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لتقى اإلذاعي والتلفزيوني يحتفي بسعدي توفيق Ÿ«bÐ≈ …dO∫ ا
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ـمــثــلــة رانـيــا يــوسف لــلــبـدء في تــســتــعــد ا
تصـويـر مـشاهـدهـا ضمـن أحداث مـسـلسل
قـرر أن يتم عرضه خارج (اآلنـسة فرح) وا
قرر ان يشارك ـاراثون الرمضاني.و من ا ا
ـمثل في بـطولته بجـانب يوسف عدد من ا
عــلى رأســهم أسـمــاء ابــو الــيـزيــد ومــحــمـد
الـــكـــيالنـي ومن إخـــراج أحـــمـــد اجلـــنـــدي.
ـلـكة وتـنـتـظـر يـوسف عـرض مـسـلـسـلـهـا (
إبـليس) تـأليـف محـمد أمـ راضي وإخراج

أحمد خالد موسى.
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ـصــري تـامــر حـسـنـي عـبـر تـوجـه الـفـنــان ا
صـفحته اخلاصة على أحد مواقع التواصل
اإلجـتمـاعي بـطـلب البـحث عن رقم طـفـلة من
أجل أن يـتواصل معـها.وجـاء ذلك بعـد نشر
مقـطع فيديو لهذه الطفلة بينما كانت تتحدث
عـلـى الـهـاتف مــعـتــقـدةً أن من يــكـلـمــهـا هـو
حـــســــني وبــــعـــد أن أدركـت أنه لــــيس هـــو
إنهـارت بـالبـكـاء فتـحـاول أسرتـهـا إيهـامـها
بـأن هــو من يـتـحـدث مـعـهـا ولـيس شـخـصًـا
آخــر. وعـــلّـق حــســـنـي قــائـالً(الـــلي يـــعــرف
يــجــيــبــلي رقــمــهــا هــكــلــمــهــا بــجــد وبالش
تضـحكـوا علـيـها وتـخلـوا حد يـكـلمـها يـعمل
نفـسه أنا.. حـبيبـة قلـبي متأثـرة أوي هاتولي

رقمها).
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الكـاتب الـعـراقي اقـيـمت مـراسم اربـعـيـنـية عـلى روحه
اضي في اربيل بعنوان (اكثر من نصف قرن االحـد ا

من النضال والكتابة والدفاع عن القومية والوطن).
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صـريـة تلـقت مـواساة ـمثـلـة ا ا
ــصـري لــوفـاة الـوسط الــفـني ا
والـدتها بـعد صـراع طويل ضد
ـرض وتقـبـلت صدقي الـعزاء ا

رعشلي. في كنيسة ا
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الكـاتبـة االردنيـة اقـامت لهـا جلنـة القـصة والـرواية في
ـاضي حـفـل تـوقـيع لـروايـتـهـا رابـطـة الــكـتـاب االحـد ا

وت). (احلياة بعد ا
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ـوسومة طالـب الدكتـوراه العـراقي نوقـشت اطـروحته ا
ـنـجزة ـوضـوعيـة لـلـرسائل واالطـاريح ا (االجتاهـات ا
في كـلية االعالم بجامعـة بغداد للمدة من  2005 لـغاية

 2015 دراسة بيليومترية).
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مثـلة العراقيـة نعتها نقـابة الفنان الـعراقي بعد ان ا
ـوت فــجــر امس االثـنــ في الــسـلــيــمـانــيـة غــيــبـهــا ا
وشـاركـت الراحـلـة فـي اعـمـال مـسرحـيـة ومـسـلـسالت

عدة.
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الـشـاعـر االردني شـارك في فـعـالـيـة ثـقـافـيـة تـضـمـنت
قراءات شعرية اقامتها رابطة الكتاب األردني  –فرع
الزرقـاء  بالـتعـاون مع اللجـنة الـثقـافيـة جمللس عـشائر

ة. الدوا
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الرسامة العراقية اقام لها البيت الثقافي في الصويرة
وبالـتـعاون مع مـنـتدى شـبـاب الصـويـرة معـرضـا فنـيا
شـاركة النـحات  يونس خضـير عبـاس  حمل عنوان

(بنات حواء).
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مـثلة السورية تلقت امنـيات زمالئها بالشفاء العاجل ا
بعد خضوعها لعملية جراحية إلزالة تليف دموي وورم

من البطن أثبتت الفحوصات الطبية أنه سليم.
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كـان عـندنـا كلب يـتـناول احلـامض حـلو وقط  يـقضم
اخلس بشهية بالغة !

