
كان الله بـعونك على هـكذا يوم فال شيء يـسير معك
كما انت ترغب.
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ـن حتب الن هـذا الـيـوم ال يـحـمل عـلـيك عـدم الـشك 
إيجابيات من هذه الناحية.
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 تـشـعـر بجـمـيع األمـور تعـاكـسك وقـد تلـقى مـسـاءلة
ا يزيد عصبيتك . من جهة رئيسك 
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تــقــوم بـكــثــيــر من االعـمــال الــيــوم وتـكــون حــاضـرا
واقف التي تستدعي تدخلك.  با
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تـشعـر بالتـوتر جتـنب الـقيام بـأية مـبادرة الـيوم .رقم
احلظ .2
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ال تـســتـعــمل صـراحـتـك اجلـارحـة لــهـذا الـيــوم النـهـا
ستكون مثل السيف.
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تـــغــادر الــعـــمل مــبـــكــرا لــعـــدم رغــبــتـك في فــعل أي
رقم احلظ.9 شيء
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كن هــادئــا عــنــد الــتــعــامل مع شــركــائك بــالــعــمل او
يوم السعد االربعاء. زمالئك
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ال فـي فـتـرة الـنــهـار وبـاالخص أن  يـوم قــد يـكـون 
الروت يقتلك.
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 يحمل الـيوم الكثيـر من االحداث ففكـر كثيرا قبل ان
تفعل اي شئ.
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 تقضي الـوقت مساء مع عائلتك جتنب العصبية في
حل االمور العالقة .
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دمـاغك اليـوم ال يـتوقف عن الـتفـكـير في شـتى االمور
لكن الوضع جيد.
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في طـرق األداء الـتـلـحـيـني لـلـمـلحـن كاظم
ـشـبع باألسى فـنـدي يتـجـلى حزن األداء ا
اذ تــتـجـاذب الـنــبـرات الـصــوتـيـة ألحلـانه
مـالمح وشـذرات الـغنـاء الـعـراقي االصـيل
وبـأسـلـوب خـاص تـتـمـلـكه روح الـتـجـديد
واحلــداثـة. ســألـنــاه عن جـديــده الـلــحـني

فقال :
هندس لـدي مشروع اغـنية للـفنان ماجـد ا
يــوشك عـلى تـســجـيـلـهـا بــعـنـوان (البـسه
ثـوب احلـمـر)من كـلـمـات الـشـاعـر سـعدون
قـاسم و(قـصـيـدة عـودي) من كـلـمـاتي كـما
اجنـزت حلـنـا جـديـدا من كـلـمـات الـشـاعـر

ن اريدك) . جبارالنجدي بعنوان (ا
وسألناه عن آخر ماسجل له من اعمال فأجاب:
ـطـرب كــر مـنـصـور ثالثـة - ســجل لي ا
اعـمـال في آخر (الـبوم ) له اثـنان لـلشـاعر
سـعـدون قـاسم وهـمـا اغنـيـة مـابـيهن دمع
(وجـايـتـني) امـا اغـنيـة اليـعـيـوني فـأداها
ـطـرب مـحـمـد عبـداجلـبـار وهي لـلـشـاعر ا
ســعـدون قـاسم ايـضـا اضــافـة الى اغـنـيـة
ســـألت الــنـــاس لــلــشـــاعــر الـــراحل كــاظم
اسـمــاعـيل الـكـاطع .وتـشـكل هـذه األغـاني
ـشــروعي الـلـحـني الـذي امــتـدادا مـطـورا 
يضم اكثر من  90 اغـنية ابتداءً من اغنية
بـيني وبـينك حب مـامله للـمطـرب سعدون
جــابـر وأغــنـيـة هــوى الـعــالي اعـله كــيـفك
بــالـشـعـر وبـويـه مـحـمـد وجــتـني الـصـبح
ولـولول ولول اولوه وجمـيعهن من كلمات
الــشـاعــر سـعــدون قـاسم الى جــانب اغـان
ـطـرب اخــرى كـثـر اصــبـحن من نـصــيب ا
سعدون جابر مثل اغنية حبيتك حب لهفه
بــلــهــفه كــلــمــات فــالح حــســون الــدراجي
واغــنـيـة ابــشـيــره واغـان عـديــدة يـصـعب
ـطـرب حـصــرهـا بـسـهـولـة كـمـا غـنى لي ا
كـر مــنـصـور اغـنـيـة بس تـعـالـوا والـتي
كــانت سـبــبـا لـشــهـرته عــلى نـطـاق واسع
وهـي من كــلــمــات ســعــدون قــاسم واغــان
طـرب كر مـنصـور كذلك كـثـيرة غـناهـا ا
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مــثل تــسـألــيــني اعـلـه حـالي شــعــر كـاظم
اســمـاعــيل الــكـاطـع واغـنــيـة مـن حـبــيـتك
كــــلـــشي اتــــغـــيــــر وجـــاي من تــــالي وكت
ومــرمـنـاه واتـعـده وشـمـس الـدنـيـا بـخـده
ـطرب عبد كـلمات جـبار النجـدي واغنية ا
فـلك احـبك ماكـدرت اخـفي كلـمـات الشـاعر
فــايق عــبـد اجلــلــيل واغـنــيــة شـكــرا عـلى
االيــام اداء كــر مــنــصــور وشــعــر فــايق
عـبـداجللـيل ايـضـا واعمـال كـثيـرة اخـرها

