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ـذيـعـات ـدرس من ا تـعـد االذاعـيـة امـل ا
الرائـدات اللـواتي حقـقن جنـاحا مـتمـيزا
في مـجـال الـعـمل االذاعي والـتـلـفـزيـوني
حيث ظـهـرت خالل فـتـرة السـتـيـنات من
ـاضي كـمـذيـعـة ومـقـدمـة برامج. القـرن ا
ومنهـا برنامج ( 10دقائق) و(بـرنامج ما
ـستـمعـون) وكان الداءهـا الرائع يطـلبه ا
وصوتـهـا الـهاد فـي التـقـد ابـلغ االثر
في حتـقـيق هــذا الـنـجــاح بـاالضـافـة الى
توفـر اللـغـة واللـياقـة والـذي جاء نـتيـجة
ثـمـرة قــراءة مـسـتــمـرة من خالل االطالع
عـلى الــكـتب االدبــيـة والــروايـات وقـراءة
القـرآن الكـر والذي كـان خيـر معـبر عن
ذلك. عــاصـــرت الــكـــثــيـــر من الــفـــنــانــ
واالعالمي واستـمرت بالـعمل حتى عام
 2007 ثم انـــــقــــطـــــعت عـن الــــتـــــواصل
االعالمي نـتـيــجـة تـعـرضــهـا الى اعـتـداء
ارهابي من قبل عناصر مسـلحة مجهولة
دة. ثم انـتـقـلت بـعد ذلك الى خالل تلـك ا
خـارج الـبالد لـتـسـتـقـر هـناك فـي امـريـكا
دة  11عـامـا لـتـعـود بـعـدهـا الى بـغـداد
وتــــــعــــــاود الــــــعــــــمـل االذاعي مـن خالل
نوع ستوديو .10 البرنامج اخلدمي وا
ـدرس في اروقـة مـبنى (الزمـان) الـتـقت ا
االذاعــة الـــعـــراقــيـــة وكـــان مــعـــهـــا هــذا

احلــوار:
{ بداية كيف كان دخولك الى االذاعة?

-  دخــــــولي الـى االذاعــــــة عن طــــــريق
مثـلة فوزية الصدفة عـندما طلـبت مني ا
عارف ان ارافقها الى مبنى االذاعة حيث
تــمــلــكــنـي حب االســتــطـالع لــلــمــبــنى و
الصوتـو الصورة. واثر ذلـك  اختياري
من قــبل رئـيـس قـسم الــبــرامج االذاعــيـة
والـتـلــفـزيـونــيـة عـبـد اجلــبـار ولي بـدون
اختـبـار ثم عـيـنت وكـان عـمري  12عـاما
دون الــسـن الــقـــانـــونــيـــة وفي مـــرحـــلــة
ــتــوســـطــة وبــنــظــام االجــرة الــدراســة ا
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والتـعري فـي األفالم وغيـرهم.ويأتي
ـمثـلة إميـليا ذلك بعـد يوم من قول ا
كالرك الـتي لـعــبت دور ديـنـيـيـريس
تارغـيـريان أم الـتنـانـ في مسـلسل
لعـبة العـروش الشـهير (إنـها وجدت
ـــســــلـــسل مـــشــــاهـــد الــــعـــري فـي ا
صعبةوإنها أُجبرت على التعري في
أدوار أخرى). وقـالت دايـركـتـورز يو
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أصــــدرت رابـــــطـــــة اخملــــرجـــــ في
بـــريـــطـــانـــيـــا الئـــحـــة بـــاإلرشــادات
ـشاهد اجلـنس والتعري. اخلاصة 
وتهدف الرابطة التي تمثل مخرجي
السـينـما والتـلفـزيون في بـريطـانيا
إلى إيضـاح أفضل طريـقة لـلعمل مع
ـمـثلـ ومـنـسـقي مـشـاهـد اجلنس ا

الشهـرية الى ان اكمـلت الثامـنة عشر من
ـالك الــدائم عــمـــري و حتــويـــلي الى ا

