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ــصـريـة وقـدمـهـا وتـقـدمت لإلذاعـة ا
اإلذاعي صـالح زكي في أغــــنــــيـــة من
أحلــان مـــحــمــد مـــحــسن ثـم الــتــقت
ـوجي ـوســيـقـار الــراحل مـحــمـد ا ا
ــيـزهــا عن فــشــكال خــطـاً غــنــائــيــاً 
غـيــرهــا من خالل عــدة أغــان أحـدثت
ضجـة كـبيـرة. وكانت عـيـون الراحـلة
فـائـزة تـتـجه لـلــسـيـنـمـا ولـكن نـظـراً
لنحافتـها الشديـدة فقد خشت أن يتم
فـاجأة أنه  قبولها رفضها ولكن ا
ما جعلها تظهر على الشاشة بوزنها
الطبـيعي الذي اقـترب في تلك الـفترة
من  40كـيـلــوغـرام وجلــأت بـعـد ذلك
حلـيلـة ذكـيـة حـيث كـانت تـقـوم بربط
قــطــعـــة كــبــيــرة مـن الــقــمــاش حــول
خصـرهـا لتـبـدو أكثـر وزنـا.ومن ابرز
افالمهـا : تمـر حـنة وامـسك حرامي
ــلـيــونــيـر الــفــقـيــر و لــيـلـى بـنت وا
الــــشـــاطـئ وعـــريـس مـــراتـي و أنـــا
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اســـتــذكـــر عـــشــاق الـــطـــرب االصــيل
ــطــربــة  فـــائــزة احــمــد الــتي مــرت ا
ـاضية الذكرى  35لرحيلها اجلمعة ا
اثر اصابـتها بـسرطان الـثدي بعد ان
قـدّمت لـلـسـاحـة الـغـنـائـية بـاقـات من
اجــــمـل االغــــنــــيـــــات والــــقــــصــــائــــد
اخلالدة.وفي مـوضوعـنا هـذا نتوقف

عند ابرز محطات حياتها:
ولــدت أحــمــد ألب سـوري وفـي فــتـرة
الــصــبــا تــقــدمت لإلذاعــة الــســوريــة
بدمشق وحتـديداً إلى جلـنة الخـتيار
طـرب لـكنـهـا لم توفق ثم سـافرت ا
بــعــدهـــا إلى حــلب وتـــقــدمت إلذاعــة
حـلب وجنـحت وغـنت وذاع صـيـتـها
فـطــلـبــتــهـا إذاعــة دمـشق وأصــبـحت
مـطـربــة مـعـتــمـدة.كـانـت أحـمـد تـدرك
وقتهـا أن الشهـرة احلقـيقيـة تبدأ من
مـــصــر لـــذا ســـافــرت إلـى الــقـــاهــرة
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عــلى صــدر زوجــهــا طــوال الـطــريق
وســألـــته عن عـــمــرهــا فـــانــدهش من
سؤالـهـا ثم فـاجأته بـإجـابتـهـا حيث
قـــــالـت (عـــــمـــــري 17 عـــــامــــــاً وهي
الـــســنـــوات الــتـي قــضـــيــتـــهـــا مــعك
كـزوجـة) وكــانت تـلك آخـر كــلـمـاتـهـا

وبناتي واخيرا فيلم  منتهى الفرح.
الـــتــقت أحـــمـــد ألول مــرة مـع شــريك
وسـيقـار محـمد سـلطان في عمـرها ا
مـنـزل الـفـنـان فريـد األطـرش وتـوالت
لـقــاءاتـهــمـا بــعـد ذلـك حـتى جــمـعت
بـيـنـهـمـا قصـة حـب توجـت بـالزواج
الــذي اســتــمـر 17 عــامـاً وأثــمــر عن
تــوأمــهــمــا طــارق وعــمــرو ســلــطـان
وبـعـدهــا نـشـبـت اخلالفـات بـيــنـهـمـا
ووقع الـطالق سـريـعـا قـبل أن تـعـود

. إليه مرة أخرى بعد زواج
ــرض ســرطــان وعــنــدمــا أصــيــبت 
الثدي سافرت لـلعالج في أمريكا ثم
صر عادت منهـا لتستـأنف العالج 
وفي يومهـا األخيـر استيـقظت مـبكراً
وطلبت استدعاء األطباء لكن حالتها
ساءت للـغايـة واضطروا لـنقـلها إلى
ـعادي العسـكري بسيارة مستشفى ا
زوجها مـحمـد سلـطان ونـامت فايزة

