
 

زيارتها  ح�سنا  املغربية  املطربة  ان��ه��ت 
كبريًا  فنيًا  حفاًل  اأق��ام��ت  ان  بعد  لبغداد 
بنادي ال�سيد ببغداد، ح�سنا التي و�سلت 
االرب����ع����اء  ي�����وم  ب����غ����داد  اىل 
اع�����رب�����ت عن  امل����ا�����س����ي 
ا���س��ت��ع��داده��ا ل���زي���ارة 
ال��ع��راق جم���ددًا وان 
يكون اقليم كرد�ستان 

حمطتها القادمة. 
وقالت املغربية ح�سنا يف 
حديث خ�ست به )املدى(:  انها 
�سعيدة بتواجدها يف العراق  
العربية  امل���ط���رب���ة  ك��ون��ه��ا 
بغداد،  ت��زور  التي  االأوىل 
وهي  ده�ستها  ع��ن  معربة 
تزور عا�سمة الثقافة والفن 
ح�سنا،وا�سارت  تقول  كما 

�ست�سهد  القادمة  االأي��ام  ان  اىل 
ت���ع���اون���ًا ك���ب���ريًا ب��ي��ن��ه��ا وبني 
على  ال��ع��راق��ي��ني  ال��ف��ن��ان��ي��ني 
و�سعراء  ملحنني  م�����س��ت��وى 

ومطربني. 
وذك�����رت ان��ه��ا ت��ع��اون��ت مع 
ال�������س���اع���ر ك�����رمي ال���ع���راق���ي 
معه  ال��ت��ع��اون  اىل  وت�سعى 
التعامل  عن  ف�ساًل  جم���ددًا، 

مع �سعراء اخرين. 
تكرر  ان  ح�����س��ن��ا  ومت��ن��ت 
زي��ارت��ه��ا ل��ل��ع��راق جم���ددًا، 
ال����زي����ارة  ان  وق������ال������ت:  

القليم  ���س��ت��ك��ون  ال���ق���ادم���ة 
للعراق  ���س��اأغ��ن��ي  وت��اب��ع��ت  ك��رد���س��ت��ان، 
ول�سعبة الأن العراق  بلد عظيم بلد الثقافة 

واحل�سارة. 
جتولت  ان��ه��ا  ع��ل��ى  حديثها  يف  ورك����زت 
خ�����وف... دون  ال����ع����راق  �����س����وارع  يف 
العراقيني، وبينت ان  العديد من  والتقت 
االرهاب  وحت��دى  قوي  �سعب  العراقيني 

عراقية،  اأ���س��ع��رب��اأين  اأن����ا  وال���ي���وم   ،
واو�سحت ان  للمغرب عالقة وطيدة مع 
على  قريب  املغربي  ال�سعب  وان  العراق 
اأ�سعر  انا  ال�سعب العراقي، ولهذا ال�سبب 

باأين يف بلدي. 
وذكرت ح�سنا:  ان زميلتها ا�سماء املنور 
هي االأخرى كان لها تعاون كبري مع فنان 

عراقي من خالل الديوتو 
كاظم  الكبري  املطرب  مع 
ال�ساهر باغنية )املحكمة( 
التي ا�ستهرت ب�سكل كبري، 
وتوقعت ان يكون لها هي 
االأخرى عمل كبري مع اأحد 
امل��ط��رب��ني ال��ع��راق��ي��ني، هذا 
فنيًا  ح��ف��اًل  ح�سنا  واأح��ي��ت 
حتت عنوان "�سيفنا اأحلى" 
احلفل  ه���ذا  يف  و���س��ارك��ه��ا 
الفنان العراقي ال�ساب حممد 
بغداد  ان  يذكر  وما  ال�سايف 
موؤخرًاً  فنيًا  اإنفتاحًا  ت�سهد  
الفنية،  احلركة  تن�سيط  هدفه 
طبيعتها،  اىل  احلياة  واإع��ادة 
حفالت  العراقي  ال�سيد  نادي  �سهد  حيث 
متعددة مهمة موؤخرًا، منها احلفل االأخري 
للفنانة العراقية �سذى ح�سون يف ال�سيف 
احلفالت  من  �سل�سلة  عن  ف�سال  املا�سي 
من  لعدد  ال�سيف  ف�سل  اأ�سهر  مدى  على 

جنوم الفن العربي يف بغداد.

