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يجمع الفـنان جاسم حيـدر ب الغناء
والـلـحـن ويـصــر عـلى انه يــعـيش في
جتــربــة مــســتــمـرة مـع الــفن لــذا قـدم
العـشرات من االنـاشيـد واالغنـيات

التراثية والوطنية
وشارك في العديد
ــهـــرجــانــات مـن ا
ويــعــتـبــر من ابـرز
ـــــوصل فــــنـــــاني ا
الــتـــقــتـه (الــزمــان)
وكـــــان مــــــعه هـــــذا

احلوار:
{ ما هو جديدك?

- صـــورت انـــشــودة
بـــــعـــــنـــــوان (عـــــالي
عـلـمـنـا) كـلـمـات كر
عـــلي واحلــــان رضـــا
الــــســـــاهــــر لــــقــــنــــاة
الــتـلـفـزيـون الـتـربـوي
ومن اخـــراج مـــحـــمـــد
ـــشـــاركـــة ســــلـــمـــان 
تـالمــــــيـــــــذ مــــــدرســــــة
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قدم الفنان العراقي ستار نعمة
قيم في بلجيكا عرضا تفاعليا ا
رائعا في ختام ايام قرطاج للفن
عاصر بتونس. واشار التشكيلي ا
قيم في تونس علي رضا العراقي ا
في صفحته في (فيسبوك) ان
(العرض تميز بالشجاعة واجلرأة
أمام جمهور كبير قدم فيه رسالة
فنية تمثل صورة درامية مؤثرة
شهد انتفاضة الشباب العراقي
ومطالبتهم بحقوقهم). 

ــنــصــور الــتــأســيــســة واالنــشــودة ا
تــتـــحــدث عن الــعــلـم الــعــراقي.ولــدي
الـــــعــــديــــد من الـــــبــــرامج االذاعــــيــــة
والـتـلـفـزيــونـيـة مـنـهـا بـرنـامج جـديـد
ـمـيـز اسـمـه ا
عـــلى شــاشــة
فــــضــــائــــيـــة
الـــــــــعـــــــــراق
الـــتـــربـــويــة
فـي هـــــــــــذا
الـــبـــرنـــامج
نــقـدم قالدة
االبـــــــــــــداع
والـــتــمـــيــز
مع وشــاح
عـــــــــــــــــــلـم
الـــــعـــــراق
لـلـفـنـانـ
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ـهرجـان سومر الـسيـنمائي اعلـنت الهـيئـة العلـيا 
الـدولي في بــيــان تـلــقــته (الـزمــان) امس تــأجـيل
ـفـتـرض ان تـنـطـلق في فـعـالـيـاتـه الـتي كـان من ا
ـقـبل واشـار اخملـرج نـزار الـعــاشـر من الـشـهـر ا
شـهـيــد الـفـدعم وفــقـا لـبـيــان الـهـيــئـة الـذي حـمل
شــعـار(مــاكـو وطن  مــاكـو مــهـرجــان) (بـالــنـظـر
للظـروف احلالية التي يـشهدها العـراق وتضامنا
ـوقف الــشـعــبي نـريــد وطن قــررت الـهــيـئـة مع  ا
هـرجان سومـر السينـمائي بدورته األولى العلـيا 
زمع عـقدهـا للـفترة من 15- 10 والتي كـان من ا
ـنـاخ كـانـون األول  2019تـأجــيـلـهـا لـعـدم تـوفـر ا
ـهـرجان الـذي وافقت ـنـاسب القامـة مـثل هذا ا ا
شاركة فيه  17دولة عـربية وأجنبـية بأكثر عـلى ا
من  35فلمـا روائيا ووثائقيا طويال للمشاركة في
ـسابـقـة الرسـميـة الـتي توزعت عـلى أفـضل فلم ا
وأفـضل أخـراج وأفـضل تـمـثـيل رجـالي ونـسائي
بــــجــــانب إقــــامــــة ثالثــــة ورش في الــــتــــصــــويـــر
والسيناريو واإلخراج يحاضر فيها أساتذة عرب
وأجــانب   وقــد  االتــفــاق مع  35شــخــصــيــة
ـهـرجـان بـجـانب 20 عـربـيـة وأجـنـبـيـة حلـضـور ا
فـنــان من صـنــاع الـسـيــنـمـا مـن مـخـتــلف بـلـدان

العالم).

