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{ لـوس اجنـلـوس - وكـاالت - قـال وكيل
ــمــثل كــيت هــاريــنــجــتــون بــطل أعــمــال ا
مــســـلــسل صـــراع الــعـــروش (جــيم أوف
ثـرونز) الذي لعب شخصية جون سنو إنه
ــسـلـسل يـخــضع لـعالج بــعـدمـا انــتـهى ا
الـذي أنتجته شبكة (إتش.بي.أو).وأضاف
وكـــيل األعــــمـــال فـي بـــيـــان ( قــــرر كـــيت
االسـتفـادة من هذه االستـراحة لـيخصص
بــعض الـوقـت بـعــيــدا عن الـعــمل من أجل
ـــــســـــائل صـــــحـــــته لـــــيـــــعـــــالـج بـــــعض ا
الـشخصية). وقفز هارينجتون (32 عاما)
يا ـثل غير معروف ليصبح جنما عا من 
ــســلــسل الــذي لــعب فــيه دور ســنـو في ا
الـشـجــاع الـذي كـانت أفـعــاله في احلـلـقـة
األخـيرة من أكـبر الصـدمات لـلمـشاهدين.
ولم يـــخض الـــبــيـــان في تـــفـــاصـــيل هــذه
ـسائل لكن تقريرا في صحيفة نيويورك ا
بـوست ذكـر (أن هـاريـنـجـتـون تـأثـر بـشدة
ـسـلـسل ويـخـضع لـعالج بـسـبب انـتـهـاء ا
مـن الــــضــــغــــوط واإلجــــهــــاد ومــــعــــاقـــرة
الـكـحول).وأضـاف (أنه سـجل اسـمه لدى
ــتـــحــدة قــبل عــدة عــيــادة في الـــواليــات ا
سلسل اخليالي الذي أسابيع من انتهاء ا

يعود للعصور الوسطى يوم 19 أيار).
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صـري يـعـرض فـيـلمه ـمـثل ا ا
األكـشن (كـازابالنـكـا) في أول
ـبـارك في أيـام عـيــد الـفـطــر ا
الــعــديــد مـن دور الــعــرض في
الـسعوديـة والبحـرين وعمان

والكويت واالمارات.
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التـدريسي في كـليـة الفـنون اجلـميـلة بـجامـعة الـبصرة
ـوت أثر نعـته نقـابة الـفنـان الـعراقـي بـعد ان غـيبه ا
نـوبـة قـلـبـيـة  سـائــلـ الـله تـعـالى أن يـتـغـمـده بـواسع

رحمته .
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الــقــاص االردني صــدرت له حــديــثــا عن دار األهــلــيـة
للـنشر والـتوزيع بعمـان رواية (مانـداال) تدور الرواية
في عـوالم األلغـاز والـغـرف الـسريـة في اكـثـر من بـيـئة

انسانية.
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اخملرج الـعراقي تلـقى امنيـات زمالئه بالشـفاء العاجل
ارقده بـعد تـعـرضه حلـادث ادى الى كـسـر في سـاقه 

فراش العافية.
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تـصـاب بـبـعض األمـراض الـقـلــبـيـة بـسـبب الـتـدخـ
فحاول أن تمتنع فورًا عنه .
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ـنصب أو حتـصل عـلى ترقـية ـمـكن أن تتـرشح  من ا
قبلة. الفترة ا
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أحيانًـا ال تستـطيع السـيطرة على انـفعاالتك وال حتب
أن يأمرك أحد.رقم احلظ.9
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حتــصل عــلى تــرقـيــة قــريــبـة بــســبب مــا حــقـقــته من
اجنازات على الصعيد العمل.
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ال تخـجل من الـتـعـبيـر عن مـشـاعرك لـشـريك حـياتك
وحتب دائمًا أن تشعر باهتمامه.
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ال تــتــعــامل مع الــشــريك بــعـصــبــيــة حــتى ال تــنـشب
مشاكل بينكما كن أكثر هدوءً .
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تــبــتـعــد عن األكالت الــضــارة وحتــاول دائـمًــا إتــبـاع
رقم احلظ.9 نظامًا صحيًا
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عـدة لذا تزور الطبيب فى تعانى مـن بعض مشاكل ا
كنة. أقرب فرصة 
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شاكل حتتاج أحـيانًا إلى االبتعاد عن الضغوطات وا
التى تسبب لك القلق والتوتر.
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ـشـاكل تـعــيش فـتـرة غــيـر مـســتـقـرة بــسـبب بــعض ا
. األسرية يوم السعد االثن
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تــعــيش حــيــاة عــاطــفــيـة جــيــدة وخــالــيــة من الــتــوتـر
رقم احلظ.3 شاكل وا
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حــاول أن تــكـون أكــثــر عـقـالنـيــة وتــعـامـل مع األمـور
بحكمة وعقل.رقم احلظ.5
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ناسب الكلمات لها مكانها ا
داخل الشـكل اعـد تـرتيـبـها

