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تعرف عليه يف (كفر قاسم)

املصور اخلاص لعبد الكريم قاسم يروي ذكرياته مع الزعيم
الديوانية ( -أصوات العراق)

كلما اقترب يوم الرابع عشر من
رمضان تعود إلى كثير من
العراقيني ذكريات حزينة لفقد زعيم
ثار حوله الكثير من اجلدل ..هو عبد
الكرمي قاسم،وحتى بعد مرور ( )43
عاما على النهاية املأساوية لهذا القائد..
ظل هناك من يحمل له أجمل
الذكريات،ومن هؤالء مصوره
اخلاص العم محمد الركابي .

وعـبـ ــد الـكـ ــرمي قـ ــاسـم (- 1914
 )1963ه ـ ـ ـ ـ ــو رئ ـ ـيـ ـ ـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء
والقـائـد العـام للقـوات املـسلحـة
ووزيـر الـدفـاع يف العــراق من 14
مت ـ ــوز  1958ولغ ـ ــاي ـ ــة  9شـب ـ ــاط
 1963وه ــو أول رئـي ــس حك ــوم ــة
عـراقي بعـد احلكـم امللكي ..كـان
ع ـض ـ ــوا يف ت ـن ـظ ـيــم ال ـض ـب ـ ــاط
األحـرار ورشح عـام  1957رئـيسـا
لـلج ـن ـ ـ ــة الـعل ـي ـ ـ ــا لل ـت ـنـ ـظ ـيــم،
وبالتنسيق مع شريكه يف الثورة
الـعقـيـ ــد الـ ــركـن عـبـ ــد الـ ــسالم
محمـد عـارف قـام بــالتـخطـيط
وت ــنف ـيـ ـ ــذ ال ـثـ ـ ــورة ال ـت ــي أنهــت
احلـك ــم امللـك ــي وأعل ـنــت ق ـيـ ـ ــام
اجلمهورية.
يصـر العم محمـد الركـابي على
تـذكـر إعـدام عبـد الكـرمي قـاسم
يف  14رمضان من كل عام،
يقـول العم محمـد الركـابي،وهو
من أهـالي الديـوانية " ،عـاصرت
ع ـب ـ ــد الـك ـ ــرمي ق ـ ــاســم خل ـمـ ــس
سنــوات وع ــرفتـه عن ق ــرب منــذ
سنـة  1948يف قـريــة كفـر قــاسم
حـيـث ك ــان آمـ ــرا لف ــوج م ــوس ــى
الكــاظم بــرتبــة (مقــدم ) ..فقـد
أرسل مـع اجليـش العــراقي عـام
 1948اثنـاء حـرب فلـسطني إلـى
مــدينـة كفـر قـاسـم بيـنمـا أرسل
عبد السالم محمـد عارف،الذي
انقلـب عليه عـام  63بعـد ان قـام
معه بالثورة على النظام امللكي،
إلى مدينـة جنني وهما قريبتان
ال تـبعــد الــواحــدة عـن األخــرى
ك ـث ـي ـ ــرا فـك ـ ــانــت ت ـتــم ب ـيــنه ـم ـ ــا
لقاءات كثيرة".
ويتــابع الـعم مـحمـد" كــان عبـد

الكـرمي هاديء الطبـاع ومحبوبا
وكـ ـ ــان يغـلق خ ـي ـم ــته م ـت ـن ـ ــاوال
بعـض الكـتب الـتي حـملهــا معه
إل ــى فل ـسـطـني لـيق ــرأ .وعالقـته
مع ج ـن ـ ــده ك ـ ــان ــت تقـ ـ ــوم عل ـ ــى
أس ـ ــاس امل ـ ــودة واالح ـت ـ ــرام وه ـ ــو
يجـمع بني الـشجـاعـة والكـرم إذ
وصـل سـخـ ـ ـ ــاؤه إلـ ـ ـ ــى أن تـ ـبـ ـ ـ ــرع
براتبه الشـهري حملتاج من عرب
فلسطني".
واض ــاف "وعقــب إعالن اله ــدن ــة
بعـد ثالثة اشهر من حرب 1948
يف فـلـ ـ ـس ـ ـطــني ،ب ـ ـ ــدأ ب ـ ـ ــإع ـم ـ ـ ــار
وتـطــويــر قــريــة كفــر قــاسـم مـن
تـع ـ ـ ـ ــديـل ال ـ ـ ــش ـ ـ ـ ــوارع وإن ـ ـ ــش ـ ـ ـ ــاء
ال ـس ــاح ــات وم ــد خـط ــوط امل ــاء
والـزراعـة فكـسب ود أهل القـريـة
الـ ــى احلـ ــد الـ ــذي عـ ــرض علــيه
مختار القرية الزواج بابنته فرد

