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ــوصــلي جــاسم حــيـدر ــطــرب ا قــدم ا
مـجمـوعـة اغـنيـات عـلى مسـارح بـغداد
وشـارك فـي اكـثـر من مـهــرجـان غـنـائي
وسـيقـية فضال اقامـته دائرة الـفنـون ا
ـه بــــرنــــامـــجــــاً فـي اذاعـــة عـن تــــقـــد
ه جـمـهوريـة الـعـراق وسـاهم في تـقد
ـواطـنـ من واعـداده يـطـرح مـعـانـاة ا
ـسؤول بـاشـر بـ ا خالل اتـصـالـهم ا
ــواطـن.  (الـزمــان) الــتــقــته مــؤخـرا وا
ــــقـــبــــلـــة وســـالــــته عـن نـــشــــاطــــاته ا
ومـااجلديـد فيـها فـقـال (مؤخـرا تلـقيت
دعــوة من مـــلــتــقـى بــيــروت الـــثــقــافي
والـفــني الخـتـيـار افــضل فـنـان قـدم في
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بــشـيــر وكــان حـيــنــهـا يــحـمـل اسم مـعــهـد
الـدراسات الـنغمـية وارتـبط بدائرة الـفنون
ــوسـيــقـيـة بــهـدف احلــفـاظ عــلى الـتـراث ا
ــوســـيــقي في الـــعــراق وتــخــريج كــوادر ا
ـوســيـقي ولم يـكن مــتـخـصـصـة بــالـشـأن ا
وسـيقى فـحسب بل ـعـهد مـتخـصصـا بـا ا
عـد مركـزا تراثيـا مهـما).كمـا تنـاول العريف
حـياة احملتفى به (عالء مجـيد) موضحا(هو
ــعـهــد وعـمـل عـلى خــدمـته احــد خـريــجي ا
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ـسـرح الـوطـني بـاجلـمـهـور اكـتــظت قـاعـة ا
وسـيـقى الـتراثـية ـتـذوق الى ا الـبـغدادي ا
لـيشهدوا حفل تخرج الدورة الـ43 من طلبة
ـوسيـقـيـة مـسـاء اجلـمـعة مـعـهـد الـفـنـون ا
ــاضـيــة والـتي حـمــلت اسم الــفـنـان عالء ا
ــوســيـقي مــجــيــد.وتـنــاول عــريف احلــفل ا
ـعهد حتـرير جـاسم جابر (تـاريخ تأسيس ا
وسـيقـار الراحل مـنير عام  1970من قـبل ا

مـجـال االغــنـيــة الـعــراقـيـة عـن حتـريـر
وصل وفاجـعة العـبارة ولدعم مدينـة ا
شـاركة اكـثر من دولة وصل  اعمـار ا
ـــلـــتــقـى حـــيث ســـاقــدم عـــربـــيـــة في ا
ــنــاسـبــة مــنــهـا مــجــمـوعــة اغــاني بــا
مــوصـلـنـا حــررنـاهـا واغـنــيـة راجـعـ
ويوم النصر هذه االغاني كتب كلماتها
الشاعر مـحمد احملاولي وحلـنتها وعن
ـوصل سـاقـدم اغـنـيـة عـبـارة فـاجـعــة ا
ـوصـل). مـضــيـفــا (حــالـيــا مــسـتــمـر ا
ومتـواصل بتقـد  برنـامج فرح ومرح
الذي يهتم بالطفولة من خالل تلفزيون
وصل ويعرض صبـاح كل يوم جمعة ا
وهــو من اخــراج هـكــار ســعـيــد وكـذلك
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≈Ÿ«bÐ∫ جلاسم حيدر حضور متواصل في النشاطات الفنية

{ بــــــــــاريس  –وكـــــــــاالت - أصــــــــدرت
ـكـلـفـة بـالـتـحـقـيق في قـضـيـة الـقـاضـيـة ا
ـغــربي ســعـد جملــرد اخلــاصـة ــطــرب ا ا
بـــاتــــهـــامـه من قـــبـل شـــابــــة فـــرنــــســـيـــة
بـاغــتـصـابـهـا نـهـايـة عـام  2016تــقـريـرهـا
الـنـهائي مـؤخرًا.والـتي قـضى على إثـرها
أشــهـر عــديـدة فـي الـســجن في فـرنــسـا
وكــشف الـتــقـريــر الـذي صــدر أن أركـان

