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بـعـد أيـام من عـرضـهـا في مـقـهى رضـا
علوان في منطقة الـكرادة ببغداد انتقلت
مسـرحـية (سـالـوفة مـسـرحيـة) لـلمـخرج
حــســ عــلي هـــارف وبــطــولــة وتــألــيف
ســامي قـــفــطــان  الـى نــادي الــعـــلــويــة
االجـتــمــاعي لـعــرضــهـا ضــمن بــرنـامج
شهر رمضـان. وقال قفـطان لـ (الزمان)
ـسـرحــيـة (انـتــقـلت بــدءا من الـيـوم ان ا
الثالثـاء لتـعـرض في نادي الـعـلويـة وهو
اقدم النوادي االجتماعية ببغداد تأسس
عــام 1924 .  وتـــقـــدم فـي الـــســـاعـــة 9
ـشـاركـ مـسـاء بـجـمـيع تـفـاصـيـلـهـا وا
سرحية التي تعد حكاية فيها). وكانت ا
وجتربة جديدة في التأليف واالخراج قد
حــظــيـت بــاهــتــمـــام واسع في االوســاط

الثقافية والفنية.
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ـبارك ـطـرب الـفلـسـطـينـي يحـيي خالل عـيـد الفـطـر ا ا
انيا. حفال في احدى قاعات برل با
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مصـممـة االزياء الـعراقيـة تسـتعد
القـامة عرض لالزيـاء على مسرح
اليــــســــنـــر فـي جـــامــــعــــة جـــورج
واشـنطن في الـعاصمـة االمريـكية
ــقــبل يــضم مــجــمــوعـة من في الــثــامن من حــزيـران ا

االزياء ذات الطابع العراقي التراثي.
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البـاحث الـعراقي حتـدث في ورشة عـمل نـظمـها الـبيت
الــثـقـافي في خــانـقـ  بــالـتـعــاون مع جتـمع من اجل
خـانــقـ بــعــنـوان (الــشـائــعـات فـي وسـائل الــتـواصل

االجتماعي وتأثيرها على اجملتمع).
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ـمـثل الـلـبـنـاني يـنـظم والـنـاشـطـة ثـريـا الـبـابـا في 14 ا
ــقـــبل حــفال  يـــعــود ثــمـن شــراء تــذاكــره حـــزيــران  ا
ـؤسـسـة تـعالـج وتؤمن الـعـمـلـيات اجلـراحـيـة لألطـفال
ـصــابـ بـتـشـوه الـقـلـب اخلـلـقي في احـدى قـاعـات ا

اجلامعة األميركية في بيروت.

وزيـر الـثـقـافـة والـسـيـاحـة واآلثـار الـعـراقي كـشف عن
عــزمه عــرض مـشــروع لــشــراء شــركــة بـابـل لإلنــتـاج
السـينمائي والتلفزيـوني على رئاسة الوزراء وإعادتها

سرح. إلى مالك دائرة السينما وا

الفجر 3.23
الظهر 12.07
غرب 07.06 ا
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يـزداد اإلقـبــال عـلى شـراب الــتـمـر الــهـنـد فـي أيـام شـهـر
ــنـــعش وألنّه من ـــبــارك لـــطــعــمـه الــلـــذيــذ وا رمـــضــان ا
شـروبات التي تمـدّ اجلسم بالطـاقة وتساعـد على إتمام ا
فترة الـصيام بنـشاط وحيويّة.وفي الـسطور التالـية نتعرف
على فـوائد هذا العـصير في رمضـان: التمر الـهندي يزيد
ّا يـعوّض اجلسم عن الـسوائل التي من رطـوبة اجلسم 
يـفـقـدهـا خالل فـتـرة الـصـيـام بـاإلضـافـة إلى قـدرته عـلى
احلـمـايـة من مــشـاكل اجلـفـاف الـتي تــنـتج عـلى الـشـعـور
ــدّ اجلـسم بـالـفـيـتـامـيـنـات الــشـديـد بـالـعـطش. كـمـا انه 
عـادن التي يحـتاجهـا والتي قد تقـلّ نسبتـها في جسم وا
ّـا يــقـلّل من ظــهـور اإلنـســان خالل سـاعــات الـصــيــام 
ـشاكل اجلـمالـية الـتي تـتعـلّق بالـشعـر والبـشرة. بـعض ا
كمـا انه يقلل من حاالت الكسل واخلمول وينعش اجلسم
ويزيد نشاطه ال سيما بعد اإلفطار. فضال عن انه يخفّف
من الشـعور بالصداع ال سيمـا الذي يصيب الصائم بعد
نع تراكم الغازات تنـاول وجبة اإلفطار مباشرة. كما انه 
ّـا يـقـلّل من انـبـعـاث رائـحـة كـريـهـة من الـفم ـعـدة  في ا

