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فـي مـــــثل هـــــذه االيــــــام وحتـــــديـــــدا في
الـســادس والـعـشــرين من شـهــر تـشـرين
اول عـام  2013نــعت االوســاط الــفــنــيــة
طـرب الـعـراقي فلـسـطـيني والثـقـافـيـة ا
االصل  جـمـيـل قـشـطـة بــعـد صـراع ضـد
مـــرض الـــشــيـــخـــوخـــة وكــان الـــفـــنــان
وسـيقـار حسـن الشـكرجي اعـلن رحيل ا
قــشـــطــة ونـــعــاه بـــاسم دائــرة الـــفــنــون
وسـيقـية عـنـدما كـان الشـكرجي مـديرا ا
عــامـا لــهــا وقــال ( لـقــد فــقــدت االوسـاط
ـطرب حـيث يعد وسيـقية احـد ابرز ا ا
ـطـرب الـذين ظـهروا الراحل من جـيل ا
آواخر اخلمسيـنات في بغداد  والراحل
هو فـلسـطـيني األصل عـراقي اجلـنسـية
كـان يــعـمل بــإحـد الــوظـائف فـي بـغـداد.
وتـمــيـزت أغـانــيه بـالــنـكــهـة الـبــغـداديـة
تميز لذلك والعربية األصيلـة في إدائه ا
الزمـن اجلمـيل  من الـكـلـمـات واألحلان
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تـمـيـز إداؤه بـالـهـدوء ورخـامـة الـصوت
وقدم عـدداً من األغنـيـات من على شـاشة
تلفزيـون بغداد في أواسط السـتينات و
مـن خالل إذاعـــــة بـــــغـــــداد) ويـــــضـــــيف
الشـكرجي (مـازلت أذكرُ وجـهه ومالمحه
ـتـاز بالـهـدوء وخـفـة الظل جيـداً وكـان 
في مــرافـقــته او احــاديــثه الــعــامـة وعن
الــــفـن بــــشــــكـل خــــاص وأدى عــــدداً من
األغـــاني الـــعـــاطـــفـــيـــة وكـــذلك األغـــاني
رحـلـة منـها الوطـنـية والـقومـيـة لتـلك ا
سَمعْني كِلمة حِلوة التي اعدها من بعده
وسـيقي اجملـتـهد رائـد جورج وغنـاهـا ا
و كـلمـة مَـلـيـانه حَـنان و حـلـفـلك بـالـع
ماأنسى األثنـ والأنسى األيام حتى لو
سـنــتـ وأتـذكــر غـرامك وعــذوبـة كالمك
واول بـســمـتــ  وجــمـيــعـهــا من احلـان

الفريد جورج) .
وسيقي حيدر شاكر (في وقال الباحث ا
الـوقت الـذي نـقـدم شـكـرنـا لـصـحـيـفـتـنـا
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اضي جميل قشطة مع فنان عرب وعراقي في سبعينات القرن ا

وسيـقي وكان بارعًـا فيهمـا فساهم في ا
ـوســيــقي لــعــشــرات األغـاني اإلخــراج ا
العراقيـة واكتسب من بعـده جنله غسان
ـوسـيـقي فـكـان جـمـيل مـهـمــة االخـراج ا
االول في  خـــبـــرته.  فـــقـــد كــان الـــراحل
مـتـفـانــيًـا ومـخـلـصًــا في عـمـله). ويـقـول
لحّن سـرور ماجد (مـا زلت أذكرُ وجهه ا
ومالمــحه جـــيــدًا خــاصــة بــروز عــضــام
وجنـتيه وعيـنيه الـصغـيرتـ الغـائرت
وبـدنه الـضـعـيف نـسـبـيًـا. أدى عـددًا من
األغـاني الـعـاطفـيـة والـوطـنـيـة. عـايـشته
مـدة من الــزمن في أواخـر أيــامه قـبل أن
يــغــادر الــعــراق حــيث أصــبح مــخــرجــاً
موسـيـقيـاً واعـتزل الـغنـاء. كـنت أمازحه
لك أذناً موسيقيّة ال تخطئ. كما  . دوماً
أنه درّب ابــــنـه غــــســــان عــــلى اإلخــــراج
ـــوســــيـــقـي وهـــو اآلن مـن اخملـــرجـــ ا

