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وكـان في نـفس الـوقت يـدرس آلة الـكـمـان على
ـوسيـقـار سانـودو آلـبو وقـد كـان متـمـيزا يـد ا
. تــخــرج عــام  1943فـي قــسم فـي كال اآللــتــ
الـعـود وعـام  1946فـي قـسم الـكـمـان وبـدرجة
ـعهـد سنة  1943لـتدريس امـتيـاز وتع في ا
آلـة العـود ومسـاعدا لـتدريس الـكمـان وهو في
ـنتـهيـة حيث قـام بتـدريس الكـمان الـصفـوف ا
ـوسيقي (ساندو الـشرقي. كذلك شارك كبار ا
ألـبو  مسعود جـميل بك الطنـبوري وغيرهما)
ـعهـد وهو ال في احلـفالت الـتي كان يـقـدمهـا ا
يــزال طــالــبــاً فـــيه  كــمــا شــغل رئــاســة قــسم
ـسائي في ـوسـيقى الـصـبـاحي وا اإلنـشـاد وا
ــعـهـد بـعــد تـخـرجه . عــبّـر الـشــريف مـحـيي ا
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ـوسيـقار مـرت قـبل ايام الـذكرى  42 لـرحـيل ا
جــمـيل بــشـيــر الـذي تـرك عــنـد رحــيـله في 24
ايـلـول  1977ثـروة مـوسـيقـيـة عـراقيـة هـائـلة.
وتـشيـر سيـرته الذاتـية الى انه ولـد في مـدينة
وصل ـوصل لعـائلـة بشيـر القس عـزيز في ا ا
 1921وتعلم العود منذ صغره حيث كان أبوه
يـعزف عـلى آلة العـود إلى جانب كونه صـانعا
ـوسـيــقى سـنـة لــهـا. وعـنــد تـأسـيـس مـعـهــد ا
 1936كـان الـفـنان جـمـيل بـشيـر ضـمن الدورة
ـعلم الكبير األولى حـيث درس العود على يد ا
ـرحـوم الشـريف محـيي الـدين حيـدر مؤسس ا
مـعهـد الفنـون اجلميـلة ومدرسـة بغداد لـلعود.

شارك في ورشة تصنيع الدمى WOM∫ حس علي صالح مع ا  Wý—Ë
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ــصـــري  مــحــمــد إمــام ـــمــثل ا أســتــأنف ا
تــصـويـر مــشـاهــده في فـيــلـمه اجلــديـد لص
ـــــنـــــطـــــقـــــة بـــــاب بـــــغـــــداد في مـــــكــــــتب 
ــشـاهـد بــ امـام وبـ الــشـعـريــة.وجتـمع ا

ـمثـلة يـاسمـ رئيس وبـاقي فريق الـعمل . ا
ـشاهـد محـمد إمام وايضـا جمـعت بعض ا
أحـمــد الــعــوضي أمــيــنـة خــلــيل يــاســمـ
رئيـس ومحمـد عبـد الرحـمن وقد إسـتغرق
شاهد التـصوير وقتاً طويال نظراً لصعوبة ا
قرر أن ينتـقل بعدها فريق واألكـشن ومن ا
الــعـمل بـقـيـادة اخملــرج أحـمـد خـالـد مـوسى
لـلتـصـويـر في مواقع تـصـويـر أخرى خالل
ـقبلـة. الفـيلم من بطـولة محـمد إمام األيام ا
فتـحي عـبـد الوهـاب يـاسـم رئـيس أمـيـنة
خلـيل محمد عبد الرحمن صالح عبد الله
أحــمـــد رزق مـن تــألـــيـف تـــامــر إبـــراهـــيم
وإخـــراج أحــــمـــد خــــالـــد مـــوسـى. الى ذلك
ـصرية دينا الـشربيني أمر مثلة ا حسـمت ا
مسـلسلها اجلديد حيث استقرت على تقد
جـزء ثـاني من زي الـشـمس الـذى  عرضه
ــاضـي.وجــاءت عـودة فـي شــهـر رمــضــان ا
الـشــربـيـني لـفـكـرة تـقـد اجلـزء الـثـاني من
مـــســـلـــسل زي الـــشــمـس بــعـــدمـــا وجــدت
صعـوبات في تنفيذ مسـلسل شفيقة ومتولي
ه في شــــهــــر الــــذي  االعالن عـن تــــقــــد
ـقـبل من سـيــنـاريـو وحـوار تـامـر رمــضـان ا

حبيب وإخراج هاني خليفة.

