
أنـت مـتــعب بــســبب إرهـاق الــعــمل بــرغم حــمـاسك 
استرخِ واستعد طاقتك .
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أحالمك تـــســيـــر بــصـــورة جــيـــدة جــدًا اســـتــمــر وال
تتوقف.رقم احلظ .8
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تـشـهـد اسـتــقـرارًا في عالقـتك الـعــاطـفـيـة وكـذلك مع
أصدقائك يوم السعد االربعاء.

—u¦ «

تـعـاني من الـقـلق دون سـبب واضح اسـتـعـد طـاقـتك
بالتنزه مع أصدقائك .

»dIF «

اسـتـغل طــاقـتك اإليـجــابـيـة في نـشــاط إبـداعي .اهـتم
شاريعك جيدًا.
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طـاقـتك مـنخـفـضة قـلـيلًـا ال جتـبـر نفـسك عـلى إجناز
الكثير من العمل. 
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تـقـابل أشـخـاص جـدد  سـتـشــعـر بـالـتـوتـر ال تـقـلق
ستسير األمور بشكل جيد

ÊUÞd «

استمع له و حـاول مساعدته يوم لديك صـديق يائس
السعد الثالثاء.
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أنت قـادر عــلى حتـقـيق أهـدافك عــقـلك جـاهـز دائـمًـا
ساعدتك.

bÝô«

ـهنية  ال ال تنس ذاتك وانتـبه لنجـاحاتك في حياتك ا
تتخلى عن حماسك.

Ë«b «

رقم ادية في حتسن مستمر استمتع بوقتك فحالتك ا
احلظ .2
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معـاملـة الشـريك بطـريقـة حسـنة تـترك ارتـياحـاً عنده
يوم السعد السبت

 u(«
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اكـتب مــرادف ومـعـاني
الـكـلـمـات  افــقـيـا فـقط
ضمن خـانات الـدوائر
حتـصل عـلى الــكـلـمـة
ــطــلــوبــة: (مــخــرج ا

سينمائي امريكي):
 1-عملة عربية

2-الظلم
 3-طــــائــــرة ركـــاب

ضخمة
4-عـــــــاصـــــــمـــــــة

آسيوية
5-لهب

6-مشغوالت ذهبية
7-التقى
لل 8-ا

9-دولة اسيوية
10-من اعضاء

11-اغنية الم كلثوم

12-احاكيه

13-شهر ميالدي
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تنبي w³M²*« ¡U∫ موسيقى وغناء وجمهور في أمسية بشارع ا
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بـــالــتــعــاون مع احتــاد االدبــاء
ونـقـابـة فـنـاني ذي قـار حتـتـفي
االوســاط الــثــقــافــيــة بــالــفــنــان
الـراحل طالب الـقـره غولي عـبر
تـوقـيع كتـاب طـالب الـقـره غولي
ــؤلــفه حـبــيب ظــاهــر الـعــبـاس.
ويــــقــــام حـــفـل الـــتــــوقــــيع الـــذي
ه  الشاعر محمد سـيتولى تقد
الــســيـــد جــاسم في الــســاعــة
الـــســادســة مـن مــســاء يــوم
ــقــبل عــلى قــاعــة الــســبـت ا
ــــــركــــــز الــــــثــــــقــــــافـي في ا
الناصرية.  وقد صدر الكتاب
حـــديــــثـــا عن دار الــــصـــبـــاح
الــــتـــابــــعــــة  لـــشــــبــــكـــة االعالم

العراقي. 

ÍuÝu*« …błUÝ

لتـقى العراقي للـثقافة غـتربة يـضيفهـا ا الـشاعرة العـراقية ا
والفـنـون في العـاصمـة االردنـية عـمـان مسـاء الـيوم االربـعاء
في قـراءات شعـرية مع احلـديث عن مشـاركتـها في فـعالـيات

مهرجان جرش.
wLýUN « oŁ«Ë

ـي الـعــراقي رئــيس مــركـز االكـاد
الرافـدين للدراسـات االستراتـيجية
ه في حفـل خاص من قبل  تـكر
اجلــمـــعـــيـــة الـــعـــراقــيـــة لـــلـــعـــلــوم
تثمـينا لـدوره في مجال السيـاسيـة
الــعــلــوم الــســـيــاســيــة والــتــحــلــيل