خالل فترة الصيام.
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ــانـيـة الــعـراقـيـة رئـيـســة جلـنـة الـثــقـافـة واإلعـالم الـبـر
دير العام لدائرة الفنون التشكيلية علي افتـتحت مع  ا
عهد رئية) في قاعة ا عويـد العبادي معرض (الفنون ا

الفرنسي ببغداد.
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احلـــمـــداني الـــذي قـــام بـــزيـــارة قـــسم
الفنون في البـصرة مؤخرا وأثنى على
عــمل الــقـسم فـي الـبــصــرة ومــثــابـرته
وتــوجـهــاته الـتي جتــزل بـالــعـطـاء في
ـؤمل ضـروب الــفـنــون واألبـداع ومن ا
هـرجان نـهايـة شهـر آب القابل اقامـة ا
وفي النيـة دعوة دول اجلوار األقـليمي
ـهـرجـان )مضـيـفـا(اما لـلـمـشاركـة في ا
احملـــور الـــثـــاني من خـــطـــة عـــمـــلـــنـــا
ـهــرجـان ايـام فـيــتـضـمن الــتـحـضــيـر 
الـبـصـرة الـسـيـنـمـائي األول الـذي طال
انـتـظـاره وأعـطـاؤه األهـمـيـة الـقـصوى
حيث ستـبدأ اللـقاءات الفـنية مع نخب
من سـيـنـمــائـيي احملـافــظـات لـلـوقـوف
ـاذج منـها في علـى منـجزهم وتـقد 
هرجان يـرافق ذلك البحث عن جهات ا
سـانـدة الـى جـانب دعم وزارة الـثـقـافـة

ومديريتنا العامة للمهرجان.

وبخصـوص احملور الثـالث من اخلطة
فــهـو مـعـني بـأقـامـة مـهـرجـان اعـراس
الـبــصـرة الــفـلـكــلـوريــة الـذي قــدمـنـاه
كــمـقـتــرح ألدارتـنـا عـام  2013ولم يـر
ـهـرجان الـنـور في وقـتـها ويـتـضـمن ا
مــشـاركــة الــفـرق الــرســمـيــة لــلـفــنـون
الـشعـبيـة في بـغداد والـبصـرة واربيل
ــوصل والـــســلـــيــمـــانـــيــة ودهـــوك وا
وكركـوك وفرق شعـبيـة محتـرفة اسوة
ـهــرجــان ثـقــافــة الـشــعــوب او عـلى
ـطه األحـتـفـالي والـذي نـفـذت منه 4
نــسخ حــتى اآلن في اقـلــيم كـردســتـان
ـتـازاً وفـائـقـا ولـذلك وحـقـق جنـاحـا 

قررنا تفعيله في البصرة.
{ وماذا تـبقى مـن اخلطة الـتي رسـمتـموها

ستقبل ? للقسم في ا
- في البصرة قامات ابداعية في شتى
صنـوف األبداع مـنهم من رحل ومـنهم

