
خالفـك مـع من حتـب طــــــال حـــــاول ان تــــــبــــــادر الى
صاحلة معه.رقم احلظ.5 ا
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احلب الـكــبــيـر الــذى تــمـلــكه بــحـاجه الى ان تــعــطـيه
النسان يستحقك فعال.
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ـهام قـد تلـقى على عـاتقك الـيوم فـاستـعد ـزيد من ا ا
رقم احلظ .9 لها 
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ـــزيـــد من ـــالـي احلـــالي لك ال يـــتــــحـــمل ا الـــوضع ا
يوم السعد الثالثاء. اجملازفات 
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حـاول ان تـعــطي احلـبـيب فــرصـة ثـانـيــة و افـتح مـعه
صفحة جديدة.
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قـد تـكون مـررت في قـصـة حب فـاشـلـة و لـكن هذا ال
يعني ان تيأس .
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ال تــفــســد الــعالقـــة مع رئــيس عــمــلك حــاول اصالح
رقم احلظ .8 االمور بينكما 
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حالـتك الـبـدنيـة والـذهنـيـة في أحسن حـال انـتفع من
تلك الطاقة الصادرة منك.
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حــــاول ان تــــاخـــــذ بــــرأي االهل حـــــول عالقـــــتك مع
الشريك.يوم السعد االربعاء.
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لـــديك تــأثـــيــر إيــجـــابي كــبـــيــر عــلى اآلخـــرين الــذين
عانك بكامل ثقة.  يالحظون مدى إيجابيتك و
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ال تـعطي وعـودا لن تـقـدر عـلى االلـتزام بـهـا كن اكـثر
واقعية .رقم احلظ .3
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تـغـمـرك احلـمـاسـة الـتي تـتــخـلل كل من تـتـعـامل مـعه
وتؤثر فيه.رقم احلظ.5

 u(«
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اكــتب مـــرادفــات ومــعـــاني الــكـــلــمــات الـــربــاعــيــة
شـتـركـة فـيمـا بـيـنـهـا بحـيث تـسـيـر وفق اجتاه وا
الــســـهم.اجـــمع حـــروف الــدوائـــر واقــرأ الـــكــلـــمــة

طلوبة: ( مطرب فلسطيني): ا
1-من ضواحي دبي
2-امر ال رجعة فيه
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اقـام احتاد االذاعـي والـتـلفـزيونـي
ـــركـــز الـــثـــقـــافي في وعـــلى قـــاعــــة ا
ــاضي نــدوة الـــصــاحلــيــة الــســـبت ا
حـــــــواريـــــــة عـن (واقع االغـــــــنـــــــيـــــــة
ـاضي واحلـاضر) الـتـلفـزيونـيـة ب ا
ضيف فيها اخملرج جمال محمد وقدم
ـوسـوي ي صـبـاح ا اجلـلـسـة االكـاد
قـائال ( ضـيـفـنـا الـيـوم اخملـرج جـمـال
مـحــمـد وهــو اول مـخــرج تـلـفــزيـوني
عـراقي يسـتـخدم الـكامـيـرا اخلارجـية
لتصوير االغـاني بعد ان كانت تصور
داخل االسـتـديـو حـيـث اخـرج الـعـديد
من االغـاني لـلمـطـرب الـرواد اضـافة
الى اخــــراجـه الــــعــــديــــد مـن بــــرامج
ـــنــوعـــات مـــنــهـــا عـــدســة الـــفن من ا
تلفزيون الـعراق) واضاف (اما الغناء
ــوســيــقى هــو جتـســيــد مــلــمـوس وا
سـموع كون عـالقة الصورة للـجمال ا
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ــوسـيـقى مــهـمـة جــدا حـيث بـدات بـا
الـسينـما تـستلـهم من االغنـية لـظهور
الفيلم الغنائي وتناولت النجوم كعبد
احلليم حافظ وفريد االطرش واخرين
لـــــذلك شـــــكـــــلت االغـــــانـي في االفالم
الـعـربـية بـحـيث تـكون االغـنـيـة ضمن
وسـيقى اضافة الى سياق الـفلم مع ا
الـصـورة شـاهـدنـا هـذا بـفـيـلم االرض
اما االغنيـة العراقيـة هي صور ذهنية
تعجز الصورة ان تضيف الى االغنية
شـيــئـاً لـذلك اضـطـر اخملـرج الى خـلق
معـالم صوريـة وهناك اكـثر من اغـنية
بنـفس الديـكور واغـنيـة اليوم لالسف
الـــشـــــــــديــد تـــعـــتــمـــد عـــلى غـــرائــز

