
الـوظيـفي لألمـعاء ويـوجود ذلك الـفـيتـام
فـي الـعــسل األسـود والــتـ واحلــلـيب.كــمـا
يــجب تـنـاول الــسـوائل بـكــثـرة سـواء كـانت
عصائر أو ماء أو فواكه حتـتوي على نسبة
ـشـروبـات الـغـازيـة مــيـاه كـبـيـرة وجتـنـب ا
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مـثـلـة لـيـلى عـلوي عـن دراما بـرغم غـيـاب ا
رمــضــان هــذا الــعــام بــعــد ان اعــتــدنـا أن
واسم سلسالت في جميع ا نـتابعها في ا
 لــكـنــهــا حـريــصـة عــلى مــواكـبــة الـعــصـر
والتواجد عبر مواقع التواصل اإلجتماعي
تابع وفقا وقـد باتت اليوم محط إهتمام ا
ـوقع الـفـن. اذ انـهـا تـخـتــار أن تـنـشـر كل
يـوم كـلمـة من الـقيم والـشـيم الـتي يجب أن
يـتـمــتع بـهـا الــصـائم في رمــضـان وتـقـدّم
أيـضـاً الــنـصـائح لـثالثــ يـوم سـعـادة في
رمـضـان ومنـهـا: تـذكر األصـدقـاء الـقدامى
ــعـــامــلــة واألقـــارب الــرضى الـــصــبـــر ا
ـة العيـلة الـشكر احلـسنة الـصلح خـير 
إمـاطـة األذى مـســاعـدة الـغـيـر ... وأمـور
كثيرة نكتشفها مع تقدّم الشهر الفضيل.
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ــاضي بـقـاعـة الـتـشــكـيـلي الــعـراقي افـتــتح االربـعـاء ا
ــصـــريــة بــالـــقــاهــرة صالح طــاهــر فـي دار االوبــرا ا

معرضه الشخصي اجلديد ويضم  25 لوحة فنية.
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الشاعر السوري صدرت له عن الهيئة العامة السورية
اء) للـكتـاب مـجمـوعـة شعـريـة بعـنـوان (علـمـني كالم ا

توسط . تقع في 103 صفحات من القطع ا

الـــقــاص الــعــراقـي حــصل عــلى
ــركــز الــثــانـي عن مــجــمــوعــته ا
(ألـواح .. من وصـايـا اجلـد) في
مـسابـقـة القـصـة الـقصـيـرة جداً
دورة الـــقــاص عـــلي الـــســـبــاعي
ـالكي ببغـداد وبرعاية التي أجـرتها منـشورات أحمد ا

نار العلمية . مكتبة ا
Í“UO½ Õö
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نقـيب الفـنانـ الـعراقـي زار الـفنـان الـتشـكيـلي اكرم
عــــلي فـي داره لــــلــــوقــــوف عــــلى وضــــعـه الــــصــــحي

واإلطمئنان عليه بعد اجراءه عملية جراحية كبرى .
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الكـاتب االردني صـدرت له مجـموعـة قصـصيـة جديدة
بعـنـوان (األمل يخـتـبئ عـند نـهـاية كل طـريق مـسدود)
ومن عــنـاوين قــصص اجملــمـوعــة (أســيـر الــتــقـالــيـد)

(قصتي مع)  (ريبوك).
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األصــدقـــاء يــثـــمــنــون لـك اجلــهــود الـــتي تــقـــوم بــهــا
للمحافظة على عالقتك بهم.
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ـساء عـليك بـأن تكـون اكثـر حنـانا بـتعـاملك مع  في ا
عائلتك و ال تكن مسيطرا.
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جتـنب االســتـهــزاء بـاالخــرين وقـلل من ثــرثـرتـك فـقـد
شاكل وخاصة صباحا.  جتلب لك ا
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ان معـانـاتك قاربت عـلى االنـتهـاء لـكن علـيك بـالصـبر
شاكل حتوم حولك. فما زالت ا
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اعمال كثيرة تنتظرك على مكتبك فسارع الى تنفيذها
قبل ان يسألك مديرك عنها.
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مزاجك لـيس بصافٍ حافظ عـلى هدوئك في مواجهة
مع زميل.
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يـوم نـاجح و بــاالخص بـعــد الـسـاعـة
ÊUÞd «

