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ـــطــربــة مــرت قــبل ايـــام ذكــرى وفــاة ا
سـليـمـة مـراد الـتي ولدت في  2 شـباط
 1905 وغادرت احلياة في   28 كانون
الثاني  1974مغـنيـة عراقـية ولدت في
مــحـلـة الـطــاطـران بـبـغــداد وتـعـد مـراد
إحدى قـمم الغنـاء العـراقي منذ أواسط
العقد الثاني من الـقرن العشرين حيث
احتـلت مكانـة مرمـوقة في عالم الـغناء.
وهي أول امرأة تنال لقب باشا. و مراد
كـغيـرهـا من مطـربـات بغـداد نـشأت في
بــيـئـة بــغـداديــة وتـعـرفـت عـلى اجلـوق
ـوسـيـقي وعـلى اجلـالـغي الـبـغـدادي ا
ــطـربـ والــعـازفـ وعــلى مـشــاهـيـر ا
آنذاك. وقد تعرفت بالشاعر عبد الكر
الـعالف الـذي كــتب لـهـا أجـمل األغـاني
مـــنــهــا (خــدري اجلــاي خــدري وكــلــبك
صـخــر جـلـمـود وعــلى شـواطىء دجـلـة
مر) وغـيرهـا كمـا كان يـلحن لـها صالح
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للـمشاركـ بجـائزة اإلبـداع العراقي
دير في دائرة الفنون العامة برفقة ا
الـعـام لـلــدائـرة عـلي عـويـد .واوضح
احلـمــداني (إن عـرض هــذه األعـمـال
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زار وزير الـثقـافة والـسيـاحة واآلثار
عـــبــد األمـــيــر احلـــمــدانـي االربــعــاء
ــــاضي مــــعـــرض الـــنــــحت واخلط ا

الــــكــــويــــتي وفـي عـــام 1935 الــــتـــقت
ـطـربــة ام كـلــثـوم في مـلــهى الـهالل بــا
عـــنـــدمـــا قـــدمت إلى بـــغـــداد أول مـــرة
وتـاثرت بـاغـنيـة (كـلبك صـخـر جلـمود)
ـطـربـة سـلـيـمة وحـفـظـتـهـا عن طـريق ا
وسـجـلــتـهـا عـلى اسـطـوانـة نـادرة وقـد
اســتـــمع لـــهـــا االديب زكـي مــبـــارك في
إحــدى احلــفالت واطــلـق عــلـيــهــا لــقب
(ورقــاء الـــعـــراق) وكــانـت أول فــنـــانــة
عراقية حتـلق بالطائـرة باجتاه باريس
بــلــد الــفن واجلــمــال.وفي ســنـة 1936
ـــطـــربـــات الــلـــواتي كــانـت من أوائل ا
دخـــلن اإلذاعـــة فـــقــــدمت الـــعـــديـــد من
احلـفـالت الـغـنـائـيـة وكــان لـهـا مـنـتـدى
ادبي في بــيـــتــهــا يــحــضـــر فــيه كــبــار
الــشــخــصــيــات من األدبــاء والــشــعـراء
ورجال السـياسـة. وكانت مراد يـهودية
اال انــهـا لـم تـغــادرالـعــراق أيـام حــمـلـة
تـهـجـيـر الـيـهـود إلى إسـرائـيل عـنـدمـا
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صـريـة  شـيرين أنـهـا وافقت ـمثـلـة ا أعـلـنت ا
سرحـية اجلديـدة (الزهر ـشاركـة في ا على ا
ا يـلعب) مع الـفنان سـمير غـا الذي تـلتقي
مــعه مـجــدداً بـعـدمــا اجـتـمــعـا فى مـســرحـيـة
ـتـزوجـون) عـلى مـسـرح الـهـوسـابـير الـتي (ا
عُـرِضًـت مـنـذ من  40 عـامًـا. وقــالت (أنـهـا ال
حتب تكـرار التـجارب الـناجـحة ألنـها ال حتب
ــاضي). مـشـيـرةً إلى الـعــيش عـلى أنـقـاض ا
ـسـرحـيـة ألنـهـا ال تُـشـبه (أنـهـا وافـقت عــلى ا
ـتـزوجـون). وأكـمـلـت فـيـتـصـريح مـسـرحـيــة ا
(سمـير غـا يشـع طاقـةً إبداعـيـة واجتـماعـية
وكومـيديـة طوال الـوقت كمـا أن أفراد أسرته
بالـكـامل لـديـهم نفس الـطـاقـة). الفـتة إلى (أن
أجواء الـتمرينات كـانت عائلية بـحضور ابنتيه
ي ووالـدتـهمـا صـديـقـتـها الـفـنـانتـ دنـيـا وإ

