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ـسار الـبـاحث الـفـلـسـطـيـني الـقى مـحـاضـرة بـعـنـوان(ا
الـتـاريـخي للـنـضـال الـوطـني الـفلـسـطـيـني خالل الـقرن
نـاسبـة الذكـرى السـبعـ لنـكبـة فلـسط الـعشـرين) 

والتي نظمها احتاد الكتاب واألدباء في االردن.
 w½u Š ¡UHO¼

مقـدمة البرامج في قناة (الشرقية) تلقت ومقدم البرامج
في الـقــنـاة بــكـر خــالـد الــتـهــاني من االهل واالصــدقـاء
ــنـاسـبــة خـطـوبــتـهـمـا والـزمالء 

 w½UCO³ « —U² «b³Ž
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سـفـيـر أرمـيـنــيـا في لـبـنـان رعى امـس الـثالثـاء افـتـتـاح
مــعـرض لــلـفــنـانـة مــارال مـانــيس في كـالــيـري اكــــزود
بـاالشرفية في بيروت و يتضمن 24 لـوحة ميكس ميديا

و10 منحوتات من نخبة اعمالها.
wKO³A « rÝUł bL×

البـاحث العراقي القى محاضرة ثقافية بعنوان (اإلعالم
ـة الفـكرية) بـ جتاذبـات الهـوية الـثقـافية وحـتمـية الـعو
والتي نـظمها البيت الثقـافي في قضاء القاسم بالتعاون

مع منتدى شباب القضاء.

 rýU¼ b¹U

االديـب االردني حتـدث في الـنـدوة الـتي اقـامـتـهـا مـساء
امس الثالثـاء رابطة الـكتـاب األردني بـعنوان (مـفهوم
وسى بقايا احلريـة في رواية الدكتور عصام سـليمان ا

ثلج).

ـاضـية سـيـظهـر وسـيسـعد بك مجـهـودك في الفـترة ا
مديرك كثيرا.رقم احلظ 9.
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حتب الـتغذيـة السـليمـة والريـاضة لذلك تـتمـتع بجسم
مثالى فحاول أن حتافظ عليه.

Ê«eO*«

شاكل بينك وب حبيبك امتنعا عنها تماما حتى ال ا
تخسرا عالقتكما.
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مــفـاجــآت سـتــتـعــلم مـنــهـا الــكـثــيـر من اخلــبـرات فى
حياتك.يوم السعد االحد.
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علـيك أن تـتبع نـظـاما غـذائـيا سـلـيمـا ألنك عـانيت من
عدة مؤخرا.  آالم با
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تـتمـيز بـالهـدوء والصـدق والعـاطفـة ومن أبرز عـيوبك
الغموض رقم احلظ9.
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ـقبلة حتمل النجـاح على الكثير من االصعدة الفترة ا
هنية والعاطفية. كا

ÊUÞd «

تفـتـقد الـشـغف الـذى كنت تـشـعر بـه فى بدايـة عـملك
وفرحتك به.
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مفـاجـأة من األصدقـاء جتعـلك تـشعـر بـالسـعادة بـعد
أن كنت تعانى من الوحدة.

bÝô«

كن أنت صـاحب الـقلـب الكـبـيـر الـذى يـحـتـوى شريك
حياتك ويطمئنه.
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تتميز بحب اخلير واألصدقاء ولكن يعيبك عدم الثقة 
بالنفس. 
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ال تـــنـــشــغل عـن الــشـــريك حـــتى ال جتـــعــلـه يــشـــعــر
بالوحدة.يوم السعد الثالثاء.
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1- النجيع
2- شأني

ثل السيرك  -3
4- منافق ومخادع
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هاوسي آريوكم فدوه بس طمنوني
من غــرك خــايف لــيــغـرك هــاوســكم
الـگيت نفسي طكت اعلـينه اجملاري
من مــــــطـــــرت الــــــدنـــــيه ابـــــابـــــكـم

