
نجاة عال غانم من الموت

مفاجأة كاظم الساهر 

مي سليم في قسم الشرطة

حلمي يصور  من جديد

تحتفل بألبومها في القاهرة  واالقالع عن التدخين

تعر�سييت الفنانة عييا غامن حلادث �سيير مروع على 
طريق ال�ساحل ال�سييمايل -الإ�سكندرية، اأثناء عودتها 
ميين ال�سيياحل ال�سييمايل اإىل القاهرة ب�سييحبة ابنتيها 
كاميليييا ونرمني.نقلت على الفور عا غامن واأ�رستها  
اإىل اأقرب م�ست�سفى، واأ�سيبت الفنانة بك�رس بالرتقوة، 
واإ�سييابة ابنتيهييا بكدمات ب�سيييطة، بينما تعر�سييت 

والدتها لك�رس يف عدد من فقرات العمود الفقري.
و�ييرسح الدكتييور حم�سيين طييه وكيييل وزارة ال�سييحة 
مبطييروح، اأنييه مت نقييل اأ�ييرسة الفنانيية اإىل حمافظيية 
القاهرة ل�سييتكمال العاج، م�سيييفًا اأن حالة الفنانة 
وابنتيهييا م�سييتقرة بينما حاليية والدتهييا حتتاج اإىل 

رعاية طبية دقيقة.

 ك�سييف قي�رس الغناء العربي كاظم ال�ساهر اأن جتربة "ذا 
فوي�ض" �سييابها بع�ض ال�سييلبيات التي قد تكون اأدت اإىل 
خروجييه من برنامييج مواهب الأطفال الييذي كان حكمًا 
ومدربييًا فيه اإىل جانب الفنانني تامر ح�سييني ونان�سييي 
عجييرم. وقييال الفّنييان العراقي يف موؤمتر �سييحايف قبل 
حفله مبهرجان قرطاج الدويل يف دورته الي52: "عندما 
عر�سييت علّي امل�ساركة يف الربنامج، فرحت يف البداية، 
ولكيين يا لاأ�سييف مل اأفكر بعمق. كيف ي�سييعد الطفل اإىل 
امل�ييرسح ويجذب الأنظييار، ثم يتبّلغ اأنه تقرر ا�سييتبعاده 
من امل�سييابقة؟ كيف يتقبل هذا؟". واأ�سيياف: "مل�ست هذا 
ميين خال احللقييات الأوىل، وبعدها مييرات عدة، فقررت 
اأن اأ�سييلح خطاأي ودعوُت جميع الأطفال الذين �سيياركوا 

بالربنامج للغناء معًا وكلهم خرجوا بعد ذلك �سعداء".

اأكييدت الفنانيية مييي �سييليم اأنهييا تعر�سييت 
اأثنيياء  فوجئييت  حيييث  موؤخييراً،  لل�رسقيية 
باإختفيياء  "املييولت"،  باأحييد  تواجدهييا 
اأ�سييابها  الييذي  الأميير  هاتفهييا اخلا�ييض، 
بال�سيق ب�سبب احتياجها امل�ستمر لاأرقام 

امل�سجلة عليه.
 ومل ت�سييتطع اأن تفعل �سيييئًا �سوى الذهاب 
اإىل ق�سم ال�رسطة، وحترير حم�رس بالواقعة.
اأخييرى، تعاقييدت مييي علييى  ميين ناحييية 
بعنييوان،"الأب  جديييد  م�سل�سييل  بطوليية 
الروحييي"، بطولة حممود حميدة و�سو�سيين 

بدرو�سيمون.

 يبييداأ الفنان امل�رسي اأحمد حلمي ت�سييوير 
اأوىل م�سيياهد فيلمييه اجلديييد غييداً مبدينيية 
جنوب �سيييناء، وحتديداً ب�رسم ال�سيييخ التي 

�ست�سهد ت�سوير ن�سف م�ساهد الفيلم بها. 
وو�سل حلمي اإىل املدينة ال�ساحلية، وكان 
يف ا�سييتقباله يف مطار �رسم ال�سيخ الدويل 

حمافظ جنوب �سيناء اللواء خالد فودة.
ومل يتحييدد ا�سييم الفيلييم الييذي �سيييخرجه 
�رسيف عرفيية حتى الآن، كما يرف�ض فريق 
العمييل بالكامييل البييوح باأي تفا�سيييل عن 

