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مضى يوم  13شباط دون ان اجد اي
ي اهـتـمـام بـاالذاعـة فـي يـومـهـا الـعـا
فـــقــد اوشك الـــنــاس ان يــنـــســوا ذلك
اجلهاز الذي عاش مـعنا اكثر من قرن
يـحـمل لـنـا االفراح واالحـزان في وقت
واحــد.ونـــحن في الــعـــراق من ابــنــاء
اجلـيل السـابق مازلـنا نـذكر مـذيعـينا
االمــوات واالحـيــاء ونـحن الــيـهم رغم

كل ما يحيط بنا من تقدم تقني.

“ËU−²¹ Íu³M « b Uš

WO×B « t² “√

5F¹c*«Ë WŽ«–ù« dÒ c²½ ÂuO « «c¼ w

ÊuKH²×¹ s¹c « s¹d¼UE²*« ÒwO×¹ d¼U «

ÃU−²Šù«  UŠUÝ w  V(« bOFÐ

ــتــحــدة وحــده االمــ الـــعــام لال ا
أنــطــونــيـو غــوتــيــريش كــتب رســالـة
ي لإلذاعـة قال ـنـاسـبـة الـيـوم الـعـا
فــيـهــا (اإلذاعــة من وســائل االتــصـال
الـتي تـسهم في الـتـقريب بـ الـناس.
وفي عصـر تتطـور فيه وسائل اإلعالم
بـصــورة مـتـســارعـة حتــتـفظ اإلذاعـة
ــكـــانــة خــاصــة داخل كـل مــجــتــمع
مـحـلي كـمـصدر يـسـهُل الـوصـول إليه
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ـصـري خـالد شـغـلت احلـالـة الصـحـيـة لـلمـمـثل ا
الــنـبــوي بـال جـمــهـوره ومــحـبــيه بـعــد أن خـضع
لـعـملـيـة جراحـيـة بعـد إصـابته بـأزمـة قلـبـية وكي
وقع يـطمـئن متابـعيه كتب تـغريـدة عبر حـسابه 
تـويـتـر مـعـلـنـا اكـتـمـال شـفـائه.وقـال الـنـبـوي في
تـغــريـدته( احلــمـد لــله حـتى يــرضى.. اجلــمـهـور
احلـــــــــــبــــــــــيـب الــــــــــصــــــــــديـق.. أســــــــــاتــــــــــذتـي
الـعـظمـاء..أصـدقـائي.. زمـالئي األعـزاء الـغـالـي
قـوي.. الــتـعـبــيـر عــمـا أشــعـر به جتــاه مـحـبــتـكم
الـغـاليه مـسـتـحـيل.. الـلي عـارفه إن األزمـة هانت
بــــحــــضـــــوركم وقــــربـــــكم..دمــــتـم قــــريــــبــــ يــــا
أحـبـاب).مؤكـدا ( اسـتـعـدادته الـتـام وقدرتـه على
ـشاركـة في األعمـال التـمثـيلـية) مـوضحـا وفقا ا
وقع البـوابة( احلمـد لله أنا بـخير.. عـمر الشقي
ثل).  وكـان النـبوي بـقي.. ولـسه ترالـلي وعايـز 
اضي ستشفى في كـانون الثاني ا قد نقـل إلى ا
بـعد تـعـرضه ألزمـة صحـيـة طارئـة خالل تـواجده
ـصـرية في مـنـزله وتـسـبـبت الـكـاتـبـة والـنـاقـدة ا
فـريـدة الشـوباشي فـي إثارة قـلق اجلـمهـور على
صري بـعدما نـاشدت عـبر حسـابها في الـفنـان ا
ــحــاولـة فــيــســبــوك أصــدقــاءهــا ومــتــابــعــيــهــا 
االطمـئـنـان عـلى خـالد الـنـبـوي إذ قـالت( والـنبي
اللي عنده أخبار مطمئنة عن النجم احلبيب خالد
غربي قالت إنه تعب النبـوي يطمنا زوجته مني ا
الي وأنا ستشفى خالد حبيب ا قوي ونقـلوه ا
منهـم ألف سالمة االبن احلبيب).وتب حينها انه
تــعــرض ألزمـــة قــلــبــيــة تــرتب عــلـــيــهــا نــقــله إلى
مسـتـشفى الـقصـر الـعيـني الـفرنـساوي واضـطر
األطباء إلى عـمل قسطرة وطالبوه بالراحة التامة.
وجاءت الوعـكة الصحـية للنـبوي بعـد احتفاله في
والت الـكبـرى بـالقـاهرة بـالعـرض اخلاص أحـد ا

لفيلمه السينمائي األخير (يوم وليلة).