فقودة: واكتشف الكلمة ا
©WOÐ—Ë√ WL UŽ®

سياقة  –حوران  –مهند –
سـراب  –زلـفى  –مـاديـة –
أم  –بابل  –مهر  –باسكال

 –أمية  –ري  –دريد.
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خـطــيب شـقـيـقـتـهــا لـيـمـارس مـعـهـا
اجلــــــنـس وتــــــخــــــطــــــفـه مــــــنــــــهـــــا
وقـدمت ديـنـا الـشـربـيني لـيـتـزوجهـا
مـشــاهـد مـؤثــرة وهي تـكــتـشف تـلك
اخليانـة ب فريدة وخـطيبـها (عمر)

احمد السعدني.
القصـة حسب تصـوري ال تتحمل ان
تكون مسلـسال هي تصلح للـسينما
لــــذلك جلــــأ اخملـــرج الى االســــلـــوب
الدائري والتالعـب بالزمن عن طريق
الـفالش بـاك بـاسـتـخـدام الـذاكـرة او
ــة قــتل االحالم والــكـــوابــيس جــر
(فـريدة) يـلـقي بظـالله احلزيـنـة على
ــشــهــد احلـــلــقــات االولى لــيـــكــمل ا
احلـــزين بـــســبـب اخلــيـــانـــة وكــذلك
الطالق ب فـريدة وعمـر وترك ثالثة
اطفال اثنان منهما مراهق مع اداء
كئيب لـلنـجمة سـوسن بدر بدور االم
ـنـحـازة لـفـريـدة ضـد ابـنـتـهـا نـور ا
الـعـمل ال يـســيـر عـلى مـايـرام بـعض
ــشـاهــد يــشـوبــهــا االربـاك بــسـبب ا

ـغــنـيـة { لــنـدن  –وكــاالت - أوقـفـت ا
الـراب األسترالـية إيغي أزيـليا أنـشطة
حــســـابــاتــهــا عــلـى مــواقع الــتــواصل
االجــتـمــاعي بـعــد تـســريب صــور لـهـا
عـاريــة الـصـدر عـلى اإلنـتـرنت. وكـانت
الـــصــور قـــد الــتــقـــطت خالل جـــلــســة
تــصــويــر جملــلــة جي كــيــو عـام 2016
لــكـنــهـا لم تــكن بـهــدف الـنـشــر.وقـالت
ـغنيـة إنها شعـرت بـ(صدمة وإحراج ا
وانـــتــهـــاك وغــضب بـــســبب تـــســريب

الصور).
 وكـانت ردود الفعل الـبذيئة والـقبيحة
ــــا فـي ذلك رجــــال عـــــلى الــــصـــــور 
تــداولـوا تــعــلـيــقـات احــتـوت خــيـاالت
جـنـسيـة الـسبب وراء إيـقـاف النـجـمة
أنـــشــطـــة حـــســابـــاتــهـــا عــلـى مــواقع
الــتـواصل االجــتـمـاعي.وقــالت (كـثـرت
األشــيـاء الــقــبـيــحـة الــصــريـحــة الـتي
يـتحدث عنها النـاس على نحو جعلني
أشــعــر بــالــقيء إن ســبق وتــعـرضــتم
ـوقـف إذالل أمام األسـرة وأمـام أولـئك
ـا ستـشـعرون الـذين تـهـتمـون بـهم ر

ومـــديــريــة الــتـــراث الــشــعـــبي مــســاء
ــاضي سـهــرة رمــضـانــيـة اخلـمــيس ا
اســعــدت اجلـمــهــور الــذي تــفــاعل مع

