
أنت على استـعداد اآلن لـتَرتاح و تـعيد شـحن طاقتك
و حيويتك .رقم احلظ .9

qL(«

رحـلة صـغيـرة تـقوم بـها مع شـخص مـا ستـسمح لك
بدعم عالقاتك .
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ـبـالغـة في تقـدير انت في قـمـة التـعب اآلن ال حتاول ا
قوة حتملك اخلد للراحة.
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أدر مـيـزانــيـتك بـقــدر مـا تـسـتــطـيع من احلـزم  و إال
ستعرف حلظات أليمة.
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حتـدي سيـتـيح لك االمل كي تسـهم في بـناء مـستـقبل
مشرق و مضيء . 
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شاكل جـانبيـة ال اهمـية لهـا النك قد تقع ال تـتسـبب 
في مشكلة صعبة.
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الـعاطـفة في ازدهـار . كن واقعيـا في تقـدير مـشاكلك
ا مبالغة . دو
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فكّـر مرّت قبل أن تقـرّر إقراض أموالك ألشخاص ال
تعرفهم جيدا.
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ـسـتـقـرّ بـذريـعـة أنه ال ال تـتـخـلّى عن عـمــلك احلـالي ا
يناسبك فلن جتد عمال آخر.
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هم ان  فيمـا يتعـلّق باحلب  ستـتردّد في االختـيار ا
تتريث و تفكر ميال.
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الــعـاطـفــة االسـريــة بـحـاجــة الى بـعض الــتـرمـيم الن 
العاطفة مهمة هذه االيام.
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حافظ على روحك  العائـلة ستمدك بالكثير من العون 
رحة .رقم احلظ .2 ا
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جـذبت طفلـة هنديـة األنظار لهـا بعد غـنائهـا أغنية
يا طبطب وادلـع للمطـربة اللبـنانية نـانسي عجرم
حيث أنهـا استطاعت أن تنطق كل كـلمات األغنية
بالعربـية على الـرغم أنها ال تـتكلم إلّا لـغتها األم
وهـو مـا أثــار دهـشـة عــجـرم أيــضًـا الـتـي عـلـقت
الحـقًــا عـلـى الـفــيـديــو اخلـاص بــالـطــفـلــة وأبـدت
إعجـابها بأدائها. وذلك  خالل لقاء مع عجرم في
بـرنـامج  تـلـفــزيـوني عـرض الـصـحــفي الـفـيـديـو
اخلــاص بـالــطـفــلـة عــلى عـجــرم الـتي ظــلت طـول
الوقت مبـتسمـة ومذهولـة في نفس الوقت مـعلقة(
كـتـيـر أداءهـا كـتـيـر حـلـو لـو في ذا فـويس كـيـدز
كنت بـرمـتلـها اكـيـد النه صوتـها حـلـو كتـير..مش
ـوسم الـثالث من مـعـقول). وتـشـارك عـجـرم في ا
ــوسم بـــرنــامج (ذا فــويس كــيـــدز) ولــكن هــذا ا
سيـكون مـختـلفًـا لها بـعد انـسحـاب تامـر حسني
وكـاظم السـاهر مـن جلنـة التـحكـيم وانضـمام كل
قرر من عاصي احلالني ومـحمد حـماقي ومن ا

أن يبدأ عرض البرنامج قريبًا .

ب طمع فيك ويأس منك  وإقبال عليك وإعراض عنك
يأتي ويـذهب احلـزم ثم يـعود  ويـفـسـد العـزم ثم يـصلح 
رء ثـم يـصـحو  ويُـضـاع الـراي ثم يـسـتـدرك  ويـسَـكَـرُ ا
اء ثم يـصفو . وكل ضيقـة إلى رخاء  وكل غمرة ويَكدُر ا

