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wH¹— ¡UMſ∫ اصوات ريفية اصيلة شاركت في مهرجان ترنيمة الهور
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صري أحمد سعد عن أعلن الفنان ا
ناسـبة عيد حتضـيره ألغنـية جديـدة 
األم ســيـطــرحـهــا قــريـبــاً تـزامــنـاً مع
نـاسـبـة.ونشـر سـعـد عبـر صـفـحته ا
اخلـاصـة على أحـد مـواقع الـتواصل
اإلجــتـمــاعي صـورة لـه كـتب عــلـيــهـا
أمـي أحـــــــــــد ســـــــــــعـــــــــــد وعـــــــــــلّـق
بــالـقــول(أنــتـظــروني قــريـبــاً جـداً في

أغنية األم).
وقــدم ســعـد مــؤخــراً تـتــر مــســلـسل
الـدولي وهـو من تــألـيف نــاصـر عـبـد
الــرحـمن وإخــراج مـحــمــد الـنــقـلي
ومن بـــطــولــة بــاسم ســمــرة ورانــيــا
يـــوسـف وأحـــمــــد وفــــيق وأحــــمـــد
فــــتـــــحي ومــــحـــــمــــد جنــــاتي ور
البارودي وسهر الصايغ ومحسن
مـــنــصـــور وإنــتــاج مـــحــمــد

فوزي.
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ـلتـقى االذاعي الـنـاقـد الـسـينـمـائي الـعـراقي يـضـيـفه ا
ـقبل للحديث عن مسيرته والتـلفزيوني عصر الثالثاء ا

االعالمية والفنية.
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نــائب رئـيس اجلــمـهــوريــة الـســوريـة  رعت في صــالـة
رأة السورية االسد لـلفنون معرضاً تـشكيلياً بـعنوان ا
وشـارك فــيه عـدد من تـاريـخ وحـضـارة عــنـد الــثـانــيـة 

الفنانات التشكيليات السوريات.
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طـرب الـعراقي حتـتـفل به اللـجـنة الـثـقافـيـة في نادي ا
العـلوية مساء اليوم االثنـ للحديث عن مشواره الفني

والدعوة عامة للجميع.
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افـتتح كـتـبـات في امـانة عـمـان الكـبـرى  مديـر دائـرة ا
معـرض الـقدس في عـيـون الهـاشـميـ  الـذي أقيم في
شير حـابس اجملالي بتنـظيم الدائرة الـثقافية متـحف ا

في االمانة عمان .
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االعالمي الــعــراقي مــديــر عــام االذاعــة والــتــلــفــزيـون
االسبق يـضيفه االعالمي مـجيد الـسامرائي بـبرنامجه
اطراف احلـديـث عـلى قـنـاة ( الـشرقـيـة ) لـلـحـديث عن

مشواره االعالمي .
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طـرب العـراقي  قدم مـجموعه من اغـانيه في مـنتدى ا
ـنـاسـبـة االحـتـفال الئـكـة بـقـاعـة جـواد سلـيم  نـازك ا
ــراة الـعــراقــيــة الــتي اشــرفت عــلـيــهــا رابــطـة بــيــوم ا

اجلواهري الثقافية.
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بعـيـد عن األزمـة ويـحمـل قصـصـاً جـديدة
في الـطــرح ومــليء بــعـنــاصـر الــتــشـويق

واإلثارة واألكشن).
من نـاحـيــة ثـانـيـة قــالت (إنـهـا مـنــشـغـلـة
أيـضــاً في تــصــويـر عــمــلـ آخــرين هــمـا
رائـحــة الــروح وزواج سـفــر إضــافـة إلى
استعدادها للمشاركة في فيلم سينمائي).
وكانـت ديب قـد أنهت مـشـاركـاتـهـا سـابـقاً
في ثالثة مـسـلسالت هي حـر الـشاويش

