذه ا
ـــصـــرف الـــفـــنـــيــة الى مـــبـــادرات ا
واالنـســانـيـة والــثـقـافـيــة حـيث يـعـد
كان واجـهة مهـمة لدائـرة السيـنما ا
ــسـرح الـتــابـعــة لـوزارة الـثــقـافـة وا
خـاصـة ان الـقـاعـة اجلـديـدة تعـد من
ــهــمــة الـــتي تــســتــقــبل الــقــاعــات ا
شـخــصـيـات فـنـيـة وثــقـافـيـة عـربـيـة
واجـــنــــبـــيــــة تـــزور الــــدائـــرة  وان
مـــصـــرفــنـــا ســاهم فـي الــعـــديــد من
ــــشــــاريع مـــــنــــهــــا دعم الــــدرامــــا ا

ايـسـترو الـعراقي اعـلن عن اقـامة اصـبوحـة رمـضانـية في ا
ـقـبل في دائـرة الـفـنـون الـسـاعـة 11 من صـبـاح اخلـمـيس ا

وسيقية تتضمن ابتهاالت دينية. ا
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اجلـزئــيـة ال تــتـحـقق اال بــاحلـصـول
عـلى االمــوال وبـوقت قـصــيـر مـهـمـا
كــانت الـــوســائل وحــجم اخملــاطــر 
وتـصـبح عـنـدهـا الـقـوة
او الدافع احملرك حلياة
تــــلك الـــــشــــخــــصــــيــــة
بــالـصــراع بــ مــا هـو

شخصي واجتماعي.
مـــــــســـــــلـــــــسل (فـــــــوق
الـســحـاب) يــطـرح هـذه
االشـــكـــالــــيـــة من خالل
شـخــصـيــة (مـانـدوا) –
هــاني سالمــة- الــشـاب
الفقير من عائلة تعبانه
ومنهكة ب توفير لقمة
الــــعــــيش ومــــواجــــهـــة
شاكل االجتماعية في ا
مـصــر والــتي ال تـخــلـو
من الهـروب االضطرري
امـــــــا بــــــاخملــــــدرات او
اجلــــنس واالحــــتــــيـــال

الـعيش ويـصـاب بـالـيأس لـم يبق له
ـنــفـردة اال ان يــبـحث عـن احلـلــول ا
وهذه التي من خاللها يحقق احالمه
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حـينـمـا يـعجـز االنـسـان علـى تغـيـير
اجملتمع لتصل الـيه احلقوق وكرامة

الفجر: 3.22
الظهر: 12.08
غرب:7.11 ا
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اللهم إني استودعـتك صدري فاجعله مـنشرحا بذكرك في
كل آن وح وانزع عنه وساوس الشياط . 

الـلهـم إني اسـتودعـتك بـصـيـرتي فـنـورهـا بـنـورك وألـهـمـها
رشدا . اللهم إني استودعتك خاتمتي فاحسنها .

اللهم إنـي استودعـتك قبـري فالجتعـله حفـرة من حفر
النـيـران وآنـسـني في وحـشـتي واجـعل قـبـري روضة

من رياض اجلنة.
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لـكـي تـســيــطـري عــلى كــمــيـة الــســعـرات
احلـراريـة الـتي تـتـنــاولـيـنـهـا خالل شـهـر
ــبـارك انــتــبـهي إلـى كـمــيـات رمـضــان ا

الــطــعــام الــتي تــتــنــاولــيــنــهـا
ــكــنك خــاصــة احلـلــويــات. 
مثالً أن تـأخـذي نـوعـاً واحداً
من احللوى التي حتبينها كل
يوم بحـيث ال تتـجاوز القـطعة
الـتي اخـتـرتــهـا مـقـدار حـجم
ثالثـة أصـابع. ولــكي تـنـعـمي
بـصــحـة أفــضل اســتـعــمـلي
ــلح بــاعــتـــدال في أطــبــاقك ا
الرمـضانـيـة. استـعـيضي عن
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الـباحث الـعراقي ضـيفه الـبيت الـثقافـي البابـلي للـحديث عن
) في جلسة ؤمنـ (الصوم إعـداد روحي وعامل جذب بـ ا
اقيـمت بـالـتـعـاون مع مـركـز فـكـر للـدراسـات اإلسـتـراتـيـجـية