باحلـرف الواحـد (لو مت حتـرير
فلسطني لقبلنا هذا الزواج)".
واستطرد العم محمد مستذكرا
" ك ــان واسع احللـم والــشفــافـيــة
وأتـ ــذكـ ــر انـه عفـ ــا عـن ضـ ــابــط
مخ ـمـ ـ ــور كـ ـ ــان بـ ـ ــإم ـ ـ ــرته وكـ ـ ــان
ال ـ ـض ـ ـ ــابـ ــط ق ـ ـ ــد شـ ـتـ ـمـه أم ـ ـ ــام
اجلـ ـمـ ـيـع فـعـف ـ ـ ــا عـ ـنـه بـع ـ ـ ــد أن
حـ ـ ــاس ـبـه عل ـ ـ ــى انف ـ ـ ــراد ،وبعـ ـ ــد
تسلمه السلطة عام  1958حاول
الـبعــض التــآمــر علـيه وإسقــاط
حك ــومـته ويف أح ــدى احمل ــاوالت
أصيب بـجراح لكنه عـفا عن من
قـامـوا مبحـاولـة االنقالب ضـده
عل ــى ال ــرغـم مـن ص ــدور أحك ــام
باالعدام بحقهم".
وقـ ـ ــال العــم مح ـم ـ ــد " لــم يـكــن
يـتكلم يف الـسيـاسـة وكـان كتـومـا
ال يبوح بـأسراره .وعندما سألته

مــرة عن سـبب عـدم احلــديث يف
ال ـسـي ــاس ــة ق ــال إن ال ـسـبـب ه ــو
كـ ـث ـ ـ ــرة اجل ـ ـ ــواسـ ـيـ ـ ــس ال ـ ـ ــذي ــن
تعـتمـدهـم احلكـومــة امللـكيـة يف
كافة صنوف اجليش".
"ومـرت  5سنـوات وهو آمـر لفوج
مـوسى الكـاظم ،والكالم ال يزال
للعم محمد ،قبل أن ينتقل إلى
زم ــرة الـت ــدريـب وهـي جلـن ــة مت
تـشكـيلهــا يف ذلك الــوقت...كـان
ضعـيف الـبـنـي ــة ال يـ ــأكل س ــوى
نــصف م ــا يق ــدم له ،ولـم أج ــده
شــارب ــا للخـمــر أو مـت ــرددا علــى
املالهـي الـتـي كـ ــانـت مـنـتـ ـشـ ــرة
وقــته ـ ــا أو محـبـ ــا ألي نـ ــوع مـن
الله ــو ..ورغـم طـيـبــته وعالقـته
احلـمـيـم ــة بـ ــزمالئه مـن اصغ ــر
إلــى اكبــر عــسكــري بــالفــوج ،إال
انه كـان مهابـا يحتـرمه اجلميع