عـمـلـيـة االغـتـصـاب غـيـر مـكـتـمـلـة لذا 
تـخـفــيف احلـكم وتـوجـيه تـهـمـة (االعـتـداء
اجلـنـسي) بـدلًـا من االغـتـصـاب بـحـسب
ما نقلته التقارير الصحفية وعليه فسيتم
غربي بـتهمـة (التحرش مـحاكمـة الفنـان ا
اجلـنـسي) ولـكن الـفـتـاة الـفـرنـسـيـة لورا
اسـتـأنـفت الـقـرار وشددت عـلى مـحـاكـمة
جملــرد بـتـهـمــة االغـتـصـاب مــؤكـدة وفـقـا
ــوقع الــفن (أنـهــا تـعــرضت العــتـداء في
غـرفـته في الفـندق بـعـدما كـان قد تـعاطى

الكحول واخملدرات).

عــــلى الــــة الــــنــــاي تاله هــــيــــثم
شـــعـــوبي وهـــو احـــد خـــريـــجي
ــعـهـد وابن اول مـدرس لـلـمـقـام ا
الـــعـــراقي  واشـــهـــر عـــازف آللــة

اجلـــوزة شـــعـــوبي ابـــراهـــيم قـــائال:
ـــعــهــد بــنــاء عـــلى تــوصــيــة من (أسس ا
خـمـسة مـثـقفـ هم مـنيـر بـشيـر شـعوبي
ابـــراهــيـم اســتـــاذ حــســـ قــدوري جالل
احلـنـفي ومحـمـد القـبـنجي لـيـعنى بـدراسة
قام الـتراث العـراقي للجـوزة والسنـطور وا
الــعــراقي وشــعــوبي ابــراهــيـم اول مـدرس
ـــقــــام الـــعـــراقـي والـــة اجلـــوزة). ــــادتي ا
واوضـح مـــعـــاون مـــديــــر دائـــرة الـــفـــنـــون
ـوسيـقـية عـماد جـاسم (منـذ شهـور ونحن ا
نــعـد الـعـدة الحـتــفـال يـلـيق بــتـاريخ مـعـهـد
ــوســيــقــيــة الــذي يــعــد أحــد الــدراســات ا
ــعــهـد صــروح اجلــمــال في الــعــراق ذلـك ا
الــذي سـاهم عــلى مـدى  48عــامـا بــتـخـريج
ـلتزم) وسـيقـي الغنـائي ا قـامات في الـفن ا
عهد بقيادة عازف العود .فيما قدمت فرقة ا
عـلي حـسن معـزوفات مـوسـيقـية من تـأليف
عهد كما قدموا اغانيٍ من التراث اساتذة ا

. العراقي واخرى ريفية وعزفاً منفرداً

خالل عــمـله كــمـعـاون فــني فـيه كــمـا حـمل
ثـقـافة الـوطن وتراثه الى مـغتـربه في اوربا
لــيــكــون قــضــيــته الى الــعــالم عــبــر نــشـره
االغـــاني الـــتــراثـــيـــة الــعـــراقــيـــة من خالل
تـأسيـسه لفـرقة (طيـور دجلـة)  التي قدمت
ي ـوسيقى العراقية بأسلوب علمي اكاد ا
ـوروث العراقي من مـدروس لتـحافظ على ا
االنـدثار).فـيمـا قدم الدكـتور دريـد اخلفاجي
ـعهد مـوجها آيـات العرفـان ألساتذة كـلمة ا
ــعـهــد حلـرصــهم عـلـى مـواصــلـة الــبـنـاء ا
ــبـــدعــ شـــاكــرا الـــطــلـــبــة اخلـــريــجـــ ا
ـواظــبـ عـلى الـتـدريب ومـطـالـبـا وزارة ا
الــثـقـافـة بــتـذلـيل الــعـقـبــات الـتي تـقف في
ــواجــهــة ــوســـيــقــيــة  طــريـق الــنــهــضــة ا
الــتـحــديـات الــتي تـقف فـي طـريق الــذائـقـة

الفنية.
عهد و قـدم عدد من اخلريج االوائل من ا
ـــعــهــد شـــهــاداتـــهم اذ حتــدث اول مـــديــر 
الـدراسات النـغميـة الدكتـور حبيب الـظاهر
ـــعــهـــد واســاتـــذته ومن ثم عـن عالقــتـه بــا
تـعيـيـنه وبقـرار من منـير بـشيـر كأول مـدير
للمعهد. وكلمة اخرى لعازف الناي الدكتور
ولـيد حسن اجلابري الذي قـدم عزفا منفردا

