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اقـــــام قــــسم االعـالم في جـــــامــــعــــة االمــــام
الـصـادق مـهرجـانـه الطـالبي الـسنـوي حتت
شـعار (االعالم رسالة وطن) بحضور واسع
يـتــقـدمه رئـيس اجلــامـعـة صـبـيـح الـتـمـيـمي.
وقـــال رئـــيس قـــسـم االعالم كـــاظم عـــيـــدان
ــهــرجــان قــدم نــتــاجـات الــفــرطــوسي (ان ا
الطـلبة بشكل متميز) مبينا (ان هذه االعمال
عرضت عن طـريق فـنون تـلفـزيـونيـة مخـتلـفة
كالـتـقاريـر االخبـاريـة والتـغطـيـات االخبـارية
األفالم الــوثــائـقــيـة مع إصــدار جـريــدة عـ
اجلـــامــعـــة وبــجـــهــود شـــخــصـــيــة مـن قــبل
ــــراحل األســــاتــــذة والـــطــــلــــبـــة ولــــكــــافـــة ا
ـســائـيـة) وذكـر والــدراسـات الـصـبــاحـيـة وا
الـــفـــرطــوسـي( ان قــسـم االعالم في الـــعــام
يداني الـدراسي احلالي ركز عـلى اجلانب ا
والــتـــدريب داخل االســتـــوديــوهــات ومــواقع
االحـداث حـيث حـرص عــلى زج الـطـلـبـة في
مــعـتــرك االعالم بـشـكـل مـبـاشــر وبـإشـراف
) وأشـار ان (الـطـلـبـة أســاتـذة مـتـخـصـصـ
قـدمـوا أعـمـاالً جـمـيـلة وبـإمـكـانـيـات بـسـيـطة
ستـوى االحتراف بشـهادة اصحاب تـرتقي 
االخــتــصـاص من اســاتـذة لــهم من اخلــبـرة
الــشيء الـكــثـيــر وبـصـمــة في عـالم االعالم)
وأضــاف ان (الــلـجــنـة الــتي قــامت بــفـحص
ـقدمـة من قـبل الطـلـبة هم اسـاتذة األعمـال ا
اكـفاء في مـجال االعالم من جـامعـتي بغداد
وجامعة االمام جعفر الصادق وقد  تكر

االعــمــال الــفــائـزة والــهــيــئــة الـتــدريــســيـة).
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الشـاعـر والنـاقـد االردني ضـيفه مـلـتـقى إربد الـثـقافي
رأة في محاضرة حول: (االنشراح والضيق وملـتقى ا
في الـنص الـقرآني) أدار مـفـردات احملاضـرة الـقاص

حس العمري.
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صنـفات الفنية ـصري صنّفت الرقـابة على ا اخملرج ا
في مـصـر مــسـلـسـله (قـابـيل) بــأنه لـلـكـبـار فـقط الـذي
ـمثـلة يعـرض خالل رمضـان اجلاري وتـقوم بـبطـولته ا

أمينة خليل. 
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اضي بعقد قران ابنه صري احتفى السبت ا مـثل ا ا
ـصــري بـحـفل اقــيم بـقــاعـة الـروضـة اخملـرج احــمـد ا

داخل مسجد الشرطة بالقاهرة.
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ــاضي الـــبــيت ي الـــعــراقي ضـــيــفه االحـــد ا االكــاد
لكيـة الفكرية الثـقافي في الشعـلة بندوة ثـقافية حـول ا

والعنف الفكري .

حذار الذهـاب بعيداً في السلبـيات واضبط التشكيك
في عالقتك.رقم احلظ.2
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الـتـماريـن الـيـومـيـة تسـاعـد عـلـى خـلق راحـة نـفـسـية
فتكون أكثر حيوية.

