
ـشروبات اليوم. و يـفضل تـناول ا
الـــتي حتــتـــوي عـــلى احلـــلــيب أو
ــشــروبـــات الــتي حتـــتــوي عــلى ا
الفواكه الطازجة وجتنّب خلطهما
مع بعضها البعض ألنّ ذلك يؤدّي
إلى حتـولـهـا إلى سـعـرات حـرارية
زائـدة في اجلــسم.ويـؤكــد االطـبـاء
عـلى ضـرورة  االبـتـعـاد عن تـناول
ـشـروبــات الـبـاردة ألنّــهـا تـؤدي ا
إلى زيادة الـسـعـرات احلـرارية في
ـشروبات اجلسم والتـركيـز على ا
الـفـاتـرة ألنّـهـا تـساعـد عـلـى حرق

الدهون.

ــــيـــاه شــــرب ا
والعصائر من
ـهـمة االمـور ا
لـــــــصــــــــحـــــــة
الــصــائـم اذ يــجب  شــرب
ياه والتي كمية مناسبة من ا
تــقـــدر بــأربـــعــة أكــواب فـي فــتــرة
اإلفطار والسـحور ألنّها تؤدّي إلى
حفظ اجلسم على رطوبته وتقليل
الـشهـيـة والـرغـبـة في الـطـعام. مع
ضـــرورة الــــتـــركـــيــــز عـــلى شـــرب
العصائر وخاصّة عصير الليمون
ولكن يجب التقـيد بكوب واحد في
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شبك) طلبة الفنون في مشاهد من مسرحية (حس سقط ا
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اسـتاذ اآلثـار والـتراث االردني حتـدث في امـسيـة رمـضانـية
ي في األردن مـفيـدا  بوجود ثـقافـية عن مـواقع التراث الـعا

عدة مواقع مسجلة على الئحة اليونسكو في االردن .

اخملـــــــــــرج االردنـي عـــــــــــرضـت لـه
ــــعــــــــــنــــونـــة مــــســــرحـــــــــيــــته ا
(فـيـصـلـيـة) عن نص لـلـــــــــــكـاتب
الــتـركي عــزيـز نـســـــــ اجلـمـعـة
ـــاضــيــة عــلى مـــســرح الــشــمس ا

بعمان.
vLN  bLŠ√
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وت االحد عن ي التونـسي غيـبه ا الناقـد والروائي واألكـاد
ؤلـفات عـمر 70 عـاماً في الـسعـوديـة وللـراحل العـديـد من ا
في األدب والـشــعــر كـمــا حـصــد جــائـزة الــكـومــار الــذهـبي

دينة) عام 2011. للرواية العربية عن رواية (روائح ا
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ـســتـنــصـريـة الــتـدريــسي في كــلـيــة الـهــنـدســة بـاجلــامـعــة ا
ــعـلـومــات بـجــامـعـة والــتـدريـــــــــــــسي في كـلــيـة هـنــدسـة ا
الــنـهــريـن حـكــمت جنـــــــــــم عــبـد الــله حــصـال عـلـى بـراءة
إخـــتـــراع عن تـــصــنـــــــيـع جــهـــاز حتـــويل الســـلـــكي يـــؤمن
إسـتمـراريـة الـتيـار الـكهـربـائي اجملـهز من مـصـادر مـختـلـفة

القدرة التجهيزية.
n¹U½ bOLŠ Èb¼

الباحثة العراقية تلقت تهاني االهل واالصدقاء لنيلها شهادة
ـاجــسـتـيــر من جـامـعــة واسط عن رسـالــتـهـا الــتي تـنـاقش ا

اخلوف والقلق في النثر الصوفي.

تأكـد من تناولك األدوية في الـوقت اخملصص لها كى
ال تعانى من اآلالم .

qL(«

تـتــمـيـز بــالـعـاطــفـة ومـســاعـدة الـغــيـر والـقــوة والـثـقـة
بالنفس ومن عيوبك التسلط. 