نفت �لنجمة �لهندية بريانكا �ضوبر� ،ما تردد حول �إ�ضتعانتها ب�ضعر م�ضتعار منذ دخولها جمال �لتمثيل يف بوليوود، مو�ضحة �أنها تتمتع ب�ضعر كثيف بف�ضل الفيلم.
.INDIA WES لو�ضفات �لطبيعية �لتي تقوم بها، وذلك ح�ضب �لت�ضريح �لذي �دلت به ل�ضحيفة�

 ت�سييتعد الفنانيية الإماراتييية اأحييام حلفلها 
اجلديييد يف القاهييرة، والذي �سيييقام على 

م�رسح دار اأوبرا جامعة م�رس للعلوم 
اأكتوبيير،   ٦ مبدينيية  والتكنولوجيييا 

القاهييرة،  اختييارت  اأحييام  وكانييت 
لتحتفييل فيها باألبومهييا اجلديد "يازمني 

خيالييك"، مب�رسح معهد املو�سيييقي العربية، 
وقالت يف ت�رسيحات لها اإنها اختارت م�رس 

لإطاق األبومها لتن�سيط ال�سياحة امل�رسية.
وح�ييرس حفييل الألبييوم عييدد ميين الفنانييني، 
منهييم الفنانيية فيفي عبييده ونادية م�سييطفى 
والإعامييية الكويتييية فجيير ال�سييعيد والفنييان 

هاين �ساكر.

�سارك النجم ال�سوري تيم ح�سن متابعيه عرب تطبيق 
"اإن�ستغرام" ب�سورة له وهو ي�سع �سيجارة يف فمه.
وامللفييت تعليقه الذي قال فيييه: "من طرق الإقاع 
عيين التدخييني قالييوا: "ل تولعها، يا جنييرب"، يف 
اإ�سييارة اإىل اأنييه ي�سييعى للتخفيييف والقيياع عيين 

التدخني.
تفاعل اجلمهور ب�سييكل وا�سع مع ال�سورة، وتنوعت 

التعليقات بني موؤيد لفكرته ومعار�ض لها.
وكان املمثييل املمّيييز نعييى الراحييل حممييد خييان 
بتغريدة على "تويرت" قال فيها: "رحم اهلل املخرج 
الكبر حممد خان �سيييبقى ِذكره مديداً مع ما �سنع 
لنا من اأعمال رائعة وثرية، تعازي لأ�رسته الكرمية 

البقاء هلل".

اأقييام املركز الثقايف لحتيياد الذاعيييني والتلفزيونيني يف 
ال�ساحلية ندوته ال�سبوعية عن �رسورة واأهمية املو�سيقى 
الت�سويرية يف الفام ال�سينمائية وامل�سل�سات التلفزيونية، 
وما تاأثرها على الحداث وتقريبها اىل امل�سيياهدين. وكان 
�سيييف املركز الدكتور والباحث املو�سيقي دريد فا�سل يف 
حييني اأدار اجلل�سيية الدكتييور املخييرج علي حنون. بح�سييور 

اعامي كبر من الف�سائيات والفنانني واملو�سيقيني.
وقييد تطييرق الباحث الدكتييور دريد فا�سييل اإىل اأمثلة عديدة 
املييكان  علييى  وايحائهييا  الت�سييويرية  املو�سيييقى  لتاأثيير 
والزمان باإي�سالها الفكرة واملعنى. كما عر�ض عدة لقطات 
لأ�سهر الأفام العاملية  لتو�سيح املغزى من كامه وملعنى 

من احلقائق التي ذكرها خال املحا�رسة .
كمييا جييرت مناق�سيية م�ستفي�سيية ومعمقيية ميين احلا�رسين 
حول �رسورة الختيار املنا�سييب للمو�سيقى ح�سب الحداث 
وتطييور ال�رساع وفكييرة العمل، ولي�ض اقحامهييا على العمل 
مبييا ي�رس الفكييرة عموما. وياما ف�سييلت العديييد من الفام 

ب�سبب �سوء اختيار املو�سيقى الت�سويرية للعمل الفني.
كما اأ�سييار اأن املو�سيييقى – احيانا – ميكن ال�ستعا�سة بها 
حتى عن احلوار يف الكثر من امل�ساهد. كاأن تكون مو�سيقى 

حزينة مل�ساهد
احلزن والقهر واملا�سيياة. اأو مو�سيييقى تنم عن فرح لاعان 
عيين البهجيية وال�ييرسور يف امل�سيياهد. كذلييك يف املواقييف 

