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بغداد  –ياس ياس 
ـلـتـقى االذاعي والـتـلـفـزيـوني احـتـفى ا
بالفنان الـرائد حسن الشكـرجي بجلسة
اقيـمت علـى قاعـة اجلواهـري في احتاد
االدبـاء والـكـتـاب الـعـراقـيـ وبـحـضور
ي واصدقاء احملتفى نخبة من االكاد

به .
ــلــتــقى صــالح قــدم اجلــلـــســة رئــيس ا
الــصـــحـن قــائـال ( ســنـــتـــعـــرف الـــيــوم
بـالـتاريخ اجملـيـد لـلـمـوسيـقى من خالل
الـــضـــيف الـــذي كـــان عــلـى تــمـــاس مع
ـوســيـقى الــهـاجس واجلــمـهــور كـون ا
تنـعم باحسـاس مبـدعيهـا الذين اثـبتوا
وبـجـدارة ان يـقـدمـوا االبـداع واجلـمـال
للـجمـهـور انه الصـديق والعـازف حسن
الـشـكرجي الـذي نـراه دائـمـا في مـقـدمة
ــوسـيــقـيــة ) وعن ســيـرته الــصـفــوف ا
الـذاتـيـة اضـاف الـصـحن ( ولـد ضـيـفـنا
دينة الـناصرية عام  1949بدا شغفه
ـوسـيــقى مـنــذ نـعـومــة اظـافـره بــحب ا
كـانت بـدايـاته بـتـجـويـد الـقـران الـكـر
رحلة االبتدائـية انتمى الى فرقة وفي ا
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حامـد و(يـوم الـدين) لـلـمـخـرج أبـو بـكر
شوقي و(ورد مـسـمـوم) لـلمـخـرج أحـمد
فـوزي صالـح و(لـيل خـارجي) لـلـمـخرج
أحمد عبـد الله السيـد إضافة إلى (طلق
صـنـاعي) لـلـمــخـرج خـالـد ديـاب والـذي
عــــرض فـي االفــــتــــتــــاح.وقـــــال رئــــيس
ـهـرجـان مــحـمـود عـبـد الــسـمـيع بـعـد ا
االفـــتـــتـــاح في تــــصـــريح(قـــيـــمـــة هـــذا
تنافسة جاءت هرجان في أن األفالم ا ا
بــطــريق االســتــفــتــاء ولم يــتــقــدم بــهــا
أصـحـابـهـا هـذا االسـتـفـاء يـشـارك فـيه
أعـضـاء مـجــلس إدارة جـمـعـيــة الـفـيـلم
وأعــضــاء اجلـــمــعــيـــة وكــبــار الـــنــقــاد
هرجان على ).وأضاف (ا والسينمائـي
مدى سـنواته جنح بـأقل اإلمكـانات ولم
يقـبل الـدعم من رجـال أعمـال أو غـيرهم
حفـاظا عـلى نزاهـته وحيـاديته وهـو ما
أكسـبه سمـعـة طيـبة وأكـد تـركيـزه على
صنـاعة الـفيـلم وفنـياته ولـيس النـجوم
ــظـاهـر الـبـراقـة أو الـبـسـاط األحـمـر وا

ألوفة في مهرجانات أخرى). ا
وتتشـكل جلنـة التـحكيم من 11 عضوا
من كــتــاب ونــقــاد وصــنــاع الــســيــنــمـا
.ويـكـرم وبـرئـاســة اخملـرج هـاني الشــ
ــــهـــــرجــــان هـــــذا الـــــعــــام ثـالثــــة من ا