ـوقع مـجـمـوعـة من كـمـا تـداول رواد ا
الـفـيـديـوهــات من احلـفل والـذى شـهـد
طــرحه أغــنـيــة جــديـدة له بــعــنـوان (آه

) وغنى مـقطـعاً مـنهـا باإلضـافة إلى وآهـ
أغنية وطنـية للعراق. وفي أحـد الفيديوهات
قـام السـاهر وعـلى وقع أغنـية (قـولي أحبك)
بـرمى شاله عـلى اجلمـهور كـإهداء منـه بعد
ســؤاله لـهم (شــو حتـتــاج الـشــال? أعـطــيـكم
الشـال) في إشارة إلى شـدة برودة الـطقس
فـي حـ نـشـرت صـاحـبـة احلظ من حـصـلت
على الشـال صورة له قائلـة (اليوم قام حظي
في حفلة #كاظم_الساهر_في_الرياض رمى

سكارفه و صار لي).
وكان الساهـر قد قال في تصـريح قبيل حفله
في الريـاض(إن شاء الله سـنقدم لـيلة تـسعد
اجلـمـهـور رغـم الـبرد الـشـديـد  إن شـاء الـله
ـــوســـيــقى واإلحـــســاس ــســـرح بــا نــدفّـي ا

احللو).
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ـطـرب كـاظم الـسـاهر رسـالـة مـسـاندة وجه ا
ودعم للـمتـظاهـرين في العـراق خالل احيائه
حـفال في مـدينـة جـدة بالـسـعوديـة اخلـميس
ــــــاضي وتــــــداولـت مــــــواقع الــــــتــــــواصل ا
االجـتمـاعي لقـطات لـلحـفل وتوجـيهه (حتـية
تظاهرين الذين يحتفلون بعيد تضامن مع ا
احلب على طـريقـتهم في سـاحات االحـتجاج
ــسـلـوبـة) الــسـلـمـي مـطـالــبـ بـحـقــوقـهم ا
وتـفـاعل احلضـور بـقـوة مع دعوات الـسـاهر

(الن يعم االمن والسالم ربوع العراق).
كـما احـيا الـسـاهر حـفالً اخر في الـسعـودية
عـلى مسـرح أبو بـكر سالم اضي  االربعـاء ا
قدم فـيه بـاقة من أشـهـر وأجمل في الـريـاض
أغانـيه والـتي شـهـدت حـضـوراً جـمـاهـيـرياً
ضــخــمـاً تــفــاعل بــشـكل رائـع مع الـقــيــصـر.
ـجــمـوعـة من وشـارك الــسـاهـر جـمــهـوره 
الصور من احلـفل عبر حسـابه في (تويتر)

ـســاعـدة في بـنـاء تـعـزيــز الـتـنـوع وا
عالم أكثر سلما وشموال للجميع).
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نـاسبـة ان نذكـر بتـقدير والبـد بهـذه ا
واحترام االيـطالي غوليـلمو ماركوني
كـــونـه مـــخــــتــــرع الـــراديــــو وذلك في
الـــعــــــام 1901م وبـــذلـك  غــيـــر وجه
الـتـاريخ  وعـنـدمـا جنح مـاركـوني في
اخــــتــــراع جـــــهــــاز خـــــاص ذهب إلى
إنكلترا وعرض اجلـهاز وسجله هناك
وأنــشــأ شــركــة مــاركــوني لــتــصــنــيع

الراديو.
والـيـوم كــمـا في الـصـحــافـة الـورقـيـة
التي تعاني ضموراً رغم كل محاوالت
الصحفـي استمرارهـا كما كانت فان
االذاعــــات عـــانـت وتـــعــــاني حتـــول
ـــســتـــمـــعــ الى الـــكــثـــيـــر من ا
مــشــاهــدين لــلــتــلــفــزيــون.انه