التسعفني الذاكرة بأستحضارها.
ـعـروف انك اسـتـفـدت من الـتـراث الـغـنـائي { ا

العماري القد حدثنا عن ذلك ?
- من ضـمن اهـتـمـاماتي بـهـذا الـشأن اني
بــحــثـت عن الــتــراث الــلــحـــني لــلــمــلــحن
ــطـرب الـشــهـيــر مـسـعــود الـعــمـارتـلي وا
فــطـورت الــكـثـيــر من اغـانــيه مـثل اغــنـيـة
طـرب كر غـريـب وغـيرهـا التي اداهـا ا
ـطـرب فــوزي عـمـارتـلي اذ ان مــنـصـور وا
ـتـلـك روحـا فـريدة مـسـعـود الـعـمـارتـلي 
وجــمال حلــنــيــة مــشــحــونــة بــالــتــجــربــة
والـصدق امـا (البـسته)التي يـغنـيهـا فتقع
ـــتـــفـــردة ـــوازين األيـــقـــاعـــيـــة ا ضـــمـن ا
والـغـريب ان بـعض اغـانيـه قد اخـتـار لـها
ـــرافق لـألغــاني ايـــقـــاع (اجلــورجـــيـــنــا)ا
الـبغـدادية كمـا هو معـروف واود ان اشير
هـــنــا الى ان اســـتــفــادتـي مــنه تـــقع عــلى
صـعـيـد روح اللـحن فـقط امـا هيـكل وبـناء
الـلحن فـمخـتلف تـمامـا ومن األحلان التي
حلـنتها بهـذا السياق اغنـية (بويه محمد)
ـطرب سعـدون جابـر وغيره الـتي غنـاها ا
ــطـربـ واغـنــيـة(اسـكـيــنه) وأغـنـيـة من ا
مــانـام لــيـلي الــتي غـنــاهـا الــراحل عـارف

محسن. 
{ ومــا اســتـــفــادتك مـن االطــوار الــريـــفــيــة في

ميسان ? 
- من األطـوار التي تألفها طبيعتي وتخلد
لـها نفسي طور (السره)وسمي(الساعديه)
ايــضــا وهــو تــطــويــر لــطــور احملــمـداوي
ـطـرب نـسـيم عـوده ـعــروف وقـد غـنـاه ا ا
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ال عــــثـــمـــان ضـــيــــفت قـــاعــــة ا
ـــوصـــلي فـي قـــسم الـــفـــنـــون ا
ــعــهــد الــفــنـون ــوســيـقــيــة  ا
اجلـمـيـلـة الـدراسـة الـصـبـاحـية
مـؤخــرا مـحــاضـرة مــوسـيــقـيـة
ـوسـيقى بعـنـوان (التـغـيـير في ا
الـغــربــيــة عـبــر الــعــصـور) قــدمــهـا
الــتـــدريـــسي ولـــيــد غـــازي فـــرمــان و
رافقتها مقطوعات مـوسيقية وغنائية
مـشـتـركـة من قـبل الـطـلـبـة واالسـاتذة
وليـد غـازي  عـازف الـتشـيـلـلـو  فؤاد
فـوزي الـة الـبـيـانـو  مـهـنـد كـمـال الة
الـعـود  ,احـمــد صـالح الــة الـكــمـان 
طالل عـلي الـة الـنـاي  ومـروان عـادل
قـدم( بـحـور الــشـعـر الـعــربي زمـانـهـا