دينـة جبيل اللبنـانية نقضي الوقت في كل مرة يزورني الزمـيل والصديق د. فريد ايـار في سكني 
شتركة في وكالـة االنباء العراقـية (واع) قبل ان ترشحه الـوكالة وينتـخب امينا عاما في ذكرياتنـا ا

الحتاد وكاالت االنباء العربية (فانا).
اليوم امضـينا نحـو  ثالث ساعات نتـبادل الذكريـات عن الزمن اجلميل الـذي قضيناه في واع وعن
زمالئنـا االعـزاء الـذين توفـوا واالحـيـاء وما حـقـقتـه واع في مسـيـرتـها الـتي امـتدت  44 عـاما حل

اغلقها االمريكيون عند احتاللهم العراق عام .2003
كم هـو جمـيل تذكـر الزمالء في زمن
ال يـعــرفــون وال يـريــدون ان يـعــرفـوا
اديان بـعضـهم البـعض وال طوائـفهم
وال قــومــيــاتــهم. كــنــا عــائــلــة واحـدة
هني يجـمعها حب العـمل الصحفي ا
واالخالص لـلوطن وان تـكون الـوكالة
وسـيــلــة اليــصــال اخــبـار بـالدنـا الى

انحاء العالم.
كـــمــا اســتــعــرضـــنــا مــســيــرة احتــاد
وكـاالت االنـبــاء الـعــربـيـة (فــانـا) الـتي
ــنــتــســبي واع ان يــفــخــروا ان يــحـق 
زمـيـلهم د فـريـد ايار احـتل مـنصـب االم الـعام لـالحتاد يـتكـرر انـتخـابه مـنذ ان رشـحـته واع عام

1975.
و عـرجـنا في ذكـريـاتنـا عـلى الوكـالـة الوطـنيـة الـعراقـيـة لالنبـاء (نـينـا) التي
ـوذجــا مــتـمــيـزا اســسـنــاهــا مـعــا عـام  2005 لــنـقــدم لإلعالم الــعــراقي 
صداقية ألخالقيات مهـنة الصحـافة مستـقلة محـايدة تعتـمد في أخبارهـا ا
هنية دون تأثير من طائفة أو حزب أو دولة أو قومية. والسرعة والتغطية ا

شكرا لالخ فريد على زيارته امال ان تتكرر ب فترة واخرى.

من الـفنـانـ ومـثـقـفي وكـتـاب مـديـنة
ــوصل الحـيــاء هــذا الــتــراث ونـحن ا
االن بــصـــدد اقـــامــة مـــهـــرجـــان فــني
وثـقافي يـتضـمن تقـد اغاني تـراثية
مـوصـلـية وعـروض مـسـرحيـة وفـنون

تــشـــكــيـــلــيـــة وســيــحـــمل هــذا
ــــهـــرجــــان اسم رائــــد من ا
ــــــوصل رواد الــــــفـن فـي ا
ونـــــســــعى مـن خاللــــهــــا

دينة. خدمة البناء ا
{ مــاذا تــقــول عن ادراج
اسـمـك ضـمن مــوســوعـة

وصل? اعالم ا
- حـــقـــيـــقــة فـــرحت
كــثـيــرا لـدرج اسـمي
ضــمن اعالم مــديــنـة
ـوصل الــتي تـزخـر ا
بـــــطــــاقــــات فـــــنــــيــــة
وشــخــصــيــات بــارزة
واعــتـــبــر هـــذا وســام
شـــــــــرف اعــــــــتـــــــــز به

