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نــقـاش مـفــتـوحـة إضــافـة إلى نـدوة
هرجان الرئيسية والتي ستتناول ا

واقع حريات التعبير في لبنان.
هـرجان وتأتي الـدورة الثـالثـة من ا
ـسـانـدة الـتـعـبـيـر احلـر ولـلـتـذكـيـر

نـتـجـات الفـنـيـة التي بـا
يـــتم قـــمـــعـــهـــا من قـــبل
ـــــكـــــلـــــفــــة اجلـــــهـــــات ا
بـحـمـايـتـهـا وذلك بـهدف
احلــــفــــاظ عــــلى الــــروح
اإليــــجــــابـــــيــــة لإلبــــداع

وإبعاد شبح القمع.
ـهرجـان بفـيلم ويفـتتح ا
اني بعنوان فلسطيني أ
(نـــادي ركـــوب األمــواج)
2016 إنـــــــتــــــــاج عـــــــام 
للمـخرج فيـليب جنات
. ومن ّــــــ ومــــــيــــــكـي 
ـــــهــــمـــــة الــــتي األفالم ا
ـهرجان تعـرض ضمن ا
فـيـلم وثـائـقي أفـغـاني –
أمــريـــكي بـــعــنـــوان (مــا

{ بـيروت - وكـاالت - يـنـطـلق يـوم
ــقـبل مــهــرجـان كــرامـة- الــثالثــاء ا
بيـروت ألفالم حـقوق اإلنـسان حتت
ـشاركة 16 عنـوان حرّروا الـكلـمة 
فــيـــلــمــا مـن لــبــنـــان ودول عــربــيــة

وأجنبية أخرى. 
و االعالن عن ذلـك  خالل مــؤتــمـر
صـحفي عـقدته اجلـمعـية الـلبـنانـية
ــنـــظـــمــة مـــعــمل 961 لـــلــفـــنـــون ا
للمهرجان بـاالشتراك مع مؤسسات
دولـــــيــــــة أخـــــرى في ســــــيـــــنـــــمـــــا
مــتــروبـولــيس أمــبـيــر صــوفـيل في

بيروت.
ـهـرجان في دورته الـثـالـثـة والذي ا
يـقام هـذا العـام بالـتـعاون مع مـركز
ــتــحـــدة لإلعالم في بــيــروت األ ا
وســـفــارات ســـويـــســرا والـــتـــشــيك
وهـولـندا فـي لبـنـان يـستـمـر ألربـعة
أيــــــــــام.ومن بــــــــــ االفالم ســــــــــبع
وثــائــقــيــات طـويــلــة وأربــعــة أفالم
وثـائــقــيـة قــصــيـرة وخــمــسـة أفالم
روائـيـة قـصيـرة سـيـتـبعـهـا حـلـقات

Ã«d « ÕU³  Ò̀ýuð  œË—ËË  «œUNý

 dO)UÐ tK « rJ×³

{ بــيــروت  –وكــاالت - قــدمت اجلــزائــريـة
ســعــاد مـــاسي بــاقـــة شــامــلـــة من األغــاني
وقـعة بأنغام شرقـية وغربية في لـيلة طربية ا
عـنــد افــتـتــاح مـهــرجـان زوق مــكـايل بــجـبل
سرح غنية اجلزائرية على ا لبـنان. وأطلت ا
بـقميص أبـيض وبنـطال أسود بـسيط وحذاء
ريــاضـي أضــفي جـــوا من احلــمـــيــمـــيــة مع
اجلمـهور وتـأبطـت اجليـتار الـذي ال يفـارقها
في حــفالتــهـا ومـن خـلــفــهــا أربـعــة عــازفـ
شـــكـــلـــوا مــعـــا فـــريــقـــا مـــتـــنــاغـــمـــا طــوال
الـــســـهــــرة.وقـــالت مـــاسي (46 عـــامـــا) في
ــدني ــســرح يـــعــطــيــنـي أمل و تــصــريـح(ا
بــالـفــرحــة الــتي ال تــضـاهى وعــنــدمــا أبـدأ
بالـغـنـاء أعـيش احلـكايـة الـتي حـصـلت معي
عــنــدمــا كـتــبـت األغــنــيـة).وأضــافـت (خــتـار
موسـيـقـيـ أصـدقـاء ونـصـبح عـائـلـة واحدة
ألننـا نعمل سويا لـساعات طويلـة لذا يشعر
احلاضـر لـلـحـفلـة أنـنـا نـرجتل األغـاني على
ـــســرح مـــبـــاشـــرة نـــظـــراً النـــســـجـــامـــنــا ا
ـرة الـثـالـثـة الـتي حتـيي فـيـها التـام).وهـذه ا

