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استراحة املدى

الــــــــــرســــم عـلــــــــــى الــــــــــزجــــــــــاج

بعد جدل واسع

برلني تقرر عرض اوبرا ايدومينو

استـثامر الــرمــوز القـــديمــة يف مجـــاليــات حـــديثــة

بـرلني (رويترز) :قـالت دار أوبـرا يف بـرلني يـوم اجلمعـة انهـا ستعـرض
أوبــرا ملــوت ـســارت تــظهــر فـيهــا رأس الـنـبـي محـم ــد مقـطــوع ــة بعــد أن
تــراجعت الـشـرطــة عن رأيهـا بـأن عـرض االوبـرا يـشكـل خطـرا أمـنيـا.
وقـالـت دار دويتـشه أوبــرا يف بيـان "املـسـؤولــون عن القـرار بعـرض أوبـرا
ايدومنيو...قرروا تقدمي عرضني هذا العام".
وأثــارت كيــرسنت هـارمـس مـديــرة دويتـشه أوبـرا جـدال الـشهـر املــاضي
عنـدمـا ألـغت عـرض االوبـرا الـتي حتـوي مـشهـدا يـظهــر رؤوس النـبي
محمد والسيد املسيح وبوذا بسبب اخلوف من أعمال عنف اسالمية.
وكانت الـشرطة قـد قالت لهـارمس يف بدايـة االمر ان االوبرا قـد تشكل
خطـرا أمـنيـا "غيـر محـسـوب" .وبعـد اعــادة تقيـيم الـوضع قـررت أنه ال
يــوجــد خـطــر مـلمــوس علــى دار االوبــرا أو أي مـن العــامـلني فـيه ــا من
عرض أالوبرا.
وقـالت دويتشه أوبـرا ان أقرب وقت لتـقدمي العرض هـو يف كانون األول
لكنها لم حتدد أي تواريخ.
وقـبل قــرار الغــاء العــرض بـفتــرة قــصيــرة أثــار البــابــا بنــديـكت غــضب
املــسلـمـني خالل زيــارة الملــانـيــا عـنــدمــا اسـتــشهــد بـنـص مـن العـصــور
الوسطى ربط انتشار االسالم بالعنف.
وث ـ ــارت اخمل ـ ــاوف مــن وق ـ ــوع أع ـم ـ ــال عــنف يف ب ـ ــرلــني أيـ ـض ـ ــا ب ـ ـس ـبــب
احـتجاجـات املسلـمني التي شـابها العـنف بعد نـشر رسـوم كاريـكاتيـرية
تسخر من النبي محمد العام املاضي.
وأدان سياسيـون وفنانـون الغاء عـرض االوبرا وقـالوا انه ال يـتعني على
االملان أن يذعنوا للخوف من االرهاب.
وقالت املستشارة أجنيال ميركل ان الغاء العرض كان خطأ وأن الرقابة
الـ ــذاتـيـ ــة لـن تـ ـسـ ــاعـ ــد يف ردع
االشخ ـ ــاص ال ـ ــذيــن ي ـ ــري ـ ــدون
ممارسة العنف باسم االسالم.
وت ـ ــزامــن اخلـالف مع م ـ ــؤمت ـ ــر
ترعـاه احلكومـة لتعزيـز احلوار
مع املسلمني يف أملانيا وعددهم
 3,2مليون نسمة.
وأصـبحـت م ـس ــأل ــة االن ــدم ــاج
أولـويـة بـالنـسبـة للحكـومـة مع
تـزايـد اخملـاوف بشــأن التطـرف
االسـالم ــي يف أنـح ـ ـ ـ ــاء أوروب ـ ـ ـ ــا
وظهـور طبـقة دنـيا مـن الشـبان
املـسلـمني واسـاســا من االتـراك
الــذين يـشعــرون بخـيبــة االمل
يف املانيا.