Ê«eO*«

ـشاحنات ولكـن تخرج منهـا بحنكة تدخل في بعض ا
.رقم احلط.9
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ال جتعل ضغطك فى العمل يجعلك أكثر عصبية. رقم
احلظ 2.

»dIF «

ال تتـورط فى أية مـشـكالت. تتـمـيز بـالطـيـبة والـعفـوية
لكن يعيبك الكسل.
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عند الـغضب ال تفقـد سيطرتك لـدرجة أنك تخسر من
حولك فى حلظة .

”uI «

مـديـرك يـريـد ان يرقـيك ويـعـطـيك منـاصب عـلـيـا لذلك
عليك االجتهاد.

ÊUÞd «

ال تــخـــجل من االعــتــراف بــخــطـــأك لــشــريك حــيــاتك
ومصاحلته حتى تهدأ األمور.

Íb'«

ـشـاكـل الـتى بـيــنك وبـ شــريك حـيـاتك ابـتـعــد عن ا
لتقتربان اكثر .

bÝô«

ابـتــعــد عن األطــعـمــة الــتى تــسـبب لـك احلـســاســيـة
وخاصة األسماك.

Ë«b «

الــريــاضــة شئ اســاسـى فى حــيــاتك ومــفــيــدة جــدا
جلسمك فال تتخلى عنها .

¡«—cF «

ــتـاعـب الـتـى تـمــر بــهــا فى الــعـمـل سـوف تــتالشى ا
جرد تنظيم وقتك اكثر .

 u(«
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الكلمات ترتبط كل منها بحرف
اجـمـع حـروف الــدوائـر مـعــ 
ـطلـوبة: (نادي لتعـرف الكـلمة ا

رياضي انكليزي):
1- عاصمة جمهورية التشيك

2- اكلة شامية

3- احلقد في النفس

4- تفرغ

5- اسبح

6- انثى اخلروف

t ÒuHð q «u¹ w UBF «
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نسق الـعراقي لدى اليونسكـو ومفتش آثار وتراث البصرة ا
اعــلن ان وفــد الــهـيــئــة الــعــامـة لــآلثـــــــــــار الــذي هــو احـد
ــؤتـمـر اعـضـائـه أنـهى مــبـاحــثـاته مع االحتــاد األوربي في ا
ـشــروعـة ـتــاجـرة غــيــر ا الــذي عــقـد في بــلــجـيــكـا بــشــأن ا

متلكات الثقافية. با
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حـصل اخملرج سـعـد الـعـصـامي على
جــائـزة مــهـرجــان سـيــنـمــا الـشــبـاب

الفجر: 3.22
الظهر: 12.08
غرب: 7.11 ا
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جـاء رجل إلى فقيه فـقال: أفطـرت يوماً في رمـضان. فقال له
الفقيه: اقضِ يوماً مكانه. 

قـال: قـضـيت وأتـيت أهـلي وقد صـنـعـوا "مـأمـونـيـة" (نوع من
احلـلوى الـفـاخرة) فـسـبقـتـني يدي إلـيـها فـأكـلت منـهـا قال

الفقيه: اقضِ يوماً مكانه. 
قـال الرجل: قـضيـت وأتيت أهـلي وقد صـنعـوا هريـسة
فـسبـقتـني يـدي إليـها. فـقال الـفـقيه: أرى أال تـصوم بـعد

ذلك إال ويدك مغلولة إلى عنقك.

WO½UC — nz«dÞ
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ـوسوي  مـدير ـصور مـحمـد علي ا حـصل ا
اعالم الـــوقف الـــشـــيــعـي في الـــنــجـف عــلى
ي جـائزت في مهرجان القرآن والعترة العا
ـدة 12 يــومـا . األول الــذي أقــيم في ايــران 
ـوسـوي لـ(الـزمـان)امس ان (مـعـرض وبـ ا
الـصـور الـفـوتـوغرافـيـة هـذا ضـمن فـعـالـيات
ي األول). مــهـرجــان الــقـرآن والــعــتـرة الــعـا
ــعــرض عــدد من مــوضــحـــاً ( وشــارك في ا
الـدول العـربيـة منـها لـبنـان والعـراق وسوريا
واجلــــزائــــر وتـــونـس اضــــافـــة الـى إيـــران).
وســــبق لــــلــــمــــوســــوي ان شــــارك فـي عـــدة
مـهـرجانـات داخـليـة وخـارجيـة وحصـل فيـها
راتب االولى. عـلى عدة جوائز وهدايا وفي ا

