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ـصور الـسيـنمـائي والتلـفزيـوني العـراقي ضيـفه السبت ا
ـؤسسـة ابجـد الثـقافـية وبـالتـعاون ـاضي (بيت الـفلم)  ا
مع الـبيت الـثقـافي البـابلي في جـلسةٍ سـينـمائـية لـلحديث

ية.  عن جتربته الفنية واالكاد
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شيخ الـصحفي الـعراقي غادر
الى الــنـمـسـا ألجــراء فـحـوصـات
وسط امــنـــيــات االوســاط طـــبــيـــة
االعالمـيــة و الـصـحـفـيـة بـسالمـة

العودة والصحة الدائمة.
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ـوت عن عـمـر  72سـنـة بـعـد ــمـثـلـة االمـريـكـيـة غـيـبـهـا ا ا
مـعـانـاة مع مـرض السـرطـان. وهي حـاصـلـة عـلى جـائزة

ي. الكولدن كلوب و رشحت عدة مرات جلائزة اال
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اخملــرج االردني  عـــرض مــســرحــيــتـه (صــفــاء ورفــيق
الـدرب) والـتي هي من تـألـيـفه واخـراجه ضـمـن البـرنـامج

ديرية ثقافة محافظة إربد في شهر رمضان. الثقافي 

ـصاعب  تغـيـيرات إيـجـابيـة تـؤدي لتـغـلبك عـلى كل ا
ادية.يوم السعد االحد. ا
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لــديك أمـال جـديـدة لـعـمـل في خـارج الـبالد عـلـيك اال
تتسرع .رقم احلظ.2

Ê«eO*«

الصـورة اجلـزئـية قـد تـقودك الى حـلـول خاطـئـة ألقي
نظرة على مجمل الصورة الكلية .
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ما كل ما يـلمع ذهب  تذكر ذلك عندما تطرح االفكار
اجلديدة امامك.
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ابـدأ بـتـرتــيب مـا يـجب عـلـيك عــمـله لـتـصل الى احلل
االمثل الذي كنت تبحث عنه . 
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لـيس هنـاك سـبب ألن تـنـساق مع الـتـيـار  لـكن اعمل
بحذر مع األشياءَ التي تَشْعر بأنها هامة.
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لديك الكـثير من االندفاع نحو اإلفصاح عن مشاعرك
عليك كبح هذا االندفاع.
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 انت مـنــزعج من تـصــرف سـابق لـلــحـبــيب عـلـيك ان
تتجاوزه و تنساه .
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االنطـوائيـة مشـكلـة معـقـدة يجب ان تـقوم بـحلـها عـبر
التواصل مع شريك حياتك.
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ـمتازة لـديك همـة و نشاط تتـمتّع بـالطاقـة الطـبيعـية ا
أقبل على عملك بقوة و تفاؤل .
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شاعر  عليك ان تـعبر عن مـشاعرك او غضـبك ألن ا
مكن ان تؤذي صاحبها . الدفينة من ا
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لــــديك بـــعـض االالم في الـــرأس تــــزول لـــوحـــدهـــا و
ال عليك مساعدته. احلبيب يطلب بعض ا

 u(«
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انـقل مـرادف ومـعــاني الـكـلـمـات
التـي تـسيـر انـطالقـا مـن السـهم
مع عـكس دوران الـسـاعـة لـتصل
الى الـربط الــصـحـيـح لـلـحـروف

والكلمات:     
1-ساعات سويسرية

2-لقب لوزير لبناني
3-حاربنا

4-نلهو معه
5-فراقهم
6-انتظرهم

7-رياح شديدة البرودة
8-لون مياه البحر
9-اغنية الم كلثوم
10-يسافران

11-معركة ب العرب والروم

12-مسلسل امريكي شهير

الروائي السوري  احلائز على جائزة الشيخ زايد للكتاب
في  2018 صــدرت له عن دار هـاشــيت أنـطــوان / نـوفل
روايـة (عزلـة احللـزون) تقع في  213 صـفحـة من احلجم