مـابــرح مـوجـودا لـذا ارتـأيـنـا في جـزء
من اخلــطـة ان نـقـدم اقـتـراحـا بـتـكـر
مـبـدعـي البـصـرة مـن الـقـامـات الـفـنـية
هـمة ويـكون هـذا التـكر والـثقـافيـة ا
عـلى صــعــيـديـن األول يـشــمل الــطـيف
الثقافي من خارج الوزارة ومنتسبيها
اما الطـيف الثاني فـيشمل مـبدع من
ـتـابـعـة داخل الــوزارة .كـمـا نـواصـل ا
عـلـى جتـهـيـز قـاعـة (عـتـبـة بن غـزوان)
بــأجـــهــزة األنــارة والـــصــوت لــغــرض
اجنــاز اعـمـال الــقـسم عــلى وجه امـثل
ـثل هـذه السـيـمـا وان الــقـسم يـفـتــقـر 
األجــــهـــزة وفي الـــنـــيــــة رفـــد الـــقـــسم
ومـة العمل بعـناصر شـابة لضـمان د
وأســتـمـراره ويـتم اخـتــيـار الـعـنـاصـر
الـشــابــة من خـريــجي مــعـهــد الـفــنـون
اجلـمـيـلـة وكـلـية الـفـنـون اجلـمـيـلة في

ستقبل. ا
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أم عـام وزارة الـثقـافة االردنـيـة رعى حواريـة ثـقافـية
حـافظـة إربد خاصـة اقيـمت  في بـيت عرار الـثقـافي 

ناسبة ذكرى (عرار شاعر األردن).

الـكاتب االردني صدرت له عن دار هـبه ناشرون رواية
بعنوان (عطور يتيمة) وتدور أحداثها في إحدى القرى

اضي. الوادعة قليلة السكان في ثمانينات القرن ا
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ـــا تــــمـــلـــكه من الشـك ان الـــبـــصـــرة 
مــوروث شــعــبي وفــنـي وعــلى جــمــيع
الـصـعـد يـشـكل ارثـا انـطـلق مـن امـكـنة
كـان في البـصرة هو البـصرة ذلك ان ا
غير األرض فيها انه ناطق باألبداع بل
هـو يــشـكل الـوجه األحـتـفـالي لـلـحـيـاة
الزاخرة باحلراك الثقافي والفني الذي
طــاف حــول الــعــالم بــالــعــروض الــتي
عمـورة بكافة ابهرت بلـدان وعواصم ا
قـاراتـهـا وشـمـلت الـعـروض حـتى مـقـر
ــتـحــدة ذاته وكـانت في جــمـيع األ ا
األحـوال قــادرة عـلى لـفـت االنـتـبـاه من
حولـها عـلى الدوام . سألـنا مـدير قسم
الفـنون في البـصرة جـاسم حمادي عن
اخلــــطــــة الــــطــــمــــوح الـــــتي وضــــعت

للمستقبل القريب فأجاب:
- اخلـطــة تـركـز عـلى مـد اجلـسـور بـ

قـسم الـفـنـون واجلـهـات الـرسـمـيـة في
ــعــنـيــة بــالـثــقــافـة احملــافــظـة وتــلك ا
والـــــفـــــنـــــون واألبـــــداع بـــــوجه عـــــام
دني العـاملة في ومنظـمات اجملتـمع ا
هام التي يدان الثقافي. وفي صدر ا ا
وضــعت في خــطــتــنــا الــطــمــوح هـذه
والـتي بـنـيت عـلى ثـالثـة مـحـاور تـبدأ
بــتـهــيـئــة األرضــيـة ألقــامــة مـهــرجـان
سرحي الثالث دورة الفنانة البصرة ا
(سـمـيـرة الكـعـبي) واجلـديـر بـاألشارة
ان الدورة االولى والـثانـية اقـيمـتا في
عـــامي  2012و 2013وهــــمـــا دورتـــا
الفـنان الـراحلـ طالب جبـار وجبار
صــبـري الـعـطـيـة ولـقـد فـاحتـنـا دائـرة
ـسرح في بغـداد ومديرها السيـنما وا
الـعــام اقــبـال نــعـيـم لـغــرض مـفــاحتـة
وزارة الــثــقــافــة والــســيــاحــة واآلثــار
آمـــلـــ اطالع الـــوزيـــر عـــبـــداألمـــيــر