f×K  bOý—

ـصري انفصل عن زوجـته منة ابـنة النجـم حس مثل ا ا
فــهــمي ومــيــرفت أمــ بــعــد عالقــة زواج دامت 3 ســنــوات
واالنفصـال حدث منذ نحـو شهرين لكن لم يـعلن االثنان عنه

بشكل رسمي قبل االن.

 w*UF « Ê¬dI « ÊUłdN  w  5ðezUł bB×¹ —ÒuB

مــسـرحــيـة ضــمن مـشــروع الـعــيـادة
ـسـرحي قـدم ـسـرحـيـة والـعـرض ا ا
االن وهـــو مــحـــاوله لـــلـــوصــول الى
عرض مـسرحي يـتواصل مع الـناس
بـتـلـقـائيـة وبـسـاطـة عـمـيـقـة بادوات
ــعـنى ــسـرحي  قــابـلــة لـلــتـدويــر ا
تداول مـسـرحي في كل مـكـان وزمان
يقـدم بفضـاء مفـتوح او مـغلق وهذه
ــعــاجلــة يــحـدوهــا نص ــرونــة وا ا
مـسـرحي خـرج من مـخـتـبـر الـعـيادة
ـســرحـيـة ــسـرحــيـة ) واضــاف ( ا ا
حتـكي قــصـة امـراة فــقـدت ثالثـة من
اوالدهـا في احلـروب ورجل فـقـد ولد
فـي احلــرب الــطـــائــفــيـــة ومــحــاولــة
الـــوصـــول الى مـــكــانـــهم ومـــعـــرفــة
اخــبـارهم وتــبــدا رحـلــة الــبـحث عن
طــريق وجــود ســاعي الــبــريــد الـذي
يحـاول ان يكـون دليال لـلوصول الى
احلل ومـــابــ الــنـــجــاح واالخــفــاق
والـسـيـاســات اخلـاطـئـة الـتي يـكـون
ضـحـيتـهـا االنـسـان البـسـيط بـعـدما
تلجا الشخصيتان الى الله للوصول
الى احلل وهـكــذا تـاتي االســتـجـابـة
وسـط صــراعــات وتــكـــون الــنــهــايــة
ــتـلــقي الن احلـيـاة مــفـتـوحــة لـدى ا