توسط.  ا

الفجر 3.32
الظهر 12.06
غرب 06.56 ا
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(اللهم نسألك حسن الظن بك على كل
حـال وصـدق الـنيـة لك واإلتـكّال وان
جتــعل مــنــتــهـى مــطــالــبــنــا وجــهك
ورضاك وأقـصى مقاصـدنا عفوك

يوم نلقاك).
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يعـاني الكـثـير من الـناس من مـشاكل
صـحـيــة مـخـتـلـفــة في شـهـر رمـضـان
ألسـبــاب مـخـتــلـفـة وأحــد أكـثـر هـذه
ــشــاكل انــتــشــاراً هي رائــحـة الــفم ا
زعـجة والـتي تـصدر بـسبب جـفاف ا
ـاء أو عدم الفم نـتيـجـة عدم تـناول ا
تـنـظــيف الـفم واألسـنــان بـعـد تـنـاول
وجبة الـسحور وبالـتالي تبـقى بقايا
للطعـام موجودة ب األسـنان وتعمل
عـلى إصـدار هـذه الـرائـحـة ومن أهمّ
أسباب رائحة الفم الكـريهة: استنفاد
اجلـــسم جلـــمـــيع مـــصــادر الـــطـــاقــة
اخملزّنة فيه.و تناول الوجبات الغنيَّة
بعنصـر الكبريت مـثل الثوم والبصل
أو بعـنصر الـنيـتروجـ مثل الـلحوم
واأللبان والـبيض.و طـول الفـترة ب
وجبتي السـحور واإلفطـار ما يُعطي
الـفـرصـة لتـكـاثـر الـبـكـتـيـريا فـي الفم
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الـتدريـسي في جـامعـة الـبصـرة ضـيفـته رابـطة مـصـطفى
جمال الـدين األدبية في مقرها بالـبصرة أللقاء محاضرته
عاصر) . عنونة ( تأويل القرآن في اخلطاب النسوي ا ا
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مـكان اخـر وحـتى القـاضي اجلـديد لم
يــنـظـر بـهــذه الـقـضــيـة  في الــنـهـايـة
قـرروا مـحـاكـمـة انفـسـهم بـاالنـتـحار 
وتــنــاولـت ايــضــا مــوضــوعــة اجلــهل
والــــفـــســـاد االداري وانـــعـــدام فـــرص
الـتكـافؤ وكون اجلـهل عـدو االنسـانية
وكــــثـــيــــرا مـــايــــؤدي لـــلــــهالك). وعن
الــعــروض الــفــائـزة قــال رئــيس قــسم
ـسـرحـية في مـعـهـد الـفـنون الفـنـون ا
اجلميلة - بغداد ماجد العمشاني (ان
ـشاركة كـانت جيدة جمـيع العروض ا
لكن اهمها تقد عمل مسرحي للطفل
وسالمة اللـغة لكل عـمل مسرحي وفي
عـــروض حتث عــــلى الـــتــــفـــاؤل لـــدى
تلـقي حيث كان مـسك اخلتام عرض ا

مـسـرحـيـة ال لـلـتـصـفـيق وشـقـوق من
الــبــصــرة بــعــدهـا  تــوزيـع الـدروع
والـقالدات وشـهادات تـقـديـرية لـكـبار
ـسـرح واجلوائـز كـانت جـائزة رواد ا
ـسـرحـيـة افــضل عـمل مـســرحي اول 
ربيـستـيت لفـرقة بـابل اخراج سـلمان
الــــشـــيخ وافـــضل عــــمل ثـــان ذهـــبت
ـسـرحــيـة هـطـول نــحـو خـريف قـادم
اخراج حسن الصغـير وجائزة افضل
عمل جماعي حصلت عـليها مسرحية
شـقـوق من الــبـصـرة وجــائـزة افـضل
ـر من ـســرحـيـة زهــا اخـراج كــانت 
مـيسـان اخـراج عدي اخملـتـار وافضل
ــســـرحــيــة ســـيــنـــوغــرافــيـــا ذهــبـت 
اللـلـتـصـفـيـق اخـراج مـصـطـفى كـاظم