ماسي حفال في لبنان .
وغـنّت ابنـة مديـنـة باب الـوادي باجلـزائر من
ة واجلـديدة عـلى حد سواء ألبـوماتـها الـقد
بــنــبـرات مــلــؤهــا احلــنــ والـشــجن واحلب
والــفــرح وصــوت قــوي جــهــور خــصــوصـا
عـنــدمـا أدت بـالــعـربــيـة الـفــصـحى قــصـيـدة
ــؤتــمن) الــتي أحــمــد مــطــر (زار الــرئــيس ا
وجــهت عــبـــرهــا حتــيــة إلى كل من يــحــارب
ـا أن صــاحـبــة ألـبــومـات الـديــكـتــاتـوريــة.و
تـكلمون) و(حرية) تعـتبر نفسها (راوي) و(ا
جزائـرية أمازيغـية تنـتمي للـثقافة الـعربية
فــكــان ال بـد من أغــان بــلـهــجــة الـبالد
والـقـبائل مـثل (دار جـدي) و(طـليت
على البير) و(يا ولدي) و(خلوني)
وغـيرها .وكـان مسك اخلتام مع
األغـنية الرومانـسية (غير أنت)
الــــتي اضــــطــــرت مـــاسي أن
تـعــيــدهــا ثالث مــرات نـزوال
عـلى رغــبــة اجلـمــهـور.ورغم
تمـكنها من الغناء بالفرنسية
ــغــنــيـة واإلنــكــلــيــزيــة فــإن ا
ــيـــة تــفــضل الــغــنــاء الــعــا
بـاألمازيغـية (ألنهـا هويتي

وأصلي).

هم لغالبية منهاج نوعاتية االذاعية وخاصة الصباحية منها هي العصب ا يقينا ان البـرامج ا
ـنصـرم تـقـدم برامـجـهـا وفتـراتـها االذاعـات  وكانت اذاعـة بـغـداد ومنـذ سـبـعيـنـيـات القـرن ا
الصباحية التي تـنطلق من السادسة ولغـاية التاسعة صباحـا بفترت صباحـيت اطلق عليها
وسـيقى واالغاني الـصبـاحية الى الـفتـرة الصبـاحيـة االولى والثـانية وكـانت تنـقل للمـستـمع ا
ـنـوعات واالخـبـار اخلفـيـفة الـتي تـناسب الـصـباح وتـطورت تـلك الـفتـرتـ الى برامج جانب ا
صباحـية تقـدم من السابعـة لغايـة التاسـعة صباحـا ضمنـها برامج ارشاديـة واخرى ترفـيهية
وغنائية التي تـتضمن اغاني السيدة فيروز واطـلق عليها في الثمانيـنيات نوافذ الصباح الذي
ـقـابل اي في ــدة وفي ا ــدرس ولي اشـرف بـاخــراجه في تـلك ا كـانـت تـقـدمه الــسـيـدة امل ا
ـذيع الرائـد عبـد الواحد اذاعة صـوت اجلمـاهيـر التي كـانت تنـافس براج اذاعـة بغـداد كان ا
الي من مـحسن يـعـد ويقـدم بـرامجـهـا الصـباحـيـة ويقـيـنا نـال الـبرنـامج اعـجاب ومـتابـعـة ا
ـسـتمـع كـتـوبة يـومـيا من ا سـتمـعـ داخل وخارج الـعـراق وهو يـتـسلم االف الـرسـائل ا ا