ـكن ان عــبـارة عن مــركب صــراع ال
نــضع له نــهــايــة حــقــيــقـيــة ) . وعن
ـسرحـيـة ودورهـا حتدثت الـطـالـبة ا
ـسـرحـية اسـراء رفـعت ( دوري في ا
امراة مضطهدة تتحدث عن احلروب
الـتـي مـرت بـهــا وفـقـدت مـن خاللـهـا
اوالدها الـثالثـة وهي متـعـبة نـفسـيا
وتــــعـــيش فـي صـــراع دائم بــــســـبب
فــــقـــــدان اوالدهـــــا جـــــراء احلــــروب
العبثـية ووصلت الى درجـة االنهيار
) .وقال الـطالب عبـد الرسـول حس
ـسـرحـيـة سـاعي ( شـخـصـيـتي في ا
البريد الذي يـقوم بنقل الرسائل الى
انــاس مــفــقـــودين ومــيــتــ امال في
ايجـاد احـيـاء منـهم لـكن دون جدوى
وفي نـهـايـة الـعـرض حتـصل اشـيـاء
غـيـر متـوقـعه يـكـون اجلمـهـور طـرفا
شبك) فيها ). مسرحية (ح سقط ا
ـية سافرة ناجي دراما تورج االكاد
الـــتي قـــالت لـ (الـــزمـــان) ان (فـــكــرة
ــسـرحــيـة تــعـتـمــد عـلـى طـروحـات ا
ــسـرحـيـة وهي طـروحـات الـعـيـادة ا
ــعـنى ان الـنـص اليـقـبل فــلـسـفــيـة 
الـريـادة وال احلــدث هـذا مـااتـسم به
سـرحي وهو سؤال فـلسفي النص ا
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وكيل وزارة الـثقـافة لـشؤون الـسيـاحة واآلثـارالعـراقيـة تفـقد
متحف الزعيم عبد الكر قاسم وسط شارع الرشيد.
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ـسـابـقـة الــسـيـنـاريـو الـعـالم وفــاز 
ضـمن مـهـرجـان الـنـهج الـسـيـنـمـائي
هرجان من  (2017مبينا( يعد هذا ا
هـمة في هـرجـانات الـسيـنـمائـيـة ا ا
ا تمتـاز به سوريا من ثقل نطقـة و ا
فــني عــلى الــرغم من الــظــروف الـتي
تــمـر بــهـا).مــؤكـدا ان (الــفـيــلم حـقق
نتائج مـرضيـة خاصة بـعد ان حصل
ســابـقــا عـلـى جـائــزة افـضـل تـمــثـيل
لـلـفـنـان صـاحب شـاكـر في مـهـرجـان
بـعـلبـك السـيـنـمـائي الـدولي) مـنـوها
الى ان (اجلائزة اسـتلـمتهـا بالنـيابة
عـــنه اخملـــرجـــة عـــايـــدة شـال يـــفــر).
×وفــيـلم (الــشــيخ نــويل ) من انــتـاج
سـينـاريو قنـوات كـربالء الفـضـائيـة 
ـانع فـيـمـا ادى دور الـبـطـولـة والء ا
فــيـه الــفـــنــان صــاحـب شــاكــر

والطفل عبدالله . سعد العصاميسعد العصامي

واالفالم الـــقــصـــيــرة الـــذي اقــيم في
العاصـمة السـورية دمشق عن فـيلمه
(الــشــيخ نـــويل).  وقــال الــعــصــامي
لـ(الــزمــان) امس ان (الــفـيــلم حــصل
عــلى جــائـــزة افــضل ســيــنــاريــو في
مـهــرجـان سـيــنـمـا الــشـبـاب واالفالم
الــقــصــيــرة اخلــامس الــذي نــظـمــته
ؤسـسة ا وزارة الثـقـافة الـسـورية  –
العامة للسينما).مضيفا ان (مشاركة
الـــفــيـــلم تــأتـي بــعـــد مــشـــاركــته في
مهرجان ايام قـرطاج السيـنمائية في
تونس ومهرجان القاهرة السينمائي
في دورته الـ  39بــــــاالضــــــافــــــة الى

اخــــــــــتــــــــــيـــــــــاره
لــلــمــنــافــســة في
اكـــــــثـــــــر من 20
مــــــهـــــرجــــــانـــــا
سينمائيا حول
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ضــمن فــعــالــيــات ورشــة
ــســرحــيــة  الــعــيــادة ا
عــرض مــســرحــيــة (حــ
ـشـبك) عـلى قـاعـة سـقط ا
مــســرح الــرواد في كــلــيـة
الــفــنــون اجلــمــيــلــة قــسم
ـســرحــيـة نص الــفـنــون ا
واخـــــــــراج الــــــــفـــــــــنــــــــان
ي جـبـار خـماط . واالكاد
ــسـرحي يـهـدف الـعـرض ا
ــــســــاعــــدة الـى تــــقـــــد ا
النفسـية لضـحايا احلروب
من خالل نشر االفـكار لزرع
ـسـتـقـبل الـثـقـة وصـنـاعـة ا
وتقد النتاج للجمهور من
خالل عــمل مــســرحي وهـذا
ـنسـي في العـمل معـني با
االمـــاكـن الـــبـــعـــيـــدة الـــذين
ـــســـرح يـــحــــتـــاجـــون الى ا
والنـور اجلـمالي لالحـساس
بوجودهم في ضوء الصورة
ــــســـــرحـــــيــــة.  وعـن هــــذا ا
الــعــرض قــال اخملــرج جــبـار
ــشـــبك فـــكــرة (حـــ ســقـط ا