إلى اجنالء
هـذا مـا أحــفـظه ايــام مـجــدي في الـبالغــة زمن االعـداديـة

حيث اسسني االساتذة على حب اللسان العربي .
 كـتـابي صـدر وحـفل اشـهـاره بـعـد أيـام ;سأدون  مـجـمل
مشاعري يوما بـيوم .. هل سيحضـر عدد كاف يفرح قلب
طبوع كأوالده أحمد وزيد ? ام يجعل الناشر الذي تبنى ا
اساريـر من تـعـهـد احلفل بـجـمـيع تـكالـيـفـيه  مـنكـفـئـة مثل
مـشــاعـر فــريق عـائــد بـالــطـائــرة  خـارج من الــبـطــولـة في

االدوار التمهيدية  !
 ثمـة من لم يصـمم يومـا غالف علـبة بسـكويت  يـكتب لي
من بالد أبـعــد من  الـكــوت و الـكـويـت    لـو أخـذت رأيي
في الغالف ; خلـلصـتك من كل خالف . كـان الغالف  في
االصل مقـتـرحـا بكل الـوان الـطـيف الشـمـسي  لـكن آخر
لون استـقر عـلى ما أخـتاره النـاشر فـهو االول  ونحن من

ركز العاشر . بعده في ا
نـشورة حواراتـهم  وفق نظـام  تسوده  يغضب الـذوات  ا
حسـن النـيـة   فـكـلهم اصـحـاب مـقـامات مـحـفـوظـة  لكن
الترتيب لم يأخـذ بع االعتبار تـلك اخلالفات التي تنشب

في السينما بعد كل إعالن  .
ـغاربة هم من ابتكرها) وأنا عند حفل االشهار (أظن إن ا

سأكون ضائعا وإبنا أضيع .
ن ـنصـة  بـ بـاقـات ورد وعـدت بـها   معـتـلـيـا  سـنـام ا

احب  ; ليس بينهم قريب أو نسيب .
أتـذكــر نـبــرة من ودع الـدنــيـا وكــان عـارفـا بــدنـو االجل –

خضير هادي :
ماظل لي أهل حتى أرجع إلهم
 ماظلوا أهل ماظلوا احباب

 واعز الناس ناموا  جوى التراب .
 رحل  خضير وقبله عريان . لكنه  سوف يظهر في اجلزء

الثاني .
 سنكرس جزءا للراحل ...

 (عــمـو  إمـي تــقـول لـك : لــيش كــلــمـا
ـــــوت ?!)  قــــال لي حتــــاورواحــــد  
ـــــــتــــــنـــــــبي ; صــــــبـي فـي شــــــارع ا
فـــــأنــــفـــــجـــــرت-  عن بـــــعـــــد -  أمه

ضاحكة!!

{ بـــاريـس- وكـــاالت - بــــوجـــوه
مـطـلـيـة والفـتـات مـزخـرفـة تـدفق
ـغنـيـة األمـريـكيـة تـيـلور محـبـو ا
سويفت على الـعاصمة الـفرنسية
اضي حلضور باريس االسبوع ا
أحــــدث حـــفالت جنـــمـــة الـــبـــوب
والـــذي يــحــمـل عــنــوان مـــديــنــة

احلبيب (سيتي أوف الفر).
ولم تــطـرح تـذاكــر احلـفل وهـو
احلــدث الــوحـــيــد الــذي يــروج
أللـبـوم تـيـلور اجلـديـد بـعـنوان

حـبــيب (الفــر) لـلــبــيع لـكن 
تـوزيـعهـا ضـمن مسـابـقات في

جميع أنحاء العالم. 
وجــاء مــحـبــو تــيــلــور الـذين
فـــازوا بـــالـــتـــذاكــر ســـواء من
مــسـابــقـات عـلـى اإلنـتـرنت أو

مـن خالل مـحــطـات اإلذاعــة أو شـركـات
ـــوســــيـــقى مـن دول مـــثل الــــيـــابـــان ا
ــكـســيك لــيــشـاهــدوا ســويـفت وهي وا
حتـــيي احلــفـل في قـــاعــة أولـــيـــمــبـــيــا
ــوســيــقــيــة. وحــطم ألــبــوم ســويــفت ا
اجلديـد األرقام القـياسيـة في الص إذ
ـبــيـعـات ومــرات االسـتـمـاع جتـاوزت ا
ــلــيــون والــتــحــمــيل عــلـى اإلنــتــرنت ا

