
احليـاة ال تـتحـمل اللـعب
على احلبـال، ألنها طريقة
مكـشوفـة وال تؤدي ااّل إىل
الفـشل. الـوجه احلقـيقي
لإلنسان هو الوجه االمثل
للتعـامل به مع اآلخـرين

مفاجأة يف الطريق إليك.
رقم احلظ/5

يــوم الــسعــد/الـثالثــاء

ابـدأ من جديد واترك
مــــــرحلــــــة العــمل
الـسابقـة وراء ظهرك،
وانـس اخلـســارة اليت
تعرضـت هلا. مـشروع
جـديـد يعــّوضك عن

الذي ذهب.
رقم احلظ/17

يوم الـسعد/ اخلـميس

ال تـكن لـينــًا يف اختــاذ
بعض القرارات العائلية،
فـاحلــزم مطلـوب يف كل
االوقــــات، ورســــالــــة
الـصـديـق اليت وصلـتك
األسبـوع املـاضي، كـانت
حتـمل همـومـًا قـدميـة

وذكريات بعيدة.
رقم احلظ/20

يــوم الـسعــد/ األربعــاء

ال تفكـر كثريًا مبـا حصل
لــك خالل الــــســنـــــوات
املاضـية وابـدأ احليـاة من
جـديـد، وبطـريقـة أكثـر
جـديـة وحيـويـة، املهم ال
تــستـسـلم لــوضعـك غري
الــسليـم. وكن حــذرًا من
بعــض النـصــائـح اليت ال

جتديك نفعًا.
رقم احلظ/18

يوم السعد/ السبت

وضعك املــادي جعلك يف
حمـك مـع العــــــائلـــــة
وااللتــزام جتــاههــا. ال
تبتئس من ذلك وتأقلم
مع الـــوضع اجلــديــد،
وحــاول خلـق منــافــذ
للتعـاون مع االصـدقـاء

ضمن االطار الصحيح.
رقم احلظ/19

يوم السعد/اخلميس

كل شـيء يـبعـث علـــى
التفاؤل واألمل  وجيعلك
تــسـري حنــو االحــسـن،
وتـتــطـــور بـــاجتـــاه
حيـــــســـــــدك عـلــيـه
اآلخـرون. اطمئـن امور
كـثرية تكــون لصـاحلك
وجتعلك يف وضع أفضل.

رقم احلظ/16
يوم السعد/األحد

حمــاوالت عــديــدة يف
العمل حتـاول احلد من
قـدراتك والتقـليل من
شأن ما تقوم به. انتبه
لـنفـــسك وعـمـلك وال
تكن خجواًل يف الرد على
هذه احملاوالت البائسة.

رقم احلظ/9
يـوم الـسعـد/اخلمـيس

ابتعد عن الـسهر، فانت
مـثقل بـهمــوم كـثرية،
وصحتك تتدهـور يومًا
بعـد آخــر. االستقـرار
مــطلــوب مـنك هــذه
االيام وعـائلتك حتـتاج
إىل جهــودك الـطـيبــة

معها.
رقم احلظ/11

يوم السعد/االحد

األحـزان سـيطـرت علـى
وضعك األسـبوع املـاضي،
لكـنهـــا تـبـــددت هـــذا
األسـبـــوع حتـت إحلـــاح
زوجتك واطفالك. اخرج
يف سفرة إىل مكان سياحي

لتكون يف وضع أفضل.
رقم احلظ/10

يــوم الــسعــد/الـثالثــاء

ممـارسات كثرية خاطئة
تقـوم بهـا، قلل مـن هذه
املمــارســات، وانتـبه إىل
نفـسك وال تكن مـتهورًا.
العـــائلــة حبــاجــة إىل
استـشــاراتك ال تـبتعـد

عنهم وكن رؤوفًا بهم.
رقم احلظ/13

يـوم الـسعـد/ اخلـميـس

امس كنت يف حالة صحية
سيئـة، تتحـسن حــالتك
األسبــوع القــادم ويكـون
بإمكانك ممارسة نشاطك
يف العمل واحلياة بعيداً عن
مـنغصــات الصحـة. احـد
االصـدقـاء يـقرتح علـيك

