
ال تبـالغ في قدرتك على افـهام اآلخرين فـهنالك من ال
يريد ان يفهم شيئا.
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ـشـاعر احلظ ال يـأتي كل يـوم كـما يـقـولـون . بـعض ا
العميقة تتدفّق.

Ê«eO*«

هنية  عليك االكتفاء باالهتمام بأمورك الشخصية و ا
دون اخلوض في االمور األخرى .
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دلّل نـفـسـك الـيـوم النه أحــد األيـام الــتي تـكـون فــيـهـا
! محظوظاً

»dIF «

 لديك فرص مهمة للتطوير عالقاتك العاطفية .ابحث
تعة لتضييع الوقت . عن ا

¡«“u'«

اضي  ولقد لديك فرصـة فريدة حللّ بعض قـضايا ا
حان الوقت إلخراجها .

”uI «

ـرح. أنت ال تـسـتـمـتع عـمـومـا شـارك من حـولك في ا
. بالروت

ÊUÞd «

لديك حب دفـ يريـد اخلروج .الـراحة مهـمة من وقت
الى آخر .

Íb'«

كن أن يكون شيئاً جديداً و جيداً  ما يحدث اليوم 
في احلقيقة. 

bÝô«

ـفـاجآت ألن علـى صعـيـد الـعـمل ال تـقـلق من بـعض ا
اخلطة العامة تسير بشكل جيد .

Ë«b «

كن جـاهـزاً لـلـتـرحـيب بـكلّ شيء بـأذرع مـفـتـوحـة.يوم
السعد االربعاء.

¡«—cF «

ـكـنك بـسـهـولـة أن تـنال احملـبـة في صـاحلك الـيـوم و
أهدافك مع شريك أو مجموعة.

 u(«
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كــلـمـات
ثـالثـــيـــة
وربـــاعــيــة
تــــــــــشــــــــــكـل
مـــــــــــفــــــــــردات
ومـــــــــــرادفــــــــــات
الـــكـــلــمـــات الــست
عـــشـــرة.فـي الـــدوائــر
الـداخلية حول االرتكاز
حتـــصل عـــلى الـــكـــلـــمــة
ـــطـــلــوبـــة: (مـــجــمـــوعــة ا

ة): قصائد شعرية عربية قد
1-لقب ملحن لبناني شهير

2-معدن غالي الثمن
3-تخالف االوامر
4-طيور مائية

5-مقاتل في احلرب
6-لعب االطفال

7-منازل
8-رأس بدون شعر

9-غير محلل
10-مدينة لبنانية

11-يأوي
12-نقود

13-ينزع اجللد
14-ظني

15-اوتوماتيكيا
16-هشم
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وهــذا مـا حتــقق فـي مـســلــسل (ولـد
ن سالمة واخراج الغالبة) تأليف أ
 مـحمـد سـامي تمـثـيل النـجم (احـمد
الـســقـا) الـذي يـجــسـد دور االنـسـان
الـغـلبـان الـطـيب والـشـهم والـشريف
ـــتـــعـــلم مــــدرس مـــادة الـــتـــاريخ وا
وهـنـا الذكـاء يـلعب لـثانـويـة البـنات
دوره في ضخ مــعـلـومـات تــاريـخـيـة
مـثـيرة تـخص حـقب تـاريـخـيـة تـؤثر

—UDF « ÍbLŠ ≠ œ«bGÐ

ـــفـــاجـــأة ال تـــلـــعب الــــصـــدفـــة او ا
الـــدرامـــيـــة دورا مـــهـــمــــا في جـــعل
الـــتــشــويق كــبــيــرا لــدى مــشــاهــدي
كـما هـو احلال الدرامـا الـتلـفزيـونـية
ـتـوقع) بــشـكل كـامل ال يـحـقق مع (ا
ـتعـة والـتـشويق ايـضـا لـذلك على ا
ـفـاجـأة غـيـر ـزج بـ (ا الـنص ان 
ـتوقع) ـتوقـعـة) وب الـطـبيـعي (ا ا