بــالــشئ الــهـ وتــعــد نــتـاج مــعــانـاة
مـتـواصـلـة لـغـايـة والدة االغـنـيـة التي

يزة وجميلة . تعبر عن حالة 
ثل هكذا حاالت ? عاجلة  { وكيف تتم ا
ـفـروض ان تشـكل جلـان مخـتـصة - ا
ـتـابـعـة هـذه احلـاالت كـلـجـنـة فحص
االصــــوات والـــنـــصــــوص وتـــخـــضع
لـلـسـمـاع من اجـل تـقـيـيـمـهـا واعـطـاء
ـوافـقـة الـصالحـيـة لـهــا قـبل الـبث وا

عليها ولك ان تقدر ذلك .
اذ تخلو اغنية اليوم من العاطفة ?  }

اهم جـانب بـاغـنـيـة الـيـوم هـو فـقـدان
كـتــاب االغـنـيـة لــذاكـرتـهم الـعــاطـفـيـة
بـــســــبب غـــيــــاب احلس الــــوجـــداني
ــثـــقف يــاخــذ الــصــادق والــشـــاعــر ا
ـومـة العـالقة الـعـاطـفـية ويـعـطي لـد

وهـــــذا اليــــتـــــوفــــر
بـــاغــنـــيــة

اليوم.
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التـدريسي في اجلامعة التقنية الوسطى العراقية تلقى
شـكــر وتـقـديـر اجملــمع الـعـلــمي الـعـراقـي لـرفـده قـسم
كتبة واخملطوطات في اجملمع بعدد من طلبة اجلامعة ا

للتدريب الصيفي.

اخملــرج الــســوري يــشــارك في
جلـنـة حتــكـيم مـســابـقـة األفالم
الـقصـيـرة في الدورة اخلـامـسة
ـهـرجـان خـطـوات الـسـيـنـمـائي
الـدولي التي انـطلـقت فعـاليـاتها

. امس االثن
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الــشـــاعــر االردني قــدم والــشــاعــر أحــمــد أبــو ســلــيم
قراءتـ نقديـت في مجـموعة الـشاعرة مـر الصيفي
(يـبــوح الـصــمت) في نـدوة اقــامـتــهـا  رابــطـة الــكـتـاب

- فرع الزرقاء . األردني
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البـاحث الـعراقي تـلـقى تهـاني االهل واالصـدقـاء لنـيله
اجستـير من كلـية االعالم بجامـعة بغداد عن شهـادة ا
واقع االلـكتـرونيـة في تضـييق عـنونـة (دور ا رسالـته ا

.( عرفية للمستخدم الفجوة ا
VOD)« WO%
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الـفــنــان الـعــراقي شــارك مع فــرقـة عــشــتـار والــفــرقـة
الـعـراقــيـة لـلـتـراث فـي حـفل اقـيم عـلـى مـسـرح الـعـالم
العـربي في العاصمة الفـرنسية باريس في السابع من

الشهر اجلاري.
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تــركي مـن زوجــهــا ســــــــلــطــان حــيث
ــشــاريع كــشـــــــــفت عـن الــعــديــد من ا
الـتي تـنــوي الـقـيـام بــهـا خالل الـفـتـرة

القادمة.
وفي مــقــابــــلــة لــبـرنــامج تــلـفــزيـوني
ــهـا ألغـنــيـة جـديـدة أعـلــنت عن (تـقـد
قـريـبًــا وسـتـكـون مـخــصّـصـة لألطـفـال
بعنوان أهال يا مامـا وكانت قد أجّلتها
بـــــســــبـب احلــــمل ولـــــكن ســـــــــــيــــتم
تـصـويرهـا قريـبًـا على طـريقـة الـفيـديو
في صــــربــــيــــا حتت إشــــراف اخملــــرج