إيغي أزيليا

ـاضي ي الـعـراقي حـاضـر مـسـاء اخلـمـيس ا االكـاد
في اجلـمــعـيـة الــعـراقـيــة لـعـلم الــنـفس الــسـيـاسي عن
(اسـتقـرار الدولة  –رؤيـة انثـروبولـوجية) وتـناول واقع

العراق منذ نشوء كيانه السياسي عام 1921.
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ـا مــثـيــر لـلــشـخــصـيــات واالحـداث 
ــتـلـقي هــذا الـكم من احلـزن حتـمل ا
في احللقات االولى من مسلسل (زي
الـــشــــمس) بـــالـــتـــعـــاون مع
اخملرج (سامح عـبد الـعزيز)
والــنص يـــتــضــمن اســلــوب
مناسب لـتقد الشـخصيات
 والـــعـــمل يـــتــنـــاول قـــصــة
شـــقــيـــقــتــ (نـــور) - ديــنــا
الـــشـــربـــيــــني- وهي االخت
الـــطـــيــبـــة احملــامـــيـــة الــتي
تـتــعـرض لـلـخــيـانـة من قـبل
شـقـيقـتـهـا (فـريـدة) - ريـهام
عــبــد الــغــفــورالــشــخــصــيــة
االشكـاليـة  التي تـعاني من
مـشــاكل نـفـسـيــة  الـرسـامـة
ـتـمـردة والـتي تـردد دائـما ا
"بإن على االنـسان ان يعيش
بـسـعـادة حـتى آخـر يـوم من
عمره وال يهتم لكالم الناس"
لــــذلك تــــعــــمل عــــلى اغـــواء

ويكون فيها نـسبة كبيرة من احلزن
ولــوال وجـود كـاتــبـة مــبـدعــة كـمـر
نـعــوم الـتي تــضع نص وسـيــنـاريـو
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ال يــسـتــقـيم االمــر حـيــنـمــا يـتــنـاول
الــعـمل الـدرامـي قـضـايــا شـخــصـيـة

الفجر:3.22
الظهر:12.08
غرب: 7.09 ا
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عنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: 
(كَانَ رَسُولُ الـلَّهِ صلى الله عـليه وسلم ال يَـغْدُو يَوْمَ الْـفِطْرِ

 ( حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ ويأكلهن وِتراً
كـمــا جــاء في صـــحـيـح الـبــخــاري. ويـبــدأ وقت صالة
العـيـد بعـد طـلـوع الشـــمس إلى زوالـهـا صبـيـحة أول
أيـام عــيـد الــفـطــر ويُـســتـحب تــأخـيــرهـا بــعـد طــلـوع
الشــــــمس قـلـيالً ليـتــــمـكن من لم يـخرج زكـاة فـطره

من إخراجها.
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اخـتــتم مـركــز أم الـقــرى الـنــسـوي
اضي مسابقة اإلقرائي اخلميس ا
(حـافــظـة أم الـربــيـعـ ) الخــتـيـار
حـافظـة تـمثل مـحافـظـة نيـنوى في
احملـافل الــدولـيــة  بـرعــايـة مــديـر
أوقــاف نــيـنــوى ابــوبــكـر كــنــعـان.
افـــتــتح احلـــفل بــآيـــات من الــذكــر
احلكـيم تلـتهـا القارئـة علـياء سالم
من مــركـز أم الــقــرى بـعــدهــا ألـقى
مـــســـؤول شــــعـــبــــة الـــوســــطـــيـــة
واالعتدال علي إسامة كلمة مديرية
الــوقف الــسـنـي في نـيــنــوى .كــمـا
ــركــز ومـــســؤولــة الـــقت مــديـــرة ا
االرشــاد الـــنــســوي تـــيــمـــاء عــبــد
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الـكــاتب الـعـراقي صـدر له عـن دار الـشـؤون الـثـقـافـيـة
العـامة ضـمن سلـسلة دراسـات كتـاب بعـنوان (الـسيد