Ê«eO*«

 حلـسن احلـظ أن األمـور تـهـدأ فــتـشـعــر بـاالنـفـراج
جتد احللول. رقم احلظ.3
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عطيات حولك وبآخـر رأي تسمعه فتغيّر تتأثر بـكل ا
االجتاه ثم تتراجع.
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هني وقد  يسود جـو من التفاهم محيـطك العائلي وا
حتررت من بعض القيود .
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 حــاول أن حتـافظ عــلى مــعـنــويـاتك وثــقــتك بـالــنـفس
وتبقى واقعياً في كل الظروف.
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ترتاح نفـسياً وصحيا. غياب الثقة بينك وب الشريك
سببها االنانية.
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ـعـامــلـة اخلـاصـة حـافـظ عـلى أسـرارك وعالقــاتك وا
يّزك بها الشريك عن اآلخرين . التي 
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الـشـراكة في الـعمـل سالح ذو حدّين لـذا يـستـحسن
أن تبادر الى حتديد الشروط .
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ـتـرددة. احـزم أمرك ال تـكن من أصـحـاب الـقرارات ا
وسر بخطاك للمحافظة على رشاقتك.
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بـادر الى مـعـاجلـة االمـرقـبل تـفـاقـمه ولـيـكـون ميـزانك
. دقيقاً
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تـتابع بـدقـة ما يـحـصل حـولك وتتـوصل إلى الـنـتائج
وتفرض أسلوبك على اآلخرين .
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ـكـونة اكـتب مـرادف ومـعـاني الـكـلـمـات ا
من ســتــة حــروف ضــمن خــانــة الــدائــرة
ــظــلــلــة حتــصل عــلى حــروف الــكــلــمــة ا

طلوبة: ا
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1- طيور مغردة

2- مخاطبة بريدية

ة 3- مدينة ايرانية قد

4- اجراءات مخبرية

5- متطلباته

ي شهير 6- لقب رسام عا

7- مخترع اوربي

8- عاصمة اجنبية

9- ملحن وموسيقي عربي راحل

10- طراز سيارات شهيرة

11- طراز لطائرات مقاتلة

12- ينتسب لدولة آسيوية
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كــــــــانــــــــون األول  1939وبــــــــدأت
سرح مشـوارها الفـني مبكـرا مع ا
ـدرسي قـبل أن تـتـخـرج في كـلـية ا

الزراعة.
سرحـيات منها قدمت العـديد من ا
مـأساة جـمـيلـة ومـن أجـيب ناس
وحـــامالت الــــقـــرابــــ والـــدخـــان

وعفاريت مصر اجلديدة.
وفي مـجـال الـدرامـا الـتـلـفـزيـونـيـة
شرفة و قدمت مسلسالت الكعبة ا
الـــشــوارع اخلــلــفـــيــة وأم كــلــثــوم
وغيرها لكن يبقى دورها في(ليالي
احلــلــمـــيــة) األكــثــر تـــأثــيــرا لــدى

شاهدين. ا
أعـمالـهـا في الـسـيـنـمـا رغم قـلـتـها
يـزة خاصـة وأن معـظمـها كـانت 
جـاء مع مـخـرج كـبـيـر مثـل يوسف
شـاه الـذي قدمـها في الـعصـفور
والـوداع يـا بـونابـرت وإسـكـنـدرية
لـيه.نالت جـائـزة الدولـة التـقديـرية
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مـثل الـتركي تـوان تونـالي حبه وجـد ا
مثلة الشهيرة اجلديد بعد طالقه من ا
اضي بـعد زواج هـازال فيـليـز العـام ا
ـدة أربع سنـوات.وكان تـوناي قد دام 
ح إلى تـعرضه للخيانة عندما صرح ا
أثـنـاء الـطالق قـائال (سبب انـفـصـالـنا
وضع غـير منـاسب للعـادات والتقـاليد
وقـع البـوابـة أخذت الـتـركيـة)  ووفـقـا 
عـارضة األزياء الروسية يانا مازانوفا
قـلب تـوان تـونـالي حـيث أعـلن الـنـجم
الــذي يـبــلغ من الــعــمـر 35 عــامًـا عن
عالقـــته اجلـــديــدة مـن خالل حـــســابه
بـاالنستغرام. واخذ تونالي حبيبته في
جــولــة بــإســطــنــبــول حــيث الــتــقــطت
عـارضـة األزيـاء الـروسـيـة صـورًا لـهـا
تـطل عـلى البـوسـفور وقـامت بـنشـرها

عبر حسابها.

الــفــلـــكــلــور الـــبــصــري ووظـــفــته في
احلــــانـي وعـــــلى وجـه اخلـــــصــــوص
األيـقـاعـات الـبـصـريـة الـتي تـنـحو في
قدور أغلبهـا منحى تركيـبيا وليس 
األذن الــعـاديــة الـتـقــاط تـفــصـيـالتـهـا
تشابكـة لكني استطـعت الغور فيها ا
ـعتادة وتطـويعـها خـارج السيـاقات ا

ـغـتـرب رســــام الـكـاريــكـاتـيــر ا
يـــقــوـــــــم بـــزيــارة الـى بــغــداد
حــــــالـــــيـــــا لـــــتــــــفــــــــقـــــد االهل
واالصـــدقــاء واجنــاز مــشـاريع

فنية جديدة.
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في الـقاهـرة. وقـالت وزارة الـثقـافة
ـــصــريـــة في بـــيــان 0إن اإلبــداع ا
الــدرامي فــقـد أحــد عالمــاته الــتي