ال تـكن مـتسـرعاً في حـكـمك على صـديق تـخف حدة
ساء . الظروف في ا
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ن حتـب. فــاالبـواب ــســاء جـيــد لــتــقــويــة عالقــتك  ا
مفتوحة امامك لفعل ما تريد.

bÝô«

الـيـوم يـضم الـكــثـيـر من االحـداث الـتي سـتـتـرك فـيك
اثراً لن تنساه فهذا يوم االكتشافات واحلسابات.
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الـقــوة والـنــشـاط والـطــلـة اجلـمــيـلـة هـي من خـصـالك
تستغل اليوم حلل مشكالتك العاطفية .
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سـوف يــخــتـلف تــقــديـرك لــلــعـديــد من االمــور حـولك
وباالخص باجتاه االخرين .
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اكـــتـب مـــرادف الـــكــــلـــمــــات والـــتي
تـتــوضع حــسب تـســلــسل احلـروف
شتـركة مع بعضـها باخر واالرقام ا
حرف من كل كلمة لتصل الى الربط

الصحيح للكلمات:
1-12= مجلة خليجية

ثلة سورية 11-17= مطربة و

16-20= صوت احلمام

19-24= يطيع اوامرهم

23-26= شجاع

25-32= رئيس جمهورية لبناني

31-40= مطرب لبناني

40-48= والية امريكية

47-55= دولة خليجية

54-60= مؤسسة عربية

59-64= تماسكه وعدم تفرقة
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فـقدت الـفـرقـة الـسـمـفـونـيـة الـوطـنـية
ـتمـيزين العـراقيـة احـد اعضـائهـا ا
ـوسـيـقي سـعـدي بـجـاي الذي انه ا
ـاضـيـة ونـعته ـوت اجلـمـعـة ا غيـبه ا
وسـيقية  مشيرة الى دائرة الفنون ا
ان (الـــــــراحـل خــــــــريح مــــــــدرســـــــة
ـوسـيــقى الـعـســكـريـة ويــعـد ابـرز ا
عازف سايد درام وطبلة ومن أوائل
عـازفي اإليـقـاع في الـعـراق.إشـتـرك
ــــهـــــرجــــانــــات في الـــــعــــديــــد مـن ا
ـعـظم ـنـاسـبـات الـوطـنـيـة وعـزف  وا
طربـ والفنـان العـراقي الـكبار ا
امثـال ياس خـضـر وحمـيـد منـصور

مـديــر مـكــتب قـنــاة الـرشــيـد في عــمـان تــلـقـى تـعـازي
االوســاط االعالمــيـــة بــوفــاة والــدته صـــبــاح الــســبت

سائل الله تعالى ان يسكنها فسيح جناته.

سعدي بجاي
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يواصـل ملـتـقى سـيـنـمـا الـشـباب
الرمضاني  عقد جلساته اليومية
في الـسـاعـة الـعـاشرة مـسـاء في
مــلــتــقى رضــا عــلــوان الــثــقــافي
بتنـظيم من فريق صـدى السيـنما
ـسـرح عـبـر عـرض عـدة افالم وا
سـيـنـمـائـيـة قـصـيـرة ومن االفالم
التي  عرضها :(توكي )إخراج
حسن كـر و(مـانـشـيت) إخراج
واجهة) علي احلديـثي و (نقطـة ا
اخراج حـليم زهـراوي و(العـدسة
الـــســــوداء) اخـــراج حــــسن ابـــو

شامة.
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ــنــتــدى الـعــراقي في الـشــاعــر الــعـراقـي احـتــفى به ا
اضي بـلـندن بريـطـانيـا في امـسـية اقـيـمت اخلـميـس ا

وادارها التشكيلي يوسف الناصر.

