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االصيل بعدد من اغاني الراحل .
ـــتـــحف الـــبـــغــدادي وضـــمت فـــرقـــة ا
نـاظم االصيل  الـعـازف حـبـيب عـلي 
ايــسـر الـغـريب  مـهـنـد حـبـيب وعـامـر

العبيدي .
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تـخطّت أغـنـية كـيفك يـا حب لـلفـنانـة رويدا
ــلــيــون مــشـاهــدة عــبــر قــنــاتــهـا عــطــيــة ا
الـرســمـيـة عــلى يـوتــيـوب وذلك بــعـد ايـام
قــلــيـلــة مـن طـرحــهــا. كــيــفك يــا حب من
كـلــمــات عـمــر سـاري أحلــان مـحــمـد
بــشــار وتـوزيع رامـي الـريس وهي
هـادئــة رومـانـسـيــة تـؤديـهـا رويـدا
بــإحـســاس عـال وهي مــعـروفـة
بـجمـال صوتـها في هـذا النوع
من األغــــــانـي ولــــــيـس فــــــقط
بـأدائـهـا لالغـنـيـات اجلـبـلـيـة
وااليـقـاعيـة.ودخـلت  رويدا
بـعــد عـودتــهـا إلى لــبـنـان
االســـتــــوديـــو من أجل
تــســجــيل  4أغــنــيــات
جــديـدة لـهــا بـعـد أن
كــــــــــانـت وضــــــــــعـت
صــــوتــــهـــــا عــــلى 3

أغنيات).
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ـلـتـقى الـفـنـان الـعـراقي ضـيـفه عـصـر امس الـثالثـاء ا
ـقر احتاد االذاعي والـتلفـزيوني في قاعـة اجلواهري 

االدباء للحديث عن مسيرته االبداعية.
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مـثلة السورية كرمها مهرجان بابل للثقافات والفنون ا
ية بنـسخته الـثامنة الـذي عقد مـؤخرا في العراق العـا
ها في عن مجـمل أعمـالهـا الفـنيـة بعـد أيام عـلى تكـر

مهرجان كريستال في لبنان .
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بياد) رئـيس حترير مجلـة (بارا
اعـلن اطالق عــدد جـديـد مــنـهـا
وهـي ريـاضــيــة شـهــريــة تــعـنى
بــــشــــؤون ريـــاضــــة مـــتــــحـــدي

االعاقة.
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االديب االردنـي اصـدر كــتـابه الــبـحــثي األول بـعــنـوان
ــكّي: االنــتــقــاص من الــقــدر (ابن عــربي فـي الــفــتح ا
احملــمّــدي) بــعــد اصــداره لــعــشــرة كــتب في الــروايــة

والقصة القصيرة واحلوارات اإلبداعية.
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عنونة ي الـعراقي حاضر في الورشـة التثقيفـية ا االكاد
نظمات غير احلكومية في التوعية بالشفافية وحق (دور ا
علومة) التي اقيمت امس الثالثاء في مقر االطالع عـلى ا

رابطة التطوير االعالمي في العراق.
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مـثلة الـسورية تـتابع تصـوير مشـاهدها من مـسلسل ا
ـؤلـفـه مـروان قـاووق ومـخــرجه مـحـمـد (بــاب احلـارة )

زهير رجب . وتؤدي فيه شخصية ( ام بسام ).
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البـاحثة العراقية ضيفـها االثن صالون ادبيات بغداد
ثـقف في خلق الثـقافي في جـلسـة حواريـة حول(دور ا

الوعي اجملتمعي بعد مرحلة داعش)
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الـقـاصة االردنـيـة ادارت امـس الثـالثـاء االمـسيـة الـتي
اقـامـهـا مـنـتـدى الرواد الـكـبـار وضـيف فـيـهـا الـدكـتور

محمد احلاج خليل لتوقيع روايته (ع العسل).
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حـوارآ وصــوتـآ ومــوسـيــقى ومـؤثـرات..