مصطفى جمال الدين ب احملافظة والتجديد).
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نــشــر الــفــنــان ســامــو زين عــلى حــســابه
اخلـــاص عــــلـى احـــد مــــواقـع الـــتــــواصل
االجـتمـاعي صـورة له من امام الـكعـبة في
ـمـلـكـة الـعـربـيـة ـكـرمـة في ا مـديـنـة مـكـة ا
الـسـعــوديـة حـيث يـؤدي مــنـاسك الـعـمـرة
هــنــاك.وعــلّق ســامــو عــلى هــذه الــصــورة
قـائال: (احلمدلله الذي تتم بها الصاحلات
لـقـد أنـعم الـله عـلـيـنـا بـعـمـره في الـعـشـرة
األخـيره من رمضان نسأل الله أن يتقبلها
مـنا وعن والـدينـا).والقت الصـورة اعجاب

. تابع عدد كبير من ا
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سـيحي االب ماريـو احلدشيتي في اعـتاد رجل الدين ا
ـاء ـبـارك تـوزيع ا كل عـام خالل شـهـر رمــضـان ا
ـتاخـرين عن االفطار والتـمر عـلى الصـائم ا
وقت الـــــــغــــــروب فـي شــــــوراع اريــــــحــــــا

الفلسطينية.

مــفــردات االمــســيــة الـــتي تــتــزامن مع
االيـام االخـيرة لـلـشهـر الـكـر  احلفل
الذي حضره جمهور نخبوي وعدد من
الـــشـــخـــصـــيـــات الـــثـــقـــافـــيـــة
والسياسية واالدبية وبحضور
الــــوزيــــر الــــســـابـق والـــنــــائب
احلـــالي رائـــد فـــهـــمي ومـــديــر
الـتــراث الـشــعـبي عــبـد الــقـادر
الـساعـدي واالعالمي الـلـبـناني
ـلـحن الـرائد حـس جـرادي وا
مــــــحــــــسـن فــــــرحــــــان ونــــــزار
تــضــمـن مــعــرضــا الــهـــنــداوي
لــلـصـور الــفـوتـغــرافـيـة وبـازار
لــلــحــرف الـــيــدويــة في اجــواء
تـــمــيــزت بـــنــكــهـــة اجلــلــســات
الفلكلورية من الواقع البغدادي
الـــذي اســـعـــد الـــعـــوائل الـــتي
تابعت االمسيـية  معاون مدير
ـوسـيـقـيـة عـام دائـرة الـفـنـون ا
الـــذي افـــتـــتح االمـــســـيـــة قـــال
بـــكــــلــــمــــته ( ونــــحن نــــحــــيي
امــســـيــاتــنــا في هـــذه الــلــيــلــة
ــبـــاركــة من لـــيــالـي رمــضــان ا

احملـبة نـتمـنى لـهذا الـبلـد ان يجـمعـنا
مع االمـان والـسالم وحتـقـيق الـعـدالـة
بــ افـراده  نــحن في دائــرة الـفــنـون
ـوسـيـقــيـة نـسـعى وضــمن خـطـطـنـا ا
ــوســـيــقى الـــتــطـــويــريـــة ان جنــعـل ا
والـغــنـاء فــعال مــسـاهــمـا في جتــمـيل
لـيــالي بـغــداد واضـفــاء الـســعـادة في
نـفـوس الـعـائلـة الـعـراقـيـة التـي عانت
مـن حـــمـــاقـــات احلــــروب ووحـــشـــيـــة
تطرفة  واليوم وفي هذه اجلماعات ا
الـــلـــيـــلـــة نــــقـــدم الـــوان من الـــغـــنـــاء
الـفــلـكــلـوري واالنــاشــيـد الــتي حتـمل
الــطــابـع الــديــني والـــصــوفي ونــقــدم
شــكـرنــا لــلــمـايــســتـرو عــلي خــصـاف
تواصلة كذلك وفرقته على جهـودهم ا
ــلــحن الــرائــد مـحــسن شــكــرنــا الى ا
ـتـابـعــته واخـتـيـاره اصـواتـا فــرحـان 
جديدة ستكون مفـاجاة حفلنا  ونقدم
شـــكـــرنـــا لـــوزيـــر الـــثـــقـــافـــة واالثــار
والسياحة عبـد االمير احلمداني الذي
تـعــذر حـضـوره الـيـوم بـسـبب الـعالج
متـمـن له الـصحـة والتـواصل العادة

االلق لوزارتنا ).