علامء فرنسيون ينجحون يف وضع تصور ملراحل
دخول فريوس االيدز اىل اخللية البرشية

بــاريــس (اف ب)  -جنح بــاحـثــون مـن معهــد
ب ــاسـت ــور يف ب ــاري ــس يف وضع ت ـص ــور ملـ ــراحل
دخ ـ ــول فــي ـ ــروس االي ـ ــدز الـ ـ ــى قل ــب اخللــي ـ ــة
املصابة ،ممـا يفتح الطريق امـام التوصل الى
ادوية حتول دون متكينه من اصابتها.
وحتتــاج كــافــة الـفيــروســات الــى االنــدمــاج يف
املكـونات الوراثية للخليـة لتتكاثر ،وهي تفعل
ذلك معــظم الــوقـت عبــر دخــول نــواة اخلـليــة
لدى انقسامها.
اما فيروس االيدز فهو من نوع "لنتيفايروس"

الــوراثيـة لـلفيــروس حتـى انـدمــاجهـا يف احـد
الـ ـصــبغــي ـ ــات (ك ـ ــروم ـ ــوزوم) يف نـ ـ ــواة اخلالي ـ ــا
البـشـريــة .وبفـضل تقـنيـات تـصـويــر الفيـديـو
عبـر املايـكروسكـوب ،متكنـوا من اتـباع املكـونات
الـ ــوراثـي ـ ــة الفـيـ ــروسـيـ ــة لـ ــدى تــنقـله ـ ــا داخل
اخللية.
وق ــام الـب ــاحـث ــون بـتـصـمـيـم جه ــاز كـمـبـي ــوت ــر
متـطــور قــادر علــى حتلـيل حتــرك اجل ــزيئــات
الـفيــروسيـة بـدقـة كـبيــرة عبـر اعـادة جتــسيـد
مسارها بابعاد ثالثية وبالسرعة الفعلية.
وتـوصل بيار شيـرنو وفريـقه الى انه والختراق
مـادة السيتوبالزمـا الهالمية احمليطـة بالنواة،
تـستـخدم مـكونـات الفـيروس الـوراثيـة عنـاصر
خيطـية بـروتينيـة من اخللـية تقـوده تدريجـيا
الى النواة.
ومير الفـيروس يف البـداية عبـر خيوط تـسمى
"االنـابـيب الـدقـيقــة" حتـى يـصل الــى مقـربـة
مـن الـنــواة حـيـث يـنـتقل الــى عـصـيــات اخــرى

وي ـن ـت ـمــي ال ـ ـ ــى الفــيـ ـ ــروسـ ـ ــات االرجتـ ـ ــاعــيـ ـ ــة
(ريتروفايـروس) ،وميكنه الدخـول الى اخلاليا
غيـر املنقـسمـة والتمـوضع يف خـليتهـا مـتتبعـا
طريقا لم يكن معروفا حتى اآلن.
وهذه الـرحلة الـى قلب اخلليـة هي التي وضع
اعضاء فريـق بيار شيرنو تصـورا لها وفصلوها
يف مجلـة "نــايتـشـر مـيثــودس" العلـميـة لـشهـر
تشرين االول.
وق ــام الب ــاحثــون بــوضع عالمــة مـضـيئــة علــى
انــزمي "انـتغــراز" وهــو ب ــروتني ي ــرافق املكــونــات

الكلــــامت املتقــاطعـــة

احلمل

امليزان

21اذار 20نيسان

21ايلول 20ت االول

تكـون أمورك سهلـة التعاطـي بحيث تأخـذ قرارات و تكون
م ــدركـ ـاً أنـك عل ــى ص ــواب  ،ف ــرص العـمل ســتك ــون كـثـي ــرة
عنـدمـا تـتلقـى عـروضـاً مـتنـوعــة ولكـن كن مـتيقـظ ـاً عنـد
االختيار.
الثور
21نيسان 20ايار

21ت اول 20ت الثاني

انـت كثير املغـاالة يف تصرفـاتك وال سيمـا يف تعاطيك مع
ال ــزمالء .ال ميكـنك االسـتمــرار بــدونـهم ل ــذا تفهـم كل مــا
يــدور وعــالج االمــر .تـضـطــر اللغــاء مــوعــد مهـم مع احــد
املسؤولني وقد يكون يف ذلك منفعة لك.