وجـــائـــزة افـــضـل نص مـــســــــــــرحي
ـؤلف حـامد شـهاب كـانت من حصـة ا
عن مسرحـية عذراء همـنغواي اخراج
بـالسم الـــضــــاحي وجـــائـــــزة افـــضل
ــثـــلــة ذهــبت لـــورود الــعــزاوي عن
ـنوع اخراج احمد حمود مسرحية 
ـــثـل حملــــمـــد وجــــائـــزة افــــضـل 
الـســــيــد عن مـسـرحــيـة مـسـاكن
ـــثل واعـــد مـــؤقــــته وافـــضـل 
ذهـبت الى الـشـاب امـيـر حـيدر
عـن مــــســــرحـــــيــــة الــــصــــراح
خملــرجــهـــا احــســان الــريــادي
واخــيـرا جــائـزة جلــنــة الـنــقـاد
ـسـرحـيـة ربـيـسـتـيت من ذهــبت 

بابل). 

©WO dA «® Z «dÐ

19.15

20.00

20.45

21.15 

22.15 

23.00

00.10 

01.00 

شلع قلع
هوى بغداد

خلة
باكو  –بغداد
بات اليف
الفندق

شنو فيلمك
زلزال

ـركـز يـسعى إلى ركـز الـثـقـافي العـربي قـال إن ا مـديـر ا
طـبـاعـة األعـمـال الـكــامـلـة لألديب األردني الـراحل جـمـال
نـاجي عـلى جـزأيـن بـحـيث تـصـدر األعــمـال الـروائـيـة في

جزء واألعمال القصصية في مجلد آخر.

غترب يفتتح معرضه الشخصي في التشكيلي العراقي ا
(مـابــاشي) بــالـيــابـان  لــلــمـدة من من  1إلى  8 حــزيـران

قبل ويعرض فيه مجموعة من اعماله. ا
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اخـتـتـمت مـؤخـرا فـعـالـيـات مـهـرجـان
ــســرحــيــة الــرابع عــلى ايــام ديــالى ا
مــســرح تــربــيـة ديــالـى وحتت شــعـار
(مـسرح ديـالى رسالـة محـبة وسالم) 
ـدة ثالثـة ايام واسـتـمـتع اجلـمـهـور و
ـشـاهـدة ومـتابـعـة اعـمال مـسـرحـية
طالبـيــة وشـبـابــيـة من خالل اخــتـيـار
مـــواضــيـع هــادفه ومـــؤثــرة تـــتــنــاول
الـهـمــوم الـيـومـيــة والـبـحث عن ارادة

احلياة ومواجهة الصعاب .
هـرجان ـشاركـة في ا وعن الـعروض ا
ــهــرجــان احــمــد حــمــود قــال مــديــر ا
ـــــســـــرحـــــيـــــات الــــتـي قـــــدمت هي (ا
اللـلــتــصــفــيق من مــحــافــظــة الـنــجف

ـثنى ومـسـاكن مـؤقتـة من مـحـافظـة ا
ــر من وربــيــسـتــيت مـن بـابـل وزهـا
مـيـسان وشـقـوق من الـبصـرة اضـافة
الى مشاركة معهـد الفنون اجلميلة –
سـرحية هـطول نـحو خريف بغـداد 
قــادم تــالــيف حــيــدر عــبــد الــشــطـري