الـــــتـــــقــــدم الـــــنــــقـــــني
واخـــــــــتــــــــراع

ـــعــــلـــومـــات الســــتـــقـــاء األخــــبـــار وا
ـــهـــمــة).ومـــضى االمـــ الـــعــام الى ا
الـقول(ولـكن اإلذاعة هي أيـضا مـصدر
لالبـتـكـار حـيث كـانـت لهـا الـريـادة في
إنـتـاج بـرامج الـتـفـاعل مع اجلـمـاهـير
ــــــســـــتــــــمــــــدّ من وبـث احملـــــتــــــوى ا
ستخدمـ قبل عقود من حتوّل هذه ا
ـــمــارســة إلـى تــيــار شـــائع.وتــزخــر ا
ـنــتـجــات اإلذاعـيــة بـتــنـوع رائع من ا
حيـث أشكـالـهـا ولـغـاتـهـا وهـو تـنوع
ــهـنــيـ يــتـجــلى حـتى في صــفـوف ا
اإلذاعي أنفسـهم. وهذا يوجه رسالة
مــهــمــة إلـى الــعــالم كــله. فــفي خــضم
سـعـيـنـا إلى حتـقـيق أهـداف الـتـنـمـية
ــنـاخ ــســتــدامــة ومـعــاجلــة أزمــة ا ا
تــــضـــطــــلع اإلذاعــــة بــــدور رئـــيــــسي
بوصفـها مصدرا لـلمعلـومات واإللهام
عـــلـى حـــد ســــواء. وفي هـــذا الــــيـــوم
ي لإلذاعة دعونـا نعترف بالدور العا
ـــســـتـــد الــذي تـــؤديه اإلذاعـــة في ا

ـا كـان في الـسابق االجـهـزة الـبـديـلـة 
اضي. واصبح او سيصبح من ا

لـكن دعـونـا نـعــتـرف ان االذاعـة اكـثـر
تـــمـــســكـــا فـي وجـــودهــا الن مـــعـــظم
مــسـتــخـدمـي الـراديــو يـحــمــلـونه في
جيـوبهم في الوقـت احلاضر لـكنهم ال

يستطيعون حمل اجهزة التلفزيون.
ويــصــر الــعــامـلــون فـي االذاعـات (ان
"اإلذاعـــة" تــواصـل ريــادتـــهــا وتـــعــزز
حــضــورهــا فـي مــجـتــمــعــاتــنــا )وهم
يــقـــولــون (ان الـــتــلـــفــزيـــون هــو ابن
الــراديــو وان الــكــثــيـر مـن االذاعــيـ
يعملون االن في كليهما). وفي االخير
ذيعـينا رحم الله من اقدم لكم صـورا 

توفوا واطال اعمار االحياء منهم.
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رئــيس االحتــاد الــعــام لألدبــاء والــكــتــاب في الــعــراق
ناقشة ضيـفه نادي عشتار الثقافي في أمسـية ثقافية 
ـسكـوت عـنهُ في مـلـحـمـة كـلـكامش) كـتـابـ له هـمـا (ا
و(تـقــشـيـر الـنص قــراءة في اسـطـورة انـانــا كـلـكـامش

وشجرة اخلالوب).
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ــمـثــلـة الــسـوريــة  وقـعت عــقـد ا
إنـضـمـامـها إلـى مسـلـسل (ومن
احلب) مع اخملـرج باسم السلكا
في الـــعـــمـل الـــذي ألـــفه تـــلـــيـــد
ـمثـلون اخلـطيب ويـشارك فـيه ا
فـادي صـبــيح ومـهـيــار خـضـور

وهيا مرعشلي ونادين قدور.
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ــوســيــقي الــعــراقي تــلــقى تــهــاني زمالئه الــبــاحث وا
وسيقية لتـسلمه مهام معاون مدير عـام دائرة الفنون ا

وفقية بعمله اجلديد. متمن له ا
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الـروائي الــسـوري تــرشــحت روايـتـه (احلي الـروسي)
ـيـة لـلـروايـة ضـمن الـقـائـمـة الــقـصـيـرة لـلـجـائــزة الـعـا

العربية لدورة 2020 .
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مـصـمم االزيـاء الـعـراقي يـسـتـعـد لـتـقـد عـرض أزياء
(تك تك) في احـدى الـدول االوربـيـة ويُـجـسـد الـعرض

احداث سوح االعتصام.
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ـي االردني ضيفه مـركز اعلم وتـعلم  بالـتعاون االكاد
مع بيت الـثقافة والفنون ضمن فـعاليات ملتقى الثالثاء

في محاضرة بعنوان (فائض الكالم).
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اضي وبـتنـظيم التـشكـيلـية الـعراقـية اقـامت االربعـاء ا
ـعـنـون من دائـرة الـفـنـون الـعـامـة  مـعـرضـهـا الـ  21 ا