بابل /مكتب املدى

الفنانة نداء الفالح

ال ـ ــرســم عل ـ ــى ال ـ ــزج ـ ــاج اح ـ ــد
الـفـ ـ ــن ـ ـ ـ ــون ال ـ ـتـ ــي عـ ـ ـ ـ ــرف ـ ـتـهـ ـ ـ ـ ــا
احلـض ــارات ال ـش ــرقـي ــة واتخ ــذ
شـ ـكـل الـفـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـيـفـ ـ ـ ـ ــسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء يف
احل ـ ــضـ ـ ـ ـ ــارت ــني اإلغ ـ ـ ـ ــريـق ــي ـ ـ ـ ــة
وال ــروم ــانـي ــة واتــسع كـثـي ــرا يف
ال ـ ــدي ـ ــان ـ ــة الـيـ ـس ـ ــوعـي ـ ــة عـب ـ ــر
االيق ــون ــات امل ــرس ــوم ــة وك ــانـت
امل ـ ــواد امل ـ ـســتعــمل ـ ــة هــي ق ــطع
االحجـ ــار الــصغـيـ ــرة وامللـ ــونـ ــة
واهم مامييـز تلك الفسـيفساء
هو التمثيل للرموز الدينية يف
امل ـ ــراحل احل ـضـ ــاريـ ــة املـبـكـ ــرة
وم ـ ـ ـ ــازال ال ـكـ ـث ــي ـ ـ ـ ــر م ــن تـلــك
ـ
اجلدرايـات والرسـوم محفـوظاً
يف اكثر متاحف العالم .
زمـن التـمثـيالت الــرمــزيــة كــان
العـمـل مكــرس ــا للفـصــول ومــا
ت ـ ـن ـ ــطـ ـ ـ ـ ــوي عـل ـ ـيـه مـ ــن دالالت
خـ ـص ـب ـ ــة واس ـت ـم ـ ــرار لـلح ـي ـ ــاة

واقتــرح بعـض الـفنــانـني عالقــة
واضح ــة بـني الفـص ــول وامل ــرأة ،
الن املرأة هـي الرمـز الدال عـلى
احلـ ــي ـ ــاة والـ ـط ـب ــيعـ ـ ــة  ،كـ ـ ــذلـك
االهـتـم ــام الـ ــواضح ب ــاالل ــوه ــة
الـ ـشـ ــابـ ــة املـ ــذكـ ــرة الـتـي كـ ــانـت
رمـ ــزيــتهـ ــا دالـ ــة علـ ــى الق ـطـب
الذكوري يف احلياة والكون .اما
الزجـاج امللون فـقد دخل قـدميا
الـى البيت الـشرقـي وكان مـركزا
ضمـن العناصـر املكونـة لالبواب
والشبـابيك التي دخلـت وسيطا
جـماليـا وتزويقيـا يف الشـناشيل
 ،حيث كـان الزجاج امللـون طرفا
يف ذلك الضفــاء جمــاليــة علـى
واج ــه ـ ـ ــات الـ ـبـ ـي ــت الـ ـ ــشـ ـ ـ ــرق ــي.
وملعـرفـة املـزيـد عن الــرسم علـى
الـزجـاج الـتقينـا الفنـانـة " نـداء
الـفالح " وق ــالـت  :دخل ال ــرسـم
علـ ــى الـ ــزجـ ــاج حـ ــديـثـ ــا حـيـث
أصبح ضمن الـتصميم األساس
للـبـنـ ــاي ـ ــة املعـمـ ــاريـ ــة والـ ــرسـم
اسـتفــاد أيـضــا مـن احلــروفـيــة ،
كتابات قـرآنية او مناظـر تراثية
او ت ـصـ ــامـيـم حـ ــديـثـ ــة  ،تـكـ ــون
ضـمـن بـنـيـ ــة جـمـ ــالـيـ ــة ضـمـن
الـبـنــاء او األبــواب وال ـشـبــابـيك
وحتى يف السقوف الثانوية.
وأضـافـت الفنـانـة نـداء الفالح :
متيــز البـاب اخلــشبـي مبكـونـات
فـنـيــة مـنهــا الــرسـم او الكـتــابــة
عل ــى ال ــزج ــاج م ــا اضف ــى عل ــى
الـبــاب جـمــاال ورونقــا  0وازدهــر