. عجب وا
علم عـبد الواحد محسن الذي عرفنـاه مذيعا ومقدما تلفـزيونيا لبرامج الصحة نعم الزميل وا
واخـرى منـوعـاتيـة تـميـز وانفـرد في االعـداد والـتقـد االذاعي وسـجل حضـورا  كـبيـرا ونال
ـسـتـمــعـ من خالل مــايـقـدمه من بــرامج اذاعـيـة مــنـوعـاتــيـة  وسـعـادتي احــتـرام ومـحـبــة ا
التـوصف اليـوم وانـا استـمع الى بـرنـامج (صبـحـكم الله بـاخلـير) من اذاعـتـنا بـغـداد وصوت
كتـنز باالحساس والدفء واحليويـة ليذكرني بايام الزمن اجلـميل  تيقنت ان العمر محسن ا
يـشيخ والـوجوه تتـغيـر لكن الصـوت يبقـى رخيمـا بل يحلـو مثـلما يـتجـدد ويجمل (الـكاشان )
تع بصـحبة حتيـة زميلي وصـديقي عـبد الواحـد محسن وانت تـقدم اروع بـرنامج صبـاحي 

صوت نسائي جـميل اخترته بعـناية ودراية  وبقفـشات اخملرج اجملتهد
جعفر الزبيدي الذي عرفته مخرجا مبدعا .

نـعم اشـد على مـاتـقـدمـوه لـلـمسـتـمع الـكـر من اغـاني ومـوسـيقى
واخبار منـوعاتية خفيفة الظل  تطير مع نسمات الصباح وان كانت
ريحـة وتصبح  مع الهـبة في صيـفنا هـذا لكنـها تعـطرنا باالجـواء ا
ماتبدعون نـسمات باردة  فصـبحكما الـله باخلير يومـيا ودائما ايها

بدعون والطيبون. ا

أبطال فـيلم (نايـلة واالنتـفاضة) من
فلسط ورولى سالمة مـنتجة فيلم
(نــايـلـة واالنـتــفـاضـة)من فــلـسـطـ
ايـضـا والفـوز طـنـجور مـخـرج فـيلم
(ذاكـــرة فـي اخلـــاكـي) من ســــوريـــا
وبسمة فرحـات مخرجة فيلم

(خسوف) من لبنان.
ـهـرجـان هـيـثم وقـال مـديــر ا
شمص في تـصـريح (أن هذه
الـدورة الـثـالـثـة تـأتي لـطـرح
الـقـضايـا الـسـاخـنة الـعـالـقة
في مسـار الـثقـافة احلـقوقـية
احملــلـيــة مـثل ازديــاد حـاالت
ـعـرفـة والـتـعـبـيـر ـنع مـن ا ا
والـتي بـرز العـديـد مـنـها في
اآلونــة األخــيـرة بــشــكـلــيــهـا

القانوني والعرفي).
ــهـرجــان كـرامـة - ويــسـهم ا
بيروت ألفالم حقوق اإلنسان
عـلى غـرار مـهـرجـانـات أفالم
ــعــروفــة حــقــوق اإلنــســان ا
ـيــا في تـســلـيـط الـضـوء عــا

ـنـتـجة يـجـلـبه الـغـد) لـلـمـخـرجـة وا
ؤلفة االمريكية بيث ميرفي . وا

هرجان الـباقر جعفر ومن ضيوف ا
مــخـرج فــيــلم (الـفــرقـة) من الــعـراق
ونـــائــلــة الــعــايش ورأفت الــزقــوط:

