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ـطـربـة الـلـبـنـانـيـة اطـلـقت أنـشـودة الـله أكـبـر عـبـر قـنـاتـهـا ا
ـنـاسبـة شـهـر رمضـان.من كـلـمات الـرسمـيـة عـلى يـوتيـوب 

وموسيقى مصطفى شكري وتوزيع حسام الصعبي.
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الـرحـالـة الـعــراقي الـراحل سـيـقـام
ـسـابـقـة ادب حـفل تـوزيع جــائـزته 
ـــقـــبل  الـــرحـالت يـــوم الـــســـبت ا
الـســاعـة  11صـبــاحــا عــلى قــاعـة
ــبــنـى احتــاد االدبـاء اجلــواهــري 

والكتاب في العراق.
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ي االردني صـدر مـؤلــفه اجلـديـد في عـمـان عن دار االكـاد
ــركــز زهــران لــلــنــشــر والــتــوزيـع وفي اإلســكــنــدريــة عن ا
ي لــلــنـشــر بــعــنـوان (الــقــانــون الــدولي اإلنــسـاني األكــاد

نظمات الدولية غير احلكومية حلقوق اإلنسان). وا
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الـناقـد والـتـشكـيـلي االردني صـدر له عن دار (هـبه نـاشرون
ومـوزّعون) ضـمن سـلسـلة مـكتـبـة الفـنون الـتشـكـيلـية  كـتاب
عاصر) يوثق فيه سيرة (رفيق اللـحام.. رائد الفن األردني ا

متدة قرابة سبعة عقود. اللحام وجتربته ا

عليك بـبعض االستراحة من ضغط العمل قبل ان تقع
ضحية االرهاق . 
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االنطـوائيـة مشـكلـة معـقـدة يجب ان تـقوم بـحلـها عـبر
التواصل مع شريك حياتك .
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 عـليك ان تـكون اكثـر ايجـابية في اسـتعـاب احلبيب .
يوم السعد االربعاء.
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مكن ان شـاعر الدفيـنة من ا عبر عن مـشاعرك ألن ا
تؤذي صاحبها كثيرا .
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هـنـالك خـبر جـديـد من الـعمـل يجـعـلك تـشعـر بـالـفرح
.يوم السعد اخلميس.
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 لـديك أمـال جـديـدة لـعمـل في خـارج البـالد علـيك اال
تتسرع .رقم احلظ .9
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الصـورة اجلـزئـية قـد تـقودك الى حـلـول خاطـئـة ألقي
نظرة على مجمل الصورة الكلية .
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مـا كل مـا يلـمع ذهب  هـذه هي احلـقـيـقـة التـي يجب
ان تفكر بها دائما.

Íb'«

 ابدأ بـتـرتـيب مـا يـجب عـلـيك عـملـه لتـصل الى احلل
االمثل الذي كنت تبحث عنه .

bÝô«

عـنـدمـا تــطـرح االفـكــار اجلـديـدة امـامـك. لـيس هـنـاك
سبب ألن تنساق مع التيار.
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 لــديك الـــكــثـــيــر من االنـــدفــاع نـــحــو اإلفـــصــاح عن
مشاعرك عليك كبح هذا االندفاع.
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انت مــنــزعج من تــصـرف ســابق لــلـحــبــيب عــلـيك ان
تتجاوزه و تنساه .
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انـقل مــرادف ومــعـاني الــكـلــمـات
التي تسير انطالقا من السهم مع
عـكس دوران الـسـاعـة لـتـصل الى
الــــربط الـــصــــحــــيح لـــلــــحـــروف

والكلمات:     
1-دولة اوربية

2-االسم االول لرئيس امريكي
راحل

3-نسترجع
ران -4

مثل امريكي 5-االسم االول 
شهير

6-يرشدهما
7-الة تصوير

ي راحل 8-رسام عا
9-عالم لغة ونحو

10-القمار
11-مؤشرات

12-ماركة اطارت سيارات

ـوت االثن إثر تـعرضه ألزمـة صحية ـمثل اللـبناني غـيبه ا ا
مـفـاجئـة.ولـنـجم الـعديـد من األعـمـال أهـمهـا تـعـاونه مع زياد
الـرحـباني في أشـهـر مسـرحـياته (بـالنـسـبة لـبـكرا شـو) عام