وافتنخر.
{ مــــاذا عن مــــشــــاريـــعك

ـتمـيزين والـبـرنامج من اشـراف عام ا
ـالـكي مـدير الـتـلـفـزيون احـمـد عـادل ا
التـربوي. والـبرنـامج الثـاني الكـشافة
العـراقـيـة عـلى شـاشة قـنـاة الـعـراقـية
اشراف حـيدر الـفتالوي يـتم تـصويره
في جـمـيع مدارس الـعـراق خـاصة في
مـــراسم رفـــعــة الـــعــلم. ولـــدي بــرامج
ـسـؤول من اذاعـة اذاعــيـة مـنـهــا من ا
جمهورية الـعراق من بغداد وبرنامج
الوان الغناء العراقي وبرنامج اطياف
عراقية.في كل حلقة نختار شخصيات
فـنـيـة وادبـيـة وثــقـافـيـة واحلـديث عن
ــثـلـه وبــرنـامـج افـاق ــكــون الــذي  ا
ـعـلـم في تـربويـة يـخـدم الـطـلـبـة وا
وزارة الـتـربـيـة وجـمـيع هـذه الـبـرامج

ي. من اعدادي وتقد
{ حـــدثــنـــا عن جـــمـــعــيـــة احـــيــاء الـــتــراث

وصلي? ا
- جــاءت فـــكــرة تــأســيس اجلــمــعــيــة
لـلــتـأكـيـد عــلى تـراث واصـالــة مـديـنـة
ـــوصل واحــيــاء تــراثـــهــا وتــعــريف ا
االجـيـال عـلى هـذا الـتـراث واحملـافـظة
عـلـيه كي ال يـنـدثر وقـد تـفاعـل الكـثـير

الـــــــــــــفـــــــــــــنــــــــــــيـــــــــــــة الـــــــــــــقـــــــــــــادمــــــــــــة?
- لدي تـصوير عدة اغـاني منـها شكد
حـلـو وزغـيـرونـة و اتـدلل يـاعيـني من
كـلـمـات عـزيـز ابــراهـيم ومـعن احلـلـو

واخراج فارس مهدي.
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تشهـد دور السينما في مصر خالل عطلة نصف
ـصري ـقـبـلـة عـرض الـفـيلـم الـروسي-ا الـسـنـة ا
ـصري خـالد مـهران (مـاتريـوشكـا) للـمـخرج ا
في أول إنـتـاج مــشـتـرك لـلــبـلـدين. ويــعـتـمـد
الفـيـلم على روايـة الـكاتـبة الـروسـية يـليـنا
سيـريبرياكـوفا (ابتـسم أنت في مصر)
عن حيـاة فتـيات روسـيات أربع قررن
الـتـوجه إلى مـصـر بـحـثـا عن األمان
في سـنوات الـتـسـعيـنـيات الـعـجاف
ــــاضي والـــتـي تـــلت مـن الـــقـــرن ا

تفكك االحتاد السوفييتي. 
وأكـد مــهـران في تــصـريح (أنه بـدأ
اإلعـداد لــتــقـد جــزء ثــان لـفــيــلـمه
ـصـري-الــروسي "مـاتـريــوشـكـا" ا
ـشـاركـة الـكـاتـبـة الـروسـية وذلك 
يـلـيـنـا سـيـريـبـريـاكـوفـا وزوجـهـا
صري مؤلف الـسيناريـوهات ا

عماد السباعي). 
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الكـاتب الصـحفي الـعراقي اجنـز كتـابه اجلديـد (اجراس
الـذاكـرة) تــقـد الـصـحـفـي الـلـبـنـاني الــبـارز فـؤاد مـطـر
واالعالمـيـة د.ابتـسـام اسـماعـيل قـادر. وهو كـتـابه الرابع

عشر في قائمة مؤلفاته.
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ـمـثـلــة الـسـوريـة أطـلــقت حـمـلـة ا
جـديـدة بــالـتــعـاون مع مـفــوضـيـة
ـتـحدة الالجـئـ الـتـابـعـة لـأل ا
جلـمـع الـتــبـرعــات لالجـئــ عـلى
أبــواب الـشـتـاء حتت شـعـار (ايـد

