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 دأبت نقابة الفنان الـعراقي بحلتها
اجلـديدة عـلى تـفعـيل انشـطـتهـا الـفنـية
وحتـريك عـجلـة الـنـقـابة بـعـدمـا شـهدت
تابـعة شـؤون الفـنان ركودا وقـامت 
وحتريـك االنشـطة الـفـنيـة الـتي ترعـاها
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احملـــمــــوديّـــة فـي مـــبــــادرة هـــدفــــهـــا
الــتـــواصل مـع الــطـــلـــبــة والـــكــوادر
الـتــدريـسـيّــة وطـرح الــقـضــايـا الّـتي
تــخصّ وتُـــعــنـى بــالــشـــأن الــثـــقــافيّ
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انــطـــلق مــؤخـــرا الــبثّ الـــتــجـــريــبيّ
) بالتعاون لـ(راديو اجلوالن التربويّ
والـتــنــسـيـق مع الـبــيت الــثــقـافيّ في
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وصل eOL²…∫ جبار جودي وطالل علي في حفل نقابة الفنان با  WKHŠ
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ـصريـة (نهـال عنـبر) أنـها ـمثـلة ا اعـلنت ا
مــوجـودة في مــســتـشــفى مــجـمع اجلالء
وذلك بـسـبب إصـابة ابـنـهـا الفـنـان حـسام
احلـســيـنـي بـقـطـع في أوتـار يــده.ونـشـرت
نـهال عـنـبر فـيـديو ظـهر مـن خالله ابنـها
الــفـنــان حــســام احلــسـيــني بــرفــقــة أحـد
األطـباء حيث  وضع يـده في جبيرة من
ـدة ثالثة أسـابيع اجلـبس سوف تـستـمر 
وعــلـــقت قــائـــلــة :(ألف سالمـــة يــا حس)
وسط دعـــوات من اجلـــمــهـــور بـــالــشـــفــاء
شـاركة شـريهان الـعاجل.  وتـقدم عـنبـر 
أبـو احلـسن وهايـدي كرم ونـدى رحمي 

برنامج (كالم ستات).

واالجتـماعـيّـة.. لتـكـون بوّابـة نلجُ من
ــعــرفــيّـة خاللــهــا لــشــتّى اجملــاالت ا
سـعـيًـا مـنّـا إلشـاعـة ثـقـافـة الـتـواصل
ـدرّس ومـدّ اجلـسـور بـ الـطـالب وا

في فضاء فنّي خالص).
وعن جــدوى هـذه اإلذاعــة الــتــربــويّـة
قال(يكاد يكون أحد األسباب الرئيسة
الّتـي دعتـنـا إلطالق هـذه الـنـافـذة هو
ـعــلـومـات ذلك الـزخم الــكـبــيـر مـن ا
اّلــــتي تـــــوفّــــره وســــائـل الــــتــــواصل
االجـتــمــاعيّ وهي بــالــطــبع مــتــاحـة
للـجـمـيع وفـيهـا الـصـالح والـطالح -
ولألسف الـشــديـد- بــدأتْ تـؤثّــر عـلى
ـــــاعــــات وشـــــرائح واســـــعــــة من قــــطّ
مجتـمعـنا -وبـاألخصّ التـربويّ منه-
فـــلـــهـــذا ارتـــأيــــنـــا أن نـــؤسِّس هـــذه
"احلــديـقــة الــوارفــة" وزرعــنــا فــيــهـا
الــــعــــديــــد من الــــقـــــيم والــــثــــوابت
واألخالق احلــمــيــدة والــعِــبــر الــتي
تربّينا ونشأنا عليها مستندين بقوّة
عــــلى إرثـــــنــــا اإلسالمـيّ الــــعــــظــــيم

