
ــة ويـــعــيــدون قـــد يــتـــخــلى الـــبــعض عـن عالقــة قـــد
. حساباتهم يوم السعد االثن
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 تعالج مسألة مالية أو قضية بيع أو شراء وتطرأ
تغييرات مناسبة في هذه االثناء .
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تـبـدّل طـريـقـة تـصـرّفـاتك مع الـطـرف اآلخـر وتـخـتـبر
صدق مشاعره.رقم احلظ .9
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ــتـيــنــة مــتــانــة حــتى ولــوتـعــرضت  تــزداد الــعالقــة ا
الختبارات صعبة رقم احلظ .5
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ـا أجّـلتـهـا وتـقدّم ـقـبل قرارات طـا تـتـخـذّ االسبـوع ا
نحو أهدافك.
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الـعالقة اجلـديدة تـقـوى وتشـتد الـروابط بـ الطـرف
.يوم السعد الثالثاء.
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ــعـوقـات في ــشـاكل وا بـعــد ان  مـررت بـفــتـرة من ا
يزة . االفق قصة حبّ 
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تقوم باتبـاع حمية غذائيـة منتظمة جتعـلك تبتعد قليالً
أكوالت الدسمة. عن ا

Íb'«

تمربـفترة من اإلرباك واحليرة لكنك جتد سعادتك في
العمل طوال الوقت.
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 تتخذ قرارات عشوائية وغير مبرَّرة فكن حذراً .يوم
السعد االحد.
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كن أن تصاب مشاريع وأفـكار باجلملة لكن صحيا 
بجرح في الفم .
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أنت شــــخـص مــــرهف احلـس وصــــاحب مــــشــــاعــــر
صحيا تقع حتت وطأة الشراهة. نبيلة
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ـنـصـرم ظـهـرت في تـسـعـيـنـات الـقـرن ا
اصـوات شبـابـيـة تمـيـزت وادت االلوان
اصوات الغنائيـة التي اهلتهـا للشهرة 
منهـا اكتسـبت الغنـاء واللحن والـثقافة
وسيقية والعالقات الطيبة مع جيلهم ا
من الـفـنـانــ فـضال عن اجـتـهـادهم في
عــالم الــغـنــاء  وبــالـتــالي تــمـيــزت تـلك
الــســـنــوات بــظـــهــور اصـــوات عــديــدة
تـنـافـسـت بـقـوة من خالل مـاقـدمـوه من
احلـان واغــنــيــات عــشـقــهــا اجلــمــهـور
الــعــراقي الــذواق لالغــنــيــة الــعــراقــيـة
ومـــنــهــا من تــواصـل واجــتــهــد وابــدع
ومنها من ترك الغـناء السبابب متعددة
غالـبيـتهـا الهـجرة . ومن تـلك االصوات
لـحن قاسم مـاجد طـرب وا احلاضـرة ا
الذي قـدم مجمـوعة من االغـنيات وحلن
ـطــربـ لــيـؤكــد جنـاحه لــلـعــديــد من ا
كملحن ومـطرب وعازف مجـتهد وماجد
تلك  مـواصفات خـاصة بالـتعامل مع

e−Mð ¡öŽ w$≈
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الــنص كــمــلــحن وكــذلـك كـمــغـنٍ األمـر
الـذي جــعل أحلـانه وأغـانــيه تـصل إلى
الــنــاس بــســـهــولــة لـــكــونه زاوج بــ

األصالة واحلداثة . 
وعن جــديــده اكــد مـاجــد (انــتــهـاءه من
تلح أغـنيت جديـدت األولى أغنية
عـاطـفـيـة من كـلـمـات الشـيخ عـيـسى بن
راشد آل خليفـة وتوزيع أحمد األسدي.
أمــا األغـنـيـة الــثـانـيـة فــهي من كـلـمـات
صــبـيـح حـسن وتــوزيع عــثـمــان عـلي).
وتعـامل ماجد مع الـشعـراء اخلليـجي
كـــونـه عـــاش في بـــعض دول اخلـــلـــيج
لكة البحرين نحو عشر وحتديداً في 
سنوات  ويقول (انني أفـهم لهجة أبناء
اخللـيج التـي هي قريـبة جـداً من لهـجة
الــشــعـب الــعــراقي لــذلك تــعــامــلت مع
شعراء خلـيجي  ولم أجد أيـة مشكلة
ـعـنى الـذي يـقـصـده الـشـاعـر في فـهم ا
فـي كـــتــــابــــتـه لـــلــــنـص الـــغــــنــــائي أو