تميزت باألداء الفني الصادق).
ونـــــعــــاهـــــا عــــدد من
الـفـنـانـ والـفـنـانـات
على مـواقع التواصل
االجـتـمـاعي ال سـيـمـا
وأن رحـــيــلـــهــا واكب
أول أيـــــــام شــــــــهـــــــر
رمـــــضـــــان.وكــــتـــــبت
مثلـة منة شلبي في ا
تــغــريــدة عــلى مــوقع
تـويــتـر (مع الـسالمـة
يــا بــهـــيــة يــا حــلــوة
يـــالـــلي كـــلك طـــيـــبــة
ومـــوهـــبـــة وصـــدق..
ربنـا يرحـمك بقـدر ما
أعطيتينا وعلمتينا).
ولـــــدت تـــــوفـــــيق في

ـهن الـتـمـثـيـلـيـة في مـصر نـقابـة ا
وقع فيـسبوك أن عبـر صفحـتهـا 
و تشيع الـراحلة بـعد ظهر امس
الثالثاء من مسجد الـسيدة نفيسة
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ـمـثـلة ـوت مـسـاء االثـنـ ا غـيب ا
مـحسـنـة تـوفيق عن  79عامـا بـعد
رحلـة عطـاء طويلـة.واعلـنت اخلبر

الفجر    3.37
 الظهر     12.06
غرب     6.51 ا
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قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(قال الـله عـز وجل: كـل عمـل ابن آدم له إال الـصـيام فـإنه
لي وأنـا أجــزي به والــصـيــام جــنـة فــإذا كـان يــوم صـوم
أحدكم فال يرفث يومئـذ وال يصخب فـــــــــإن سابه أحد
أو قاتله فـليـقل: إني امرؤ صائم والـذي نفس مـحمد
بيده خللوف فم الـصائم أطيب عند الـله يوم القيامة

سك).  من ريح ا
(رواه البخاري ومسلم).
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الطعام.ثم تناول طبق من الشوربه مع
ضرورة أن تكون الـشوربة ذات سعرات
قليلة واالبتعـاد عن الشوربات الدسمة.
ـدة عـشـر دقائق والـتوقـف عن الطـعـام 
بـعــد تـنــاول طـبق الـشــوربه وفي هـذه
غرب ومن األثناء يـنصح بـأداء صالة ا
ثم الـعودة لـتـنـاول الوجـبـة الـرئيـسـية.
تــنـــاول الـــوجــبـــة الــرئـــيــســـيـــة بــبطء
ومـضـغــهـا جـيـدا قـبـل الـبـلع ومـراعـاة
اخـتـيـار الـوجــبـات قـلـيـلـة الـدسم خالل
الـــشــهــر الــفــضــيـل. وتــنــاول طــبق من
الــســلـطه ألهــمــيـة اخلــضــروات جلـسم
الــصـــائم. واالبــتـــعــاد عـن الــعـــصــائــر
ــاء أو اجلـــاهــزة  واســـتـــبـــدالـــهـــا بـــا
بـالعـصـائر الـطـبيـعـية دون سـكـر.وعدم
تناول احللويات بعد اإلفطار مباشرة.
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ـتــرجم االردني الــقى مـحــاضـرة بــعـنــوان(الـتــرجـمـة ا
والتـواصل الثقافي العربي مـع دول البلقان) في رابطة
الـــكــتــاب بـــعــمــان وقـــدم احملــاضــر األديب مـــحــمــود

اوي. الر
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ــغــربــيــة جــنــات وزوجــهـا رزقت الــفــنــانــة ا
ـصري مـحـمد عـثمـان بطـفلـتهـما احملامي ا
األولى وذلك بـعـد مرور 3 أشـهـر فـقط على
إعالنهـا عن حملهـا عبر حسـابها على موقع
ـفــاجـأة بـاالسم الـذي إنــسـتـغــرام. وكـانت ا
ــولــودتـــهــا األولى حــيث اخــتــارته جـــنــات 
اخـتارت لهـا نفس اسـمهـا (جنـات) وهو ما

أثار إعجاب الكثير من متابعيها ومحبيها.
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أطـــــــلـق عــــــــدد من
الـــشـــبــاب االردني
بــــــــضـــــــمـــــــنـــــــهم
مــهـــنـــدســ وفـــنـــانــ
وكــتـاب مـبــادرة رمـضـانــيـة عـلى
مــنـــصــات الـــتــواصـل االجــتـــمــاعي
اعــلــنــوا فـيــهــا قــرارهم تــطــبــيق قــاعـدة
(صومـوا تصحـوا) تطبـيقا مخـتلفـا  بحيث
يتم قرنه بالشعار الصحي (طعام بسيط أقل).
ـتحـصلة ـبالغ ا واعلـنوا انـهم سيـتبـرعون با
من توفير استهالك الـطعام إلى أبواب اخلير

الكثيرة.