نسخة.
على صعـيد آخر كشـفت عارضة األزياء
البـريطـانية  كـارا ديلـيف عن تـفاصيل
مـهـمــة في حـيـاتـهـا الــشـخـصـيـة حـيث
اشـارت الى(أن صـديـقـتـهـا وحـبـيـبـتـها
آشـــلي بــــنـــســــون هي الــــشـــريك األول

والوحيد الذي تثق به).
وقـالت ديـلـيفـ في تـصـريح لـصحـيـفة
(ديـلي مـيل) الـبـريـطـانـية: (لـم أثق أبداً
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ـمــثـلــة حـنــان مـطــاوع صـورتـهــا عـلى نـشــرت ا
ــوقع (انـسـتـجـرام) من حـسـابــهـا الـشـخـصي 
داخل غـرفة الـعـمـليـات بـعد والدة ابـنـتـها االولى
(أمالـيا) بـرفـقة زوجـها ووالـدتـها الـفنـانـة سهـير
ـرشدي وعـلقت عـلى الصـورة قائـلة: (مـن فتره ا
زمـنـيــة قـريـبـة ربـنـا رزقــني أنـا وزوجي احلـبـيب
بأجمل هـدية من رب العـا وهي إبنـتي أماليا
ربنا يبـارك فيها ويجعلـها من الصاحلات ويسعد
ويـــرزق كل الــــنــــاس) وأوضـــحـت مـــعــــنى اسم
:(علـى فكره أمـاليا اسم مـصري قد مولودتـها

لك). فرعوني معناه األميرة الصغيرة ابنة ا
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االمــ الــعـــام الحتــاد االدبــاء والـــكــتـــاب في الــعــراق
ـاضي فرع نـينـوى الحتاد الراحـل استـذكره الـسبت ا
الـكـتـاب بـجـلـســة تـأبـيـنـيـة اقـيـمـت في مـلـتـقى الـكـتـاب

وصل. با
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التـشـكيـلي الـعراقي نـعـته نقـابة
الـفنان العراقـي بعد ان غيبه
ــــوت أثـــــر مـــــرض عـــــضــــال ا
ـــولى أن يـــتــغـــمــده ســائـــلــ ا

بواسع رحمته.
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الـشــاعـر الــسـوري صـدرت له حــديـثـاً عن مــنـشـورات
ــتــوسط - إيــطـالــيــا الــطــبــعـة الــعــربــيــة جملــمـوعــته ا
اجلـديــدة(ال يـنــتـصف الــطـريق) بــالـتــزامن مع طــبـعـة
ـتـوسط الـفــلـسـطـيـنـيـة (األدب أقـوى) والـتي تـوزعـهـا ا

الدار الرقمية في الداخل الفلسطيني.
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اخملـرج السـوري اجنـز تـصـويـر ثـاني أفالمه الـروائـية
ـؤسـســة الـعـامـة الـطـويــلـة (غـيــوم داكـنـة) من إنــتـاج ا
للـسينما.والفـيلم كتبه زيدان بالـشراكة مع ياسم أبو

فخر.
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غترب افتـتح معرضه الشخصي التـشكيلي العـراقي ا
في صالـة مكـتبة بـيسكـوبس كوردن في الـسويد وضم
أعــمـــاله في تـــقـــنــيـــات الــرسم والـــكــرافـــيك والـــنــحت

والسيراميك.
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الشـاعر والنـاقد االردني  قـدم االمسيـة الشعـرية التي
اضي في بـيت الـثقـافة والـفـنون بـجبل اقيـمت االحـد ا
ـشـاركـة األدبـاء: نـاصـر الـنـجار احلـسـ فـي عـمـان 

ومحمد النعيمي وعيد بنات.
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ـقيم في اسبـانيا  يـستعـد القامة التـشكيـلي العراقي ا
ـقبل حتت مـعرضه في بـلـجـيكـا خالل تـشـرين االول ا

عنوان (مشروع باب الفرج).
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عروف بـ (أمـجد ناصر) الـشاعر والـروائي األردني ا
تلـقى تـهاني زمالئه لـنـيلـه جائـزة الدولـة الـتقـديـرية في

حقل اآلداب.