السياسي.
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ــقـبل احــدى حـفالت ـطــربـة االمـارتــيـة حتـيي في  13اب ا ا
ـفـتـاحة مـوسم الـسـودة عـلى مـسـرح طالل مـداح في قـريـة ا

بأبها بالسعودية.

rO¼«dÐ« ÂUL¼

ـهرجـان الدولي تـيرس ـطرب الـعراقي احـيا حـفال ضمن ا ا
لـحفـة في نسـخته الـرابعة الـذي اقيم الصـحراء لـلقـفطـان وا

غرب للمدة من  21 – 18تموز اجلاري. في ا
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ــاضي في ــوت الــســبت ا الــشــاعــر الــفــلــســطــيــني غــيّــبه ا
الـعـاصــمـة االردنـيــة عـمـان والـراحـل عـضـو رابـطــة الـكـتـاب
. ومن مواليد مـدينة رام الله عام  1960وله الـعديد األردنيـ

ؤلفات. من  ا
ÊËbF « .d

الـتـشـكـيـلي الـعراقـي شـارك في مـلـتقـى بـيت الـزبـير الـدولي
الثاني لـلفنون الـذي افتتح في سلـطنة عمان في الـ  20 من

تموز اجلاري ويختتم يوم غد اخلميس.
 ¡U−ON « uÐ√ dLŽ

الشاعـر االردني فاز بجائزة األديب والشـاعر خالد محادين
للـشـعـر لـعام  2019 عـن ديوانه الـشـعـري (وأقـبّل الـتراب)
ـقـدمــة من رابـطـة الـكـتّـاب وإدارة مـهـرجـان وهي اجلـائـزة  ا
جرش لـلثـقافـة والفـنون والـبالـغة قـيمتـها ألـفا ديـنار اردني.

 w½U)« vHDB

ــمــثل الـــســوري شــارك في مــبـــاراة لــذوي االحــتــيــاجــات ا
اخلــاصــة بــكــرة الـســلــة أقــيــمت في إحــدى صــاالت مـلــعب
الــفـيـحـاء في دمـشق  وتـضـامـنـا مـعــهم لـعب اخلـاني طـوال
ـبـاراة وهـو جـالس عـلى كـرسـي مـتـحـرك مـثـله مـثل جـمـيع ا

أعضاء الفريق.

ية أن { لـوس اجنلوس  –وكاالت - كـشفت تقارير اعالمـية عا
ي ذا الـعالقـة بــ عـارضـة األزيـاء  بـيال حـديــد والـنـجم الـعـا
ويــكــنــد لــيـسـت عـلـى مـا يــرام حــيث يــتــشــاجـر الــنــجــمـان
.صــحـيــفـة (ذا صن) تــطـرقـت الى تـطــورات عالقـة يــومـيــاً
حـديــد وويـكـنـد حــيث اشـارت بـحــسب مـصـادر الى ان
الــنـجــمــان يـتــشــاجـران بــاســتـمــرار وأنّ عالقــتـهــمـا
ـتــقـطّـعــة عـلى مـدار  4ســنـوات تـبــدو عـلى وشك ا
االنــهـــيــار وقــال مــصـــدر مــقــرب من الـــنــجــمــ
للصحيفة(بينما تمكّن الثنائيّ من جتاوز نوبات
الـغــضب الـتي كــانت تـنــشب بــيـنـهــمـا في
ــاضي فــإنّ األمــور بــيــنــهــمــا تــبــدو ا
وكأنّـها وصـلت ألدنى مـسـتوى لـها
عـــــلى اإلطـالق. وهــــمـــــا اآلن في
حالـة شجار دائم وبدأ يتساءل
ــقـــرّبــون مــنــهم عن جــدوى ا
الــعالقــة بــاألســاس).وتــابع
ــصـدر: (رغم صــعـوبـة ا
األوضـــــــاع في الـــــــوقت
الرّاهن بـ احلبـيب إال أنّـهما
قـد يـبـقـيـان سـويـاً وقـد ال تـكـون
ـــرحــلــة هـي األخــيــرة في هــذه ا

عالقتهما العاطفيّة)