ـصـور نـيـنو ـا أشـعـر به). وقـال ا
مـونوز الـذي التـقط الصـور على
مـــوقـع إنـــســـتـــغـــرام (إن صـــور
أزيــلــيـا سُــرقت ونُـشــرت بـدون
إذنـي). وأضاف وفقـا للبي بي
سـي( أنـــا مـــتــــعـــاطف مع أي
شـــــخـص تــــضـــــرر فـي هــــذا
ـــوقف. أنــا غــاضب بــشــدة ا
ولـن أرتـــــاح حــــتـى تـــــأخــــذ

العدالة مجراها).
سـرّبة نهاية كـانت الصور ا
ـاضي مـجـمـوعة األسـبـوع ا
مـن صــــور الـــــتـــــقـــــطت في
جـلـسـة تـصـويـر عام 2016
وهـي صـور أكــثــر صــراحـة
مـــقـــارنـــة بـــالـــصــور الـــتي
نُــــشــــرت فـي مــــجــــلــــة جي
كـيـو.وقالت أزيـلـيا (إنـها لم
تـــــــــــوافـق عــــــــــلـى اإلطـالق
بـنشـرها وتفـسر ذلك بـأنها
تــعـلم أن مـجــلـة جي كـيـو ال
تنشر صورا عارية الصدر).

ونـتاج لكن الـتقـد والتـأخير في ا
ــشـاهـد عــلى عـلم االحـداث يــجـعل ا
بنـتائج القـصة ولـكنه يـبقى حريص
عرفـة (كيف تسـير األمور ومتشـوق 
ـعـلـنـة) وكـيف تــصل الى الـنـهـايــة ا
شـــخـــصــــيـــات مـــثـل (احـــمـــد داود)
و(احــمـد مــدحت) و(عـمــر الـســعـيـد)
يـكــون وجـودهم مــهم لـكــسـر اجـواء

احلزن الشديد.
من خالل مــتـابــعـاتــنـا ألعــمـال مـر
نـعـوم فـإنـنـا نـتـوقع بـقـاء الـتـشـويق
ـتابـعة ـتـلقي حـتى يضـطـر با لدى ا
وهي سـوف تــكـشف اســرار جـديـدة
لـتـطــويـر الـشـخـصــيـات وتـعـمق من
اختالف الـشخـصيـات اليجـاد قاعدة
للصـراع والصراع ضـروري للدراما
الـــنــاجـــحـــة عـــلـى شـــرط ان يـــكــون
الــصـــراع نــاجت من الــتـــنــاقض بــ
ـكن جتـنب وبـهــذا  الـشــخـصـيــات 
الـــرتـــابــة الـــتي تـــصـــيب مـــثل هــذه

االعمال ذات الطابع احلزين.
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ــصـريــة صــورت مــشــاهــدهــا األخـيــرة من ــمــثــلــة ا ا
مـسلسل (بدل احلدوتة 3) في مـزرعة بطاطا وجمعت
مثل عمرو وهبة وشيماء سيف. شاهد بينها وب ا ا
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جمـيل راتب تـرك وصيـة بالـتبـرع بـجمـيع ثروتـه لصـالح مسـتـشفى سـرطان األطـفال
البالغة حوالي 18 مليون جنيه ..جميل راتب لم يرزقه الله بأطفال ولكنه يتسبب في

اسعاد مالي األطفال واألهالي ..
جـمـيل راتب كـان عـضـو فى نـادي الـزمالـك وفى آخـر أيـامه كـان يـتحـرك عـلى كـرسي
متـحرك .. كـان دائمـاً يجـمع الصـغار الـعامـل في كـافيـتريات الـنادي ويـسألـهم على
مـرتـبــهم ويـعــطي لـكل واحــد مـرتب شــهـرين وتالتــة من فـلـوسـه جـمـيل راتـب تـكـفل
ا سألها عاملة إيه وقالت له صاريف زواج بنت أحدى سيدات النظافة في النادي 

إنها جتهز أبنتها  فأعطاها 40 ألف جنيه من غير أن تطلب هي ذلك .. 
جميل راتب حرفياً كان فعالً أصيل إبن أصول ..