الخرى.
 ويذكيير اأن دريييد فا�سييل اخلفاجي موؤلف مو�سيييقي عراقي 
وعييازف عييود وباحييث مو�سيييقي، ولد يف عييام 1974 يف 
بغداد، يف عام 1986 و�سييع اأحلانه الأوىل وا�ستمر بدرا�سة 
املو�سيييقى معتمييدا ً علييى قدراتييه الذاتية حتييى دخوله اإىل 
اجلامعيية يف اأكادميية الفنون اجلميليية بجامعة بغداد عام 
1993 وا�سييتهوته اآليية العود العربييية، ودر�ض العزف على 

يد كل �سييامل عبد الكرمي وعلي الإمام ومعتز البياتي وغامن 
حييداد. بييداأ دريييد اأوىل حماولتييه يف التاأليييف املو�سيييقي 
وتييري  رباعييي  كتييب  1994 حييني  عييام  الأكادميييي يف 
بعنييوان )اأناديك(، وقامييت فرقة هولندييية كانت يف زيارة 
اإىل العييراق بعزفه اآنذاك، وقد �سييجعته هييذه التجربة لكتابة 
املزيييد من الأعمال املو�سيييقية فكتب مقطوعات )�سييذرات( 
و)رق�سيية الوداع( و)موج( و)عودة ال�سييجن( و)اأيها الأرق(، 
ويف عييام 2000 اكمل دريد درا�سيية املاج�سييتر يف العلوم 
املو�سيييقية من جامعة بغداد، واأ�سييبح معاونا ً لعميد معهد 
الدرا�سييات املو�سيقية ورئي�سا ً لق�سم الآلت عام 2001 وقد 
قام بت�سييكيل اورك�سرتا �سييغرة يف املعهد متوليا ً قيادتها 
والتاأليييف والتوزيع املو�سيييقي لها، وكتييب يف عام 2003 
موؤلفتييه )ليايل اآذار( وهي ت�سييور احلرب وال�رساع والدمار 
الييذي خلفته. وقد اأ�سييبحت عنوانا ً لألبوم مو�سيييقي ، ويف 
عام 2004 ا�سدر مع �سديقه املو�سيقار مي�سم هرمز األبوم 
مو�سيييقى عراقية ت�سييمن روؤية معا�رسة لأغنيييات عراقية 

ميين الفلكلور، تيياه األبوم )نب�سييات( عام 2005، و�سييارك 
يف موؤمترات تعنى بالرتبية املو�سيقية واملو�سيقى العربية 
وامللكييية الفكرييية وحقييوق الن�ييرس والأداء العلنييي وثقافة 
الطفييل وحقييوق الإن�سييان، و�سييع املو�سيييقى الت�سييويرية 
للفيلييم الت�سييجيلي )مييا كان وعييدا( للمخرجيية الأمركييية 
رو�سييني ثاناكاران، والفيلم الوثائقي )جواد �سليم( للمخرج 
فا�سييل العقابييي، والفيلييم الت�سييجيلي )الوا�سييطي( للمخرج 
الدكتور طارق اجلبوري، والفيلم الت�سييجيلي )امراأة عراقية( 
للمخرج طه طارق، ف�سييا عن مو�سيييقى حلم النوار�ض التي 
حتولت اإىل عمل تعبري ج�سييدي �سممه املخرج فوؤاد ذنون 
وقدمته الفرقة القومية للفنون ال�سييعبية بعنوان ف�ساء بني 
نهرين. واملو�سيقى الت�سويرية لعدد من الأفام ال�سينمائية 
الروائييية العراقييية منهييا )كرنتينيية( للمخرج عدي ر�سيييد، 
و)�سييمت الراعي( للمخرج رعد م�سييتت عييام 2013، و)�رس 
القوارير( للمخرج الدكتور علي حنون، و)�رسوق( للمخرجة 

اإنعام عبد املجيد، و)�سايد( للمخرج ماك عبد علي. 

