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wÐöÞ Õd∫ طلبة الفنون اجلميلة يختتمون عامهم الدراسي بعرض (كونترول)
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{ لندن  –وكـاالت - كشفت صحـيفة ميرور
الـبـريـطـانـيـة تـفـاصـيل فـاتـورة رعـايـة أطـفال
جنــمـة تــلــفــزيــون الــواقع كــيم كــارداشــيـان
ومــــغــــني الــــراب كــــانــــيي ويــــست. وقــــالت
الصـحـيـفـة (إن الـزوج يـدفـعـان مـا يـعادل
 100ألف جـنـيه إستـرلـيـني شـهـريًا من أجل
لـيون رعايـة أطـفالـهـما األربـعـة  ما يـفـوق ا
جـنيه إستـرلينـي في العام الـواحد). وتوظف
ـشـرفـ كــارداشـيـان  38عـامًـا عــددًا من ا
عـلى األطفـال لـلـمـساعـدة في رعـايـة اوالدها
نورث خمس سنوات وسانت ثالث سنوات
وشيـكاغـو عامًـا واحدًا فضـلًا عن مـولودها
ـربـيـات بـشكل اجلديـد. وارتـفـعت تـكـاليف ا
كبـير وعندما يضاف مساعدو كيم وكانيي
ـدربـ الـشـخــصـيـ والـطـهـاة إلـى جـانب ا
ـــصـــمـــمـــ فـــإن تـــكـــلـــفـــة إدارة أســرة وا
. وتـــفـــيــد اليـــ كــارداشـــيـــان تـــصل إلى ا
ـربــيـة وحــدهـا تــبـلغ الـتــقـاريــر أن فـاتــورة ا
ملـيون جنيه إسـترليني سنـويًا حيث يضمن

كـــــــيم وكــــــــانـــــــيي أن
أطـــفـــالـــهـــمــا ال

يـــــريــــدون
أي

شيء.
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الــكــاتب االردني صــدر له فـي عــمــان كــتــاب بــعــنـوان
سـار إلى دنبـسار) ويجـمع فيه ب األدب الـساخر (ا

وأدب الرحالت والسيرة الذاتية والغيرية.
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الفـنان التـشكيلي الـعراقي نعته
نقـابة الفنان العراقي بعد ان
ـاضــيـة ـوت اجلــمـعــة ا غــيـبـه ا
سـائلـ الله تـعالى أن يـتغـمده

بواسع رحمته.
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قـبل هو مشاركتها مـثلة االردنية كشـفت أن عملها ا ا
ـــســـرحــيـــة (قالدة الـــدم) تـــالــيف هـــزاع الـــبــراري
وسيـكـون الـعرض االول لـلـمـسرحـيـة في الـسادس من

لكي. ركز الثقافي ا قبل في ا تموز ا
  U dŽ ¡öŽ
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ـطـرب الـلـبـنـاني يسـتـعـد الحـيـاء حـفل في دبي بـدولة ا
بارك وذلك مساء االمارات الـعربية خالل عيد الـفطر ا