حــول الــوجـــود ودور االنــســان فــيه
ـا وهــو اليــبــحث عن الــفــوضـى وا
البحث عن الفرح والـسعادة واحملبة
من خالل االبناء والجـدوى من تكرار
ـاسـاة هو رد فـعل يـصل الى نـفس ا
مــرحــلــة الـــوالده الــتي يــنـــتــظــرهــا
اجلــمــيع ).  ×وقــال الـفــنــان حــسـ
عـلـى هـارف ( جتــربـة اخملــرج جـبـار
خـمــاط في ضـوء الــتـطــور وبـعـد ان
ـرحلة الـتنـظير الـفردي حتول كان 
الى مشـروع جمـاعي من خالل فريق
عـــمل يـــســـهـم في بـــلـــورة انـــضـــاج
ـسـرحـيـة وهي الـتـجـربــة لـلـعـيـادة ا
جتربـة جديـرة بالـبحث كـونهـا تؤكد
ـــســرح كـــان ومـــازال وســيـــطــا ان ا
وعالجــا نـفـســيـا ) مــضـيــفـا ( فـريق
الــــــعــــــمل كــــــان رائــــــعــــــا فـي ادائه
وانـضـبـاطه قـدم لنـا عـرضـا مـتـمـيزا
وشــفـافــا ) . مـسـرحــيـة (حــ سـقط
ـشـبك) نص واخـراج جـبـار خـمـاط ا
تـمـثيل اسـراء رفـعت  عـبـد الـرسول
حــسـ وجــبــار خــمـاط  –تــصــمــبم
االنــاره كــرار كــاظم  –تــنــفــيــذ عــلي
ـــؤثــرات ـــشط  –ا طـــابـــو وفـــادي ا

السمعية سيف الياس .

{ لـوس اجنـلوس  –وكـاالت - احـتل ألـبوم
غـــنــــائي لـــفــــرقـــة (بـي تي إس) الــــكـــوريـــة
اجلنوبية قـائمة األلبومات األكـثر مبيعا في
رة األولى من تـحـدة وذلك في ا الواليـات ا
نوعها.وتشتـهر هذه الفرقة بـاستعراضاتها
ـظـهـر الالفت ألفـرادها ـمـيزة وا الـراقصـة ا
الـسـبـعة وتـعـد أحـد أكـثـر الفـرق الـغـنـائـية
مـــــبــــــيـــــعــــــا لأللــــــبـــــومــــــات في كــــــوريـــــا
اجلـنـوبـيــة.وتـمـتـلك هـذه الـفـرقـة الـغـنـائـيـة
قاعدة معجـب متحمسـ بشدة تطلق على
نــفـــســهــا اسم (اجلــيش).وتــصــدر األلــبــوم
اجلـديــد لـلـفــرقـة والـذي يــحـمل اسم (أحب
نــفــسك: دمــعــة)  قــائــمــة أعــلى  200ألــبـوم
ــتـــحــدة مـن حــيث غـــنــائـي في الــواليـــات ا
ــشــاهــدة عــلى ــبــيــعــات والــتــحــمـــيل وا ا
اإلنـتـرنـت.وصـدر هـذا األلـبــوم الـغـنـائي في
ـاضي وأذيعت وقت سـابق من شهـر أيـار ا
واحـدة من أبـرز أغـانــيه - الـتي حتـمل اسم
(حب مـــزيف) - ألول مـــرة في حـــفل تـــوزيع
جوائز بيلـبورد للموسـيقى في الس فيغاس
تحدة.وأصبح هذا األلبوم الذي بالواليات ا