طرب منهم سعدون جابر eOL²…∫ تغنى باحلان علي سرحان العديد من ا  ÊU(«
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تقـيم سفارة ايطاليـا في العراق بالتعاون مع
ـسـرح حـفال مـوسـيـقـيا دائـرة الـسـيـنـمـا و ا
كـبــيـرا و مـنـوعـا في الـسـاعـة الـسـادسـة من
مــســاء غــد االربــعــاء عـلـى خــشــبــة مــسـرح
ــنـصــور في سـاحــة االحـتــفـاالت الــكـبـرى ا
ـسرح (اكـيتـو ).واشارت دائـرة الـسيـنـما وا
في صـفحتها في (فـيسبوك) الى ان (احلفل
حتـــيــيـه فـــرقـــة عـــزف نـــســـويـــة مـــحـــتـــرفــة
ـوسيـقى التـراثـية اإليـطالـية ومتـخصـصـة با
ــعـزوفـات حــيث سـتــقـدم لـلــجـمــهـور اروع ا
التـراثيـة اخلاصـة بالـبلـدين). وكانت سـينـما
ــنـصـور بــسـاحـة االحــتـفـاالت قــد شـهـدت ا
طوال أيـام عـيد الـفطـر عـرض فيـلم ( بحـيرة
الــوجع) لــلــمــخــرج جالل كــامـل و هــو احـد
ـشروع الـنـتـاجـات الـسـيـنـمـائـيـة اخلـاصـة 

بغداد عاصمة للثقافة العربية.

قهور فهو مكانه (خارج التاريخ) وا
الـظـروف الـقـاسـيـة هي الـتي جتـبـر
االنـســان الـنـظـيف ان يــتـلـوث وكـمـا
يقـول عـيسى (الـفقـر يـجعل االنـسان
( ينخ) لذلك هـو (عيسى كـمال الغا
بعـد ان يحـاصره (ضاحي)  –محمد
ـــدوح- مـن كل اجلـــوانب ويـــدبـــر
كــمـا ســرقــة سـيــارة الــتـكــسي مــنه 
ـشاجـرة تنـتهي الى يورط شـقيـقه 
غـــرامــة  10االف جـــنـــيه فـــضال عن
ـة وحـاجته الى وصوالت امـانـة قد
كل  50الف جنيه ألجراء عملية ألمه
ـتــاجـرة هــذا يـجــعـله يــوافق عــلى ا
بـاخملــدرات مع ضـاحي هــذا الـرجل
ـا لـعدم تـزويجه الذي يـبت ثـأرا قد
قدم) ليقوم بشقيقته صفية (أجني ا
بــأغـواء شــقـيــقـته الــصـغــرى (قـمـر)
ا يـعرضها الى ويتزوجـها بالـسر
الــقــتل عن طــريـق شــقـيــقـه (حــمـزه)
شـاهد وتـعدد الـشخـصيات تنـويع ا
عـلى الرغـم من كثـرتـهـا اال ان الـعمل
ال يــصـاب بــالـتــرهل فـاحملــاور (نـور
ووالدهـا وزوجهـا عزت الـطحان ) –
شــــريك ضــــاحي هــــادي اجلــــيــــار -
ـخـدرات هـنـاك خـيـوط ـتـاجــرة  بـا

صري في على اجملتمع واالقتصاد ا
مـثال (ديـون مـصـر) الـوقت احلـاضـر
وكـذلك ثـورة الـغالبـة ضـد تـاريـخـيــا
االنكلـيز اال ان مدرس مـادة التاريخ
ال يـفــهم ان الـواقع الـقــاسي والـفـقـر
ـســؤولـيــة االجـتــمـاعــيـة الــكـافــر وا
والظروف الـصعـبة هي الـتي يعيش
فـيـهـا االنـسـان (داخل الـتاريـخ ) اما
االنسـان الهـامـشي البـسيط احملـتاج

sŽ Àb×²¹ ÊU³Fý
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ضــــجت مــــواقع الــــتــــواصل االجــــتـــمــــاعي
بالـتصريـحات احلـادة التي عبـر فيهـا النجم
الــعـربي يــوسف شـعــبـان عن رأيـه بـالــفـنـان
محـمد رمـضان. وأكـد شعبـان في مقـابلة له
ــكن أن يـــقــبل مع مــجـــلــة عـــربــيــة (أنـه ال 
ــشــاركــة في أي عــمل درامـي مع الــفــنـان ا
مــحـمــد رمـضــان ألن الـفــنــان احلـقــيـقي ال
يــتــطــاول عــلى زمالئه ويــحــتــرم مــشــاهــديه
ــصـداقـيـة مـا يـقـدمه لـلـجـمـهـور). ويـتـمـتع 
وقـع البـوابة (إن الـفنان وقال شـعبـان وفقـا 
ـا عنـدما كـان يشـاهد فـنانـا كبـيرا أقدم قد
مــنه بــســنــة واحــدة كــان يـقـف له احــتــرامـا
وتــقــديـرا فــالــفـنــان دون أخالق ال يــسـاوي
شــيـئــا فـمــا بـالك لــو تـطــاول عـلى زمالئه)
مـضيفا (أن الفـنان من األساس ال يجوز أن
يــطــلق عــلـى نــفــسه لــقب رقم واحــد). وبــ
طـبــيـعـة الـعالقــة الـتي كـانت تــربط الـفـنـانـ
بـبـعـضـهم أيـام الـزمن اجلـمـيل بـقـوله (نـحن
كـــنــا نـــقــدر اجلـــيل الــســـابق مــثـل شــكــري
سـرحان وأحـمد رمـزي ونكـمل مـا تركه لـنا
الـنجـوم الذين سـبقـونـا وال نبـدلهم من أجل

األموال).