ÊU e « ≠ oA œ

ـمـثل الـسـوري سلـوم حـداد مـوجـود في باريس ا
حـالـيًّـا لــلـتـحـضـيـر لـزفـاف ابـنـته الـتي تـقـيم مع
شـقيقها هناك وهي فنانة تشكيلية أقامت العديد
ـعـارض في فرنـسا . وعـلى الـصعـيد الـفني من ا
ــراحل مـتــقــدمـة في مــفــاوضـته مع وصل حــداد 
اخملـرج عـلي محي الـدين عـلي للـتصـدي لـبطـولة
مـسلسـل البيـئة الشـامية (الـعربجي) الـذي يعكف
الــكــاتب عــثـمــان جــحــا عــلى كــتـابــته لــيــنــطـلق
ـقـبــلـة ويـكــون جـاهـزًا تــصـويـره خـالل الـفـتــرة ا

للعرض في رمضان . 2020
عـلـى صـعـيـد آخـر يـسـتــضـيف مـهـرجـان اجلـونـة
ـنـتــجع الـسـاحـلي الــسـيـنـمـائي الــذي يـقـام في ا
مثل الـكندي من أصل ـطل على البـحر األحمـر ا ا
مـصري مينا مسعود لـيكون ضيف الدورة الثالثة
قـبل. بـدأ مـسـعود (27 الـتي تـنـطـلق في أيـلـول ا
عــامــا) مــشــواره االحــتــرافي في  2011من خالل
الـدراما الـتلفـزيونيـة وقدم أدوارا صغـيرة قبل أن
تـذيع شهرته هذا العام مع استقبال دور السينما
لـفيلم (عالء الدين) من إنـتاج شركة ديزني والذي
ـهرجان في يـا. وقال ا حـقق إيرادات قـياسـية عـا
ـــاضي( إن دعـــوة مـــســـعـــود إلى بـــيـــان األحـــد ا

ــهـرجـان الـذي يـقــام في الـفـتـرة من  19إلى 27 ا
أيـلـول جـاءت بـتـعـاون مع وزارة الـدولـة لـلـهـجرة
صري بـاخلارج من أجل دعم األجيال وشـؤون ا
.( ـصري ـهاجرين ا الـثانـية والثـالثة من أبـناء ا
ـهـرجان الـذي تـصل قـيـمـة جـوائزه ويـسـتـقـطب ا
إلى  110آالف دوالر ويـرعاه رجال األعمال سميح
وجنـيب سـاويـرس كبـار جنـوم وصنـاع الـسيـنـما

ية كل عام. العربية والعا
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أصبح للدرامـا في العصر احلـديث األثر الفاعل في تـشكيل الصـورة الذهنيـة لدى الشعوب
ـا لهـا من تأثـير في أفـكار واراء وثـقافـات اجملتـمعـات ; لسـعة انـتشـارها سـلبـا أو إيجـابا ; 
وقـدرتهـا البـالغـة على االستـقطـاب واالبهـار مسـتفـيدة من الـتطـور التـكنـولوجي الـهائل الذي
يـشهـده الـعالم الـذي له األثـر النـاجز في األعـمـال الدرامـيـة ونسـتطـيع وصف الـعصـر الذي
ـادية نـعـيشه  –دون مبـالـغة- بـ(عـصـر الـدراما) ; لـضـخامـة األعـمـال الدرامـيـة وتكـلـفـتهـا ا

وتأثيرها البالغ في أفكار ومعتقدات الشعوب  كما بينا .
 أصبـحت الـدراما تُـوظف في اجملـال الـسيـاسي واالجـتـماعي واألمـني بـشـكل واسع وبدأت
تـلــقى دعـمــا كـبـيــرا من احلـكـومــات بـصـورة مــبـاشـرة أو غــيـر مـبــاشـرة ; لـتــمـريـر أهـداف
وسياسات مـعينة من خالل مـا تتناولـه بعض األعمال الـدرامية ويسـاعدها في ذلك أن نسب
طالعة في عالية من الشـعوب بصورة عامة والعربية بصورة خاصة تعاني ضعف القراءة وا
ة العصـر وما يرافقـها من تعدد وسـائل الترفيه والـتسليـة التي أصبح االقبـال عليها ظل عـو