اجلسد). 
بــعــدهــا حتـــدث احملــتــفى به اخملــرج
جــــمـــال مــــحــــمـــد قــــائال (االغــــنــــيـــة
التلفزيونية واحلديث عنها هو وريث
من عــام  1956عــدمــا كــان تــســجــيل
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ـصـرية  فـيـفي عـبـده على أطلـت الراقـصـة ا
متـابعيـها عـبر صفـحتـها اخلاصـة على أحد
مـــواقع الـــتــــواصل اإلجـــتـــمــــاعي من خالل
ـباشر لـلحديث عن تـفاصيل خاصـية البث ا
تـعـرض شـقـتـهـا للـسـرقـة من قـبل خـادمـتـها
الفـلبينية. وقـالت عبده(أنا مش سعيدة ألني
ال أستـحق ما فعلته اخلادمـة وكنت بعاملها
بــــــكـل حب وود وحـــــــســــــبـي الــــــلـه ونــــــعم
الـوكيل).وتـابعت(كـنت مشغـولة في اليف مع
جـمـهـوري وقـتـهـا اكتـشـفت بـعـدهـا بـسـاعة
إنـهــا تـســبـبت في تــعـطــيل بـعض كــامـيـرات
راقـبة ولم تنتبه لكاميرا أخرى كشفت كل ا
شيء).وأضـافـت(مـا كـنت أريــد احلـديث عن
واقـعــة الـسـرقـة ولـكن اخلـبـر انـتـشـر عـبـر
واقع اإلخبارية لذلك كان ال بد أن أوضح ا
مـا حدث جلـمـهـوري). وتـقـدمت عـبـده ببالغ
ـة تـتـهم فـيه خـادمـتـها لـنـيـابـة مـصـر الـقـد
الـفلـبيـنيـة بسـرقة  5 كـيلـوغـرامات ذهـباً من

ة. صر القد شقتها 

ـرتبكة جتدها على صـفحة اي  صاحب حساب على  هذه الصياغة ا
(فـيس بوك) والـقصـد إن( مالـكهـا ) متـخصص بـالشـؤون الصـحفـية
ا ا يستفتى  في أمور النزاعات الكـونية اخلليجية احملتملة  ور ور

الي . ضاف مايربو على االالف وا له من االتباع وا
 كــان يـــعــمل لـــدى إعالمي وهـــو اليــعـــمل لــدى أحـــد : أبي قــال أنت
فـضـولي حتـشـر خـشـمك بـ الـبصـلـة وقـشـرتـهـا .وامي تـدعـو علي :
ريـتك بالشـهيـرة والعـرب مسـيرة ! ومـدرس اللغـة العـربيـة كان سـخيا
مـعي في درس االنـشاء والـتـعبـيـر وكـنت أنال   28 من  30 إذن لـتكن
كن وجهـتك الـصحـافة  فـأنت تعـرف جمـيع اسرار الـوسط الفـني و
لــصــفــحــتـك عــلى الــيــوتــيــوب ان حتــقق أعــلـى نــسب  من الاليــكــات

تابعة . ايكات وا وا
 سمعت من يقول في محضـر (أعالميات ) شقراوات : كل صاحبات
الشعر االصفر  شعرهن لـيس اصفر .وهي ترد عليه (وكل اصحاب
الـرؤوس السـود  شـعرهم لـيس أسـود ). فيـرد عـليـهـا : وكل اللالئي
يـكتـ على صـفـحاتـهن ( االعالمـية ) لـسن إعالميـات حـتى لو حـملن
ـستـمسـكات الـتي تفـند االعالم والـرايات ! فـتنـبري هي بـإظهـار كل ا