الفنانة دالل عبد العزيز).

ـشكل متـابـعة الـبرنـامج احلـكومي ا
من قـــبل رئـــاســة الــوزراء بـــرئــاســة
األمـ العـام جملـلس الـوزراء صـباح
ـاضي وتـضمـنت الـزيارة األربعـاء ا
متابعة وتـنفيذ الـبرنامج احلكومي
واالطالع على نسب االجناز بشكل
مــــيـــدانـي عـــلـى مـــشــــاريع دائـــرة
الــــــفــــــنـــــون وذلـك الخــــــتــــــصـــــار
بـــيــروقـــراطـــيــة الـــروتــ اإلداري
واالطالع على العـمل بشكل مـباشر
.ورافق عــويــد الــوفــد لالطالع عــلى
ـرسم احلـر كـمـا الـتـقى بـعدد قـسم ا
من رؤوساء األقسام والشعب ومنهم
كـتب ـتـابـعـة وا قـسم الـتـخـطـيط وا
اإلعالمي لالطالع على خـطة الـدائرة
ونــسـب االجنــاز فــيــهــا واإلضــاءات
ــشـاريع الـدائـرة.وتـرأس اإلعالمـيـة 
هندس وائل جواد وعضوية الوفد ا
ــهـــنـــدس عـــمـــاد ســجـــاد مـــظـــفــر ا

والصحفي مهدي جاسم .

في مـعـرض مـتـخـصص داخل وزارة
الــثـقـافــة يـظـهــر األعـمـال اجلــمـالـيـة
لـلمـشـهد الـثـقـافي وهي بادرة طـيـبة
من دائـرة الـفـنـون الـعـامـة لالحـتـفاء
ـنــجـز اإلبــداعي).ورد احلــمـداني بــا
ـكـتب اإلعالمي لـدائـرة عـلى سـؤال ا
الــفــنـون عن إمــكــانـيــة حتــويل احـد
ـشـاركة كـنـصب في احدث االعمـال ا
ســاحـــات بـــغـــداد  بــالـــقـــول(نـــتــرك
ـعنـية انـتقـاء احد للـجهـات الـفنـية ا
النـصب اإلبداعـية وتـنفـيذهـا لتـكون
شـواخص إبداعـيـة في بـغـداد). على
صـعـيـد مـتـصل اطـلع وزيـر الـثـقـافـة
عـلى مـعـارض الـسـمـبـوزيـوم لـدائرة
الـفـنـون الـعـامـة والـتي اقـامـتـهـا في
ســاحــة الــتــحــريــر مــؤكــداً ضـرورة
اطالع اجلــمـهــور عـلى هــذا الـنــتـاج
الـــفـــنـي لـــلــــدائـــرة واخـــذ حــــقه في
اإلضاءة االعالميـة. الى ذلك استقبل
ــديـر الـعــام لـدائــرة الـفــنـون فـريق ا

