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اعداد/ محمد راضي

عمودي  أفقي

حل العدد السابق

.1 دولة آسيوية. أترك )أمر(.
.2 من املـهن العــريقـة. مـن اسمـاء اهلل

احلسنى )م(.
.3 اشكال هندسية )م(. يعني )م(.

.4 يكثرون الكالم على الغير. نافية.
.5 احلكم بتثبيت اجلرمية.

.6 جـــــدهـــــا يف )الـــنقــمـــــة(. عـــــادات او
اعراف.

.7 ممثلة عراقية كبيرة. عش الدجاج.
.8 سفرة. يدهشوني )م(.

.9 احـــــد احلـــــروف )م(. مــن احلـــــواس
بدون أل التعريف )م(.

.10 مشروع اروائي يف العراق.
.11 احد االبراج. اسم علم مذكر )م(.

.12 نرتدي )م(. دولة اوربية )م(.

.6 رقد )م(. من اسماء اهلل احلسنى )م(.
.7 كَملَ. عكس سيئاتهم )م(.

.8 ساندوا او باركوا. ما نكتب عليه )م(.
.9 نعــمـل للــمـكــــــان حتـــصــيــنــــــات. احــــــدى

القارات.
.10 عبودية. أرشد. امانة )م(.

.11 برهان. يوافق. عكس خير.
.12 نــــــصـف عـــــــــــابـــــــــــد. دولـــــــــــة اوروبــــيـــــــــــة.

.1 ممثلة عراقية قديرة.
.2 عــكــــــس اكـــثــــــــر )م(. اوضــــــــاع )م(. احــــــــد

الوالدين.
.3 عكـس اشتــرى. من الكـوارث الـطبـيعيـة +

حرف.
.4 مدينة ايطالية مشهورة. نغم.

.5 اسـم احـــدى ســـاحــــات بغـــداد اجلـمـيلـــة.
سنة.

احلمل
21اذار  20نيسان

الثور
21نيسان  20ايار

اجلوزاء
21ايار  20حزيران

السرطان
21حزيران  20متوز

االسد
21متوز  20اب

العذراء
21اب  20ايلول

امليزان
21ايلول  20ت االول

العقرب
21ت اول  20ت الثاني

القوس
21ت ثاني  20ك االول

اجلدي
21ك اول  20ك الثاني

الدلو
21ك الثاني  20شباط

احلوت
21شباط  20اذار

 إن حـمــــاسـك هــــذا الـــشهــــر الفــت للـنــظــــر. الـيــــوم تفـكــــر
بـــاملــسـتقـبل وتــسـتقـطـب الـنجـــاح حـيـث تــشعـــر إن احلـظ
رفـيقك. عـاطـفيّـاً تـطــوي صفحــة خالفــات و تبــدأ بحـوار

بناء. 

قــد تتلقـى عـروضـاً غيـر منـتظــرة يف البالد أو يف اخلـارج ،
عاطفـياً قد تلتقي بشخص مـا و تبدأ بعالقة مميزة حيث
تـسـتقــر مـن خاللهــا ، أحــدهـم سيـطـلب نـصـيحــة مـنك ،
فقــدمهــا بــدون تــردد ، اسـتقــرار يف األوضــاع املــاديــة.       

هــذه الفـتــرة يهـتـف القلـب، ويــسـمع اجلــواب. لقــد دفعـت
الكـثـيـــر مـن رصـيـــدك وآن اوان الـتحـصـيل. حـــافــظ علـــى
املــثــــــالــيــــــة يف عـــملـك فــــــانــت تـــتقــن فــن املــثــــــابــــــرة.       

يقــــول املـثـل: )قل لـي مــن تعــــاشـــــر اقل لـك مـن انــت( فال
تتـســاءل عـن االسبــاب الـتي اضــرت بــسمـعتـك بل تخلـص
فورا من اصحاب السوء. عاطفيا، اجواء دافئة تعيشها مع
ـاحلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب.                ـ ـ

انت حــزين هـذه االيـام بـسـبب مـا حـصل معـك، ال تتـسـرع
وواجـه املشـاكل بكل حـزم وستـتغلب علـى متـاعبك قـريبـا.

عاطفيا، عالقاتك ستزدهر قريبا وعليك االختيار. 