ÍË«bK³ « 5 Š

الـتـشـكــيـلي الـعـراقي يـقـيـم يـوم غـد االربـعـاء مـعـرضه
ـعنون (جتلـيات لونيـة في خفايا الشـخصي اخلامس ا

الروح) على قاعة دائرة الفنون بوزارة الثقافة.
w³K'« ÂUBŽ

وزيـر الــنــفط الــعـراقـي االسـبق
واخلـبـيـر الـدولي ضــيـفـته قـنـاة
(الـــشـــرقــيـــة) ضـــمن بـــرنـــامج
(اطـراف احلــديث) الــذي يــعـده
ويـــــقـــــدمـه االعالمـي مـــــجـــــيــــد

السامرائي.
—bMÐUA « V Uſ

البـاحث العـراقي تضـيفه دار الـثقافـة والنـشر الـكردية
في الــسـاعــة الــعــاشــرة والـنــصف من صــبــاح الــيـوم
الثالثـاء بندوة ثقافية حوارية عنوانها (االقليات ب الم

الهجرة ومأساة البقاء في الوطن).
w²³Ý rÝU

رئيس جـمعيـة التشـكيلـي العـراقي اعـلن ان معرض
(طبـيعة عراقـية) يفتـتح في مقر اجلمـعية ببـغداد مساء

شاركة  150فنانا. قبل و السبت ا
Âd−Ž w ½U½

طـربة الـلبـنانـية تـشارك بـفعالـيات مـوسم جدة بـحفل ا
ــسـرح تــقــيــمه في الـ 13مـن الــشـهــر اجلــاري عــلـى ا

الروماني في الواجهة البحرية.
 q{U  bL×  ozU

احد اعـمـدة صـنـاعـة العـود في الـعـراق نـعـته االوساط
ـوت فـي الــرابع من الــشــهـر الــفــنــيــة بــعــد ان غــيـبـه ا
ـتــراكــمـة اجلـاري ويــعــد الـراحـل امـتــداداً لــلـخــبــرة ا
وسـيقـية لالسطـة محـمد فـاضل رائد صـناعـة االالت ا

العراقية.
5¼Uý s¹b « bFÝ

الـشاعر األردني فاز بجائزة االبداع من  جوائز ناجي
نـعمان األدبيَّة لعام  2019 في مـوسمها السابع عشر
والتي تتوجُ ست فائزًا جديدًا من كافة دول العالم.

  U dÐ b¹d

الشـاعر والصحفي اليمـني نعاه األم العام لالحتاد
العـام لألدباء والـكتـاب العـرب حبـيب الصـايغ بعد ان
وت اثر مـرض عضال والراحل من مـواليد عام غيـبه ا

1946.

وأضــــافت: (لـــيـس لـــديـك عالقـــات
حيث يحبك شخص ما حقًا ويهتم
بـك دون أي مـــــقــــــابل إلـى جـــــانب
قرب الصداقة فسكوت يعد من ا
ا في ذلك في عائلتي فعـائلتنا و
سكوت واجـهنا الـعديد من األمور
سويًا ويحب بـعضنا بـعضًا بشدة
بـسـبب كل مـا مـررنـا به).وتـابـعت:
(أصــلـي حــقًـــا من أجـل أن حتــظى
بـعالقـات حب صـحـيـة في حـيـاتك
والـتي تـكـون مـبـنـيـة علـى الـعـطاء
واألخـــذ أتــمـــنى أن يـــكـــون لــديك
بعض العالقـات في حياتك التي ال
تـتـطـلب إقامـة عالقـة حـمـيمـة كـما
آمل أن تتوقف عن قول تـلك الكلمة

البذيئة).