بــالـــنــاس أو أشــعــر بــأنــهم جــديــرون
بـالـثـقة لـذا دفـعتـهم دائـمـاً بعـيـداً لكن
كنك آشلي هي أول شـخص يقـول: ال 
دفعي بعـيداً وقالت لي: سأكـون لطيفة
دى معك أنا أحبك.. الـعالقات طويلة ا
صـعبـة دائمـاً جنـعلـها تـعمل رغم ذلك
وهذا بالـتأكيد يـجعلني شـخصاً أفضل

وأكثر سعادة).
واضـافت:(أحـبـبت الـرجال عـنـدمـا كنت
صــغــيــرة لــقــد وقــعت في حـب مـدرس
الريـاضة في اخلامـسة من عمـري لكنه
تـــزوج مـــدرســـة فـــبــــكـــيت ألســـابـــيع).
وتـابـعت(كــان لـديّ صـديق حــمـيم مـنـذ
أربـع ســـنـــوات ثم غـــادر لـــكن بـــشـــكل
مسـتمر مـراراً وتكـراراً تأذيت من قبل
الرجال ولكن لـيس هذا هو السبب في

أنني أصبحت مثلية اجلنس).

{ لـوس اجنـلوس –وكـاالت- فـاز وثـائقي
لك البوب يـنطوي على اتـهامات جنسـية 
الـراحل مـايـكل جـاكـسـون بـإحـدى جـوائز
ـرمــوقــة فـيــمـا لم ي الــتــلـفــزيـونــيــة ا إ
ـغنـية الشـهيـرة بيـونسيه يـحالف احلظ ا
في اقــتــنــاص أي جــائــزة.ويــحــكي فــيــلم
اخلـروج من نـيـفـرالنـد لـيـفـيـنـج نـيـفـرالند
قــصـة رجــلـ يــقـوالن إن جــاكـســون كـان
صـديقهما واعتـدى جنسيا علـيهما عندما
كــانــا في سـن الــســابـعــة والــعــاشــرة من
الـعمـر. وحصل الـفيـلم على جـائزة أفضل
ـــديــنــة لــوس فـــيــلم وثــائـــقي في حــفل 
اجنــلـــوس يــقــام قــبل احلـــفل الــرئــيــسي
قـبل. واستقبلت ي األسبوع ا جلـوائز إ
أســرة جـاكــسـون الــوثـائـقـي الـذي عـرض
بـعد عشـر سنوات من وفـاته بغضب عارم
كـــمــا أثـــار الـــفــيـــلم جـــدال جــديـــدا حــول
إرثـه.ونفت أسرة جـاكسون وإدارة أمالكه
ما جاء على لسان الرجل ووصفوه بأنه
(إعـادة صياغة... الدعاءات مشكوك فيها).
ولم يـحـصل فيـلم (هومـكـاميـنج) عن حفل
لـبـيـونسـيه خالل مـهـرجان كـوتـشـيال عام
عــلى أي جـوائـز رغم تـرشـيـحه في 2018
ست فــئــات. وتـغــلـبت حــلــقـة خــاصـة من
ذيع بـرنامج (كاربول كاريوكي) صورها ا
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لفت انـظـار احلضـور في عـزاء اخملرج
الراحل سـيـمـون أسمـر هـو تـواجد كل
من إلــــيـــســــا ونــــوال الـــزغــــبي جــــانب
ــرة األولى بــعــضـهــمــا حــيث أنــهــا ا
لهمـا بعد اخلالف الـذي وقع بينـهما
ــقـاطــعــة الـتي مـنــذ شــهـور.فــبــعـد ا
حـــصـــلت بـــ الـــزغـــبي وإلـــيـــســا
جــمــعــتـــهــمــا الــصـــدفــة من جــديــد
لتـلتـقـيان في عـزاء الـراحل سيـمون
وجلستا بـجوار بعضـهما وبحسب
ما نقلته تـقارير صحفـية فإن إليسا
علـقت عـلى هـذا الـلـقاء قـائـلـة (أنـها
جرد حتترم وحتب نوال الـزغبي و
ـصـافحـتـهـا ألنـها أن رأتهـا قـامت 
تعتقد أنه ال يوجد أي مشكالت فيما
بيـنـهـمـا) بـيـنمـا قـامت نـوال بـتـقـبيل
رأس إلـيسـا تـعـبـيـرًا عن حـبـهـا لـها
وعن عـــدم وجـــود أي مـــا يـــعـــكـــر

صفو العالقة التي جتمعهما.