 وتناولت مواقع التواصل فديو لسخل يسحق عظام
السمك دون ان يبالي من الغصة  دون ماء !

 لذلك كان سؤالي حلـال الضاحي الفارسـة العراقية
العائشة بعمان : ماذا يشرب احلصان ?!

  فهـو الذي يـسعـد إن كان في وجبـته اجلزر ويـكافأ
بعد فوزه بحفنـة جكليت ; حسب رواية رسام اخليل

العائش ب قطر والسويد بالل الدوري
 في احلوارات  البد من مغامرة ..

 السؤال الغريب يقود الى جواب أغرب !
 احلـصـان الـصـاهل; الـشاحج; الـفـائـز اليـشرب من
أي سـاقـيـة واليرد من أي حـنـفـية ; فـطـعـامه وشرابه
منتقى فيه مساحيق ومقويات معززة بالفيتامينات ..
 وانـــا هـــنـــا اتـــابع مـــا  يـــردنـي او اســـعى الـــيه من
تـخاريف  وفـاء  الكيـالني  من اسئـلة مـازحه : سعد

الصغير متى تكبر ?!
ـنافـسة ديـنا  وهـو ايضـا قـذف بسـترته بـعيـدا وقام 
في الــرقص الــشــرقي بــعــد أن أجــاب عــلى اســئــلـة
ســــريــــالــــيــــة اقــــرب الـى الــــهــــذيــــان   وتــــخــــاريف

ر... الزها
 هي نـفسـها الـتي قالت    لـتيم حـسن   على الـهواء

:تقبل تتجوزني ?!
 فقال لها جادا : على الفور ياحياتي  !

 لكن  مقدما عراقيا  شـابا تلقى صفعة من (جنمة )
بحـقيبـتها بـعد  ان تمـادى في دخول االرض احلرام

تنازع عليها..  ناطق ا وا
ـفـرغــة حـواراته  من أطـراف  احلـديث  في كـتـابي ا
مع  بــعض  مـــانــشــرتـه في اجلــمــهـــوريــة والف بــاء

وحراس الوطن والزمان بعد االحتالل ..
 ومـايـزال الـنـاشــر سـعـيـدا مـتـرددا  في مـدى قـبـول
ــتـــصــفـــحــ بـــهــكـــذا نـــوع من احلــوارات  غـــيــر ا

ألوفــة..  ا
 وانا  انـتظـر عرس حـفل التـوقيع –

كأني لم أدخل الدنيا من قبل !
  كــيف ســيــكــون حــفل االشــهـار

خارج االشهر احلرم !
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لـتقى في جـلسـة استـثنـائيـة احتـفى ا
االذاعي والـتـلـفزيـوني مـسـاء االربـعاء
ـــطـــرب ســـعـــدي تــوفـــيق ـــاضي بـــا ا
الـبغـدادي وذلك عـلى قاعـة اجلـواهري
بـاحتــاد االدبـاء والــكـتــاب الـعــراقـيـ
ـلــتـقـى وعـشـاق وبـحــضـور اعــضـاء ا
اغـاني الــبـغـدادي الـذي حـرصـوا عـلى
حــضـور اجلـلـسـة الــتي قـدمـهـا رئـيس
ـــلـــتــقـى صــالـح الــصـــحن قـــائال عن ا
مـسـيــرة الـبـغــدادي (سـعـادتــنـا الـيـوم
طـــافــحــة ان نــحـــقق جــلـــســة خــاصــة
بدع سعدي توفيق تالق وا طرب ا با
الـــبــغـــدادي الــصـــوت الــشـــجي الــذي
حــرص عـلى اخـتــيـار مـفــردات اغـانـيه
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ـهذبـة  واالنيـقة  وتـفاعـلنـا معـها في ا
كـل االوقـــات الـــصـــبـــاح والـــظـــهـــيــرة
تعة ساء  انه الـبغدادي صـاحب ا وا
ـفـردة اجلمـيـلـة باغـانـيه ومـنذ زمن وا
بعيد واليوم نستغل زيارته الى بغداد