ومكانها) .
وفي كــلـــمــة لـــرئــيس قـــسم الـــفــنــون
ــوســـيــقــيـــة  طالل عــلـي قــال (هــذه ا
الفعالية هي حصيلة السنة الدراسية
يجـتهـد بهـا الطالـب للـغناء اجلـماعي
ومايـعـزف االن وراء ه جهـود اسـاتذة

وضـعت حلنا تمثـلت به سمات هذا الطور
الـذي يـتـحرك في سـمـاء مـفتـوحـة واليـحد
أبــعــاده عــارض ويــســبق األغــنــيــة غــنـاء
(فــالت) وهي اغـنـيـة (انــا الـيـاويل يـاويل)
ـطـرب الـقـديـر كـر مـنـصـور من غـنـاهـا ا
كــلـمـات الــشـاعــر الـكـبــيـر الــراحل عـريـان
الــسـيـد خـلف كــمـا اني اقـتــرب كـثـيـرا في

وهــــو مــــتـــداول فـي األهـــوار وعــــلى وجه
اخلــصـوص لـدى صـيــادي األسـمـاك حـيث
يـدل بالـتحـديد على مـسيـر زوارق صيادي
ـــفـــتـــوح االســــمـــاك في األهـــوار واألفـق ا
نح ـسـتمع شـعـورا بالـوحـدة و ـنح ا و
ــطــرب فـرصــة مـران األوتــار الــصـوتــيـة ا
حلـنجرته الى ابـعد مدى في الـصعود وقد

روح احلــاني الى عـدة اطــوار مـنــهـا طـور
طرب عبداألمير ا ا الغافلي وقد غناه قد
الـطويرجـاوي ومن ثم غناه بطـريقة نادرة
ــــلــــقب(دويــــخل ــــطــــرب (داخـل)ا جــــدا ا
االعــمـى) وطــريــقــته في اداء هــذا الــطــور

سميت (األميري) في حينها.
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ــمــثــلـــة ســوزان جنم الــدين إلى نُـــقــلت ا
ـاضي بـعـد تـعـرضـها ـشـفى  االثـنـ ا ا
لــوعـكـة صـحـيـة مـفــاجـئـة خالل تـصـويـر
مــشـاهـدهــا في مـســلـسل (ابن أصـول )
ـقبل ـقـرر عرضه فـي شهـر رمضـان ا ا
وبـعد إجـراء الـتحـاليل الـطبـية تـب أنـها
تـعرضت لـهبـوط حاد فـي الدورة الـدموية
وقع بـسبب اإلجهاد وقلـة الراحة. ووفقا 
الـبـوابـة (توجه الـكـادر الـطبي بـالـنـصائح
إلـى جنم الــدين حــيث أكــدوا لــهــا أنــهـا
حتـتــاج هـذه الـفـتـرة إلى الـراحـة الـتـامـة
وأيــضًـا أن تــبـتـعــد عن نـشــاطـهــا الـفـني
حـتى تسـتقر حـالتـها الصـحيـة وبحسب
ــعــالج لــهــا).  وتـشــارك جنم الــطــبــيب ا
صـري ابن أصول ـسلـسل ا الـدين في ا
إلـى جــانـب كل من حـــمـــادة هالل وآيــ
عــامـر ومــحـمــد جنـاتي ورانــيـا مــنـصـور
وإيـــنــاس كــامـل وعــمــاد رشـــاد وأحــمــد
كـرارة وجتـسـد دور والـدة حـمـادة هالل
بطل العمل وهو من إخراج محم بكير.
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ــاضي الـــنــدوة الــتي ي االردني ادار الــســـبت ا االكـــاد
اقـامـتـهـا جـمـعـيـة الـنـقـاد بـشـأن كـتـاب (الـروايـة الـعـربـيـة
والـلــغـة: تــأمالت في لــغـة الــسـرد عــنـد جنــيب مـحــفـوظ)
لـلدكـتور مـحمـد عبـيد الـله وحتدثت فـيهـا الدكـتورة رزان