وكان ذلك عام .1962
{ كيف بدأت العمل االذاعي والتلفزيوني?
ذيع - في عام  1964عملت في قـسم ا
واسـتـمـريت بـالـعـمل لـسـنـوات عـدة كـمـا
عملت مقـدمة نشـرة اخبار في عام 1968
في تلفزيون العـراق باالضافة الى مقدمة
بـرامج في الــتـلــفـزيــون ومـنــهـا بــرنـامج

نفطنا لنا.
{ مـــا هي ابــرز الــبــرامج الـــتي قــدمــتــهــا امل
درسة التي تخرجت منها? درس? وما هي ا ا
- كـان بـرنــامج اذاعي من حـيــاتي وكـنت
ـســتـمع عـنـدمــا كـان يـبـعث اروي قـصـة 
رسـالـة بـشـكل (مـســامع تـمـثـيـلـيـة) وامـا
درسـة الـتي تـخـرجت منـهـا فـكـان قسم ا

التمثيليات والبرامج اخلاصة.
{ كــنت مـقــدمـة بــرنـامج  10دقــائق? كـيف 
ــــواضـــيع الــــتي كـــان اخــــتـــيـــارك? ومــــا هي ا

يتناولها?
- بـــرنـــامج  10دقـــائق كــــان في بـــدايـــة
الـســبـعــيـنــات و اخـتــيـاري ايــضـا من
رئــــــيس قــــــسـم الـــــبــــــرامـج االذاعــــــيـــــة
والـتـلــفـزيـونــيـة عـبـد اجلــبـار ولي وكـان
ــواد الــريــاضــيــة الــبــرنــامج يــتــنــاول ا
والعـلـمـيـة واالخـبـار الطـريـفـة والـغـريـبة
وبـــحـــدود  5الى  8اخـــبـــار حــــيث كـــان

شاهد في شوق دائم لها. ا
ها? { ماذا عن برامج اخرى قمتي بتقد

ـستمعون -  تقد برنامج مـا يطلبه ا
وكــان بــاالغـانـي الــغــربـيــة ومـن اعـدادي
واما الترجمة فكانت بـالعربية وبعد مدة

 منعه من قبل احلكومة انذاك.
{ كيـف وجدت العمل االذاعي? وهل ان العمل

بالتلفزيون افضل منه?
- احـبـبت الـعـمل االذاعي عـلى الـرغم من
صـعـوبــته ويـعــد الـعـمل فــيه اصـعب من
الـتـلــفـزيــون حـيث ان الـعــمل في االذاعـة
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ظـهــور حـركـة أنـا أيــضـا ومـزاعم أن
ـنـتـجـ طـلـبوا بـعض اخملـرجـ وا
خـدمــات جـنـسـيــة مـقـابل الــتـمـثـيل.
ــنع الـتــعـري وتـوصـي اإلرشـادات 
الـتـام في أي اخــتـبـار لـلـعب دور في
ــنـع نــصف فـــيـــلم أو مـــســـلــسـل و
الـــتــــعـــري في االخـــتـــبـــارات األولى
للـتمـثيل. وتنـص اإلرشادات على أن
اخـتـبـارات األداء بسـبب طـبـيـعـتـها
اخلاصـة تـبنى عـلى أسـاس اختالل
ـمـثـل مـوازين الـقـوى وأن بـعض ا
قــــد يــــشــــعـــــرون أنــــهم مــــلــــزمــــون
بـاالسـتـجـابـة لـطـلـبـات غـيـر مـريـحـة
لـــلـــحـــصـــول عـــلى الـــدور.وتـــوصي
مثالت الـبكيني الرابطة أن يـرتدي ا
مثلون سترة سباحة وأن يكونوا وا
ـــطـــالـــبــة مـع مــرافـق إضــافـــة إلى ا
بــإخـطـار يــسـبق اخــتـبــار الـتــمـثـيل
بـنـحـو  48 سـاعـة واحلــصـول عـلى
نص كامل ألي مـشاهـد تتـطلب عـريا
غــيـر كــامل. كــمــا يـجب أيــضــا عـلى
ــنـتــجــ احلـصــول عــلى مـوافــقـة ا
ـــمــثل أو واضـــحـــة مــكـــتــوبـــة من ا