الگيت نفسي ابابكم). وغركنه
 حـمــيـد مـنــصـور صـاحب االغــنـيـة
الـشـرعي غـنـاهـا عام 1983 قال لي
بـاحلــرف الـواحـد :فـي االداء يـبـقى
االصـل هــــــو االحـــــلـى واالجــــــمل .
انطبـاعي اخذ من اجلمـهور ال اريد
ان يزعل مني دعدوش وجمهوره !
  ودعـــدوش هــو يـــشــعـــر بــابـــعــاد
الشخصية الثالثة  –حسب ارسطو
شي في  –ح يلبس الباروكه و
الـشـارع بـالـبـيـجـامـا .صـوته مـؤثـر
يــغــني مــثل هــيـثـم يـوسـف وقـاسم
د حتى طبقة السلطان وقادر الى ا
(ال ) لذلك فهو قـد اوشك ان يطربنا
ولم يجد عناء في جوابات االغنية.
ـاء شـاغل الــنـاس   كـيف  يـبـقـى ا
عــبــأ اسـامــة الــشــرقي دربــونـة في
عنـكـاوا بأربـيل  وسـماء نـيـسان لم

{ لــــوس أجنــــلــــوس - وكــــاالت -
تؤدي جنمـة هوليود جـينيفر
أنــيــســتــون دور أول امــرأة 
وأول شـخص مــثـلي يــتـولى
ــتـحـدة في رئـاســة الـواليـات ا
فـيــلم كـومــيـدي لــصـالح شــركـة
نتـفـليـكس. وقـالت الـشركـة وفـقا
لـلــمــوقع االلـكــتــروني الـذي نــشـر
ــمـــثــلــة الــكـــومــيــديــة اخلـــبــر (ان ا
األمــريـكـيــة تـيج نـوتــارو سـوف تـؤدي
دور زوجة أنيستون في الفيلم كما أنها
تشـارك في كتـابة سـينـاريو الـفيـلم الذي
يحمل االسم السيدات األول. ولم يتحدد

موعد لعرض الفيلم).

تـألــيف فــريـدرش ديــوريــنـمــات اعـداد
اشراف التدريسي واخراج نور طالب 

يوسف هاشم وجبار محيبس.
×(الــزمـان) الـتـقت اخملــرجـة نـور الـتي
ـسـرحــيـة حتـكـي قـصـة امـراة قــالت )ا
حتــلم ويــكـون الــرجل ضــمن حــلــمــهـا
وكـيف تــرى حـيـاتــهـا وكــانت مـنــطـقـة

W³KD∫ نور طالب تقدم مسرحيتها على خشبة الوطني « Õd

ـاجـستـيـر التي الـبـاحثـة الـعـراقيـة نـاقشـت في رسالـة ا
قـدمــتـهــا الى كـلــيـة الــعـلـوم بــجـامــعـة كــركـوك (دراسـة
زالـة جراحـياً في بـكتـيريـة ونسـيجـية لـلزائـدة الدوديـة ا

محافظة كركوك).
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جنيفر انستون
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ـاحولهم .. متـساو من الـسخـرية 
اصحو بـاكرا اردد من تلـقاء نفسي
بــيــتـا من الــشــعـر جــامــعـا مــانــعـا
خالصته الـيوم ( أيَـضْحَكُ مـأسُور
وَتَبكي طَـلِيـقَة   ويسـكتُ محزون 

wz«d U « bO−  ≠ ÊULŽ 

زاج الـعـام لدى اجلـميع رائق هل ا
ــا بـــعــد مــاحــصـل من مــفــاتن ? ر
ـقـرطـيـة ومـبـاهـجـهـا  أصـبح الـد
اجلـمـيع يـتـمـتـعـون  بـنـصيـب غـير