واالجتـمـاعيّ وكـذلك تسـلـيط الـضوء
ــواهـب والــطــاقــات الـــفــنّــيــة عــلى ا
والعلمـيّة.. ومنـاقشة الـواقع التربويّ
والـتــعـلــيـمـيّ وقـال صــاحب الـفــكـرة
ــبـــادرة مــعـــاون إعــداديّــة وا
اجلــــوالن لــــلــــبــــنــــ عــــمــــاد
قـاسم(لـيـس خـافـيًــا عـلى أحـد
حجم التحدّيات الكبيرة الّتي
تـمــرّ به الــعـمــلـيّــة الــتـربــويّـة
والتـعلـيـميّـة في مـجال الـبنى
ناهج وغـيرها.. التحـتيّـة وا
ـلـقاة ـهـام الـهـائـلـة ا وكـذلك ا
عـــلى عــــاتق جـــمــــيع األســـرة
الـتــربــويّـة في الــبالد من أجل
ـستوى النهـوض واالرتقـاء با
الَّـــذِي يـــلــيـق بـــبـــلــد بـــحـــجم
الـــعــــراق وإرثه الـــتــــاريـــخيّ
العظيم.. فلهذا الغرض وغيره
من األسبـاب الّـتي دعـتـنـا لكي
نشـرعُ بـتـأسـيس هـذه الـواحة
الــــثــــقـــافــــيّــــة والــــتــــربــــويّـــة

وحـضــارتــنـا الــعــريـقــة وتــاريـخــنـا
وتراثـنـا الـهائل الـزاخـر بـالكـثـير من
ـباد العـادات والقـيم والـثوابت وا

العظيمة).
وعن الــتــعــاون مع بــيت احملــمــوديّــة
ضمـار قال مديره الثقافيّ في هـذا ا
ضمـيـر عـزيز فـالح(نـحن نـفرح كـثـيرًا
ــــشــــاريع حــــ نــــرى بــــزوغ هـــــذه ا
الـثــقـافـيّــة.. ومن شــبـابٍ واعـدٍ وواعٍ
كما نبـارك للقـائم علـيها انـطالقتها
الــرائــعــة وكـــبــيتٍ ثــقـــافيّ نــدعم كلّ
ـعـرفـيّـة الّـتي تـشـيعُ لـغـة ـشـاريع ا ا
.. وتــنـشــرُ الــثــقــافـة الـسـالم واحلبّ
واألدب والـفـنـون بـجـميـع صـنـوفـها
وبالتأكيد تعاوننا مع "وزارة التربية"
في هـــذا اجملـــال وغـــيـــره يـــصبّ في
ـــدرّس وتـــذلـــيل خـــانـــة الـــطـــالـب وا
الـعـقــبـات أمـام الــعـلـمــيّـة الـتــربـويّـة
والـتــعــلـيــمــيّـة الّــتي هي هــدف سـامٍ

يسعى اجلميع لتطويره).
وبــدوره أكّـــدَ مــســـؤول وحــدة األدب
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وسـيقي الـعراقي احـتفت به مـنظمـة البـصرة لـلثـقافة ا
في قـاعـة قـصـر الــثـقـافـة لـنـيـله شـهـادة الـدكـتـوراه في
ــوسـيـقـيـة مـن جـامـعـة حـلـوان الـفـلـسـفــة بـالـتـربــــــة ا

صر.
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اخملرجة االردنية تأهلت مسرحيتها (النافذة) مع ثالث
مــســرحــيــات اخــرى لـلــمــشــاركــة فـي الـدورة 11 من
سرح العربي الذي يقام للفترة من 10 الى مهـرجان ا

قبل في القاهرة. 16 كانون الثاني ا
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ي االردني ضـيفته اجلمعـية الفلسـفية األردنية االكاد
ــحـاضــرة حـول مـاركــسـيـة ضـمـن بـرنـامج الــثالثـاء 
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ـصـرفي الــعـراقي صـدر له كـتـاب (حـارس الـكـاتب وا
عـلـى بـوابــة الــذات) ضـمـن مـنــشــورات مــكـتــبــة الـدار