االسـتقــــرار العــــاطفـي هـــو مـن أهـم املــــراحل ، تـنــــدفع مع
تـــأثيــر احلـظ وحتـظــى بــالــشخـص الــذي طــاملـــا متنـيت ،
تعـيش أوقـات فـرج واستقــرار ، انتبه إلـى صحتـك و جتنب
ـاإلرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاق.                           

العـديــد من الفـرص اجلـديــدة ستـظهـر أمــامك يف إطـار
عـمـلك وذلـك بعـــد مـــا مـــررت به مـن صعـــوبـــات و لـــذلك
ستـبقــى حــذراً. يف احلـب، إنهـــا قتـــرة منـــاسبـــة لتــرسـيخ

العالقة. 

لـم تعـتــــد العـــودة عـن قــــرار اتخــــذته فـــاصـمــــد قلـيال الن
الوقت كفـيل بتدعيم قرارك. عاطفيا، احلب الكبير الذي
تــنــتـــظـــــره قـــــد يــتـــــأخـــــر لـكــنـك لــن تـفقــــــد االمل.        

قلـقك ال مـبــرر لـه النك ركـن اســاسـي ال يــسـتغـنــى عـنه.
عــــائلـيـــا، اال تــظـن انـك يف املقــــابل ال حتـقق اهـــدافـــا يف
مـرمـى اهلك وبـيتك? انـك مقصـر جتـاههم.               

حتاول الـتعرف على انـاس جدد لتغييـر اجوائك وتلـوينها
. لكن ال تهمل اصدقاءك يف زحمة هذه اللقاءات. 

انت بحـاجة الى احلب والعـاطفة، قريبـا تقدم لك النجوم
فرصة كبيرة لذلـك استفد من الوقت لكن ال تهمل العمل
ــــــــــــــــــــــدفـــع الـــــــــثـــــــــمـــــــــن.                            ـكـــــــــي ال ت

ال تـلعب بــالنــار ايهـا احلـسـاس الـرقـيق، النك لـن تكـتفي
بـحـــــــرق اصـــــــابـعـك فـحـــــســـب بـل ســـتـــــشـعـل اعــــصـــــــابـك
واسـتقــرارك، انـت نــسخــة طـبق االصل عـمـــا تعلـمـته مـن
اهلك. فـلمــاذا يـسـتغــربــون مــا تقــوم به?                     

تـشــارك الفنـانـة نـانــسي عجـرم يف
حـفل شـم الـنــسـيـم الـــذي سـيقـــام
بـالقـاهـرة يـوم األحـد املـقبل داخل
)سـتـــاد( القــاهــرة الــدولـي لـيكــون
احلفـل األضخـم لـنــــانـــسـي مـنــــذ
صدور ألـبومهـا اجلديـد "أطبطب
وأدلع" قـبل شهــرين وهــو األلبـوم
الـــذي يـحقق مـبـيعـــات جـيـــدة يف

مصر .
يـشـارك نـانـسي يف نفـس احلفل

املطـرب محمد حمـاقي ، الذي
يــشـــارك بـــدوره يف حـفل آخـــر
يــــوم األثـنـني مبـنـتـجع الـــسل
ميانـية مـع خالـد سليـم وشذا

.
ـــــالــي بــيــنــمـــــا يقـــــام حـفل لــي
الــتلــيفــــزيــــون بـــشــــرم الـــشــيخ
مسـاء األحد بحـضور الـنجوم
نــوال الـــزغبـي وإيهــاب تــوفـيق

ونادية مصطفى .
بينما يـشهد نادي الـزهور حفالً آخر

بحــضـــور فــــريق وامــــا ودوللـي شـــاهـني
وحـــســــام حـبـيــب ومحـمــــود العـــســيلـي

وذلك يوم اجلمعة املقبل .
و يقيـم النـادي األهلـي حفله الـسنـوي
بعـيــد الــربـيع حــول حـمــام الــسـبــاحــة
بفرع النـادي مبديـنة نصـر يوم االثنني
، يحيي احلـفل هذا العـام شيـرين عـبد
الـوهـاب  ومـدحت صـالح وخـالـد سليم

وحمادة هالل .
واختـار نادي الشـمس سامـو زين جنماً
حلفل يـوم شم النـسيم، بـينمـا سـيغني
كـــرمي أبـــو زيـــد يف دار الـــدفـــاع اجلـــوي،
وكنـا قد نشـرنا من قبل أن نيكـول سابا
سـتـتـــــواجـــــد يف رأس ســـــدر ظهـــــر يـــــوم
األحــد إلحـيـــاء حفل هـنــاك، ثـم تعــود
للقـــاهـــرة حلفل آخـــر يف مـــديـنـــة درمي

بارك . 