واحدة ما تدفي).
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ــاضي  مــنـتــدى عـبـد الــروائي األردني ضــيـفه الــسـبت ا
احلـمـيـد شـومـان الثـقـافي فـي حفـل تـوقيـع  روايتـه (يوم
مــشـهــود) وشـارك فـي احلـفل الــدكـتــور خــالـد الــكـركي

والروائي السعودي عبده خال.
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ـشتـركـة في كـركوك رعى تـقـدم للـعـمـليـات ا ـقـر ا قائـد ا
شـترك التي اقامها ندوة االعالم اآلمـني وسبل التعاون ا
االحتاد الدولـي للصحافة العـربية فرع كركوك يوم االحد

اضي. ا
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وت اجلراح الـعراقي نعته االوساط الطبـية بعد ان غيبه ا
ـلكية اثر مـرض عضال والراحل زمـيل كليـة اجلراح ا
البـريـطانـية وأسـتـاذ الدراسـات الـعلـيا فـي الكـليـة الـطبـية
ببغداد  واالستاذ في كلية طب الكوفة سابقا.وهو شقيق
سائل الله ان يسكنه فسيح جناته. الزميل شكيب كاظم

  ÈœdÐ dO¼“

الـشــاعــر الـعــراقي صــدرت له عن دار امل اجلــديـدة في
دمـشق مـجمـوعـة شـعريـة بـعـنـوان(عيـون انـانـا) تضم 21
ــوضــوعـات ذاتــيــة مــخـتــلــفـة تــمــيل الى الــسـرد نــصـا 

وتتوشح باأللم والرثاء والرفض.
W(«uB « 5 Š bL×

كـتـبة الـوطـنـية في حـفل تـوقيع الـكاتب االردنـي ضيـفـته ا
كـتـابه (كـلـمـات مـبـتـورة) الـصـادر عن دار الـغـايـة لـلـنـشر

والتوزيع.
 Áb³Ž wHO

صرية تلقت تعازي الوسط الفني بعد مثـلة والراقصة ا ا
اضي اثر ان نعت شـقيقتهـا الكبرى التي تـوفيت االحد ا

صراع قصير مع مرض السرطان.

قـائمة أفـضل األغاني األمريكـية بأغنـيتها
فتاة سيئة باد جيرل.

عـلى صـعـيد آخـر  قـال اخملرج الـتـايواني
أجن لـي (إن غـيـاب الـصـ هـذا الـعـام عن
جــوائـز احلـصـان الـذهـبي خـسـارة) وذلك
ــقـاطـعــة اجلـوائـز بــعـد أن أمـرت بــكـ 
ـية من جـوائز الـتي تـعتـبر الـنسـخة الـعا
االوسـكار لألفالم الناطقة باللغة الصينية
اضي. بـسـبب جدال ثـار في دورة العـام ا
ــشـرفــة عـلى األفالم في وقــالت الـهــيـئـة ا
ــاضـي (إنــهـــا مـــنــعت الـــصـــ في  آب ا
شاركة في صـناعة األفالم في الـبالد من ا
جــوائـز احلـصـان الـذهــبي الـتي تـقـام في
تـــايـــوان دون أن تـــقـــدم أي أســـبـــاب في
أحــدث مـؤشـر عـلى تـصــاعـد الـتـوتـر بـ
بـك وتايبه) وجاءت هذه اخلطوة بعدما
اضي أثـار احلدث السنوي ضـجة العام ا
في الـص وب النجوم الـصيني الذين
حـــضــروا احلــفـل حــيــنـــمــا أدلى اخملــرج
الـــتــايــواني فـــو يــو بــتـــعــلــيـــقــات لــدعم
االســتــقالل الــرسـمـي لـتــايــوان. وقـال لي
ـولود في تـايوان واحلاصل عـلى جائزة ا