العربية للعلوم ببغداد.
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ــمـثـلــة الـســوريـة تـســتـعـد لــتـصــويـر مـشــاهـدهـا من ا
مسـلسل (طـوق البنـات) للكـاتب أحمد حـامد و إخراج

محمد زهير رجب.
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الـنـحـات الـعـراقي افـتـتح مـؤخـرا مـعـرضه الـشـخصي
(شــغف االجــسـاد) عــلى قــاعــة زين الــتــابــعــة جملـلس

االعمال العراقي في العاصمة االردنية عمان.
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مـثلة السـورية تقـدم مونودراما لـنص (امرأة وحيدة) ا
لداريـو فو وفـرانكا رامـا على مـسرح احلمـراء بدمشق
مفـتتحـة بأغـنية (عـيون بـهية) لـلمـطرب الشـعبي مـحمد

العزبي.
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أخــــــرى مـن كــــــوالــــــيس الــــــبــــــروفــــــات
والـتـحـضــيـرات مع اخملـرج مـرقس عـادل
الــذي اجـتــمع مع ادوارد في اخــر أفالمه
مثل سـامح حس (الرجل االخطـر) مع ا

ـقــرر نـشـره في خالل األيــام الـقـادمـة. وا
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ـدة 23 ســنـة بــعــد غــيــاب عن الــغــنــاء 
ـكــون من يــســتــعــد فــريق (اجلــبـسـي) ا
ـوسيـقي أحمد وزع ا الفـنان ادوارد وا
عادل والـسولـيست وائل خـضر والعب
اجليـتار مـحـمد صـباح لـلعـودة بالـفريق
مـرة أخرى. وكـان يـعمـل أعضـاء الـفريق
منـذ أشهر عـلى وضع خطـة للـعودة مرة
أخــــــرى وبــــــروفــــــات لـألغــــــانـي الــــــتي
ســيـــعـــودون بـــهـــا والـــتي تـــتــكـــون من
ــدلــيــهــات بــالــسـتــايل مـجــمــوعــة من ا
ــعــروف فـي لــبــنــان لــدالــيــدا وفــيـروز ا
ومـجـمــوعـة من أغـاني الــراي الـشـهـيـرة
بتوزيع ورؤية جديـدة تتناسب مع شكل
قـدمـة من الفـريق الـذي كان وسـيـقى ا ا
بدايته في 1995 وأحبه اجلمهور منهم.
وعـلـى صـعـيـد آخــر يـعـمل الــفـريق عـلى
على جتـهيز جـولة فنـية لـلفريق سـتكون
بدايـته في دبي في مـطـلع العـام اجلـديد

.2019
وانـــتــهى ايــضـــاً الــفــريق مـن تــصــويــر
(برومو) لإلعالن عن عودتهم للغناء مرة

والفـنون في الـبيت
الثقافيّ رحيم رزّاق
اجلــــبـــــوريّ عــــلى
ـومــة الـتــعـاون د
ُـثمـر الّـذي أنـتج ا
ــــــشـــــروع هـــــذا ا
قـائـلًـا(نَــحْنُ كـبـيتٍ
ثقـافيٍّ نـبـحثُ عن
ــــــــواهب هـــــــذه ا
ونُنمّيَ قابلياتهم..
وذلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك
بِـاستـضـافـتـهم في
أنشطة فنّيّة.. ونسلّطُ
الـضــوء عــلى أعــمــالـهم
ونـــتـــاجـــاتـــهم الـــفـــنّـــيّـــة

والثـقافـيّـة.. وحيـنمـا نـعلمُ بـانطالق
" منصّة مـعرفيّة وفي "مـفصل تربويّ
ــؤكّــد نـدعــمـه ونـســخّــر كلّ فــمن ا
ــومـة إمـكــانــيّـاتــنـا إلجنــاحه ود
استـمـراره.. وهذا هـو مـنهـاجـنا