اخراج الطالب حسن الصغير).
وعن مـسـرحـيـة (هـطـول نـحـو خـريف
قـادم ) قـال مـخرجـهـا حسـن الصـغـير
ــــشــــاركــــة هـــذه هـي االولى لي (ان ا
ـسرحـيـة على جـائزة حـيث حصـلت ا
افــــــضـل عـــــمـل ثــــــان). وعن فــــــكـــــرة
ــسـرحــيــة قـال (تــتــحـدث عـن ثالثـة ا
موقوف ينتـظرون محاكمتهم لكن لم
يــتم ذلك بـســــــبب نــقل الـقـاضي الى
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قـدم الــبــيت الــثــقـافي فـي الـعــزيــزيـة
بـالـتــعـاون مع روضـة أحــبـاب االمـام
احلـــســـ ( ع ) الـــنــــمـــوذجـــيـــة في
العـزيـزيـة عـرضـا مسـرحـيـا لألطـفال
عـلى قــاعـة الــبـيت. وتــنـاول الــعـرض
ــســـرحي وفـــقــا لـــصـــفــحـــة دائــرة ا
الـعالقـات الــثـقـافــيـة في (فــيـسـبـوك)
(احليـاة العـامة لـلحـاالت االجتـماعـية
والـــتـــعـــايش الـــســـلـــمي بـــ فـــئـــات
ـثل حـجـر الـزاوية اجملتـمع والـذي 
في بناء وطن موحد ينعم باالستقرار
ويسعى لـتحقـيق تنمـية مسـتدامة في
اجملـاالت كـافـة  وجـسـد االدوار فـيه
عــدد من أطــفــال الـــروضــة. بــعــدهــا
قدمت فـعـاليـات فنـيـة مخـتـلفـة شارك
هـا أطـفال الـروضة  تـغنت في تقـد

بحب الوطن ونبذ الطائفية). 

مخـتصـة بطـباعـة األموال.وكـعادته
أبدع حـسـني في جتسـيد شـخصـية
ـواطـن الـغــلــبــان والــذي تــراكـمت ا
ـاديـة عـلــيه الـهـمــوم الـنــفـسـيــة وا
وأجـــبـــرته الـــظـــروف عـــلى اتـــخــاذ
وظـيـفـة أخرى بـعـد انـتهـاء وظـيـفته
البس احلـكـومــيـة وقـيـامه بـبـيع ا
ومن هــنــا يــلــتـقـي بـأحــمــد الــســقـا
ــر بـأزمـات مــدرس الـتــاريخ الـذي 
سـلسل من مـاليـة صعـبة أيـضًـا. وا
بـــطــولــة أحـــمــد الــســقـــا ومــحــمــد
ـقـدم ـدوح ومـي عـمـر وإجنـي ا
وهبة مجدي وكر عفيفي وهادي
اجلــيــار وهـــو من إخــراج مـــحــمــد

سامي.

الــذين يــقـدمــون اعــمـاال جــديـدة في
رمــضــان).وعن مـســلــسـلــهـا (دوالر)
كــانـت قــد صــرحـت( هــو مــســـلــسل
جـــديــــد ورائع بــــكل تــــفــــاصـــيــــله
سـتـشاهـدون شـيـئـاً مخـتـلـفاً عن كل
الــدرامـا الــتي شـاهــدنـاهــا من قـبل

.( وسيبصر النور قريباً
عـلـى صـعـيـد آخـر حل الـفـنـان تـامـر
حـسـني كـضيف شـرف عـلى احلـلـقة
األولى من مــسـلــسل أحــمـد الــســقـا
(ولد الغالبة)  حيث ظهر في مشهد

مؤثـر مؤديًـا لدور
مـــــــــــــــــوظــف فـي
مــــــــؤســــــــســــــــة
حـــــكــــــومـــــيـــــة