هــذا اللـون مـن الفـن التــزييـني
ح ـ ــديــثـ ـ ــا يف العــمـ ـ ــارة احلل ـي ـ ــة
احلديثة.
وعن كـيفيـة إتقـانهـا لهــذا الفن
قالت نـداء الفالح  :انا خـريجة
معه ــد التـكنــول ــوجي ــا  ،وعمـلت
مـ ــوظفـ ــة يف دائـ ــرة طـ ــرق بـ ــابل
وبـسـبب الـظ ــروف االقتـصــاديــة
الصـعبة تـركت العمـل واجنذبت
الـى احمليط الفني يف محـافظة
ـب ـ ـ ــابـل وذلــك الرت ــبـ ـ ـ ــاط زوج ــي
بـاحمليط الفنـي وقررت املشـاركة
يف احل ــركـ ــة الفـنـي ــة ب ــواس ـط ــة
الـ ــرســم علـ ــى الـ ــزجـ ــاج  ،وكـنـت
اقضـي السـاعـات الطـويلـة وملـدة

س ـن ـتــني يف ال ـتــمـ ـ ــري ــن والع ــمل
والـبحث املتـواصل حتـى تعـرفت
علــى خـصــائـص هــذا الفـن وكل
لون وكيفـية استعمـاله ،وأجنزت
آالف الـقـ ـ ـطـع الـ ـ ـ ـ ــزج ـ ـ ـ ــاج ــي ـ ـ ـ ــة
م ـتـ ـض ـم ـن ـ ــة اي ـ ــات م ــن الق ـ ــران
الـك ـ ــرمي وال ـ ــرس ـ ــوم ال ـت ـ ــراث ـي ـ ــة
والبابلية،
ـط ـ ــور ع ــملــي ك ـثــيـ ـ ــرا .هـ ـ ــذا
وت ـ ـ
مــاقــالـته الفـنــانــة ن ــداء الفالح
واضافت :وبتشجيع من العائلة
واألقارب والفنانني يف احملافظة
أصـبحـت اعمــالـي اكثــر رصــانــة
وتـوفـرا علـى املهــارة واجلمــاليـة
الع ــاليــة ،وتـطــور اهـتمــامـي من

من اعمال الفنانة

(املنشار) بجزئه الثالث يتصدر ايرادات األفالم يف أمريكا
لــوس اجنليـس :تــصـ ــدر الفــيلـم
اجلـديـد "املنـشـار :اجلـزء الثـالث"
اي ـ ـ ـ ـ ــرادات االفـالم يف ام ـ ـ ـ ـ ــريــك ـ ـ ـ ـ ــا
الـشمـاليـة محققـا مبيـعات تـذاكر
قيمتها  34,3مليون دوالر.
وهـ ــذا هـ ــو احـ ــدث اجـ ــزاء سل ــسـ ــة
افالم الــرعـب الــشهـيــرة "املـن ـشــار"
وتـدور قصـة الفـيلم حـول "الـرجل
املـنــش ــار" ال ــذي يـنجـح يف اله ــرب

مـن مـط ــارديـه ولكــنه علـ ــى وشك
امل ــوت .ويـتـم اخـتــط ــاف ج ــراح ــة
بارعة وتكلف مبهمة ابقاء الرجل
املـن ــش ـ ــار علـ ــى قـيـ ــد احلـيـ ــاة كـي
يسـتطيع مـراقبـة ضحـية جـديدة
مت ـ ــر مع ال ـطـبـيـبـ ــة بـ ــاخـتـبـ ــارات
قــاسـي ــة وضعهــا ال ــرجل املـن ـشــار.
واحـتفـظ ب ــامل ــرك ــز الـث ــانـي فـيلـم
"ال ـ ــراحـل" محـققـ ـ ــا  9,8ملــي ـ ــون