طالعة والثقافة . بشكل مفرط  ومهدر للوقت  وحتولت إلى منافس غير نزيه للقراءة وا
إن الصورة الـذهنـية تـترسخ بـشكل عام بـطريـقة تـراكمـية  وتعـد الدرامـا من أهم العـناصر
ا يكون تصـورات وانطباعات معينة في أذهاننا بحيث الرئيسة التـي تسهم في تشكيلها  
ا عُـرض في عمل دراميٍ مـع ; تـكون الـصـورة النـهائـية اخـتزاال لـكل ما رأيـنـا وسمـعنـا 
فبـعض األعمـال الدرامـية تـعرض حـدثا مـا أو قصـة أو موضـوعا بخـصوص أمـر ما بـشكل
ا يجـعله يتبـنى رؤيتها هي على وفق ـشاهد  مـشوق وبطريقـة ذكية تسـتقطب إليهـا ذهنية ا
نـتـجي الـعمل ومن ثم يـرسخ لـديه قـناعـة قـد تـكون مـغـايرة ـتبـنـيات الـعـقـائديـة والـثقـافـيـة  ا
ومـة وطنه وتراثه وتـاريخه  لذا اجتـهت الدول الستـخدام الدراما لـقناعـته التي حتتـاجها د
ا يحقق كأداة في الصراع السياسي والثقافي واحلضاري ; للتأثير في قناعات الشعوب 

صالح تلك الشعوب .  مصاحلها دون مراعاة 
جتــاوز تـأثــيــر الـعــمل الــدرامي احلــدود اجلـغــرافــيــة لـلــدول وأصــبح يُـســتــخـدم فـي تـدافع
احلـضــارات والـثــقـافـات واأليــدولـوجـيــات بـشـكل بــدا واضـحـا وضــوح الـشــمس  والـعـمل
تقن هو األكـثر تأثيرا  كما أن تأثير الدراما بـدا جليا في شعوب األمت العربية الدرامي ا
واالسالميـة التـي تتـأثر كـثيـرا بـاألعمـال الدرامـيـة الغـربيـة واالقـليـميـة علـى حسـاب عاداتـها

وتقاليدها وثقافتها .
 وما نالحـظه بشـكل خاص هـو تنـامي التـأثيـر السـلبي حملـتوى بـعض األعمـال الدرامـية في
ثل هذا التأثير أو احلد نطقة العربية في ظل غياب االرادة احلكومية واجملتمعية للتصدي  ا
منه  خاصة كمـا بينا أن  الـعمل الدرامي أصبح عامال مـهما في  تغـيير القنـاعات سلبا أو

إيجابا .
ـبادرة بالرد  خالصة القول  مـا نريد لـفت نظر أصحـاب القرار إليـه في هذا اجملال  هو ا
عـلى تـلك احملاوالت في صـنـاعة صـورة ذهـنيـة مـنسـجمـة مع تـراثنـا الـعربي واالسالمي 
ـا تـرسـمـه بـعض األعـمـال الـدرامـيـة في الــطـرف االخـر الـتي بـدأت تـتـسـرب إلى مـقـابـلـة 

راهق . تصرفات ومعتقدات شعوبنا العربية واالسالمية خاصة ب الشباب وا
سؤولية الـوطنية والشرعية   وعلى احلكومات الـعربية واالسالمية أن تتحـرك من منطلق ا
واالخـالقـية بـصـنـاعـة اسـتـراتـيـجـيـة في اجملـال الـدرامي تـتـولى تـوعـيـة الـشـعـوب الـعـربـية
واالسالمـية بتراثـها وقيمـها وعاداتهـا األصيلـة ونبذ كل ما هـو دخيل وسلبي وحـسبنا في
هـذا اجملال االسـتـفادة من الـتجـربة الـتركـية الـتي تـضمـنت استـخدام الـدراما في الـترويج
لتاريخهـا وتراثها وخصـصت موازنات مالـية ضخمة لـبعض األعمال كمـسلسل (أرطغرل)
ـشـاهدة اجلـغـرافيـة والـقاريـة  وحـقق قرابـة الـثالثة مـلـيار مـشـاهد في الذي عـبـر حدود ا

العـالم لغاية نـهاية عام 2018 وبُث مـترجما بـ 25 لـغة في أكثر من
85   بلدا شمل مختلف قارات العالم (بحسب وكالة األناضول).
إن من أكـثر مـا نخـشاه هـو اسـتغالل بـعض األعمـال الدرامـية في
تــزويــر وتــزيـيـف احلـقــائق من قــبل جــهــات تــريـد احلــاق الــضـرر