صفـق الزمة تتكرر ب نشدين وا ا
فواصل الغناء.

{ وأاليـقـاعـات الـبـصـريـة األخـرى مـارأيك
فيها?

- انهـا ايقاعـات كثيـرة وغنيـة فأيقاع
الهيوه مـثال جنده يختـلف في طريقة
العـزف بالـطبع والـتعبـير ومن ثم في
ـــتــلـــقي حــيث تـــأثــيـــره اآلني عــلى ا
تــرافــقه رقــصــات خــفــيــفــة يــؤديــهــا
ــنـشـدين مـجــمـوعــة من الـعــازفـ وا

وهم في اماكنهم .

لحن ذياب خليل ? { ماذا يتمنى ا
- اتمـنى ان يتـواصل حديثـنا لـيشمل
ايــقـاعــات بـصــريـة اخــرى كـالــنـوبـان
والـبـاتـو واخلـشـابـة لـغـرض تـسـلـيط
الــضـــــــــــوء عـــلــيــهــا ألنـــهــا مــهــمــة
وشعـبـيـة خـالصـة تـنـالـقتـهـا األجـيال
جــيال بــعــد جـيـل بـســبب ضــرورتــهـا
الــفــنــيــة وألنـــهــا ذات صــلــة وثــيــقــة

باحلياة.
لـكن حــديـثـنــا أنـقـطع لـألسف بـسـبب

رحيله.

في الــفـنـون عـام  2012وكـان آخـر
تــكــر لـهــا من مــهــرجــان أسـوان
ــــرأة في شــــبـــاط الــــدولي ألفالم ا
ـاضي.وتـوفـيق شـقـيـقـة اإلذاعـية ا
فضيلة توفـيق الشهيرة باسم أبلة

فضيلة. 
وكـانت تـوفـيق قـد زارت بـغداد في
اضي حلضور سبعـينيات القـرن ا
عرض فيـلم العصـفور واقامت مدة

وحظيت برعاية اصدقائها.
ـوت الـعـديـد من الـفـنـان وغـيب ا
خالل شــــهـــر رمـــضـــان في اعـــوام
سـابـقـة مـنــهم سـامي الـعـدل الـذي
ـاضي و انـور تـوفي في رمـضـان ا
وجدي الذي توفي في رمضان عام
1955 وهــنــد رسـتم الــتي تــوفـيت
في رمــضــان عـام  2011ومــديــحـة
كامل الـتي توفيت في رمـضان عام
1997. وحــسـ الـشــربـيـني الـذي

توفي في رمضان عام 2007.
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رسـام الـكـاريـكـاتـيـر الـعـراقي ضـيـفت الـدار الـعـراقـيـة
رايـا) وضم رسوما ـعنـون (خارج ا لالزيـاء معرضه ا

كاريكاتورية متنوعة .

القـاصة العراقـية والكاتـبة في مجلـة(مجلتي) ضـيفتها
أمـون للترجمـة والنشر األحد  في ندوة عن أدب دار ا

وصحافة الطفل في العراق .

تـعـتـبـر االيـام االولى من شـهـر رمـضان
األكــثــر صـعــوبــة عـلـى الـصــائم نــظـرًا
لدخـول اجلسم بـنظـام مخـتلف عـلى ما
اعــتـاده طــوال الـعــام وتـتــغـيــر اوقـات
تناوله تناول الطعام ونوعية الطعام ا
ـا يرهـق اجلسم مـسـبـبـا له حـالة من
الــتـخــمـة  ويــقـصــد بـالــتـخـمــة امـتالء
ـعـدة بـشـكل كـبـيـر بـعـد تـنـاول وجـبـة ا
ا في دسـمة عـلى مـعدة فـارغـة مسـبـةً أ
ــعــدة وضـيق فـي الـنــفس ولــتــجـنب ا
الــتــخــمـة يــنــصح اطــبــاء الـتــغــذيـة بـ:
ـاء احلـرص عـلى اإلفـطـار بـكـأس من ا
مع مــراعـاة شــربه عــلى دفـعــات ولـيس
دفعـة واحدة.و تـناول الـتمـر بعـد شرب
ـاء أو قــبـله مع مــراعـاة مـضغ الــتـمـر ا
ـعدة الستقبال جيدًا قبل بلـعه لتهيئة ا
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ـمـثـلـة الـســوريـة جـيـني إسـبـر أبــدت ا
تـــفــاؤلــهــا بــالــدرامــا الــســوريــة لــعــام
2019 متمنية أن تعود كما كانت في