عــــــــــــــلـى أفـالم
السيـنما الـرافضة
لـلعـنـصريّـة وخـطاب
الكـراهـية والـتـميـيز

والظلم.
وحـــــمــــــلت الـــــدورة
ـهـرجان األولى من ا
2016 فـي عـــــــــــــــام 
عـــــنـــــوان اآلخــــرون
وهـــدفـت إلى زيـــادة
الـوعي حـول حـقوق
الالجئـ واألقلـيات
في لــبـنــان والــعـالم
الـــعـــربـي بـــيـــنـــمـــا
اتـــــخــــــذت الـــــدورة
الـــثـــانـــيـــة فـي عــام

 2017عنوان
الـهُــويّـات اجلـديـدة
حـيث ركّـزت على
احملـــــــــتــــــــوى
اإلنــــســــاني
احلـقوقي

.

وخــــلـــــقـه وتــــواصـــــله مـع اجلــــمـــــيع
وخــصــوصـــا انــني عــمـــلت مــعه عــدة
اعمال ) . وفي ختام اجللسة  تكر
احملــتــفـى به بــدرع اجلـــواهــري قــدمه
الـشـاعـر ابراهـيم اخلـيـاط وبـدوره قدم
الـسـراج هــديـة عـبــارة عن مـايــكـرفـون
اذاعي قـد الـى احتـاد االدبـاء وقالدة
االبداع قدمهـا الرائد محـمد خطار الى
احملــــتــــفى بـه والــــتــــقــــطت الــــصــــور

التذكارية. 
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ــــطــــرب الــــعـــراقـي مــــشــــغـــول ا
بتـسجـيل وتصـوير اغـنيـة (جزاك
الــله يــا بــويـة) كــلــمـات الــشــاعـر
كــر الـعــراقي واخــراج الـفــنـان

تيسير حداد.
‰«c¼ WFLł b UŠ bLŠ«
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الـشـاعـر الـعـراقي ادار االمـسـيـة الثـقـافـيـة الـتي نـظّـمـتـها
ـركز الـعام في بابل ـستـقلة / ا جـمعـية الرواد الـثقـافية ا

بعنوان ( قراءات شعرية لشعراء مدينة القاسم )
rÝU  œU¹“

الروائي االردني الـراحل  انطـلقت امس الـسبـت فعـاليات
ندوة بـأسـمه نـظـمتـهـا مـؤسسـة عـبـد احلمـيـد شـومان في
عمـان بعنوان (زياد قاسم: راوي عـمان) شارك فيها عدد

من أساتذة اجلامعات وكتاب ونقاد الرواية في األردن.
 ÊUÐuł ÕU —

ركـز الثقافي العربي في أبو الشاعـرة السورية  وقعت با
ـعنون (حلم) الصادر عن رمانـة ديوانها الشعري األول ا

ون للنشر . دار د
 ÂuKÝ qO √

الفنـانة  العراقية اقام لها البيت الثقافي الفيلي بالتعاون
مع مؤسسـة هواجس للـثقافـة والفنـون معرضـا تشكـيليا
مع عقـد جلسـة ادارها اإلعالمي عـدنان القـريشي مـقدما

ية. نبذة مختصرة عن سيرتها الفنية واألكاد
 w UÝ …ULŠ

مـدير الـثـقـافـة في حمـاة بـسـوريـا اعلن انـطالق فـعـالـيات
مهـرجان حماة الثقافي األول في السادس والعشرين من
هـرجان تـكر عدد تمـوز اجلاري وسيـتم خالل افتـتاح ا
وسيقى. من الوجوه الثقافية في مجاالت األدب والفن وا

تــقــبل عــلـى احلـيــاة بــعــد آخــر نــزهــة مع أصــدقــائك
وفرحتك من قلبك بها. 

qL(«

تسـير األمـور كمـا تـشتـهي. وال تدع الـسمـنة تـسيـطر
عليك.رقم احلظ 2.