 1978و(فيلم أميركي طويل) عام .1980

الفجر 3.30
الظهر 12.06
غرب 06.57 ا
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عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال(كان النبي صلى الله
علـيه وسلم يـفطر قـبل أن يصـلي علـى رُطَبات فـإن لم تكن
رُطَبـات فتُـميـرات فـإن لم تكن تـمـيرات حـسا حـسوات من
ماء) .وعن أبي هريرة رضي الـله عنه قال: قال رسول
الـلـه صـلى الــله عــلــيه وســلم: (من نــسي وهــو صـائم
ــا أطــعـــمه الــله فــأكل أو شـــرب فــلــيـــتمَّ صــومه; فـــإ

وسقاه) (رواه البخاري ومسلم).
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ـركز الصـحي في الدهـاليك بـبغـداد القت مـحاضرة مـديرة ا
في نـدوة توعيـة صحية نـظمتهـا دار الشؤون الـثقافيـة العامة
ـركز الصـحي  حتت عنـوان (اخملدرات طريق بالتـعاون مع ا

الهالك) .

مالبـسـهـا وارتداء مـالبس العـمل وفي
اليوم الـتالي يتم تـبادل االدوار وتقوم
االخـرى بـخــدمـتــهـا لـكن حــدث ظـهـور
رجل في حياة الـسيدة االرمـلة لكن من
حظ هــذا الـرجل انه هـارب مـن قـضـيـة
ـة فيـتم الـقـبض علـيه والن احلـقد قـد
الحـدود لـه هـنـا تـقـرر اخلـادمـتـان قـتل
الــــســــيــــدة من خالل وضـع الــــسم في
فـنـجـان الـشـاي الـذي تـتنـاوله لـكن في
ة نفس الـلـحـظـة تـتـلقى الـسـيـدة مـكـا
مفاجاة تعرف انه قد افرج عن حبيبها
قـهى  قـريب فتـخرج وهـو ينـتـظرهـا 
ـسـمـوم مـسـرعـة قـبل تـنـاول الـشـاي ا
لــتــتــنـــاوله احــدى اخلــادمـــتــ عــنــد

وت الفتاة ينزل تقليدهما للـسيدة و
الستار عـن مسرحية اخلـادمتان التي
كتبـها جان جيـنيه وعرضت الول مرة
عام  1952واخــتـيـاري حـفــلـة احلـقـد
ـسـرحـيـة كـان رد فـعل لـلـعـديد لـهـذه ا
ــشـــاهـــد الــتـي تــبـــرز كــراهـــيــة من ا
اخلـادمـات لـهــذه الـسـيــدة والـيـوم كم
حــفــلـة حــقــد تــمـادى فــيــهــا االخـرون
وراحـــوا ضـــحـــايـــا الحـــقـــادهم عـــلى
غيرهم تـماما كمـا راحت تلك اخلادمة
الــبـــائــســة ضـــحــيـــة حلــقــدهـــا عــلى
ــــشــــرف عـــلى ســــيـــدتــــهــــا). واكـــد ا
ـسـرحــيـة جـبــار مـحــيـبس عـلى (ان ا
الـنقـاد واخملتـصـ يجـمعـون على ان
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الـفـنان الـعـراقي يـحل مسـاء الـيوم
ـسرح اخلـمـيس ضـيفـا عـلى دار ا
ؤسـسـة ابـجد الـثـقـافـية بـجـلـسة
مسرحـية تـقام في افتـتاح مـنهاجه
الــثــقـــافي وبــالــتــعـــاون مع الــبــيت

الثقافي البابلي.

تاحف معاون رئـيس كيمـاوي بقـسم اخملتبرات فـي دائرة ا
العامة الـعراقية القى محاضرة في الدورة التخصصية التي
اقـامــتـهـا الــهـيـئــة الـعـامــة لـآلثـار والــتـراث بـشــأن (مـعـاجلـة
وصــيـانــة الـرقم الــطـيــنـيــة) لـعــدد من االثـاريــ من جــامـعـة

سامراء.