كيه رابـطة اخملـرج الـبريـطانـي
(إن من حق اجلميع الشـعور باألمان
أثناء الـعمل). وأضافت (هـذا ينطبق
عـــلى الـــعــمل فـي هــولـــيــوود أو في
مـسلـسل أو في فـيـلم قصـيـر).وتأتي
اإلرشـادات اجلـديـدة الـتي تـدعـمـهـا
مــؤسـســات مـثـل بـافــتـا وبي أف أي
(مــعـهــد الـفـيــلم الـبــريـطــاني) عـقب

ـمـثلـة قـبل تـصـويـرهم في مـشـاهد ا
عري تام أو شبه عري.وقالت رئيسة
رابـــطــة اخملــرجــ الــبـــريــطــانــيــ
سوزان وايت (نحن جميعا هنا ألننا
نـريـد أن نــروي قـصـصـا مـؤثـرة وال
ــــثـل أو فــــرد من يــــجـب وضع أي 
الـطاقـم في موقـف يشـعـره بـأنه غـير
آمن أو مــســتَـغـل خـاصــة إن كــانـوا
يــعــمــلــون فـي مــشــاهــد حــســاسـة).
وقالت وايت اخملـرجة احلـائزة على
جــائــزة الــبــافــتــا (طــوال مــسـيــرتي
الـعـمـليـة عـرفت أهـمـيـة الـتعـامل مع
احملــتــوى احلـســاس بــاحـتــرافــيـة).
وأضــافت (الئـــحــة اإلرشــادات الــتي
وضــــعــــتــــهــــا رابــــطــــة اخملــــرجـــ
نـظمة ـعايـير ا البـريطانـي تضع ا
ـــشـــاهــــد احلـــمـــيـــمـــيـــة إلخـــراج ا
وستـساعـد في خلق بـيئـة عمل آمـنة
لــلــجــمــيع أثــنــاء تــصــويــر فـيــلم أو
مـسلـسل). ووصف تـصـريح لـلبـافـتا
الرابطة بأنها ذات أهمية حيوية في
الـتـعـامل مع الـتـنـمـر والـتـحـرش في

صناعة السينما.

االتـصـاالت عـلى الـبــرنـامج وقـد احـسـنـا
ه. تقد

{ كيف تنظرين الى اذاعة اليوم?
- احلمد لـله نراهـا في وضع افضل وفي

تطور جيد على الدوام.
{ مـذيـعات الزالت تـتـذكريـهن وكـان لهن الـباع

الطويل في تقد البرامج االذاعية? فمن هن?
ذيعة كالديس يوسف وهدى رمضان - ا

ومنى البصري وخولة رجب.
{ موقف محرج واجهك عند تقد البرنامج?
- كـنت في لــقـاء مع مـجــمـوعـة ريــاضـيـة
ـــــســــؤول عن ـــــذيع ا وتــــفـــــاجــــأت ان ا
الرياضـة كان غائبـا المر ما حـيث توليت
انا الـتـقد بـعـد ان  اعـطائي االسـئـلة
من قــبـل شــخــصــيـــة مــلــمـــة بــالــشــؤون

الرياضية هو االستاذ مؤيد لبدري.
ـدرس تـمـتـلك الـلـغـة والـلـيـاقـة ـذيـعـة امل ا { ا

يــعـتــمــد عــلى الــصـوت فــقط بــيــنــمـا في
التلفزيون هـناك الكثيـر من االمور يعتمد
ــسـتــمع يـركــز عـلى عـلــيـهــا ومـنــهـا ان ا
ـالبس االلـــــــتــــــفــــــاتــــــة ا ــــــكـــــــيــــــاج  ا

والديكــــــــــور.
{ ومــاذا عـن ســتــوديــو  10والـــذي يــقــدم من

اذاعة جمهورية العراق?
- بــرنـــامج ســتـــوديــو  10اذاعي ومــدته
ســاعــة ونــصف و اخـــتــيــاري من قــبل
مـخـرج الــبـرنــامج عالء مـحــسن واصـبح
االن تــلــفــزيــوني ويــتــضــمن لــقــاءات مع