ÊUOý«œ—U  rO

r UÝ rÝ≈ oKDð

lÐ«d « UNKHÞ vKŽ
{ لـوس اجنـلـوس  –وكـاالت - قـالت كـيم
كـارداشـيـان جنـمة تـلـفـزيـون الـواقع (إنـها
أطــلــقـت اسم ســالم وسـت عــلى طـــفــلــهــا
الـرابـع الـذي وضـعــته أم بـديـلــة األسـبـوع
ـاضي). وقـالت كـارداشـيـان في تـغـريدة ا
ـتابـعـيهـا عـلى تويـتـر والذين يـبـلغ عددهم
60 مليون شخص سالم وست ونشرت
صـورة لـولــيـدهـا مـلــفـوفـا في بــطـانـيـة في
غني سـريره. ولدى كارداشيـان وزوجها ا
كــــاني وست ثـالثــــة أطـــفــــال آخــــرون هم
شـيــكـاجــو الـتي ولــدت في كـانــون الـثـاني
 2018من أم بديلة أيضا وسينت البالغ
من الــعـمــر ثالثــة أعـوام ونــورث وعـمــرهـا
خـمس سـنـوات. وقالـت كارداشـيـان (إنـها
قـررت االستعانـة بأم بديلـة بعد أن حذرها
األطـبـاء من مشـكالت صـحـية خـطـيرة إذا
حــمـــلـت مــرة أخـــرى بـــعـــد والدة ســيـــنت
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فـي رمـضــان يـتــغـيــر نـظــام اجلـسم
بـســبب اخـتالف مـواعــيـد تـنـاول
عـتادة مـا يتـسبب الطـعـام ا
في صدمة للجهاز الهضمي
وهـــو مــا يــؤثـــر عــلى أدائه
الـــوظــيـــفي. واإلمـــســاك من
األعراض التـي تظهـر بشدة في
رمــضــان  ولــكي تــتــغــلب عــلـى مــشــكــلـة
اإلصــابــة بــاإلمــســـاك في رمــضــان يــنــصح
االطــبـاء بـاتـبـاع تـلـك اخلـطـوات: ال تـتـنـاول
طـعامك دفـعـة واحدة فـيـجب أن تـوزعه على
طـوال فـتـرة اإلفـطـار.مع اإلكـثـار من األلـياف
ـا لها من سواء في اخلضـروات أو الفواكه 
أهـمـيـة في تـنـظـيم عـمل اجلـهـاز الـهـضـمي.
ولفيتـام (ب) أهميـة كبرى لتـحس الدور

وسعـدون جابـر ورضا
اخلــيــاط والــعــديــد من
الــــــــفـــــــــرق.ودخـل إلى
الــفـرقــة الــســمــفــونــيـة
الوطـنـيـة العـراقـيـة عام
2007 وهو من عائلة
فنـية مـعروفـة  كما ان
ابــــــــــنــــــــــاءه درســـــــــوا
ـوسـيـقى الـعـسـكـريـة ا
ايـضــا لــتــكــون ابــنـته
عـازفـة الـتــيـوبـا اسـراء
ســعـــدي بـــجـــاي احــد
اعـــــضـــــاء الــــــفـــــرقـــــة
الــــســــيـــــمــــفــــونــــيــــة).
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وت عن 52 عـاما  والـراحلة الـكاتبة االردنـية غيـبها ا
عُـرفت مـنـذ الـعام  1995بـصـدور مجـمـوعـتـها األولى
(أرملة الفرح) لتتبعها بالعديد من االصدارات وحصد

جوائز .

عن جابـر بن عـبـد الله رضي الـله عـنهـمـا قال: (كـان رسـول الله
صـلى الـله عـلـيه وسـلم في سـفـر فـرأى رجـلًـا قـد اجـتـمع الـناس
علـيه وقـد ظلـل علـيه فـقال: ( مـا له?) قـالوا: رجل صـائم فـقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ليس من البر أن تصوموا في

السفر) (رواه البخاري ومسلم) .
و عن حـمزة بن عمـرو األسلمـي رضي الله عنه قـال(يا رسول
الـلـه أجــد بي قــوةً عــلى الــصــيـام فـي الــسـفــر فــهل عــليَّ
جــنـاح?) فــقــال رســول الــله صــلى الــله عــلــيه وســلم: (هي
رخــصــة من الــلـه فــمن أخــذ بــهـــا فــحــسن ومن أحبَّ أن

يصوم فال جناح عليه). 