قبل. السابع من الشهر ا

تختـلط األمور عليك وتشكّل لك أزمة تعجز عن إيجاد
احللول لها. 
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ظروف غير مـتوقعة تضرّ بالـروت اليومي التي تتبعه
وتوتّر أعصابك. 
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ابقَ مـتـيـقـظــاً وحـذراً تـكـون عـرضــة لـلـمـؤامـرات من
زمالء يضمرون لك الشر.
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ـواقف الصـعبـة التي قد كن أكـثر حـذراً وحكـمة في ا
تواجهك في العمل.
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يـنصب لـك أحد األشـخاص فـخاً بـسـبب غيـرته يؤدي
إلى تدمير عالقتك باحلبيب. 
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 ترغب في الـقيام ببعض اخلطط لتقضي إجازتك مع
الشريك بعيداً عن العائلة. 
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تـنـزعج من مزاح األصـدقـاء وتفـضّل أن تـبقى وحـيداً
وبعيداً عن الضجة. 
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ـارسة بـعض األنـشطـة الريـاضيـة خارج تـستـهويك 
نزل وبرفقة األصدقاء. ا
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استمع إلى نـصائح زمالء يتمتعـون بخبرة أكبر منك
 . قد يفيدونك كثيراً
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ادي في خطر وجتنّب  راجع ميـزانيتك ألن وضعك ا
التبذير في هذه الفترة. 
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تــنــشــأ عالقــة حب جــديــدة مـع أحـد األشــخــاص من
الطرف اآلخر خالل لقاء عمل. 
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يشعـر احلبيب بتجاهلك ورفضك له ما يؤثر سلباً في
عالقته بك ويبعده عنك.
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حتـتـوي هـذه الـشـبـكة
على  9 مربعات كبيرة
كل مـربع مـنـهـا مـقسم
الـى  9 خــــــــــــانـــــــــــات
صــغــيــرة هــدف هــذه
الـلــعـبـة ملء اخلـانـات
بـاالرقـام الالزمة من 1
الى  9 شــــــــرط عـــــــدم
تـكـرار الــرقم اكـثـر من
مــــــرة واحـــــدة فـي كل
مـــربع كــبـــيــر وفي كل

خط افقي وعمودي.

الــبــاحث الــعــراقـي حتــدث امس االحــد في االمــســيــة
الرمـضانية التي اقـيمت في نادي العلـوية عن (االهمية
الــثـقــافـيــة لـشــارع الـرشــيـد  1958 -1921 ) وادارهـا

االعالمي عماد ال جالل.

الفجر 3.23
الظهر 12.07
غرب 07.05 ا
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عن ابن عـباس رضي الـله عنـهما أن الـنبي صـلى الله
عـليـه وسلم قـال في ليـلة الـقدر(الـتمـسوهـا في العـشر
األواخـر من رمـضـان) (رواه الـبـخـاري ورواه مـسـلم
عن ابن عــمـر رضي الــله عــنـهـمــا). وعن عــائـشـة
رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله أرأيتَ
إن عـلمتُ أي ليـلةٍ لـيلةُ الـقدر مـا أقول فيـها? قال:

قـولي: الــلـهم إنك عـفــو حتب الـعـفــو فـاعف عـني).
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وائد الرمضانية في الشـهر الفضيل بالكثير من تتـنوع ا
ـشـروبـات والـتي قـد ال تـسـتـهـلك جـمـيـعـها ـأكـوالت وا ا
خالل وجبـة اإلفطار أو السـحور فيتم حـفظها وتـخزينها
كي تسـتهلك في أوقات الحقة.ويتـحدث أخصائي التغذية
علي فـهد عن أهم الـنصائح لـضمان سالمـة وصحة هذه
ـتـبقي من ـطبـوخ وا األطـعـمـة بالـقـول( ال تـتـرك الطـعـام ا
وجبة (الفطور أو السحور) في درجة حرارة الغرفة أكثر
.بل احــفــظــهــا فـي الــثالجــة.في حــال نــقل من ســاعــتــ
ـنـاســبـات الـرمـضـانـيـة ـنـزل خالل ا ـأكـوالت خــارج ا ا
احــرص عــلى وضع األطــعــمــة في عــلب حتــفـظ احلـرارة
وتبـقيهـا معـزولة عن مسـببات الـتلـوث والفسـاد. ال تخزن
الطـعـام ألكـثر من ثالثـة أيـام في الـثالجة وقـم بالـتـخلص
مـنه ألن بـعض اجلـراثـيم اخلـطـرة قـد تـنـمـو حتت درجـة
خمـسة مئوية.ومن أجل سالمة الـطعام تأكد من أن تكون
درجـة احلرارة في الـثالجة أقل من درجـة حرارة خـمسة

مئوية طوال الوقت).
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ـبارك طـرب الـعـراقي يـحـيي حـفال في عـيد الـفـطـر ا ا
قبل في احـد مطاعم وذلك مـساء السـابع من الشهـر ا