بتاريخنا وتراثنا العربي واالسالمي.
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وسـيقـية في انـطلـقت دائرة الـفنـون ا
شروعها الفني الذي باكورة اعمالها 
وسيقى والغناء في يهدف الى نشر ا
سـاحــات بـغــداد واالمـاكن الــتـراثــيـة
حـــيث شـــاركـت في (مـــهــــرجـــان لـــيل
ـــتــــنـــبي) الــــذي اقـــامـــتـه عـــدد من ا
ـؤسسات دني وا منـظمات اجملـتمع ا
ـتـنـبي مـسـاء احلـكـومـيـة في شـارع ا
ــــاضي عــــنــــد الـــســــاعـــة الــــســــبت ا
الــســادســة ضــمن فــعــالــيــات بــغـداد
مــــــــــــديـــــــــــنــــــــــــة االبـــــــــــداع االدبـي/

الــيـــونــســكـــو.لــتـــســجل الـــفــعـــالــيــة
وسـيقـية حضـورا استـثنائـيا عكس ا
رغـبـة اجلـمـاهـيـر الى فـعـالـيـات فـنـية
ـكـان بـ دجـلة كـهـذه حـمـلت سـحـر ا

تنبي ومقهى الشابندر. وا
جــاءت مـشـاركـة الــدائـرة حتت شـعـار
ـوســيـقى نـسـتــعـيـد إرث اجلـمـال (بـا
الـبـغـدادي ونغـني لـلمـسـتـقبل) لـتـقدم
ركـزية مـقطـوعات مـوسيـقية الـفرقـة ا
من الـــتـــراث الـــبـــغـــدادي وأغـــنـــيــات
عـــراقـــيـــة عـــزف وأداء ســـيف ســـعــد
وحــسـ الـسـمـاوي وسـيف الـدلـيـمي

ــواقع اســـبــوعـــيــا في الـــعــديـــد من ا
االثـريـة واالمـاكن العـامـة ضـمن خـطة

الدائرة ). 
ـايـسـتــرو عـلي خـصــاف من جـانـبه ا
ـتـنبي لـفت اإلنـتـباه الـى (ان لشـارع ا
تاريخاً زاهـراً لم يتعرف علـيه الكثير
لــذلك قـررنــا ان نـحـيـي امـاسي شـارع
ـوسـيـقى لــنـعـيـد لـبـغـداد ـتـنــبي بـا ا
االلق والــبـــهــاء واجلــمــال ونــعــرض
لـلـنــاس الـذين فــاتـتـهم مــشـاهـدة ذلك
الـشارع الـرائع). اما رئـيس مـجمـوعة
افـكـار الثـقافـيـة عدي جـبـار سالم فـقد

واحـمـد عـيـسى ومـحـمـد عـبدالـلـطـيف
ـايـســتـرو عـلي خـصـاف وبـاشـراف ا
اســتــقـطــبت بــشـكـل الفت اجلـمــاهــيـر
احلاضرة والذي تفاعل بشكل جميل.
ديـر الـعام ـشـاركة أكـد مـعـاون ا عن ا
عـماد جـاسم (نريـد ان يسـتعـيد شارع
تنبي عـافيته ويكـون شارع الرشيد ا
مــحـطـة مـعـرفــيـة جـمـيـلــة لـذا قـدمـنـا
فعاليتـنا اليوم بالتـعاون مع مجموعة
(افـكـار الثـقـافـية) ومـنـظمـات اجملـتمع
دني لـنعـيد الق بغـداد) مضـيفا (ان ا
الـــدائــــرة ســـتـــعـــاود هـــذا الـــنـــشـــاط

عـــــبــــر عن غـــــبــــطـــــته بـــــاحلــــضــــور
اجلـمـاهـيـري اخملتـلـط والـكـبـيـر الذي
أبـــرز بــشـــكل جــلـي حــقـــيــقـــة الــفــرد
الــعــراقـي فــرغم مــاقـــيل عــنه اال انه
يصنع احلـياة مضـيفا (وبهـذه الهمة
تنبي اليوم اعدنا احلياة الى شارع ا
وسيقى والكتاب والشعر من خالل ا
وســتــسـتــمـر احلــمــلـة لــيـكــون شـارع
تنبي مسائي احلضور).  وتضمنت ا
 االمـــســـيــــة الـــعـــديـــد من الـــفـــقـــرات
ـــوســــيـــقى االبـــداعـــيــــة في االدب وا