مشروعاً، اقبل به.
رقم احلظ/30

يوم السعد/االثنني

مــواطن القـوة والـضعف
مـكشـوفة لـديك، وكـأنك
ورقـــة مكـتــوبــة خبـط
واضح. اصـدقـاء كـثريون
حيـــــاولـــــون اســتـغالل
طيبتك، احذر منهم، وكن
معهم صـارمًا، وال تـندفع

كثريًا يف اجلري وراءهم.
رقم احلظ/21

يوم السعد/السبت
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1. اسـم اول جريـدة صدرت يف الـعراق
عام 1869/ ما يستعمل مع السالح.

2. من القوميات العراقية )م(
3. نــصف الدا/نـــدون)مــبعـثـــرة(/

حواجز)م(
4.يعوجا/تقع على الساحل)م(

5. مكــان عـبـــادة)م(/للـنفـي/تقــطع به
االشياء

6. حـرف مكـرر/حـرف مـوسيقـى/قـريـة
بصرية تقع يف قضاء ابي اخلصيب)م(

7. خطأي
8. بر/ يكسو العظام/قط)م(

9. احـــصل/ يــتــم فــيهـــــا الــنـــــزال
للمالكمني)م(/خديعة

10. نـقيـض جـــزر)م(/تكـســو الفــواكه
واملكسرات)م(/فقد عقله.

11. حرف مكرر/عاصمة عربية
12. مفهــوم سيــاسي يعـين حكم الـشعب

للشعب )م(.

1. رئيسة وزراء هندية سابقة توفيت اغتيااًل.
2. مسلسل عربي ذو عدة اجزاء نال شهرة و
استحسانا من ابرز ابطاله حييى الفخراني.

3. لباس/حرف موسيقي)م(/نصف غاطس/
حرف مكرر

4. عملة اوروبية)م( قادم )م(/حيوان ذو جناحني
)م(

5. العب كرة قدم برازيلي شهري يلعب حاليًا يف
نادي برشلونة.

6. اسحب/لالختيار/علم مذكر
7. علم مؤنث)م(/من الطيور املهاجرة

8. مل يتذكر)م(/حرف مكرر/يف رأس اإلنسان)م(
9. مؤلف وأديب عراقي كتب العديد من املسلسالت

الدرامية منها الذئب وعيون املدينة/ مسك عراقي
10. منفرد/حروف من منطاد

11. دولة أوروبية/للتمين)م(
12. حرف مكرر/بنت امللك)م(

افقي

عمودي

اعداد: يوسف فضيل

حيتاج املواطـن إىل االمان كي يعيش
وميارس حيـاته على حنـو طبيعي.
واألمـــان ال يـــأتـي بـــالـنـيـــات أو
التمنيات، بل يـأتي نتيجة استقرار
احليــاة، ووجــود عيــون ســاهــرة
بـإمكانها متابعة احلركة اليومية يف
الـشـارع. فـاألمـان اآلن هـو املـطلب
األول الذي يـريده املـواطن، ليـقوم
بعـدهـا بعـمليــة بنـاء بلـده الـذي
دمرته احلـرب، ويد التخريب. ففي
هـذا البلـد الـذي مسـي عرب القـرون
بـدار السالم واألمـان، ال يشعـر فيه
اإلنـسـان ال بـاألمـان وال بـالـسالم.
فـاملواطن يـريد ان خيـرج من بيته
ويعـود إليه سـاملـًا معـافـى، دون ان
يتعرض للتـسليب يف أية حلظة، ويف
أي مكان، وبكل الطـرق، أو يتعرض
للموت اجملـاني بطلقة طائشة ،أو ان
خيـطف وهذه كـارثة أخـرى تضاف
إىل كوارثنا الكثرية. وهنالك عشرات
القـصص اليت باتـت تصلح ان تكون
مادة للحديـث والتندر على طريقة
شــر الـبلـيــة مــا يـضـحك! احــد
االصدقـاء اوقفه شـاب، وطلب منه
اجـرة العودة إىل احـدى احملافـظات
ألنه تعــرض إىل الـســرقــة حــسب
ادعائه، فما كان من هذا الصديق إال
ان نـقده ألف دينـار، فضحك الـشاب
بعـد ان شهـر سكيـنًا بـوجهـه وقال
اعـطيٍن كل مـا عنـدك، ألني لـست
متـسواًل، وإمنـا امتلك كـل الوسـائل