بـالراحل نـاظم الـغـزالي في بـيت إحدى
العوائل الـبغدادية وخالل احلـفلة التي
غــنـيـا فـيـهـا كـانت عــيـنـاهـمـا تـتـبـادالن
الـنظـر حـتى انـتهت احلـفـلـة فذهب إلى
بيتها وقصة احلب الـتي نشأت بينهما
مهـدت الطـريق إلى الزواج سـنة 1953
بحضور الفنان الكبير محمد القباجني
وطوال مدة الزواج كانـا يتعاونان على
ـقامـات واألغـاني حـتى سـاعات حـفظ ا
مــتـــأخــرة من الــلــيل وفي ســنــة 1958
قـدما حـفـلة جـماهـيـرية كـبـيرة ثم قـدما
بـعد ذلك حـفالت لـلجـاليـة الـعراقـية في
بــاريس ولــنـدن وقــالت مــراد عن وفـاة
الـغـزالي (فـي يـوم وفـاته كـنت قـد عـدت
من بـيـروت فـي حـوالي الـثـانـيـة عـشـرة
وعـشـر دقـائق ظـهـرا. تـوجـهت نـحو
البـيت فشاهـدت جمـوعا متـحشدة
من الــنـاس في الــبـاب. وعــنـدمـا
اقـتربت مـنـهم كي اسـتعـلـمهم

عـمــدت حـكـومـة تـوفــيق الـسـويـدي إلى
إسـقاط اجلـنسـية الـعـراقيـة عن اليـهود
الــعـراقــيـ وبــقـيـت في الـعــراق حـيث
اســتـمـرت فـي الـغـنــاء حـتى الــسـنـوات
األخـيرة من عـمـرهـا. وقد حـذت حـذوها
ــطـربـة سـلــطـانـة يــوسف حـيث كـانت ا
األخـيـرة يـهـوديـة الـديـانـة أيـضـاً اذ لم
يتم فـرض السفـر بل وضع كخـيار امام
اليهـود. وظلت محـافظة عـلى اللقب وال
تـعـرف إال به إلى أن أصـدرت احلـكـومـة
الـــعـــراقـــيـــة قــانـــونـــا بـــإلـــغــاء الـــرتب
العـثمانـية. فـصارت تدعى سـليـمة مراد
وقد غـنت سليـمة عـدة أغاني من احلان
صالح الكـويتي وداود الكـويتي وسليم
زبلي وغيرهم ومن أشهر اغانيها (ايها
شـتـكى) و(قـلـبك صـخر الـسـاقي إلـيك ا
جلمـود) و(يا نبعـة الريحـان) و(الهجر)
وغيـرها..  وفي  8 كـانون الـثـاني سـنة
ــطــربــة سـلــيــمــة مـراد  1952الـتــقت ا

لم يخـبروني فـيمـا كانت عـيونـهم تنبئ
بوقوع كارثة. 

دخـــلت مـــجــنـــونــة اركض إال إن  روزة
فــاجـأتــني قــبل أن أســالــهــا بـحــقــيــقـة
ــأسـاة بـعــدهـا تـهــالـكت عــنـد مـدخل ا
البيت ولم أفق من غيـبوبتي إال بعد أن
اكــتظ الــبــيت بـالــزحــام). وكــانت مـراد
تـكـبـر الغـزالي بـسـنـوات وكـانت تـشكل
ــعــلــمــة بــالـــنــســبــة لـه الــصــديــقـــة وا
والزوجة. وحتولت في آخـر أيامها إلى
ـلـهى الــذي أنـشـأته بـاالشـتـراك إدارة ا
مـع الــغــزالي. وتــوفـــيت مــراد في أحــد
مــســتــشــفـــيــات بــغــداد في الـ  28 من

كانون الثاني عام 1974 .
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ـيـة الـعـراقـيـة تـلـقت تـعـازي امـنـاء وخـبـراء ورواد االكــاد
ـعــهـد الـعـراقي لالصالح االقـتــصـادي لـوفـاة شـقـيـقـهـا ا

سائل الله تعالى ان يسكنه فسيح جناته.
qOŽULÝ≈ d UÝ

مـثل السوري يشـارك في بطولة ا
مــــســـرحـــيــــة (جـــمــــيل بـــثــــيـــنـــة)
االسـتـعـراضيـة الـراقـصة بـقـيادة
ـايــسـتــرو عــبـد احلــلــيم كـركال ا
إخراج ابـنه إيفان كركال وتصميم