بغداد.
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ـبـرمـجـة حـيث شـخـصـيـة احلـبــيـبـة ا
وجدنـا صعوبـات باالدوار كـون العمل
فيه عـدة ايقـاعات مهـمة)  قـال الطالب
حــســـ امــيـــر عن دوره (دوري أمــثل
سـرحي ـرح داخل العـرض ا عنـصر ا
ــوسـيــقى في ذات الـوقت) وعـنــصـر ا
فـيمـا اشارت الـطـالبـة ثريـا هاشم الى
دورها قائـلة (امثل شـخصيـة مســاعد
ـــصـــنع تـــتــــرجم الـــكالم من مـــديـــر ا
الـــعـــربي الـى االنــكـــلـــيــزي وصـــاحب

صنع).  القرارات مدير ا
وقال الطالب مرتضى فليح (دوري في

سرحـية مبرمج لـلفزاعات من خالل ا
ـواد الـصـاحلـة لـلـعمـل كذلك فـحص ا
ـزوجة بـ اجلد والـهزل شـخصـية 
وحب اخلياطة) الطالب مهتدى باسم
قــال عـن دوره (اجــســد دور الـــنــجــار
الـقوي والـكاذب دائـمـا واقوم بـضرب
ــصـــنع بـــعــدهــا الــضـــعــفـــاء داخل ا
صنع لـكن يبقى يحصل انـقالب في ا
هــو االقـوى) امــا الــطــالب مــصــطـفى
ـاكير صادق فـقال (دوري في الـعمل ا
ــواد لــكل الــذي يــقــوم بــتــحــضــيــر ا
ــســرحــيــة ورسم دوره عــنــصــر في ا

فــــيــــهــــــــا اضــــافــــة الـى الــــديــــكــــور
واالضاءة).

وقـال الــنـاقــد عـلي الــطـيب ( يــتـنـاول
ــســرحــيــة اخلــوف االنــســاني نص ا
وتـاثـيره كـذلك كـيفـيـة تفـاعل االنـسان
مـع خــــوفه مـن خالل مــــواجــــهــــته او
االســتــسالم له ويالمـس الـعــمل واقع
احلــيـاة الــذي نـعــيـشه حــيث يــعـكس
اســتــغالل االنــسـان لــتــحــقــيق مـآرب
دنــيـــئـــة والــوصـــول الى امـــتـــيــازات
ومكـاسب ماديـة ومعـنويـة بدون وجه

حق).

ـســرح اسـتـقـبـلت وفـدا مـديـر عـام دائــرة الـسـيـنـمـا وا
ايـطـالـيـا ضم مـسؤول الـقـنـصـلـيـة مسـتـشـار الـسـفارة
اإليطـالـيـة في الـعراق و الـسـكـرتيـر االقـتـصادي األول
ـد جـسـور الـتـعـاون الـفـني بـ الـبـلديـن و الذي فـيـهـا 
ناسـبة اليوم سيـبدأ بحـفل موسيـقي تقيـمه السفـارة 

الثقافي الوطني في ايطاليا يومي 11 و 12 حزيران.

وت اثـر حادث مروري الفـنان الـشعـبي اليمـني غيـبه ا
ـاضي وكـان عـرفـات قـداحـتـفل مـروع لـيل اخلـمـيس ا

منذ شهر بزفافه.ونعاه محبوه ومتابعوه.
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ضمن فعالـيات مهرجـان حقي الشبلي
الــذي اخـتــتم اعـمــاله مـؤخــرا بـكــلـيـة
الـــــفـــــنــــون اجلـــــمـــــيــــلـــــة  عــــرض
مســـــــــرحية كـونتـرول نص للكـاتب
حس امير ومرتضى صـــادق اخراج
الــــطــــالب كــــرار جــــثـــيــــر الــــذي قـــال
ـســرحـيـة هي عـرض لـ(الــزمـان) (ان ا
لالنــســان الــذي ســيـصــبح آلــة تــنــفـذ
مـايــطـلــــــب مــنـهـا مـن خالل فـزاعـات
ـمثل بشــــخصية ضـعيفة يظـهر بها ا
ـكـان بـعـدهـا فـيـتم تـغـيــيـر الـزمـان وا

يــــصـــبح الـــذي قـــادهـم مـــتـــســـلـــطـــًا
ودكتاتورياً).