ووحدن والغرفة 14.
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أعلنت اإلعـالمية الـسعـودية جلـ عمران
وبـكل صـراحـة أنـهـا إن فكـرت فـي الزواج
مرّة أخرى فإنـها ستـبقيه سـراّ ال يتخطى

عائلتها.
وجـــــــاء حـــــــديث عـــــــمـــــــران هـــــــذا خالل
إستـضـافـتـهـا في بـرنـامج نـون من تـقد
خــديـجــة رحــالي عــلى شــاشــة قــنـاة اآلن
مضـيفـةً (أنـها إتـخذت هـذا الـقرار بـسبب
ـتـزوجات ـشـاهـيـر وا ما رأتـه من حـياة ا
مــنــهن و أنــهــا إذا مــا تــزوجت لن تــعــلن

هوية زوجها  من أجل راحته).
وحــول ســؤال إن كــانـت تــفــكــر بــالــزواج
قـــريـــبــــاً قـــالت:(كـل شـــيئ جــــائـــز) وعن
عالقاتها بـأزواجها السـابق أشارت إلى

(أن عالقتها بطليقها األخير رائعة).
ـمـثلـة الـسـورية على صـعـيـد اخر بـدأت ا
عهـد ديب تصـوير مـشاهدهـا في مسـلسل
أوالد الـشر  مع اخملـرج  طـارق سواح في
أحـد أحـيـاء دمـشق.وكــشـفت في تـصـريح
وقـع فني (أنـهـا جتـسـد شـخصـيـة عـبـير
الـتي تـعـيش قــصـة حب من طـرف واحـد
فـتـتـحــول مع تـسـلــسل األحـداث من بـنت
بسـيطة إلـى مهـووسة).وأكدت (أن الـعمل

القلب يريد منك امور ال يطيعها عقلك اترك 
لقلبك االختيار اليوم 
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قد تواجهك مشاكل عاطفية مع الشريك حاول 
جتنب اية مواجهة او مشكلة.
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ــفـرطــة تــرهق االعــصــاب عــلـيك ان اجلــديــة ا
رح .رقم احلظ.9 تتمتع ببعض ا
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تـمتع بـالثقـة لكي تـبني مـستقـبلك الـذي تريده
بعيدا عن كل ضغط او اكتئاب .
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ـن حـولك. حـان الــوقت لـبـعض تــرقّب غـيـرة 
اجلدّية اليوم .
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هـنـاك من يـقـولـون أنك عـنـيـد و يـعـتـبرون ذلك
شيئاً سلبياً  حاول محاورتهم.
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كن أن تتغلّب على حب  برهن بأنّك 
االمتالك. أبعد الغيرة ودقّق توقّعاتك .
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ال تـكن مُتفاجـئاً إذا تغيـرت آراء البعض . فقط
حاول ان تتفهم رِأي اآلخرين.
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فــكّـــر بــهــدوء بــعـــيــداً عن تــعــقـــيــدات الــعــمل
يوم السعد االربعاء. وضغوطه 
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كن عـفـويـا صـريـحـا و مـبـاشـرا قـدر االمـكان و
ابتعد عن التملق و الكذب .
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همة تاتي بشـكل غير متوقع. العمل الـقرارت ا
في وضع الركود االن.
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ال حتــاول ان تــكــون انــطــوائــيــا الــيــوم احلب
بحاجة الى حترك اجتماعي .
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حاول  شطب حروف الـكلمات داخل
الــشـبــكـة حــيث مع احلل الــصــحـيح
حتـصل عـلـى حـروف تـشكـل الـكـلـمة

طلوبة: (زعيم نازي): ا
خرنوب  –بابوجن  –كبش قـرنفل –
كـزبرة  –كـمون  –نـعـنـان  –ملح –
فـلفل  –بـهارات  –كاري  –زجنـبيل
سلسبيل –مليار  –ندم  –زيوت  –
–خطاب  –فلكلور  –فبالدلفيا  –