شروبات ال تـغيب ا
الــــــغـــــازيـــــة عن
مـائـدة اإلفـطـار
وقــــــد يــــــفـــــرط
الــــــصــــــائـم في
تــنــاولــهـا ظــنــاً أنــهـا
تــســاعــد عــلى الــهــضـم وهـذا
االعــتــقـاد خــاطئ فــهي ال تـســاعـد
عـلى الـهضم وتـسبب الـغازات كـما أن
ـشـروبـات الـغـازيـة بـعـد الـصـيام تـنـاول ا
ات التي تساعد يـؤدي إلى إلغاء دور اإلنز
عــلى الـهـضم مـا يــؤدي إلى سـوء في هـضم
الـطـعـام وتـنـاولهـا وقت الـسـحـور يـزيد من
حـــاجــة اجلــسـم إلى الــســـوائل مــا يـــســبب

الشعور بالعطش نهاراً.
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ـسـرح عـرضت مـؤخــرا عـلى خـشــبـة ا
الـوطنـي مسـرحـية اخلـادمـتان لألديب
الـفرنـسي جان جـينـيه ضمن فـعالـيات
معـهـد الـفـنون اجلـمـيـلة لـلـبـنـات قسم
ــسـرحــيـة وهـي من تـمــثـيل الـفــنـون ا
سـارة ســعــد جنم ورسل ســعــد بــسـام
واخـــراج نــــبـــأمـــهـــدي الـــتي حتـــدثت
ـسـرحـيـة حتـكي لـ(الـزمـان ) قـائـلـة ( ا
سكن عن سيدة ارملة تعيش وحيدة 
فـــاخــر وكـــبــيـــر مع خـــادمــتــ دوالب
البس ولها مالبسهـا مزدحم بانـواع ا
طـقوس خـاصـة بحـياتـهـا واخلادمـتان
عاطلتان وفي سن مقارب لسن السيدة

ــنـزلي ـهــمــا مـحــدود بــالـعــمل ا وعــا
وغرفـة نـومـهـمـا بسـيـطـة وعالقـتـهـما
بـالـسـيـدة طـيـبة لـكن فـي نفـس الوقت
يضمران لها الكراهية من نوع عجيب
ومـن طـقـوس الـسـيدة انـهـا تـسـتـيـقظ
صـبــاح كل يــوم تـتــنــاول الـفــطـور ثم
تـــخــرج لــزيــارة احــدى صـــديــقــاتــهــا
سرح عنـدها تبدا حفلة وتذهب الى ا
احلـقـد فــفي كل يــوم تـتـقــمص احـدى
اخلادمـت شخـصية الـسيدة فـترتدي
مـالبــســهــا وتــنـــام بــفــراشــهــا وتــدق
اجلـرس وتطـلب الـشـاي من خادمـتـها
بـلـهـجـة مـفـتعـلـة حـتى اذا جـاء مـوعد
عودة الـسيدة اسـرعت اخلادمـة بخلع

وجــود أعـــمــال جــديـــدة خملــرجــ
مـخضـرم تـمـيزت أفالمـهم بوعي
اجتماعي نقدي فضال عن أول فيلم
ـنـافسـة الـرسـمـية من مـدرج عـلى ا
إخـــــــراج امــــــرأة ســـــــوداء وهــــــو

اتي ديوب. اتالتنيك 
وسـيـشـاهـد رئيـس جلنـة الـتـحـكيم
وزمالؤه الثمانية  21فيلما مدرجة
ـهـرجـان لـلــتـنـافس في مــسـابـقــة ا
الـــكــبــرى عـــلى مــدى االســـبــوعــ
قبل الخـتيار األفالم الفائزة من ا

بينها.
وسـيـتوج الـفـائـز بجـائـزة السـعـفة
ـهـرجـان. وقد الـذهـبـيـة في خـتـام ا
ـهــرجـان الـثالثـاء(أن أعــلن مـديـر ا
الـلجـنة سـتتـخذ قـرارا يعـتمـد على
الــفن الــذي يـقــدمه مــخــرج الــعـمل
ولـــيـس االسم أو الـــشــــهـــرة الـــتي

يتمتع بها ).

الـشـرطـة فـي مـدينـة تـعـيـش بـهدوء
ـــوتى زومـــبي وسالم يـــغـــزوهــا ا
ويقدم الـفيلم حكـاية الرعب تلك في

إطار كوميدي.
ـهـرجان في وعـرض فـيلم افـتـتاح ا
وقـت واحــــــد في  600دار عــــــرض
ســـيــــنـــمـــائـي في جـــمــــيع أنـــحـــاء
فــــرنــــســـــا.وشــــارك فـي تــــمـــــثــــيل
شـخـصـيات الـفـيـلم كل من سـيلـيـنا
وسـتـيف بـوشـيـمي والذي غـومـيـز
ظـهـر في وقت سـابـق يـرتـدي قـبـعة
عــلـيــهـا شــعـار الــرئـيس األمــريـكي
دونــالــد تــرامب (لــنــجــعـل أمــريــكـا
عــظـيـمــة مـرة أخـرى) وقـد أدى في
الفيـلم دور شخصـية مشـابهة ترفع