اإليطالي فابريزيو).
وأضـافت ( أنـها حتـضّـر ألغنـيـة أخرى
مــنــفــردة قــالــوا اشـــيــاء وهي أغــنــيــة
اجـتـمـاعـيـة ولـيـست عـاطـفـيـة تـتـحـدّث
بـــشــــكل عـــام عـن الـــقـــيـل والـــقـــال في
اجملـتمـعـات العـربيـة وسـتبـصر الـنور
ــقــبل إضــافــة إلى أن خالل الــشــهــر ا
األغـنـية سـيـتم تـصويـرهـا على طـريـقة

الفيديو كليب.
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تـعـود الفـنّانـة اليـمنـيـة بلـقيس فـتحي
ــارســة نــشــاطــاتــهـا من جــديــد إلى 
الــفــنّــيـة بــعـــــــــــد والدة ابــنــهـا األول

تـمـر بـبـعض الـصـعـوبـات ولـكن بـاإلرادة والـعـمل مـعا
ستتمكن من عبورها.
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ـلـفــات الـتى ال حتــتـاجـهــا حـتى تــتـمـكن من أحــذف ا
وضع ملفات جديدة حلياتك.
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كن أن ترزق الـنسـيان كثـيرا ما يـكون أفـضل نعمـة 
رقم احلظ 9. بها
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الـغـذاء هـو الـوقـود الــذى تـسـيـر به حـيـاتـنـا بـأكـمـلـهـا
وليس فقط صحتنا.
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حـــبك الـــقـــد الــذى ال يـــســـتـــحق كل هـــذا الـــعـــنــاء
واأللم.رقم احلظ 2.
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ـة فـهـذا أحـذف كـل مـا ال حتـتـاجه من حـيـاتك الـقـد
غالبا ما يدمر حياتك احلالية.
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ـتك كــثـيـرا وتـبــدأ صـفـحـة عــلـيك أن تـنــسى إسـاءة آ
رقم احلظ 7. جديدة
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ال تـهـمل احلــصـول عـلى غــذاء صـحى فـهــو الـسـبـيل
الوحيد حلياة جيدة.
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بصبرك تـتمكن من العـبور حلياة عـاطفية سـعيدة.يوم
. السعد االثن
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بانتـظارك عقد جديد أوتعاقـد مع شخص يكبرك سنًّا
أوخبرة .رقم احلظ 4.
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تـــتــجــاوز خـــطــأ الـــشــريك  النـك تــعــرف أنـه لم يــكن
يقصده.رقم احلظ 8.
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ال تزعج احلبـيب بطلباتك التى ال تـنتهي. كن ايجابياً 
في تصرفاتك معه.
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Âu−M «Ë X½√WOI «  ULK

ضع مـرادفات ومـعـاني الـكلـمات
افـقيـا ضـمن الدائـرة في الـشكل
حتـــصل عـــلى حــروف الـــكــلـــمــة

طلوبة : ا
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ة 1- وحدة اوزان قد
2- برج فلكي

3- من انواع التوابل
4- ملك عربي راحل
5- معارض لالمر
6- اواني منزلية
7- مدينة مصرية
8- برج فلكي
9- موجعه
10- خصوم
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والـت ديـــــزني (إن إصـــــدار فــــيـــــلـم من أفالم
السلسلـة سنويا كان خطـأ).وقال إيجر جمللة
هـولـيـوود ريـبـورتـر (أعـتـقـد أن اخلـطـأ الذي
ــســؤولـــيــة عــنه هــو ارتــكــبــته وأحتـــمل ا
الكشف عن الـكثيـر بوتيـرة سريعـة. بوسعكم
تـوقع بـعض الـتـروي لـكن هـذا ال يـعـني أنـنـا
سنـكف عن صـنع األفالم).وتابع (أعـتـقد أنـنا
سـنصـبح أكـثر حـرصـا فـيمـا يـتعـلق بـالوقت
والـكم).ووصـف رئـيس الـتـحـريــر الـتـنـفـيـذي
وقع (آي.جي.إن) اإللـكتـروني الفـني سكوت
كولورا قـرار ديزني بأنه (انتـصار للـجمهور)
مشـيرا إلى (حـالة الـشغف الـتي كانت تـتملك
ــاضي عــنـدمـا عــشـاق ســلـســلـة األفالم في ا
كــانت الـفــجـوات الــزمـنــيـة بــ طـرح األفالم
ـــــوت كبيـرة). وكتب كولـورا في مقال (لن 
إذا لم يـطـرح فـيـــــلم من أفالم حـرب الـنـجوم