لنحتفي به سعداء جميعا). 
بـعدهـا حتـدث احملتـفى به قـائال (انـها
لــفـرصـة سـعـيـدة الـيـوم ان الـتـقي بـكم
انــتم قـدوة االجـيـال الــقـادمـة من جـيل
الــشــبــاب) واضــاف (لــقــد خــرجت من
العراق عام  2007وذهبت الى سوريا
الـتي تــعـشق الـغـنـاء الـعـراقي وقـدمت
خالل مدة اقـامتي العـديد من احلفالت
هنـاك وسجلت في الـقنـوات الفضـائية
السورية عدة حـوارات ولقاءات بعدها
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مـنــزله بـاالعـظــمـيـة  وحــقـقـنــا جـلـسـة
امتازت بـالعزف والـغناء فـاجريت معه
حديـثا صحفـيا كون هـناك تعـتيم على
طرب الرواد انذاك) واضاف غالبية ا
(ســـعـــدي الـــبـــغــدادي صـــوت عـــراقي
وصــــوت بــــغـــدادي اصــــيل  وغــــيـــاب
االعالم عـــنه وغــربـــته فـي امــريـــكــا لم
تغير نـبرات صوته البـغدادي والريفي
حـامـال ارثـا رائـعـا وتـخـرج الـبـغـدادي
عهد ـكفوف ببـغداد هذا ا من معهد ا
الـذي خرج طـاقـات عراقـيـة عديـدة كان
غـالبـيتـهم من العـازف يـنتـمون لـفرقة
االذاعـة والــتـلـفـزيـون وكـان لـهم عـطـاء
رائع ومـن بـــيـــنـــهـم الـــصـــوت الـــرائع
سـعـدي الـبـيـاتي) .وشـهـادة اخـرى من

استمررت بـتقد احلفالت التوقف عن
الغناء مدة اكثر من سنت واالن وبعد
اشـــتــــيـــاقي الـى اهـــلي واحــــبـــتي في
الـــعــــراق عـــدت الى بــــلـــدي في زيـــارة

قصيرة للقاء االهل واالقارب).
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وقــــدم الـــبـــغـــدادي عـــدداً مـن اغـــانـــيه
اجلــمــيــلــة مــنــهـا بــالـك يـاعــراق بــالك
وجـينه لـبـابكم يـحـباب جـيـنه وجتونه
لو جنيكم وتفاعل اجلمهور مع ماقدمه
من اغـــــان لــــتــــتــــوالـى الــــشــــهــــادات
ـداخالت بـحـق احملـتـفى به من قـبل وا
زمالئه ومـتـابـعـيه وقـال الـنـاقـد سـامر
ــشــعل (تــعــود بي الــذاكــرة الى قــبل ا
عــشــرين عــامــا واتـذكــر انــني زرته في

زميـله خلـيل مراد الـذي قال (قـبل اكثر
من  30 عــامـا الـتــقـيت به عــنـدمـا كـان
لدي محل بساحة الـنصر وكنت وقتها
عازفا لـلعود والتـقيت به وبدا يزودني
باغنياته التي يسجلها باستديو افكار
انذاك والـبغـدادي رمز للـغنـاء العراقي
االصـــيل والـــفن الــعـــراقي وســـيـــبــقى
ـكـفـوف ) مـبـدعـا مـتـمـيـزا بـ عـالم ا
.وفي خـتـام اجلـلسـة قـدم األمـ الـعام
الحتــاد االدبـــاء والــكــتـــاب  الــشــاعــر
ابـــراهـــيـم اخلـــيـــاط درع اجلـــواهـــري
ـلتقى درع للمـحتـفى به  وقدم رئيس ا
ــلــتـــقى االذاعي والــتــلـــفــزيــوني  ثم ا
الــتـــقـــطت الــصـــور الـــتــذكـــاريـــة بــ

اجلمهور واحملتفى به.

أنـت مـتــعب بــســبب إرهـاق الــعــمل بــرغم حــمـاسك 
استرخِ واستعد طاقتك .
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أحالمك تـــســيـــر بــصـــورة جــيـــدة جــدًا اســـتــمــر وال
تتوقف.رقم احلظ .8
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تـشـهـد اسـتــقـرارًا في عالقـتك الـعــاطـفـيـة وكـذلك مع
أصدقائك يوم السعد االربعاء.
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تـعـاني من الـقـلق دون سـبب واضح اسـتـعـد طـاقـتك
بالتنزه مع أصدقائك .
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اسـتـغل طــاقـتك اإليـجــابـيـة في نـشــاط إبـداعي .اهـتم
شاريعك جيدًا.
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طـاقـتك مـنخـفـضة قـلـيلًـا ال جتـبـر نفـسك عـلى إجناز
الكثير من العمل. 
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تـقـابل أشـخـاص جـدد  سـتـشــعـر بـالـتـوتـر ال تـقـلق
ستسير األمور بشكل جيد
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استمع له و حـاول مساعدته يوم لديك صـديق يائس
السعد الثالثاء.
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أنت قـادر عــلى حتـقـيق أهـدافك عــقـلك جـاهـز دائـمًـا
ساعدتك.
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ـهنية  ال ال تنس ذاتك وانتـبه لنجـاحاتك في حياتك ا
تتخلى عن حماسك.