{ لوس اجنلوس  –وكاالت - بعد
اجلدل التي أثـارته جنمة تـلفزيون
الــواقع كـلـوي كـارداشــيـان بـسـبب
نــشـرهــا صـورة ظــهــرت فـيــهـا في
حـوض اإلستـحمـام برفـقة  سـكوت
ديـسيك حـبـيب شقـيـقـتهـا الـسابق
كــــورتـــــني كـــــارداشــــيــــان ووالــــد
أطــفـــالــهـــا والــذي دفع حـــيــنـــهــا
ــتـابــعـون إلى إتــهـامــهـا بــإقـامـة ا
عالقة معه وخـيانة شقـيقتها ردّت
كلـوي على هذه اإلتـهامـات ساخرةً

منها.
:(أنـا ـتـابـعـ وقـالت كـلـوي ألحـد ا
أشــفق عـلــيك ألنه يـبــدو أنه لـيس
كن لـديك أي عالقـات في حـيـاتك 

أن تكون أفالطونية).

غنية برشلونة  –وكاالت - مثلت ا
الـكولـومـبيـة شاكـيـرا أمام مـحكـمة
ـاضي لـلـرد إسـبـانــيـة اخلـمـيـس ا
عــــلى اتــــهــــامــــات بــــاالحــــتــــيــــال
ـثـلـو الـضـريـبي حـيـث اتـهـمـهـا 
االدعــاء بـــعـــدم دفع مــا يـــصل إلى
 14.5ملـيون يورو ( 16.29مليون
دوالر) ضــريــبـة عــلى الــدخل الـذي
حـقـقـته بـ عـامي  2012و.2014
ووصـــلت شــاكــيــرا إلـى مــحــكــمــة
اسبـالوجاس دي لـيوبـراجات قرب
بـــرشـــلـــونــــة عـــبـــر مـــدخل مـــرأب
الــسـيــارات في احملــكــمـة لــتــجـنب

وسـائـل اإلعالم وشـوهــدت لــفــتـرة
ـدعـون وجــيـزة من نــافـذة.ووجـه ا
االتـــهـــامــات فـي كــانـــون األول عن
الـفـتـرة الـتي يـقـولـون إن شـاكـيرا
كــانت تـقـيم خاللـهـا في مـنـطـقـة
ـغنـية ثـلي ا قـطالـونـيا لـكن 
يـــقـــولــون إنـــهـــا لم تـــعش في
إســـبـــانـــيـــا حــتـى عــام 2015
وســــددت كـل الــــتـــــزامــــاتــــهــــا

الضريبيـة. وترتبط شاكيرا (42
ــدافع نــادي بـرشــلــونـة عــامـا) 

جــيـــرارد بــيــكـــيه مــنــذ 2011
. وأجنبا طفل
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ــلـــحـن عــلـي ســرحـــان دخل الـــوسط ا
ـاضي الـفــني في ثــمـانــيـنــات الـقــرن ا
بــطــريـقــة حلــنــيــة ســطـعـت في ســمـاء
الــغــنــاء الــعــراقي وأبــهــجت اجلــمــيع
لــتـشـكل دلــيال عـلى شئ آخــر مـخـتـلف
شـئ مـــتـــفــرد بـــزغ في عـــالم األحلـــان 
اكــــسب ســــرحـــان اســــلــــوبه اخلـــاص
بـالــتــلـحــ وقت كـان الــتـقــلـيــد كـثــيـر
الشيـوع فكان مـااجنز يعـد من مقدرات
ــيــزاته خــيــاله الـــلــحــني وتــلـك اهم 
اللـحنـية في اظـهار الـصورة الـسمـعية

لألنفعال .ومعه كان هذا احلوار :
{ مـاهي الــبــدايـات اخملــتــلـفــة وكــيف جـرت

مساراتها ?
- بـدايـاتـي كـانت مع الـفـرقـة الـنـغـمـيـة
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ـركــزيـة لــلــشـبــاب فــرع الـرصــافـة ثم ا
ظـهـرت في بــرنـامج اصـوات شـابـة في
الـثمـانيـنـات انا وكـاظم الـساهـر وعلي
جودة واحمـد نعمـة وفريدة ومن خالل
البـرنامج قـدمت حلن اغنـية (مـراسيل)
ــطــرب الـراحل ريــاض كـر بــصـوت ا
وكلـمات مـحمـد احملاويلي ثـم اشتركت
باألغنـية نفسـها في مهـرجان يوم الفن
الـــذي يــــشـــتـــرك فـــيه فـــنـــانـــون عـــرب
وعــراقــيـــون ونــالت اغــنـــيــة مــراســيل
اســتـحـسـانـا رائـعــاً بـعـدهـا قـدمت الى
ــوســيــقى في األذاعــة كــمــلـحن قــسم ا
ـلـحن الـراحل طـالب الـقـرغولي وكـان ا
ـوســيــقى في األذاعـة رئــيــسـا لــقــسم ا
وتـصــادف ان يــكــون مــعي فـي مــعــهـد
ـطــرب مـحـمـود الــدراسـات الـنـغــمـيـة ا
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(تعال) كـلمات مـحمد جـبار حسن التي
وضعتها في مصاف آخر ونالت شهرة