عام 2020).
وطـرحت ديـزني مـنـذ عـام 2015 فيـلـم من
ثالثـة أفالم مزمـعة وتـسـتنـد إلى شـخصـيات
قدمهـا اخملرج جورج لـوكاس عام 1977 إلى
جانب فيلم منفردين على عالقة باألحداث.
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مـثل الـسـوري غسـان مـسـعود بـدأ ا
مؤخـراً تـصويـر مشـاهـده في الفـيلم
الـسـيــنـمـائي الـطــويل (تـومـيـريس)
حـــيث يـــؤدي فـــيـه دور الـــبـــطـــولـــة
بــشــخـصــيــة "كـوروش" (مــلك مــلـوك
فـــــارس). الـــــشــــــريط مــــــأخـــــوذ عن
األســطــورة اإلغــريــقــيــة هــيـرودوت
تـنتـجه شـركتـا سـاتاي فـيـلم وكازاخ
فــيـلم بـالــتـعــاون مع وزارة الـثــقـافـة
الكازخستانيه ويجري تصويره في
كـازاخــسـتــان اخملـرج إخــراج آخـاي
ساتاييف. أما أحداثه فتجري في
ـيالد وتروي عام  600قبل ا
حكايـة ملك مـلوك فارس
"كـوروش" الــذي كـان
يسيطر على نصف
الــــعــــالـم الــــقـــد

ويرصد تمـرد ملكة
الـسـهـوب في آسـيـا

الوسـطى "تومـيريس" علـيه حيث
يـــقــوم كـــوروش بــقــتـل زوجــهــا
وابنـها فـتنـشب بيـنهم مـعركة
يــخــسـر عــلى إثــرهــا كـوروش
ـقـتله. يـذكر وينـتـهي الفـيلم 
أن لــــغـــــســـــان مــــســـــعــــود
مــشـاركــات سـيــنـمــائـيـة

ية عديدة. عا

الـثـالـثة بـعـنـوان حسـبه اجتـيـبني من
كـلـمات الـشـاعـر عدنـان هـادي واحلان

عباس محسن .
{ كيف تقرأ اغنية اليوم ?

- االغـنـيـة احلـقـيقـة وكـمـا يـتـفق معي
تـتبـع لـها ثالثـة اركان هي الـشعر ا
والــلـــحن واالداء فـــضال عـن االخــراج
الـصـوتي والـتـلــفـزيـوني الـذي يـسـهم
بـنـجاحـهـا للـجـمهـور  لـكن في الوقت
احلـاضــر نـتــابع الــعـديــد من االغـاني
الـتي لـيس لهـا عالقـة بـالتـصـوير كـما
نرى رداءة الشعر واللحن والصوت .
{ في االونـــة االخــيــرة غــبت عن الــســاحــة

الغنائية ما السبب ?
- انــا مـوجـود لـكن الــعـتب كل الـعـتب
عـلى الـبعـض من وسائـل االعالم التي
ـبـدعـ وعـنـدمـا التـهـتم بـالـفــنـانـ ا
يغـيـبـون لـفـتـرة التـبـادر بـالـسؤال عن
سـبب الـغـيـاب بل تـهـتم تـلك الـوسائل
ــطـربــ اليـصــلــون الى انــتـاجــنـا بــا
واصــــواتـــنــــا لــــكن اجلــــمـــهــــور ذكي
ـيز الصوت اجليد من ويستطيع ان 
ـتـهـالك ويـبـقى عـتـبي الـشـديـد عـلى ا

بعض وسائل االعالم كماذكرت .

{ في حــيـاتك مــحــطـات كــثـيــرة هل تـعــتـز
بواحدة منها ?

- كل محـطاتي اعـتز بـها النـها حتمل
مــعــانــاة وذكــريـات جــمــيــلــة وحتـمل
ايـضــا جتـارب كــان لـهــا دورا كـبــيـرا

بتكويني كفنان ملتزم ومحب لفنه.
{ اي مــلـحـن تـرك بــصـمــة عــلى الـســاحـة

الغنائية ?
- هـنـالك اكـثـر مـن واحـد تـرك بـصـمة
في عـالم االحلان مـنـهم الـراحل طالب
الـــقــــرغـــولي وفــــاروق هالل وكـــوكب
ـلـحن مـحـسن فـرحـان الذي حـمـزة وا
اتمنى له الصحة والعافية وآخرون .
{ هنـالـك مـطـربـ قـاموا بـاعـادة تـسـجـيل