إلفراغ جيوبك!
وصديق آخـر قال: صعـدت يف احد
بـاصات نقل الركـاب احلكومية، ويف
شدة االزدحـام صعدت جمـموعة إىل
البــاص، وشهــرت الــسالح بــوجه
الـســائق ليــوقف بــاصه، ومـن ثم
انزلـوا الركاب واحـدًا واحدًا بعد ان
افـرغــوا جيـوبهـم إال من مـائـتني

ومخسني دينارًا للعودة إىل البيت!
تـصــوروا.. حيـصل هــذا يف بغــداد
العــاصمــة اليت يفـرتض ان يكـون
األمن فيها مـوجودًا، ويتنقل الناس

فيها بإطمئنان!
اليسـوا اذن مفخخني، ولكـن مباذا؟
بـالشـر، مـستـغلني غيـاب االجهـزة
األمنـية، وسلـطة القـانون وقـدميًا

قيل: إذا غاب القط ألعب يا فأر!
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الفنانة مـدحية يسرى واحدة من
الفنانات العربـيات اللواتي قدمن
افالمًا استطاعت ان تقاوم الزمن،
وتبقى ليـومنا هذا، نـظرًا ملا جاء
فيهـا مـن مضـامـني اجتمـاعيـة
نبيلـة، ومعاجلـة سلبيـات كثرية
لـذلك الـواقع.. ومـدحيــة يسـري
عـاصــرت الكـثري مـن الفنــانني
القـدماء، واصبحـت افالمها معهم
عالمـــات مـتـمـيـــزة يف تـــاريخ

السينما املصرية.
شـاركت مع يوسف وهـيب، وفريد
االطـرش، وليلى فـوزي، وشاركت
مع املوسيقـار حممد عبـد الوهاب
لـبــضع ثـــواٍن يف احــــد افالمه،
وبالـتحديـد يف مشـهد من اغـنية
)بالش تـبــــوسـين يف عـيـيّن(.
ونـتيجـة جلهـودهـا الـواضحـة يف
السينمـا املصرية، يقـوم مهرجان
العامل العـربي للسينمـا يف باريس
بـتكــرميهــا، وعــرض عــدٍد من
افالمهـا اليت شكلت حضـورًا فنيًا
واضحــًا حيـنمـا عـرضـت، منهـا
)االفـوكـاتــو واني راحلـة، وارض
االحالم وبنـات حـواء(. ويف آخـر
حـــوار معهــا سـئلـت عـن امجل
االشـياء الـيت حتققت يف حـياتـها،
خالل هـذه الـرحلــة الطـويلـة،

مت البـدء بــأعمــال الرتمـيمـات
لعـــاصمــة اآلشـــوريني منــرود.
وسوف تـشمل احلملـة أعمال رفع
الـنفــايــات، تــرمـيـم اجلــدران
املنهـارة، تثبيت بوابـات حديدية
جديدة وتـرميم االجزاء األخرى
من األبـنيــة ويف نفـس الـــوقت
احملافظة على اصالة تلك املواقع.

وقد حدد الـسيد مـزاحم حممود
مـديـر اآلثـار نــوع الرتمـيمـات

وكالة )آكي( اإليطالية لألنباء
وضع مـركز العلـوم البحريـة التابع
للمجلس الـوطين للبحـوث اإليطالي
)أطلـس األمـواج والـريــاح( لُيـسّهل
اإلحبـار يف حـوض الـبحــر األبيـض
املـتــوسـط. ويـشـري املــركــز إىل أّن
)عشاق البحر يستطيعون يف مرحلة
الـتخطـيط للـرحلـة، بـاإلضـافـة إىل
أحـوال الطقس، التعرف مسبقًا على

زياد مسعود
تصوير: عادل قاسم

بعض املقـاهي حتى التسعينيات
كـانت متـخصصـة فهنـاك مقاه
للجنـود الذين ينـوون السفر إىل