والتنموية .
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ـر بـنا سـريـعا قـطـار احليـاة 
ونـعـلم جـيـدا انـنـا مـهـمـا طال
بـنــا الــعـمــر ســوف نـصل الى
احملطة االخيرة فاليعرف احد
مـنـا مـتى حتـ تـلك الـلـحـظة
لكننا علـى يق بانها البد ان
ــــوت حق عــــلى تــــاتي فــــــــا
جـمـيع البـشـريـة  فمـاذا بـعد

وت ?  ا
هذا مـاوجدنـاه في مسـرحية
(اصـــوات من هـــنـــاك) الـــتي
عـرضت عـلى خشـبـة مـسرح
الــرواد فـي كــلــيـــة الــفــنــون
اجلــمـــيــلـــة قــسـم الــفـــنــون
ــســـرحــيـــة نص واخــراج ا

مرتضى علي .
( الـزمـان) الـتـقته لـيـحـدثـنا
ـسـرحـيـة قـائال عن فــكـرة ا
(مـــســـرحـــيـــة اصـــوات من

هــنــــــــــاك هي حــيــنــمــا تــدق حلــظــة
الــفــراق ويــصل الــعــمــر الى ثــوانــيه
ـوت فـيـقـبض االخـيـرة يـتـاهب مـلك ا
الـــروح ويــــعــرج بـــهــا الى الـــســمــاء
فــتــكــون فـاجــعــة عــلـى اهل الــفــقــيـد

واصدقائه ).
واضــــاف (اصــــوات مـن هــــنــــاك هـــو
البرزخ الذي يكـون بعد وفاة االنسان
وخــروج الــروح من اجلــســد وتــكــون
هـذه احلـيـاة في الـقبـر فـعـالم الـبرزخ
وت هو حياة االنسان في القبر ب ا
والـنشور امـا ناكـر ونكـير هـما مـلك
يــاتـيــان عــلى كل انــسـان بــعــد مـوته
وهذه هي احليـاة اما ان تكون نـعيما

او جحيما ).
مــــؤكـــدا (والـــلـه لـــقــــد ذرفت عــــيـــني
وارجتــــــفت يــــــدي وضــــــاق صـــــدري
وشـعــرت بـخــوف شـديـد وانــا اجـمع
ــسـرحي ــواد لـهــذا الـعـرض ا هـذه ا
واقـول ايــهــا االنـســان اتـقـي الـله في

نفسك وكن مع احلق) .

ـــســرحـي واحــداثه ×وعن الـــعــرض ا
حتـدث النـاقد زهـيـر كاظم قـائال ( ب
جدلـية االبـيض واالسود قـدم العرض
وت في ـسـرحي طـقـوس احلـيـاة وا ا
ـوت واحلــيــاة وهي رؤيــة جلــدلــيــة ا
الــفــكــرة الــتي تــدور حــولــهــا احـداث

سرحية ). ا
مـضـيـفـا عن عـالم الـبـرزخ قـائـال ( هو
من االمور الغيبية اليعلم طبيعتها اال
الـــله فــــهي ســـر مـن اســـرار احلـــيـــاة
ــــرحــــلــــة اولـى مــــنــــهـــا االخـــــــــــرة 
ـرحـلة واالنـسـان مـهمـا فـكر فـي تلك ا
ســيــعـجــز من الــوصــــول الـيــهــا وقـد
اخـفـى الـله تـلك الـفـكـرة حلـكمـه عـنده
وعـالم الـبـرزخ هـو حـيـاة االنـسان في

القبر ) .
×مـســرحـيـة (اصـوات من هـنـاك) نص
تـمـثـيل اثـيـر واخـراج مـرتـضى عـلـي 
اسـمــاعـيل  اسـعــد مـاجــد  مـرتـضى
علي واحمد صباح  تقنيات مصطفى

بــاجـــواء روســيــا وثــلــوجــهــا  فــإن
مـسـلـسـل (فـوق الـسـحـاب) اسـتـعـان
بــســجــون ومــافــيــات روســيــا الــتي
ظــهـرت بــقــوة مـنــذ سـقــوط االحتـاد

السوفيتي !
ـشـاهد من وهـذا ما سـوف يـتابـعه ا
اثـارة واكـشن مـتنـوع يـتـنـقل بـنـا ما
ب شوارع مـوسكـو وباريس وكذلك
جــــمــــال بــــوادبــــست في اجملــــر الى
ـناطق الـشـعـبـية في مـصـر لـغرض ا