اغاني لغيرهم ماذ تقول عنهم ?
- ال ضــيــر في ذلك اذا  الــتـســجـيل
ــوافــقــة والــتــصــويــر بـــشــرعــيــة و
االطـــراف الــــتي ســــجـــلت االغــــنـــيـــة
طرب لكننا نرى لـحن وا كالشاعر وا
ومع االسـف نــــرى الـــــبـــــعـض الــــذي
اليتعـامل مع هذه الشرعـية وهذا يعد
سـرقة لـالغنـيـة وتـسـجـيـلـهـا بـصورة
غـيـر شـرعـيــة وهـذا مـرفـوض مـهـنـيـا
واخالقيا  الن والدة اي اغنية ليست

السـفير في وزارة اخلارجـية العراقـية  تعيـنه سفيرا
وسوي. لبالده في طهران خلفا للسفير راجح ا
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قبلة للبدء مثلة حنان مطاوع في األيام ا تستعد ا
في تـصويـر مـشاهـدها في فـيـلم (قابل لـلكـسر)
لـلمـخرج احمـد رشوان وذلك بـعد االنـتهاء من
تـصـوير فـيـلم (يوم مـصـري) وهو من بـطـولة
خـالـد الـنـبـوي أحـمـد الـفـيـشـاوي مـحـمد
عادل درة التونسية وغيرهم من تأليف
ن مكـرم. اما يـحـيى فكـري إخـراج أ
(قـابل للكسر) فيضم مـجموعة كبيرة
مثل من بينهم حنان مطاوع من ا
وحــنــان يــوسف ورانــيــا شــاهــ

فــــاطــــمــــة عــــادل ومـن تــــألــــيف
وإخراج أحمد رشوان.
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اخملـــــرجــــة الــــســـــوريــــة اجنـــــزت تــــصــــويـــــرالــــفـــــيــــلم
القـصير(مغناطـيس) ضمن مشروع دعم سيـنما الشباب

ؤسسة العامة للسينما السورية. لعام 2018 في ا
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االديبـة االردنية وقعت كتابهـا (عنق الزجاجة) في جلسة
اقيـمت  في رابطـة الكتّـاب مسـاء االحد فيـما قدم األديب

محمد جميعان ورقة نقدية تتحدث عن جتربة الكاتبة.

بلقيس فتحي
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ــــوســــيـــقي عــــرف اجلـــمــــــــــــهـــور ا
والــغــنــائي الــفــنــان اجملــتــهــد جــواد
ـطربـ الذين واكـبوا مـحسن كـاحد ا

ـلـتـزم اذ ـشـهـد الـغـنـائي الـعـراقي ا ا
شق طــريـــقه بــنــجــاح وحــقق شــهــرة
اهلته ان يكون مطربا يقف الى جانب
ــطــربــ الــرواد. (الــزمــان) الــتـقــته ا
ومــعه كــان هــذا

احلوار:
{ ماهو جديدك?
- ســــــــــجــــــــــلت
مـــــؤخــــــرا ثالث
اغـنـيـات جـديـدة
هي اغنـية قـطار
العمر من كلمات
الشاعـر الغنائي
عــــدنــــان هـــادي
واحلــان الـراحل
طـــــــــــــــــــــــــــــالــب
الــــــقـــــرةغــــــولي
واالغنية الثانية
بـــــــــعـــــــــنــــــــوان
مـــوحــلـــوه مــنك
كـــلــــمـــات كـــر
خــــلــــيل احلــــان
عـــبــد الـــرحـــمن
عـــلي واالغــنــيــة
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بـــاريـس (أ ف ب) - قـــرر مـــغــــني الـــراب
الـفـرنـسي من اصل جـزائـري مـدين الـغاء
حـفــلـ مــقـررين مــنـتـصـف تـشـرين االول
ـقـبـل في قـاعـة بـاتــاكالن الـتي تـعـرضت ا
العــتـــداء جــهــادي دامٍ خــريف 2015 في
بـاريس وذلك اثـر اتـهـامه من قـبـل الـيـم
.واعــــلن بـــــانه مـــــقـــــرب من االسالمـــــيـــــ
ـســؤولـون عـن الـقـاعــة (ان الـقــرار يـاتي ا
احـتـرامـا لضـحـايـا اعـتداءات 13 تـشـرين
الـــثـــاني 2015 وعـــائالتـــهم ورغـــبـــة في