االسـتق ــرار الع ــاطفـي ه ــو مـن أهـم امل ــراحل  ،تـن ــدفع مع
تــأثـيــر احلـظ وحتـظــى بــالــشخـص الــذي طــاملــا متـنـيـت ،
تعيـش أوقـات فــرج واستقـرار  ،انـتبه إلـى صـحتك و جتـنب
اإلرهاق.

اجلوزاء

أفقي

حل العدد السابق

انـتظـر بـشــرى سعيـدة هــذه الفتـرة فـأعمـالك سـتحظـى
بنجاح كبير لم تكن تتوقعه .احلب لن يغيب عنك.

العقرب

21ايار 20حزيران

 -1رئيس شيشاني.
 -2فلم امريكي.
 -3متـشـابهــان -من حــاالت البحـر –
نخفي يف قلوبنا.
 -4ابو ليى –املهلهل.
 -5يعيشان -البوم (مبعثرة).
 -6نـعجة االستنساخ –صاعد (م) –
خاصتي (م).
 -7لالشارة -أقف -نفى االتفاق.
 -8اخ ـت ـيـ ـ ــار بـ ـ ــاالجنل ـيـ ـ ــزي -نـ ــصف
هتلر -لباسي (م).
 -9جمع شاة –العب كرواتي سابق.
 -10رواية عاملية.
 -11ج ــزء من لـبنــان طــرد االحـتالل
عام 1999.
 -12ممـ ـثـل ـ ـ ـ ــة ع ـ ـ ـ ــاملـ ـي ـ ـ ـ ــة شـهـ ـي ـ ـ ـ ــرة.

كاظم الساهر جيدد عقده
مع روتانا بـ باريس

ت ــدع ــى "اكـتـيـن ــس" .ويلـتحـم فـي ــروس االي ــدز
بعدهـا بجدار النـواة حيث يقـوم بتغيـير شكله
ليتمكن من التسلل الى النواة عبر املسام.
وم ــا ان ي ــدخل ال ــى الـن ــواة ،ي ــذوب الفـي ــروس
فيهـا ويفقــد البــاحثـون اثـر العالمــة املضـيئـة
التي وضعوها عليه.
وقــال ديفيـد مـاكـدونـالـد ،استـاذ علـم االحيـاء
اجملهـريــة من جــامعــة كلـيفالنـد (اوهـايـو) يف
تـعلــيقـه علـ ــى االجن ـ ــاز يف اجملل ـ ــة نفـ ــسهـ ــا ان
"الفريق حقق خـطوة كبيرة نحـو التوصل الى
ادوات كفـيلة بـرسم تفـاصيل حـصول االصـابة
بفـيــروس االيــدز عـبــر الـتع ــرف علــى ط ــريقــة
تنقل الفيروس".
واض ـ ــاف ان ه ـ ــذه الــتقـنـي ـ ــات "سـتـتـيـح عل ـ ــى
االرجـح ال ـتـع ـ ـ ــرف عـل ـ ـ ــى س ـبـل م ـنـع ح ـ ـ ــدوث
االصابـة بفيروس االيـدز واستخدام فـيروسات
(لـنـتـيف ــاي ــروس) ال ـشـبـيه ــة ب ــاالي ــدز يف عالج
التشوهات الوراثية".

إعداد  /حازم الباوي

باالنكليزي.
 -4بلد أوروبي –زوجة ابراهيم.
 -5القــرض والـطـلب (م) –تكـلم واحـكي
–يحصل (م).
 -6اسكت –نحلة –مولى ابو ذر.
 -7السنن لي -مقدار –جمع دب (م).
 -8االعــت ـ ـ ــراف والقــبـ ـ ــول (م) –لــيـ ـ ــالــي
(مبعثرة).
 -9قناة عراقية -ثلثا رسم -نصف بنني.
 -10مـواد قــابلــة لالنفجـار (م) –حـروف
متشابهة –ال (باالنكليزي).
 -11نـصف ولـول –لم يـذخـر –ال تقـال
للوالدين.
 -12كبرى سباق السيارات.