{ لــــوس اجنــــلـــوس - وكــــاالت - فـــازت
تـيـلـور سويـفت بـنصـيب األسـد وانـتزعت
ـوسيـقى األمريـكيـة ليل سـتا من جـوائز ا
األحـد لتتفـوق على مايكـل جاكسون الذي
كـان صـاحب أكـبـر عـدد مـن هـذه اجلـوائز
عـلى اإلطالق.وحـصـلت سـويـفت على أهم
جـائزة وهي جـائزة أفـضل فنـان في العام
نظمون وعـلى أربع جوائز أخرى. وقـال ا
إنــهـا حـصــلت أيـضــا عـلى جـائــزة (فـنـان
الـعـقـد) الـفـخـرية لـتـصل مـجـمـوع جـوائز
ـوسيـقى األمريكـية الـتي حصدتـها على ا
مــدار حــيــاتــهــا الــفــنـيــة إلى  29جــائــزة
وتـتـفـوق عـلى جـاكـسـون الـذي حـصد 24
جــائـزة. وقـالت سـويـفـت لـلـحـاضـرين في
احلـفل الذي أقـيم في لـوس اجنلـوس بعد
أن أدت بـــعض أشــهــر أغــانـــيــهــا (كل مــا
يـهمـني هو الـذكريـات التي عـشتـها مـعكم
ــعـجـبــون عـلى مـر أيــهـا الـرفــاق.. أيـهـا ا
ـغـنــيـة الـصـاعـدة ). كـمــا فـازت ا الــسـنـ
بــيــلي إيــلــيش بـجــائــزتي أفــضل فــنــانـة
ـوســيـقى الـروك جــديـدة وأفــضل فـنـانــة 
الــبـديل بـعـد ســنـة رائـعـة تــصـدرت فـيـهـا

ـدودة لألبــد فـنـحن الــعـام لـكـن أيـديـنــا 
نـــــرحب بـــــأي مــــخـــــرج ألفالم نـــــاطــــقــــة
بـالـصـينـيـة). وتـأسست جـوائـز احلـصان
الــذهــبي عـام  1962وتــعــتــبــر واحـدة من
ـرمـوقـة في صـنـاعـة الـسـيـنـما اجلـوائـز ا
الــنـاطــقــة بـالــصـيــنـيــة ومــعـظم األعــمـال
ـشاركـة فيهـا تكون في األسـاس من البر ا
الرئيسي للص وهوجن كوجن وتايوان.

ÊU e «≠ ‰u³MDÝ«

ـمـثــلـة الـتـركـيـة تـوبـا احـتـفـلت ا
ي بيوكوس بيوم الطفل العا
عــــلـى مــــواقـع الــــتـــــواصل
االجـــتـــمـــاعـي بـــفـــيـــديـــو
جـمـعـهـا بـابـنـتـيـهـا الـتـوأم
مـــايـــا وتـــوبـــار. وأرفـــقـــته
بتـعلـيقٍ كـتبت فـيه(نـريد كل
احلـقـوق لـكـل طـفل ونـصـر
عــــــلـى حق الـــــــعــــــيـش وحق
الـتـعــلـيم اجملــاني وحق تـنـاول
الطـعام الـنـظيف وحق احلـصول
يـاه النظـيفـة). وفيمـا تفاعل على ا
مـحـبـو الـنـجمـة مـع إطاللـة ابـنـتـيـها
ــعـلــقــ عـلـى أنـهــمـا اتـفـق مـعــظم ا
ورثـتـا مـالمح والـدتــهـمـا تــوبـا وهـو
الرأي الذي غـلب على من افـترضوا
ـمــثل أونـور شـبــهـهــمـا بــوالـدهـمــا ا

صايالك.
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الـعـمـل يـحـتـاج الى تـركـيـز اكـثـر. انت في وضع قـلق
ة.  بسبب عالقات قد
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الـيوم,هـنالـك وقت للـحب كـما ان هـنالك وقـت للـعمل  
هو يوم احلب.
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ـة و تـفـرغ لـلــمـسـتـقـبل  اسـتـغل اتـرك االمـور الـقـد
وعيك احلالي  لبناء خططك.
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اتـرك لقلـبك الـعنـان . العمـل يحـتاج الى تـركيـز اكبر 
منك .
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راجع خــطـتك ثـانـيـة وفـكّـر مـجــدّداً بـإسـتـراتـيـجـيـتك
ال أو العمل. األساسية. سواء في ميدان ا
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ـة اتـرك.يـوم انت في وضع قـلق بــسـبب عالقـات قــد
. السعد االثن
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قد يكون جـوهر أمر ما في التفاصيل الدقيقة. تمسّك
نضبطة. باتخاذ القرارات ا