ـ ـ ـ

يف جـــــــولـــــــة لـعـــــــدد مــن مـحـــــــال
الـصــاغــة، وســؤال بعـض النـســاء
حــول سبـب اقبــالهـن علـى شـراء
الذهـب يف هذا الـظرف املـعروف،
فكـان واضحاً اقبـال النسـاء على
الـشراء، واصرار اهـل احملال على
البـيع، متحدين مـفردات الوضع

االمني املتردي.
كـان لقـاؤنــا االول بـ عبـد الكـرمي
فـرحـان )50 سنـة( صـاحب محل
صيـاغـة وكـان سـؤالنـا عـن كيفيـة

عروض الفواكه
سجـــاة مـن الـصـــوف واحلـــريـــر
وهـي حيـاكـة يـدويـة قــامت بهـا
الفنانة )شـيرانا شاهبازي( مع
غــطــــاء مـثـيــــر جملـمــــوعــــة مـن
الفــــــواكه وهـــي معــــــروضــــــة يف
نـيــــويــــورك ويف الــــوقــت نفــــسه
ــــــــان عــــــــرضـــت أعـــمــــــــال الـفـــن
)فـيــــدجــــالـيــــزيــــا( يف مــــديـنــــة

ـ

ـ ـ ـ

املصوغات الذهبية مازال االقبال عليها كبريًا !
بغداد/فيان الربيعي 
تصوير/ نهاد العزاوي

لهــذا يعــانــون الــصيـــاغ من هــذا
املـــوضـــوع فـمـثالً عـنـــدمـــا يـبـيع
الـصــائغ املـثقــال مبئــة وخمـســة
وعشـرين الف ديـنار عـراقي بـعد
ذلـك يــتــبــني لـه ارتـفـــــــاع سـعـــــــر
الـذهب يف )البـورصة( فـفي هذه
احلـــالـــة يـتعـــرض الـصـــائغ الـــى
خـسارة النه ال يـستطيع الـشراء
بـ)130( الف ديـنار ويحـصل هذا
لعــدم وجــود مـصــدر ثـــابت مـثل
املـــــصـــــــــارف الـــتـجـــــــــاريـــــــــة لــكـــي

يستطيع تعويض اخلسارة.
امـا عن الـوضع االمـني وتـأثيـره
علــى عمليـة البـيع والشـراء فـان
الـــــوضع االمـنـي يـــــؤثـــــر بـــشـكل
مبـاشـر علـى تصـريف الـبضـاعـة
وهــو مــرتـبـط بــالـتــزام الـصـــائغ
مبــوعــد تـســديــد املــال لـلجهــات
الــتــي يـــتعـــــــامل مـعهــــــا ومـــنهــــــا
الــــذهـب. وأضــــاف هـيـثـم كــــرمي
الــسبـتي صـاحـب محـل صيـاغـة
ان الـــــــوضع االمــنــي
يـــؤثـــر علـــى الـــوضع
الـنفــسـي للـنــاس يف
الــــــشــــــــراء وكــــــــذلــك
الــصــــائغ يف حــــريــــة
الـــذهـــاب لـتــســـديـــد
املـــــال وهـــــذا يـــــؤثـــــر
عـلـــــيـه واغـالقـــــنــــــــــــا
حملـــــــالـــنـــــــا الوقـــــــات
معينـة بسـبب حظـر

التجوال .
وعــــن االحــــتــــيــــــــــــال
الـــــذي يـــتعــــــرض له
بـعــــض الــــصــــــــاغــــــــة
فـــأجـــابـنـــا الــصــــائغ
عبـد الـسالم صبـري
صاحـب محل صياغـة ، تعرضت
لالحـتـيـــــال لعــــدة مــــرات حـيـث
تـدخل الـزبـونــة ومن دون انـتبـاه