األول); حـيث كـان هنـاك شبه تـساو في
الــزمن اخملـصص لـكل من كالم الـرجـال
والــنـســاء.أمـا أســوأ احلـلــقـات فــكـانت
احلـــلـــقــة الـــســابـــعـــة من اجلــزء األول
(تــنـــتــصــر أو تــمــوت); حـــيث لم تــعط
الــنــســاء إال نـحــو ســدس احلــوار.وقـد
تـثـيـر هذه الـنـتـائج اسـتغـراب مـتـابعي
ـوسم األخـيـر ــسـلـسل خـاصـة وأن ا ا
شــهـد مــشـاركــة شـخــصـيــات نـســائـيـة
قـويـة.وترى أسـتـاذة اإلعالم في جامـعة
نـوتـنغـهام تـرينت سـتـيفـاني جيـنز(أن
مـجـرد ظـهـور هـذه الـشـخـصـيـات لـيس
كــافـيــا: هـنــاك سـوء إدراك ألن الــنـسـاء
ظـــاهـــرات جـــدا; لـــكن أجـــســـادهن هي
ــرئــيــة". شــرح د.جـيــنــز أن الــنــسـاء ا
خـــــصـــــوصـــــا فـي األجـــــزاء األولى من
ـسـلسـل "يتـحـدثن بأجـسـادهن" حتى ا
أن اجلـمهـور "لن يالحظ بالضـرورة قلة

كالمهن).

إلـى نـــــحـــــو الـــــربـع في اجلـــــزء األول
لـــــتــــــرتـــــفـع إلى الــــــثـــــلـث في اجلـــــزء
الـسابع).أما اجلـزء األخير فـكان واحدا
مـن أسوأ األجزاء في مـا يتعـلق بالزمن
اخملــصـص لــكالم الــنــســاء. وبُــرمــجت
ـعتـمدة لـدى اجملمـوعة اخلـوارزمـيات ا
الـسويدية لتمـيز الفروقات ب أصوات
اإلنـاث والـذكـور في الفـيـديو ولـتـعطي
ـئوية. مـدة الكالم بـالثـواني والنسـبة ا
وتصل دقة هذه اخلوارزميات إلى نحو
.% 85وتـــقــول لـــيـــزا هــامـــبــرغ وهي
واحــدة مـن مـؤســســات ســيــريــتل ( إن
الـهدف من حتلـيل البـيانات كـان توعية
ـشكـلـة األكـبر ـشـاهـدين بخـصـوص ا ا
ــرأة في وسـائل وهـي كـيـفــيـة إظــهـار ا
اإلعـالم والــــتي تــــصـــــفــــهــــا بـ "غــــيــــر
عـــادلــة").وكــانت أفــضـل احلــلــقــات من
حــيث نــسـبــة كالم اإلنــاث هي احلـلــقـة
ــلك اخلـــامــســة مـن الــفــصل الـــرابع (ا