ÊUÞd «

نــقـلــة نـوعــيــة إلى األمـام وتــنـجـح في مـشــروع بـدأت
بتنفيذه منذ فترة .
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فـكّر بـهدوء بعـيداً عن تعـقيـدات العمل و ال تـفاجأ إذا
توصّلت إلى قرار مهم فجأة.
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تصلك في منتصف الشهر أخبار هامة وجيدة تؤدي 
ادية. لالرتياح من الضغوطات ا
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الـعـاطـفـة جتـعـلك تـشـعـر بـاخلـوف من االجنـراف الى
امور لم تخطط لها.
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تــقـوم بــنــشـاطــات مـهــمــة تـقــربك كـثــيــرا من أهـدافك
هني.رقم احلظ .7 وطموحك ا

 u(«
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اكــــــتب مــــــرادف ومــــــعــــــاني
الــكـــلــمــات افـــقــيـــا فــقط  في
الـعـمـود الوسـط حتصـل على
ــطـلــوبـة: (من دول الـكــلــمـة ا

امريكا اجلنوبية):
 1-السريعة

 2-من اخلضار
 3-مالطفة
 4-خداع

 5-نساء اجلنة
 6-شامل

 7-اجلوهرة
 8-برج فلكي

{ لــــوس اجنـــــلــــوس - وكــــاالت -
ــتــحــركـة تــصــدر فــيــلم الــرســوم ا
اجلديد فروزن 2 إيرادات الـسيـنما
بـأمـريــكـا مـطــلع األسـبـوع مــحـقـقـا
مــلــيـون دوالر. وتــراجع فــيـلم 130
احلركة والـسيرة الـذاتية (فورد في
ركز فيراري) عن الصدارة لـيحتل ا
الــــثــــاني مــــســــجال  16مــــلــــيــــون
ـون دوالر.والـفـيـلم بـطـولـة مـات د
وكـريـسـتـيـان بـيل وجـون بـيـرنـثـال
وكاترينـا بالف ومن إخراج جيمس
مــاجنــولـد. وجــاء الـفــيــلم الـدرامي
اجلـــديـــد يــوم جـــمـــيل فـي اجلــوار
أبيوتيفـول دي إن ذا نيبورهود في
بيعات تذاكر قدرها ركز الثالث  ا
مـلــيـون دوالر.يـقـوم بـبـطـولـة 13.5
الـفـيـلم تـوم هـانـكس ومـاثـيـو ريس
وتــخـرجه مــاريـال هـيــلـر.  وتـراجع

ـــــغــــامــــرات فـــــيــــلم ا
احلــــــــــــــــــــــــــــربــي
الــــــتـــــاريــــــخي
(ميدواي) من
ـــــــــركـــــــــز ا
الـثـاني إلى
ــــــــركــــــــز ا
اخلـــــــامس
محققا 4.7
مــــــلــــــيــــــون

دوالر.
والــفــيـلم بــطــولـة

وودي هـــــارلــــســــون
ولوك إيفانز وماندي
مـــــــور وبــــــاتـــــــريك
ويــــلـــــســــون ومن
إخــــــــــــراج روالن

ريتش. إ
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األوســـكـــار أكـــثـــر من مـــرة وهـــو رئـــيس
مـــــهـــــرجـــــان احلـــــصـــــان الـــــذهـــــبـي في
تـصـريـح(لـيس من الـسـهل الـتـعـلـيق عـلى
هـذا األمـر واجلـميـع يعـرف ذلك. بـالـطبع
ـكن رؤيتها عـلى السجادة إنـها خسارة 
ــشـــاركــة في احلـــمــراء أو في األعـــمــال ا
ـهـرجان.بـالـطبع نـشـعر بـاألسف بـسبب ا
) هذا شارك الـعدد القلـيل (من األفالم وا

توبا بيوكوس