سؤول ونشاط مؤسسات احلكومة. ا
{ هل ان بـرنامج سـتوديو  10قـد حقق الـغاية

نشودة له? ا
ـنشودة لـهذا الـبرنامج - حققـنا الـغاية ا
والـشــعب الــعـراقي الزال مــتــواصال مـعه
ـواطنـ عـليـه بسـبب كـثرة وقد عـودنـا ا

بــاالضـــافــة الـى الــصــوت الـــهــاد فـي تــقــد
الـبـرامج فــهل كـان ثـمـرة الـتـدريب وراء ذلك ام

وهبة? بالفطرة او نتيجة توفر ا
ـعـروف بـان الـصـوت هـو مـوهـبة - من ا
ـ بـاالضــافـة الى الــفـطـرة من رب الـعــا
ـستمرة وتوفر الـلغة فضـال عن القراءة ا
لكـتـاب مـصـري ومـنـهم جنـيب مـحـفوظ
وكذلك اجملالت االسـبوعـية ومـنهـا مجـلة
ســـمـــيـــر وبـــرنـــامج قل وال تـــقـل تـــقــد

الدكتور مصطفى جواد.
{ ما حـكايـة فرض غرامـة علـيك من قبـل مدير

االذاعة والتلفزيون?
ــبــلغ 5 ـي  - في عــام  1980 تــغــر
دنانيـر من قبل مديـر االذاعة والتـلفزيون
االستـاذ ماجـد السـامـرائي بسـبب وجود

ي خـــطــــأ عـــنـــد تــــقـــد
لــنـــشــرة االخـــبــار

«u UHO  fOO½«

الــبـاحــثــة واخلـبــيــرة االسـتــشــاريـة الــفــرنـســيــة ألـقت
ركـز الثقـافي الفرنـسي ببغـداد االثن محـاضرة في ا
اضي بـعنوان (مكانة العراق في الـسياسة الفرنسية ا

في الشرق االوسط).
s Š WO —

ـقـيـمة في االعالمـية الـعـراقـية ا
دولـة االمـارات الــعـربـيــة تـعـاود
تـقد برنـامج (ظهيـرة اجلمعة)
عـلى قـناة (الـشـرقـيـة) اعـتـبارا
بعد ان قدمته من هـذا االسبوع
نـيابة عـنهـا شهد اخلـطاب وبان

داوود وهما من مقدمات برنامج (كهرمانة).
uALŠ ÊUOÐ

ؤلفه مـثلة الـسورية تـشارك في بطـولة فيلم (بـراعم)  ا
ــمــثــلــ جـوان ومــخــرجه كــمــال ديـركـي إلى جــانب ا

خضر و محمد قنوع.
 s¹b « ‰ULł dOLÝ

يــشـارك في ـقــيم في سـويــسـرا   اخملــرج الـعــراقي ا
نـعـقدة حـالـيا مـهـرجان الـقـاهـرة السـيـنمـائي بـدورته ا

بفيلم  (بغداد في خيالي).
 5ÝULA « dO Oð

الشـاعر االردني ضـيفه مـنتدى الـبيت الـعربي الـثقافي
في امسـية شـعريـة بإدارة الـكاتب والـصحـفي مـحمود

نتدى بعمان. الداوود. في مقر ا
w³OF  k UŠ

الـفـنــان الـعـراقي تــلـقى تـعــازي االسـرة الـفـنــيـة لـوفـاة
زوجته أثـر مرض عـضـال والتـعزيـة موصـولة لـلمـخرج
ـولى أن حـسـ حـافظ لـعـيـبي بـوفـاة والـدتـه سائـلـ ا

يتغمدها بواسع رحمته.
 dÐUł ÊU ſ WK³Ž

الكـاتبـة الفـلسـطيـنية تـرشحـت روايتهـا (سالم بتـوقيت
احلرب) ضـمن قائـمة جـائزة إسمـاعيل فـهد إسـماعيل

. للرواية القصيرة اخملطوطة ضمن سبعة مرشح
 gK  .d

صـور الـصحـفي ورسـام الكـاريـكاتـيـر العـراقي اقام ا
على بـاحة حـديقـة األمة مـعرضه الـشخـصي السادس
للـكاريـكاتـيـر بعـنوان (حـكومـة كـاريكـاتيـرية) وضم 24