تميزين ).  ا
واشــار مــديــر قــسم الــتــنــســيق االذاعي
مـحيي اخلـفـاجي الى (ان جـمـيل قـشـطة
مـــطــرب من زمـن اخلــمـــســـيــنـــات وكــان
محبـوبًا آنذاك. تـولّى تعيـيني في إحدى
الـوظـائف الـفـنــيـة في اإلذاعـة الـعـراقـيـة
وكانت أغانيه تميل إلى اللهجة البدوية.
(مـــا اتــقـــلي رايـح وين) تــعـــد قـــمــة
. ـستمعون كثيراً أغانيه ويطلبها ا
لـدى قـيـام االحتـاد الـهاشـمـي ب
العـراق واألردن في شـهـر شـباط
 1958غنى العديد من األغاني
الـوطــنـيــة الـتي تــبـارك احتـاد
الــعــراق واألردن لـــكــنه بــعــد
قـــيــــام ثـــورة تــــمـــوز 1958
اخـتـفى بـســبب االضـطـهـاد
الــــذي عـــانــــاه جـــراء تــــلك
األغـــــاني الـــــتي تـــــشـــــيــــد
ـلك بـاالحتـاد الـهـاشـمي. 

(الزمان) على تـواصلها اجلـاد باستذكار
رموزنا ومنها الراحل جميل قشطة اقول
ان قشـطة هو من مـواليـد فلـسطـ سافر
إلى العراق أواخر األربعينات وعاش في
ـطــربــ الـذين بــغـداد ويــعــد من جـيـل ا
ظـهـروا آواخــر اخلـمـسـيــنـات في بـغـداد
وبرزوا في أوائـل السـتـيـنات ونـال حـظًا
جـــيــدًا مـن الــشـــهـــرة فـــظل في الـــذاكــرة
. تـمـيّـزت أغـانـيه الـشـعـبـيـة وقـتًــا طـويالً
بـالـنكـهـة الـبـغـداديـة والعـربـيـة األصـيـلة
تميز بالهدوء ورخامة الصوت وبأدائه ا
وقــدّم عـــددًا من األغـــاني في تـــلــفـــزيــون
بـغـداد في أواسط الـســتـيـنـات كـمـا غـنى
أنشودة الثورة العربية من كلمات محمد

.( راضي جعفر وأحلان سالم حس
ـلـحّن مـحـسن فـرحـان عن الراحل وقال ا
ــلك طــريــقـة أداء (كــان جـمــيل قــشــطـة 
جميلة متمكـنًا من غناء األغاني العربية.
اجته إلى هـــنــدســـة الــصـــوت واإلخــراج
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ـية الـعـراقيـة القت مـحـاضرة بـعنـوان(الـشهـيد االكاد
ـأمـون للـترجـمة والشـهادة) ضـمن نـدوة نظـمتـها دار ا

والنشر في بغداد.
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ــديـر الـعـام لـدائــرة الـسـيـنـمـا ا
ـسرح تـلقى تـهاني مـنتـسبي وا
الــدائـرة لــتـثــبــيت أسـمه مــديـرا
عـــامــا ضــمن لــوائح اصــدرهــا

مجلس الوزراء اول امس.
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الشـاعرة الـسعوديـة شاركت في امـسية اقـيمت ضمن
فـعـالـيــات مـهـرجــان الـرمـثـا لــلـشـعـر الــعـربي في بـيت

الثقافة والفنون بالعاصمة االردنية عمان.
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النـاقـد االردني كـرمـته رابـطـة الـكـتـاب االردنـ ضمن
األدبـاء االردنــيـ الـفــائـزين بـجــوائـز مـهــرجـان كـتـارا
لـلرواية العربية  2019 بـحفل اقيم في مقر الرابطة في