Ê«eO*«

تـشعر بـالتوتـر قليالً لـكنك تبـدأ مسيـرة عمل تسـتمرّ
مدة طويلة.
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حــذار االنـفـعــاالت الـتي تــدفـعك إلى الــقـيـام بــأعـمـال
طائشة تثير غضب الشريك.

»dIF «

تفهـمك لوضع الشريك يـترك انطبـاعاً جيداً لديه .رقم
احلظ 3.

¡«“u'«

فــكّـر في مــسـتــقـبــلك إذا أردت احلـفــاظ عـلـى صـحـة
رشيقة رقم احلظ 3.

”uI «

سؤولـية جتاهك في حال مواجهتك الشريك يـشعر با
أمراً ما.رقم احلظ.8

ÊUÞd «

شـاريع الواعدة امامك فـرصة لالنـخراط في بـعض ا
ربحة. رقم احلظ.4 وا

Íb'«

ـغريـات التي تـكـون نتـيجـتـها أكـثر من تقـاوم جمـيع ا
سيئة وتدافع عن صحتك بشراسة. 

bÝô«

ال تثق بالـشريك بسبب جتاربك السـابقة التي علمتك
 . قرب احلذر حتى من ا

Ë«b «

يـعـاكـسـك هـذا الـيـوم ويـحـمـلك هـمـومـاً كـثـيـرة لـكـنك
تتحرر من هذه األجواء الضاغطة.

¡«—cF «

تـواظب على مـا بدأته عـلى صعـيد الـريجـيم وتتـحسن
تدريجياً وتستعيد رشاقتك.

 u(«

Âu−M «Ë X½√…œuIH*« WLKJ «

الـــكــلـــمــات لـــهــا مـــكــانـــهــا
ناسب داخل الشكل اعد ا
تـرتـيـبـهـا واكـتـشف الـكـلـمـة

فقودة: ا
(مدينة عربية):

عــاطــفـة  –ابــنــاء- عــقــول –
نــــيــــروبي  –هــــزائم  –رق –
رمــان  –نـــبــيل  –يــوسف –
حـــــــسن  –طــــنـــ  –رفح –

سائس.
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ـبـتــدعـة من قـبل مـطــربـون ريـفـيـون لم ا
يـضـعـوا في حـسـابـاتـهم انـهم يـعـمـلـون
على ابتـداع طور ولـون جديد في الـغناء
ـفـاجأة ـا كـانـوا يخـلـقـون طـربـا من ا إ
ألحداث توازن ). موضحا(انه ألّف كتابا
بـعــنـوان: الـوســاطـة في كـلـمــات الـغـنـاء
وذجا  يستذكر العراقي داخل حسن ا
فـيه الـلـون الـريفـي للـغـنـاء ويـسـتـعرض
ـة األصـيـلة مـجمـوعـة من األغـاني الـقد
ـلــحن والـكـاتب ــطـرب وا ويـشــيـر إلى ا
ــثـــلـــون نــقـــاط اإلبـــداع لـــتــلك الــذيـن 

األغاني).
ـلــحن هــيــثم شــعـوبي بــعــد ذلك امــتع ا
احلـضور بـأغـاني عراقـيـة أصيـلـة لكـبار
طـرب كما غـنى عدة أغاني الفنـان وا
كــان هـو قــد حلـنّــهـا لــفـنــانـ عــراقـيـ
مـــعـــروفـــ هـــذا واعـــلن شـــعـــوبي( انه
ــسـتـقــبل الـقـريـب أمـسـيـة ســيـقـيم في ا
ـقام الـعراقي غنـائيـة شـاملـة تخـتص با
بالتعاون مع احتاد أدباء وكتاب بابل).