(بغداديات) في قاعة الفنون بوزارة الثقافة.
 5¼Uý s¹b « bFÝ

رئـيـس رابـطــة الــكــتــاب االردنـيــ اقــامت له الــرابــطـة
اضي ندوة نقدية حول ديوانه (نزف بريء) اخلـميس ا
ـشاركـة النـاقـدين عمـر اربيـحات في مقـرها بـعـمان 

وعماد الضمور.
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األخـــــيـــــرة أحـــــيـــــا حـــــفالت رغم
خـضــوعه لــعالج كــيـمــيــائي.وقـال
ـغـني خالل مـقـابـلـة مع صـحـيـفة ا
دي سـتــانــدارد ( يـتــسـاءل الــنـاس
الـــذين يـــعــــرفـــون أنـــني مـــصـــاب
بــالـــســرطــان لم انــا عــلى خــشــبــة
ــســرح. يــجب أن يــعــرفـوا أنــني ا
أسـتـمـد طـاقـتي الـقـصـوى مـن هذا
ـكـان) وأوضح وقـتـهـا في مـطلع ا
تشرين الثاني( أخبرتني صديقتي
بـــأن بــــشـــرتي صــــفـــراء الـــلـــون).
وأضـاف مـغـني الـروك (ذهـبت إلى
طــبـيــبي الــذي أجــرى لي فــحــصـا
لـلـدم. وبـعـد فتـرة وجـيـزة تـلـقـيت
ـة هاتـفيـة. اضطـررت للـذهاب مـكا
ستـشفى على وجـه السرعة إلى ا
فـــــقـــــد شـــــخـص لـــــدي ســـــرطــــان

البنكرياس في مرحلة مبكرة).

ـغني { باريس (أ ف ب) - أحـيا ا
الـبـلـجيـكي أرنـو حـفـلـة في باريس
ـاضي قـبل قـطع جـولته الـثالثـاء ا
لــــيــــخــــضع لــــعالج مـن ســــرطـــان
الــبــنـــكــريــاس وهــو مــرض أعــلن
إصــــابـــته بـه نـــهــــايـــة األســــبـــوع
ــاضي.وقــدم الــفــنــان الــبــالغ من ا
العـمر  70عـاما حـفلـة على مـسرح
تـريــانـون في بــاريس هي احلــفـلـة
ــــوســـيـــقــــيـــة األخـــيــــرة له قـــبل ا
اخلــضـوع لــعــمـلــيــة في بــروكـسل
سـيـحـتـاج بـعـدهـا إلى سـتـة أشـهر

للتعافي.
وسـيــضــطـر أرنــو إلى تــأجـيل 13
حـــفـــلــة مـن جـــولــتـه في فـــرنـــســا
وهــولـــنــدا وســويــســرا لــلــتــرويج
أللـبـومه سـانـتيـبـوتـيك الـذي صدر
في أيــــــلــــــول.وخالل األســــــابــــــيع

{ لوس اجنلوس  –وكاالت - حتدثت النجمة
ية ريهانا عن الشهرة مشيرة الى (انها ال العا
حتصل على كل شيء مجانا كونها انسانة

مشهورة بل تدفع ثمن كل شيء وتنتظر دورها
للدخول الى النوادي الليلية). وقالت ريهانا

ية الكثير من الناس يعتقدون أنه لوسائل اعالم عا
جرد أن تصبح مشهورًا ستحصل على كل

شيء مجانًا وستستطيع الدخول لكل مكان.
صدقوني. أنا انتظر في الصف ألدخل النوادي
الليلية. وأدفع ثمن كل شيء!). و تمت

مشاهدت ريهانا مؤخرا مع مغني الراب
ي أساب روكي سويا بوضع العا
حميم في حفل خيري أقيم في
الـ 17من شهر كانون الثاني
اضي في نيويورك وهو ا

التاريخ ذاته الذي
انفصلت فيه ريهانا عن
حبيبها حسن جميل.

يوم ـتـوافق عـاطـفـيـا وعـقـلـيـا الـعـثور عـلـى الـشـريك ا
السعد االربعاء.

qL(«

تنصـرف اليوم للـقيام بـأعمالك اخلـاصة والتي كانت
مؤجلة منذ فترة لديك.

Ê«eO*«

عالقـتك بـالشـريك تبـقى صـامدة أمـام حتديـات الزمن
وقسوة الظروف.

—u¦ «

ـسـار الـعاطـفي قـد تـعـترض  شـاكل عـلى ا بعـض ا
طريقك فحاول حلها بذكائك.