زيارتها الثانية �ستكون لكرد�ستان 
املغربية ح�ســنا لـ         : العراق بلد عظيم واأ�سعر 

باأين عراقية
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غائبون عن الوطن 

يف الوق���ت ال���ذي يتواف���د فيه املطرب���ون واملطرب���ات العرب اىل  
بغ���داد، ي�س���ر بع�ض م���ن مطربينا عل���ى البق���اء يف دول اجلوار 
يغنون يف نواديها ومطاعمه���ا مقابل ثمن بخ�ض ويرتكون البلد 
ال���ذي مد ي���ده اليهم يف ال�س���راء وال�س���راء، متنا�س���ني انتماءهم 

وحقوق البلد عليهم كونهم ينتمون اليه. 
الي����ض من االأج���دى ان يغنوا لدف���ع املواطن باالجتاه ال�س���حيح 
ويقووا من عزميته وهو مبواجهة قوى الظالم والكفر والرذيلة 
الذي���ن يحاول���ون طم����ض احلقائ���ق وتزويرها، هنال���ك من يقول 
الو�س���ع مازال حرجًا والي�سجع على العودة، اأقول لهذا و�سواه: 
ماذا نفعل بكم اذا ما جئتم وقد حت�سنت االأحوال وعاد االأمن اىل 
�س���ابق عهده؟ ماذا �ست�سيفون اىل الوطن الذي تربيتم يف كنفه؟ 
فلوجئنا اىل الفنانني امل�س���ريني يف اأيام ال�س���دة وال�س���يق كلهم 
كانوا يف الداخل ورف�س���وا مغادرة بلدهم وان�س���م اليهم عدد من 
الفنان���ني العرب وكانوا جميعًا يغنون من اأجل م�س���ر ويدعمون 
موقفها ولكن مايح�س���ل عندنا هو العك�ض، كلما اأ�ستدت الظروف 
توكل���وا على الله وليذه���ب الوطن اىل اجلحيم، طاملا اأنا �س���امل. 
واذا ما اأجرينا مقارنة هوؤالء مع النا�ض الب�سطاء يف كل مكان من 
العراق لوجدنا ان موقف الب�س���طاء هو اأف�س���ل بكثري من مواقف 
هوؤالء الذين ي�س���مون بالفنانني الذين يبحث���ون عن اأجماد زائلة 
وعطايا �س���خية من دون وجه حق بحجة اأنهم ت�س���رروا ب�س���بب 
غيابهم عن البلد. وثمة م�س���األة اأخرى من ال�سروري التاأكيد عليه 
وه���ي ان ق�س���مًا من ه���وؤالء يغنون وه���م يف البعي���د للوطن على 
اعتب���ار انهم م�س���تاقون وعندهم لوع���ة وحرية، ذاكرين اأ�س���ماء 
املناط���ق البغدادية واملدن العراقية و�س���ط �س���فري ودموع بع�ض 
احلا�س���رين، نق���ول له���وؤالء: اذا كان ال�س���وق يح���دو بك���م هكذا، 

فلماذا التعودون مثلما فعل بع�ض من زمالئكم؟  
الاأعتق���د ان القباجني اأو يو�س���ف عم���ر اأوناظم الع���زايل قد ترك 
البلد يف االأوقات الع�سيبة التي مر بها، وامنا بقوا هم و�سواهم 

على قيد الوطن مدافعني بالكلمة واللحن بكل الو�سائل. 
الفن موقف قبل كل �س���يء واملوقف ي�س���جل يف االأيام الع�س���يبة 
ولي�ض يف االأيام ال�س���هلة، �س���بع �س���نوات مرت وه���وؤالء بعيدون 
عن اأر�ض الوطن واملواطن يدفع ال�س���هداء ويخاطر بنف�س���ه،  كل 
ذلك ب�س���بب حبه لوطنه وتاآلفه معه يف كل الظروف، ومنهم حتى 
من الميتلك حقيبة �س���فر اأو جواز �سفر ليحلق ويرتك البلد بعده 
ينزف دمًا، ومنا�سبة كالمي هذا هو زيارة املطربة املغربية ح�سنا 
اىل بغداد لتغني لنا جميعًا وتثبت موقفها معنا �سد قوى الظالم. 
ان جميء هذه املطربة وبعدها املطربة ال�سابة جنات، ر�سالة اىل 
ه���وؤالء املتباكني على الوطن والذي���ن يقفون طوابري ًاأمام مقرات 
االأمم املتح���دة بحجة اأنهم مط���اردون وعلى هذه املنظمة الدولية 
منحه���م تاأ�س���ريات اللجوء اىل اأي���ة دولة حت���ى لوكانت يف جزر 

القمر. 
فهل يفعلها هوؤالء؟! 
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ت�صوير /مهدي اخلالدي 