ذكـريات جـمـيـلة وجتـارب كـان لـها دور
رائع لتـاهيلي كـفنان مـحب للجـمهور).
وعن إدراج اســمه في مـوســوعـة اعالم
ـــوصل قـــال (فـــرحت كـــثـــيــرا إلدراج ا
وصل الـتي تضم اسمي ضـمن اعالم ا
نـخــبــاً ومــبــدعــ ورواداً كــبــاراً وهـو
وســام شــرف لي اعــتـــز به). وحــدثــنــا
ـوصـلي حــيـدر عن فـرقــة مال عـثـمــان ا
الــذي هـو احــد اعــضــائــهــا قــائال ( ان
ـقــام واالغـاني الـفـرقــة عـريــقـة تــقـدم ا
شاركات التراثية ولها العديد من ا
ـــهـــرجـــانـــات الـــعـــربـــيــة في ا
ومــهــرجــان بــابل بــدوراته
الـــســابـــقـــة كـــمــا قـــدمت

اقوم بتسجيل مجموعة اناشيد خاصة
لــلــطـفل من دار دور واصــدقــاء الـغــابـة
وصــديـق الــعـــصـــفــور). وحلـــيــدر رأي
بـاغـنـيـة الـيوم الـتي تـنـتـشـر حـالـيا في
ســتـديـوهــات الـتـسـجــيل قـال  عـنه (ان
االغــنـيــة لــهــا ثالثــة اركـان كــمــا يــعـلم
اجلـمهـور وهـو الـشعـر والـلحن واالداء
ويــــضــــاف لـــهــــا االخــــراج الـــصــــوتي
وجـمــعــيـهــا تـشــكل جنــاحـهــا ونــتـابع
العـديد من االغاني فـنجـدها ليـست لها
عالقــة في الـتـصــويـراضـافـة الى رداءة
الكلمة واللحن والصوت) وعن اعتزازه
ـســيــره الــفـنـي يـقــول (كل مــحــطـات
حـياتي اعـتـز بهـا الن كل واحـدة حتمل
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ـطـربـة كـارول سـمـاحـة قـائـمـة تـصـدرت ا
األكـثر بحثًا على موقع (غوغل) بعد لقاء
مـعها في برنـامج على احدى الـفضائيات
ـاضي.واهتم جـمهور سـماحة اخلـميس ا
بـتـصريـحـها الـذي كشـفت فـيه عن مرض
ـــصــري ولـــيــد زوجـــهــا رجل األعـــمــال ا
مــــصــــفى وذلـك بــــعــــد أن كــــشــــفت عن
مالزمـــــتـــــهـــــا  له خـالل فــــتـــــرة مـــــرضه
دة  4أشـهر ـستـشفى الـتي اسـتمـرت  بـا
حـتى اسـتـقر وضـعه  مـشيـرة إلى (أنـها
لم تـهـتم في تـلك الـفـتـرة بـحيـاتـهـا الـفـنـية
الى ان اســتــقـرت حــالــته) حــسب مـوقع
صـدى الـبـلـد.وكـانت سـمـاحـة قـد طـرحت
طلقة) عبر مـؤخرًا أغنيتها اجلديدة (أنا ا
مــوقـع (يــوتــيــوب) واألغـــنــيــة من أحلــان
وتــوزيع مـيــشـال فـاضـل ومـيـكس إدوارد

مونييه.
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مديـر قنـاة اور تلقى الـتعـازي من االعالميـ العـراقي
ـرحـوم فلـيح اجلواري.  واقـيـمت الفـاحتة بوفـاة والده ا
عـلـى روحه يـوم االربــعـاء  17نــيــسـان في عــمـان فــنـدق

أبيس مجاور السي تاون.
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ـمــثــلـة الــعـراقــيــة تـشــتـرك مع ا
مـثلـة الكويـتية حـياة الـفهد في ا
ــســلــسل  اخلــلــيــجي بــطــولــة ا
(حــدودالــشـر) الــذي سـيــعـرض

قبل. خالل شهر رمضان ا

 VŠUB « b³Ž e¹eŽ bFÝ

ـركز الـثـقـافي في جـامـعة ي الـعـراقي ضـيـفه ا االكـاد
الـبـصـرة واخملــرج كـاظم نـصــار في اصـبـوحـة ثــقـافـيـة
اقيـمت بالتعـاون مع قصر الـثقافـة والفنـون في البصرة
حتت عـنـوان (مـقـاربات في الـتـراجـيـدياوالـكـومـيـديا في

الليالي والكابريه السياسي).