مزاعمه..
تنبي    وانا هنـا انقل  لقطـات مجتـزئة من يوميـات جمعات شـارع ا
الــتي اود أن اســجل عـنــهـا فــيــلـمــا وثــائـقــيـا خــارجــا عن الـســيـاق .
فـالـشـارع تـرمومـيـتـر الـشـهـرة .  طـفل تـشـبث (بـنـجـم ) ليـصـور مـعه
سيلـفي. شعر جنم الـظهر  بالـزهو حيث إنه يـأمل ان (يكسـر الدنيا )
ويصبح قمـر االوقات جميـعا .. عمو  –سأل الطفل  –ماذا اقول المي

التي ارسلتني   من أنت !!
 ذات مـرة قدمـني رئـيس قسـم في واحدة من كـلـيات االعالم  –االم –
وقال عني إني قامـة وقيمة ومـايرادفها من الـفاظ تدفع احلرج عن من
عروف اليـعرف !  التمست يقدمك بعـبارة (غني عن التـعريف ) ... وا
من مضيفي ان أسأل كم واحدا منكم يشاهدني الول مرة على فضاء
الشاشة أو ارض الواقع ? رفع عشرة من اصل  70 ايديهم ! أنا مثل

أم اجلبان التفرح وال حتزن !
ذات مرة  كان بهجت اجلبوري  - بعد  مسلسل رجال الظل  –عازما
عود ابو هدى انت على  االعتزال .كنت انوي ان اثنيه عن عزمه .. (
مثل مـحمود مـرسي   حوت يبـتلع االدوار جمـيعا )..النت عـريكته ثم
ابتسم ... في ذات االثناء كنـا نقطع الطريق في الصـاحلية نحو مبنى

ـارين وقـد أخرج رأسه الـتـلفـزيـون  بـادر أحـد ا
من الــســـيــارة مــحــيــيــا بــهـــجت : هــلــو يــاجنم
ياسامي قفطان !! رويت احلادثة لسامي  فقال
: أحيـانا يـبادرني من يـلقـاني في الـشارع : ما

أدري وين شايفك ?!
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تـتنـافس خمـسة عروض مـحلـية عـلى جوائز
ـسـرحي الـذي تـنـظـمه نـقـابة مـهـرجـان رم ا
الـفـنـانـ األردنـيـ بـالـتـعـاون مع الـهـيـئة
الـعربـية لـلمـسرح وتـنطـلق دورته الثـانية
ــهــرجـان الــيــوم األربــعــاء.وقـال مــديــر ا
مـحمد خـير الرفـاعي في مؤتمـر صحفي
األحـد (إن اللـجـنة الـفنـية الـتي شكـلتـها
الــلـجـنــة الـعــلـيـا لــلـمــهـرجـان الخــتـيـار
وتـقييم النصوص انـتقت ستة نصوص من
أصل عـشرة لكن  الحقا استـبعاد عرض ليلة
ــشــاركــة قــمـــريــة لــتــصــبح عـــدد الــعــروض ا

خمسة).
وأضـاف(أن سـبب استـبـعاد الـعـرض للـمـخرج
أشــــرف طـــلـــفــــاح هـــو عــــدم تـــقــــيـــد اخملـــرج
نظـمة للمهرجان بحسب ما رأت بـالتعليمات ا
الـلـجنـة الـفـنيـة والـلـجنـة الـعلـيـا لـلمـهـرجان).
والـعـروض اخلمـسة اخملـتارة هي (فـراغ فصل
خــامس) من تـألـيف وإخــراج احلـاكم مـسـعـود
و(ظـالل احلب) تـألـيف لـيـلى األطـرش وإخراج
حـس نافع و(بحر ورمال) من تأليف وإخراج
عـبـد الـسالم قبـيالت و(مـاسـكارا) تـألـيف جان

أنــوي وإخــراج عــبـد الــله اجلــريــان و(اجلــنـة
تـفتح أبـوابهـا متأخـرة) من تألـيف فالح شاكر
وإخـراج يـحيـى البـشـتاوي. ويـعـقب كل عرض
شاركة نـدوة على مسرح هاني من الـعروض ا
ـلـكي. ويـسـتـمر ـركـز الـثقـافي ا صـنـوبـر في ا