الشعار نفسه. 
ــــــتـــــوقـع أن تـــــزداد حــــــمى ومن ا
االهـتـمـام بـالسـيـاسـة مع اسـتـمرار
ــهـرجــان وذلك بــفـضل فــعـالــيـات ا

وحــقـائـق.وأضـاف إيــنــاريــتـو 55
عـاما في مـؤتمـر صحـفي بحـضور
أعضاء من جلنة الـتحكيم(أنا لست
ــكــنـني ســيــاســيـا ولــكن كــفــنـان 
الـتعـبيـر من خالل وظيـفتي وبـقلب
مـفتـوح عما أفـكر فـيه وأكـون وفيا
ا تركته في العمل الذي أجنزته).
بـــعـــد ســــاعـــات قـــلـــيـــلـــة من هـــذه
الـتـصـريـحـات جــاء فـيـلم االفـتـتـاح
وت) ليضيف يت ال  األمريكي (ا
هجوما ساخرا على السلطات التي
تـقــود الـعـالم بــشـان سـيـاســيـاتـهـا
ـناخي تـعـلقـة بالـتغـير ا احلـاليـة ا

والهجرة.
مــثل األدوار الــرئــيــســيـة فـي فـيــلم
ـهرجـان بـيل موراي وآدم افـتتـاح ا
درايف وكــلـوي ســيـفــيــني وتـيــلـدا
ســويــنـــتــون حــيث يــؤدي مــوراي
ودرايفر وسـيفيـني دور عناصر في

ـكـسـيكي جـارمـوش.وقـال اخملـرج ا
(أنـا أقف تـمـامـا ضـد كل مـا يـحدث
حولنا وأتوقع أن يكون هناك شيء
سـيوقف هـذا الشيء اخلـطيـر الذي
ـكن أن يـعـيـدنـا إلى عـام ) 1939
ـيــة الـثــانـيـة). بـدايــة احلـرب الــعـا
نعـرف كيف تنـتهي هذه الـقصة إذا
واصــلــنــا هــذا مــثل هــذا اخلــطـاب

(التحريضي). 
في إشــارة إلـى قــضــيــة الــتــغــيــيـر
ــنـاخـي قـال إيــنــاريـتــو : الــعـالم ا
يـنصـهر وهـؤالء األشـخاص (حـكام
الـعالم) يـحكـمون أسـاسا بـعواطف
قـــائـــمـــة عـــلـى احلـــنق والـــغـــضب
واألكـاذيـب ويـكـتـبـون في األسـاس

خــيــاال ويــجــعــلـون
الــــــــــــــنـــــــــــــاس
يـــعــتــقــدون أنه
شـيء واقـــــــــعي
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انــطـلــقت فـعــالـيــات مـهــرجـان كـان
الــســيــنــمــائي الــدولي في فــرنــسـا
بــهـجـوم شـنه رئـيس جلـنـة حتـكـيم
سابقة الرسمية للمهرجان واتهم ا
قـادة الــعـالم بـاالجنـرار إلى احلـنق
والـغضب واألكـاذيب.وحـذر اخملرج
ـكـسيـكي ألـيخـاندرو غـونـزاليس ا
إيـنـاريـتو (من أن اخلـطـاب الـسـائد
ــا في ذلك فــكـرة حــول الـهــجــرة 
اجلـــدار احلـــدودي بـــ الـــواليــات
ـكــسـيك قـد يـؤدي إلى ــتـحـدة وا ا

ية جديدة). حرب عا
ـشـكــلـة في أن مـا وأضـاف:تـكــمن ا

يحدث هو جهل).
وجـاءت تــصـريــحـات رئـيـس جلـنـة
الــتــحــكــيم في مــهــرجــان كـان قــبل
يت ال الـعـرض االفتـتـاحي لـفـيلم 'ا
ــوت لــلــمــخــرج األمــريــكي جــيم
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سلم في تعد ايام شـهر رمضان لـكل ا
الـــعــالـم ايــامـــا مـــبـــاركــة تـــزرع الـــفــرح
والسرور كما حتـفل بالكثيـر من التقاليد
الــرمـضـانـيــة وفي هـذا الـشــهـر جنـد من
يــحـرص عـلـى ايـقـاظــنـا لـلــسـحـور وهـو