القصيدة).
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الـكاتبـة الدرامـية إجني عالء اجنـزت مؤخرا
 38حـلقـة من مسـلسل بال دلـيل الذي سـبدا
تـــصــويـــره قــريـــبــا  الـــكــاتـــبــة  إجني عالء
اختـارت الـعـمل في مـسـلـسـلـهـا اجلـديد بال
دلـــيل اخملـــرجــة مـــنــال الــصـــيــفـي وشــركــة
قرر أن يبدأ نتجة للعمل ومن ا سيـنرجى ا
ـقبـلة  حيث تصـويره خالل االيـام القـليـلة ا
انــتـهت الـســيـنـاريـسـت من كـتـابـة  38حـلـقـة
سـلـسل و تسـلـيمـهم لـلشـركة كامـلـة من ا
سـلسل ينتـمى لنوعيـة مسلسالت نـتجة ا ا
الـ  45حـلقـة ويـعرض فى شـهـر ايلـول على
أقصـى تقديـر حسب اخلطـة التى وضعـتها
سلسـل  من بطولة ـقبلـة. ا الشـركة للـفترة ا
درة وخـالد سلـيم وحازم سمـير وجمـال عبد
الـــنــــاصـــر وأحـــمـــد خـــالــــد صـــالح وأكـــرم
الـشـرقـاوي وعـمـر الـشـنـاوي وأحـمـد كـرارة
وإنعـام اجلريتـلي ومهـا نصار وديـانا هشام
وشــيـرين عــرفـة وجــاري الـتــعـاقــد مع بـاقي

و إخراج منال الصيفي. األبطال
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وسيقي لتـقى ا ـاضي فعاليـات ا انطلقت مـساء االحد ا
األول- ملتـقى الفنـان محمـود احلاج الذي تـقيمه مـديرية
ـراكـز ـدة أســبـوع في صـاالت ا الـثـقـافــة في طـرطـوس 
الــــثـــقــــافــــيــــة في طــــرطـــوس وبــــانــــيــــاس وصـــافــــيــــتـــا
ـلـتـقى في مـركـز ثـقافي والقـدمـوس.افـتـتـحت فـعـاليـات ا
تعدد األصوات طرطوس  كورال أطفال أرجوان للغناء ا
وسـيقي بشـر عيسى وزع هارمـونياً بـقيادة ا وا
وعازفة البيانو شذى طعمة  وسط حضور
. ويـتــضـمن رسـمي وشــعـبـي واسـعــ
برنـامج احلفـل معـزوفات مـوسـيقـية
ـشـاركة رواد وجلـسـات نـقديـة 
ـوسيـقي الـسوري وشباب ا
ومــــشـــاركــــة  فــــرقــــة دنــــدنـــة
ـوســيــقــيــة بـقــيــادة الــفــنـان ا
سـومــر مـحــمـد كــمـا تــقـدم
الـــفـــنــــانـــة إيـــنــــاس لـــطـــوف
ـوسـيـقـيـة بـقـيـادة وفـرقـتـهـا ا
الـفــنـان مـهــدي إبـراهــيم حـفالً

فنياً في ثقافي بانياس.