مـن مقـهى الـواق واق إىل مقـهى الـطرف
اتخذ املقهى عند العراقيني منذ ظهوره يف

زمن العباسيني صيغة اجتماعية يجتمع فيه
الناس للراحة واملتعة وتبادل االحاديث

والسمر.
واختلفت مهمات املقاهي وانواعها حسب
الظرف التاريخي وحسب املكان، فمقهى

)الطرف( الشعبي الذي يجمع وجوه القوم
عصراً وليالً يف خمسينيات القرن املاضي

وحتل فيه مشاكل وتخلق فيه ازمات احياناً
يختلف عن مقهى الطريق الذي يتخذ

مكانه بني مدينة واخرى أو يف شارع عام
يستريح فيه الناس من )وعثاء( السفر،

حيث يشربون الشاي ثم ينطلقون إلى
اجلهة التي عزموا السفر اليها وبذلك يكون

هذا املقهى متحركاً ال عالقة اجتماعية
وثيقة فيه، فزبائنه يف تغيير دائم وبشكل

يومي.

احلالي( ومن هذه املقاهي املقهى
الربازيلي االنيق يف شارع الرشيد
ومقهى )سـوسي كوفيه( الذي ال
جيرأ مفلس مثلـي على الدخول
فيه لغالء أسعـار الشاي واحلليب

والكيك الفرنسي.
خالل زمـن احلـــــروب تغـريت
اوضـاع املقـاهـي وحلت مقـاهي
)السرعة( و)اشرب وانت ماشي(
حمل ذلـك االسرتخــاء القـــديم
الـــذي مل يعـــد مـــوجـــودًا. ان
استعادة صورة املهقى التقليدية
باطار جـديد امر يعـد أكثر من
ضــروري اذ ال جيــد الـتــاجــر
والفنان واالديب واالذاعي مكانًا
جـديرًا بلقاء اصـدقائه لتحقيق
وقت طيب سـوى البيت كـما ان
تطويـر جتربة مقهـى اجلماهري
بانـشاء مقـاه تتسـم بالـشعبـية
وبـاالنـاقــة والنظـافـة معـًا أمـر
حيـوًي يتـم لصـاحل اجلمـاعـات
املثقفـة الـيت تبحـث عن مكـان
للحوار واالسـرتخاء غـري مقرات
االحزاب واجلمعيات وتلك مهمة
ميكـن ان تـضـطـلع بهـــا وزارة
الـثقــافــة وامــانـــة بغــداد يف
العـاصمـة واجملـالـس احملليـة يف
احملافظات.. ومتى توفرت النية
كان التنفيذ ممكنًا فهل سألتقي
يـومـًا مع اصـدقـاء لي يف مقهـى

)ثقايف(؟

هلواة اخليل والفروسية يف الكرخ
ومقـاه للـ)بكّيه( الذين يراهنون
علــى خيـول )الـريـسـز( قـبل

غلقه.
ومن املقـاهي اخلـاصـة مقـاهي
االدبـاء والفنـانـني مثل مقـاهي
الـبلدية والربملان وحسن العجمي
)وحــده ظل مــوجــودا( وكــان
مقهـى )الواق واق( مقـابل نادي
االعظميـة مقرًا جلماعة )الوقت
الضــائع( اليت تــزعمهــا الفنـان
الـكبري جواد سلـيم ومعه حسني
مردان وفـؤاد التكـرلي وحمـسن
مهـدي وغريهم مـن الطلـيعيني

من الرسامني والشعراء الشبان.
كــان املقهـى مقـرا اجـتمــاعيـًا
معروفـًا فمقـهى خلـيل يف شارع
الــرشيـد كــان مقهـى تـصل إىل
صاحبه معـاشات طلبـة الكليات
من اهـاليهم ويقـوم احلاج خليل
عـند تأخـر راتب االهل بتسليف
رواده من الـطلبـة حلني وصـول

)املقسوم(.
بعـض املقــاهي كـانـت للنـدوات
وكبـار االدبــاء والفنـانـني مثل
مـقهى الـربملان قـدميًا الـذي كان
مقــرًا لـلنـــواب واالعيـــان زمن
احلكـم امللكـي فهــو قــريـب من
سكـن هــــؤالء القـــادمـني مـن
احملــافظــات ومن مقــر الربملـان
أيضًا )وكان مقـرها بيت احلكمة