جــيــمس كـوردن مع جنـم فـريق الــبــيـتــلـز
الــسـابق بــول مـكــارتـني لــدى عـودته إلى
مـــديــنـــة لــيـــفـــربــول مـــســقط رأسـه عــلى
ـنوعـات اخلاصة (هـومكـاميـنج) في فئة ا
ـــــســــجــــلـــــة. وحــــصـل مــــســـــلــــسل (ذا ا
ســيـمــبـســونـز) الــذي يـعــرض مـنــذ فـتـرة
ي ألفـضل مسـلسل طـويلـة على جـائزة إ
رسوم متحركة كما فاز برنامج (كوير آي)
بـأربع جوائز. وفاز فـيلم (فري سولو) عن

ي إلى جـانب الــتـسـلق بـسـبـع جـوائـز إ
جائزة أوسكار أفضل وثائقي التي حصل
ـقــرر أن يـقـام عــلـيــهـا هــذا الـعــام. ومن ا
ي احلـــفل الـــذي تـــعـــلن فـــيه جـــوائـــز إ
األسـاسـية في  22أيـلـول اجلـاري. ويـقود
مـسلـسال صراع العـروشجـيم أوف ثرونز
و الــسـيــدة مـايــزل الـرائــعـةذا مــارفـلـوس
ـنافسة عـلى جائزتي أفضل مـسز مايزل ا
مسلسل درامي وأفضل مسلسل كوميدي.
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اقـامت جـمعـيـة الثـقـافـة للـجـمـيع وعلى
ـالئــكــة بــبــغــداد جــلــسـة قــاعــة نــازك ا
لـحن احلاضر الغائب فاروق احتفاء با
هالل وبـحضـور مـجمـوعـة من الفـنـان
ـشاركة البـاحث حيدر شاكر والنقاد و
والـفـنــانـ هـيـثم شــعـوبي وطالل عـلي
قــدمت اجلــلـســة الــتـشــكـيــلــيـة بــشـرى
ـلــحن فـاروق هالل ســمـيـسـم  قـائـلــة (ا
مـــطــرب ومــلــحن عـــراقي ولــد بــبــغــداد
وتخـرج في معـهد الفـنون اجلـميـلة عام
ودخـل االذاعـــة والــــتـــلــــفـــزيـــون 1957
وســجل اول اغــنـــيــة من خالل بــرنــامج
ركـن الــهـــواة وعـــلى الـــرغم مـن غــيـــابه
الـطـويل كـان يـقول :كـل مافـي االمر اني
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غــادرت زمــني وحــمــلت اثــمن مــا أمــلك
عـشـقي لـوطـني اسـكـنـته قـلـبي فـلـم اعد
بــحــاجـة الـى شـيـئ آخـر) واضــافت عن
مـذكــراته الـتي قــال فـيـهـا (انــتـهـيت من
كتابتها وذروة طموحي ان يكون كتابي
رفــيـــقــا لــكل من يـــســلك طــريق االبــداع
والفنان فاروق هالل صاحب فضل على
طربـ العـراقيـ والعرب الكـثيـر من ا