عمان.
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قيم في تونس شارك في معرض التـشكيلي العراقي ا
(نقـطة سـوداء) الذي نـظمـته مؤخـرا الرابـطة الـتونـسية

للفنون التشكيلية في مدينة الثقافة بتونس.
wKCH « ÊU½bŽ

الشـاعر العراقي تلقى امنيات الوسط الثقافي بالشفاء
العـاجل لـتـعرض رجـله الصـابـة اثر حـادث دهس غـير

مقصود في ساحة التحرير.
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كاتب الـسيناريو السوري حصـد والسيناريست مجيد
اخلطـيب جائـزة أفضل سـيناريـو عن فيـلم (االعتراف)
ضمن مـهـرجان اإلسـكنـدريـة السـيـنمـائي لـدول البـحر

. توسط في دورته اخلامسة والثالث ا
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ـمـثــلـة الــسـوريــة تـســافـر إلى أبــو ظـبـي السـتــكـمـال ا
دورهـــا(شــــمس) في اجلـــزء الـــثـــانـي من  مـــســـلـــسل

(حرملك) مع اخملرج تامر إسحاق.
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. نبرة قوية وبحة جمـيلة ويحمل تطريباً
في الـســتـيـنــات كـنت ألــتـقـيـه في مـقـهى
حسن كـيـتـاوي في البـاب الـشـرقي وكان
ــــوســــيـــــقــــيــــ ــــا بـــــا مـــــقــــهـى خــــاصً
. كان جـميل أنـيقـاً طويل والسـينـمائـيـ
الـقامـة نـحـيف اجلـسـد وأذكـر أن صوره
كــانـت مــعــروضـــة في اســتــديـــو بــيــزاز
تــــصـــــويــــر قــــرب جـــــســــر األحــــرار في
الـصـاحلـيـة ومازالـت اغـانيـه في مـكـتـبة
اذاعـة بــغـداد تــبث عــلى مـدار االســبـوع
ستـمع كافة ) ويضيف بشكل يجذب ا
( عــــمـل في وزارة الـــــثــــقـــــافــــة واالعالم
العراقية كمسـتشار فني لدى مدير دائرة
وسـيقـية الـفنـان علي عـبد الله الفـنون ا
في اواخر الـتسـعـينـات.غادر الـعراق في
ســنــة  2003 إلى دولــة اإلمـــارات حــيث
وافـــــــــــاه االجـل فـي  2013/10/26 ودفن

هناك).
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ـصري عـمرو دياب حقق الـثنـائي ا
ومحمـد حماقي إجنـازًا جديدًا على
مستـوى منطـقة الشرق األوسط في
عـــــام  2019حـــــيـث أصـــــبح األول
الـفنـان األكثـر اسـتمـاعًا عـلى موقع
ديزر بـأغنـيته حـبيت فـيمـا تصدر
الــثــاني قــائــمــة أكــثــر األلــبــومــات
اسـتـماعًـا بـألـبومه األخـيـر كل يوم
من ده.وحسـب ما أعـلنتـه الصـفحة
ــوســـيــقى الــرســمـــيــة جلـــوائــز (ا

ية)عـبر فيسبـوك قفزت أغنية العا
الـهـضـبــة بـاين حـبــيت من ألـبـومه
الــسـابق كل حـيـاتي لـتـكـون األكـثـر
استماعًا من ب أغاني عمرو دياب
خالل العام احلالي  .2019وأثارت
أغـنـيـة بــاين حـبـيت الــتي طـرحـهـا
الــهـضــبـة فـي أيـلـول  2018ضـجـة
واســعـة بــعـدمــا تـعــاون فـيــهـا مع
ي مـارشــيـمـيــلـلـو الـدي جي الــعـا
وهي من كـــلـــمـــات تـــامـــر حـــســـ
وأحلـان عــمــرو مـصــطــفى وتـوزيع