الفجر:3.25
الظهر:12.06
غرب:7.02 ا
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الـلّهُمَّ اجْـعَلْ لي فيهِ إلى مَـرضاتكَ دَليـالً وال تَجعَلْ لِـلشَّـيْطانِ
فـيهِ عَـلَيَّ سَـبـيالً وَاجْـعَلِ اجلَنَّـةَ لي مَـنْـزِالً وَمَـقـيالً يـا قاضِيَ
. اللّهُمَّ افْتَحْ لي فيهِ أبوابَ فَضْلِكَ وَأنزِل عَلَيَّ َ حَـوائج الطالب
فـيهِ بَـرَكاتِكَ وَوَفِّـقْـني فـيهِ لِمُـوجِـبـاتِ مَرضـاتِكَ وَأسْـكِنِّي
ُضْـطَرِّينَ. اللّهُمَّ فـيهِ بُحْبُوحـاتِ جَنّاتَكَ يا مَـجيبَ دَعوَةِ ا
اغْـسِــلــني فــيهِ مِنَ الـذُّنُــوبِ وَطَــهِّـرْنـي فـيهِ مِـنَ الـعُــيُـوبِ

. ُذنب وَامْـتَحِنْ قَلبي فيهِ بِتَـقْوى القُلُوبِ يامُـقيلَ عَثَراتِ ا

qOCH « dNA « ¡UŽœ
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للتمر فوائد صـحية للصائم يقول
عــنـهـا االطــبـاء) يــصـيب الــصـائم
نـــقـص فــــي الــــســـكــــــر بـــســــبب
تــــوقـــــفـــه عـــن تـــــنـــــاول بــــعض
األطـــعـــمـــة الـــتي تـــدعــم اجلـــسم
بالـسكـريات بـاإلضافـة إلى نقص
الـعنـاصـر الـغذائـيـة األخـرى التي
يسبب نقـصانها الـدوار والشعور
بـالــتـعب واإلرهــــاق وهــنـا يـأتي
الــتــمـر لــيــعـوض اجلــســد عن مـا
فقده خالل فترة الصيام باإلضافة
لـكـون الـتـمـر يـعـطيـه مـخزونـاً من
الـطـاقـة لــلـيـوم الـذي يـلـيه وكـذلك
األمر بالنسبة للمكسرات.كما يعد
التمر من األطـعمة سريـعة الهضم

w½öFA  ‰UJÝUÐ

القـاص العراقي يدير صـباح اليوم االربـعاء حفل توقيع
ـعــنـونـة اجملـمــوعـة الـشــعـريـة لــلـشـاعــر جـلــيل خـزعل ا

(ابواب) بجلسة تقيمها دار ثقافة االطفال.

اكـــتب مـــرادف ومـــعـــاني الـــكـــلـــمــات
شـتركة فيـما بينـها بحيث الرباعـية وا
ــثل تـــســيـــر وفق اجتـــاه الــســـهم: (

مصري):

W UD « s  ÎU½Ëe  r '« `M1 dL² «

يؤكد االطباء إن إضافة الـتمارين إلى روتينك اليومي
خالل شــهــر رمــضـان أمــر مــفــيــد لــلــغــايــة. هـذا
ط سيـساعـدك على احلـفاظ عـلى وزن صحي و

حياة صحي.
ارسة موضح (إذا كنت رياضيًـا معتادًا على 
عتدلة أو القـوية  فال يزال بإمكانك التمارين الرياضـية ا
احلـفــاظ عــلى ذلك من خالل دمـج جـلــســة الـتــمــرين قـبل
ـارسة تـمارينَ صـعبة اإلفطار.  وال يُـقصـد هنـا بالـطبع 
تتـطلب مـجهوداً عـظيـماً قـد يضـر بصـحة الـصائم حـتماً
شي قبل مـوعد تنـاول وجبة قصـود بالريـاضة هـو ا بل ا
اإلفطـار بـنـحو سـاعـة وربع أو بـعد مـوعـد الـفطـور بـنـحو

ساعت أو ثالث ساعات).

احلل lمــا بــ الــفـوق والــتــحت وهـذا
الـــضـــيـــاع الـــذي يـــعـــيـــشه االنـــســـان
مــنـتـظــرين االمل الـقـادم وهــكـذا يـبـقى
احللم مـستمـرا يعـيشان مـاب الواقع
واخلـيـال فـيـمـا يـجـري بـيـنـهـمـا حـوار
زاخـرا ًبــاالســئـلــة بــحـثــا عن اجــابـات
يـــــحـــــاوالن من خـاللـــــهـــــا ان يـــــجــــدا