ابتـكار  –ايبال  –مشـتري  –سحب
–نقود  –شكر  –مفكره  –ربح  –

كــون  –عــسل  –اســد  –اصــيل –
حب  –جــوز  –حــرم  –ولع  –درك

جد. –محل  –
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ـمــثـلـة { لــوس اجنـلـوس  — وكـاالت - كـشــفت ا
ـارسة جـينـيفـر لورنس عن سـبب خوفـها من 
العـالقة احلميمة السـبب الذي دفعها إلى عدم
ارسـتها منذ فتـرة طويلة.وقالت لورنس في
حـديـثــهـا إلى صـحـيـفـة ذا صـن الـبـريـطـانـيـة
(أنـها تخـاف بشـكل كبـير من اجلـراثيم وأن
) وأضـافت تـصــاب بـعـدوى مـنـقـولــة جـنـسـيـاً
) (أنه عـلى الـرغم من كـونـها لـورنس (27 عـامـاً
ـوضـوع إلـى أنـهـا حـقـاً تـبــدو مـنـفـتـحــة في هـذا ا

منـغلقة في ذلك األمر بسـبب خوفهاً وهي حذرة جدا
ولديها خوف غير طبيعي).

وتابـعت لورنس الـتي تروج اليـوم لفـيلـمها اجلـديد ريـد سبارو
نعني من البحث (أكد هـذا الرأي األطباء بال شك ولكن هـذا لم 

عن احلب بــالـتــأكـيــد). وكـانت الــعالقــة االخـيــر لـلــورنس مع اخملـرج
دارين أرونـوفـسكي 47 عـاما بـعـد الـعمل مـعـا في الـفـيلم األم ومع
ـاضي بـعد 12 ذلك انفـصل الـثـنـائي في تـشـرين الثـاني من الـعـام ا
واعدة وكانت في الـسابق مرتبطـة بكريس مارتن وكات شهـرا من ا

تربطها عالقة بالنجم نيكوالس هولت.
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مـسـتـشــار رئـيس حـكـومـة اقـلـيم
كردستان العراق لشؤون التعليم
الـعــالي شـارك في نــدوة احلـوار
العـربي الكـردي التي نـظمـها في

عمان منتدى الفكر العربي.

اخملرج الـدرامي السـوري إستكـمل كافـة التحـضيرات
تـعلّقـة بتصـوير مسـلسل هارون الـرشيد الـذي كتبه ا

عثمان حجا وتنتجه شركة كولدن الين . 
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ـوسـيقـيـة ومـنذ دأبت دائـرة الـفنـون ا
بـــدايــــة الـــعـــام احلـــالي عـــلى اقـــامـــة
ـوسـيـقـيـة ـهـرجـانــات الـغـنـائـيــة وا ا
وسيـقى والغناء تستـذكر فيهـا رواد ا
الذين قدموا منجزاتهم خلدمة احلركة
وسـيقيـة والغنـائية فـنجحت االدارة ا
وفـرقـها الـفـنـية بـاقـامـة امسـيـات على
غرب اضافة الى قاعة الرباط بشارع ا
ــتــضــمــنـة ــوســيــقـيــة ا االصــابــيح ا
مـحاضـرات ثقـافيـة مـوسيـقيـة جنحت
ـتعطش باسـتقطـاب جمـهور النـخبة ا
شهـد الفني عموما لفعاليـات تضيئ ا

وسيقي خصوصا. وا
ــهـرجــان الــغــنـائي وبـعــد ان قــدمت ا
الريـفي واحتفـلت باهم اطوار االغـنية
نصرمة جنحت العراقية في االعوام ا
الـدائـرة الـعـام احلالي بـاقـامـة امـسـية
لـلـمـهــرجـان حـضـرهـا جــمـهـور غـفـيـر
اسـتـمتع بـروائع الـغـناء الـريـفي الذي
انــفــرد به الـــعــراق بــتــقــد عــشــرات
االسماء الغنائية الريفية التي مازالت
ــهــرجــانـات اصــواتــهــا تــصــدح في ا