دوالر .وي ــدور الفـيلـم حــول حــرب
بني أفـراد شـرطـة ومجــرمني وهـو
بـطولـة جاك نـيكلسـون وليـوناردو
دي كـابريـو ومات دميـون .وتقهـقر
مـن املركـز االول الى الـثالـث فيلم
"املـنـ ــاف ــس" محـققـ ــا  9,6ملـيـ ــون
دوالر.
وي ـ ــدور الفــيلــم ح ـ ــول اث ـنــني مــن
الـسحــرة بـينـهمــا تنــافـس شــديــد

ملصق الفيلم

الكلــــامت املتقــاطعـــة
إعداد  /حازم الباوي

ممـا يـؤدي الـى منــافسـة مـستمـرة
مـن اجل حتــديــد مـن سـتك ــون له
الـ ـ ـســيـ ـ ــادة يف عـ ـ ــالــم الـ ـ ــسحـ ـ ــرة.
ويتحــول الصـراع الـى معـركـة ذات
تـبعــات خـطــرة علــى حيــاة كـل من
يحيط بهما.
وت ــراجع مـن امل ــرك ــز الـث ــالـث ال ــى
ال ـ ـ ــرابـع ف ـيـلــم "أعـالم وال ـ ـ ــديــن ـ ـ ــا
()Flags of Our Fathers
بإيرادات قدرها  6,4مليون دوالر.
ويحكي الفيلم قصص ستة رجال
ام ــريكـيـني رفع ــوا علـم بالدهـم يف
معــركــة جــزيــرة ايــوا جـيـمــا الـتـي
كـ ــانــت نقــطـ ــة حتـ ــول يف احلـ ــرب
العاملية الثانية.
وتـ ــراجع مـن املـ ــركـ ــز الـ ــرابع الـ ــى
اخلـ ــام ــس فــيلـم "بـ ــدايـ ــة املـ ــوسـم
( )Open Seasonمحققا 6,1
مليون دوالر.
ويـنـتـمـي "ب ــداي ــة امل ــوســم" الفالم
الــرســوم املـتحــركــة ويحـكي قـصــة
دب يقدم عروضا ترفيهية للسياح
ال ـ ــواف ـ ــديــن عل ـ ــى بل ـ ــدة صغـي ـ ــرة
ويعــي ــش حــي ـ ــاة ه ـ ــانــئ ـ ــة يف كــنف
ح ــارس غ ــاب ــات رب ــاه مـن ــذ ان ك ــان
صغيــرا اال ان حيـاته تـنقلب رأسـا
عل ــى عقـب عـن ــدم ــا يقــنعه غ ــزال
بــتـ ـ ــرك هـ ـ ــذه احلــي ـ ـ ــاة الهـ ـ ــادئـ ـ ــة
واالنطالق الى الغابة.

من اعمالها ايضاً

خالل التصميم وانتقاء االلوان
وهــذا يــأخــذ مـنـي وقـت ـاً ط ــويال
ق ـ ـبـل مـ ــب ـ ـ ـ ـ ــاش ـ ـ ـ ـ ــرتـ ــي يف وضـع
اللمسات االولى للتنفيذ  .وعن
وف ـ ــرة امل ـص ـ ــادر الف ـن ـي ـ ــة ق ـ ــالــت
الـفنــانــة نــداء :لم تـكن املـصــادر
متـوفرة ،وهي قليلة ونادرة جدا،
ـوج ـ ـ ــود مـ ـنـهـ ـ ـ ــا اليـ ـتـع ـ ـ ــدى
وامل ـ ـ ـ ـ
ـ
الكراسـات البسيـطة ولكني اآلن
اعـتـم ــد كلـي ــا عل ــى االنـت ــرنـيـت
وخ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ــة املـ ـ ـ ــواقـع املـ ــص ـ ـ ــري ـ ـ ــة
ـ
واخلـل ـيـجــيـ ـ ـ ــة ووف ـ ـ ــر لــي ه ـ ـ ــذا
التوسـع باالطالع آفاقا اكبر من
اجل ت ـط ـ ــوي ـ ــر عــملــي وتع ـمــيق
األفكار والتصاميم واأللوان.
وعـن عملهـا االن قـالـت الفنـانـة
نـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداء  :اشـ ـ ـت ـغــل االن عــلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى
واجهــات بيــوت حــديثــة وكــذلك