( انا لم اتوقف عن االغاني الهادفة لكن
كن في الـوقت احلـاضر تـريثت قـليال
واني احب كــمــا تــعـرف اخــتــار الـوقت
نـاسب وهـناك أعـمـال جديـدة من هذا ا
النوع  فصـورت قصيدة الـراحل الكبير
عــبــد الـــرزاق ســوف تـــبث قــريـــبــا هي
احلـاني وتوزيـع سعـد جـوزي وسـجلت
في اســتـديـو الــعـرب وهـنــاك عـمل آخـر
عاطفي كـلمـات الشيخ عـيسى بن راشد
آل خـــلـــيــفـه ســـيــرى الـــنـــور قـــريـــبــا )

وسألناه: 
{ ومن هم بـاعتـقـادك رواد اغنـيـة الـطفل في

اذا هي غائبة عن الساحة االن ?  العراق و
ــعـروف ان اهم رواد اغــنـيـة -اوال من ا
الطفل الفنان الكبير جنم عبد الله الذي
قــدم الــكــثــيــر وكــذلك والــراحل حــسـ
قــدوري ايــضـا قــدم الــكـثــيــر جملـمــوعـة
ـطــربــة بــلــقــيس فــالح اصــوات مــثـل ا
قدمت اروع اغاني األطفال وهناك الهام
احـمد ايـضـا قدمت الـعـديـد من االغاني

وعن مــشـروعه اجلــديـد الغــنـيـة الــطـفل
وسبب اخـتيـار هذا الـلون الـذي هو من
أصعب االلوان الغنائية  قال لـ(الزمان)
انا (منذ زمن طويل كـنت قد تعاملت مع
طـرب الراحل اغنـية الـطـفل حيث قـدم ا
ضــيـاء حـسـ اول اغــنـيـة لـلــتـلـفـزيـون
وكــانت من كــلــمـات طــالب الــدراجي ثم
ــطــرب اوراس بــاغـــنــيــة طــفل قـــدمت ا
جديدة كلـمات كاظم إسـماعيل وصورت
االغاني لتلفزيون العراق لذلك تستطيع
ان تقـول ان جتربـتي منـذ زمان لـكن انا
اليوم سوف اغني لـلطفل هذا الفرق في
الــبــدايــة حلــنت  والــيــوم سـوف اغــني
ـياحي واصراري للـطفل كلـمات جـبار ا
كبير ان اغني للطفولة  واعتقد ان حبي
للطفولة احملرومة في العراق من حقوق
مهمة تستحق ان نغني لها وهو)  وعن
اهـــتــمـــامه بـــاالغــنـــيــة الـــتــوجـــيــهـــيــة
واالرشــاديـة والــتي تــدين االوضـاع في
العراق  واين هو من هذه االغاني ? قال

مع الفنان الفنان ضرغام فاضل واعتقد
ان غيـاب اغنيـة الطفـل هو عدم اهـتمام
القـنوات الـعـراقيـة بذلك الـلون اجلـميل
لــكن الـيـوم دعـونــا الـقـنـوات الــعـراقـيـة
لتسـجيل وتصويـر اغنيتـ وستعرض
قريـبا واعتـقد ان الـوقت حان لالهـتمام
باغنـية الطـفل لتعـويض احلرمان الذي
تــعــانــيـهــا الــطــفــولــة الــعــراقــيـة فــهي

تستحق ان نلحن ونغني لها.
{ وهل انـصــفت مـعــاهـد الــفـنــون واجلـهـات

الفنية االغنية العراقية ?
- معـاهد الـفنـون تدرس الـغنـاء لكن لن
كن تصنع جنمـا الن العملـية جتاريه 
اي شخص  يـصـبح مشـهورا الن هـناك
شــركــات احـتــكـارهـي تـقــوم نـشــرالـذي
تريده ويخـدم مشروعهـا وتشهره ولكن
ـعـاهد تـضـيف وتـسـلح الـفـنان تـبـقى ا
ـوسيـقية ـطرب الـثقـافة ا وسـيقي وا ا
ويـقــيـنــا انـهـا مــهـمــة ان يـتــسـلـح بـهـا