ـنـاســبـات  واذا مـافــتـحـنــا قـائـمـة وا
االسـمـاء فـسـنـجـدها طـويـلـة ومـتـخـمة
ـطـربــ الـذين مـازالت ـطـربــات وا بــا
اعــمـــالــهم خـــالــدة الى يـــومــنــا هــذا 
ـا لـهم قدمت الـدائرة امـسـيتـها وتـكر
وحتت شــعـار بــغـداد عــاصـمـة االعالم
العربي لتقيم مهـرجان االغنية الريفية
 تـــرنــيـــمــة الـــهــور والـــقــصـب مــســاء
اضي وعـلى قاعـة الرباط  اخلمـيس ا
لتعلن الدائرة عن آفـاق عملها في نشر
وسـيقيـة من خالل منـهاجها الثـقافة ا
الـفني وتـواصال وحفـاظـا على الـتراث

الغنائي العراقي االصيل .
ــهـرجــان مـديــر عـام الــدائـرة افـتــتح ا
وكالة رعـد عالوي وبحضـور مدير عام
دائـرة العالقـات الثـقـافيـة العـامة فالح
ديـر الـعـام اخلـبـير الـعـاني ومـعـاون ا
مـجـيــد حـمــيـد وعـضــو احتـاد االدبـاء
والـــكـــتـــاب حـــســـ اجلـــاف ونـــقـــيب
ـندالوي الـفـنـان الـعـراقـي صـبـاح ا
ـوسيـقي وجـمهور وجمع غـفير من ا

النخبة.
احلـفل بدا بـعـزف مقـطـوعة مـوسـيقـية

هرجان  صورة تذكارية  التقاطها في ختام ا

اشــجــابــة شـــوصــله لــلــراحل مــجــيــد
ـغــتـربـة ـطــربـة ا الـفـراتي  وقــدمت ا
سـعـاد مزعل اغـنـيـة لوال الـغـرام حاكم
لـلــراحــلـة زهــور حـســ  لــيـاتي دور
ـطـرب اجملـتـهـد حـسـ جـبـار لـيـقدم ا
اغـنيـة تـتالكه الوجـوه لـلراحل حـس
ــطـرب عــمـار اسـعــيـدة  لــيـاتي دور ا
الــعــربي لــيــغــني اغــنــيــة ســلم عــلــيه

للراحل ناصر حكيم.
طربة نهلة عبد الوهاب قدمت اغنية ا
انـا وخــلي لـلــراحـلــة وحـيـدة خــلـيل 
بدع وحـيد علي ادى اغـنيته طـرب ا ا

بويه هنا.
طـرب حسن جـاسم بـاغنـية  وشـارك ا
عــــلـــواه لـــو تــــزوروني  لــــيـــاتي دور
الــصـــوت الــواعـــد غــادة وهي تـــغــني
بـاقـتـدار اغنـيـة امس والـيوم لـلـراحـلة

وحيدة خليل.
ـــطـــرب مـــنـــيـــر وشـــارك فـي احلـــفل ا
ه لـلراحل ه يا الـعمـارتلي بـاغنـيـة 
داخـل حــسن  ويـــاتي دور الـــفــــــنــان
هــادي دريـــول لــيــغــنـي اغــنــيــة امــرن

نكوب. نازل للراحل سلمان ا با
 وتـالــفت الـلــجـنــة الـعـلــيـا من
مديـر عـام الدائـرة مشـرفا
ـديـر الـعام ومـعاون ا
رئــيـــســا لــلـــجــنــة

رائـعــة عــلى آلــة االكالرنــيت والــفــرقـة
ــوســيـقــيــة والـغــنــائـيــة ابــدع فـيــهـا ا
ـايــسـتـرو عـلي خـصـاف الـذي تـراس ا