-1من افالم هدى سلطان
 -2عدّاء عربي -نصف واعد
-3تكتب قبل الوفاة)monky(-
-4ثلـث ـ ــا لعـب -مـ ــرطـبـ ــات عـ ــراقـيـ ــة
معروفة (م)
 -5ن ـ ـصـف مـ ـنـح ـ ـ ــة -ق ـ ـ ــدم ــن -ب ـ ـ ــدو
(مبعثرة)
-6مالعنة -ممثل فرنسي (م)
-7نحلة -اداة نفي -متشابهان
-8ليث غاضب -زعيم ايطاليا
-9سياسي روسي -حروف متشابهة
 -10فلم عربي
-11ن ـ ـ ـ ـ ـصــف ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارس -اداة ن ـف ـ ـ ــي-
()Home
-12عاصمة قبرص

عمودي
-1صاحب قصيدة داغستان بلدي
-2زعيم ثورة التوابني
-3حــرف مـت ـشــابهــة -نــادي قـبــرصـي
(ناقص حرف)

حل العدد السابق

اجنيال ميركل

القطـط واألرانب ضحـايـا الـسحـر األسـود يف عيـد القـديـسني

نيويورك :مع اقـتراب احـتفاالت
عـ ــيـ ـ ـ ـ ــد جـ ــم ـ ـيـع الـقـ ـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــسـ ــني
"هـالـوويـني" ،التـي تتــرافق عـادة
مع انـتشـار اخلـرافـات والـشعـوذة
والــسح ــر ،تعـم ــد بعــض مالجـئ
احليـوانـات يف الـواليـات املتحـدة
إلــى تعليـق بيع القـطط الـسـود،
مل ــنع اس ــتخ ـ ـ ــدامهـ ـ ــا يف أعــمـ ـ ــال
الـسحـر ،أو حتـى التـضحيـة بهـا
يف بعض طقوس الشعوذة.
ويـ ـسـتـم ـ ــر العـمـل به ـ ــذا القـ ــرار
طــوال فتــرة االحـتفــال بــالـعيــد،
ال ـتــي تــب ـ ـ ــدأ مــن أواخـ ـ ـ ــر شه ـ ـ ــر
ت ــش ـ ــريـن األول اجل ـ ــاري ،حـت ـ ــى
الــث ـ ــانــي مــن تـ ــش ـ ــريــن الــث ـ ــانــي
املق ــبل ،يف ال ـ ــوالي ـ ــات امل ــتح ـ ــدة
والعالم.
وقــال فيل مـورجـان ،مـديـر أحـد
مالجـئ احليـوانــات األليفـة" :إن
الـشعور بـوجود قـوى خفيـة لدى
بعــض احلـيـ ــوانـ ــات ،ك ـ ــالق ـطــط
الـ ــسـ ـ ــود أو األرانــب الـ ــشـ ـ ــديـ ـ ــدة
ال ـبــي ـ ــاض ،وال ـتــي ت ـ ــربــط ع ـ ــادة
بخـلفــي ـ ـ ــات شــي ــط ـ ـ ــانــي ـ ـ ــة ،هــي
أسطـورة قـدميـة وال تـزال تـخيم،
لألسف ،على عقول البعض".

احلمل

امليزان

21اذار 20نيسان

21ايلول 20ت االول

يف هذه الـفترة ،يهـدف بالتـأكيد
حلمايتها.
وتالقي تلك اخلطوة اعتراضات
مــن بـعـ ــض ج ـمـعــي ـ ـ ــات ال ـ ـ ــرفـق
بــاحليــوان ،الـتي تــرى أن متـييــز
القـطـط الـسـود مبــواعيــد تبـني
خ ـ ــاصـ ـ ــة ،يف ـ ــاقــم امل ـ ـشــكل ـ ــة وال