ويخشاه اجلميع".
وق ــال العـم محـم ــد " ثـم انــتقل
إل ـ ـ ــى اللـ ـ ــواء ال ـت ـ ـ ــاسع مـ ـ ـشـ ـ ــاة
فـانقطـعت أخبـاره عنـا ،ويف عـام
 1958وعنــد قيــام الثـورة تفـاجـأ
جمـيع من يعـرفـونه .وأنـا واحـد
مــنهــم ب ــظه ـ ــور ال ـ ــزع ـيــم ع ـب ـ ــد
الكـرمي قــاسم يف منـصب رئـيس
ال ــوزراء رغـم أنه لـم يع ــرب م ــرة
عـن رغبـته يف الــسلـط ــة كم ــا لم
تـ ـ ــسجـل عل ــيه ع ـن ـ ـ ــدم ـ ـ ــا ك ـنــت
بـ ـ ـ ـ ــإمـ ـ ـ ـ ــرتـه حـ ـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ـ ــة ط ـ ـمـع أو
س ــرقـ ــة،فف ــرحـت كـثـي ــرا أن أراه
قـائـدا للعـراق لنــزاهته وصـدقه
وشجاعته".
واضـ ـ ــاف "وبعـ ـ ــد فـ ـ ــراق طـ ـ ــويل
ح ـيــث ك ـنــت مـ ـص ـ ــورا لـلف ـ ــرق ـ ــة
األولـ ـ ـ ـ ـ ــى.ابـلـغـ ـ ـن ـ ــي ضـ ـ ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ــط
االسـتخبـارات بـالـسفـر معه إلـى
الـبـص ــرة وهـن ــاك وقفـت أم ــامه
ثـ ــانـيـ ــة بل الم ــس كــتفـي كـتـفه
لكـني لـم استـطع احلـديـث معه
فـ ــالــتق ـطــت له أجــمل ال ـصـ ــور،
صـ ـ ـ ــوراً فـ ـيـهـ ـ ـ ــا ح ــب واحـ ـتـ ـ ـ ــرام
فج ـ ــاءت م ـط ـ ــابق ـ ــة لـ ــشع ـ ــوري
واحـت ــرامـي له ،وقـضـيـت ثالث ــة
أي ــام معه وك ــان ذلك يف افـتـتــاح
مينـاء أم قصـر " .ويـواصل العم
محمد ذكـرياته يف شجن واضح
"ركبت الباخرة معه لكي التقط
له الصـور التـذكـاريـة،وكـان عـدد
أف ــراد حـم ــايــته  40جـن ــدي ــا إال
أنهــم لــم مي ــنعـ ـ ــوا ال ـنـ ـ ــاس مــن
السـالم عليه ،ولم يـستـطع أحد
مـ ـنـه ــم مـ ـنـع امل ـ ـ ـ ــواطـ ـن ــني م ــن
ال ـ ــوص ـ ــول إلــيه..ك ـنــت ح ـ ــرا يف
اختيار اللقطات ،امشي بجانبه

حتوالت تـكون أسـاسيـة يف اختيـاراتك املسـتقبليـة  ،فلـيس
عليك إال أن تتقدم والقـدر يجعل الباقي ممكناً  ،أنت دائماً
مـسـتعــداً لـلمــواجهــة  ،ألن الـتغـييــرات تفــرض عـليـك ذلك
فاهتم لنفسك وأعتمد احلكمة بقراراتك.

القوس
21ت ثاني 20ك االول

يق ــول املـثـل( :قل لـي مــن تع ــاش ــر اقـل لك مـن انــت) فال
تتـســاءل عـن االسبــاب الـتي اضــرت بــسمـعتـك بل تخلـص
فـورا من اصحاب السوء .عاطفيـا ،اجواء دافئة تعيشها مع
احلبيب.

السرطان

اجلدي

21حزيران 20متوز

21ك اول 20ك الثاني

ستقـدم على مـشاريـع حيث خبـرتك ستـدعمـك على عـمل متمـيز و
ستـدر عليك بـاستثمـارات جديـدة ،السـعادة تقف أمـام بابك و حـياتك
االجتماعية غنية ،أحرص على أوقات نومك ونوعية غذائك.

