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أول أغنية
        
      
      

       
 


      



مطربة العراق االولى


     




جانب خفي في حياتها
       


        
       
        
       


       
       




    

  
       

      
     
      
      
         


مجلة  الف باء 1986

عفيفة اسكندر وذكريات فنية
 عادل الهاشمي 
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عفيفة اسكندر وذكريات فنية

العدد (2635) 

السنة العاشرة 

الخميس (1) 

تشرين الثاني 2012
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من أين استقت شخصيتها 
الغنائية؟


      

    
     
   
     
    

    

     
     




تقبل األلحان المنسجمة مع 
صوتها

    
    
     
      
     
       

      
     
     
     
 


جابو كلي أو المسدس السريع







     




     

     
    


    




     


    
    
     


     

     


     
  

     







    
   



      


     
     
    
     
     
      
     
    



     




عفيفة اسكندر لون فريد في الغناء
سعاد الهرمزي 
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العدد (2635) 

السنة العاشرة 

الخميس (1) 

تشرين الثاني 2012

عفيفة اسكندر: 

كمال لطيف سالم 

كــلــثــوم أم  تــغــنــيــهــا  أن  قــبــل  ــــــالل  األط ســمــعــت 
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العدد (2635) 

السنة العاشرة 

الخميس (1) 

تشرين الثاني 2012

د. سيار الجميل
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مصادر العطاء 
    

    
     
    
     
     
     
     
      
    
      


     

    
   

     
     
     


     
    

        


       

    

    
  


    
     


عفيفة اسكندر..
فنانة شكلت الثقافة جزءًا من هويتها
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السنة العاشرة 
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تشرين الثاني 2012

 صادق االزدي 

       

      
      
      
     
      


      



اكتسبت المعرفة عن أمها
        
      
      

     
      
     
       



سيدة صالون
     


       
      






      



شعراء وأدباء وساسة في مجلسها
      
     



     

     
     


     
      
     
        




الصحافيون العرب يسألون عنها
      
     
        
      






       
      
      

        

      



تساعد المحتاجين

     
 
    


     
     
      
       



أغانيها وسفراتها
      
      


      
      


مع مصابني وكاريوكا
       

       
     
        
     

    
     



مع زوجة نوري السعيد
      
      
       
   

       
       

      

      
       
  

  

        



       
      


جريدة االتحاد 1987
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فصلة من كتاب زعماء ومثقفون 
: ذاكرة مؤرخ للدكتور سيار 
الجميل

نكهة بغدادية طربية أصيلة
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العدد (2635) 

السنة العاشرة 

الخميس (1) 

تشرين الثاني 2012



    
     
    
   

    


    
     
    

   




  



    
   



    
    
    
    

    
   
    
    
   

    
     
    


    





    
     
  
      

   
     
    
 

     


     





تحت تهديد السالح


    
     
 

     
   
   
    
     


   
    

    




    

    
    

     
     
    
   



     

   




يا حافر البير ال تغمج مساحيها
     




ماذا كان  يدور في مجلسها؟ 
 امري سليم 
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عفيفة اكتشفت صبيحة إبراهيم
    
   

    
 
    
     
   
     
     
    

   
 
     
     
   


    

     
  

    
     

   
   
    



إشاعة موت عفيفة اسكندر
   
  
     
     
    
    
 

    
    
   
   
     
  
     
    

    




     
    
   

   
    
     
   
   
   
    
   


  
    
    
    
    
   
   
    
    

    
    
    
 

    
     
 
     
    
     
  
     


     
     
     
   
     

    
     
     
    


    
     
     
  
     
    





عفيفة اسكندر والسينما
  احمد فياض المفرجي 
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«من أين لكم هذا الحلو؟»
     
   
    
   
    

  


   




    






    

    
   
    
     

     


     
    



أول مطربة في التلفزيون

    


     
   
    
    




مداعبة
    
     
    

     
   
     
  


    
     
      

    



يمة انطيني الدربين


    
    
     
    
   

    


    
    
   
   
     
     
    
    
   
     



قصة حب مختلقة

    

    
    

عفيفة اسكندر.. وقصص الحب
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تشرين الثاني 2012

ـــــة غـــنـــائـــيـــة  ـــــام ق

عفيفة اسكندر توجه كلمة هادئة
إلى أم كلثوم 

 كوكب حمزة 
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عن جريدة االتحاد من ذكريات صادق االزدي 1984



    
     
    
      

 
  


    
   
    
  
    
     
    

   

      
    
     
     

    


     
   
    



    

     

    
    
    
   
     
    
    
   
     
   
   
   
     



حمام وردي معطر
   

     
     
    
   

    
    

     
    
     
    



مجلة االذاعة والتلفزيون اذار 
1977
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السنة العاشرة 
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تشرين الثاني 2012

عبد المجيد لطفي وكتابه (عفيفة)
 ناطق خلوصي
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السنة العاشرة 

الخميس (1) 

تشرين الثاني 2012

ننشر جزء مما جاء في هذا 
الكتاب النادر:
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العدد (2635) 

السنة العاشرة 

الخميس (1) 

تشرين الثاني 2012
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عن كتاب عفيفة تأليف عبد 
المجيد لطفي
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رئيس مجلس اإلدارة رئيس التحرير 

فخري كريم

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة 
المدى لإلعالم والثقافة والفنون

مدير التحرير: علي حسين

االخراج الفني: نصير سليم

لإلعالم والثقافة والفنون

 طبعت بمطابع مؤسسة  

نائب رئيس التحرير 

عدنان حسين

WWW. almadasupplements.com

1515

رئيس مجلس اإلدارة رئيس التحرير 

فخري كريم

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة 
المدى لإلعالم والثقافة والفنون

مدير التحرير: علي حسين
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*سينما الحياة 
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*إعجاب بعفيفة اسكندر !! 
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نشرت في ملحق جريدة "كل شيء" 
بغداد

حين تغنى رفائيل بطي 
بعفيفة اسكندر ونشر صورتها

 سليم البصون
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