محمد إمام
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الـشـاعـر الـعـراقي صـدرت له مـوخـرا طـبـعـة ثـانـيـة من
كـتــابه (ألف لــيــلـة ولــيـلــة كــتـاب عــراقي أصــيل). وقـد
بادرة من معهد الشارقة للتراث صدرت هـذه الطبعة 

في دولة االمارات العربية.
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ـمثـلة الـسورية   انـضمت إلى ا
أبـطـال عشـاريـة (دارين) ضمن
مـــــســـــلـــــسل (احلـب جـــــنــــون)
ويـــصــور الـــعـــمل الـــذي كـــتــبه
عــــثــــمـــــان جــــحى فـي دمــــشق

ويخرجه علي علي.

ÍœUN « b³Ž ¡öŽ

ـصري اختاره االحتاد الـعام لالدباء والكتاب االديب ا
العـرب امـيـنا عـامـا له خـلفـا لالمـاراتي الـراحل حـبيب

الصائغ.
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التـشكيلي الـعراقي الرائـد نعاه قصـر الثقافـة والفنون
فـي الــبــصــرة بـــعــد ان وافــاه االجل مـــســاء اجلــمــعــة
اضية سائل الله تعالى ان يتغمده بواسع رحمته. ا
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ي الـعـراقي ضيـفه قـصر الـثقـافـة والفـنون في االكاد
الديـوانيـة في امسـية ثـقـافيـة اقيـمت بالـتعـاون مع فرع

الديوانية الحتاد االدباء والكتاب في الديوانية.
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الـبــاحث االردني احــتــفى بــتـوقــيع كــتــابه (الـكــاتــبـون
بالـضوء: رسوم قـلمية ومـطالعـات) بجلـسة اقيمت  في

منتدى الرواد الكبار بعمان.
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ـعـاونـة الـقانـونـيـة الـعـراقـية الـقت مـحـاضـرة بـعـنوان ا
ـرأة) ضمـن ندوة (الـقـوانـ والـقرارات الـتـي تخـص ا
نـضـمـهـا قـسم الـتـخـطـيط فـي الـوزارة / شـعـبـة الـنوع

االجتماعي بوزارة الثقافة.
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الــتـشـكــيـلي االردني افــتـتح لـه امس الـثالثــاء مـعـرض
مـشتـرك مع بـادي دلّـول ومـهـا مـأمـون بـدعوة من دارة
عرض لغاية ؤسسة خالـد شومان ويستمـر ا الفـنون 

قبل.  16كانون الثاني ا
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جــسـمـهـا وأنه حـالــة مـرضـيـة تـصـيب
الـعديـد من األشخاص وقـالت الطبـيبة
انه  مــنـعـهـا من إجـراء أي عـمـلـيـات
حـــقن فــيــلـــر وأن عالج مــرضـــهــا يــتم
ـــمـــثل ــــسّـــاج الى ذلك تــــعـــرض ا بـــا
ــصـري كـر فـهـمي إلصـابـة في يـده ا
اثــنـاء تـصــويـر فــيـلـمه اجلــديـد ديـدو
وكــــشـف فــــهــــمي عـن اخلــــبــــر عــــبــــر
حــســـــــابه اخلــاص عــلى أحــد مـواقع
الــتــواصل اإلجــتــمـاعـي عـنــدمــا نــشـر
صـورة له وبـدا فـيـهـا وهـو مـصاب في
يـــده الــيـــســرى.  وعـــلق فـــهــمـي عــلى
الـصـورة بـكـلـمتـ فـقط هـمـا: (إصـابة

ديدو).
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مثلة ميـساء مغربي للعديد تـعرضت ا
مـن االنــتـــقـــادات خالل ظـــهــورهـــا في
مــهـرجــان اجلـونـة الــسـيـنــمـائي وذلك

نتفخ. بسبب وجهها ا
ـبـالـغـة في وقـد اتـهـمـهـا اجلـمـهـور بـا
اجـراء حـقن الـفـيـلـر لـوجـهـها وان ذلك
أثـر عـلى مالمحـها لـذا قررت الـرد على
هــذا الــهــجــوم وتــوضّـح أســبــاب هـذا
وضـوع ليس له االنـتـفاخ وقـالت (ان ا