ÊU e « ≠  ËdOÐ

كـشـفت الـفـنـانـة إلـيـسا عـبـر صـفـحـتهـا اخلـاصـة عـلـى احد
مـواقـع الـتــواصل اإلجــتـمــاعي عن بــوسـتــر ألــبـومــهـا
اجلديد الى كل اللي بيحبّـوني.ونشرت إليسا صورة

لبوستـر األلبوم وعـلّقت: (الى كل اللي بـيحبّوني..
ألبوم جديد).وتواصل إليسـا تشويق متابعيها من
خالل نشـر بعض من كـلمـات أغنـياتـها اجلـديدة
قبل طـرح األلبـوم بـالكـامل وسـيضم األلـبوم 16
صـرية واللبنـانية لم يسبق أغنية بالـلهجت ا
أن طرحـت منـهـا أغـنـيات مـنـفـردة وسـتـحمل
أغــنـيــات األلــبــوم الــعـنــاوين اآلتــيــة مــنــهـا
:كرهني أنا وحيدة كثـيرة عليه وغيرها
وتتـعـاون فـيه مع عـدد من األسـمـاء التي
لم يسـبق أن تـعـامـلت معـهـا مـثل سـليم

ولى. عساف وعلي ا
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لـتـقى االذاعي والـتلـفـزيوني احـتفـى ا
عــلى قـاعــة اجلـواهـري بــاحتـاد الـعـام
لالدبــاء والــكـتــاب الــعــراقـيــ مــسـاء
ـــاضي وضــمـن جــلـــســاته الــثـالثــاء ا
ـصـورين الـرائـد االسـبــوعـيـة بـشـيخ ا
صـبـاح الـسـراج  قـدم اجلـلـسة رئـيس
لـتقى اخملـرج صالح الـصحن قائال ( ا
نــســتـــضــيف الــيــوم عـــلــمــا من اعالم
ـــلـــتـــقى ورمـــز من رمـــوز الـــثـــقـــافــة ا

التلفزيونية والسيـنمائية ضيفا كبيرا
) مضيـفا ( جلسـة اليوم ملـؤها احملبة
رفـقـة وزمـالـة عـبـر فـتـرات مـتعـددة من
احلـيــاة وهـو صــاحب جتـربــة كـبــيـرة
انــنـــا نــتـــحــدث الــيـــوم عن الــصــورة
والعـقليـة البصـرية ) مضـيفا (الـسيرة
الـذاتـيـة لـلـرائـد صـبـاح الـسـراج تـقول
انه من مــوالــيــة بــعــقــوبــة  1954دخل
االذاعة والـتلفـزيون عام  1977بعنوان
مـصـور فـوتـوغراف ودخـل دورات عده

للتصوير التلفزيوني وهو عضو نقابة
الـفـنـانــ الـعـراقـيـ  عــضـوه نـقـابـة
الـصـحـفيـ الـعـراقيـ عـضـو جمـعـية
ــصـورين الـعـراقـيــ صـور مـسـلـسل ا
حرب البـسوس اخراج عـمانؤيل رسام
ومـسـلـسل الـنـعمـان االخـيـر ومـسـلسل
الـصـيـادون لـعبـد الـعـلـيم طـاهـر وعمل
مدير تـصوير في مـسلسل بـيت البنات
جلــمــال عـــبــد جــاسم وعـــمل مــصــورا
ـسـلـسل هــمـوم عـائـلـيـة تـلـفـزيــونـيـا 
لعزام صالح وصور العديد من االعمال
التلفزيونية وعمل في قناتي البغدادية
وهـنـا بــغـداد مـديــرا لـقـسم الــتـصـويـر
وتـــوالت اعـــمــالـه بــتـــصـــويــر اعـــمــال