يغنـى باللـغة الكـورية (أول ألبـوم بلغـة غير
ـركـز اإلجنـلـيــزيـة بـالـدرجـة األولـى يـحـتل ا
األول مــــنـــذ أكــــثـــر من  12عـــامــــا) حـــسب
ـسؤولة عن إعداد قوائم مؤسسة بـيلبورد ا
األلـبــومـات األكـثـر مـبــيـعـا.وخالل األسـبـوع
نتهي في  24أيار وصلت مبيعات األلبوم ا
إلى  135ألف نـســخـة لـتـزيـح مـغـني الـراب
األمـريـكـي بـوست مـالـون الــذي كـان يـحـتل
ـركـز الـصـدارة في األسـبـوع الـسـابق إلى ا

الثاني.
وتـكونـت فرقـة (بي تـي إس) في عام ?2013
وجـذبت جــمـهـورا كـبـيــرا في جـمـيع أنـحـاء
ـزيج من مـوسيـقى الـبوب والـهيب العـالم 
هوب ومـوسيـقى اإليـقاع والـبلـوز.وأصدرت
الفـرقة أغـنيات بـاللـغة الـكورية والـيابـانية
ولديـها نـحو  10مالي مـتابع عـلى وسائل
الـتـواصـل االجـتـمـاعي.ورغم أنــهـا ال تـغـني
باللـغة اإلنـكليـزية قـامت فرقة (بي تي إس)
ـتـحـدة حـيث نـفـدت بـجـولـة في الـواليـات ا
جـمــيع تـذاكـر حــضـور حـفالتــهـا في كل من
لـــوس أجنــلــوس وشــيــكــاغــو ونــيــويــورك.

ـمثل الـبـريـطاني لـندن - وكـاالت - أصـبح ا
بـــنــديـــكت كـــومــبـــربــاتش بـــطال في الـــعــالم
الـــواقــعـي بــعـــد أن أبــعـــد أربــعـــة لــصــوص
هاجـموا دراجا في العاصمـة لندن. ويشتهر
كـومـبـربـاتش بـتـجـسـيـد شـخـصـيـة شـارلوك
ــز في مـسـلـسل بـريــطـاني وبـشـخـصـيـة هـو
الــبــطل اخلــارق دكـتــور ســتـريــنج في أفالم
مـارفـل الـسـيــنـمــائـيـة.وذكــرت صـحــيـفـة (ذا
صن) (أن كـومـبـرباتش (41 عـامـا) قـفز من
السـيارة األجـرة التي كـان يسـتقـلها وركض
ــسـاعــدة الــرجل الــذي يـعــمل في تــوصـيل
نازل لصـالح شركة دليفروو الوجـبات إلى ا
بـعـد أن أحـاط به الـلــصـوص).وقـال مـانـويل
ديـــــاس ســـــائـق األوبـــــر الـــــذي كـــــان يـــــقل
كـــومــبــربـــاتش لــلــصـــحــيــفـــة (الــدراج كــان
مــحــظــوظــا فــبــنــديــكت بــطل خــارق... كــان
شجـاعـا ونـاكـرا لـلـذات. لـو لم يـتـدخل لـكان
الــرجل تــعـرض إلصــابــة خـطــيــرة). ووقـعت
محـاولة الـسرقـة في مارلـيبـون هاي سـتريت
ـــز في وهـــو يـــقع بـــالـــقـــرب من مـــنـــزل هــو
القـصص اخلـيالـية في بـيكـر ستـريت.وقالت
هاجم حاول شـرطة لندن في بيان (أحـد ا
انـتــزاع دراجـة الـضـحـيـة... تـلـقى لـكـمـة في
الـوجه وضـربـة عـلى الـرأس وضـربـة أخـرى
بـخـوذته ) مـضـيـفة
(أن الــــــواقــــــعــــــة
حــــــــــــــــــدثــت فـي
تــشــرين الــثــاني
مـن الـــــــــــعـــــــــــام

اضي). ا