كــم يـ ــصع ــب عل ـي ـن ـ ـ ــا تق ـبـل وجهـك امل ـتـجهــم وع ـي ـن ـيـك
احل ــزيـنـتـني ي ــا ص ــاحـب االبـت ـس ــام ــة االجـمل واحلـي ــوي ــة
الـدافقـة .ال تـدع قلقك علـى العـائلـة يـفســد عليك فـرصـة
االنطالق.

االسد
21متوز 20اب

الدلو
21ك الثاني 20شباط

الـعديـد من الفـرص اجلديـدة ستظـهر أمـامك يف إطـار عملك وذلك
بعـد مـا مـررت بـه من صعـوبـات و لـذلك سـتبقـى حــذراً .يف احلب ،إنهـا
قترة مناسبة لترسيخ العالقة.

ت ـت ـم ـتـع بقـ ـ ــدرة م ـ ـ ــذهل ـ ـ ــة و إرادة واثق ـ ـ ــة لل ــنجـ ـ ــاح ح ـيــث
شـخصيتـك متكنك من الـتقرب إلـى معارفـك ألن أسلوبك
اخلاص مييزك عن غيرك.

العذراء

عمودي

احلوت

21اب 20ايلول

21شباط 20اذار

 -1مخرج أفالم الرعب.
 -2احــد الفـصــول –النــاس ....ك ــأسنــان
املشط.
 -3حـ ـ ـ ـ ــرف نـفـ ــي –جـ ــم ـ ـيـع –طـ ـ ـ ـ ــويـل

جتنب كل مـصروف غيـر ضروري فـليس يف كل مـرة تسلم
اجلـرة ،عاطفيـاً ،احذر من احد االصـدقاء الذي قـد يسبب
لك املشاكل مع احلب اجلديد.

مهـنيــا ،زن كـلمــاتـك واضبـط عفــويـتك فعـملـك يتـطـلب
ديبلـوماسـية وسـالسة .عـاطفـيا ،تـتسـاءل عن سبـب غضب
احلبـيب وخاطـره املكسـور وتنسـى يف املقابـل ان كالمك هو
السبب.

ط ـ ـ ــوال األي ـ ـ ــام ال ـثـالث ـ ـ ــة ال ـتــي
مكـثهــا يف بـيـت مــزهــر الـشــاوي
مدير املوانيء آنذاك".
وقـال العـم محمـد " كـان شـديـد
الثقـة بالـناس فقـد اخبـروه قبل
االنقالب بيـوم بان هناك دبابات
تـتح ــرك إل ــى وزارة ال ــدف ــاع مـن
جهـة أبـو غـريب فـرد علـيهم بـأن
هؤالء مشاغـبون اقبضوا عليهم
وأودع ــوهـم ال ــسجـن ،ثـم تـ ــوجه
إلـ ـ ــى اإلذاعـ ـ ــة يف الـ ـصـ ـ ــاحل ـيـ ـ ــة
فـ ــأطلق ــوا علـيه الـن ــار فقـتل ــوه،
لقـ ــد كـ ــانـت صـ ــدمـ ــة لـي ولـكل
العـراقيني وكنت أقول وقتها (لو
كــان ابـني قـتل لكــان أهــون عـلي
من أن أسمع خبر مقتله)".
ويف ح ــادث آخ ــر ت ــذك ــره احل ــاج
محـمـ ــد الـ ــركـ ــابـي قـ ــائال " كـنـ ــا
ن ـسـيــر أنــا و(الــزعـيـم) مبــديـنــة
الـزرقـاء يف األردن بـسيـارة جـيب
وكان هـناك نهـر عميق وكـان هو
الـذي يقود الـسيارة وأنـا بجانبه
فـلـ ـم ـ ـ ــا وصـلـ ـن ـ ـ ــا الـ ـنـه ـ ـ ــر أوقـف
السيارة وخاطـبني هل نستطيع
ان نعبـر ؟ ،فـأجـبته ال اعـرف يـا
سيدي ،لكنـني يف احلقيقة كنت
خــائفـا ان نـسقـط يف النهــر ،ثم
سألني ثـانية ..هل أنت خائف ؟
ف ــأجـبــته كال …وهك ــذا اتخ ــذ
الق ـ ــرار ف ـ ــرجع ـن ـ ــا إل ـ ــى اخلـلف
ق ـل ـ ـ ـيــال ،ثـ ـ ــم ت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدم
بــالــسيــارة بـســرعــة كـبيــرة وقفــز
بــالــسيــارة ع ــاليــا عــابــرا الـنهــر،
والـتفـت ال ــى ق ــائال أعـ ــرف انك
ك ـنــت خ ـ ـ ــائف ـ ـ ـاً لـك ـنـك لــم تـقل
ذلك".