قارنة. قاربة وا ا
الـنـجم هـاني سالمـة وقـدرته الـفـنـية
في جتـسـيـد هـذه الـشـخـصـيـة وسط
مجموعة من احلسناوات االجنبيات
والــلـبــنـانــيـة (سـتــيـفــاني صـلــيـبي)
ــغـامـرات (جـيـمس بـونـد) يـذكـرنـا 
ــوت وقـــدرته عــلى الـــتــخـــلص من ا

احملقق مرات ومرات!
ـتع ومع انتهاء سلـسل مشوق و ا
كل حلقة سوف تـتحمس  الى معرفة

ما يحدث في احللقات القادمة.

7.20
8.20
8.50
9.20

10.00

11.00
12.00

01.00

فطوركم علينا
زرق ورق
الفشافيش

مسلسل (ضد
مجهول)

خيرات رمضان او
كرستة وعمل
بات اليف

مسلسل ليالي
اوجيني

كالم الناس أو
فوانيس

Issue 6056 Tuesday 5/6/2018
الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6056 الثالثاء 20 من رمضان 1439 هـ 5 من حزيران (يونيو) 2018م

التدريـسي في جامعة بابل الـقى محاضرة بـعنوان (رمضان
دورة وقائية وعالجية مجانية) في ندوة نظّمها البيت الثقافي

البابلي بالتعاون مع كلية التمريض جامعة بابل.

ـصري  تـأجيل عرض فـيلـمه (الديـزل) الذي  كان ـمثل ا ا
ـقّـرر عـرضه في مــوسم عـيـد الـفـطـربـرغم االنـتـهـاء من من ا
ــشـاهــد وذلك بــسـبب انــشــغـال رمــضـان تـصــويـر اغــلب ا
بتصويـر مشاهده في مسلسل (نسر الصعيد) الذي يعرض

حاليا.

ذلك الـى حتسـ اسـتقـبـالـنا لـلـمعـلـومات
الــبــصـريــة في اوقـات انــخــفـاض الــرؤيـا

حتديدا في هذه االوقات.
لــذلك يـتــحـسـن الـبــصـر لــديـنــا في وقـتي

الغسق والفجر . 
ــعــرفـة ذلـك قـام الــبــاحث (كل) وفــريـقه و
بــتــجـربــة ذلك فـي عـدة اوقــات من الــيـوم
فــوجــدوا ان افـضـل االوقـات الــتي يــكـون
فــيــهــا الــبــصـــر عــلى شــدته في الــغــسق
والـفــجـر  ويـقـول " نـحن نــقـوم بـتـحـفـيـز
أدمــــغــــتــــنــــا " ;وأضــــاف " ان االشــــارات
الـضـعيـفـة تعـطي اشـارة اعلى نـسـبة الى
اشــارة الـصـوت " كــمـا يـقــول " انـنـا نـرى
حتـــفــيـــز في كل مـــنــاطق االحـــســاس في
الــدمـاغ مــنـهـا مــنـاطق الــبـصــر والـسـمع

واللمس في هذه االوقات " .
قــال تـعـالى في سـورة االسـراء االيـة (78)

الــغَـــسَقُ أول ظــلــمــة الــلــيل 
الــفـجــر انـكــشـاف ظــلـمـة
الــــــــلـــــــيـل عن نـــــــور
الـــصــبح .وحــدة
الـــــبــــصــــر هي
احلـــــــــــــــــــدة او
وضوح الرؤيا.
تــكــون حــدة الــنــظـر
عــلى أشــدهـا في وقــتـ
مـــهــمــ في الـــيــوم والــلــيل
وهـما عن الفـجر والشـفق والسبب
هــو لـيس تــغـيـرات في الــعـ نـفــسـهـا
ــا في كـيــفـيـة عــمل الـدمــاغ وكـيــفـيـة وا

تعامله مع االشارات البصرية .
ان عمل وفعالية الدماغ تكون متواصلة و
بـدون توقف ولكنها تقل في مراكز البصر
ـا يؤدي عـنـد شـروق و مغـيب الـشـمس 