الرقص ألليسار كركال.
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تخصص بالذكاء الصناعي ضيفته ي الـعراقي ا االكاد
ـــتــخــصـــصــة في عــلـم الــنــفس قـــنــاة (الــشــرقـــيــة) مع ا
اإلكلـينيكي زهراء جمـيل ضمن برنامج (اطراف احلديث)

الذي يعده ويقدمه االعالمي مجيد السامرائي.
  «œ«dł bO:« b³Ž

الـبـاحث االردني قــدم وادار احلـفل الـذي نـظـمـته  رابـطـة
ناقشة كتاب اضي  الكتـاب األردني فرع إربد السبت ا

ؤلفه فيصل غرايبة. (جوانب أخرى للحقيقة الواحدة) 
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مـديـر ادارة نـادي الصـيـد الـعراقـي نعـاه رئـيس وأعـضاء
اضي وت االسبوع ا مجلس ادارة النادي بعد ان غيبه ا
في احــد مـشــافي بــيـروت بــعــد ان أمـضى 28 عــامـاً في
خـدمــة الـنـادي  سـائــلـ الـله تــعـالى ان يـسـكــنه فـسـيح

جناته.
 w³Že « ÕULÝ

ـكتـبة يـة االردنـية  ضـيـفتـهـا امس االحد دائـرة ا االكـاد
الوطنـية ضمن أمـسيات نشـاط (كتاب األسبـوع) للحديث

عن كتابها (ح يفوح احلرف عشقاً).
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يـة العـراقـية صـدر لهـا عن دار الشـؤون الثـقافـية االكـاد
كتاب بعـنوان (الشعـر الستيني.. في ضمن سلـسلة نقـد 

اخلطاب النقدي العراقي احلديث).
 ÊU³Fý »UN¹≈

ـسـلـسل اجلـديـد (الـعودة) ـمـثل الـسـوري يشـارك في ا ا
ـوسـم الـرمـضـاني ـمــتـاز الـذي حــقـقه بـا بـعـد الــنـجـاح ا
اضي من خالل مـشاركـته في مسـلسـل (مسـافة أمان) ا
إلى جانب نـخبة من جنـوم سورية أبرزهم سالفـة معمار

نعم العمايري. كاريس بشار عبدا

ي  ثقف واالكاد وحـضرته نخبة من ا
واهــدى رشـيـد  نــسـخـة من كـتــابه لـرئـيس
حتــريــر ( الــزمــان ) طـبــعــة الــعـراق  ومن
جــانــبه اهـدى رئــيس الــتـحــريـر مــيـدالــيـة

(الزمان ) الى االعالمي رشيد.

œ«uł ezU -  œ«bGÐ

زار االعـالمي والصـحـفي طه رشـيـد مـبنى
جـريدة ( الزمان ) صـباح امس االحد غداة
 تـوقـيـعه كـتـابه (نـقطـة ضـوء عـراقـية) في
مـقهى قهوة وكتاب والذي آزرته (الزمان )