إبراهيم.
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ــقــيم في الــصــحــفي الــعــراقي ا
عمـان صدر له عن الـدار العـربية
لـلـعـلـوم  –نـاشـرون كـتـاب جـديـد
بـعــنـوان (خـفــايـا عن حــيـاة عـلي

الوردي).
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ي الـــعـــراقي صـــدر له بـــاالشـــتــراك مـع زمــيـــله االكـــاد
ـسـاعـد الـدكـتـور عالء فـريـد عـبـداالحـد كـتـاب االســتـاذ ا
بعنـوان (التقـدير الذاتي لـلتحـاسب الضريـبي والضرائب

باشرة في العراق). غير ا
 nK ¹ vO×¹

الـروائي الفـلسـطيـني فاز بـجائـزة ملـتقى الـقاهـرة الدولي
لإلبـداع الــروائي في دورته الــسـابــعـة الــتي حــمـلت اسم
الروائي الـسـوداني الطـيب صـالح واتخـذت من (الـرواية

علومات) شعارا لها. في عصر ا
 rÝUł rOJŠ

ـلـتــقى االذاعي والـتـلـفـزيـوني الـفـنـان الــعـراقي يـضـيـفه ا
ـلتـقى صالح عـصر غـد الـثالثاء بـجلـسـة يديـرها رئـيس ا

الصحن.
 UMO−¹d  «b−¹œU½

ـلـقـبة بـفـنـانة الـشـعب الـروسي احيت طـربـة الـروسيـة ا ا
أمسيـة موسيقيـة غنائيـة في  دار األسد للثقـافة بالالذقية
ية احلكـومية الروسية رافقـة عازف من الفرقـة األكاد

وسيقية الشعبية. لآلالت ا
 s (« rLý

مـثل العراقـي يشارك في ثالثـة مسـلسالت مـصرية في ا
ــلـــكـــة الــغـــجــر) ـــقــبـل هي (زوديـــاك ) و(  رمــضـــان ا

ارقة). و(السهام ا
ÊUC — qz«Ë

الفنان السوري يطل كممثل في مسلسل (عطرالشام 4 )
ـقـبل كـمـا إخـراج  مـحـمـد زهـيـر رجب خالل رمـضـان ا
تـولى رمـضــان إخـراج مـسـلـسـل (نـاس من ورق) تـألـيف

أسامة كوكش.

ـعـتـاد ان يـقـدم سـنـويا الـقـسم ومن ا
عاهد الـفنية كافة لكن االن حفلة مع ا
ـوسـيـقى الغـربـية بشـكل نـادر يـقدم ا

.( عزفا وغناءً
ـوســيـقــيـة حتـدث وعن احملـاضــرة  ا
الـتــدريـسي ولــيـد غـازي قــائال ( هـذه
احملـــاضــــرة هي الـــبــــذرة  االولى عن

ـوسـيــقى الـغـربــيـة عـبــر الـعـصـور ا
ـوسـيـقى وفي نـغـمات اسـاسـيـة في ا
نفس الوقت تمثل البناء العمودي في
وسيقية ) بعدها قدم الفنان دونة ا ا
طالل عــلي عــزفـا عــلى آلــتي الــكــمـان
والـنـاي حـيث ادى اول اغـنـيـة لـلـحب
من احلــضــارة الــســومــريــة من خالل