وسيقية . الفرقة ا
ويـاك اروحن اغــنـيــة جـمــيـلـة لــلـراحل
طرب رعد حضيـري ابو عزيـز غناهـا ا
مـيــسـان  ثم قـدم رعـد الـفـراتي اغـنـيـة

وعــضـويـة رئـيس الـفــرق الـفـنـيـة عـلي
خصاف ومديـر العالقات واالعالم عبد
االميـر كاظم  وادارة الفـرق هيـثم عبد

االله والـــــتــــصــــويــــر
الـــفـــوتــــوغـــرافي
ســـــالم فــــاروق
وعـــــــــــمـــــــــــار

الربيعي .
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مـــــــطــــــرب شـــــــاب من مـــــــوالــــــيــــــد
بغداد1971/12/21 منطـقة الدوره
وللـتعرف عـليهِ أكـثر كان

لنا معه هذا احلوار:
{ مـن أطــــلق عــــلــــيـك لــــقب
الـــشـــاعـــري? وهل لهُ عـالقــة

بإحساسك في األغاني?
-كُــــنت أكــــتب الــــشــــعـــر
والـرســـــــائل الــغـرامـيـة
لـــــــذا لــــــــقـــــــبـــــــــــــــوني

بالشاعري.
{ مــتـى أنـــطــلـقَ مـــشــوارك

الفني? 
- بـــــدايـــــاتـي كـــــانت في
ـدرسـة ســــــــنـة 1993 ا
وأول حــــفـــلـــة كــــانت لي
سـنة 1994 ومن بـعـدها

أستمرت احلفالت.
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 مـــحــمـــود يــاســ الـــشــاعــــــــــــري
{ ظـــاهـــره نـــزول األغـــانـي بـــ فـــتـــرات
متـقاربـة جـدًا أنتـشـرت في اآلونة األخـيرة
تلقي بالشتات في ترسيخ حيث أصـابت ا
األغنـية ومـحمود الـشاعـري كان جزءً من

وجة? هذه ا
-بالـنـسبـة لألغـاني التـي  طرحـها
بـشــكل سـريع وانــتـشـارهــا وتـقـارب
أوقاتـهـا في اآلونة األخـيرة ادى الى
ان أصبح جنـاح األغنيـة وانتـشارها
طرب غير معرووف لألغنية فقط وا
أما أنـا أرى أني مخـتلف عن الـعديد
طرب ألني متنوع في األغاني من ا
والــلــهــجــات واإليــقــاع وكل أغــنــيــة

تختلف عن األخرى.
{ الـبـومك األخـيـر (الـبـاشـا) كـان األبرز

حدثنا قليالً عنه? 
-الـبوم الـبـاشا هـو ثـمرة تـعب أكـثر
من ســنــتـ وهــو من إنــتـاج(شــركـة

{ هـنـاك من يـقـول أن مـحمـود الـشـاعري
يـحـاول تـقـلــيـد األصـوات في غـنـائهِ? كـمـا
شـاهـدنـا عِـدة لـهـجـات لكَ في الـغـنـاء? هل
جتد هذا سبب في الوصول إلى النجومية

العربية?
- تقليـد األصوات هوايـة من الصغر
اســـتــخـــدمــتُـــهــا فــقـط في احلــفالت
والـغـنـاء بِعـدة لـهـجـات هـذهِ مـوهـبة
وأنا احلـمـد لله أتـقن هـذه الـلهـجات
بــشـــكل جــيــد والــدلــيـل عــلى كالمي
جنـــاح األغــانـي في كــافـــة الــبـــلــدان

العربية.
{ نــشـاهــد الـيــوم ظــهـور عــدد كـبــيـر من
ـــطــربـــ بــرأيك هـل شــكل حـــضــورهم ا

إضافة قوية للساحة أم العكس?
-هُــنـاك مــطـربـون أثــبـتــوا وجـودهم
وهُــــنـــــاك اخــــرين وجــــودهم وعــــدم

وجودهم واحد.