وحتــــــدث الـطــالـب مـرتــضـى صـادق
ـســــــــرحــيـة عن دوره احـد ابــطــال ا
(انـــا من ضـــمن الــفـــــــــزاعـــات الــتي
ـصـنع يـتم بـرمـجـتـها من تـعـمل في ا
خالل شخصية كســـــول ضمن ورشة
ــصــنع وظـــيــفــتي الـــنــجــارة داخـل ا

صناعــــــة هياكل للفزاعات).
وقــالت الـطــالــبـة شــمــوس مـنــيـر عن
ـسـرحـيـة خـيـاطة دورهـا (دوري في ا
تخيط االزياء اضافة الى انني اجسد

ـطربة رويدا على صعـيد آخر اكدت ا
عطيـة انهـا تقضي حـاليـا خالل شهر
ــانــيـا مع رمــضـان فــتــرة راحـة في أ
أهـلــهـا وعـائـلــتـهـا وسـتــقـضي عـيـد
وقع الفن ً. الفـطر هنـاك أيضـا وفقـا 
وســتــصــدر عــطـيــة في هــذه الــفــتـرة
اغنيـة جديدة وهي حـالياً سـتقرر ما
اذا كـانـت سـتـصـور اغــنـيـة كــيـفك يـا
حـب ام ال بــــعــــد ان نــــالت اعــــجــــاب

الناس.
وكانت قد تخطّت أغـنية كيفك يا حب
ليون مشاهدة عبر قناتها الرسمية ا
عـلى يوتـيـوب وذلك بـعـد ايام قـلـيـلة

على طرحها.
األغنية من كلمات عمر ساري أحلان
مـحـمـد بشـار وتـوزيع رامي الـريس
وتـــهـــا في هـــذا الـــنـــوع من األغـــاني
ولـــيس فـــقط بـــأدائـــهـــا لالغـــنـــيـــات

اجلبلية وااليقاعية.

{ لندن  –وكاالت - في حادثة غريبة
من نوعـها نـسـيت سيـدة كانت تـنقل
مـجـوهـرات بـقـيـمة  3.5مالي يورو
أي مــا يــعـادل الـ 3923000مــلــيـون
دوالر أعــارهـا مــصـمــمـو مــجـوهـرات
ـيــة ريـتـا أورا خالل لــلـمـغــنـيـة الــعـا
مـشاركـتـهـا في مهـرجـان كـان بدورته
الـ 72التي اختتمت السبت.وحصلت
احلـــادثـــة في الـ 16من شــــهـــر أيـــار
احلالي حـيث إنـتبـهت الـسيـدة التي
كـانت تـنـقل اجملـورهـات انـهـا نسـيت
حقيبتها ومعطفها في الطائرة .وقال
مـصــدر في الـشـرطـة لــوكـالـة فـرانس
بـرس (إن اجملـوهـرات اسـتـعيـدت في
لندن من حيث انطلقت في األساس 
حيث أن احلـقـيبـة عـادت في الطـائرة
نفسها إلى مطار لوتون في لندن قبل
أن تنـقـلهـا شـركة الـطـيران إلى مـطار

هيثرو).