فـي هـذا الـصــدد قـال اخملــرج جـمـال (
االغنـيـة الـتـلـفزيـونـيـة تـدعم الـصورة
وقــد اضـفــنـا الى االغــنـيــة الـعــراقـيـة
صورة التجدد لكن االغنية العراقية ا
لم تـرتـق لـلـمــسـتــوى الـذي نــطـمح له
لــفـــقــدان الــرقـــابــة). بــعـــدهــا تــوالت
ـداخالت والـشهـادات ومـنهم الـنـاقد ا
ـي ولـيــد غــاوي فـرمــان الـذي االكـاد
قال (اخملـرج جمـال محـمد قـدم الكـثير
واجلـمـيع يتـمـنى للـحـاضر ان يـرتقي
في تـوفـيـر الـفـكـرة .سـابـقـا الـكـامـيـرا
كـانـت مـسـؤولـة وهنـاك رقـيـب). فـيـما
قـالت فـوزيـة الـشـنـدي في مـداخـلـتـها
(في مــصــر هــنــاك تــرويج اعالمي
ـــطـــرب ودور يـــســـبـق غـــنــــاء ا
اخملــــرج نـــــقل الــــلـــــقــــطــــة الى
اجلـمـهـور وكل مـاقـدمه اخملرج
جـمــال في تـلـك الـفــتـرة كــثـيـر
وامـــا االن فــــأن الـــبــــعض من

االغنـية داخل االسـتديـو ومن هـنا بدا
االبـداع لكن بـدون مـونتـاج في مـجال
االغنية كـان هناك مخـرجون كبار مثل
رشـيـد شـاكـر يـاس ومـهـدي الـصـفار
وخالـد احملارب وكان هـؤالء في مجال
االغنـية اما انا وعـماد بهـجت وعدنان
هادي نـعد من اجليل الـثالث استـلمنا
الــصـــورة الـــتــلـــفــزيـــونــيـــة من خالل
"النكتف" وسبقـنا الراحل رشيد شاكر
فــكــان مــبــدعــا وصــاحب الــعــديــد من
ـنـوعـات سـابـقـا لـهـا االفـكـار فـكـانت ا
قــيــمـة فــنــيـة وحــصــلت مـنــافــسـة مع
اجلــيل الــســـابق في مــجــال الــدرامــا.
ولقد قدمت فديو كليب الغنية ياسايق
ي ووحـيـد وهـو اول كـلـيب الـسـيـارة 
في الــــشــــرق االوسـط). وفي رد عــــلى
ــقـــدم اجلــلـــســة عـن اجلــانب ســـؤال 
الـصــوري كـونه لـم يـرتق لــلـمــسـتـوى
اللحني والكلمات وهي لم تقدم شيئاً?
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ـصـريــة يـسـرا  الــسـبب ــمـثـلــة ا كــشـفت  ا
هندس  خـالد سليم ال الذي يـجعل زوجهـا ا
يـحب اخلـروج مـعـهــا حـيث قـالت (إنه عـلى
الــرغـم من أن زوجــهــا له شـــهــرته في عــالم
الـهنـدسـة إال أنه ال يـحب الـظـهـور إعالمـياً
وعـنــدمـا يــتـصـادف ويــخـرج مــعـهــا يـصـبح
وقع الفن .وأكدت يسرا وفقا  منـزعجاً جدا)ً
(ان زوجهـا ال يحب طـلبـات التصـوير مـعها
التـي تنـهال من اجلـمهـور عنـدما تـصبح في
اخلــارج ويـقـول لـهــا: "اتـولـدت لــقـيت أبـويـا
صـالح سليم وأخويا هشام سليم وحضرتك
مـــراتي هــو فـــيه اي"). وتـــعــود يـــســرا
لــلــســيــنــمــا من خالل فــيــلم "صــاحب
ــقـام" ويــشــاركـهــا الــبـطــولــة آسـر ا
يـاس أمـينـة خلـيل وبيـومى فؤاد
من تـأليف إبراهيم عيسى وإخراج