الفجر  3.27
الظهر  12.06
غرب  7.00 ا
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واحلــوار الـــفــني الــذكـي. مــســلــسل
(دقــيــقــة صــمت) الــسـوري وهــو من
االعـــمـــال الــتـي  تــصـــويـــرهــا في
سوريا النص للكاتب سامر رضوان
ـاجـري بـطـولـة واالخـراج لـشـوقي ا
نـــخـــبـــة من الـــنـــجـــوم الـــســـوريــ
فــادي والــلــبــنــانــيـــ (عــابــد فــهــد 
فـــادي ابـــو امـــيـــر نـــاصـــر صـــبـــيح
خـالــد الـقــيش رنـا شــمـيس ســمـرا
سـلسل يـجعلك ستـيفـاني صلـيبـا) ا
تتابـعه لقوة احلـدث الرئيـسي امير
نــاصــر وزمــيــلـه الــلــبــنـــاني يــحــكم
ـجـريـات عـلــيـهـمــا بـاالعـدام لـكـن و
االحداث الـسريـعـة يتـعرض الـسجن
الـى احلــــــريـق ومـن ثم الـى هــــــروب
ـــا يــضـــطــر ادارة الــســـجــيـــنــ 
الــســجـن الى تــنــفــيــذ حــكم االعــدام
بـــســجـــــــــيــنـــ اخــرين لـم يــصــدر

ــتــكــررة ــتـــشــابــهــة واحلــوارات ا ا
وغـيـاب الثـيـمـة الـتي حتتـرم عـقـلـية
هــــذا مـــا ــــشــــاهـــد ا
نـتــلـمــسه مع االسف
في بـــعـض االعـــمــال
الـدرامــيـة الــعـراقــيـة
لـذلك ال ــوسم لـهـذا ا
يــوجه الــيــنــا الــلــوم
ألنــــنــــا ال نـــكــــتب او
نــهـتم ونــشــجع مـثل
هــــــــذا الـــــــنـــــــوع من
كـاتب يــقـدم االعـمــال
عمـال دراميـا نـاجـحا
قــبل ســنــوات يــعـود
ويــــقـــدم لــــنــــا عـــمال
مــــــــتـــــــــواضــــــــعــــــــا
مرهـقا  يفتقر ثابتا
الى الـــــــتــــــــشـــــــويق

الـــقــضــاء بــهــمـــا احلــكم بــســبب ان
احــدهـــــمــا سـوري واالخــر لـبــنـاني
وجود بينما يفضح الـعمل الفساد ا
في ادارة السـجون وكـيـفيـة التـعامل
مع السجناء حسب االمكانيات التي
يــتــمــتــعــون بــهــا (دقــيــقــة صــمت)
يـحـتـوي عــلى مـسـتـلـزمـات الـنـجـاح
ـتــمـاسك الــذي يـنـطــلق من الــنص ا
الى رؤـــــــــيـــــة اخملــــرج الـــــذي قــــام
ــشـــاهــد خــارج بــتــصـــويــر اكـــثــر ا
االســـتـــوديــــو ونـــقل لــــنـــا االجـــواء
والـبـيـئـة الـسـورية فـضـال علـى قوة

. االداء للممثل
مـرة اخـرى ال جتـعــلـوا من الـتـمـويل
سـبـبــا لـفـشل االعـمــال فـإنـتـاج عـمل
مـثل (دقـيـقـة صـمت) في بـلـد يـعـاني
الية وبإنتاج متواضع من االزمات ا

يقدم مسلسال ناجحا.