لوحة.
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منذ انطالق تظاهرات الشباب في
ساحة التحرير في تشرين االول
بدع اضي  وكثير من ا ا
يقدمون مبادرات تتالءم مع هذا
احلراك الشعبي ومنهم الرسامة
ياسم گيالني التي تعبر عن
موقفها الداعم لتظاهرات الشباب
ومطالبتهم بحقوقهم  بأصدار
سلسلة ساخرة من الرسومات لكل
يوم من ايام التظاهرات .

تحـمسون. أدائك سـيحـفّزك األشخـاص النشـيطـون ا
في عملك سيصل إلى ذروته.
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هناك أسـئلة ماليـة عند الشريك,يجب أن تـعالج بكثير
من اللباقة.
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 سـتكـون مـوضع كلّ االنتـباه. حـاول ان تـستـغل هذه
الفترة من ناحية العمل .
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 ال حتاول ان تضـغط على عائلتك باسـلوب السلطة ,
ا اعتمد االيجابية باحلوار. ا

»dIF «

نـشــاطك اجلـســدي سـيــرافـقه نــشـاط عــقـلي مــتـمــيـز
يساعدك في إجناز مهام العمل لديك .
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كـنك استشارة قريب او صديق و  مشـكلة تشغلك,
طلب معونته .رقم احلظ.3
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ـؤثـرين لـكي ال تـخـشى طـلب الـدعم من األشـخـاص ا
يعززوا مشاريعك. رقم احلظ .2
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جتنب االجنراف الى حالة العصبية و االنفعال بغض
ادية. النظر عن خسارتك ا

Íb'«

ال تــتـردد في الـتــعـاطي مع من حـولـك امـنح نـفـسك و
احمليط بك الكثير من الثقة .

bÝô«

 فكر بـإعطاء شيء غير مـتوقّع حلياتك الـعائلية و إال
فإنك ستحسّ بضجر .
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تـعـامل بــايـجــابـيــة مع كـافـة االفــكـار الــتي يـطــرحـهـا
الشركاء.يوم السعد االربعاء.
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 ابـتــعـد عـن االمـور الــتي جتــعـلك حتس بــالــضـغط و
االنزعاج .رقم احلظ .7

 u(«
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كــلـمــات ثالثـيـة وربــاعـيــة تـشـكل
مــفــردات ومــرادفــات الــكــلــمــات
الــــسـت عـــــشــــرة.فـي الـــــدائــــر
الـــداخـــلـــيـــة حـــول االرتـــكـــاز
حتــــصـل عــــلـى الــــكـــــلـــــمــــة

طلوبة: (شاعر عراقي): ا
 1-مدينة سورية جنوبية
 2-اتفاق ودي بعد قطيعة
 3-هدف مصبو اليه
 4-بيت السيف
 5-والدتها

 6-حيوان خرافي
 7-فقرات مكتوبة

 8-شتما
 9-بعض من اجلمع

 10-جوهري
 11-طراز سـيارات روسـسية

الصنع
 12-ماء جارف
 13-دفء احملبة
 14-انكشاف الفم

 15-من قبائل العرب القدماء
 16-لقب سياسي لبناني

Issue 6517 Wednesday 27/11/2019

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. UK

الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6517 األربعاء 29 من ربيع االول 1441 هـ 27 من تشرين الثاني (نوفمبر) 2019م

حيث ذكـرت شمـالَ العـراق بدال من شـمالُ
العراق.