عالقة بالتجميل او باحلقن). 
ونــشـرت مـقــطع فـيـديــو يـجـمــعـهـا مع
طـبيبـتها وأوضحت أن سـبب االنتفاخ
الــواضح هــو احــتـبــاس الــسـوائل في

ـشـاهـيـر { نـيـويــورك - وكـاالت - الـتـقــطت عـدسـات مـصــوري ا
ي جورج كلوني وزوجـته احملامية (البابـارتزي) صورة للـنجم العـا
الـلبـنـانيـة األصل أمل علـم الدين وذلك خالل تـواجدهـمـا في مديـنة
نــيـويــورك من اجل اإلحــتـفــال بـعــيـد زواجــهــمـا اخلــامس بـرفــقـة
اصـدقـائـهـمـا وهـذا مـا ينـفي كل الـشـائـعـات الـتي تـرددت مـؤخرا
بأنهـما قـد انفصال. وكـان قد تـداول مؤخرا رواد مـواقع التواصل
اإلجتمـاعي مقاطع فيـديو ظهرت فـيها أمل علم الـدين وهي تتحدث
نـاسبات عن زوجها قائلة: (عـندما إلتقيت جورج كنت في إحدى ا
. في الـ 35من عـمـري. وكـنت بـدأت أفكـر بـأنـني أصـبـحت عـانـساً
وبـعدمـا بدأنا نـلتـقي بطريـقة سـرية في شقـتي في لنـدن. وبعد ذلك
دة قـصيـرة شعـرت بـأنني ال أريـد أن أكون مع أي شـخص آخر

غيره).

ـدهش. أوقـات طـيـبـة ونـيّـة ـتـوقّع وا ابـحث عن غــيـر ا
حسنة أيضاً في الطّريق.
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 أنت دبــلـومــاسي في تــصــرفــاتك لــذا فــاوض حـتى
حتصل على ما تريده بالضبط .

Ê«eO*«

 إنّ األلــغــاز الــتي بــدت مــقــلــقــة قــبل الــيــوم مــلــيــئـة
باإلمكانيات اللذيذة.
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ال تـهدر وقـتك و جهـدك بالتـفاصـيل التـافهـة  استغلّ
قدرتك في مساعدة اآلخرين . 
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ثقـتك قـوة كـامـنـة. أنت مـتـشـوّق حملـاولة جتـريب ذلك.
رقم احلظ .2
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تريد أن تشـعر أنك أجنزت شيئاً  ال تتفاخر بالعظمة
أو الشهرة .
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تـواصل قـد ال يـكـون احلل الـذي تـبحـث عنه الـعـمل ا
.رقم احلظ.9
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 الـنــاس يــبـحــثــون دائـمــاً عن األخــطــاء و االنـتــقـاد 
تك . فيحبطونك و يثنون من عز
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مـشـاكــلك الـداخــلـيــة ال حتل نـفـســهـا بــنـفــسـهـا عش
. رقم احلظ.3 لنفسك قليالً
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العمل يـصبح اصعب اكثر فـاكثر و هنـالك الكثير من
العمل لتنجزه .
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ــنــاسب لـالنــهــمــاك بــامــور غــيــر اآلن لــيـس الــوقت ا
ضرورية.رقم االحظ .7
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عـلـيك ان تـتـحـلى بـقـدر اكـبـر من الـصـبـر لـتـصل الى
هدفك .رقم احلظ .5
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ثالث مـجـمـوعات تـشـكل كـلـمات
من خمسة حروف يكمل بعضها
بـــعـــضـــا بـــواســـطـــة احلـــرفـــ
االخيرين من كل كلمة.في خانات
الــعـــمــود الـــوسط حتــصـل عــلى
ثل مصري): طلوبة:( الكلمة ا
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مديـنة ايـرانية  –مدينـة خليـجية
 –مـن الـــــكـــــواكب  –افـــــنـــــان –
طـمــوحـات  –انـاقـة  –عـاصــمـة
اوربـــــيــــة  –وحـــــدات قـــــيــــاس