تلفزيونية وسينمائية) . 
والـــــتف احلـــــضـــــور حـــــول الـــــرائـــــد
ـعـلم محـمـد خطـار الذي الـتلـفـزيوني ا
صورين تتـلمذ عـلى يديه الـعديـد من ا
واخملــرجــ واصــر الـــســراج عــلى ان
ــنــصــة حـيث يــقـوم خــطــار بــاعـتالء ا
حتــدث عن الــســراج قـــائال ( كــنت انــا
مـــصــورا في ســـتــديــو  2وقــريـــبــا الى
اخملـرج وكـان صـبـاح السـراج يـعمل
في قسم الديكور انذاك لـكنه كان قريبا
ده الى االستديو يتردد كثيرا بعدها 

اصــبح الـســراج مـسـاعــدا مـعي وكـان
يحـمل الطـيبة واالخـالق وحب العمل)
ومن جـانـبه قـال الـسـراج مـعـقـبـا على
حـديث مـحـمـد خـطـار ( اشـكـر مـعلـمي
االول مــحـمــد خـطــار فـبـدايــاتي كـانت
معه قدمنا عدة اعـمال بعدها اشتركت
بتصوير عمال لكارليو هارتيون وكنت
اجـــلب الــكـــامــيـــرا دون عــلـــمه وكــنت
مجازفا في كل شئ وعملت معه سبعة
افالم ) بعـدهـا توالت الـشهـادات بحق
الـــســراج من قـــبل زمالئـه واصــدقــائه
منهم اخملـرج نزار الفـدعم الذي قال (
يــوجــد شئ هــو الــفن واالبـداع و
ــــيـــزه اجلـــلــــســــة الــــيــــوم 
وحـمـيـمـيـة والـسـراج يعـمل
بـصــمت وهـدوءه  نـقـطـة
الــتــقــاء ولــيس نــقــطــة
خالف وانا سـعيد به
الــيــوم وبـالــتــكـر
هــــذا ) وشـــهـــادة
اخــــــــــــــــرى مـن
الــفــنــان عـزام
صـالح اشـاد
بها (بابداع
الــــســــراج

ي الــعـراقي تـلــقى شـكــر وتـقـديــر وزيـر الـتــعـلـيم االكـاد
الــعـالي والـبــحث الـعــلـمي عـبــدالـرزاق الـعــيـسى تـثــمـيـنـا
جلــهــوده في عــمل الــلـجــنــة اخلــاصــة بـبــرنــامج تــطــويـر

الكات التدريسية والبعثات البحثية خارج العراق. ا
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الـبــاحث الـعــراقي جتـري صــبـاح الـيــوم االحـد مـنــاقـشـة
اجسـتيـر (حتلـيل استـدامة الـدين العام في رسالـته في ا
ظـل تقـلب االيرادات الـنـفطـية في الـعـراق للـمدة - 2005

2015) وذلك في كلية االدارة واالقتصاد باجلامعة

وقــال مــديــر األمــســيــة الــبــاحـث احــمـد
اخلـيـال (إن إقـامـة أمـسـيـة خـاصـة حول
الغنـاء العراقي خـطوة ايجـابية لالحتاد
نحو الـبحث في ألـوان الفـنون ) معـتبرا
(اسـتـذكـار الـغــنـاء الـعـراقي األصـيل من
ـشـهـد خالل بـاحـثـ مـخـتـصـ يـدعم ا
الـــــــــــفـــــــــــنـي
ويـــــــــــــؤسـس
لتـواصل فني
بـــ احلـــراك
الــــــثــــــقــــــافي
والـفن بـشـكل

عام).
وحتـــــــــــــــــدث
هــــارون ( عن
بــــــــــدايـــــــــات
األغـــــــنــــــيــــــة
الــــعــــراقــــيـــة
التي انـطلقت
أطـــــــــوارهـــــــــا
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أقام االحتـاد العام لألدبـاء والكـتاب فرع
بــابل أمـســيـة فــنـيــة ثـقـافــيـة بــعـنـوان (
الغناء العراقي مختارات وقراءة) ضيف
فـيــهـا  الـبــاحث رشـيـد هــارون والـفـنـان

لحن هيثم شعوبي . ا

رشيد هارون يتحدث عن تطور االغنية