نفسـيهمـا وتتواصل احلـوارات بحثا
ـكن ان عن حـقــيـقـة وجـودهـمـا وهل 
يـعـيـشـا مـعـا في الـواقع او احلـلم الى
ـطر ان يـحـسم صـوت الـرعـد ونـزول ا

يعرفان انهما على االرض).
ـشرف ـسـرحي حتـدث ا وعن الـنص ا
يـــوسـف هـــاشم قــــائال(الـــكــــاتب كـــان
مــتـــمــيــزا ومـــدهــشــا فـي الــنص وفي
اسـتـخـدام الـرمـز و االيـحـاء وتوظـيف
ـــــــــعــــــــــانـــــــــاة) مــــــــــوفـق حلــــــــــجـم ا
ـسرحـية حمـلت بـعدا نـقديا مـضيـفا(ا
وعـــبـــرت عن هـــمـــوم اجلـــيل احلـــالي
ــســـرحــيـــة كــســـر حــاجــز وحـــاولت ا
عطل للحياة الصمت واظهار الوجه ا
وهي تــمـثل صـرخــة احـتـجـاج ورفض

لكل اشكال التهميش واالستغالل ).
وقال الـناقـد خالـد احلسن مـعقـبا ( ما
سـرحـية الـضعف الـفني يـؤخذ عـلى ا
تـمثل في  اداء في بـعض مفـاصلـهـا ا
ـمـثـلــ وغـيـاب الـرؤيــة االخـراجـيـة ا
وفقـر واضح في اجلانب  الـرمزي لكن
ـــســـرح ـــنـع من الـــقـــول ان ا ذلك ال 
رسالة انسانية مباشرة تسعى لكشف
مكامن التراجع والـتخلف في اجملتمع
وقـــد تــمـــكــنت اخملـــرجــة مـن ايــصــال
رسالتها بقوة وهي جتربة اولى وهي

مـحـطة انـطالق نـحـو اعمـال اكـثـر قوة
وابداعا).

وتأتـي الغـاية واحلـكمـة على لـسان
اخملــــرجـــة عـــنــــدمـــا تـــقـــول
لـلـجـمـهـور ( مـهـمـا تـكـون
ريح احلـــيــاة قـــاســـيــة
عــــلــــيــــنــــا ان نــــقف
امامـها وال نـسمح
لــــهـــا ان تـــســـرق
الــــبـــســــمــــة من

شفاهنا).
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ـطـربـة الـلـبـنـانـيـة تـطـرح أغـنـية ا
ـقـبل جــديـدة في عـيـد الــفـطـر ا
أحلـان ملحم أبـو شديد وكـلمات
مـارون روحانـا وستـصورها مع

اخملرج فادي حداد.

5- زوج
5- يفسر
7- مدرس
8- ناضج

21-

واالمتصاص وبالتالي سريع في
إمـداد اجلــسم بـالــطـاقــة كـمـا أنه
يـقـتل اجلــراثـيم ويـطـهـر اجلـهـاز

عوي. ا
ويقوي التمر الكبد والقلب والدم
فــهــو يــحـتــوي عــلى الــكــثــيـر من
ـــعـــادن الـــضــــروريـــة لـــصـــحـــة ا
ـــعـــادن اإلنـــســـان كـــمـــا تــــدفع ا
واأللــــيـــاف في الـــتـــمـــر الـــصـــائم

للشعور بالشبع.
ويــسـاعــد الــتـمــر عـلـى تـصــحـيح
ا يـقي اجلسم حمـوضة الـبـول 
من تــكــون احلـصــوات كــمـا أنه ال
يــحــتــوي عــلى ســعــرات حــراريـة
ن يـرغب في عـالـيـة فــهـو صـحي 

احلفاظ على وزنه).