اضافية من خاللها.
طربون اآلخرون ? { وا

- اعـطــيت لــلـمــطـرب مــحــمـد الــشـامي
اغنـية شـرايه كلـمات مـحمـد احملاويلي
وأغنـية وطنـية للـثنائي فـاضل وفوزية

هي اسم الله على وطني 
سيرة بعد ذلك ? { وكيف اجتهت ا

- هــنــاك نــقــطــة حتــول في مــســيــرتي
اللحنية جتسدت في ترشيحي من قبل
الــفــنــان فــاروق هالل لــتــقــد اعــمــال
حلـنـيـة لـلـنـجـوم بـسـبب تـمـيز احلـاني
ووصــولــهــا الى الــنــاس وعــلى اثــرهـا
اعـطــيت لــلـفــنـان فــاضل عــواد اغـنــيـة
غــريـبـه اتـروح وتــســلم عــلــيه كــلــمـات

أنور فـطلب مـني حلنـا فأعـطيـته اغـنية
(وياله ياوياله ) كـلمات الـشاعر مـحمد
احملاويـلي وهذه األغـنيـة شكـلت النـقلة
ـهـمـة فـي مـسـيـرتي الــفـنـيـة الـثـانـيــة ا

لغرابتها وسرعة انتشارها.
{ وماذا قدمت للشباب آنئذ ?

- قدمت للمطرب عادل عكلة عدة احلان
شبـابيـة في حينـها مـثل اغنيـة يكـفيني
اجلـرح واغـنـية اسـمـيك احملـبـة كـلـمات

نزار جواد وأغنية التعتذر وغيرها.
طرب الكبار آنذاك ? { وماذا عن ا

- تــعــاونت مــعــهم جــمــيــعــا وأذكـر ان
ـطـربـة امل خـضيـر طـلـبت مـني حلـنا ا
وهي مــطـربـة كـان يـلـحن لـهـا مـلـحـنـوا
الستينات فأخرجتها بلحن من احلاني
ط آخـر عــبـر اغــنـيـة ـطـهــا الى  مـن 

مـحـمـد احملـاويـلي ولـلـمـطـرب سـعـدون
جـابر اغـنـيـة احللم وحلـنت لـلمـطـرب
الـــشـــبـــاب من األصـــوات الـــرجـــالـــيـــة
والــنــســائــيــة مـثـل ســهى عــبــداألمــيـر
وربيـعة وعالء سعـد اغنـية اللـيل الليل
يـاحـبـيبـي وحا الـعـراقي اغـنـيـة الله
يعـ بنادم ومـجموعـة اغاني للـمطرب
هنـدس احدهما للشـاعر الكبير ماجد ا
طاهر سـلمان وتـعاون آخر مع الـشاعر
عـــبـــدالـــكـــر الـــزهـــيـــري والـــشـــاعـــر
جــبـارالـنـجـدي والــشـاعـر داود الـغـنـام
ـطـربات والبد مـن األشارة إلى ان من ا
ــطـــربــ الـــعــرب الـــذين غـــنــوا لي وا
ـطـرب عـاصي احلالني وديـانـا حـداد ا
ــغــربــيـة ودانــيــا اخلــطـيب وحـســنه ا

ورندا الصافي من األردن.

دراما مـشـتركـة تدفـع (عيـسى) بأسم
كل الــغالبـة ان يــقـتل ضــاحي حـرقـا
وقـــــــــتـل  عــــــــــزت الــــــــــطــــــــــحـــــــــان
ـشاهد بـالراحة بالرصـاص.ليـشعر ا
الـنـفـسـيـة لـهـذا االنـتـقـام ضـد الظـلم

واالضطهاد!
ــوت رمـوز ــســلـسل لـم يـنــتــهي  ا
ـــتـــخـــلف الـــظـــلم  فـــالـــوضـع ا
ـــنـــظـــومـــة الـــســـيـــاســـيــة وا
واالجتـماعيـة واالقتـصادية
وغـــيــــاب الـــعـــدالـــة هي
ــة  وفي اكــثـر الــظــا
االحـــيـــان الــظـــالم
ــــــــوت لــــــــكن

الظلم يبقى!

سلسل (ولد الغالبة) لصق الترويجي  ا
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كلوي كارداشيان

شاكيرا 
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