ماندو العدل.
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ـلـتقى الـثقـافي الـعراقي الشـاعـر العـراقي احـتفى به ا
بـجـلــسـة اقـيـمت اجلــمـعـة عـلى قـاعــة جـواد سـلـيم في
ـركـز الـثـقـافي الـبغـدادي تـضـمـنت تـوقـيع مـجـمـوعته ا

الشعرية (حفنة دوالرات ملطخة بالدم).
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رئـــيس حتـــريـــر مـــجـــلـــة (بــارا
ــبـيــاد) الـشــهـريــة الـتي تــعـنى
بـشؤون رياضة متحدي االعاقة
اعـلن صـدور عـدد جـديـد مـنـهـا
عن قــسم االعالم فـي الــلــجــنــة

بية الوطنية العراقية. البارا

‰«u½

طـربة الكويتيـة طرحت أحدث أغنياتـها بعنوان (قسم ا
وسـمّــعـني) عــبـر (يــوتـيــوب) وهي من كــلـمـات فــيـصل

السديري وأحلان سهم وتوزيع رأفت.
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الـكـاتـبة الـعـراقيـة صـدرلـها عن دار الـشـؤون الـثقـافـية
ـوسـوعـة الـثـقـافـيـة كـتـاب الـعـامـة وضـمن سـلـســلـة ا
دينة احليرة قبل اإلسالم). بعنوان (الدور احلضاري 

 tK « dB½ rO¼«dÐ≈

الروائـي االردني ضيفه مساء امس االثن منتدى عبد
احلمـيـد شـومان الـثـقـافي لالحـتـفاء بـروايـته اجلـديدة

(ثالثية األجراس).
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الـشـاعــر الـعـراقي وقع ديـوانه الـبـكـر (قـصـائـد خـارج
الـســرب) في الــبـيت الــثـقــافي الــبـابــلي خالل أمـســيـة

أدارها الشاعر حس عوفي.
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ـطـربـة الــسـوريـة تـســتـعـد لــلـمـشـاركــة في مـهـرجـان ا
احلـمّـامــات في تـونس الـذي يـقـام  نــهـايـة شـهـر تـمـوز

قبل. ا
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كتبة الوطنية ي االردنـي ضيفته االحد دائرة ا االكاد
ضمـن أمسـيات نـشـاط (كتـاب األسـبوع) لـلـحديث عن
كتابه (األمن القومي العربي وقواعد القانون الدولي).

ــهــرجـان حــتى الــثـانـي من تـمــوز. وانــطـلق ا
ـاضي في إطار سـرحي الـعـام ا مـهـرجـان رم ا
مــبـادرة الـهـيــئـة الـعـربــيـة لـلـمــسـرح لـتـأسس
سـرح احمللي في مـهرجـانـات وطنـية تـعني بـا

كل الدول العربية.

كن لـعـشـرة أشـخـاص فقط وهـي أنه 
االسـتفادة من عرض التقاط صورة مع
ســتـالـون بــتـكـلـفــة تـبـلغ  849جــنـيـهـاً
إســــتـــرلـــيـــنــــيـــاً حـــوالي  1000دوالر
أمـريـكي لـلـشـخص الـواحـد وسـتـكون
الـصورة بـحجم  17 *22ولـها أولـوية
بـتــوقـيع سـيـلـفـسـتــر سـتـالـون بـالـقـلم
الذهبي). هذه اخلطوة انعكست بشكل
ســـــلـــــبـي عـــــلى مـــــواقـع الـــــتـــــواصل
اإلجــتـمــاعي حــيث هـاجم الــكـثــيـر من
الـنـاشطـ سـتالـون. عـلى صعـيـد آخر
تـصـدر اجلـزء الرابع مـن فيـلم الـرسوم
ـتحـركة حكـاية لـعبة 4 تـوي ستوري ا
 4 إيــرادات الـسـيــنـمـا في أمــريـكـا في
مــطـلع األسـبـوع مـسـجال  118مـلـيـون
دوالر.وجـاء فـيلم الـرعب اجلـديـد لعـبة
ـركـز الــطـفل (تـشـايــدلـدس بالي) في ا
الــثـاني مـحــقـقـا إيــرادات بـلـغت 14.1
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ـــمــثل شـن الــعــديـــد من مــعـــجــبي ا
ي  سيـلفستـر ستالـون هجوماً الـعا
كـــبـــيـــراً عـــلـــيـه بـــســـبب اعـــتـــزامه
احلـــصــول عـــلى رســـوم تــصل إلى
 849جــنـيــهـاً إسـتــرلـيــنـيــاً مـقـابل
الـــتـــقـــاط صــورة مـــعه وذاك خالل
ـقــبـلـة في بـريــطـانـيـا.و جــولـته ا
كـشــفت صـحـيـفـة ديـلي مـيل (ان
سـتـالـون سـيـقـوم بـزيارات إلى
لـندن ومـانشـستـر وبرمـنغـهام
فـي شـــــهـــــري اب وايـــــلـــــول
ـقـبـلـ للـتـرويج لـفـيـلمه ا
األخـير رامبو .(5واشارت
ـــــنــــــظـــــمـــــ الـى (ان ا
أدرجــــوا عـــلى جـــدول
ــرتــقــبـة الــزيــارات ا
خــــطــــوة جــــديــــدة