 W‡L‡OM‡ſ uÐ√ Èb‡¼

االديـبـة االردنيـة ضيـفـها مــنتـدى الــرواد الـكـبار مـساء
وروث امس الثـالثاء في أمـسـية أدبــيــة للـحـديث عن (ا
الشـفوي الشـعبي - نسـاء من األردن) وادارت اجللسة

القاصة سحر ملص.
bLŠ« ÂUN «

ـقيمة في هولنـدا تلقت تعازي الوسط طـربة العراقية ا ا
الفني لوفاة شقيقتها الكبرى في بغداد سائل الله ان

يسكنها فسيح جناته.
”bMN*« błU

طربة اليسا طـرب العراقي يحيي حفال مشتـركا مع ا ا
في احـد فــنـادق مـديـنـة جـدة الـسـعـوديـة في الـ  19من

الشهر اجلاري.
 œuL×  b¼Uý

الـرئــيس الــتــنـفــيــذي جملـمــوعـة (إنــتــرآكـتـف) الـدكــتـور
البـاكستـاني ضيفه االثـن منـتدى عبـد احلميـد شومان
الـثـقـافي في الـعـاصـمة االردنـيـة عـمـان  في مـحـاضرة
بــعـنـوان (ازدهـار الـعـالـم اإلسالمي من خالل االنـفـتـاح

على االبتكار والتكنولوجيا).
 WBŠ

ــطــربــة اإلمــاراتــيــة طــرحـت أغــنــيــة مــنــفــردة جــديـدة ا
بعـنوان(بـعض البـشـر) احلان خـطاف وكـلمـات الشـاعر

محمد حس الشنور.

ÊU e « ≠ …d¼UI «

شـاركت الفنـانة مي عز الـدين متـابعيـها عبـر حسابـها على
ـســلـسـلـهـا ـلـصق الــدعـائي اخلـاص  مـوقع إنـســتـغـرام ا
ـقـرر أن تــخـوض فـيه (الـبـرنــسـيـســة بـيـسـة) والــذي من ا
ـقبل لـعام  2019وظـهرت في الـصورة ـوسم الـرمضـاني ا ا
المح عــجـوز وتـركت اجلــمـهـور فـي حـالـة من الــفـضـول
واحلـمـاس لـلـتـعـرف عـلـى هـذه الـشـخـصـيـة. ولم تـذكـر عـز
الـدين الكثـير من التـفاصـيل حول الشـخصيـة الغريـبة التي
ظـهـرت فـيـها  إلّـا أنـهـا كـشـفت عن اسم هـذه الـشـخـصـية
ووجـهت لـهـا رسـالـة من خالل تـعـلـيق تـركـته عـلى الـصورة
وقــــالت فــــيه(مــــبــــروك يــــا ســـكــــســــكــــة هـــا أول أفــــيش
لـــيــكـي..إرحتــتي يـــاخــتي والـــشــركـــة نــزلـت أفــيـــشك قــبل
حـفيـدتك..تمـااام بس الـعبـرة بالـلي يلع من رمـضان الـناس

حباها أكتر..نتقابل في رمضان يا سيتي).

{ لـوس اجنــلـوس  –وكـاالت - قـال
وكالء للمغنية األمريكية مادونا ( إن
جنـمة الـبـوب سـتـكون ضـيـفـة شرف
في مسابقـة يوروفيجن الـغنائية في
ـقـبل).مـؤكـدين ( إسـرائـيل الـشــهـر ا
تــــــــقــــــــاريـــــــر فـي وســــــــائـل اإلعالم
اإلسـرائــيـلـيــة بـأن مـادونـا ســتـغـني
أغنـيتـ في تل أبيب خالل مـسابـقة
يوروفـيـجن التـي تسـتمـر ثالثـة أيام
في أيـار ويـشــارك فـيـهـا فـنـانـون من

أكثر من  40دولة).
واخــتـــيــرت إســرائــيل الســتــضــافــة

ــغــنــيــة ــســابــقــة بــعــد أن فــازت ا ا
ـســابـقـة احملــلـيـة نــيـتـا بــارزيالي 
اضي في البرتغـال بأغنيتها العام ا
لـــعـــبـــة (تـــوي). وجـــرت الـــعــادة أن
تـستـضـيف الدولـة الـفائـزة مـسابـقة
العام التالي.وأدى استضافة احلدث
في إسرائيل إلى دعوات مقاطعة من
نــشـطـاء مــؤيـدين لــلـفـلــسـطـيــنـيـ
يــــــشـــــاركـــــون في حـــــمـالت حلث
الشركات والفـنان واحلكومات
عـــــلـى عـــــدم الــــــتـــــعـــــامـل مع

إسرائيل.