مساحة
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مــسـاحــات مـائــيـة ضــخـمـة –
ترتـيل ديني  –سوء احلال –
بــنــاء  –ســحـــريــة  –تــوابع
شـخـصـيـة  –يـنـتـمي لـدولـة

خليجية  –البلدان
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ــتـوسط – جــزيـرة عــلى ا
اوســــــاخ  –مـن اغـــــــاني
عـــبـــداحلـــلــيـم حــافظ –
اصــــحــــاب الـــــعــــمل –
يــــخـــافه  –اقــــلــــيـــات
ســـكــانـــيــة  –تــوضع
– عــــــــلى الــــــــرؤوس 

عالمة اطارات.
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صرية لقاء اخلميسي سر الوشم الذي مثلة ا كشفت ا
وضعته على ذراعها اليسرى مؤكدة ( أنه يحمل أسماء
أوالدها). وكانت اخلميسي قد تعرضت إلى انتقادات

واسعة بسبب إطالالتها في مهرجان اجلونة السينمائي
وقالت خالل تضييفها في أحد اللقاءات التلفزيونية: (أرى

أن جميع اإلطالالت التي ظهرت في مهرجان اجلونة
السينمائي جميلة وكل فنانة تظهر بالشكل الذي

صرية  رانيا يوسف مثلة ا يناسبها).وعن رأيها بإطاللة ا
أشارت اخلميسي الى (أن رانيا تعمل اللي هي عايزاه
وإطاللتها جميلة وأرى أن كل إنسان حر يرتدي ما يراه
كان واحلفل الذي يظهر فيه). مناسباً له ويتناسب مع ا
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عـلى مـسـرح الـرافـدين بـبـغـداد اقـيـمت
مؤخرا الورشة الثانية للفرقة الوطنية
سرح الـطفل التـابعة لـدائرة السـينما
ــنــهـاج الــســنـوي ـســرح وضــمن ا وا
لــــلـــــعـــــام احلـــــالـي . عن ذلـك حتــــدث
لـ(الـزمان) مـدير مـسـرح الطـفل اخملرج
حـســ عــلي صــالـح قـائـال ( الــورشـة
االولى كــانت لــفن االلــقــاء والــتــمـثــيل
حــاضــر فـيــهــا الــفــنـان مــقــداد مــسـلم
ـيـة والـثـانـيـة حـاضــرت فـيـهـا االكـاد
زينب عـبد االميـر عن صنـاعة وحتريك
الــدمى وتـسـتـمـر الـورشـة سـبـعـة ايـام
ومن خاللــهـــا ســنــعــمل عــلى تــفــعــيل
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شاركـ كيفية مسرح الدمى وتـعليم ا
صنـاعة الدمى وحتـريكهـا وستسـتفيد
الدائـرة من هذه الورشـة لتـحصل على
ـسـرح مـجــمـوعــة من الـدمى كــخـزيـن 
ـسرحي الـطـفل تـلـيـهـا ورشـة الـنص ا
ـوجه لـلـطـفل يـحـاضـر فـيـهـا الـفـنـان ا
ـدة ـي حـسـ عــلي هـارف و واالكـاد
ســتـــة ايـــام وبـــاشــرافـي) وعن ورشــة
ــيــة زيــنب عــبــد الــدمى قــالت االكــاد
االمــيـر ( صـنــاعـة وحتــريك الـدمى من
هـمشـة ومن هنا جـاءت فكرة الفـنون ا
صـناعـة الـدمى من خالل هـذه الـورشة
الـتي يـشـارك فـيهـا فـنـانـون واصـحاب
خـبـرة واخـتـصـاص والـبـعض يـشـارك
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بــهــذا الـــنــوع من الــدمـى ) مــوضــحــة
(اســـتــــخـــدمت شــــاشـــة الــــداتـــا شـــو
للـتوضـيح زيادة فـي التـعريف بـكيـفية
صناعـة وحتريك الدمى بـتوفيـر جميع
شارك على طلوبة.. اذ يعمل ا واد ا ا
صـناعـة الدمـية كـما مـعمـول بالـشاشة
خـطــوة خـطـوة بـاشـراف مـبـاشـر مـني
خالل الـــتـــدريب و بـــاتـــبـــاع اســـلــوب

النمذجة في التعليم).
وعن الـــنــتــائج قـــالت (نــخـــرج بــعــمل
مـسـرحي خـاص بـالـدمى بـعـنوان