تـقـاسـيم عـلى الـنـاي كـمـا  الـتـعرف
على بـعض االنـشـطـة من خالل عرض
ـعـهـد ضـياء لـلداتـشـو . وقـال مـديـر ا
القـيسي في كـلمـته ( احملاضـرة كانت
جميلة ومـتناسقة بـعزفها احلي الذي
كان من اجـمل مـاقدم الـيـوم  وحقـيـقة
ــتــضــمن اســعــدنــا هــذا الــنـشــاط وا
محاضـرة تطبـيقـية لتـكون بذرة اولى
تــلـــيــهـــا خــطـــوات اخــرى ومن خالل
تقـد معـزوفـات ووصالت موسـيقـية
بتقنيـة عالية كذلك الـتنوع في العزف
لالســاتـــذة ولــيــد ومـــهــنــد وســـعــيــد
ــشـــاركــة الـــفـــنــان احـــمــد صـــبــاح
والتعاون كـان ماب طلـبة الدراست
سـائـيـة )  ومن جـهته الصـبـاحـيـة وا
ـار ـوسـيـقي ا ـعـاون الـفــني ا قـال ا
الـعـمـار (انـهـا حـالـة صـحـيـة قـام بـها
وسـيقـية بالـتعاون مع قسم الفـنون ا
مـعــاهــد الـفــنـون اجلــمــيـلــة االخـرى)
ـوسيـقية وتمنى (دمـج قسم الفـنون ا
لـلــبــنــ والـبــنــات في تــقـد دروس
وشح والنشيد والغناء). الكورال وا

…b¹b'« UN²OMſ√ oKDð XH¹uÝ

{ لــوس أجنــلــوس - وكــاالت-
قالت شركة والت ديزني التي
نتقـمون: لعبة توزع فيـلم ا
الــنــهــايــة (أفــنــجــرز: إنـد
جــيم) إن الــفــيــلم ســجل
إيـرادات قـيـاسـيـة بـلغت
 60مـــــــلـــــــيـــــــون دوالر
أمـريـكي مع بـدء عرضه
ـــتـــحــدة في الـــواليــات ا
اضي. وكندا ليل اخلميس ا
وأضــــافت (أن مــــبـــيــــعـــات
ـية لـلـفـيلم الـتـذاكـر العـا
الــــذي يــــظــــهـــر فــــيه
األبطـال اخلارقون

مـثل أيـرون مـان وهـالـك وغـيـرهـما
بـــلـــغت  305مالي دوالر في أول
).وجتـــاوزت اإليــرادات في يـــومــ
أمـريـكـا عـنـد بـدايـة الـعـرض الـرقم
بـيعات الـتذاكر القـياسي السـابق 
في لــيــلـــة الــعــرض األولى والــذي
سجـله فيلم سـتار وورز: ذا فورس
أويــكــنــز (حــرب الــنــجــوم: الــقــوة
تستـيقظ).كمـا حقق هذا اجلزء من
ـنـتـقـمون إيـرادات قـيـاسـية فـيـلم ا
في الــــصـــ وعــــدة دول أخـــرى.و
الـفــيـلم من بــطـولــة روبـرت داوني
جـــونـــيـــور وكــــريس هـــمـــســـورث

وسكارليت جوهانسون.

{ لوس اجنلوس - وكاالت - أعلنت
ـغـنـيـة األمـريـكـيـة تـايـلـور سـويـفت ا
احلـــائـــزة عــلـى جــائـــزة غـــرامي عن
إصـدار أغـنـيــتـهـا اجلـديـدة أنـا (مي)
خـالل حـــــفـل لـــــدوري كـــــرة الـــــقـــــدم
األمــريــكـيــة عــلى مـحــطــة تـلــفــزيـون
(إيه.بي.سي) في ناشفيل اخلميس.
وقال سـويفت ( 29عامـا) ويظـهر في
ــصــورة بــريــنـدون أوري األغــنــيــة ا
غـني الـرئيـسي في فـرقة بـانيك آت ا
ذا ديــســكــو. وذكــرت ســويــفت خالل
ذيع في مقـابـلـة مع روبن روبـرتس ا
(إيه.بـي.سي) أن (مـي) أغــــنــــيــــة عن
احـتـفــاء الـشـخص بـتــفـرده.وتـابـعت
(بأغـنـيـة بوب لـديـنا الـقـدرة على أن
جنعل اللـحن عالقـا في أذهان الناس
وأريـــد أن تــكــون أغـــنــيــة جتـــعــلــهم
يـــــشــــــعـــــرون بــــــرضـــــا أكـــــبــــــر عن
أنفـسـهم).وبدأت سـويـفت الغـناء في