Ë«b «

رقم ادية في حتسن مستمر استمتع بوقتك فحالتك ا
احلظ .2
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معـاملـة الشـريك بطـريقـة حسـنة تـترك ارتـياحـاً عنده
يوم السعد السبت

 u(«
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اكــــــــــتـب مـــــــــرادف
ومـعـاني الــكـلـمـات
افــقـيــا فــقط ضــمن
خـــانــــات الـــدوائـــر
حتصل عـلى الكـلمة
ـطــلــوبـة: (مــخـرج ا

سينمائي امريكي):
 1-عملة عربية

2-الظلم
 3-طـــــــائـــــــرة ركـــــــاب

ضخمة
4-عاصمة آسيوية

5-لهب
6-مشغوالت ذهبية

7-التقى
لل 8-ا

9-دولة اسيوية
10-من اعضاء

11-اغنية الم كلثوم

12-احاكيه

13-شهر ميالدي
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انية البنها مثلة التركية فهرية أفج عن مدرسة ا تبحث ا
رغم صغره سنه اذ انه ما زال يبلغ من العمر  4 اشهر

فقط. حيث قدّمت طلبا الحدى روضات األطفال في اجلامعة
انية وهي اآلن تنتظر ردّا منهم. وعن رأي زوجها التركية األ
النجم التركي بوراك أوزجيفيت حول هذا األمر قال (انه
من البديهي ان يهتمان بطفلهما ويفكران في مستقبله رغم
مثل التركي مراد يلدر عن صغر سنه). الى ذلك كشف ا

خبر مؤسف يخص طفله االول من زوجته ملكة جمال
ان الباني وجاء ذلك بعد أن رصدت عدسات غرب إ ا
كاميرات الباباراتزي الثنائي الشهير وهما خارجان من
ستشفات ليشير مراد أن سبب تواجدهما داخل إحدى ا
ستشفى هو أن زوجته كانت حاملًا بالشهر الثالث إال ا

أنها فقدت اجلن مُضيفًا: ( ليكن خيرًا من الله).
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غنية األرجنتيـنية) مارسيدس سوسا و(ا
وابن زيــدون ومــيــشــال طــراد وبــاكــو دي
لوتـشيـا وسيـد درويش).ومـضى يقـول (ما
بدع ـوسيـقي ا أعطى روعة لـلسـهرة هو ا
عمر منير بـشير الذي قدم خلـطة موسيقية
بــعـــازفـــ من اجملـــر وســوريـــا والـــعــراق
وغـيـرهـا... لـقـد كـانت رحـلـة حـقـيـقـيـة إلى
األندلس وكانت جاهدة بأفضل جتلياتها).

ـوشـحـات لـقـد تـمـكـنت جــاهـدة من مـزج ا
عـبـد اسـتـطاعت والفالمـنـجـو وفي هـذا ا
وهـــبـــة أن تـــضــــعـــنـــا وجـــهــــا لـــوجه مع
التراث).وأضاف (شـاهدنا في لـيلة واحدة
كال من: (األمــيـرة األنــدلـســيــة) والدة بـنت
ـسـتـكفـي و(الـشاعـر والـكـاتب اإلسـبـاني ا
فيـديـريـكو جـارثـيـا) لوركـا وأحـمـد شوقي
وجــونــتــر جــراس والــعــنــدلــيب األســمــر

ـدينة بـعلبك اضـية بتـحية  ليل اجلمـعة ا
من شعـر نـظـمه الشـاعـر اللـبـنـاني الراحل
مـيـشــال طـراد قـبل أن تــنـطـلـق مع نـسـائم
األنـدلس بـأغــنـيـات جــاءت مـخـتــلـطـة بـ
اإلســبـانــيــة والــعــربــيــة. وقــدمت جــاهـدة
موشـحـات بـيـنهـا (زارني احملـبـوب) و (يا
ا بـدا يتـثنى) شادي األحلـان اسمـعنـا) و(
و(زمــــــان الــــــوصـل) وهــــــو مـن أشــــــهــــــر
وشـحات األنـدلـسيـة الذي كـتـبه الشـاعر ا
العالمـة لسـان الـدين ابن اخلطـيب. وقالت
ـلـحن ـهـا لألغـنـيـة (إن ا جـاهـدة في تـقـد
اضي وجي جـاء إلى لـبـنان في الـقـرن ا ا
وعرض األغـنـية عـلى الـفنـانة فـيـروز التي
أبـدت إعـجـابهـا بـهـا لـكن مـضت سـنـة ولم
تغـنهـا فيـروز إلى أن سـمعـها عـبد احلـليم