طرب).  ا
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صـريـة منـة شـلبي ضـجة أشعـلت الـفنـانـة ا
كبـيرة بعـد ظهورهـا في عزاء الفـنان الراحل
عــزت أبــو عــوف حــيـث أطــلت مــنــة شــلــبي
ــا أثــار الـشــكــوك لـدى بــنـحــافــة شـديــدة 
اجلـمـهـور بـأنـه يـبـدو عـلـيـهـا وكـأنـهـا تـخـفي
معـاناتـها من مـرض سبب لـها فـقدان الوزن
لهـذه الدرجة. كـما أثارت مـنة شلـبي استياء
ـتـابــعـ بـتــسـريـحـة شــعـرهـا وبــارتـدائـهـا ا
مالبس عـملية (كـاجوال) خالل تواجدها في
عـزاء الـنـجم الـراحل عـزت أبـو عـوف األمـر
الــذي اعـتـبــره الـبــعض ال يـتـنــاسب مع مـثل

ناسبة. هذه ا
يــشــار الى أن فــيــلم خــيــال مــآتــة هــو آخــر
أعـمــال الــفـنــانــة مـنــة شــلـبي الــتي تــشـارك
بطـولته مع الفنان أحمد حلمي والفنان خالد
ـنتـظر عـرضه خالل موسم الـصاوي ومن ا

بارك. عيد األضحى ا
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التـدريسي في كلية االعالم بجامعة بغداد يحاضر عن
(اخملـدرات الـرقــمـيـة) ضـمن الـنـشــاط الـثـقـافي لـنـادي
ـقبل العـلـوية لـشـهر تـمـوز اجلاري وذلك يـوم االثـن ا

 15 تموز اجلاري.
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ــطــربــة الــســوريـة انــتــهت من ا
تــســجــيل أغــنــيــتــهــا اجلــديــدة
(عـيونها خضر) كلمات وأحلان
مـحمـود إدريس وتـوزيع وضاح
خـلـيل عــلى أن تـطـلــقـهـا خالل

وقت قريب.
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الــكـاتـب الـعــراقي صــدر له عن دار الرســا لــلـطــبــاعـة
والنـشـر والتـوزيع والتـرجمـة كـتاب (قـراءات نقـدية في
اخلـطـاب الـروائي) ويـقع في  316 صـفـحـة من الـقـطع

توسط. ا
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الفـنان االردني احيـا مؤخرا األمسـية الثانـية من ليالي
ـسرح الـرئـيسي مـهـرجان صـيف عـمان  2019 عـلى ا
في حــدائق احلـسـ . وبـحـضـور نــخـبـة من الـفـنـانـ

. االردني
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ــلــتــقى االذاعي الــكــاتـب والــنــاقــد الــعــراقي ضــيــفه ا
والـتــلـفــزيـوني فـي جـلــسـته االســبـوعــيــة لـلــحـديث عن

مسيرته االبداعية.
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ـي الـعـراقي ضــيـفه الــبـيت الــثـقـافي الـفــنـان واالكـاد
مثل وتنوعات االداء). البابلي بامسية عنوانها ( ا
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الـشـاعـر الـغـنـائي الـسـوري . انـتـهى مـن كـتـابـة اربـعة
نـصـوص غـنـائـيــة وطـنـيـة وعـاطـفـيــة وسـيـشـارك فـيـهـا
ـهـرجـان االغـنـيـة الـشـبـابـيـة الـذي سـيـقـام مـطـلع اب

قبل وسيختار اصواتاً جديدة الداء االغاني. ا
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رئــيس نــادي الــكــرمل الــريـاضـي الـســوري اعــلن عن
ـدرب واخلبـيـر الـفـني االرغـوياني تعـاقـد الـنـادي مع ا
الـفـريـدو كـونـزالس لـتـدريـب الفـريـق األول لـكـرة الـقدم