وأضـ ـ ـ ــاف مـ ـ ـ ــورجـ ـ ـ ــان أن بـعـ ــض
األشخــاص يعـمــدون إلــى تـبـنـي
تلـك احلـيـ ــوانـ ــات ،لــتق ـ ــدميهـ ــا
ذب ـ ــائح يف أثـنـ ــاء أداء مـ ــراسـيـم
وطقـوس شـيطـانيـة ،لـذلك فـإن
ع ــدم قـب ــول الــطلـب ــات املق ــدم ــة
للحصـول علــى تلك احليـوانـات

القطط رمزت يف بعض االحيان الى السحر

ال ت ـســمح لآلخ ــريـن ب ــإلق ــاء الل ــوم علـيـك .رحالت املـتع ــة
ولقـاء األصـدقـاء مـرضـي ومفيــد ثقــافيـاً .ركـز اهـتمــامك
على عملك أو قم ببعض التغييرات يف نفسك.

ال تــدع اآلخــريـن يلقــون علـيك اللــوم يف أم ــور ليـسـت لهــا
أس ـ ــاس مـن ال ــصح ـ ــة .ق ـ ــد جت ـ ــد االجـتـم ـ ــاع مـع زمالئـك
وأصـدقــائك بعــد وقت العـمل مجـديـاً بــالفعـل .ستجـد أن
بعــض األعم ــال التـي لم تـسـتكـمله ــا يف من ــزلك مجــديــة
للغاية.

العقرب

الثور

21ت اول 20ت الثاني

قـد جتـد أن سـرعـة بـديهـتك وطـبيعـتك اجلـذابــة تكـسـبك
الـكثيرين .حاول أن تتفهم وجهات نظر اآلخرين .ستواجه
تغيرات غير متوقعة.

أفقي

دي ــكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورات لـ ـ ـبــعـ ـ ـ ــض احملــالت
وخ ــاصـ ــة لل ــسق ــوف الـث ــان ــوي ــة
باإلضافة الى لوحات زجاجية ،
واعـتـمـ ــدت عل ــى رسـم ال ــدائ ــرة
ونـ ـ ـصـف الـ ـ ـ ـ ــدائـ ـ ـ ـ ــرة والـ ـ ـ ـش ـكـل
ال ـثــمـ ـ ــان ــي  ،كل هـ ـ ــذا م ــن اجل
مغ ـ ــادرة ال ـن ـمـ ـطــيـ ـ ــة يف الع ــمل
واخلــروج مـن تك ــرر شكل املــربع
وامل ـ ـ ـ ـ ـس ـ ــتـ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـيــل والــل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ـ ــن
ـ
اسـتـثـمـ ــرتهـمـ ــا طـ ــويال  ،وهـ ــذا
الــتك ــرار ي ــؤثـ ــر عل ــى مـ ـسـت ــوى
الـعمل وقـيمـته الفـنيـة  ،مـثلمـا
يضعف داللته الفكـرية واحاول
يف مـ ــرحل ــة ج ــدي ــدة اسـتـثـم ــار
ال ــرمـ ــوز الق ــدمي ــة مل ــا تـن ـط ــوي
عليه من معنى ودالالت ثقافية
ـض ـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ـ ــة المي ـك ــن لـلـف ــن
وح ـ ـ ـ
االستغناء عنها.

جــمعــيـــــات الــــــرفق بـــــاحلــيــــــوان تعــتـــــرض

21نيسان 20ايار

( )GOOL( -4م) -تشاوروا معها (م)
 -5ح ــروف ج ــر (م) -زعـيـم الـن ــازي ــة-
سوموه (ناقص حرف)
-6من السادات -سأخفي السر (م)
-7سقي -للنصب -سومو (مبعثرة)
-8نـ ــزول امل ـطـ ــر -مـن اقـ ـسـ ــام الـبـنـ ــاء
القدمي (م)
-9نصف نفخة -قدو (مبعثرة)
-10ضد رفض -ابن كرويف
-11حصن -آلة للعزف -للتعريف
-12جنم امليناء سـابقاً -شركـة كورية-
سقي

9

ستقع يف مـأزق حقيقي إذا استمريـت يف حماقتك وعنادك
الــذي يــزيــد األمــور ســوءاً .أنـت عل ــى وشك الـقيــام بــشيء
مـلمــوس ومـفيــد ول ــذلك عـليـك التـصــرف ســريع ـاً .تـنفق
الكثير على األطفال أو على املشتريات الكبيرة.