{ الــــقــــاهـــرة - وكــــاالت - تــــتــــواصل
فـعـالـيـات مـهـرجان جـمـعـيـة الـفـيـلم في
مصـر دورته اخلـامـسـة واألربـعـ التي
ركـز اإلبداع ـاضي  انطـلقـت السـبت ا
الفـني في دار األوبرا بـحفل بـسيط خال
من الــــــنـــــجــــــوم وامـــــتـأل بــــــصـــــنـــــاع
ـهـرجـان في  كـانـون الـسـيـنـمـا.ويـقـام ا
الثاني من كل عام لتـسليط الضوء على
ـتـمــيـزة الـتي عــرضت جتـاريـا األفالم ا
في مــصـر خالل الــعــام الــسـابـق ومـنح
األفـــضل مـــنــهـــا جـــوائـــز في مـــجــاالت
اإلضــــاءة والـــتــــصــــويــــر والــــديــــكـــور
ــكــيـاج ــوســيــقى وا والــسـيــنــاريــو وا
البس والـتـمـثـيل واإلخـراج.وجتـري وا
جـمــعــيـة الــفــيــلم اسـتــفــتـاء بــ نــقـاد
وصـنـاع الـســيـنـمــا عـلى األفالم لـوضع
قائمـة مختـصرة تـتنافس عـلى اجلوائز
ـكن إضـافة تشـمل سـبـعة أفالم فـقط و
فـيـلم آخـر إذا تـســاوى في الـتـقـيـيم مع
الفيلم السابع.وفي هذه الدورة تتنافس
ــــــهـــــرجــــــان أالفالم عـــــلـى جــــــوائـــــز ا
التالية:(بالش تبوسـني) للمخرج أحمد
عامـر و(زهرة الـصبـار) للـمخـرجة هـالة
القوصي و(حرب كـرموز) للمـخرج بيتر
ـاس) لـلـمـخـرج مروان مـيـمي و(تـراب ا
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ماريا كاري

لتقى االذاعي والتلفزيوني يحتفي بحسن الشكرجي ا
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اعـلن اخملرج فـادي حداد عن بـدء تصـوير
فـــيــديــو كــلــيب جــديـــد لــلــقــيــصــر كــاظم
الـســاهــر.حـداد نــشـر عــبـر حــســابه عـلى
مـوقع (فـيـسـبـوك) صـورة لـلـقـيـصـر وعـلق
عـلـيـهـا: (أول يـوم تـصـويـر الـقـيصـر) من
دون اإلفــــصــــاح عن تــــفــــاصــــيل أخــــرى
لـلـعمل.يـشـار إلى أن مـشـاهد الـكـلـيب يتم
تـصويرها في بـيروت خالل الوقت احلالي
ــتـوقع أن يــتم طــرحه بـالــتـزامن مع ومن ا

قبل. عيد احلب في 14 شباط ا
وكـانت أخـر أعمـال الـساهـر الـفنـيـة أغنـية
(صـبــاح اخلـيـر) كــلـمـات كــر الـعـراقي
أحلـان طالل توزيع فـاضل فالح إشراف

عام خالد أبو منذر.

نـتج فاروق صبـري ومديرة العمـري وا
التصويـر نانسي عـبد الفتـاح ومهندس
الــديـــكــور مـــحــمــود مـــحــسـن.ويــهــدي
ـهــرجـان دورته اخلــامـســة واألربـعـ ا
لـلـنــاقـد الـسـيــنـمـائي الــراحل عـلي أبـو
شادي (1946-2018) فيـما اخـتيرت

مثل شفيق السينمائي الراحل هم ا
نـور الـدين وكـاتب الــسـيـنـاريـو يـوسف
جـــوهــر واخملـــرج كـــمـــال ســـلـــيم. ومن
ـمـثـلة الـسـينـمـائـيـ احلـالـيـ يـكـرم ا
مـثـل يحـيـى الفـخـراني لـيـلى عـلـوي وا
واخملرج جالل الشـرقاوي والـناقـد أمير

هرجان هذا مثلة يسرا ضيف شرف ا ا
العام.

وتـقـام عـروض األفالم ونــدواتـهـا حـتى
ركـز اإلبـداع الـفني الثـاني من شـبـاط 
هرجان بينما يقام حـفل إعالن جوائز ا

في التاسع من الشهر ذاته.
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الــكــاتب الــعــراقي صـــــــــدر له كــتــــاب بـــــــــعــنــوان
ــــــــــــة) عن (اوراق مـــــــــــســروقـــة من دفـــاتـــر قـــد
ويـقع في 112 صـفــحـة من الــقـطع مــطــبـعــة الـكــتــاب