وجميع الفئات العمرية في النادي.
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يستعـد النجم محـمد إمام خالل األسابيع
ـقـبــلـة السـتـئـنـاف تــصـويـر فـيـلـمه لص ا
بــغــداد من إخــراج أحــمــد خــالـد مــوسى
ئة ليتوقف بعدها حيث صور منه  40 با
ـسـلــسـله األخـيـر الـتــصـويـر النـشــغـاله 
هـوجـان الـذى حـقق جنــاحـاً كـبـيـراً وقت
ــاضى. ــوسم الــرمـضــانى ا عـرضـه فى ا
واسـتـقـر صنـاع لص بـغـداد علـى الفـنـانة
أمـينـة خلـيل لتـجسـد البـطولـة النـسائـية
ضمن أحداث الفـيلم حيث تعـاقدت أمينة
بـشكل رسـمى مع شـركة سـيـنرجى فـيلـمز
ــاضــيـة ــنــتــجـة لــلــعـمـل خالل األيـام ا ا
وحتـضـر أمـيـنـة حالـيـاً مـع االستـايـلـست
مـالبس الــشــخــصــيـة الــتـى تــقـدمــهــا فى
الفيلم لتصبح جاهزة مباشرة للتصوير.
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ية سـيل ديون حفال ضـخماً في (هايد أحـيت النجمة الـعا
ـاضيـة بـعد بـارك) العـاصـمـة البـريـطـانيـة لـنـدن  اجلمـعـة ا
وضـة في باريس وتـألقت حـضورهـا فـعالـيات أسـبـوع ا
ديــون51 عــامـا بــارتــداء جـامــبــسـوت بــالــلـون االزرق
والـذي يعـود تصـميـمه للـثمـانيـنات وفـستـان بـاللون
األصـفــر واألخــضــر بــعــد إثـارتــهــا لــلــجــدل بـســبب
وضـة بباريس.وقدمت إطاللـتها الـسيئة في أسـبوع ا
سـيل أشـهر أغانـيها واغـنية فيـلم تايـتانيك الـشهيرة.
ية وتـستعـد سيـل ديون إلحـياء عـدد من حفالتـها العـا

انيا وفرنسا. ضمن جولتها في بريطانيا وأ
عـلى صـعـيد آخـر  تـخـطت إيـرادات فـيلـم (عالء الدين)
ي حاجز الـ  900مـليون دوالر في شباك التذاكر العا
في أقل من شـهر ونصف مـنذ صدوره أواخـر شهر أيار
ــا يـجــعـله أحــد أجنح أفالم الـتــصـويـر احلي ـاضي  ا
الــتـي أنــتــجــتــهــا ديـــزني وفــقًــا لــتــقـــريــر نــشــره مــوقع
فـارايـتي.وأعــلـنت شـركـة ديـزني أن إيـرادات عالءالـدين
وصلت إلى  897.3مـليون دوالر لينـضم إلى قائمة أعلى
سـتــة أفالم تـصـويــر حي حتـقق أربـاحــاً إلعـادة إنـتـاج

أفالم رسوم متحركة.

واستقر إمام  عـلى دولة تايالند فى شرق
ـشاهد اخلـارجية لـ(لص آسيـا لتصـويرا
ـقــرر طـرحه فى دور الــعـرض بـغــداد) وا
ــقـــبــلـــة حــيـث كــان من خالل الـــفــتـــرة ا
ـفــتـرض الــسـفـر إلى بــلـغـاريــا لـكن مع ا
الـــبــحث والــتــدقـــيق وجــدت الــشــركــة أن
تايالنـد ستكـون قريبـة من شكل األحداث
نــظــرا لـــطــبــيـــعــتــهـــا الــقــريــبـــة الــشــكل
الـعـربى.يـشـارك فى بـطـولـة الـفيـلم كل من
فـتــحى عـبـد الــوهـاب ويـاســمـ رئـيس
ومـحـمد عـبد الـرحـمن توتـة وصالح عـبد
مثل الله وأحمد رزق وعدد آخـر من ا

والـفـيـلـم تـألـيف تـامــر إبـراهـيم وإخـراج
أحـــمـــد خـــالـــد مـــوسى فى أول تـــعـــاون
بيـنـهـمـا فى السـيـنـمـا وإنتـاج سـيـنرجى