كل شيء يـرتـبط بنـقـطة واحـدة.. إيـجاد الـتـوازن. يوم
السعد االربعاء.

qL(«

كـثـيـرون يـغـيــرون كـلـيًـا مـجـال عـمـلـهم أو تـوجـهـاتـهم
ويطرقون باب مهنة جديدة.

Ê«eO*«

ـطـلوب الـقـيام األمور سـتـسيـر عـلى خيـر مـا يرام. وا
ببعض التعديالت.
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قبلة العمل الفردي ال  االستقرار هو عنوان االيام ا
يفيدك.

»dIF «

نـاخ الـعـائـلي واألجـواء احمليـطـة وتـتـغـير من يـتـبـدل ا
شهر إلى شهر.

¡«“u'«

ظروف تضـطرك للتكيف معها سواء رضيت بذلك أم
لم ترض. 

”uI «

البعض يـتوسع بأعماله ليطـاول أسواقًا خارجية يوم
السعد الثالثاء.

ÊUÞd «

عـلـيك حـمـايـة نـفـسك واإلصـرار عـلى إجنـاز مـهـماتك
بدون تقاعس.
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الصـدف تُفتح أبـواب أقفـلت في السـابق بدون سبب
. يوم السعد االثن

bÝô«

شـاكل كثيرة وعليك بالصبر . بعدها تطل على تمر 
حياة جديدة .

Ë«b «

تواجه حتديـات كثيرة وتضطر إلى االنكفاء في بعض
رقم احلظ.8 األحيان

¡«—cF «

جنـــاحــات فـي شــتـى احلــقـــول و حظ كـــبـــيـــر يــرافق
صلحتك. اخلطوات وتغييرات 

 u(«
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اكـــــتـب مـــــرادف ومـــــعـــــاني
الـكــلـمــات مع احلل  والـربط
الصحيح حتصل على تتابع
الكلمات السليم بحيث تدور

بعكس عقارب الساعة:
1- مدينة امريكية

2- االقارب
3-جزيرة ساحرة

4-العب ايطالي لكرة القدم 
5-حيوان بحري

6-اجلواهر 
7-غاز خامل

ة 8-اداة نسيج قد
9-ادراج 

10-مطربة لبنانية 

11-حفالت ليلية 

12-مدينة امريكية.
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فــلـــكــلــورا مـــوصــلـــيــا في دار االوبــرا
صـرية في الـقاهـرة). وعنـد التـساؤل ا
عن الـفـنـان الـذي تـاثـر به قـال ( تـاثرت
بــالـفـنــان سـعـدون جـابــر كـونه صـديق
واهب ) الطفولة وقـدمني في ستديو ا
ـــوصـل قـــال ( لــدي االن وعـن  اذاعــة ا
برنـامج االول ايـام زمان يـتحدث عن
ــوصل والـثـاني كم يـردلي ايـام زمـان ا
ـة ـوصــلـيــة الـقــد يـتــنـاول االغــاني ا
والتراثية).
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عهد عدسة (الزمان) علي األسدي معزوفة موسيقية لطلبة ا
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ناعومي كامبل 
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ـغني ـيـة ناعـومي كـامـبل اإلنـفصـال عن حـبـيبـهـا ا قررت عـارضـة األزيـاء العـا
ي ليـام باين بـعد حـوالي األربعـة أشهـر على عالقـتهـما. وبـحسب مـصدر العـا
مقـرّب مـنهـمـا قال لـصـحيـفـة (ذا مـيرور) الـبـريطـانـية(لـيـام وناعـومي اسـتمـتـعا
بوقـتهـمـا سويـا وكانـا مـنسـجمـ إلى حـد كبـيـر لكـنّه لم يكن مـقـدّرا لهـما أنْ
يكـونا سـويا. ومع ذلك فـسـيحـافظـان على صـداقـتهـما وال يـوجد مـشاعـر كره
بينهما).   ومصدر آخر أكد لصحيفة (ذا صن) البريطانية ما قيلَ مُسبقًا بل
وأضاف تـفاصـيل أخرى عـن عالقتـهمـا جاء فـيـها(اتّـخذت نـاعومي قـرارا بأن
تـتـرك األمــور تـفـشل مـع لـيـام فــهي ال تـريـده ووضــعـته جـانــبًـا في حــيـاتـهـا.
ا كان هو األكثر حرصًا على هذه العالقة ببساطة لقد ملت منه).  وتابع:(لطـا
ظهـر احملتاج إليها وهو أمر أقـلقها كما أنّهمـا لم يكونا ثنائيا وظهر أحيانًا 

رسميا على اإلطالق وكانت األمور تسير بينهما بشكلٍ عفوي).
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