الــــدولـيــــة الـتـي حتــــدد الــــسعــــر
وهـذه البورصة تتغـير احياناً كل
)ربع ساعة( امـا صعوداً أو نزوالً

التعــامل مع املـصـوغـات يف هـذه
الفـتـــرة فـــاجـــابـنـــا: نـتعــــامل مع
الــــذهـب عـن طـــــريق الـبــــورصــــة

تبـدل القطعـة الـذهبيـة بـاخـرى
مـثــيلــتهــــا لـكــنهــــا مـــطلـيــــة وال
اكتــشف املــوضــوع اال بعـــد فتــرة
النه مــــطلــي بــــــالــــــذهــب وطـــبق

االصل .
امــــا عـن زبــــائـنـه فهـم مـن ربــــات
الـبيــوت والـطـــالبــات ومـن فئــات
مخـتلفــة. وســألنــاه عـن تعــامله
مبصـوغـات أخـرى فـأجـابنـا بـانه
يـتعــامل بــاملـصــوغــات الــذهـبيــة
فقــط. والــتقـيـنـــــا بعــــدة نـــســــاء
وســألـنــاهـن عـن سـبـب شـــرائهـن
الذهـب فاجـابتنـا ام سلمـان ربة
بـيت قـائلـة: انـي اشتـري الـذهب
الن الــــــذهــب زيــنــــــة وخــــــزيــنــــــة
واشـــتــــــــري الــــــــذهـــب مـــن املــــــــال
املتـبقي مـن مصـرويف الـبيـتي أو
من الــسلـف التـي اشتــرك فـيهــا
واشــتـــــري بـــــاملـــــال الـــــذهــب ألنه
يحـــــافـــظ علـــــى املـــــال ويــضــيف

جمالية للمرأة.
امـــــــا حــنـــــــان رحــيــم مـــــــوظـفـــــــة
فـتـضـيف انهــا تــشـتــري الــذهـب
ألنه رصيــد للمـستقـبل وضمـان
لهـــا وهـي تــشـتـــري الـــذهـب مـن
راتبهـا الـشهــري فهي تقـول انهـا
ال تبـذر املـال بــاشيـاء أو امـور ال
تستحقهـا والذهـب احسن شيء

يحفظ لي مالي وال اضيعه.
واضــافـت سعــاد هــاشم ربــة بـيت
اضـطـــرت الـــى بـيع ذهـبهـــا قـبل
تـغيــر االوضــاع بــالعــراق بـسـبب
الوضع املعـاشي املتردي اما االن
وبـعــــــــد حتــــــســــــــــــــــــــــــــــــن الــــــــوضـع
املعــــــاشــي وزيــــــادة راتـــب زوجهــــــا
فــانهـا بـدأت بـشـراء الــذهب وان
)الــذهب فلـوسه بـي( كمـا يقـول
املــــثـل وتـقــــــــــــول انـهــــــــــــا عــــنــــــــــــد
احلـــــــــــــــــاجـة تبيعه لكي ال حتس

بالعوز.

خالل القـرن الـرابع عـشــر قبل
املـــيالد النــــشــــــاء عــــــاصــمـــتهــم
ـــــــادة اللـهـــتـهـــم ومـــــــركـــــــز الـعـــب
الوحيدة )آتني( ويضم عشرين
قـطعـة فـنيـة مت الـعثــور علـيهـا
اوائل القـرن العـشــرين وتعـتبـر
الـتـمــــاثــيل مبـثــــابــــة الــــرســــوم
الــــواقعـيـــة ملـــواضــيع حـيــــاتهـم

اليومية .

ـ ـ ـ

تورين.
الدامنارك: كوبنهاجن

يقــــــام املعــــــرض الفــنــي حــــــول
الفـنون املصريـة القدمية حتت
عـنــــوان )الفـن املــصــــري خالل
فـتـــرة ارمـــانـــا( يف كـــوبـنهـــاجـن
خالل هـــــذا الـــــشهــــــر وتعــتــبـــــر
ارمـــانـــا املـــوضع الـــذي اخـتـــاره
امللك اخناتون وامللكة نفرتيتي

ـ ـ

لــــــــــوحـــــــــــــــــــــات
اعداد/ املدى
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