الذين اصبحوا االن جنوما).
وقال البـاحث حيدر شـاكر (فاروق هالل
ـــوســـيــقـى قــدم اسـم المع في مـــجـــال ا
الـكــثــيــر لالغــنــيـة الــعــراقــيــة بــصـوته
دخل االذاعـــة والــتــلـــفــزيــون واحلـــانه 
بـاغـنـيـة عــالـبـال وله اكـثـر من خـمـسـ
اغـنيـة عـاطفـيـة اشهـرهـا صيـاد الـسمك
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ــبــدعــون الــعــراقــيـون الــذين االصالء ا
ي اقــامــوا جــلـســة احــتـفــالــيـة بــتــكـر
وبــاشــراف جتــمـع الــثـقــافــة لــلــجــمــيع
) وقـال ــشــاركــة فــنــانــ مــعــروفــ و
لــلــحــضــور (لـــكم مــني اســمى االمــاني
واالعــتـــزاز واالحــتــرام). وقــال الــنــاقــد
وسيقي علي عـبد االمير (فاروق هالل ا
وصل ذروة التـعبـيـر اجلمـالي في حلنه
الغنية سألـت عنك للكبـيرة مائدة نزهت
من خالل االنـتـقاالت احلـرة بـ االنـغام
قامات  من كان يجرؤ ان يقدم حلناً وا
موسيقيـاً يعتمد عـلى ما وصفه بالسرد
الــلــحـنـي لـكـن هالالً اجنــز هـذا في اداء
ــطـربــة مـائـدة كــونـهــا فـهــمت جـوهـر ا
الـلـحن وغنـت مشـاعـره الـتي انـسـجمت

وردت انساك وبعد اعـتزاله الغناء اجته
الى التـلحـ وقدم احلانـا متـميـزة لعدد
ـطـربـ الــعـراقـيـ والـعـرب  مـثل من ا
عــبـد الـلـه رويـشــد مـائـدة نــزهت يـاس
خـضــر واخـرون وقـدم في الـثــمـانـيـنـات
بـرنـامـجه اصـوات شـابـة ولقـب بصـانع
الـنـجـوم وظهـر في الـبـرنـامج مـجـمـوعة
طـرب مـنهم كـاظم السـاهر مـهند من ا

محسن  محمود انور واخرون).
اثناء اجللسـة ارسل الفنان فاروق هالل
ـــواقع رســـالــــة من الــــقــــاهـــرة عــــبــــر ا
ــان االلــكـــتــرونــيـــة قــال فـــيــهــا (تـــكــر
جماهيريان فقط من توج تاريخي الفني
نظمات بعد مسيرة ست عاما تكر ا
اجلــمــاهـــيــريــة لي عــام  1985والــيــوم

تـــمــامـــا مع الـــنص واالحــســـاس كــذلك
اغـنـيـة عـلـمـني عـلـيك لـعـبـدالـله رويـشد
وهـــو اول لـــون غـــنــائـي لــفـــاروق هالل
حــيث وصـفه الــراحل عـمــار الـشــريـعي
بــالـشـجـن الـعـراقـي وفـيه حــزن لـذيـذ و

اناقة االداء كميزة).
بـعــدهـا غـنى الــفـنـان طـالل عـلي بـعض
احلــان فـاروق هالل مــنـهــا اغـنــيـة ردت
ـشاركـة الفـنان انسـاك وعلـمني عـليك 
علي حـافظ ومنح الـفنـان هيثـم شعوبي
(مــاعـــون شـــعـــوبي) لـــلـــفـــنـــان فــاروق
وسيـقوم بـايصـاله له في القـاهرة. وفي
نــهــايــة اجلــلــســة  الــتــقــاط الــصــور
الــتــذكــاريــة بــ احلــاضـريـن لــتـوثــيق

اجللسة.

تــــــكــــــتب مــــــفـــــردات
ومعـاني الـكـلمـات بـشكل
افــــقي حــــيـث احلــــروف داخل
ــظــلــلــة تــشـيــر الى الــدوائـر ا
ــطــلـــوبــة : (فــنــان الـــكــلــمـــة ا

عربي):
 1-اصالح وترميم الصدع

 2-شهاب فضائي
 3-أصيل العسل

 4-حيل ودروب ملتوية
 5-تنتفع

 6-عاصمة اوربية
 7-حديث العهد

 8-من افرازات اجلسم
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ي مشهد من الفيلم احلائز على جائزة إ

تيلور سويفت

نانسي عجرم