الكبير.
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ـغربـيـة انـتـهت من تـسـجيـل عمـلـهـا الـغـنائي ـطـريـة ا ا
اجلـديـد (زعـلـنا مـن بعض). كـلـمات الـشـاعـر رمـضان
مـحــمـد وأحلــــــــان مـحــمـد يــحـيى وتــوزيع ســمـيـرة

سعيد.
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طـرب العراقي تلقى الـتعازي من زمالئه لوفاة والده ا
سائل الله ان يسكنه فسيح جناته.
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ي االردني تـــضــيـــفه مــســـاء الــيــوم الـــثالثــاء االكـــاد
اجلمـعية الـفلـسفيـة األردنيـة في محاضـرة حول (أزمة

اليسار الالتيني). في مقر اجلمعية بعمان. 
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الكـاتب العراقي صـدرت له مجموعـة قصصيـة بعنوان
ـأسي) تعبر عـن واقع حال العراقـي بعد عام (ركام ا

.2003
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صـريـة تـنـطـلق بـتصـويـر أول مـشـاهـدها في ـمـثـلـة ا ا
ـقبل.والعـمل تأليف مسـلسل (هوجـان) مطـلع  شباط ا

محمد صالح العزيب وإخراج شيرين عاد.
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31 كــانـــون الــثــاني احلـــالي.وكــشــفت
ـلك عـبـد الـله اإلقـتـصـادية في مـديـنـة ا
جدة عبر صـفحتهـا اخلاصة على احد
مواقع التواصل اإلجتماعي
أن حــفل كــاري ســيــقــام في
نـهـاية شـهـر كانـون الـثاني
وحتــــديــــدا اخلــــمــــيس 31
كـــانـــون الـــثــــاني وذلك في
أمسـية فنيـة ضمن فـعاليات
البـطولة الـسعوديـة الدولية

حملترفي الغولف. 
وكتـبت الصفـحة: "ألول مرة

ملكة. في ا
وفـي إحـــــدى األمــــســـــيــــات
الـفنـية في مـنطـقة التـرفيه..
ية ماريا كاري الفنانة العا
وذلـك ضـــمن الـــفـــعـــالـــيــات
ـــصــــاحـــبـــة لـــلـــبـــطـــولـــة ا
السعـودية الدولـية حملترفي
ــلك الــغـــولف في مــديـــنــة ا

عبدالله االقتصادية .
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حتـيي النـجـمة مـاريـا كاري  أول حفل
غـنـائي لـهـا فـي الـسـعـوديـة وذلك يـوم
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ــصـريــة يــسـرا انــهــا تـلــقت عــرضـاً ــمــثـلــة ا كـشــفت ا
ـمثل للـمشـاركة في مـسرحـية  3ايام في الـساحل مع ا
محمـد هنيدي اثـناء فتـرة التحـضيرات لـلعرض ولـكنها
اعتـذرت بـسـبب ارتـباطـهـا بـالسـفـر خـارج مصـر كـثـيرا

واعيد العرض. وصعب عليها االلتزام 
ـوقع الفـن الى انها واشارت يسـرا في تصـريح خاص 
متـحمـسـة لتـجـربة مـحمـد هـنيـدي ومـجدي الـهواري في
سرح واشادت بها وبتوقيـت عرضها مع بداية السنة ا
مؤكـدة (ان الـعـمل يـضم اكـثـر من فـنـان كـومـيدي وذلك

سرحية كوميدية). مهم بالنسبة 
وفي سياق متـصل تفكـر يسرا في الـعودة الى السـينما
هـا فيـلم (كيم أوفر) مع بعـد غياب 7 سنوات مـنذ تـقد
مي عز الدين عام 2011 حيث تعمل على اختيار فكرة
منـاسبـة والتـحضـيـر لهـا وتصـويرهـا هذا الـعام خـاصة

قبل. وأنها تغيب عن الدراما في شهر رمضان ا
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مثل  باسم الطيب تصوير يواصل ا
مشـاهده في مـسـلسل (يـسكن قـلبي)
تـألـيف بـاسل شـبـيب و إخـراج اكرم
ـوقع مـوقع دنـيا كـامل.. والـذي قـال 
ـــــــســــــــلـــــــسل فـن انه يــــــــؤدي في ا