ركز الثاني مارشيمللو. وجاء في ا
في قـائمـة األغـاني األكثـر اسـتمـاعًا
عــلى تــطـبــيق ديــزر في عـام 2019
مافيا للفنـان محمد رمضان وثالثًا
أغنية حبه جنة للفنانة شيرين عبد
الوهاب ورابعًـا أغنية ويذاوت مي
للفنانة هالسي وخامسًا أغنية من
الـبدايـة للـفـنان مـحمـد حمـاقي. أما
األلــبــومــات األكــثــر اســتــمـاعًــا في
 2019عــبـر الـتـطــبـيق فـكـان األول
كل يــوم مـن ده  لــلـــفــنـــان مــحـــمــد
حــمــاقـي وألــبــوم نـــســاي ثـــانــيًــا
للفنانة شيرين عبد الوهاب وثالثًا
حالة خـاصة للـفنانة أنـغام ورابعًا
أيام للـفنان تـامر عاشـور وخامسًا
عيش بـشوقك لـلفنـان تامـر حسني.
وأطــلق تــطــبـيـق ديـزر خــدمــته في
مــنــطــقــة الــشـرق األوسـط وشــمـال
إفـريقـيا في شـهر أكـتوبر مـن العام
 2018وذلك مع اتـــفـــاقـــيــة تـــوزيع
حصري مع روتـانا وهي تربط 14
مليون مستخدم نشط شهريًا بـ 56
مـلـيـون مـقطـوعـة وأغـنـيـة من حول

العالم. 
يــذكـر أن عــمـرو ديــاب هــو الـفــنـان
الــعــربي األكـــثــر تــتــويـــجًــا بــهــذه
اجلائزة  وهو الوحيد الذي حصل
عـلى جــوائــز أفـضل مــطــرب عـربي
وأفــضـل مــطــرب مـــصــري وأفــضل
ألبوم الليلة بعام واحد ولم يتحقق

هذا اإلجناز لفنان قبله.
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احتـفلت الفنانة اخلليجـية هيفاء حس بعيد
مـيالدهـا الـ 40 وتـلـقت الـتــهـنـئـات في هـذه
ــنــاســبــة من قــبل الــكــثــيــر مـن مــحــبــيــهـا ا
ومتـابعيها على مواقع التواصل االجتماعي
وبـالـتـأكـيـد لم يـتـأخـر زوجـهـا الـفـنـان حبـيب
غــلـوم عـن مـعــايــدتـهــا وتــهـنــئــتـهــا بــطـريــقـة
ـيـزة أثـارت إعـجـاب اجلـمـيع. رومـانـسـيـة 
وشـارك الفـنـان حـبيـب غلـوم صـورة خـاصة
جتمـعه بزوجـته الـفنـانة هيـفاء حـس وذلك
ـناسبة عـيد ميالدها الـ 40 وترك احـتفالًا 
تعـليـقًا تـغزل فـيه برفـيقـة دربه وشريـكته في
احلـياة وقال: كل سنـة وانتي الطـيبة والذوق
يـا هــيـفـاء لـتـرد عـلـيـه زوجـته بـرسـالـة غـزل
أيـضًــا وتـقـول: حـبـيـبي الــطـيـبـة والـذوق كـله
تعـلـمـته مـنك يـا الـغـالي..عـسـاني مـا انـحرم
منـك ومن قلبك احلـلو.ووجهت الـفنانـة هيفاء
حسـ الـشـكـر لـكل من هـنأهـا في مـنـاسـبة
عيـد مـيالدها وعـلقت قـائلـة عـبر إنـستـغرام:
شــــــكــــــرا لــــــكل مـن هــــــنــــــاني عــــــلـى يـــــوم
مــيالدي..شـكــرا عــلى مــحـبــتـكـم الـصــادقـة
عـساني مـا أنـحـرم منـكم ويـا رب يـسـعدكم
قـرر أن تـكون ويـحفـظـكم من كل شـر.ومن ا
الفـنانـة هيـفاء حسـ على مـوعد قريب
مع والدة طـفـلــهـا األول من زوجـهـا
حـبيب غلوم بعد زواج دام اكثر
مـن  9ســــــنـــــوات وكــــــانت
كـشفت عن خـبر حـملـها
مـؤخرًا بـعد وصـولها
إلــى مــــــــــــــــــراحـل
مــــتـــقــــدمـــة من