ـنـتج داخـلـيـة لـكـونـهـا اقل كـلـفـة عـلى ا
ـالبس لـــــــعــــــــمل الــــــــديـــــــكــــــــورات وا
واإلكـسسـوارات  واألثاث وأغـلب أماكن
الـعــمل بـسـيـطـة  وكــذلك  لم تـسـتـخـدم
تــقـنــيــات الـتــصــويــر احلـديــثــة وكـذلك
ـشــاهـد بــ أمـاكن االنــارة  لم تـنــقل ا
ــشــاهــد عــديـــدة وخــصــوصــا بـــعض ا
حتـتاج الـى تصـويرهـا في بلـدان أخرى
ومـدن عـديـدة بل اكـتـفت بـتـنـفـيـذهـا في
بـغداد . العناصـر الفنية  لـلعمل حتتاج
ـكـان هـنا ال الى وقـفـة نـقديـة طـويـلة وا
ــنـاقــشـتــهـا  وردا عــلى بـعض يــتـسع 
اآلراء الـفـرديـة أو اجلـمـاعـيـة ووجـهـات
ـسلسل أساء الى الـتقاليد الـنظر  بان ا
سلسل أو أي عمل الـعراقية فأقـول ان ا
ـكن رؤيـته مـن زوايـا عدة  كـونه فـني 
صـيبة عـمال فنـيا بحـتا اذا أردنـا لكن ا
تــكـمن بــان الـواقع ومــا يـحــدث فـيه من
أخالقـيـات وظـواهـر اجـتمـاعـيـة جـديدة
عــلى اجملـتـمـع الـعـراقي مــهـول ومـرعب
ومـسلـسل (الفـندق) لم يـأخذ او يـناقش

اال جزيئيات بسيطة جدا منه.

ـسـؤولـيـة الـعـراقـيــة وعـدم الـشـعـور بـا
جتـاه تشجيع هذا الـفن الراقي  ومهما
حـاول اآلخرون النيل من جناح أي عمل
عــراقي يــعــد  نــوعــا من أنــواع الــغــيظ
واحلـــــســــــد وقـــــصـــــور الــــــرؤيـــــة رغم
مالحـظاتنـا العديـدة على النص واالداء
الـفـني والتـمـثـيلي واالخـراجي  نـاهيك
على انها اخلطوة االولى اجلادة إلنتاج
مــــســـلــــسل عــــراقي جــــاد وعـــلى أرض
ـهمة والـتي تعـتبر الحـظة ا الـعراق . ا
ـشكلـة  التي أجـدها االسـاسية جـوهر ا
لـهـذا الـعـمل وغيـره هـو ضـعف االنـتاج
فـمسلسل الفنـدق رغم ميزانيته التي قد
تــوصف بــانــهـــا  مــغــايــرة لــكــثــيــر من
األعـمال العراقية لكنني أجدها  ضعيفة
وال تـوازي  حجم القضايا التي عاجلها
مثل ـسلسل وال تنـاسب قيمة أجـر ا ا
ا الكـاتب أيضا . ثمة أمر والـفني ور
مـهم وحيـوي وتأكـيدا  لـكالمنـا السابق
لم جنــد األمـاكن الـتي صــورت فـيـهـا أو
شاهد ذات قـيمة انتاجية حتـركت بها ا
ـــشــاهـــد صــورت مـــشــاهــد  فــأغـــلب ا

تـدخل عناصـر اخلوف والرقابـة الذاتية
ـهـنيـة . ما طـرحه مـسلـسل (الفـندق) وا
الـذي تـعـرضه قـنـاة (الـشـرقـيـة) لـبـعض
ـشــاكل الـتي تـدور عـلى سـطح الـواقع ا
الـعـراقي ال تـعـدو هي اشـارات بـسـيـطة
لـلواقع اجلحيم الذي يعـيشه العراقيون
بـــعــــد الـــتـــغــــيـــيـــر عـــام  2003وهـــذه
الـسـلـوكـيات واالخالقـيـات جـاءت بـفعل
حـجم وهول األحـداث التي وقعت داخل
اجملـتمع العـراقي بفعل احلـرب وانهيار
ـنظومات السـياسية احلاكـمة والفترة ا
االنــتـقــالـيــة والــتـفــكك الــذي حـصل في
الــــنــــســــيج اجملــــتــــمـــــعي الــــعــــراقي .
ـة ـضـادة والـظـا بـخـصــوص احلـمـلـة ا
ـســلــسل ومـحــاولـة الــتي جـوبـه بـهــا ا
الــنـــيل من اجلـــهــد الــفـــني والــكـــتــابي
واالدائي غـير مبـررة وهي وضع العصا
في الــعـجـلـة ومـحــاولـة كـبح جـمـاح أي