بغداد  /محيط
ق ــام س ــالـم الهـن ــدي رئـيــس ش ــرك ــة
"روتـانا" للصوتيات مؤخراً بتجديد
عقد الفنان العـراقي كاظم الساهر
يف باريـس  ،وذلك بعـد انتـهاء فـترة
العقد املوقع بينهما.
ويـعتبــر السـاهــر من أكثـر الفنـانني
ثـبـ ــات ـ ـاً يف شـ ــركـ ــة "روتـ ــانـ ــا" ،حـيـث
يــواصل مـشــواره الـفنـي معهــا منــذ
12عـ ــام ـ ـاً ،كـمـ ــا يـ ـســتعـ ــد ال ــسـ ــاهـ ــر
للسفر الى القاهرة خالل منتصف
شهــر رمـضــان حتــى يــسجل أغــاني
ألبـومه اجلديـد الذي مـن املقرر أن
يطرح يف عيد األضحى املقبل.
ومن املقرر أن يلحـن الساهـر أغاني
األلـب ــوم بـنف ــسه .كـم ــا يـتع ــاون مع
ع ـ ــدد مــن ال ـ ــشع ـ ــراء م ــنهــم ك ـ ــرمي
العــراقي ،أسعـد الغـريـري ،الـدكتـور
مـانع سعيـد العتيبـة ،الشيخ نـهيان
بن زايد ،والشاعر أسير الشوق.

عمرو دياب يف ديب
دبي  /وكاالت
يحيـي املطـرب العـاملـي عمـرو ديـاب حـفالً غنــائي ـاً يف دبي
يـوم  16تشـرين الثـاني املـقبل ،وسيـأتي هـذا مبـاشـرة بعـد
إطالقه أحدث اسطواناته الغنائية ،ومن املقرر أن يحضر
احلفل عدد كبير من اجلمهور.
ك ــان آخ ــر حفل لـ عـم ــرو يف اإلم ــارات مـن ــذ ع ــامـني ،ومـن
املتــوقع أن تـعلن شـركــة"صن دانــس" منـظمـة احلـفل عن
تفاصيل مكـان احلفل وأسعار وأماكن بيع تـذاكر الدخول
قريباً.
مـن ناحـية أخـرى أوشك عمـرو علـى االنتهـاء من ألبـومه
اجل ــدي ــد ال ــذي مـن املق ــرر أن يـط ــرحه يف عـي ــد الفـط ــر
املقـبل ،ويتعـاون يف البـومه هــذا مع مجمـوعـة كـبيـرة من
ال ــشع ــراء واملـلحـنـني مـنهـم حـمـي ــد ال ـش ــاع ــري ،وعـم ــرو
مصطفى ،ومحمد يحيي.
وااللـبــوم مـن انـتــاج شــركــة"روتــانــا" الـتـي يـتــردد أن هــذا
االلبــوم سـيكــون اخــر تعــاون يـجمـع بني الـطــرفـني ،ومن
املـتوقع بعـدها أن ينـتقل دياب إلـى شركـة"جودنيـوز" التي
ميتلكها عماد الدين أديب.