عارض الفنية واحلرف الشعبية. وا

حبيب ظاهر العباس ومحمد السيد جاسم
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احــيـا الــفـنــان زيـاد الــرحـبــاني  حـفـال مـسـاء
ـاضـيــة ضـمن مــهـرجـانــات أعـيـاد اجلــمـعــة ا
بيـروت.وقدم الرحـباني جلمـهوره أغنـيات على
ــوســيـقـى الـســيــاسـيــة الــتي حتـاكي إيــقـاع ا
كلـماتـها بـسخـرية اضـطراب الـشارع وتـعزف
ــطـالب الـشـعــبـيـة. وحتت عـنـوان عـلى أوتـار ا
ـا إنـو) كــانت فـرقـة زيـاد الــرحـبـاني تـؤدي )
أغنـيات عاشت في ذاكرة اللبناني ومنها شو
هااليـام الي وصلـناال/قـال انو غنـي عم يعطي
ـصـاري قـشـطت حلـاال/ع هـيـدا فـقـيـر/كـنّـو ا
ـسرح نتـفه وهيـدا كـتيـر. ولدى صـعوده إلى ا
دة دقائق قبل وقف اجلمـهور وصفق بحرارة 
أن يــعــزف الــرحـبــانـي عــلى الــبــيــانــو أشــهـر
وسيقية وبينها (أبو علي) و(ميس مقـطوعاته ا
). وشـاركت في احلــفل  مــغــنـيــة اجلـاز الــر
األمـريـكـيـة لـيـزا سـيـمـون التـي قـدمت أغـنـيات
غنية الراحلة الـشهيرة نينا سيمون لوالدتـها ا
بـتـوزيع خـاص لزيـاد الـرحـبانـي الذي اشـتـهر
وسيقى.وكانت باعـتماده على هذا النوع من ا
ليـزا سيمون التي بـدأت شهرتها في برودواي
قد شـاركت في مهرجـانات بعـلبك الدولـية عام
عازفا 40 وضمت فرقة زياد الرحباني .2016
ايسترو كـارن دورجاريان ومن بينهم بقـيادة ا
أعضـاء الفـرقة الـهولـنديـة وعازفون مـن مصر

وسوريا ولبنان.
وتـنـوعـت اآلالت بـ الـكـمـنــجـات وآالت الـنـفخ
واإليقـاع واآلالت الشـرقية حـيث عزفت الـفرقة
ورافـقـتـها جـوقـة بـقـيـادة التـيـنـور ادغـار عون.
وشارك في الـغناء والـعزف عـلى العود الـفنان
ـــغـــنـــيـــة دعـــاء ـــصـــري حـــازم شـــاهــــ وا ا
السـباعي.وأدت دعاء أغـنيـات بعـضها لـلفـنانة
فــيـروز والــدة زيـاد الــرحـبـانـي بـيــنـهـا (بــكـتب
اســمك يـــا حــبــيـــبي) و(اشــتـــقــتـــلك). وكــانت
مهرجـانات أعياد بـيروت بنسـختها الـثامنة قد
افتتحت في  11تمـوز مع الفنان اللبناني وائل
ـغني كـفوري وفي  14من الـشهـر نفـسه حل ا
الـــســـوري نـــاصـــيف زيــــتـــون ضـــيـــفـــا عـــلى
ـهـرجـان. وبـعـد غـيـاب سـنوات عـن احلفالت ا
ي ياني لـيـلة وسـيـقار الـعـا الـلبـنـانيـة يـحيـي ا
ـية بامتياز على مـسرح أعياد بيروت مساء عا
26تموز وتشاركه أوركسترا ضخمة.وفي  23
تـمـوز تطل الـفـنانـة إلـيسـا عـلى جمـهـورها في
هرجان ليـلة من الرومانـسية واحلب ويخـتتم ا

وسيقى شبابية. دورته 

بيال حديد
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سلوم حداد