»dIF «

قـد تــشــعـر بــالـتــوتـر والــقـلق مـن الـدخــول في عالقـة
رومانسية طويلة.

¡«“u'«

دعوة اجتـماعية تتعرف بـها على أشخاص جدد لكن
ال تكثر في الكالم. 
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عـلـيك بـالـتـماسك تـشـعـر بالـقـلق من مـشـروع عـائلي 
واالطمئنان.رقم احلظ  .8
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فـضـولك قد يـقـتـلك  أجب علـى قدر الـسـؤال واجنز
ؤجلة. أعمالك الشخصية ا

Íb'«

ة ـقـبلـة حتـمل في طيـاتـهـا الرومـانـسيـة احلـا االيـام ا
والسعادة . 

bÝô«

احلظ مـا يـزال إلى جـانـبك  فـاسـتـغـله الـيـوم لـتـقـويـة
عالقاتك مع أفراد عائلتك.

Ë«b «

اسـتقبل االتـغييـرات العائـلية بـعقل مفـتوح وقلب واثق
من السعادة.

¡«—cF «

ـسـاء انـتـبه لنـفـسك عـنـد قـيادة الـسـيـارة. الـيوم في ا
مناسب للتقرب من احلبيب. 

 u(«
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حـاول  شـطب حـروف الـكـلـمـات
داخل الــشــبــكــة حــيث مع احلل
الـصـحــيح حتـصل عـلى حـروف
ـطـلوبـة: (فنـانة تشـكل الـكلـمة ا

عربية):
الهـــاي  –التـــور  –الســـلـــكي –
ــبـادا – لــيـمــاسـول  –البـاز  –

لــــوري  –الري  –لـــــيــــره –
لـــوزان  –لـــنـــدن  –لـــيل –
لـيـمون  –الس فـيـغاس –
الوس  –لـوس اجنـلوس
لون –ليزا  –لوسي  –

–لـيـموزين  –لوح  –
حلـــوم  –لــــنـــدن –
لـفيف  –لـوسـيان

–ليلى  –ليث  –
لـيـنـا  –لـيـالي
–لــــطــــيف  –
– ـــــــــيـــــــــاء 
اليسا  –لو.

كاظم الساهر يرمي شاله على اجلمهور كإهداء

البلجيكي أرنو
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ــصـريـة ــاضـيــة حـول الــفـنــانـة ا انـتــشـرت الــشـائــعـات خـالل األيـام ا
ــتــداولــة عــلى مــواقع الــتــواصل شــويــكــار حــيث كــشــفت األخــبــار ا
االجـتمـاعي عن تـدهور حـالتـها الـصـحيـة لدرجـة أنهـا لم تـعد تـستـطيع
التـحرك وباتت غير قـادرة على اخلروج من منزلـها وبعض تلك األخبار
أكدت إصـابتهـا بالـشلل.وبـهذا الـصدد جاء الـرد مبـاشرة من شـويكار
ـتـداولة حـول حـالـتـها الـصـحـية في أول تـعـليق لـهـا عـلى الـشائـعـات ا
نـافـية كل مـا انتـشـر عنـها وقـالت( مش عارفـة الـناس بـتطـلع الكالم ده
لـيـه? أنـا كـويـسـة وبـخـيـر أنـا حـقـيـقي قـردة نـاقـصـهـا شـجـرة تـتـنـطط

عـلـيـها) وذلك في تـصـريـحـاتهـا لـلـيوم الـسـابع.وأضـافت( أنا
كـويـسـة احلـمـد لـله وربـنـا مـديـني صـحـة وسـتـر ومفـيش
ـاذا يقال حاجـة تسـتدعي كل هذه الـشائـعات حولي و

هـذا الـكالم? أرجـوكـم مـاتـقـلـقـوش حـبـايـبي عـلـيـا).
ـثلـة مـصـرية عـروف عن شـويـكار أنـهـا  ومن ا
من جذور تـركية دخـلت مجال الفن والـتمثيل
في الـسـتـيـنـيـات وحـازت عـلى جـمـاهـيـريـة
كبيرة خاصة في األعمال التي شاركت
فـيها مع زوجـها الفنـان الراحل فؤاد

ــهـــنـــدس ومن أهم أعـــمــالـــهــا: ا
أخـطـر رجل في الـعـالم شـنـبـو
ـصـيدة أرض الـنـفاق في ا

سفاح النساء.
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بيروت

خالد النبوي

ريهانا 