اجلوزاء

القوس

21ايار 20حزيران

21ت ثاني 20ك االول

حاول معرفة احتياجات األطفال والتعامل معها ،وستتعلم
الـكثيـر خالل يـوم واحـد .تكـون صـداقـات جـديـدة من خالل
املشاركة يف األنشطة البدنية.

إجهـادك الـزائــد وتهــاونك لـبعـض األمــور من أسـوأ األمـور
التي تعترضك .ال تسمح لألصدقاء بإجبارك على اقتطاع
الوقت .ستشعر بالغضب إذا كان هؤالء الذين تعيش معهم
ال يعملون بشكل جيد.

السرطان
21حزيران 20متوز

تــوقع االنـتقــال من سـكن آلخــر .التـغيــر مـطلــوب مـن أجل
جعل حيــاتك أكثـر راحـة .يـوم غيـر منـاسب لـتبـدأ صفقـات
عمل جديدة أو لتقوم ببعض التغييرات بشأن عملك.
االسد
21متوز 20اب

قــد تعتقـد أن الهـدايـا متكـنك من كـسب قلــوبهم ولـكنهـا قـد تـزيــد من
الـتوتـر نتيـجة نقـص اإلمكانـيات .األنـشطـة الثقـافيـة تبـدو مفيـدة لكل
فرد .قد ترغب يف إلقاء نظرة على األوراق اخلاصة بكبار العائلة.

"بــاب الـحــارة"
ينال إعجاب النقاد واجلمهور
دمشق :نـال املـسلـسل الـسـوري "بـاب احلــارة" للمخـرج بـسـام املال
اعجاب عدد كـبير من النقـاد واجلمهور ،حيث حـاز نسبة مـشاهدة
عالية خالل شهر رمضان.
تــدور أحــداث املــسلــسل يف ق ــالب اجـتم ــاعي ضـمن حــارات دمــشق
القـدميـة يف ثـالثيـنيــات القـرن املـاضـي ،ويعـتبــر العـمل اسـتمـراراً
لـلمـشــروع الـفنـي للـمال الــذي بــدأ مبــسلــسل "اخلــوالـي" و"لي ــالي
الصاحلية".
يـشــارك يف بـطــولــة املــسلــسل ع ــدد من جنــوم ســوري ــا منـهم بـســام
ك ــوس ــا ،عـب ــاس الـن ــوري ،س ــام ــر امل ـص ــري ،رفـيق سـبـيعـي ،صـب ــاح
اجلــزائــري ،مـيالد ي ــوسف ،وفــاء م ــوصللـي ،سلـيـم كالس ،أحـمــد
الــزيـن ،سحــر فــوزي ،ليـليــا األطــرش ،دميــة اجلنــدي ،تــاج حيــدر،
أناهيد فياض ،وفاء العبد اهلل.

اجلدي
21ك اول 20ك الثاني

قد جتد زمـالءك يف العمل يساندونك يف مجهوداتك التي
تقوم بها .ستـواجه يوم مرهق نتيجـة األحداث التي تتعلق
باألطفال .من األفضل أن تركز على عملك.
الدلو
21ك الثاني 20شباط

قـد تفقد أعـصابك يف حـالة اإلسـراف أو السمـاح لألطفال
بـاسـتغاللك مـادي ـاً .ال تتحــامل عنــد التعـامل مع األسـرة.
تـشعـر سـريعـاً بـامللل ،لـذا حــاول أن تنـظم بـعض األنـشطـة
التي تفرغ فيها هواياتك واهتماماتك.

العذراء

احلوت

21اب 20ايلول

21شباط 20اذار

قم بزيـارة األصدقـاء الذين لـيسوا يف حـالة صحيـة جيدة.
عالقــة حـب جــديــدة قــد تـن ـشــأ مـن خالل لق ــاءات العـمل
خـطـط ي ــومك بــشكـل جيــد ولـكن حــاول أال تعـتمــد علــى
غيرك يف تقدمي مساعدتهم لك.