)جبهـات( الــدم وهنـاك مقـاه
لآلالتـيــة واملـطــربـني قــرب
االذاعـة وهناك مقهـى للخرسان

ال يزال موجودًا يف بغداد.
وقدميًا كانت هناك مقاه خاصة

مبناسبة تكرميها يف مهرجان العالم العربي للسينما يف باريس
مدحية يسري:

حب الناس أهم اجناز يف حياتي

أطلـس جديد لإلحبـار يف حـوض املتوسـط
كّله(.ويشري اجمللس الوطين للبحوث
إىل أّن األطلــس أداة عــمل مفـيـــدة
للغـاية )فـهو يغـّطي مجيع املـناطق
املهمة بالنسبة لإلحبار(. وسيضطلع
األطلـس اجلـديـد بـدور أســاسي يف
التخطيـط لبناء املـرافىء، وتـشييد
الســدود، وحلسـاب نـسبـة الطـاقـة
البـديلة من مـوج ورياح، يف إيطـاليا

ويف املتوسط بشكل عام.

يوّفـرها عـادة مركـز الرصـد اجلوي
األوروبي، وبـالتـدابـري اليت اُتخـذت
علـى طـول الشـاطـىء بـاالستعـانـة
باألقمـار الصـناعيـة. وأّكد الـباحث
كافـالريي  أّن )الـنتيجـة هي عـبارة
عن رسم يصف عـرب املعايري املفصلة
كـارتفـاع املـوجـة، طـوهلــا زمنهـا،
واجتـاههـا ، وقـوة الـريح واجتـاههـا،
واملنـاخ البحـري يف حوض املتـوسط

البحـر(.وال ميـكن االعـتمـاد فـقط
علـى املعلومـات اليت تقّدمهـا األقمار
الـصنــاعيـة يف هـذا اجملــال، فهي ال
تـستـطيع رصـد الـتنــوع املنــاخي
الكبري عـلى شـطآن املـتوسـط. وقد
تنــاول جملـس الـبحــوث املــشكلــة
بــالـتعــاون مع سالح الـبحــريــة يف
إيـطاليـا، واليونـان، وفرنـسا، ومّتت
االستعـانة بـاملعطـيات املتـاحة اليت

يف مركز العلوم البحرية، إىل أّن )هذا
األطلـس أكثر مشـولية مـن األطالس
املتـوفــرة حتــى اليـوم(، وأضـاف
)تعتمد هذه األطالس بطبيعة احلال
بـشكل خـاص علـى املعـطيـات اليت
تــسّجلهــا الـسـفن بــالـعني اجملــّردة
فيجمعها وحيّللها قسم رصد األحوال
اجلوية اهلولندي، وُتنشر حتت شكل
لـوائح تـشـمل منــاطق واسعــة من

حـالة الـرياح، واألمـواج علـى طول
مـسارهم(. ويقـّدم األطلس، املتـوفر
أيضـًا على قـرص مدمج، معلـومات
عـن الوضع يف أكثر من مائَتي نقطة
يف املتـوسط، وبنـاًء علـى إحصـاءات
الــسنــوات العـشــر األخرية، جــرى
حتليل حـالـة املـوج والـريـاح يف كّل

شهر، وفصل فيها.
وأشـار لوجيي كـافالريي، وهـو باحث

فـأجـابـت: حب النـاس، وقـدرتي
علــى العـطــاء لكـل من حـــولي،
والعطـاء البـد ان يقـابـل بعطـاء

وحب.
وعن نـوع املنـافسـة بينهـا وبني

ممثالت جيلها قالت:
مل تكن هنـاك اية منافـسة.. فقد
كنـا نـسهـر كل مخـيس ونـذهب
لنـشاهـد األفالم اجلـديدة مـعًا يف
دور العــرض ونـتـبــادل اآلراء يف
ادوارنا وهـذا انعكس علـى كل ما
قـدمنـاه من أفالم حقـقت متعـة