والتناسق بينها.
ÊU e « ≠ œ«bGÐ

وسط حـضور جـمـاهـيري تـتـواصل مـنذ
ـــاضي فـــعــالـــيـــات أيــام الـــســـبت ا
مسـرحيـة عـراقيـة التي تـتزامن مع
ي والتي أطلقتها سرح العا يوم ا
سـرح بالـتعاون دائرة الـسيـنمـا وا
ركز العراقي للـمسرح لتختتم مع ا
في الـ 27 مـن اذار اجلــــــــــاري ومن
الـعـروض الـتي  عـرضـهـا في اول
االيام  مسرحية (ساعة السودة) من
ؤلـفهـا مثـال غازي واخراج العـراق 
ـمــثـلـ ســنـان الـعــزاوي جـســدهـا ا
شـيمـاء جـعفـر ويـحيى ابـراهـيم على

خشبة مسرح الرافدين . ا
عـقـبت الـعــرض جـلـسـة نـقـديـة حـوله
علـى قاعـة الـدكتـور عـوني كرومي في
ــســـرح الــوطـــني حــضـــرهــا نـــاقــدآ ا
الـدكـتـور حـسـ عـلي هـارف و ادارها

الدكتور يوسف رشيد .. 
تــنـــــــاول فـيــهـا الـنــاقـد اهم مــقـومـات
ـســــــرحي الــنــاجح وكـيــفــيـة الــعــمل ا
تـــعـــامـل اخملـــرج مع الـــنص وايـــصـــال
ــتــلـــقي من خالل ادواته الــفـــكــرة الى ا
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يــكــون مـصــيــره الـســجن) وهــو مـا
ــطــربــة واعــتــبـرتـه أقـواال أنــكــرته ا

مقطوعة من سياقها.
وتــمـــثل عــبــد الــوهــاب أمــام جلــنــة
ـهن الــتــحـقــيق اخلــاصـة بــنـقــابــة ا
ــوســيــقـيــة الــيــوم األربــعـاء  ولن ا
يسمح لها بصعود أي منصة للغناء
داخل مــصــر حـتـى تـصــدر الــلـجــنـة

قــرارهـــا بــشــأن الـــبالغــات الــتي 
الـتـقـدم بهـا لـلـنـقـابـة وردود األفـعال
الــتي تــداولـتــهــا وســائل الــتـواصل
ـــســتــشــار االجـــتــمــاعـي بــحــسب ا
ـوســيـقـيـة ـهن ا اإلعالمي لــنـقـابــة ا
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ــوســـيــقــيــة ــهن ا اوقــفت نــقــابـــة ا
ــطـــربــة شـــيــريـن عــبــد ــصـــريــة ا ا
الـــوهـــاب عن الـــعـــمل داخل الـــبالد
بـعـدمـا تــقـدم مـحـامي بـبالغ ضـدهـا
متهما إياها بنشر أخبار كاذبة.وقال
بيـان للـنقـابة (إن الـتحـقيق سـيشمل
نـسـوبـة إليـهـا التي الـتصـريـحـات ا

صري). تضر األمن القومي ا
ونقلت صحف ووسائل إعالم محلية
ــطــربـة قــولــهـا خالل حــفل في عن ا
البحرين (إنـها اآلن تسـتطيع الكالم
حيث أن من يـتـحدث داخـل مصـر قد

وأضافت (أنـهـا ال تأمن عـلى نـفسـها
وأهلها إال في بلدها) .

وأعـربت في الــبـيـان (أســفـهـا في أن
ن سـارع إلى يـكـون دلـيل إدانـتهـا 
تـقـد شـكــوى ضـدهـا مـجـرد أقـوال

مرسلة). 
ــــرة األولى الــــتي وهــــذه لــــيــــست ا
ـطــربـة لـلـمـسـاءلـة تـتــعـرض فـيـهـا ا
بسـبب دعـابة أمـام اجلمـاهيـر وقال
احملــامي ســمـــيــر صــبــري في بالغه
(بــــأنـــهـــا اعــــتـــادت في كـل احملـــافل
ـهـرجـانـات واحلـفالت اخلـارجـية وا

التطاول على مصر).

صرية طـارق مرتضى.مضـيفا لبي ا
بي سي (رغم أن أداء شـيـرين الـفـني
ال يـخــتـلف عــلـيه اثـنــان إال أنـهـا لم
ـســؤولــيـة الــتي يـجب أن تــتـحلّ بــا
يــكـــون عـــلــيـــهـــا مـــطــرب فـي حــجم
تـأثــيـرهـا داخــلـيـا وخـارجــيـا فـلـكل
مقـام مـقال حـتى لـو كانـت ال تقـصد
ـزاح) . من أو أنه كـان عـلى سـبـيل ا
ـطـربــة في بـيـان جـانــبـهـا دافــعت ا
(عـن انـتــمــائـهــا لــبـلــدهــا وتـعــهـدت
ن بــالــلــجـوء لــلــقــانـون لــلــتــصـدي 
ـاء وصـفــتـهم بـ هـواة الــصـيـد في ا

العكر.