دور(أنس) ضـــابـط الـــشـــرطـــة الــذي
يــعـــاني مـن ضــغـــوطـــات نــفـــســـيــة
ومـشـاكـل اجـتـمـاعـيــة تـنـعـكس عـلى
عـمــله كـرجل امن .. ووصـف الـطـيب
جتربة العمـل التلفزيـوني بعد غياب
سنـوات عن الـشاشـة الصـغيـرة  بأن

هنـاك اشتـيـاق ألجواء الـتصـوير مع
فــنـانــ وأصـدقــاء وهـذا اجلــو كـان
يفـتقـده) .. ومسـرحيـا يتـهيـأ الطيب
ألخـراج عمـل مسـرحي جـديـد اخـتار
له اسم ( الف حكاية وحـكاية) كأسم

مؤقت.
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إيـاك واالنغـمـاس في الـسهـر الـطويـل والتـدخـ .يوم
السعد االربعاء.
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تظـهـر مسـؤوليـات ملـحّة ومـهـمّة تـسلّط األضـواء على
براعتك .رقم احلظ.7
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تــتــحــمّس ثـم تــقع في الــقــلق وتــشــعــر بــأن أفــكــارك
. يوم السعد االثن مشوشة
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ــصـاعـب والـتــغـلب حـافظ عــلى قــدرتك عـلـى حتـمّل ا
عليها مهما تكن الظروف.
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تــثق بـنــفـسك وبــقـدراتك وخــيـاراتك وال تــتـأثــر بـأحـد
عادة.رقم احلظ 98.
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لـقــاء حـاسـم مع الـشــريك وخــصــوصـاً أنّ األخــطـاء
باتت تتكرر بينكما. 
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تـستـدعي بعض الـظروف الـتحـفظ واالنتـباه واالبـتعاد
عن ارجتال القرارات.
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ـــتــاعب يـــرهق أعــصـــابك ويــتــلـــفــهــا الـــســعي وراء ا
عاجلة أصبحت ضرورية. .ا
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جتـنـب اإلقـدام عـلى أي تــعـديل أو تـغــيـيـر في اجملـال
العاطفي.
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ـقبـلة. تـسـتجـد بعض ـا يـنتـظرك في األيـام ا حذار 
األمور في العمل.
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اإلغــراءات كــثــيـرة إال أن الــوقــايــة خــيـر مـن الـعالج
للمحافظة على صحة سليمة. 
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في العـمل تتسلّط األضواء عـلى مهارتك وقدرتك على
مواجهة األعباء.
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اكــتب مـرادف ومـعـاني الـكـلـمـات من
ـظـلـلة اعـلى الى أسـفل في الـدوائر ا

طلوبة: حتصل على الكلمة ا
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1- دولة اسيوية

2- عاصمة اسيوية

3- طراز سيارات خدمات

4- طراز طائرات مقاتلة

5- شجاع

6- حلف عسكري غربي

7- دولة اسيوية

8- العار

االعـالمي والـــنـــاشط الـــعـــراقي
ـقيم في لنـدن صدر له مؤخرا ا
كتاب بعنوان ( انتخابات الزمن
الـــــصـــــعب  –رؤيـــــة من داخل
االنـتـخابـات الـعـراقـية 2004-

.(2006

ـي االردني يـقـدم مـســاء الـيـوم لـلــقـاء الـثالثـاء االكـاد
نـتدى الـعربي لـلحـــوار حــول الشـهري الـذي يقـيـمه ا
ؤتـمــر الـقــومي الـعــربي بـ الـواقع والـطـموح) في (ا

نتدى بعمان. مقر ا

كاتي برايس

ــدرسي وقــدم بـعض انــشـاد الــنــشـاط ا
االغــــاني ذات الــــشــــهـــرة فـي احلـــفالت
الرسـمية والـوطنـية وبـحكم وجوده في
ــــدرسي وقــــربه من االالت الــــنــــشـــاط ا
وسيقيـة بدا يتعلم الـعزف على العود ا