وشعارنا الدائم).
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ز (إن وقالت صحيفـة نيويورك تا
كــاردي بي اتـهــمت واحــدة من بـ
شقـيقتـ تعـمالن في النادي بـأنها
عـلى عالقـة جـنـسيـة بـزوجـهـا وهو
من أعــضــاء فــريق الــراب مــيــجـوز
ويـعــرف بــاسم أوفــســيت).ونــقــلت
الـصـحـيـفة عن الـشـرطـة قـولـها (إن
احلــرس الـــشــخـــصي لـــكــاردي بي
وبـــعض مـــرافــــقـــيـــهـــا هـــاجـــمـــوا

قاعد). الشقيقت بالزجاجات وا
ورشــحت كـاردي بي مـرتــ لـلـفـوز
ـــوســـيـــقـــيـــة بـــجـــوائـــز غـــرامـي ا
غنية الـبالغة من العمر وتصدرت ا
ـــوســـيـــقى في 26 عـــامـــا قـــوائـم ا
اضيـة بأغنيات السنـوات القليـلة ا
مــثل (بــوداك يــلــو) و(جـيــرلــز اليك
يو).وتـصدرت كـاردي بي العـناوين
ـستـمـر مع مغـنيـة الراب خلالفـها ا

{ نـــيـــويـــورك - وكــاالت - تـــمـــثل
مـــغـــنـــيـــة الـــراب كـــاردي بي أمـــام
احملـــكــمـــة في مـــديــنـــة نــيـــويــورك
لـــتـــواجـه اتـــهـــامــــات بـــاالعـــتـــداء
والتـصرف بـطريـقة طـائشـة تعرض
اآلخرين للخطر فيما يتصل بشجار
ـغـنـية في نـاد لـلـتـعـري.وسـلـمـت ا
انزار واسمـها احلقـيقي بلـكاليـز أ
نـفـسـهـا لـلـشـرطة فـي تشـرين األول
بـعد اتـهامـها بـالتـورط في الواقـعة
الـــتي حـــدثـت يــوم  15آب في نـــاد
نطقة كوينز الشهيرة في للتعري 
ثل للمغنية يدعى نيويورك.وقال 
جيف كـيرن لـلصـحفـي وقـت إلقاء
الــقـبض عـلـيـهـا (لـسـنـا عـلى درايـة
بــأي أدلـة تــشـيــر إلى أنـهــا أحلـقت
األذى بـأي شـخص في الـنـادي تـلك

الليلة).
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حتـدثت الــفـنــانـة اإلمـاراتــيـة أحالم عن
تــعــرضــهـا إلصــابــة في عــيــنــهـا خالل
إحـيـائـهـا مـؤخـراً حلـفل في إمـارة دبي
ضــمـن اإلحــتــفـــاالت بــالــيـــوم الــوطــني
لـإلمـارات الـ47. ونــشـرت أحالم عــبـر
صـفـحـتــهـا اخلـاصـة عــلى أحـد مـواقع
الـتواصل اإلجـتـماعي مـقـطع فيـديو من
كـــوالــيس احلــفل وخـالل قــيــام خــبــيــر
الـتـجـمــيل اخلـاص بـهــا بـإجـراء بـعض
الــتــعــديـالت عــلى مــكــيــاجــهــا وقــالت
بـطـريـقـة طـريـفـة (أنـها خـالل تـواجـدها
ــســرح دخـل شيء في عــيــني) عــلى ا
مـتهمة بذلك احلاسدين. وأضافت( إلى
أن عــ اخلــاسـديـن أدت إلى حــصـول
.( هـذا األمر) وقالـت (عيون عـيون عليّ
وبعـدها ظهر خبير التجميل وهو يتغزل

بأحالم مشيراً الى أنها باتت أجمل.