احلمل.
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تظاهرين الـلبناني أمام سرايا النبطية انضم الـفنان مارسيل خليفة إلى ا
ـرة األولى الـتي يـشـارك فـيـهـا بـاحلـراك بـأغــنـيـاته الـثـوريـة. وهي لـيـسـت ا

الشـعبـي حيث يـؤدي األناشـيد الـتي حتث الشـعب على االنـتفـاضة.وكـان اللـقاء
ـرة حماسياً  مع استذكار األغاني الوطنية الشـعبية. وبينها "منتصب القامة هذه ا
ـسـنـ أمـشي ويــا عـلي ويـا بــحـريـة هــيال هـيال".و حـيــا خـلـيــفـة احلـضــور من ا

واالطفال واألمهات الثائرات وشارك معهم العديد من األناشيد.
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ـغني الـبريـطاني إيـد شيران احتل ا
ـركـز األول ألثرى جنـوم بـريـطـانـيا ا
األصــغـــر ســنــاً من  30عــامــاً وذلك
ضــمن قـائــمـة مـجــلـة "هــيـيت".وكـان
حقق شيـران جناحًا بـاهرًا وضاعف
ـــاضي حـــتى ثـــروتـه خالل الـــعــام ا
اآلن من  121مـــــلــــــيــــــون دوالر في
 2017إلى  218مــــــلــــــيــــــون دوالر
وحــقق أربــاحــاً هــائــلــة الـفــضل في
اجلــزء األكـــبــر مـــنــهـــا إلى جـــولــته
"ديــفــايــد تــور" الــتي حــطـمـت الـرقم
دة عام بفضل أرباحها القياسي 
وفقًا لصحيفة "ديلي ميل". وجاء في
ــركـــز الــثــانـي بــطل هـــاري بــوتــر ا

دانـيــيل رادكـلـيف  30عـامًـا بـثـروة
بــلـغت مــؤخـرًا  115مـلــيـون دوالر
ركـز الـثالث جنم "وان دايـركشن" وا
السابق "هاري ستايلز" ( 25عامًا)
بــــثـــروة تـــبـــلغ  82مـــلـــيـــون دوالر
ـركـز الـرابع الـنـجـمة وتـبـعـته في ا

ـا واتـسون" ( 29عـامًا) بـ 73 "إ
ي غني العا مليون دوالر. أمـا ا
زين مــالك 26 عـــامًـــا جــاء في
ـركـز العـاشـر بـثـروة قـدرها ا
 49مليون دوالر. يشار إلى
ـغـنـية الـبـريـطـانـية أديل أن ا
ــــركــــز االول كــــانت حتـــــتل ا
لكـنـها خـرجت من هذه الـقائـمة

كون عـمرهـا تخطى الـ 30عاماً.

تواصلة في بغداد وعموم احملافظات تضامنا مع التظاهرات ا
العراق خرج عدد من الفنان التشكيلي العراقي بتظاهرة
سلمية رافع االعالم العراقية  ومرددين الشعارات التي تدعو
واطن من مقر اجلمعية الى لوحدة العراق وضمان حقوق ا
وقال رئيس اجلمعية الفنان نصور  نصب حضارة العراق في ا
قاسم سبتي لـ ( الزمان ) ان ( اجلمعية  وتضامنا مع جموع
تظاهرين السلمي دعت الفنان التشكيلي كافة القامة ا
قر اجلمعية صباح السبت الثاني من سمبوزيوم الرسم احلر 
تشرين الثاني حتت عنوان وحدة العراق كذلك بادرت اجلمعية
بتقد تبرعات مالية لعوائل الشهداء الذين سقطوا في ساحة
التحرير تفاعال وتضامنا معهم)
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تخولك مـهارتك في مجال عملك احلصول على فرص
مهمة.

qL(«

ـشبـوهـة ألنك قد تـقع في مأزق ابـتعـد عن الـعالقات ا
كبير.