صدارة الدرامات العربية). 
وقـالت (الفن) (صـحـيح أننـا كـنا نـنتج
أكـثـر من خـمـسـ عـمالً قـبل احلـرب

واآلن ال نصل إلى الثالث لكن النوع هذا
الـعـام يـبـدو مـخـتلـفـاً ومـتـمـيـزاً خـاصة مع
عــودة الــدرامـا الــتــاريــخــيــة إلى الــواجــهـة

بقوة).
وأضــــافت (وال نــــنــــسـى أن عــــودة بــــعض
الـنــجـوم قـد يـضــفي جنـاحـاً إضــافـيـاً مـثل
عـابد فهد وقيس الشيخ جنيب إضافة إلى

توهج جنوم وجنمات آخرين).
وتـطل إسـبر خـالل شهـر رمـضـان اجلاري
بــثالثــة أعــمــال هي عــمل تــاريــخـي وواحـد
شـــامي وآخــر اجـــتـــمــاعـي وهي حـــرمــلك

وسالسل ذهب وعن الهوى واجلوى.
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قـبل رحـيـله بـفـتـرة من الـزمن الـتـقيت
ـلـحن الـراحل ذيـاب خـلـيل في بـيـته ا

ودار هذا احلوار بيننا
{ كـيـف تـعــامــلت كــمــلـحـن مع الـفــلــكــلـور

البصري ?
- الـــتــقـــطت الــكـــثــيـــر من مـــكــونــات

ومن األيـقــاعـات الــتي وظـفــتـهــا مـثال
ايقاعا (الدواليب والنوبان) 

ولـــو حتــدثـــنــا عن ايـــقــاع الـــدوالــيب
سـأقـول لك انه ايـقـاع يعـزف بـالـدرجة
األســــاس في مــــنـــاســــبـــات األعــــيـــاد
وبـالـتـحـديد في حلـظـة ركـوب األطـفال
في اآللـة الــتي تــســمى دوالب الــهـوى
ويــــبـــدأ الــــعـــزف به خـالل دورانه في
الــهــواء الــطــلق وهــو ايــقــاع بــصـري
خــالـص يــتــصف بــالــســرعــة ويــنــمح
سـتمع شعـورا مرئـيا بدوران دوالب ا
الـهـوى في الـفـضـاء بـصـورة مـتـفـردة
وهــــو من وزن  8/6ويـــــعــــزف بــــآلــــة
ـرواس)البـصـريـة التي تـخـتلف عن (ا
ــرواس فـي الــبـــلـــدان اجملــاورة آلـــة ا
ـصطلح الشـعبي (الكاسر) وتسمى با
وهو ايـقاع خفيـف مصاحب(لـلصفكه)
اخلــاصـــة بــهـــذا االيــقـــاع وال تـــشــبه
(صـــفـــكه)اخـــرى وتــكـــون عــلـى شــكل
تـقطـيعـات متـناغـمة مع عـازف األيقاع
ـسمى (الكاسـور) ومعبرة األنفرادي ا
عن حركـة مرجـوحة الـهواء ألنـها ذات
عالقـة مـبـاشـرة بهـذا األيـقـاع لـذا نرى
بـأنهـا تتـسم بسـمات الـبهـجة والـفرح
ولــقـد وظــفت هــذا األيـقــاع في لــوحـة
(يــبــنــيـه ردي انــوب) قــدمــتــهــا فــرقـة
الــبـصـرة لــلـفــنـون الـشــعـبــيـة وصـمم

رقصاتها الفنان طالب جبار .
{ هل ان األيــقــاعـــات الــبــصــريـــة مــركــبــة
بطـبيعتهـا ام انها من ايقاعـات (السادة)كما

وسيقية ? تسمونها في مصطلحاتكم ا
- انـهـا ايــقـاعـات مـركـبــة بـالـطـبع الن
عزفـها يتـطلب كـاخلشابـة مثال اشراك
مــــجـــمـــوعــــة من الـــعـــازفــــ يـــطـــلق
) ويـنـفـرد فـي الـعزف عـلـيـهـم(الـلواز
ب تارة وأخـرى العازف الـذي يسمى
(الــكــاســر) لــيــشــكل مع مــجــمــوعــتي ذياب خليل

محسنة توفيق في مشهد من (ليلي احللمية)