حقيقية ملشاهديها. 
واكـدت علـى ان عـالقتهــا بعبـد
احلليم حافظ تعتز بها كثريًا النه
كان يـسكن يف نفـس العمـارة اليت

تسكن فيها، وكانا يلتقيان معًا.
واجـابـت عن سـؤال حــول متيـز
عصـرها الـسينمـائي عن العـصر

احلالي قائلة:
احـببنا الـسينمـا، واحببنـا مصر
وكان همنا هو ان نرفع اسم مصر
عــاليــًا، دون ان نفكـر بــأي شيء
آخر. واسـتطعـنا بـهذا الـشكل ان
جنـوب العـامل مـن خالل افالمنـا
معـربيـن عـن الـــواقع احلقـيقـي

جملتمعنا.

البدء برتميم آثار منرود
املطلـوبـة. وهـو يف نـفس الـوقت
عـامل اآلثـار الـذي اكـتشف أجـزاء

مهمة يف منرود.
وقال السيـد مزاحم لقد تضررت
أجـــزاء كثـرية من منـــرود بفعل
املناخ وقسـم منها بسبـب السرقة

اثناء احلرب.
ومت جـدولـة اعمـال الرتمـيمـات
لتنتهـي مع نهايـة شهر حـزيران

اجلاري.

..

اعرتفت جلنـة املهرجـانات الـعليا
التابعـة لوزارة الثقـافة املصـرية
جمـددا مبهـرجــان االسكنـدريـة
السيـنمائـي الدولي بعـد ان كانت
سحبـت دعمهـا له اثـر الفـوضـى
الـيت شابت الـدورتني السـابقتني
بعــــد اعــــادة تـنــظـيـم ادارة

املهرجان .
وقــال مــديــر املــركــز القــومي
للسيـنما املصـرية علي ابـو شادي
لوكـالة فـرانس بـرس ان االتفاق
مت بني مجـعيـــة كتــاب ونقــاد
السيـنما اجلهة املنظمة للمهرجان
وجلنـة املهـرجـانـات العليـا علـى
تشكيل جلنة تشرف على فعاليات
الـدورة العشـرين اليت ستـعقد يف

شهر ايلول املقبل .
وتتـكون هـذه اللجـنة مـن رئيس

االعرتاف مبهرجان االسكندرية
السينمائي

املهـرجـان النـاقـد رؤوف تـوفيق
الـذي مت تعيـينه بعــد ان سحبت
وزارة الـثقافـة دعمـها له ومـدير
املـركز القـومي للسـينما املـصرية
عـلي ابـو شــادي ورئيـس االدارة
املـركزية للـرقابة علـى املصنفات

الفنية .
وكذلك مـدير صنـدوق التنـمية
الثقــافيـة صالح شقـويـر الـذي
تتـــوىل هيـئتـه تنــظيـم حفـلي
االفـتتـاح واالخـتتـام اضـافـة اىل
رئـيــس اجلـمعـيـــة املـنـظـمـــة
للمهـرجان ممـدوح الليثـي الذي
وعـــد ان اليـتـــدخل يف الـــدورة
املقبلـة يف مهام رئـيس املهـرجان
واجلهــة املـنـظـمــة وان خيــضع
للـتصـويـت اجلمـاعـي يف اللجنـة
اجلــــــديــــــدة املـــــشــكلــــــة.

طالبـت فرق االطفاء يف مدينة
بادريون غرب املانيا رب عائلة
بتعويضات قدرها 12 الف يورو
العمـال البحث اليت قـامت بها
عـنــد اخـتفــائه يف حـني انه
وضع سينـاريو يـوحي مبقتله
ليتمكن من متضية عطلته مع
عشيقـته .وقال النـاطق باسم
املدينة نـطالب بتسـديد املبلغ

خيانة زوجية باهظة الثمن
املـالي بـاسم دافعـي الضـرائب

والعدالة . 
القضية كـانت خدعـة وليست
وضعـا طـارئـا .وقــد اختفـى
الــرجل يف مـنتـصـف شبــاط
تاركا دراجته النارية عند ضفة
نهر وحمركها دائر ليوحي بانه
قضـى غـرقــا اذ انه الحيــسن

السباحة . 