بيروت  –الزمان
حتـدثت الـفنـانـة  أمل بـوشـوشة عن
بارك قائلة (انها في شهر رمضان ا
كل عام يأتي شهر رمضان تكون في
ــا في هـذا الـتــصـويــر العـمـالــهـا ا
الـعـام االمــر مـخـتـلف) وتـابـعت في
ـوقع الفـن (كل سنـة يدخل تصـريح 
رمـضان عـليـنا ونـحن في الـتصـوير
والصيـام مع التصـوير يصـبح اكثر
صــعـوبــة..وبــشــكل عــام نــكــون امـا
بالتصوير امـا مع العائلة ولكن هذا
الشـهر اجـواؤه عائـليـة احب اجواء
االصــدقـاء والـدعـوات عــلى االفـطـار
بـيـنـنـا وهـكـذا اقــضي الـشـهـر كـمـا
أنـــنـي أشـــاهــــد زمـــيالتـي وزمالئي
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اوضح مـــخــتص
في الـتـغـذية (أن
شــهــر رمــضـان
يـكثر فيه استخدام األكل
ــقـلي" الـذي ـشـبع بــالـزيـوت "ا ا
ـعدة ال سـيـمـا بعـد فـترة يـؤثر عـلى ا
صـيام طـويـلـة). ونـصح (بـاسـتـبدال األكل
ـقــلي بــزيـوت مــهـدرجـة ـشــبع بـالــزيـوت كــا ا
صـنـعة من ضارة بـالـصحـة واسـتـبدالـهـا بـا
زيـوت نباتـية صحـية مـثل زيت دوار الشمس
ـشوي اء أو الـبـخار أو ا ـسلـوق بـا واألكل ا

بالفرن).

ولـقــيـامـهــا بـتـحـلــيل بـقـايــا الـطـعـام
ـوجــودة بـ األســنـان.فــضال عـلى ا
عــدم مــعـاجلــة الــتــهـابــات الــلــثـة أو
تـسـوّس األسـنـان.و بـسـبب الـصـيـام
والعطش تقل كمـيَّة اللعاب في الفمّ
مــــا يــــؤدي إلى ظــــهــــور الــــرائــــحـــة

الكريهة.
ومن النصائح لرائـحة فم منعشة في
ـــداومـــة عــلى تـــنـــظــيف رمـــضــان: ا
األسـنان بـعـد كلّ وجـبـة طـعـامٍ سواء
قـبل رمـضـان أو خالله مع االنـتـباه
ــأكــوالت في اإلفــطـار إلى طــبــيـعــة ا
والـسـحــور واالبـتـعــاد عن األطـعـمـة
الـتـي تـسـبّبُ رائــحـة الــفم الـســيـئـة.
واسـتـخـدام غـسـول الـفم بـشـكلٍ دائمٍ
بعـد تنـظـيف األسنـان. واالبتـعاد عن
التدخ بـاعتباره من أكـثر العوامل

التي تسبّب رائحة الفم الكريهة.
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كيم
كارداشيان

{ لــوس اجنــلــوس - وكــاالت - أعــلــنت كــيم
كارداشيان اجلمعة عن مولد طفلها الرابع من
خالل أم بـديـلـة.وقـالت جنـمـة تـلـفـزيـون الـواقع
ـتـابعـيهـا عـلى تويـتر والـبـالغ عددهم نـحو 60
مــلـــيــونــا (لــقــد وصـل وهــو رائع). وأضــافت
(يبـدو حاليا وكأنه تـوأم لشيكاجـو. أنا متأكدة
أن شـكـله سيـختـلف كـثيـرا لكـنه اآلن شـبهـها

تماما).
غني كاني وست  ولدى كـارداشيان وزوجها ا
ثالثة أطـفـال آخـرون هم شـيكـاجـو الـتي ولدت
في كـانــون الـثـاني  2018من أم بـديـلــة أيـضـا
وسيـنت الـبـالغ من الـعمـر ثالثـة أعـوام ونورث
وعــمـــرهــا خـــمس ســنـــوات. وقــرر الـــزوجــان
اســتــخــدام أم بــديــلـــة بــعــد أن حــذر األطــبــاء
كـارداشـيـان من مشـاكل صـحـيـة خطـيـرة بـعد

والدة ســـــــــيــــــــــنـت في
 2015إذا أقـــــدمت

عـلى احلمل
مجددا