ـوسـيـقـية تـلـح الـعـديـد من االعـمال ا
واخـــرهــا بــغــداد تــوام الـــشــمس الــتي
اخرجـهـاالفـنان غـا حـميـد وشارك في
العـديـد من الفـعـاليـات الـفنـية في داخل
وخارج العراق واشـرف على العديد من
ــهــرجــانــات كــمــهـــرجــان الــقــبــاجني ا
ــــوصــــلـي وعــــشـــرات ومالعــــثــــمــــان ا
ـــهـــرجـــانـــات وبـــعــــد بـــلـــوغه الـــسن ا

القانوني احيل على التقاعد ) .
احملتـفى به قال ( ان مـسيرتـي هي اكثر
من نـصف قرن في مـجـال االحـتراف في
االغـنـيـة الــعـراقـيـة النـهـا حتـمل رائـحـة

االرض .
ـــوســيـــقــيــة بـــدات اتــقـــرب من االالت ا
وبــــحـــكـم اجلـــيــــرة مع الـــراحـل طـــالب
الــقـرغـولـي وحـســ نـعــمه ودخـلت في
اخــتـــبــار كــان مـــعي الــفـــنــانــة ســـيــتــا
هـاكـوبـيـان وفـؤاد سـالم وكـوكب حـمـزه
كان عـازفـا بفـرقة الـبـصرة و تـعيـيني
فـي الــتـلــفــزيــون لــغــايــة قــرار اخلــدمـة
االلــزامــيـة الــذي الــزمـنــا بــالــعـودة الى
ـــســـرح الـــنـــاصــــريـــة ثم نــــقـــلت الـى ا
الــعـســكـري ووجـدت هــنـاك فــؤاد سـالم
والراحل راسم اجلمـيلي وقدمت لـلفنان
فؤاد سالم اغنـية اليـوم اله يوم كذلك
قــدمت لــســعــدون جــابــر اغــنــيـة يــازين
االوصاف ثم جـاءت رائعـة الـبنـفسج ثم

ثم الــكـمــان لــغـايــة اسـتــقـراره عــلى الـة
الــقــانـون  وبــعــد ان اكـمـل االبـتــدائــيـة
ـتـوسطـة لم يـحـالـفه احلظ بـالـدخول وا
الى معهـد الفنـون اجلميـلة لتـحول قسم
ــوســـيــقى بـــتــلـك الــســـنــة خلـــريــجي ا
الـدراســة االبـتـدائـيـة االمــر الـذي جـعـله
يــعـود الى مــديـنــته الـنــاصـريــة لـيــكـمل

ــعـلــمــ حـيث  دراســته في مــعـهــد ا
ـدرسي بعـدها تعـينه مـعلـما بـالنـشاط ا
انـتقل الى مـيـدان االحـتـراف في االذاعة

والـــتــلـــفــزيـــون عــام  1968بــعــد ان 
اختيـاره من قبل جلـنة اوفدتـها  االذاعة
والــتـلــفـزيـون بــرئـاســة الـفــنـان الـراحل
ــواهب في خــزعـل مــهــدي الكــتـــشــاف ا
ـهـا بـبـرنـامج يـعـنى احملـافـظـات وتـقـد
ـوســيـقى والـغـنــاء و اخـتـيـاره مع بـا
زمـيـله فـتـاح حـمـدان وحـسـ نـعـمه في
عام  1973 نـقــله من قـطـاع الــتـربـيـة
والـتــعـلــيم الى وزارة الـثــقـافـة واالعالم
بعـدهـا اسنـدت اليه قـيـادة فرقـة االذاعة
والــتـلــفـزيــون اضـافــة الى اخـتــصـاصه
كـعــازف لـلـقــانـون وكـان مـن ابـرز كـتـاب
ـوسـيقـية بـتلك الـفتـرة واطلق النـوطة ا
عليه الـنقادمـهندس االغـنية الـسبعـينية
وفي عــام  1988دخل كـــلـــيــة الـــفـــنــون
اجلميـلة بعدهـا اصبح مديـر عام لدائرة
ـوســيـقـيـة ومن اهم مـحـطـاته الـفـنـون ا