نـــيــكـي مــيـــنـــاج. ووقع عـــراك بــ
وضة في غنـيت خالل أسـبوع ا ا
نـيــويــورك هـذا الــعــام.وذكــر مـوقع
ـشـاهـيـر ( أن (تي.إم.زي) ألخـبــار ا
نــيــكي تــعــاقــدت مع الــشــقــيــقــتـ

لـلرقص مـعـها في أغـنـية مـصورة).

{ دلهي  —وكـاالت - حتـدثت كـاريـنـا
زيد كابور عـن رغبتـها بـاستـكشـاف ا
من الـتـجـارب اخملــتـلـفـة فـي حـيـاتـهـا
حــتـى تـــصل إلى سن الـ70 فـــهي من
لكن رصيد ضمن النجمات اللواتي 
ـيــز من األفالم في عــالم بـولــيـوود
وعـــمـــلت بـــجـــهـــد خالل الـــســـنـــوات
السابـقة لـتصل إلى مرحـلة عـالية من

هنية واالحترافية في عملها. ا
وكانت كابـور قد ظـهرت لـلمرة األولى
في عــام 2000 حــيـث قــالـت عن هــذه
الــتــجــربـة الــتـي فــتـحـت لــهــا أبـواب
الــشــهــرة(الـــفــكــرة دائــمًـــا تــكــمن في
احملتوى وأن تـطمح عـلى الدوام بأن
تـكـون جـزءًا من مـحـتـوى جـيـد سواء
عــلى االنــتــرنت أو في الــســيــنــمـا أو
ـسـرح أو حـتى اإلذاعـة أعـتـقـد بـأن ا
جـــمــيـع الــعـــامـــلـــ في هـــذا اجملــال
يوافقونني الرأي وأنا سعيدة بأنني
خـضت تـلك الـتـجـربـة وأود أن أجـرب

أشــيـــاء أخـــرى حـــتى أصل
لــسن الـ70). من نــاحـــيــة
أخــرى كـــانت صــاحـــبــة
الـ 38عـامًـا قــد تـزوجت
من الــنـجـم سـيـف عـلي
خــــــان في عــــــام 2012
وأيـضًـا قـامت بـإنـشـاء
مـــنــصـــات الـــتـــواصل
االجـتــمـاعي اخلــاصـة
بها وقالـت  في وقتها
ــوقع الــفن( أنــا وفي 
فرحة جدًا بحدوث كل
هــــــــــذه األمــــــــــور لي
احملتوى في الـسيـنما
ـــــــــــنــــــــــــصـــــــــــات وا
االجتـماعـية اخملـتلـفة
تـتــغـيــر بـاســتـمـرار
وهـنــاك الــعــديـد من
اخلـيـارات لـفـعل مـا
تــــريـــــده الـــــيــــوم).

تناقضة ستجـد نفسك اليوم أمام العديد من األمور ا
التي تريد القيام بها.
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احلـظ يـبـتـسم لـك من جـديـد . من األفــضل أن تـلـتـزم
الصمت في قضية عائلية.
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ـكـوث في دعـوات لـلـخـروج ولـكــنك سـتـفـضل الـيـوم ا
نزل. رقم احلظ.2 ا
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تــأتـيك أربــاح من مــشــروع كـنت قــد اســتـثــمــرت فـيه
أموالك سابقا. رقم احلظ 3.
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قـــد تـــهـــتم بــــنـــشـــاط فـــني مـع أحـــد الـــزمالء الـــذين
يشاركونك نفس االهتمامات.
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احلبيب يـنتظر بفارغ الصبر الرد منك حول موضوع
االرتباط .
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 تـبــدو مـتــعــبـا الــيــوم بـســبب مــحـاولــتك لــبـنــاء عـالم
مثالي.رقم احلظ 23.
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حاول أال تـتأخر في االجـابة على الـطرف االخر حتى
إن كان ردك ال يعجبه.
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لل بسبب تكـرار أعمالك اليومية لكن تمر بحـالة من ا
مع حبيبك فأنت سعيد.
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تشـعـر بـالـتـوتـر الـيوم فـلـديك مـقـابـلـة عـمل تـتـمنى أن
ظهرك. حتصل عليها فاهتم 
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إسـتـفـيـد من الـفـرص وإشـحن طـاقـتك من وقت آلخـر
.يوم السعد االربعاء. 
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ال يذهب ـادة الن ا إحذر اخلالف مع احلـبيب على ا
ويأتي اما هو فال.
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انـقـل مـرادف ومــعــاني الــكــلــمــات الـتي
تــسـيــر انــطالقــا من الــســهم مع عــكس
دوران الــــســــاعــــة لــــتــــصـل الى الــــربط
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نقـيب الفنان الـعراقي السابق
تــفــقــده نــقــيب الــفــنــانــ جــبـار
جــــودي مع اعــــضــــاء مــــجــــلس
الـنقـابـة لالطـمئـنـان عـلى صـحته