انتـم على مـوعد مـع مفـاجآت وتـغـيرات إيـجـابيـة .يوم
السعد اخلميس.
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تـتـخـذ قـرارات فـجـائـيـة حتـيـر احملـيط أو تـتـراجع عن
بعض القرارات بدون أسباب .
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تـكون  أكـثر انفـتاحًا وقـدرة على بـناء عالقات مـفيدة
رقم احلظ9.
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تـتـبـدل نــظـرتك إلى احلـيــاة الـعـاطــفـيـة وتـرى أن من
حقك أن يحسب اآلخر حسابك.
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ـا تـمــتــلك قــدرة عــلى الــسـيــطــرة عــلى األحــداث ور
حتتاج إلى التغيير.
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ا تخرج من قوقعتك ا ور تستعـيد سلطة فقدتها ر
ومن عزلتك.
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 انـقالبـات وتـغـيـيـرات في حــيـاتك الـشـخـصـيـة. وقـلـة
االستقرار تخيم على حياتك. 
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تطـالب احملـيط بـإظهـار احملـبة والـبـرهـان على الـتـعلق
رقم احلظ 3. بك
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تـنـجـذب الى أصـحــاب الـفـكـر وتـســتـطـيع الـتـواصل
معهم والتحدث إليهم ومشاركتهم اآلراء.
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 تـفـكـر بـاالنفـتـاح عـلى الـعالم اجلـديـد الـذي يـعدك به
الشريك رقم احلظ 4.
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 تـميل إلى الـتمـلكـية وتـسكـنك الهـواجس في حرصك
على احلبيب. رقم احلظ 8.
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ـغــامـرات فـتــرات رائـعــة وســعـيــدة تـتــسم بــبـعـض ا
شوقة. واعيد واللقاءات ا وا
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رادفـات ومـعـاني الـكـلـمـات تتـصل مع ا
بــعـضــهــا بــعــضــا بـاخــر حــرف من كل
كلمة.اجمع حروف االرقام لتحصل على

طلوبة: الكلمة ا
=64+25+44+9+43+35+75+56)

ثل مصري)
1-12= من اخللفاء الراشدين

12-16=مادة متفجرة
16-24= كوميدي خليجي
24-27= مركز الذرة
ثلة سورية  =37-27
37-44= مدينة يابانية

44-50= دولة امريكية جنوبية
50-54= حيوان افريقي
54-61= مدينة يابانية

61-66= يزيدون في اخلطأ
66-71= مصاحب

71-74= دولة عربية 
74-76= من انواع االشجار
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تـحف الـبغـدادي جلـسة اقـامت فرقـة ا
اســتــذكــاريــة لــلــفــنــان الــراحل طــالب

الـقــرغـولي وعـنه حتـدث مـديـر الـفـرقـة
مـكــصــد احلــلي قــائال ( فـي مـثـل هـذه
االيـــام تــســـتــذكـــر االوســاط الـــفــنـــيــة

والـثقـافيـة ذكـرى رحيل احـد اهم رموز
ـوسيـقى والـغنـاء والـذي ترك بـصـمة ا
كـــبــــيـــرة فـي تـــاريـخ الـــفـن الـــعــــراقي
والـعـربي انه الـراحل طـالب الـقـرغولي
والـــذي تـــمــيـــز بــقـــدرته عـــلى تـــلــوين
ـقـامـات واالحلان الـشـجـيـة الـتي كان ا
ابرزهـا باصـوات الفـنانـ ياس خـضر
وحسـ نعمـهة ومائـدة نزهت وفاضل

عواد واخرون ) .
وعن الراحل حتدث الفنـان الريفي عبد
احلسـ الالمي قائال ( الـفنـان الراحل
طـالب تـربع عـلى قـمـة الـتـلـحـ بـشتى
ـطربـ الـعرب اوصـافه وحلن لـكبـار ا
وردة اجلزائريـة وسميرة سـعيد  حتى
لقب ببلبيغ حمدي العراق كون اذا ذكر
الـفن الـغـنـائي الـعـراقي البـد وان يـذكر
اسـم الــقـــرغــولي ) واضـــاف ( الــراحل
اعطى لـلفن الـغنـائي العـراقي الشـعبي
ـطـا جديـدا لم يـسبـقه احدا والـريفي 

في هذا اجملال ). 
ي عـلي وعــنه حتـدث الــنـاقـد واالكــاد
جابر قـائال ( ودع احلياة الـفنان طالب