Ê«eO*«

تتلقـى هدية من أحد أفراد الـعائلة تسـعدك كثيراً.رقم
احلظ: .5

—u¦ «

ـصـاعب وتـتـوصل إلى فـرض إرادتك عـلى تـتـحـدى ا
احمليط بك.رقم احلظ: .5

»dIF «

يتطلب عـملك تنقالت كثـيرة فتجد ذلك مـضيعة للوقت
والطاقة.

¡«“u'«

ال تـقــبل أيـة وسـاطــة لـتـطـويــر عـمـلك وتـفــضّل الـعـمل
فردك للوصول إلى ما تطمح إليه.

”uI «

تعيش سـعادة مع الشريك لم تعـشها في السابق.يوم
السعد االربعاء.

ÊUÞd «

تـعمـل على إجنـاح عالقـتك بـاحلـبـيب ألنك لن تـتـحمل
فراقه.رقم احلظ .8

Íb'«

ِ بنـفـسك أكثـر وال حتمّل مـظـهرك اخلـارجي آثار إعـ
شعورك باإلحباط.

bÝô«

يـواجـه أحـد أصـدقـائك مــشـكـلــة كـبـيـرة ويــلـجـأ إلـيك
ساعدته.رقم احلظ: .13

Ë«b «

ستقبل خصـوصاً أنك ال تشعر بالرضى في تفكـر با
عملك احلالي.
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ال تــتــدخل فـي مــســائل ال تـــخــصك حـــتى ال يــلــومك
رؤساؤك.رقم احلظ .45
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اشـــطب حـــروف الــكـــلــمـــات ادنــاه
ـــكن شــطب بــكـــافــة االجتــاهــات
احلـرف اكثر من مـرة لتـحصل على
ثل تـلفـزيوني ـطلـوبـة:( الـكلـمة ا

عربي):
ضــيـــعــة تــشـــرين- غــربــة  –وادي
ـــسك  –كـــاسك يـــا وطن  –دريـــد ا
حلام- عـمر حجو  –نهاد قليص –
صـح الــنـوم  –حـســام حتـسـ بك
شـاكر ريـخان –شـقائق الـنعـمان –
جنــاح حـــفــيظ- –نــاجـي جــبــر  –
فاديـا خطاب –صبـاح اجلزائري –
ـصـري – يــاسـر الــعـظــمـة  –ربــا ا
ن زيــــدان – الــــيـــــمـن رضــــا  –ا
ســـــوزان جنم الــــدين  –نــــورمــــان
أسـعد  –جـيـانـا عـيـد- كـومـيدي –

فارس حلو  –ناقد  –فن  –جد.

ليجي تصوير حس ا
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ملـيون ـية  سيـليـنـا غومـيز الـ  47  { لوس اجنـلوس  –وكاالت - تـخطّت الـنجـمة الـعا
مشـاهدة بـأغـنيـتهـا اجلـديدة ( انـظر الـيـها االن)  وذلك بـعد طـرحـها مـنذ  4ايام على
قنـاتـها الـرسـميـة عـلى يوتـيـوب اذ انهـا حتـقق رواجا واسـعـا ب اجلـمـهور وهي من
ألـبـومهـا اجلـديـد الـذي تـعـود به بـعـد أربع سـنـوات من الـغيـاب بـعـد ألـبـومـهـا األخـير
(ريفافل) عام  .2015اجلدير ذكره ان سـيلينـا غوميـز كانت قد اطلـقت مؤخرا اغنـيتها
(افقدك كي حتبني) وهي األغنية األولى من ألبومها اجلديد الذي حتضر له بعد أربع

سنوات من الغياب بعد ألبومها األخير(ريفافل)عام .2015