الموسيقى التصويرية في السينما .. في ندوة عراقية

بغداد

47    29 
مناهجنا 

ومحاكمة األموات 

صالح الحمداني 

في أمان 
الله

 �لفق���رة �لر�بعة من �ملادة �لر�بعة من )�إعالن �ملبادئ ب�ضاأن 
�لت�ضام���ح(، �ل�ضادر و�ملوقع من �لدول �لأع�ضاء يف منظمة 
�لأمم �ملتح���دة للرتبي���ة و�لعل���وم و�لثقاف���ة )�ليون�ضك���و(، 
بتاريخ 16 ت�ضري���ن �لثاين/نوفمرب 1995 يف �لعا�ضمة 

�لفرن�ضية باري�ص، تن�ص على �لآتي:
�لجتماعي���ة  للبح���وث  بر�م���ج  وتنفي���ذ  بدع���م  "نتعه���د 
وللرتبية م���ن �أجل �لت�ضامح وحق���وق �لإن�ضان و�لالعنف. 
وه���ذ� يعني �إيالء �هتم���ام خا�ص بتح�ضني �إع���د�د �ملعلمني 
و�ملناهج �لدر��ضية وم�ضام���ني �لكتب �ملدر�ضية و�لدرو�ص 
وغريه���ا م���ن �مل���و�د �لتعليمي���ة مب���ا فيه���ا �لتكنولوجيات 
�لتعليمي���ة �جلدي���دة، وذل���ك م���ن �أج���ل تن�ضئ���ة مو�طن���ني 
عطوف���ني وم�ضوؤول���ني ومنفتحني على �لثقاف���ات �لأخرى، 
يقّدرون �حلرية ويحرتم���ون كر�مة �لإن�ضان و�لختالفات 
ب���ني �لب�ضر، وي�ضتطيعون درء �لنز�ع���ات �أو حّلها بو�ضائل 

غري عنيفة."
تن�ضئة جيل جديد منفتح عل���ى �لثقافات �لأخرى مهم جدً�، 
وخا�ض���ة يف بل���د ف�ضيف�ضائ���ي - ل���و �ض���ح �لتعب���ري - مثل 
�لع���ر�ق، كما �أن �لتكنولوجيا �لت���ي حولت �لعامل �ىل قرية 
�ضغ���رية جتعل م���ن �ملهم مب���كان "حت�ضني م�ضت���وى �إعد�د 
�ملعلم���ني و�ملناه���ج �لدر��ضي���ة وم�ضامني �لكت���ب �ملدر�ضية 
و�لدرو����ص" فنح���ن بحاجة جلي���ل يقدر �حلري���ة ويحرتم 
كر�مة �لإن�ضان و�لإختالفات بني �لب�ضر، وي�ضعى لكت�ضاب 
�لعل���م وبناء �حلياة وتكوين �أ�ضرة، على �لعك�ص من �جليل 
�حلايل �لذي يفك���ر بع�ص �أفر�ده كيف �ضيفجرون �أنف�ضهم، 
و�أي ن���وع من )�ملختلفني( �ضيقتلون، ويف �أي بقاع �لأر�ص 

�ضتكتب لهم )�ل�ضهادة( �ملزعومة.
يق���ول �لباح���ث يعق���وب �أولي���دورت م���ن معه���د و��ضنط���ن 
للدر��ض���ات، و�حلا�ض���ل على �ضهادة �لدكت���ور�ه من جامعة 
�ل�ضلفي���ة  تاري���خ  مو�ضوعه���ا  �أطروح���ة  يف  برين�ضت���ون 
وعقيدته���ا، يق���ول يف حما�ض���رة له ع���ن �لكت���ب �لدر��ضية 
و�لأدب �لتوجيهي وطرق �لتلقني �خلا�ضة بتنظيم د�ع�ص: 
 "�إن كت���ب د�ع����ص �ملخ�ض�ضة لالأطفال ته���دف �ضر�حة �إىل 
�إن�ضاء "جيل جهادي"، وت���رت�وح �ملو��ضيع �لتي تتناولها 
م���ا ب���ني وح���دة �لعائل���ة �لإ�ضالمي���ة �ل�ضليم���ة ومه���ار�ت 

��ضتخد�م �لأ�ضلحة."
ه���ذ� يخ����ص د�ع�ص، �لت���ي متث���ل يف نظري -�ض���اأن غريي 
-ع�ضاب���ة �إجر�مية متعددة �جلن�ضي���ات، وبالطبع لي�ص من 
�حل�ضاف���ة يف �ضيء �أن نرب���ي �أولدنا على ثقاف���ة م�ضادة، 