مــــــبـــــــدع عــــــراقي
يـــحـــاول اخلـــروج
ـــــأزق الــــذي مـن ا
تــعــيـشه الــدرامـا
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ـؤلف والـســيـنـاريــست الـعـراقي يـعــد ا
ـالـكي احـد أهم الـكـتـاب حـالـيـا حـامـد ا
الـذين لــهم الـقـدرة عـلى مـقـاربـة الـواقع
ـعاش برؤية فنية صريحة وتشخيص ا
الـواقع بــشـكل مـبـاشـر وله الـقـدرة عـلى
سمياتها دون مبالغة تـسمية االشياء 
أو نــقـص هــذه اجلــرأة لم نـــألــفــهــا في
االعمال الدرامية العراقية منذ عقود لذا
ـالكي وجرأته في وصف تـعد شـجاعة ا
الـواقع بـادرة غـيـر مـسبـوقـة والـسـابـقة
تـكـمن في مـعـاجلـة الـقضـايـا احلـيـاتـية
ـواطـن الـعـراقــيـة في الــتي يـعــيـشــهـا ا
حلــظــتـــهــا الــتـــاريــخــيــة تـــعــد من أهم
الـقضايا التي تعانيـها الدراما العراقية
مــنـــذ نــشـــأتـــهــا  فـــيــحـــاول الــكـــتــاب
الـعـراقـيـون وأصـحـاب الـعـمل االبـتـعـاد
عن الـــــواقـع ألســـــبـــــاب ســـــيـــــاســـــيــــة
واجـتماعـية . وما شـاهدنا من مـقاربات
لــلــواقع احلـــيــاتي الــعــراقي من قــبل ال
يـعـدو ( سكـيـجـات ) فكـاهـية غـيـر جادة
او مـقــاربـات سـطـحــيـة غـيــر بـريـئـة من
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في سـاحة وسط الالذقية بسوريا يجتمع يومياً
ـديـنـة لـتـنـاول اإلفـطار في عـدد من فـقـراء ا
مـقـهـيـ شعـبـيـ عُلّـق أمام كلّ مـنـهـما
إعـالن مـكـتـوب بــخط يـد واضح وأنـيق:
(إفـطـار مجـاني للـصـائمـ طوال شـهر
بـارك).عـلى الرصـيف وأمام رمـضـان ا
مــــقـــهـى (اجلـــمّــــال). مـــجــــمــــوعـــة من
األشـخـاص يـتبـادلـون االبـتـسامـات والـنـكات بـيـنـما
ـاء ويـسـكـبـون الـطـعـام في صـحون يـوزع ثالثـة شـبـان ا
أنـيقة ومع االقتراب قليالً تتـضح الصورة أكثر: إفطار خيري
ـــقــهـى اخلــوض في حـــول مــائـــدة دافـــئــة.ويـــرفض أصـــحــاب ا
الـتـفـاصـيل ويـطلب أحـد الـشـبـان بـأدب وحيـاء عـدم الـتـقـاط أية
كنك الـتقاط الـصورة من بعـيد ال بأس في ذلك) صـورة قريبـة(
ويـشـيـر شـاب في الـثالثـ من عـمـره بكـلـمـات مـقـتـضـبة إلى أن
(واحـداً من هل اخلـير يـسـاهم معـنا في هـذا اإلفـطار) ويـضيف:

(للعام الثاني على التوالي نقوم بذلك).
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سلسل (الفندق) لصق الترويجي  ا

UO½U*QÐ WŠ«— …d²  wCLð WODŽ

…dzUD « w  «—Ë√  «d¼u−  ÊUO ½

كيم كارداشيان