(الطبال). 
ـــواطن حـــيـــدر احلـــســـنـــاوي لـ وقـــال ا
(الـزمـان) امـس ان (الـطـبـال يـعـيـد الـيـنـا
ذكــريـــات الــزمـن اجلــمـــيل والــذي يـــعــد
ـوبـايالت). مــوضـحـا انه مـنــافـسـا مـع ا
(مع غياب الكهرباء فان اعتمادنا يتم من
خالل جـــرس الـــتـــوقــــيت والـــذي يـــنـــبه
الــنـائــمــ الـى وقت الــســحــور). فــيــمـا
واطن شـاكر حسـ بالقول (ان اضاف ا
ابو الطبل كما يسـميه العراقيون قد عاد
ـشـهد الـرمضـاني وبـقوة). الى واجـهة ا

مـبــيـنـا ان (ابـو الـطــبل هـو الـلـقب الـذي
ـسحراتي كما يطلقه الـكربالئيون على ا
ـصــريـون وكــمـا يـســمـيه اهل يــسـمــيه ا

احملافظـات اجلنوبيـة ابو طبيـلة اضافة
الى تـسـمـيـات شـعـبـيـة اخـرى). في حـ
ـواطن مــصـطــفى جـعــفـر (لـم تـعـد ذكــر ا

احلاجـة ملـحة الى ابـو الطـبل في الوقت
احلاضر لكون ان اللـيل وخاصة الشباب
يسـتـغلـونه للـمحـادثـة مع اصدقـائهم في
"فــيــســبــوك " حلـــ مــوعــد الــســحــور).
مستدركا (ولـكن هناك متبـرعون يقومون
هـمة ابـو الطـبل اليقـاظ الصـائم الى
نـطـقة الـسـكنـية الـسحـور داخل حـدود ا
وبالـتأكـيد فان الـقائم بـهذا الـعمل يـشعر
تعة وال ينتـظر سوى الثواب واحيانا با
ال تكتـمل فرحته اال حـ ترافقه مـجاميع
االطـــفــال وهم يــرددون مـــعه (يــا صــيــام
اكعدوا) حيث يتم ايقـاظ الناس النائم
قـــبل ســـاعــة عـــلى االقل من اجـل تــنــاول
ـؤذن عن طـعـام الـسـحـور قبـل ان يعـلن ا
ـهمـة لـيست االمـساك). مـشيـرا الى ان (ا
شاقـة ولـكنـها لـيـست سهـلة وال آمـنة في

الظرف احلالي).

ÊU e « ≠ ËdOÐ

ـطــرب الـلـبــنـاني وائـل جـسـار احـتــفل ا
بـعـيـد مــيالد ابـنه وائل الــتـاسع في جـو
عـائـلى بــرفـقـة زوجـته مــيـراي مـقـدسي
وسط عدد من الدعـوات وآالف اإلعجاب
من جـهـمـوره.بـعـد نـشـره لـصـورة كـيـكة
عـيــد مــيالد والـتـى جـســدت شــخـصــيـة
الـلـعـبـة اإللـكـتـرونـيـة الـشـهـيـرة (مـاريـو)
وعـلق جــسـار: (ابـنـي وائل كـبــرت سـنـة
ـيـة ســنـة بـحـبك وإن شـاء الـله عـقــبـال ا
وبـشوف حـالـى فيـك تا تـخـلص الـدني)
حــسب مــوقع الـــيــوم الــســابع. وكــشف
جسـار فى مقـطع فـيديـو جـديد كـواليس
تسجيل أغنـيته اجلديدة (شـكله بيهزر)
وجــاءت كـــلــمـــات األغــنــيـــة الــتـى نــشــر
كـوالــيــســهـا جــســار: (الــلي جــاي عـلى
نـفـسه راجـع جـاي بـيـقــلب في مـواجع

شــكـــله بــيـــهــزر
كـــان غــــيـــره

أشطر).

وائل
جسار

عـــمل جـــان جـــيـــنـــيـه هــذا
صـــــــالـح لـــــــكـل األزمــــــان
ـــــــكن ان يـــــــخــــــفت وال
بـــريـــقـه كـــونه يـــعـــالج
جملة من قضايا تمس
حــيــاتــنــا الــيــومــيــة
والتـــــــــــزال هـــــــــــذه
سرحـية مصـنفة ا
مــــنـــذ مــــولـــدهـــا
كـأحـدى الروائع
اخلـــــالــــــدة في

االدب
ي). العا
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