يـاطــيـور الـطـايــرة وصـوال الى عـزاز ثم
حـاسبـيـنك لفـاضل عـواد ) وعن اسـباب
ـسؤول تـردي االغـنـية الـعـراقـيـة قـال( ا
االول وســــائل االعالم الــــتي لـم تـــراعي
الــضـوابـط وااللـتــزامـات الــفــنـيــة االمـر
الــذي ذابـت فــيه كــوادر فــرقــة االنــشــاد
العـراقيـة بـسبب عـدم وجود الـبديل) ثم
داخالت بحق احملـتفه به منهم توالت ا
ـايـسـتـرو عـبـد الـرزاق الـعـزاوي الذي ا
قــال ( عــمـلــنـا مــعــا لـفــتــرة طـويــلـة في
اللجنة العراقيـة للموسيقى وكان طوال
حياته مـنضبـطا ذاتيـا وفنيـا وكان احد
الــتالمــيـذ الــذين درســتـهم وكــان يــهـتم
ـلـحـن كـثيـرا في الـنـوطـة كون اغـلب ا
داخالت اليجـيد كتـابتهـا ) واستـمرت ا

من زمالءه . 
وفي ختام اجللـسة  تكـر الشكرجي
بــدرع اجلــواهــري قــدمه الــبــاحث عــلي
الــشــبــيب وقالدة االبــداع قـدمــهــا عــبـد

الــــرزاق الــــعـــزاوي
و الــــتــــقــــاط
الــــــــصـــــــور
التـذكارية

{ لــوس اجنــلــوس  –وكــاالت - أنــشــأت
عـــارضــــة األزيــــاء األمـــريــــكــــيـــة ?كــــاتي
بـــــرايس?حـــــســـــابـــــاً إلبــــنـــــهـــــا من ذوي
اإلحـتياجات اخلاصـة هارفي.ونشرت عبر
صــفــحــتــهــا اخلـــاصــة عــلى أحــد مــواقع
الـتواصل اإلجـتمـاعي مـقطع فـيديـو إلبنـها
وهــو يـرقص عــلى أغـنــيـة كي كي وعــلّـقت
بـالقول(طفـلي اجلميل يريـد أن يتعلم كيف
يـنشـر لوحـاته عـلى صفـحته اخلـاصة).إال
أن هـذه اخلطوة إعتـرض عليهـا الكثير من
اجلـمــهــور طـالــبــ مـنــهــا إغالق حــسـابه

خوفاً من تعرضه للتنمر.
وكــانت بــرايس قــد فــازت مــؤخــرا في
مـعـركـة تـمـريـر قـانـون الـتـنـمـر عـلى
اإلنــتـرنت حــيث كـانت تــعـمل من
أجل إصــــدار قـــــانــــون جــــديــــد
تنمرين عبر اإلنترنت ـكافحة ا
الـذين يــسـتـهـدفـون األشـخـاص
من ذوي اإلحـتياجـات اخلاصة.

هرجان لقطة من افتتاح ا
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{ لــوس اجنــلـوس- وكــاالت - دافع
ـي جـاسـتـ بــيـبـر عن ـغــني الـعـا ا
ي  كريس براون غني العا صديقه ا
بـعـد اتـهــامه بـاالغـتـصـاب من امـرأة
مـجـهـولــة في الـعـاصـمـة الـفـرنـسـيـة
باريس.وعلّق بيـبر على إحدى صور
بــراون عــبــر أحــد مـواقـع الـتــواصل
اإلجتـمـاعي قائالً: (ال أحـد يـستـطيع
سك أنت األفضل).  وكـان براون قد

خرج عن صـمته وقـرر الدفاع
عن نـفــسه ونـفي الــشـائـعـات
الــــتي طــــالــــته ورفـع بـــراون
ـتـهـمـة دعـوى تـشـهــيـر ضـد ا
وصــــرَّح مـــــحـــــامــــيـه اخلــــاص

رافـــائـــيل تــشـــيــتـــشي (أن مـــوكــله
ـوجـهة إلـيه يـتـحـدى بـقـوة الـتـهم ا
كما سيـرفع بشأن إدانـته افتراءً يوم

دعي العام في باريس). غد مع ا
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جاست بيبر