{ لــوس اجنـلـوس  –وكــاالت - حتـدث
ـــشــاركـــون في ـــمـــثـــلــون الـــرجـــال ا ا
مـسلـسل صراع الـعروش الـشهـير أكـثر
ـــقــــارنـــة مع ــــقـــدار ثالث مــــرات بـــا
ـشــاركـات فــيه وذلك وفــقـا ــمــثالت ا ا
لــبـيـانـات جــديـدة حـصل عـلــيـهـا فـريق
(100امــــــــــــرأة) فـي بـي بـي سـي.ورغـم
ــسـلـسل ـوسم الـثــامن من ا انــتـهــاء ا
تـابـعة مـنـقطـعـة النـظـير الـذي حـظي 
ـرأة ـيـا ال يـزال مـوضـوع تـمـثـيل ا عـا
فـيه مـحل جـدل.وتـظـهر الـبـيـانـات التي
تـوصل لـها فـريق عمل سـيريـتيل  وهي
مــجـمــوعــة سـويــديـة مــتــخـصــصـة في
بـرمجـة اآلالت لتـحلـيل مدى الـتنوع في
الـثـقافـة الـشـعبـيـة السـائـدة(أن األجزاء
سـلسل طغى عليها كالم الـثمانية من ا
الــرجـال; حــيث وصـلت نــسـبه ذلك إلى
ـسـلـسل.ووصـلت ـئـة من زمن ا  75 بـا
نـسبة احلوار الوارد على لسان النساء
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ـــصــريـــة رجــاء ـــمــثـــلــة ا تــعـــرضت ا
اجلـداوي لــوعـكــة صـحــيـة نـقــلت عـلى
ــــســـتــــشــــفى لــــتـــلــــقي أثــــرهــــا الى ا
الــعالج.وكـــشـــفت رئـــيــســـة الـــلــجـــنــة
هن التـمثيليـة الفنانة الـصحية بنـقابة ا
نــهـــال عــنـــبــر عـن تــفـــاصــيل احلـــالــة
الـصحيـة جلداوي قائـلة (الفـنانة رجاء
اجلـــداوي شـــعــــرت بـــبـــعـض الـــتـــعب
واإلرهــاق الـشــديـد عــقب عـودتــهـا من
دبي وتــرقــد حــالــيــا في مــســتــشــفى
الــصــفـا إلجــراء بــعض الــفــحــوصـات
الـطبـيـة وحـالتـهـا الصـحـية حـالـيا في
حتــــسن). وأضــــافت (رجــــاء تـــعــــاني
ارتـفاعاً في ضـغط الدم وصداع ومن
ــــقــــرر أن يــــســـتــــمــــر رقـــودهــــا في ا
ـسـتـشـفى ليـومـ حـتى يـكـون هـناك ا

متابعة فورية حلالتها الصحية).
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ــوســيــقي و عــازف الــعــود يــســتــعــد ا
مـصـطـفى زايـر الحـيـاء ليـلـة رمـضـانـية
مـوسـيقـيـة  في السـاعـةالتـاسـعة مـساء
مـن مسـاء الـثالثـ من الـشـهـر اجلاري
نصـور في ساحة عـلى خشـبة مسـرح ا
االحـتفاالت ( سـاحة اكيتـو ) وهو يعلن
ــعــزوفــات و عـن أجــيــال جــديـــدة من ا
الـعازف تتنـاغم و تاريخ عازفي العود
الــعـراقــيــ بـعــد عـودتـهِ من مـهــرجـان
الـدوحة الذي اقيم مؤخرا في دولة قطر
ــعـــزوفـــات لــلـــعــود حـــيث قـــدم اروع ا
(كـتارا) بنسختهِ الثالثة و حقق جناحا

. عربيا جيداً
وقــال  زايــر لـلــمــوقع الـرســمي لــدائـرة
سـرح (اجنازات موسـيقية الـسينـما وا
ســـتـــرى الـــنـــور ألول مـــره في حـــفـــلي
نصور الذي يدشن اجلديد في مسرح ا
أولـى احلـــفالت اجلـــمـــاهــــيـــريه بـــعـــد
ـاضي ..في عزف أفـتتـاحهِ في نيـسان ا
ـوسـيـقى عـود مــنـفـرد ألنـني أؤمن ان ا
هـي تـلك الـلــغـة الـتـي جتـمع كل من في
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عن ابن عــمـر رضي الــله عــنــهـمــا قـال(فــرض رســول الـله
صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس
صاعًا من تمر أو صـاعًا من شعيـر على كل حر أو عبد

) (رواه البـخاري ومـسلم). سـلمـ ذكر أو أنـثى من ا
وعن أبي أيـوب األنـصـاري رضي الـله عـنه أن رسـول
الله صـلى الـله عـلـيه وسلم قـال(من صـام رمـضان ثم
أتــبـعـه سـتــا مـن شـوال كــان كــصــيــام الــدهـر) (رواه

مسلم).