التهدئة بعد أشهر من التوتر).
وقـد انطلـقت دعوات لالحـتجاج أمـام قاعة
ـــوســــيـــقـــيـــة حــــيث قـــتل 90 احلـــفالت ا
شـخـصًـا قـبل عـدة أسـابـيع عـلى شـبـكـات

التواصل االجتماعي.
وكـــتب مــدين (35 عــامــا) اجلـــمــعــة عــلى
فــيــســبــوك (بــعض مـــجــمــوعــات الــيــمــ
ـتطـرف تـخطـط لتـنظـيم تـظـاهرات بـهدف ا
ـشاعر االنـقسـام وال تتـردد في التالعب 

أسر الضحايا).
وأضـاف (من أجل احـتـرام هـذه الـعائالت
وضـمان سالمة اجلمهـور سألغي احلفل
) مـشـيرا الى (قـرار مؤلم).من ـوسيـقـي ا
ـتـطـرف جـهـتــهـا كـتـبت زعــيـمـة الـيــمـ ا
مـــــارين لـــــوبن عـــــلى تـــــويــــتـــــر أن (هــــذا
االسـتــفـزاز ال مــكـان له فـي هـذه الــقـاعـة
ؤلم) مشـيدة (بانـتصار نـظرا لتـاريخهـا ا
يــــحــــقــــقـه جــــمــــيع ضــــحــــايــــا اإلرهــــاب

اإلسالمي).
ــيـنــيـون ومن الــيـمـ وكـان ســيـاســيـون 
ـتــطـرف نـددوا بــبـرنــامج بـاتــاكالن مـنـذ ا
حـزيـران.وذلك يـعـود الى أن بـعض أغـاني
مــديـن حتــمل عــنـــاوين (اجلــهــاد) أو

(لست علمانيا).

حيث لفظت أنـفاسها األخـيرة لترحل
في 21 ايـلول 1983 عن عـمـر نـاهـــز
الـ 52. اما اغـنياتـها فـاغلـبهـا حفرت
ّه في الذاكـرة فمن ال يـذكـر اغنـية ( 
القـمـر ع البـاب) ومَنْ مـنّـا ال يردد في
عــيــد األُم  اغــنـــيــة ( ست احلــبــايب)
التي كـتـبهـا الشـاعر الـغـنائي حـس
السـيـد لوالـدته (هـديـة) لهـا في  عـيد
ـوسـيـقـار مـحـمـد عـبد األم وحلـنـهـا ا
الــوهــاب واشــتــهــرت عـلـى حــنــجـرة
ـطـربــة فـايـزة احـمـد وكــذلك أغـنـيـة ا
(هـــان الــــود). ووصف مــــوســـيــــقـــار
صـوتها األجيـال محـمد عـبد الـوهاب
(صــوتــهـــا مــثـل الــكــريـــســتــال قــائـالً
كسـور) أما كـوكب الشرق ام كـلثوم ا
فـقــالت: (صــوت فــايـزة هــو الــصـوت
الــنـســائي الــوحــيــد الــذي تــطـرب له
وتسمعه بنشوة وهي الوحيدة التي

ستخلفني على عرش األغنية). فائزة احمد

ســـلـــســـلــة اخلـــيـــال الـــعـــلـــمي الـــتي تـــصل
مــيـزانــيــاتـهــا إلى مــلـيــارات الـدوالرات.وفي
اعـتـراف غـيــر مـتـوقع بـأن طـرح أفالم (حـرب
ا ينهك اجلمهور النجومخل بتتابع سريع ر
قـال بـوب إيـجــر الـرئـيس الـتـنـفـيـذي لـشـركـة

{ نيـويـورك - وكاالت - قـوبل اعـتزام شـركة
ـقبـلة ضمن ديزني الـتروي في طرح األفالم ا
ســـلـــســـلـــة حـــرب الـــنـــجــوم (ســـتــار وورز)
باسـتحـسان جـمهـور عبـر أيضـا عن أمله في
مزيـد من اإلبداع في اإلصـدارات اجلديدة من