بــهـــلــول االكـــول تـــالــيف
حــســـ عــلي هــارف

الول مــــرة ) واضـــــافت ( دأب اخملــــرج
حـســ عــلي صــالح عــلى اقــامت عـدة
ورش تـدريبـية بـجـميع االخـتصـاصات
ـســرحـيــة وكـانت صــنـاعـة الـفــنـيــة وا
وحتـريك الـدمى من اولويـات اهـتـمامه
بــوصــفــهــا نــوعــاً من انــواع الــفــنــون
ـهـتـم بـهـا ومن هـنـا ـهـمـشــة وغـيـر ا ا
جاءت فكرة نشر ثقافة صناعة الدمى 
في الـبدء كـان هنـاك تـعريف وتـوضيح
ـفاهـيم لـلدمى والـعـرائس وتـاريخـها ا
وانـواعهـا والفـرق بيـنهـما مع الـتأكـيد
ان مــسـرح الـطـفل يـخــتـلف عن مـسـرح
العـرائس كونه مـوجهاً جلـميع الـفئات
اجستير العمرية فكانت رسـالتي في ا

اضــافــة الى انــتــاج  15دمــيــة ســيــتم
االحــتــفــاظ بــهــا لــدى مــســرح الــطــفل
ــشــارك شــهــادة اشــتـراك وســيـمــنح ا

بهذه الدورة ). 
واكــد مــديــر مــســرح الــطــفل (ســتــقـام
وضـمن خـطــة سـنــويـة لـلــعـام احلـالي
ثالثــة عـروض مـسـرحـيـة لـلـطـفل وهي
ذفــويــز اخـراج عالوي حــســ وحـدث
في الـــغـــابــــة اخـــراج مـــحــــمـــد كـــاظم
ــصــبــاح حلــســ عــلي والــســاحل وا
صاحلـة وستقـدم االعمـال بالتـنسيق
مع وزارة الـتربـيـة الستـقـطاب
ـســرح ــدارس  طــلـبـة ا

الدائرة).

حـيدر عام  1941عـن تفضيـله الواضح ألفضل
طـالب لـديه لـبـراعـته الـتي خرج بـهـا بـعـد هذه
الــتـجـربــة مع اآللـتـ بــأهـدائه عـوده اخلـاص
وهـي هـديــة ذات دالالت ومـغــزى وتـشــيـر الى
رغـــبــتـه في خالفـــة جــمـــيل بــشـــيــر ألســـتــاذه
الــــشــــريـف مــــحي الــــديـن حــــيــــدر في ريــــادة
وسيقى في العراق  وهذا ما كان شائعاً في ا
ـوسـيـقـيـة. كـان نـتـاج بـشـيـر رائـعـاً األعـراف ا
ـقامات الـعراقيـة و عزفها ومـتنوعـاً فقد دون ا
عـلى الـكمـان و العـود و صـاحب أغلب مـطربي
تميز الـعراق على آلة الكمان و على عوده ا
وسيقية  ايـضا سجل الكثير من الـقطع ا
الـكالسيكية  و كان يـؤلف و يغني باللغة
الـــكــرديــة فــقـــد ألف وســجل الـــعــديــد من
األغــاني الــعـراقــيــة و األغـانـي الـكــرديـة .
وكـان مؤديـا بارعا ولـكنه فضل اإلسـتمرار
في الـعـزف متـخلـيا عن الـغنـاء  وله بعض
ـوسـيـقـية مـنـهـا كـتـاب بـعـنوان ـؤلـفـات ا ا
(الــعــود و طـريــقــة تــدريـسـه)  وقـد أعــتــمـد

وسـيقـية في الـعراق  ـعاهـد ا لـلتـدريس في ا
درسية و عمل كـما حلن العديد من األناشـيد ا
في مـجال اإلذاعـة و التلـفزيون كـرئيس للـفرقة
ـوسيـقي . و قام ـوسيـقـية و رئـيس للـقسم ا ا
بـجـوالت فنـيـة عـديدة و سـجل خاللـها الـعـديد
من مـؤلفاته لعدة إذاعات عربية و أجنبية وقد
ــا أدى أقــام ســنـــوات طــويــلــة في الــكــويت 

لتسجيل الكثير من أعماله على العود .

جميل بشير

ميساء مغربي
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