مــــزيـــكـــا) وكـــان شـــرطـــهم األغـــاني
جمـعيـها مـصريـة ولكـنّي رفضت ألنّ
جـمـهوري فـي العـراق لهُ حـق ولديّ
جمهور في اخلـليج وسوريـا ولبنان
واحلـمــد لـله قـدمتُ فـي هـذا األلـبـوم

الوان عِدة وجديدة. 
{ لم نــشـاهـد إلى اآلن مـشـاركـة حملـمـود
الشـاعري في مهـرجانات عـربية كــقرطاج

و موازي وغيرها?
-أصـــبـــحت الـــعالقـــات والــوســـائط
مهمـة في هذه األمـاكن وبالنـسبة لي
لــيـــست بــالــضـــرورة ألن الــنــجم من

يعرفهُ اجلمهور. 
ــلـحن { هل بـرأيـك أخـتــيـار الــشــاعـر وا
سبب في جنـاح األغنـية? بـغض النـظر عن

اخلامة الصوتية?
-اخلـــــــامـــــــة صـــــــوتــــــيـــــــة مـن أهم
األســاســيــات كــذلك الــلــحن والــكالم

ــوســـيــقي والــتـــوزيع ا
مهم جـداً ولـو أجتـمعت
هــذه الـــصــفــات يــكــون
الــــــعــــــمل نــــــاجح وإذا
انــعــدمت أي صــفــة من
هــذه الــصــفــات تــأثـرت
عـــلى األغــــنــيـــة بـــشــكل

كبير.
{ وأخـــــيـــــراً حــــــدثـــــنـــــا عن

جديدك?
-الـــــــــــــقــــــــــــادم اغــــــــــــانـي
مـفـردة(سـنـاگل) وبِـلـهـجـات
مختـلفة أيـضاً.وإن شاء الله
القادم أجمل مع مـحبتي لكل
جــمــهـــوري في كل مــكــان وإن
شـــاء الــله أقـــدم لــهم األغـــنــيــة
الـــعـــراقـــيـــة الـــتـي تـــلـــيق بـــكل

مستمع. محمود الشاعري

{ لوس اجنلوس  –وكاالت - شاركت جنمة تـلفزيون الواقع
جمهورها ومتابعيها صورة تمسك بها ?كيم كارداشيان?

ـيـة التي تـأخذ ـاركات الـعا ثعـبانـاً نـقش علـيه شـعار إحـدى ا
موادها من فراء احليوانات.ونشـرت كارداشيان الصورة عبر
صـفـحـتـهـا اخلـاصـة عـلى أحـد مـواقع الـتـواصل اإلجـتـمـاعي

وعلّقت عليها بالقول:(لويس الصغير).
وقد أثار تصـرف كارداشيـان هذا غضب جمـهورها مـعتبرين
أن ذلك مخـالف حلـقوق احلـيـوانـات حيث كـتب أحـدهم: (هذه
قسـوة حـيوانـيـة غـير مـقـبولـة) وآخـر(عـادة ما أعـجب بـكل ما
تـنشـريه ولـكـنـني أشـعـر بـاالشـمـئـزاز من خالل هـذا اإلهـمال

احليواني والرسالة التي حتاول إرسالها ألتباعك مروعة).
ــرة األولى الـتي تـعـبـر فــيـهـا كـارداشـيـان عن وإنـهـا لـيـست ا
حريـتـهـا وعـدم معـارضـتـهـا في إرتداء فـراء احلـيـوانـات حيث
ـا : (أعـتــقـد أن اجلـمــيع لـديـهـم حـريـة الــقـيـام  قـالت سـابــقـاً

يريدون وليس من غير القانوني شراء الفراء).
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