جميل راتب بعيداً عن الفن كان ميسور احلال 
وفي الــكـوالــيس في الــفن لم يــكن أبــداً وصــولي وال إنـســان سيء مع زمـالئه .. كـان

أصيالً نبيالً مع الكل ..
انية وقام ستوى الثقـافى كان يتحدث الفرنسيـة واإلنكليزية واأل جميل راتب على ا

بالتمثيل خارج مصر ..
ال وال الشهرة وال اجلاه وال الثقافة .. جميل راتب الرجل الذى لم يتغير با

مثـل وال الفـنان ألنـهم كانوا فى مـهرجان جميل راتب لم يـأت جلنازته أحـداً من ا
مهم (اجلونة).

جميل راتب يقول( مرّة بتسـألني مذيعة في برنامج تلـيفزيوني  عن شخصيات أحب
أشكرها أثرت فى حياتي  هي افتكرتْ إني هاتـكلم عن ناس مشهورة  قلتلها حابب
أوي أشكر ثالثة :سواق أوتوبيس شافني في الزمالك  وقَّف األوتوبيس ونزل يسلّم
عليا ..وعاملة نظافة في مـطار القاهرة لم جتد ما يعبـر عن إعجابها إال إنها تعزمني
على إزازة كوكا كوال ..وسـواق تاكسي قلـتله أنا ما عـنديش أوالد فقالي .. إحـنا كلنا

أوالدك ...دول تالتة  أثروا فيا أوي ومش قادر أنساهم  وباشكرهم من كل قلبي )!
(مواقع التواصل االجتماعي)

احملسن كـلمة اوضـحت فيهـا (آلية
سابـقة وطريقة توزيع العمل في ا
الـدرجــات) وفـقــا لـصــفـحــة ديـوان
الــوقـف الــســني فـي (فــيــســبــوك)
ـركز الـعراقي لـلقرآن تـلتهـا كلـمة ا
ركـز لبنى الكـر القتـها مبـعوثة ا

هاشم .
وقـد تـخـلل احلـفل قـراءات شـعـرية
وأنـاشيـد مـنوعـة ثم أُعـلنت نـتائج
ـتـسـابـقـة ـسـابـقـة  فــقـد فـازت ا ا
االولى بــرحــلـة عــمــرة مــقــدمـة من
مـؤسـسـة زهـرة احلـدبـاء لـلـتـنـمـية
واإلغــاثــة  والـفــائــزتــ الـثــانــيـة
والــثـــالــثــة بــجــهـــاز كــومــبــيــوتــر

محمول.
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حتت شــعــار (رمـضــان  رســالـة سالم)
ــوســيـــقــيــة اقـــامت دائــرة الـــفــنـــون ا

…dLF « ÍÒœR¹ s¹“

وتـضــمن احلــفل قــصــيــدة في ســكـون
اللـيل كـلمـات جلـيل خزعل احلـان زياد
خـــــاف واداء اجملــــمـــــوعــــة  وقـــــدمت
وقـدم ـطــربـة اديــبـة ابــتـهــال الـهــنـا  ا
طرب جنم عبـد قصيدة جـهلت عيون ا
ـتنبي واحلان الناس كـلمات الـشاعر ا
ـطـربـة غـادة قدمت جنم عـبـد احـمد  ا
ابــتـهــال ربي ســبـحــانك كــلــمـات عــبـد
الـسالم امـ واحلان مـوفق الـبـياتي 
ـطــرب الــشــاب مـحــمــد االصــيل قـدم ا
ابـتـهـال رمـضـان هل كـلـمـات الـشـاعـرة
ــاجــد واحلــان عــلي خــصـاف. جنــاة ا
لتـختتم االمـسيـة الصوت اجلـديد نور
الـعيـون الـتي ادت وبـشـكل رائع صفق
لـهـا اجلـمـهـور كـثـيـرا ابـتـهـال حـبيـبي
يـــامــحـــمــد كـــلــمـــات حــسـن اخلــزاعي

ـلحن مـحسن فـرحان  وا  واحلان ا
تـوزيع هدايـا تـقديـرية لـلـمشـارك في
االمسـية الـرمضانـية  وتالـفت اللـجنة
الفنية لالمسية من عماد جاسم رئيسا
ــايــســتـــرو عــلي خــصــاف عــضــوا وا
ومـديـر الـعالقـات واالعالم عـبـد االمـير

كاظم عضوا.