تن�ضاأ لنا -�أي�ضا -جيل جهادي يقاتل د�ع�ص.
فقت���ال �ملجرم���ني تت���وله �لق���و�ت �مل�ضلح���ة ولي����ص طالب 
�ملد�ر����ص، �لذي���ن يتوج���ب �أن نط���ور م���ن �أجله���م �ملناه���ج 
�ملدر�ضي���ة وط���رق �لتدري����ص وو�ضائل���ه من �أج���ل �خلروج 
بجي���ل �أقل تطرفًا، وله �لقدرة على تقبل و�حرت�م �لثقافات 

�لأخرى.
�لرتبية و�لتعليم و�ملد�ر����ص وريا�ص �لأطفال هم �لو�ضيلة 
�لوحي���دة �ل�ضحيح���ة و�لفعال���ة يف �لق�ضاء عل���ى �لإرهاب 
�لذي يعي�ص معنا ويتنف�ص ذ�ت �لأوك�ضجني، وما مل نعتمد 
�لط���رق �حلديثة يف �لرتبية و�لتعلي���م، ومننع �ل�ضيا�ضيني 
من �لتدخ���ل يف توجيه مادة �لرتبي���ة �ل�ضالمية و�لتاريخ 
باإجتاه )�لتو�زن �لوطني( �ملزعوم فاإن جياًل من �ل�ضائعني 
و�ملتع�ضبني �ضين�ضاأ لدينا، و�ضيلتحق بد�ع�ص �أو �ضيقاتلها 
لتثبي���ت ذ�ت �ملعتق���د�ت �لتي يوؤم���ن بها د�ع����ص و�لقاعدة 
وغريهم���ا. فهات���ان �ملادتان -�لرتبي���ة �ل�ضالمية و�لتاريخ 
-ت�ضكالن �لركيزة �ل�ضا�ضية خللق جيل متع�ضب، ومتعلق 

بالتاريخ، ويريد حماكمة �لأمو�ت.
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ALJOURNAL
�لأر�ء و�ملقالت تعرب عن ر�أي كتابها ول تعرب بال�ضرورة عن وجهة نظر �ل�ضحيفة

journaliraq.com

أحالم تيم

الطباعة: شركة االنس للطباعة والنشر 07901118999

�لن ، وملتابع����ة �خر �مل�ضتجد�ت �لتي تظهر عل����ى �ل�ضاحة �لعر�قية و�لعربية و�لعاملية ، وخلدمة 
�لخبار �لعاجلة حمل تطبيق ) �جلورنال ( ) ALJOURNAL( عرب �لجهزة �لذكية : 

فبمجرد كتابة كلمة �جلورنال يف خانة �لبحث يف �أي من �أ�ضو�ق �لتطبيقات ميكن �إيجاد �لتطبيق 
�خلا�����ص بن����ا، و�أي�ضًا �لدخول �إىل �أي �ضفحة وقر�ءة تعليقات �لقر�ء حول خرٍب �أو برنامٍج معني 
و�أي�ض����ًا كتاب����ة �آر�ئك �خلا�ضة، كما ميكنك م�ضاركة �خلرب �أو �إعادة ن�ضره على ح�ضاباتك �خلا�ضة 

على �ضبكات �لتو��ضل �لإجتماعي كالفي�ضبوك Facebook بكتابة كلمة �جلورنال .

تطبيق »الجورنال« متوفر مجانا على كافة الهواتف الذكية
يمكنك تنزيله من أسواق 

التطبيقات كافة وتثبيته 

على انظمة االندرويد 

وااليفون لالجهزة الذكية

ً

الى القراء الكرام
اخر  على  والتعرف  "اجلورنال"  جريدة  تطبيق  فتح  ميكنكم 
عن  والفنية  والريا�سية  والقت�سادية  ال�سيا�سية  امل�ستجدات 
طريق الأجهزة الذكية مبجرد و�سع الكامرا على �سورة الكود 
.. )qr cod( اخلا�ض بنا وكل ما حتتاجونه هو تن�سيب برنامج

متنياتنا لكم برحلة ممتعة مع جريدة اجلورنال ... 

لضمان االنتشار 

احجز اعالنك االن
يعرض  االعالن على 
الموقع الرسمي 

للصحيفة ليوم كامل

االعالن في جميع 
الصفحات ملون 

وبتصاميم مميزة

يؤرشف االعالن في 
  PDF الموقع قسم

بصورة دائمة

ads@journaliraq.com sales@alabshar.com 006947827824131006947828001070

قحطان جاسم جواد