وجي). حافظ وطلب غناءها فوافق ا
5ð—UCŠ lLł

وجتــلى صــوت جــاهـــدة عــنــدمــا شــاركت
غـني اإلسبـاني ملـكيـور كامـبوس أغـنية ا
(جــراســيــاس الفــيــدا) أي (شــكــرا أيــتــهــا
احلـياة) وهـي أغنـيـة لـلـتـشـيـلـيـة الـراحـلة
فيوليتا بارا . وقال الـناقد الفني بيار أبي
صعب (إن جاهدة وهـبة تمكـنت في بعلبك
) مـضيفـا في تصريح( من جمع حضـارت
جاهدة تنقب دائما عن التراث ومشروعها
. اليـوم هـو األندلـس كلـقـاء ب حـضـارت
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 عــــاد زمــــان الــــوصل فـي األنــــدلس وحط
رحـــــاله داخـل مــــعـــــبـــــد بـــــاخــــوس
الـــتــــاريـــخـي بـــلــــبـــنــــان في إطـــار
مهرجـانات بعـلبك الـدولية في لـيلة
ة امتزج سحرها ب موشحات قد
وقصـائـد ورقـصـات عـربيـة إسـبـانـية
رات القـليلة التي مشتركـة.وهذه من ا
ـعبد تقام فـيها حـفالت غنـائية داخل ا
حيث جرت العادة على تضييف الليالي
ـــدرجــات في الـــهـــواء الـــطــلـق وعـــلى ا
غنية الـلبنانية التاريخية.حـيث قدمت ا
جــاهـــدة وهــبـــة حــفال بـــعــنـــوان (عــبق
شاركة عازف العود العراقي األندلس) 
عــــمـــــر بــــشــــيـــــر الــــذي قــــاد الـــــفــــرقــــة
ـوسيـقـيـة.وتـشـاركت وهـبـة الـغـناء مع ا
الفنـان اإلسباني مـلكيـور كامبـوس فيما
قدمت راقـصة الفالمـنجـو اإلسبـانيـة ليا
لــــيــــنــــاريس رقــــصــــات رافــــقت بــــعض
األغـنـيـات.وبـخــلـطـة إسـبـانـيــة لـبـنـانـيـة
عــراقــيـة كــان جــمــهــور مــعــبــد بــاخـوس
يـتــفـاعل مـع أجـواء مــوسـيــقـيــة غـنــائـيـة
راقــــصــــة أعـــادتــــهـم إلى زمن
الــــــــــــــطــــــــــــــرب األول
األصيل.وافـتتحت
وهــبـــة احلـــفل
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ضــمن مـــنــهــاجه الـــثــقــافـي الــذي يــرعى
الـطـاقـات وبـكل الــفـئـات الـعـمـريـة يـسـتـمـر
الـقصر الثـقافي في مدينـة الديوانيـة باقامة
دورات مـســرحـيــة ومـنـهــا دورة فن الـصـوت
وااللـقاء في اجلانب النظـري و التطبيقي التي
 تـســتـمــر مـدة شـهــر .. اضـافــة الى تـوثــيق تـلك
احملـاضرات عن طريق الفيديـو لالستفادة منها من
قـبل طـلـبـة الـفن  وقـد نـالت تـلك احملـاضـرات اعـجاب
ـهتـم بشـكل الفت. يحـاضر في هـذه الدورة فـنانون ا
مـن ذوي االخــــتــــصـــاص وهـم اخملــــرج ســـعــــد هــــدابي
والـفنـانون حـسن الفـؤادي صادق مـرزوك  وعبد
الله احمد وتعد هذه الدورة بداية لدورات اخرى
ـعـارف الــفـنــيـة ســيـتـبــنـاهــا قـصـر في كـافــة ا
الـثقافة والفنون في الديوانية الذي
تـمــيــز بـفــعـالــيـتـه الـثــقـافــيـة

شاركون في دورة الفن واإللقاءوالفنية. ا

إحدى ليالي مهرجان بعلبك أقيمت في معبد باخوس

تامر حسني