ناشـفيل عـندمـا كان عـمرها  15عاما
قـبل أن تـطلـق أغنـيـات بـوب شـهـيرة
مـثل (بـاد بـلـود) و (شـايك إت أوف).
وكان آخـر ألـبومـاتـها (ريـبـيوتـيشن)

قــد صــدر عــام  2017وشــمل أغــاني
مــــثل (لــــوك وات يــــو مـــيــــد مي دو)
والـــتي كـــانت مـــوجــهـــة ألشـــخــاص

هاجموها شخصيا ومهنيا.

ـناسب داخل الدوائـر اعد تـرتيبـها بشـكل صحـيح لتتـمكن من الـعثور الكلـمات ادنـاه مكانـها ا
فقودة: (سباق رياضي شهير): على الكلمة ا

حـلوان  –برق  –بـارجة  –رقيب  –بن  –طالل مداح  –نـهاد  –ابل  –اسد  –نادي  –اجملر –
مرايا  –ابن ادوار  –الفيل  –ولع  –وطني  –طلبه  –مادة  –الفاو.
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مثل { لوس اجنلوس  –وكاالت -  كشفت مجلة نيو إيديا اإلسترالية أن ا
مثلة جينيفر أنيستون يخططان للزواج رسميًا بعد قرار ي براد بيت وا العا
جرد احملكمة بانفصاله عن النجمة أجنيلينا جولي.وقال مصدر للمجلة (إنه 
أن حصل براد بيت على تأكيد بانفصاله من الناحية القانونية أخبر بيت

وجينيفر جميع أفراد عائلتهما وأصدقائهما أنهما سيتمكنان من الزواج رسميًا
وسيقومان بتشريع زواجهما في احملكمة في تموز) .وأضاف (أن براد تلقى
ة من محاميه في وقت سابق من هذا الشهر إلعطائه آخر مستجدات مكا

القضية وقام على الفور بالطلب من جينيفر البدء في التخطيط حلفل زفافهما
طلعون استأجر الثنائي ثماني فيالت خاصة فاخرة ا ذكره ا القانوني).ووفقًا 
نتجعات ألقاربهما وأصدقائهما في 29تموز.  واختارت جينيفر في احد ا

فضل  –وطلبت من فستانًا بسيطًا وأنيقًا من فيرساتشي  –أحد مصمميها ا
كورتيني كوكس أن تكون وصيفة لها.
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وسيقى الغربية وسيقية في فعالية عن ا طلبة الفنون ا
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صـريـة سمـية اخلـشاب مـثلـة ا كـشـفت ا
انـها كـانت حتلم بـأن تكـون مطـربة وليس
ــثــلــة حــيث اشــارت الى (إنــهـا كــانت
حتـلم منذ دخولهـا اجملال الفني أن تكون
ـمـثل صـالح السـعـدني مـطـربـة ولـكن ا
عـنـدمـا رأها لـلـمرة األولـى طلب مـنـها أن
تــمــثل مــعه في مــســرحـيــة بــالــلــو حـيث
قـدمت دور مـاجنـا وكـانت بديـلـة لـلمـمـثـلة
رانـيــا فـريـد شـوقي). وعن مـسـلـسل ريـا
وســكــيـــنــة قــالت اخلــشــاب في مــقــابــلــة
اذاعـيـة)حـسيت إن دوري كـئـيب جداً في
ـا قـريت الـسـيـنـاريـو ووالدتي ـسـلـسل  ا
ـنـتج قــالت لي الـدور هـيـكـســر الـدنـيـا وا
جـــمــال الــعــدل كـــانت مــتــحـــمــســاً جــداً

ي الدور). لتقد
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