مْـسِ إِلَـيـ غَـسَقِ (أَقِمِ الــصَّـلَــاةَ لِـدُلُــوكِ الـشـَّ
يْلِ وَقُـرْآنَ الْفَـجْـرِ ـ إِنَّ قُـرْآنَ الْفَـجْـرِ كَانَ الـلـَّ
مَــشْـهُــودًا)  فـنالحظ ذكــر غـسق ألــلـيل و
ذكــر الـــفــجــر مع قــراءة الــقــران لإلشــارة
حلـاسـة السـمع و لـقـد سبق ذكـر الـشمس
فـي االيـة  كـمــا اشـارت االيـة (79) والـتي
تــلـيـهـا الى الــلـيل  وهـذا هـو الــتـسـلـسل
الـزمني حيث يبدا بشدة الشمس و من ثم
الـــغــسق والـــفــجــر وهـــمــا مـــعــتــدالن في
اإلضــاءة و يـنــتـهي فـي الـلـيـل وهـو شـدة
الــظـلــمـة والــعـتـمــة  ونالحظ ان حتــفـيـز
الـــدمـــاغ فـي وقـــتي الـــغـــسق و الـــفـــجـــر
وخـاصة حواس البصـر والسمع واللمس
الن هــــذه احلـــواس مـــهـــمــــة في الـــصالة
وخـاصة ان صالة الـعتـمة تـكون جـهورية

خالفا لصالة النهار .
×f¹U¼ bL-  البصرة  Âöſ

ذلك بــاســتــعــمــال اخلــضــار األعــشــاب
والبهـارات لكي تضـفي مزيداً من الـنكهة

ذاق الطيب إلى وجباتك. وا
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{ واشــنـــطن - وكــاالت - دعـــا الــرئــيس
األمـريكـي دونالـد ترامب إلى إقـالـة مقـدمة
الـبـرامج الـكـوميـديـة سـامـانـثـا بي بـعد أن
أدلت بـتـعلـيق بـذيء عن ابنـته ومـستـشارة
الــــبـــيـت األبـــيـض إيـــفـــانــــكـــا تــــرامب في
اضي برنامجها. اذ وصفت بي األربعاء ا
إيــفـانــكــا تــرامب بــلــفظ بــذيء يــســتــخـدم
لإلشـارة إلى الـعـضو األنـثـوي وذلك أثـناء
ـثـيـرة لـلـجـدل نـقـاش لـسـيـاسـات تـرامب ا
ـتـعـلـقـة الـهـجـرة خالل بـرنـامـجـهـا (فـول ا
فــرونــتــال).واعــتــذرت بي يــوم اخلــمــيس.
وقـدمت شـبـكـة (تي.بي.إس) الـتـلـفـزيـونـيـة
الـتي تبث البرنامج اعـتذارا أيضا. وكتبت
بي عـــلـى تـــويـــتــــر (أود أن أقـــدم خـــالص
اعـتـذاري إليـفـانــكـا تـرامب ولـلـمـشـاهـدين
عـلى استـخدامي كالمـا فجـا لوصـفها في
ـاضـيـة. كـان هـذا غـير بـرنـامـجي الـلـيلـة ا
الئق وغــيـر مــبــرر. جتـاوزت احلــدود وأنـا
نـادمة كـثيرا عـلى هذا). فـيمـا كتب ترامب
اذا ال يقيلون عـلى تويتر صباح اجلمـعة (
ـوهـوبـة بـسـبب الـلـغـة سـامـانـثـا بي غـيـر ا
الـقبـيحـة التي اسـتخـدمتـها في بـرنامـجها
قـليـل الشـعـبيـة? إنهـا ازدواجـية كـامـلة في
ــــعـــايـــيـــر ولـــكـن ال بـــأس إنـــنـــا نـــفـــوز ا

وسنستمر في ذلك لوقت طويل).

الـعـراقيـة). من جـهـتـهـا قـالت مـديرة
اعالم الــدائــرة زيـنب الــقــصـاب ان (
مـصــرف اشـور قــدم مـبــادرة الحـيـاء
مكان صالـة االستقـبال وهي تعد من
بادرات الـقيـمة للـمصرف ولـرابطة ا

صارف العراقية) . ا

فــيـمــا قــال مـســتـشــار الــعالقـات في
مصرف آشور حميد عبد اجمليد ان (
بادرات صرف كان سباقا لتقد ا ا
ــهــمــة لــدعم الــنــشـاطــات الــفــنــيـة ا
والــثــقــافــيـة واحــيــاء امــاكن بــغـداد

التراثية واحلضارية ) .