يـحلها ،حسـبما نقلت أسـوشيتد
برس.
وقـ ــال جــيل بـ ــوشـ ــوالـ ــد ،رئـي ــس
إح ـ ـ ـ ـ ــدى ج ـ ـمـعـ ــي ـ ـ ـ ـ ــات ال ـ ـ ـ ـ ــرفـق
ب ــاحلـي ــوان ،إن القـطـط الــس ــود
غير مـرغوبـة عادة بـسبب لـونها،
ورفـض املالجئ لـطلبـات الـتبـني
املقـدمـة لهـا يعقـد املـشكلـة بـدل
حلها.
ودع ــا ب ــوش ــوال ــد ب ــاملق ــابل ،إل ــى
الع ـمـل علـ ـ ــى تغ ـيــي ـ ــر ال ــص ـ ــورة
الـنمـطيــة يف عقــول النــاس ،عن
مت ـتـع الق ــط ــط الـ ــسـ ـ ــود بق ـ ــوى
خفــيـ ـ ــة ،أو عــم ـ ـ ــا يقـ ـ ــال عــن أن
وجـودهـا يف املنـزل بجلـب احلظ
السيئ.
مـن جهته قـال كيم أنـتينـو ،أحد
مـ ـ ــسـ ـ ـ ــؤول ــي مـ ـ ــشـ ـ ـ ــاريـع إيـ ـ ـ ــواء
احليـوانات يف الـواليات املـتحدة،
إن حل م ـشـكل ــة جل ــوء الــبعــض
إلـ ـ ــى الــتـ ــضحــيـ ـ ــة ب ـ ـ ــالق ــط ــط
واألرانـب يف طقــوس الــسحــر ،ال
حتـل عبــر مـنع الـتبـني ،بـل عبــر
الـت ــشـ ــدد يف ت ـطـبـيـق معـ ــايـيـ ــر
وشـ ــروط عــملـيـ ــة الـتـبـنـي ،مبـ ــا
يضمن سالمة احليوانات.

ميـكنك تـوضيح وجهـة نظـرك والقيـام بـاتصـاالت مفيـدة.
قـضــاء ال ــوقت بــاخلــارج مع األســرة قـليـل التـكلفــة مـسـلي
وي ـســاع ــد عل ــى تقــوي ــة العالقــات .كـن دبلــومــاسـيـ ـاً ولكـن
حاسماً فيما يتعلق بالتضحية بنفسك.

تزايد عدد املحميات الطبيعية يف الصني
بكني :أعلـنت مـصلحـة الـدولـة حلمـايـة البـيئـة سـيبـا ،أنه قـد بلغ
عـدد احملـميـات الـطبـيعيــة يف الصـني  2349والتـي تبلغ مـســاحتهـا
االجمـا ــليـة ـ 1,5ملـي ــون كـيل ــومـت ــر م ــربع حـيـث ت ـشـكل  % 15مـن
مساحة األراضي الصينية.
وتـضـم ه ــذه احملـمـي ــات الـطـبـيعـي ــة أكـث ــر مـن  % 70مـن األنـظـم ــة
االيكولوجية ،و % 80من أنواع احليوانات البرية ،و % 60من األنواع
النباتية املتقدمة والتراث الطبيعى الرئيسي بالصني.
وأشـار تقريـر قدمـته مصلحـة سيبـا إلى نـدوة التنـوع احليـوى بني
االحتاد األوربـى والصني ،إلـى أن احملميـات الطبيعـية التـى حتمي
احلـي ــوان ــات الـب ــري ــة وتـلك اخل ــاص ــة ب ــاألنـظـمـ ــة االيك ــول ــوجـي ــة
الـصحــراوي ــة والث ــالثـه املتـعلقه ب ــاألراضي ال ــرطبــة واملـسـطحــات
املــائيــة تغـطـي  29و 27و % 17علــى التــوالي مـن إجمــالي مـسـاحـة
احملميات الطبيعية.