بعد تعرضه لوعكة صحية.

ادوارد

الـنـقـابـة كـدور اسـاسي ومـهم لـتـنـشـيط
ـــــومـــــة االنـــــشــــطـــــة فـي بـــــغــــداد ود
وعمدت النقابة على اقامة واحملافظات 
ـوصل اول مـهـرجــانـاتـهـا الـفــنـيـة في ا
احلدباء الـتي حتررت من قـبضة داعش
الذي حاول تـدمير ثـقافتـها وحضـارتها

ركـزيـة لـلمـهـرجان واهـمهـا االنـشـودة ا
بـعــنـوان سالمـا نـيـنــوى كـلـمـات مـاجـد
عودة واحلان محمد هادي  بعدها ادت
الفرقة الشعبية للفلكلور الشبكي فقرات
عـده ومـقطـوعـة مـنـارة احلدبـاء لـلـفـنان
وصلي بشار كاظم كما شارك عدد من ا
طرب ومـنهم حسام مـاجد  عبد فلك ا

 اديبة وعبدالله حس . 
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ـهـرجـان فـشـهد امـا الـيـوم الـثـاني من ا
ـطـربـون عـقـيل فـعـالـيـات شـارك فـيـهـا ا
موسى  نـؤاس اموري  جـاسم حيدر 
جــمــعه طالل عــلي  صــبــاح اخلــيــاط  
الـــعـــربي  حتــســـ احلـــداد  مــحـــمــد
ـدلـول ورعـد الــنـاصـري  بـعـدهـا ادى ا
ـهرجـان الـنشـيد ـشاركـ في ا جمـيع ا
ــركـزي لـلــمـهــرجـان . عـضــو الـلــجـنـة ا
وسيقيـة في النقابـة الفنان طالل علي ا
قــال لـ (الــزمــان) ان (الــنـقــابــة ولــلــمـرة
ــوصل الـعـزيـزه االولى ومـنــذ حتـريـر ا
تـقـيم فـيهـا مـهـرجـان غـنـائي شـارك فيه
عــدد كــبـــيــر من الـــفــنــانـــ واالســمــاء