W¹«bÐ w öÞ∫rO$
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ـلـتقـى االذاعي والـتـلفـزيـوني فـي احدث ضـيف ا
جــلـــســاته الـــنــاقـــد كــاظم مـــرشــد الــســـلــوم في
مـحـاضـرة بـعـنــوان(لـغـة الـنـقـد الــسـيـنـمـائي بـ
ية ) وقدم اجللسة التي اقيمت في احمللـية والعا
قــاعــة اجلــواهــري فـي احتــاد االدبــاء والــكــتــاب
ـلـتـقى صـالح الـصـحن.حـيث الـعـراقـيـ رئـيس ا
قدم الـصـحن ضـيفه بـعـد مـقدمـة وشـرح مـسهب
عن الـســيـنـمـا والــنـقـد ومـا يــشـكـله من اضـاءآت
ـيـا ووضـوح لـفن الـسـيـنـمــا مـحـلـيـا وعـربـيـا وعـا
لـيــقـدم الـســلـوم تــفـصـيـالت عن جـزئــيـات حتـيط
هنة النقدية بالـعمل السينمائي وجال في اروقة ا
الـتي تـتـنـاول ابـعـاد العـمل الـسـيـنـمـائي ومـحاور
ــيـة جنــاحـه وتــســلـيـط الــضــوء عــلى جتــارب عــا
وعـربـيـة واسـبـاب تـعـثـر الـسـيـنـمـا الـعراقـيـة رغم
عــمق تــاريــخــهــا ثـم تــداخل عــدد من احلــضــور
بـتـوجـيه االسئـلـة او وجهـات الـنظـر مـنهم الـفـنان
فالح ابـــراهــيم واخملـــرج عــزام صـــالح واخملــرج
رضــــا احملـــــمــــداوي واخملــــرج فـالح الــــعــــزاوي
والدكتورة ذكرى عبدالصاحب عبادي وعدد آخر

من احلضور.

ÊU e « ≠  ËdOÐ

ـمـثلـة الـلـبنـانـيـة نادين تـصـدرت ا
نــســيب جنـــيم غالف مــجــلــة فــوغ
بـنـسـخـتــهـا الـعـربـيـة لـعـدد شـهـر
شــبــاط احلــالي  وذلك في الــعــدد
اخملــــــــــصّـص لــــــــــلــــــــــنــــــــــســـــــــاء
الـــعـــامالت.وظـــهـــرت جنـــيم عـــلى
الـغالف بـإطاللـتـ األولى رسـمـية
مـعــاصـرة والـثـانــيـة كالســيـكـيـة
ونــشـرت اجملــلـة عــبــر صـفــحـتــهـا
اخلــــــاصــــــة عـــــلـى أحـــــد مــــــواقع
الـــتــواصل الـــغــجــتـــمــاعي صــوراً
للـغالف وأرفقـتهـا بتـعليق أوردت
ــقـابـلـة الـتي فـيه مـقــتـطـفـات من ا
حتــــتـــويــــهـــا اجملــــلـــة مـع جنـــيم.
وقـالت(تـعشـق النـجـمـة الـلـبـنـانـية
نــــادين نـــســــيب جنـــيـم لـــقب األم
وتـفـضـله عن كـل ألـقـابـهـا األخرى

حـيث تـعلـق على حـبـهـا لـطـفـلـيـها
: مـن أجلـهـمـا قـد أتـخـلى عن قـائـلـةً
أي شيء حـتى مـهـنـتي). وتـعـترف
جنيـم  بأنـها لن تـتردد في مـغادرة
وطــنــهــا ووقف أعــمــالــهــا بـســبب
ـشتـعـلة حـالـياً في لـبـنان األزمـة ا
ألنها تضع مـصلحة عـائلتها أوالً
فتقول( صحيح أنني ال أزال أقيم
هـنـية وأفـكر اعـتـباراً حلـياتـي ا
فـي الـفـرص الـتي قــد أخـسـرهـا
إن قــررت مــغـــادرة لــبــنــان إال
ـغـادرة أنـني لـن أتـوانى عن ا
إن تـطــلـبـت حـمــايـة أطــفـالي
ذلـك).وفي اول تــعــلــيق عــلى
طالقها قالت جنـيم(لم أعتبر
طالقي دمــــاراً أو انـــهـــيـــاراً
ـا بـدايـة جـديـدة حلـيـاة وإ

جديدة).

 لـن تــعــاني هــذا الـــشــهــر من مــعـــاكــســات صــعــبــة
ثابرة وتكرار احملاوالت. وباستطاعتك ا

qL(«

سـوف حترز تـقدم كـبيـر في أهدافك إذا كـنت مبـتكر.
يوم السعد االربعاء.