فيلمز.
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ـسرح ايـام الـثـمـانيـنـات كـانت دائـرة الـسـيـنـمـا وا
تولي اهـتـمـاما بـفـرق احملـافظـات فـانـشأت في كل
مـحافـظـة فرقـة مـسـرحيـة تـقـدم اعمـالـهـا بدعم من
ـركز وفي الـتـسعـينـات خـفت ذلك الدعم لـظروف ا
العراق االقـتصادية وانـتهت فكرة فـرق احملافظات
شـاركة وظـلت احملافـظـات العـراقيـة مهـمشـة من ا
ــســرحــيــة الـتـي تـقــام بــبــغـداد في الــنــشــاطـات ا
سرح العراقي . هم في دائـرة ا ركز ا بوصفهـا ا
ـمـيـزي وسـعى الـكـثيـر من الـفـنـانـ الـعراقـيـ ا
لــضـرورة االلــتـفــات الى فــنـاني احملــافـظــات الـتي
تـمــلك طـاقـات فـنـيـة مـبــدعـة . واالن تـسـعى نـقـابـة
ـهرجـان الـعراقي الفـنانـ الـعراقـيـ الى اقامـة ا
الوطني للمسـرح بدعم من الهيئة الـعربية للمسرح
شاركة  ,حيث ستتاح الفرصـة لفرق احملافظات ا
به وهــو جـهـد وســعي مـشـكــور من الـفــنـان جـبـار
جــودي الـذي نــقل الــفـكــرة الى الــهــيـئــة الــعـربــيـة
سرح هرجان ا للمسرح اثـناء انعقاد الدورة  11 
الـعـربي وحـصل عـلى مـوافـقـتـهـا هـذا جـانب مـهم
برز لالهـتمام بفـرق احملافظـات بعد سـبات عميق.
هامه في وح تسلم الـفنان احمـد حسن موسى 
ـســرح طـرح فـكــرة ايـام الـفن دائــرة الـسـيــنـمـا وا
الــعــراقي وهــو مــايــعــني اقــامــة فــعــالــيــات لــفـرق
احملــافـظـات عـن طـريق تــخـصـيـص يـوم لـهــا عـلى
سرح سرح الوطني وهنا جاء االهتمام الثاني  ا
احملـافظـات . ومـوسى يحـمل افكـاراً كـثيـرة تصب
جمـيعـها لصـالح الفنـان العراقي ايـنما يـكون وهو
ـبدعـي بـذلك يـفتح. ابـواب دائـرته لكل الـفـنانـ ا
ايـنـمـا كـانـوا بـخـطـوة جـريـئـة ومـبـاركة .ايـام الـفن
العراقي ستظهر لنا طاقات شابة تاخذ دورها في
سـرح العراقـي .اقترحـت اطالق تسـمية مـسيـرة ا
دن العـراقية كـعنوان وحتـته تكون الـليالي ليـالي ا

ـوصـلـية كالـلـيـلـة الـبصـريـة او ا
ــــــســــــرح وقــــــد تـــــــشــــــمـل ا
ـــــوســــيـــــقى والـــــفــــنــــون وا
ــنــتــوجـات الـتــشــكــيــلـيــة وا
ـا تفـكرون الـتراثـيـة. مبـارك 

به.

حتــتــوي هــذه الــشــبــكـة
عـلى  9 مـربـعـات كـبـيـرة
كل مربع منها مقسم الى
 9 خانات صغيرة هدف

هذه اللعبة ملء اخلانات
بـــاالرقـــام الالزمـــة من 1
الى  9 شــــــــرط عــــــــدم
تكرار الرقم اكثر من
مرة واحدة في كل
مـربع كـبـير وفي
كل خـط افــــقي
وعمودي.

وسيقي األول- ملتقى الفنان محمود احلاج الذي تقيمه مديرية الثقافة في طرطوس لتقى ا جانب من فعاليات ا
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محمد إمام

سيل ديون