—UD ù« q³  bOH  wA*«
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ـهــرجـان الــسـنـوي ضـمن فــعـالــيـات ا
لـطـالـبــات مـعـهـد الـفــنـون اجلـمـيـلـة -
بـغــداد الـذي اقـيم مـؤخـراعـلى خـشـبـة
ــسـرح الـوطـني  عــرض مـسـرحـيـة ا
الك فـي بـــابـل)والـــتـي نـــالت (هـــبـط ا
جائزة افضل عرض مسرحي وهي من

مقعد امام الشاشة الصغيرة
تـهـدأ?عن الـشـرقي ) عـمـلت حـوضا
كـــبــيـــرا .. بــحـــدود ٢٠ مـــتــر .. من
هـيـكل حــديـد ..وغـلـفـنــاه بـنـايـلـون
خــاص لــلــمــســابح واســتــاذنــا من
بــــعـض الـــبــــيــــوت الــــلي اضــــطـــر
اصــحــابـــهــا الى عــدم اخلــروج من
الــبــيت أو  فــتح الــبــاب لــســاعــات
طـويــلـة وبـعـد ان انــتـهـيـنــا رفـعـنـا
الهـيـكل وصـبغـنـا احلـيطـان بـشكل
جديـد كتـعـويض الصحـاب البـيوت

على مساعدتهم ).
 صعب ان تـضـحك وازمة صـناديق
االقتراح مفتوحـة لم تغلق بعد لكن
لــو تـفــرجت لــوحـدك فـي الـســحـور
وليس قـبل الفـطور لـكنت االسـعد ;
لـكن كـلـمــا كـرت اربع سـنـوات عـلى
قراطية عراق مابعد  2003صار د
الــنـاس افــضل من يــصـدر الــنـكــتـة
السوداء. عـندها جتد بـيننـا مليون
اياد راضي ونصف مليون دعدوش
ـاثلن وفـيلق مـن نسـاء سـاخـرات 
آالء حــــســــ رشـــاقــــة وخــــفـــة دم.

.( ويندبُ سالِ
 وابـنـتـي الـصـغـرى اســمـهـا سـالي
..تــتــابع زرق ورق بــاهــتــمــام بــالغ
وتــسـأل عـن الـفــيــكـة الــتي جــعـلت
ـــخـــر عـــبــاب إحـــســـان دعـــدوش 
مـــحــيـط الــدربـــونه
بـــــــالـــــــزورق  حتت
طر وهو وابل من ا
يحرف اشهر اغاني
حـــمـــيــد مـــنـــصــور
وكـــــــأنه يـــــــخــــــرف
بـــكـــلــــمـــات فـــاضل
قيم في البغـدادي ا

فــــــــيـــــــيـــــــنـــــــا :(
صــــدفه هــــاوســــكـم
ــطـر من واخــذني ا
والتمن  هاوسكم
اويـــاي اني جـــبــته
ـــــــــرگ بـــــــــاچــــــــر ا
شــــــعـــــــدكم جـــــــاـــم
غــــــــــراض انــــــــــوب
هـــو شـــتـــوصـــوني

{ لـــوس اجنــلــوس  –وكـــاالت - تــصــدر
فـيـلم احلـركة اجلـديـد (ديـدبول2) صـدارة
إيــرادات الـــســيـــنـــمــا في أمـــريـــكــا خالل
األسـبـوع اجلـاري مـحـقـقـا إيـرادات بلـغت
 125مليون دوالر. والفيلم بطولة رايان

ريـنولـدز وجـوش برولـ وموريـنا بـاكارين
وتـــــيـــــري كـــــروز ومن إخـــــراج ديـــــفـــــيــــد
ـغـامـرات لـيـتش.وتــراجع فـيـلم احلـركـة وا
ركز األول (افـينجرز: انفـينيتي وور) من ا
إلى الـثـاني هذا األسـبـوع بإيـرادات بـلغت
28.7 مليون دوالر.والفيلم بطولة روبرت
داوني جـــونــيـــور وكــريس هـــيــمـــســوورث
ومـــارك رافــالـــو ومن إخـــراج جـــو روســو
وانـطـوني روسـو.وجـاء الـفـيـلم الـكـومـيـدي
ـركـز الـثـالث اجلـديـد (بــروك كـلـوب) في ا
بـــإيـــرادات بــلـــغت  12.5مـــلـــيــون دوالر.
والـــفــيــلم بــطــولـــة جــ فــونــدا والــيــســيــا
سـيــلـفـرسـتـون ومـاري
ستينرج ومن
إخـــراج بـــيل
هولدمان.