القرغولي في مدينة الناصرية عن عمر
 72عامـا ويوصف الراحـل بانه افضل
من صاغ قالئد الغناء العراقي في عقد
الـسـبعـيـنيـات والـثمـانـينـيـات ووصفه
النـاقد عادل الهـاشمي بـانه قيمـة فنية
التضـاهى ) واضاف ( بـرع الراحل في
احلـان االنـاشيـد الـوطـنيـة الـتي بـقيت
في ذاكــرة الـعـراقـيــ رحل الـقـرغـولي
ـــشـي بـــجـــنــازتـه ســـوى ابـــنــاء ولم 
مــديـنــته والــعــاشـقــ لــفـنه لــقــد كـان
ا مع الوطن والـناس ح الراحل كـر

اعطى الكثير من الفن الراقي ) .
بعـدها بـدات فعـاليـات حفل االسـتذكار
ـــطــربــ حــيـث ادى مــجــمـــوعــة من ا
بـعض اغـانيـه واحلانه وشـارك كل من
ـطـرب عـبـد الـرحمـن علـي حيـث غنى ا
اغنيت للراحل (هذا انا )و(اتنه اتنه)
طـرب سامـر االسـمر بـاغنـية وشـارك ا
ــطـــرب يــوسف حـــاســبــيـــنك وغـــنى ا
الـربـيعي اغـنـية تـايـب كـمـا شارك كل
طرب سامان الزهاوي وسوسن من ا
الــبـــغــدادي ومـــكــصــد احلـــلي ونــاظم
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نـاسبـة عـيدي الـربيع حفل احـيـاه 
واالم فـي بــــغــــداد وفــــاجــــأ رئــــيس
الهيئـة االدارية لنادي الـهندية واثق
هنـدو جمـهور الـنادي بـوصول انور
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طرب الالمع مـحمود انور استعـاد ا
قيم حالـيا خارج البالد ألق اغاني ا
ـاضي في الـثـمـانـيـنـات من الـقـرن ا

خالل عقـد التسـعيـنات قـبل مغادرته
نفى).  العراق مختاراً ا

وكـــان انــور قـــد دخل اذاعــة بـــغــداد
منـتصف الـثـمانـينـات مع كوكـبة من
طرب الذين مـثلوا اجليل الطربي ا
الــثــالث بــيــنـهم احــمــد نــعـمــة عــبـر
برنامج (اصـوات شابة) الـذي يقدمه
لـحن الكـبيـر فاروق هالل مـكتشف ا
صـوت الفـنـان كـاظم السـاهـر ايـضا.
واشـتـعـلت الــقـاعـة بـالـتـصـفـيق الى
انـور وهــو يـشــرع بـالـغــنـاء بـاالداء
الــــلــــحــــني اخلــــاص الــــذي يــــذكــــر
ـسـتـعـمــ بـروائع الـزمن اجلـمـيل ا
والـساعـات الـفنـيـة الـتي كانت فـيـها
االذاعــة والـــتـــلـــفــزيـــون وســـيــلـــتي
االتــصــال شـبه الــطــاغـيــتــ فـيــمـا
ارتسـمت عـلى وجه (هـنـدو) عالمات
الـفرح والـسـعادة وهـو يـتـلمس وقع
فاجأة التي هيـأها العضاء النادي ا
بـاخـتـيـار مـطـرب عـراقي من الـطـراز
الــثــقـيل كــمــحـمــود انــور. واسـتــمـر
غـــنـــاؤه بـــالـــتـــصـــاعـــد مع تـــفـــاعل
احلـــضـــور مـــعه وازدحـــام خـــشـــبــة
سرح بـالراقـص على وقع كـلمات ا
ظلت محفوظة في الذاكرة وأحلان ال

تنسى.   

الـذي لم تـكن وصـلـته مـدرجـة ضـمن
برنامـج احلفل الذي تـضمن اغـنيات
لــلــمــطــــــــــربــة الــعـــراقــيــة ســوزان
ـطـربة الـسـوريـة روسـا الـلـت لم وا
تـعـد اغـنيـــــــاتـهـمـا سـوى تـرديد او
تــقــلــيــد الغـانـي مـطــربــ عــراقــيـ
وعرب اعتـادتا غـنائهـما في كل حفل
يحـيه النـادي او النـوادي البـغدادية

االخرى. 
ـثــــــــل وشــكل دخـول انــور الــذي 
حـضـوره في نادي الـهـنـديـة الـعريق
الــذي تــأسـس في الــعــام 1952 الى
قـاعة احلـفل مـفـاجـأة سارة سـبـقـها
كلـمـة لهـندو رحب خاللـهـا بالـضيف
ـشـاركـته النـوعـية الـفني الـكـبـير و
فـي بــرنـــامـج الــنـــــادي وقـــال (لـــقــد
ــطــرب مــحــمـود انــور عن ســألــني ا
طـبــيـعـة اجلــمـهـور فـقــلت له سـتـرى
جمـهورا عـراقيـا نوعـيا يـحب البالد
ويـفخـر بـرمـوزه الفـنـيـة وانت واحد