ــهـمـة ولــكن رجــال الـعـراق ــهـا ا ومــعـا
وصل اعلـنوا وبـهـمة وعـزم عن حتريـرا
من كل ارهاب اعمى . نعم وكـان النشاط
الـذي اقـامته الـنـقـابـة مهـمـا جـدا العادة
االطـمـئـنــان لـلـمـواطن واعالن اسـتـقـرار
حـــالـــة االمن واالمـــان فـــاتى مـــهـــرجــان
االغـنــيـة الـعـراقـيــة والـذي اقـيم مـؤخـرا
شـاركـة عدد كـبيـر من فـناني الـعراق و
كافـة كمـسـاهة فـعلـية من الـنقـابة البـناء
ـوصل عــمـومـا والـفـنــانـ خـصـوصـا ا
وحقق جنـاحا رائعـا وبحـضور جـمهور
مــوصـلـي كـان فــرحـا بــاعــادة االنـشــطـة
دينة احلدباء اذ شهد الثقافية والفنـية 
ـوصل فــعـالـيـات مـلــعب اجلـامـعــة في ا
ــثل رئــيس ــهــرجــان الــذي حــضـره  ا
اجلــمـهــوريــة وقـائــد عـمــلـيــات نـيــنـوى
واحلشد الـشعبي وتـخلل حفل االفـتتاح
ــنــاسـبــة فــضال عـلى الــقــاء كـلــمــات بـا
تـكـر محـافظ نـيـنـوى وعـدد من الـقادة
االمـنـيـ بـهــدايـا رمـزيـة من قـبل نـقـيب
الفنان العراقي جبار جودي . وشهد
هرجان فقرات متنوعة اليوم االول من ا

ـوسـيقى ـعـروفه في مـجال الـغـنـاء وا ا
ــوصل عــودة الــفن بــالــتـــالي تــشــهــد ا
والثقافـة وانها توجه رسـالة مفادها ان
ـــكن ان احلـب واجلـــمــــال والـــسـالم ال
ـوصل وبـاقي مـدن الـعـراق يـعـطل في ا

على مر العصور). 
ــهـرجــان بــفـعــالــيـات فــنــيـة واخــتــتم ا
مــتــنـــوعه تــفــاعل مــعــهــا كل من حــظــر
ــهـرجــان كـمــا تـضــمن احلـفل دبــكـات ا
فلكـلوريـة وتراثيـة وشعبـية شارك فـيها
ــوصل ــكــونـــات في ا كـــافــة اطــيـــاف ا
واحملـافـظـات  ودعـا وتـمـنى اجلـمـهـور
ـهـرجـان الى الـكـبــيـر الـذي تـابع ايــام ا

ضـــرورة تـــفـــعـــيل مـــثل هـــكــذا
فعاليات فنية موسيقية
وغنائية كونها تعيد
الـبـســمـة والـروح
واحلـــــــــــيــــــــــاة

للمحافظة.
 

{ واشــنـطن - وكــاالت - جتــمع فـنــانـون
ــغــنــيـتــان شــيـر وريــبــا مــاكـنــتــايـر مـثل ا
ــســرحــيــة االســتــعــراضــيـة ومــبـتــكــري ا
(هـاميلتون) في واشنطن ليصبحوا أحدث
مـشـاهيـر عـالم الـفن الـذين يكـرمـهم مـركز
كـنـيدي. وانـضـمت شـير وهي أيـقـونة في
ــثـلـة حــائـزة عــلى جـائـزة عـالم الــبـوب و
األوسـكار ومـاكنـتايـر وهي مغـنيـة وكاتـبة
ــســرح وفي أغــاني مــثــلـت أيــضــا عــلى ا
الـتلفـزيون إلى عازف اجلـاز واين شورتر
ـوسيـقار فـيلـيب جالس للـحصـول على وا
جمل جـوائز مـركز كنـيدي الـتي حتتـفي 
اإلجنـازات فـي مـجــال الـفــنـون. كــمـا قـرر
ـسرحي ـركز تـكـر مبـتكـري الـعرض ا ا
(هـامــيـلــتـون) بــجـائــزة خـاصــة عن (عـمل
ثـوري يـتحـدى الـتـصـنيف). ونـال الـتـكر
ــمـثل لــ مــانـويل مــيــرانـدا الــذي كـتب ا
سرحية ولعب دور البطولة فيها ا
وتـومـاس كـيل الـذي أخـرجـها
وأنــدي بالكـنــبـولــر الـذي
صـمـم االسـتـعـراضـات
فـــــيـــــهـــــا وألــــــيـــــكس
الكـامـوار الـذي قـاد

األوركسترا.
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مشهد من جلسة اطالق راديو اجلوالن