Ê«eO*«

تـــفـــرح الكــثـــر من اجنــاز فـــضال عـــلى الـــكــثـــيــر من
توقعة. األحداث غير ا

—u¦ «

تـتغـلب عـلى جـمـيع العـوائق مع نـهج إيـجـابي.وسوف
تكون أقوى .
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 بذل اجلـهد االيـجابي يسـاعدك عـلى حتويل أحالمك
الى حقيقة.
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ــادي إذا نـــظــرت لألمــور  أنت من يــحـــدد وضــعك ا
بعمق وذكاء .

”uI «

 احلـياة العـاطفـية اجمـاال مسـتقرة لـكن علـيك مراعاة
الظروف الصحية.

ÊUÞd «

تـتـعـامل مع الـواقـع بـعـقالنـيـة وتــسـتـفـاد من الـفـرص
الية والعملية التي جتدها أمامك. ا

Íb'«

ـعـطيـات لـصاحلك وحتـسن مـعظم تغـيـر الكـثـير من ا
عالقاتك الشخصية .رقم احلظ.9

bÝô«

ادية في االشهر يحـصل حتسن ملحوظ في أمـورك ا
االولى من .2020

Ë«b «

 ال بـد مـن اتـخـاذ قــرار بـشــأن أولـويـاتـك في احلـيـاة
وتركز انتباهك على سبل حتقيقها. 
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ـسـتـوى الـذي وصـلت  تـكــون شـديـد احلـرص عـلى ا
. إليه.يوم السعد االثن

 u(«
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اكـتب مرادف الكلـمات بشكل
افــــقي بـــحــــيث حتــــصل مع
احلل الصـحـيح على الـكلـمة
ـــــطــــلـــــوبــــة داخـل دائــــرة ا
ســــــــــــــــــــــــــــداســـي االضــالع
الـعـنـقـوديـة: (احـدى زوجات
الـــرســول صــلى الـــله عــلــيه

وسلم):
 1- لقب مطرب اماراتي
 2- من ادوات اخملتبلر
 3-اغلظ في الكالم

 4-تكتل
 5-يجري في العروق
 6-حرف ابجدي
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طه رشيد في ضيافة (الزمان)

لتقى اإلذاعي والتلفزيوني كاظم مرشد السلوم على منصة ا
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{ كــالــيـفــورنــيـا –وكـاالت - أســتــغل مــغـنّي
الــــراب األمـــريــــكي فــــيـــفــــتي ســــنت احلـــدث
ي اخلـاص بـحـصـولـة عـلى جنـمة في الـتـكـر
ـشـاهيـر لـيوجّه حتـيـة فـخر بـالـنجم رصـيف ا
ــعــروف بـ (كـوبي). الــراحل كــوبي بـرايــنت ا
حــيـث أنه خالل مـــراسم االحـــتـــفــال بـــوضع
جنــمــة له عــلى رصــيـف الــفن والــشــهــرة في
هـولــيــوود حتـدث عن جنـم كـرة الــسـلــة الـذي
قضى في حادث مروحية.وفيما عبّر عن حزن
كـبــيـر خلــسـارة بــرايـنـت الـذي وصــفه بـرجل
االنـضــبـاط والـشــغف تـابع مــراسم الـكـشف
عن جنـمــته بـحــضـور مــنـتــجـ وأصــدقـاء له
ـيـنـيم الـذي قـال (أنه بـيـنـهم دكـتـور دراي وإ
حـ الـتـقى فـيـفـتي سـنت ألول مـرة أدرك أنه
سـيـكــون جنـمــاً). وفـيـفــتي سـنت من مــوالـيـد
نـــيــــويـــورك واســــمه احلــــقـــيــــقي كــــورتـــيس
جــاكــســون. ونــال الــنــجــمــة رقم  2686عــلى
رصـيف الـفن الـشـهيـر في كـالـيفـورنـيـا الذي
يُقـبِل عليه الكثـير من السياح. عـلماً أنه ابتعد
في الــســـنــوات األخــيــرة عن أوســاط
ـوسيقى مـركزاً عـلى األعمال ا

اخلاصة والتلفزيون.

نادين
نسيب
جنيم 