مــلـيـون دوالر.والـفـيــلم بـطـولـة أوبـري
بالزا وجـابريـيل باتـمان ومـارك هاميل
ومـن إخـراج الرس كـلـيـفـبـرج.واحـتـفظ
ركز الثالث فـيلم اخليال عالء الديـن با

مــحـقـقــا إيـرادات بـلـغت  12.2مــلـيـون
دوالر.والــفـيـلم بـطـولـة مــيـنـا مـسـعـود
ونــعــومي ســكــوت وويل ســمــيث ومن
إخــراج جــاي ريـــتــشي.وتــراجع فــيــلم
اخلـيـال العـلمي الـكـوميـدي رجال ذوو
ســـتـــرات ســـوداء: كـل الـــعـــالم (من إن
ـركز األول بـالك: انتـرناشـيـونال) من ا
ركز الرابع هذا األسبوع مسجال إلى ا
 10.8مــلــيـون دوالر.والــفــيـلم بــطــولـة
كـريس هيـمسـوورث وتيـسا طـومسون
ا طـومسون وريبكا ولـيام نيسون وإ
فـــيــرجــســون ومن إخــراج إف. جــراي
جـراي.وتـراجع اجلـزء الثـاني من فـيلم
ـتــحــركـة احلــيــاة الـســريـة الــرســوم ا
لـلـحـيوانـات األلـيـفة (ذا سـيـكرت اليف
ــركـــز الــثــاني إلى أوف بـــيــتس) من ا
ـركز اخلامس هذا األسبوع بإيرادات ا

بلغت  10.3مليون دوالر.
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اغـاني الــيـوم هي اســتـفــزاز غـرائـزي
ولـيس عـاطـفـياً). وفي خـتـام اجلـلـسة
الــتي حـضــرهـا عــدد من رواد االذاعـة
والــتــلـــفــزيــون

والفنان 
الــــــتـــــقـــــاط
الــــــصــــــور
التذكارية.

جمال محمد

3-شبح
4-يعيد الكالم

ثلة سورية 5-لقب عائلة 
6-يشارك
7-يعيش

8-مزارع االرض

ÊU e « ≠  …d¼UI «

صري مثل ا صرية  ياسم صبري عن عالقتها با مثلة ا حتدثت ا
الراحل محمود عبد العزيز حيث أشارت إلى أنها كانت تثق به

.وقالت في مقابلة لها ضمن برنامج أون سيت: (الراحل محمود عبد كثيراً
العزيز قالي بطلي تمثيل أول ماشافني قالي إنتي إيه اللي جابك هنا
كان الغلط كان عندي فيه ثقة تامة وأنا مش بثق في حد إنتي في ا
بالساهل كان بيعاملني زي بنته وذلك خالل تصوير مسلسل جبل

احلالل). يشار إلى أن صبري كانت خاضت أول بطولة مطلقة لها خالل
وسم الدرامي الرمضاني الفائت من خالل بطولة مسلسل حكايتي. ا
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هرجان رم لقطة من الدورة األولى 

سيلفستر ستالون