{ شـخصـيـة اذاعيـة تديـنـ لهـا بـالفـضل حتى
االن? وما هي مقومات جناح العمل االذاعي?
- هـنـاك الـكـثـيــر ولـوالهم لم اكن انـا كـمـا
اني بـذلت جـهـودا كــبـيـرة الجل ذلك وامـا
عن مـقــومـات الــنــجـاح فــهي حب االذاعـة
والـصـوت والـلـغـة وااللـقـاء وبـدون ذلك ال

كن االنسان ان يكون مذيعا.
ـدرس الـرمـاحي ـذيـعــة امل ا ويـذكـر ان ا
ـــحــــافــــظـــة من مــــوالـــيــــد عـــام  1947
الــديــوانـيــة وهـي ارمــلـة الــراحـل عــدنـان
درس ولها  3ابناء هم غـسان وهو االن ا
في الـسـويـد وقـحـطـان يـعـمل مـدرســـــــــا
ـــــــــدارس فـي بـــــــــغــــــــــداد فـي احـــــــــدى ا
االعداديــــــــة وكـنـعـان خـريج كـلـية

االعالم.

{ لوس اجنلوس  –وكاالت - أثارت جنمة تلفزيون الواقع كيندال جينر تفاعالً
تابع وعائلتها عبر صفحتها اخلاصة على أحد مواقع التواصل كبيراً من قبل ا
اإلجتماعي وذلك بعد أن طرحت سؤاالً حول من يشجعها ويوافقها الرأي في
تأسيس عائلة مع حبيبها الفلسطيني فيصل خضرة وإجناب طفل منه.وجاء ذلك
بعد أن نشرت عدة صور ظهرت فيها وهي تالعب طفلي شقيقتها كيم كارداشيان
وهما: سانت  3سنوات وشقيقه األصغر سالم ستة أشهر وكتبت تعليقًا: (أي

شخص مع تكوين أسرة بيني وفيصل يكتب ). وبحسب صحيفة ديلي ميل
البريطانية فقد تلقت كيندال الكثير من التعليقات بينها من أختها الصغيرة كايلي

وافقة  جينر وأختها الكبرى كيم كارداشيان ووالدتها كريس جينر جميعهم با
كما كتبت صديقتها النجمة جوست سكاي: أنا أحب هذه القصة.وكان الفتاً
ي هايلي بالدوين التي كتبت أكثر من أيضاً تعليق صديقتها عارضة األزياء العا

تعليق بقولها (نعم انا اؤيد).
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كـشف الـفــنـان مـحـمــد هـنـيـدي عن
خضـوعه لعمـليـة جراحيـة مؤخرًا
وذلـك بـعـد أن شــارك مع مـتــابـعـيه
عــلى مــواقع الـــتــواصل صــورة له
بـعـد خـروجه من الـعـمـلـيـة وطـمأن
مــتــابــعــيه ومــحــبـيـه عـلـى حـالــته
الـصحـية من خالل إرفـاقه لـتعـليق
عــــبــــر حـــســــابـه الـــرســــمي عــــلى
إنــســتـــغــرام.وظـــهــر هــنـــيــدي في
الصورة وهو يرتدي الزي اخلاص
بـغـرفـة الـعمـلـيـات وكـانت اإلبرة ال
زالت في يـده وتــرك تـعــلـيــقًـا قـال
فيه: (احلمدلله صورة قبل العملية
اللي عملتها من  3أيام... 5ساعات
مـــتـــواصـــلـــة احلـــمـــدلـــله قـــمـــنـــا

بالسالمة).
الـصــورة القت تـفــاعـلًــا كـبــيـرًا من

اجلـمهـور الـكبـيـر الذي يـحظى
به هـــنــــيـــدي حـــيـث أظـــهـــر
اجلـمـيع مـحـبـتـهم وخـوفهم
فضل وقام على جنمـهم ا
ـشـاهـيـر أيـضًـا بـتـهـنـئـة ا
جنم الـكـومـيـديـا بسـالمته
وتمـنوا له الـشفـاء العاجل
ــــان مـــــثل الـــــفــــنـــــانــــة إ
الــعــاصي وكــنــدة عــلـوش
وســانـــدي وغـــيــرهـم. عــلى
ـقـرر الــصـعـيـد الـفـني من ا
أن يـتــابع هـنــيـدي تــصـويـر
أعمـاله اجلديدة الـتي سيطل
بـهــا عـلى اجلــمـهــور قـريــبًـا
ومن بينهم فيلم (صعيدي في
اجلامعة األمريكية  2 وأيضًا
عـمل آخــر بــعـنــوان (كــيـنج

سايز).
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مشهد من أحد
األفالم 