بغداد / حممود النمر 
تقدي���را لدوره���م املتمي���ز يف االع���الم، كرم���ت دائ���رة 
ال�س���ينما وامل�س���رح  ، ع���دد م���ن االإعالمي���ني والقنوات   
الف�س���ائية، يف املهرجان الذي اقيم يف منتدى امل�س���رح 

ال�ساعة  يوم اجلمعة. 
ويف بداي���ة احلف���ل حتدث وزي���ر الثقاف���ة د. ماهر ديل  
احلديثي بعد ان �س���كر املثقفني  العراقيني واالإعالميني 
الذي���ن متيزوا بنقل احلقيقة ونب���ذوا الطائفية والذين  
احب���وا الع���راق وق���ال: م���ن على ه���ذا  املن���ر ادعو كل 

امل�س���وؤولني يف كل ال���وزارات ورئا�س���ة ال���وزراء وكل 
الغيورين على تراث العراق و�س���ياحة العراق وم�سرح  
الع���راق  ان يوجه���وا خطاب���ا حقيقي���ا يدع���م الثقاف���ة 
العراقي���ة. وا�سرت�س���ل الوزي���ر باحلدي���ث قائال:اأهنئ 
االعالميني جميعا وا�سكرهم اي�سا با�سم دائرة ال�سينما 
وامل�س���رح النهم غطوا الكثري من الن�س���اطات التي تقام 

يف وزارة الثقافة وفروعها.
بعده���ا ج���اءت كلمة د. �س���فيق املهدي مدير ع���ام دائرة 
ال�س���ينما وامل�س���رح قائ���ال: لق���د علمنا رجال ال�سيا�س���ة 

كثريا ما معنى  احلوار، وما معنى ال�س���الم، وما معنى 
الفك���ر ال���ذي حمى �س���ياج الع���راق، وامن الع���راق، هم 
رجال الثقافة واالعالم اوال، كل الف�سائيات على ار�ض 
العراق،ولهذا نحتفي بعد�سات الكامريا ورجال االعالم 
ال�س���رفاء ملا قدموه يف ال�سحافة يف ال�سمعية واملرئية 

وما قدموه من �سهداء  ومن ت�سحيات كبرية.    
بع���د ذل���ك ب���داأت فعالي���ات املهرج���ان على �س���فاف نهر 
دجلة،ث���م وزع  وزي���ر الثقاف���ة ال�س���هادات التقديري���ة 
ودروع االب���داع ب���ني الف�س���ائيات وال�س���حف  وبع�ض 

بقي���ة  توزي���ع  عل���ى  وتن���اوب  االجنبي���ة،  ال���وكاالت 
ال�س���هادات كل م���ن رئي�ض هيئ���ة نزاع���ات امللكية احمد 
الراك والناطق با�س���م عمليات بغداد اللواء قا�سم عطا 
وع�س���و جمل�ض حمافظة بغداد ع�س���ام العبيدي،برفقة 
مدي���ر دائرة ال�س���ينما وامل�س���رح د.�س���فيق املهدي،ومت 
تكرمي  موؤ�س�س���ة املدى بدرع االبداع، ومنح �س���هادتني 

تقديريتني للزميلتني نورا خالد وافراح �سوقي.
 وكان���ت هن���اك عرو����ض جملية  وق�س���ائد  من ال�س���عر 

ال�سعبي.   

ـــرم االعـــامـــيـــن  ـــك ــا واملـــ�ـــســـرح ت ــم ــن ــي ــس ــ� ـــــــرة ال دائ
زميلتن  وتكرمي  للمدى  ــداع  االب درع 

عق���د املجل�ض املرك���زي الحتاد االدب���اء والكتاب العراقي���ني اجتماعه الختي���ار املكتب 
التنفيذي فر�س���ح للرئا�سة فا�سل ثامر وحميد قا�سم ونال فا�سل ثامر 19�سوتًا مقابل 
5اأ�س���وات حلميد قا�س���م وفاز فا�س���ل ثامر برئا�س���ة االحتاد، كما فاز الفريد �س���معان 
مبن�س���ب االأمني العام لالحتاد بع�سرين �س���وتًا اأما املكتب التنفيذي ففاز حنون جميد 
واأحمد عبدال�سادة وعلي الفواز وابراهيم اخلياط وعالية طالب و�سافرة جميل حافظ 

وعمر ال�سراي مبارك للزمالء الفائزين ونتمنى لهم النجاح يف دورتهم القادمة.

فا�سل ثامر رئي�سًا الحتاد االأدباء 
والفريد �سـمعان اأمينـًا عامـًا

املحرر م����ع  ح�����س��ن��ا 