قـــال الـــله تـــعــالى(هل
أتاك حديث ضيف
إبـــــــــــراهــــــــــيـم
ـــكـــرمـــ إذ ا
دخــلــوا عــلــيه
فقـالوا سالماً
قــال سالم قــوم مــنــكـرون
فــراغ إلى أهــله فــجــاء بــعـجل
سم فقـربه إليهم قال أال تأكلون
)الـذاريـات وقـال تـعـالى وجـاءه قـومه
يـهـرعـون إلـيه ومن قـبل كـانـوا يـعـمـلون
الـسـيـئات  قـال يـا قـوم هـؤالء بـنـاتي هن
أطــهـر لــكم فـاتــقـوا الـلـه وال تـخـزون في
ضــيـفي ألــيس مــنـكم رجل رشــيـد) هـود:

(78

 ال تـيـأس من مـحاوالتك إلجنـاح مـشـروع كـنت تـعمل
عليه منذ زمن.
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ــا يـقــوله لك الــشـريك ألن ذلك يــزعـجه  ال تـســخـر 
كثيراً ويجرح مشاعره.

Ê«eO*«

 كن واضــحـاً أكـثــر في طـريــقـة حـوارك مـع الـشـريك
حتى ال يسيء فهمك. 
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يـعـاتـبك أحـد األشـخـاص بسـبب بـعـدك عـنه ويـطـالبك
وقفك. رقم احلظ: .12 باستفسار 
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ال تكن منـغلقاً على نفسك وحاول أن تندمج مع البيئة
من حولك. رقم احلظ .5
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يــسـاعــدك أحـد الــزمالء عــلى إجنــاز أعـمــال صـعــبـة
ومعقدة ويخفف عنك األعباء. 
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تنـهـمك في أعـمالك مـا يـشعـرك بـاإلرهاق وتـعـجز عن
التفكير في األمور العالقة. 
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كلـمة من دون قصد تصدر من احلبيب جتاهك جترح
مشاعرك وحتزنك كثيراً. 
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فيـدة وال تدع عـصبـيتك  ابـتعـد عن النـقاشـات غيـر ا
تؤثر في صداقاتك. رقم احلظ: .6
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لل غـيّر من وتيرتك روت العـمل يرهقك ويشـعرك با
جتنباً للفشل
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 تـتأخـر في إتمـام عمـلك ما يـزعجك ويـشعـرك بالـندم
ويعرّضك لإلنتقاد. 
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احذر من غيـرة أحد األشخاص فهـو يضمر لك الشرّ
ويسعى إلى إيذائك. رقم احلظ: .17
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ـــا امأل دوائـــر الـــشـــبـــكـــة 
يناسبـها من مرادفات بحيث
تنـطلق دائـما بـاالجتاه الذي
تـشـير الـيه االسـهم مع احلل
الـصـحـيح حتـصل عـلى ربط

متكامل للحروف.
1-دولة عربية
2-فاكهة صيفية
3-معمل ذري
4-غايات

5-مدينة سعودية
6-تصفية
7-حروب

8-اصناف
9-غاز سام

10-مستودعات
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سامي قفطان في (سالوفة مسرحية)
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ــوسـيـقى في لـيــلـة رمـضـانـيـةه خالل ا
أراقصُ مــخــتـلــفــة اقـدم فــيــهـا : (دفء 
عـزلة) وغـيرها أربـعون  نـوافذ  حـلمي 

من االعمال .

احـترم ذائـقته كثـيرا إنـها ستـكون لـيلة
مـخـتـلـفـة جـداً سـاذهب بـاجلـمـهور الى
مــكـانــات عـديــدة ومــحـطــات مـخــتـلــفـة
سـنـتجـول في بغـداد الـتي نعـشقـها من

هــذا الـــعــالم بــارواحــهـم و قــلــوبــهم و
عـــقــولـــهم ..و اعــد
جـــمــهـــوري الــذي
اقـــدره و احـــبه و

مصطفى زاير
يستعد لألمسية
الرمضانية
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