درامـا في رمضـان تـدفـعك الى الـنوم
شاهد بسبب اسـتخدام الـلقطـات وا
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ال يـســتـقم االمــر ان تـكـون مــشـاهـدة
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عــرضـت مــؤخـــرا عــلـى قــاعـــة جــعـــفــر
ـية الفـنون اجلمـيلة السعـدي في اكاد

- بـــغـــداد مـــســـرحــيـــة االقـــوى ضـــمن
فـــعــالـــيــات مـــهــرجـــان قـــسم الــفـــنــون
ـسـرحـيـة للـكـاتب سـتـرنـبـيـرغ اخراج ا

الــطــالــبـــة اآلء مــحــمـــود الــتي قــالت لـ
ــسـرحــيـة هي نص من (الــزمـان) ان ( ا
وندرامـا وانني تعاملت معه نصوص ا
بــرؤيـة جــمــالــيــة لم تــقـف عــنــد حـدود
بـبـنـيـته الـدرامـيـة كـما انـني خـفـفت من
وطــأت احلــكـــايــة االجــتــمـــاعــيــة الــتي
ـكن ان تـنـفتح ـؤلف و تـتـصـدر نص ا
على الـواقع الفـكري الذي يـهيـمن اليوم
عـلمي ) واضافت ( اردنا شـهد ا على ا
من خـالل عـرضـنــا هـذا مــنـاقـشــة فـكـرة
القـوة ومفهـومها وعـللـها وذلك بوصف
ان لــــكل صــــراع اطــــراف ولــــكل طــــرف
مصدر قـوة مختـلف سيمـا عندمـا يكون
سالب كان صدر فـكريا ضـمن االقوى  ا
ام مـوجب اما جـمـالـيا فـان عـمـلي ياتي
ضمن مـشروع تـخرجي لـلعـام احلالي )

واشارت الى (ان رسالة الـعرض تتركز
مــتى مــاادركـنــا ان الـتــنــوع في الـفــكـر
والـــعـــرق والـــدين هـــو دلـــيل عـــافـــيـــة
والتواصل مع االخر يـعني اننا قـطعنا
شــوطـــا كــبــيـــرا بــاجتــاه االنـــســانــيــة
وحـينـها سـندرك انـنـا لسـنا مـحتـاج
ان نـــكـــون االقــوى) وعـن اخـــتـــيـــارهــا
ــمــثـلــ اكـدت (ان في كل ــمـثالت وا ا
ـسـرحيـة انـتمي الى مـدرسة جتاربي ا
مـثل بوصـفه العـنصـر االكثـر تصدرا ا
ـسرحي لذا من حلمل دالالت الـعرض ا
ــمــثل جــسـدا الــطــبــيـعـي ان يـصــبح ا
وصــــوتــــا وهـــــو بــــؤرة مــــعــــاجلــــاتي
االخــراجــيــة . وفي مـســرحــيــة االقـوى
كـانت الرغـبـة مـتوفـرة لـدي ولـدى كادر
ـكـان ــسـرحـيـة ورغم فــقـر تـقـنــيـات ا ا

حـاولنـا ان نـرسم مـدلوالت بـيـئـية ومن
خالل اللون االبيض واالسود).

سرحية كاظم شرف العـام عن ا وقال ا
ـوذج مـشـابه الـعـمـرانـي (االقـوى هي 
ــــا نــــعــــيــــشه مـع اخــــتالف الــــكــــاتب
والــشــخــصـيــات واالحــداث واالســبـاب
ولــــكن احملــــور االســـــاسي هــــو حــــرب
عرفـة االقوى في هذه الفترة االعصاب 
بالذات ورغم تبـاعد الفترة الـزمنية ب
ذاك الـــعــصـــر والــوقـت احلــالي تـــبــقى
القـضية واحـدة وهي البـحث عن القوة
ـعـاصـرة فال تـوجـد امـا مـســرحـيـتـنـا ا
فيـهـا بدايـة وال نهـايـة فقط عـلى الدوام
ـسـرحـية من تـمـثيل احلـالة مـتـازمة). ا
عــبـيـر ســعـدي  تـغــريـد بــاسم  مـسـلم

عقيل وعلي رياض.