منها). 
وكانت انظار اجلـمهور مشدودة الى
ــســرح الــذي تــوسـطـه انـور جــهــة ا
ـايـكـرفـون لـيعـرب عن ـسك ا وهـو 
(سـعـادته بـاحلـضـور الى نـاد عـريق
سبـق له ان احيـا احـدى حـفالته فيه

اجلديـد. وهناك
كـــــذلك أقـــــاويل
عن أنّ لـيــام قـد
يـــــكــــتـب لــــهــــا
أغـــنـــيـــة. ورغم
تــصــور كــثــيــر
من صديـقـاتـها
أنّ تلك العالقة
ربّـــــــــــــــمــــــــــــــا
ستـتالشى مع
مـرور الــوقت
ولن يُـــــكـــــتب
لـهـا الـنـجاح
لـكن مـا يـبـدو
واضـحًـا هـو
أنّ الــــعـــــكس
هو ما يحدث

اآلن
فـــــالــــعـالقــــة
بــــيــــنـــهــــمـــا
تــــــتــــــوطّـــــد
ومشـاعرهـما
جتــــــــــــــــــــــــاه
بــــعــــضـــهــــمـــا

تــــــمـــــــــــضـي إلى
مــــــــــــــزيــــــــــــــــــــد مـن

االرتـــــــــــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــاط).
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بعـد الكـثـير من الـتكـهنـات عن عالقة
عـــاطـــفــيـــة جتــمـع عــارضـــة األزيــاء
ـيـة نـاعــومي كـامـبل 49 عـامـاً الـعــا
ي ليام باين 25 عاماً ) غني العا وا
دون أن يــتــحــدث الــثـنــائي عـن هـذه
الـعالقـة عـلى الـعـلن كـشـفت الـعـديد
ــصـادر (عن أنـهــمـا يـخــطـطـان من ا
ـوضـوع بـشكـل رسمي لإلعالن عن ا
في احلفل الذي ستقيـمه كامبل لعيد
ميالدها والذي يُنـتظر أنْ يُغنّي فيه

ليام).
وأضـافت مصـادر مـقـرّبة مـنـهـما(عن
قـيـام ناعـومي بـحـجـز جـنـاح فـندقيّ
لـهـمـا بــفـنـدق كالريـدج بـالـعـاصـمـة
ـنـاسـبـة قـرب الـبــريـطـانـيـة لـنــدن 
احـتـفـالهـا بـعـيـد مـيالدهـا في شـهر

قبل.  أيار ا
كمـا حجـزتْ لهمـا غرفـة بأحـد فنادق
مـدينـة كـان الفـرنـسـية حـيث يُـتوقّع
أنْ يـواصال هنـاك االحـتـفـاالت ضمن
فـــــعــــالــــــــــيـــــات مــــهـــــرجـــــان كــــان

السّينمائيّ).
وبحـسب مصـدر نقـلت عنه صـحيـفة
(ذا صن) قــولـه(هــذه خــطــوة كــبــرى
بــالــنــسـبــة لــهـمــا ومــا يـبــدو أنّــهـا
سـتـخـرج لـلـعـلن لـتـكـشف عن حـبّـهـا

ÊUHAJ¹ s¹UÐË q³ U

ÎUOLÝ— ULN² öŽ

{ لــوس اجنــلـوس  –وكــاالت - اعــتـرفت
ــيــة مـيل بـي أنـهــا مـارست الـفــنــانـة الــعـا
اجلـنـس مع زمـيـلــتـهــا في فـرقــة (سـبـايف
كـرلـز) وانـها ال تـعـرف كـيف حـصل االمر
اال انـهما كانا صديقـت عزيزت ولم تريا
نــفــســيــهــمــا اال في الــســريــر تــمــارســان
). وأتى اعــتــراف مــيل بي اجلــنس ســويـــاً
خالل تـصويرها حلقة مع االعالمي بيرس
مـورغان ونـقلت مـصادر مـقربـة منـها انـها
اتـصلت بغيري واعتذرت منها على كشف
هـذا السـر خاصـة انهـا اصبـحت متـزوجة
من رجل حــالـيــا وانه انـزعج مـن الـكـشف
عن هـــذه االمــور الــتي تـــخص زوجــته في

العلن.

ناعومي كاميل

شيرين

طالب القره غولي

محمود انور في حفلة بنادي الهندية


