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اأحي��ا الفن��ان الإمارات��ي ح�س��ن اجل�سم��ي، حف��ل دار 
اأوب��را دبي، وَتّوج احلفالت العربي��ة فيها، بعزف فرقته 
املو�سيقي��ة لل�س��الم الوطن��ي لدول��ة الإم��ارات العربية 
املتح��دة، ناق��اًل جمه��وره اإىل اأج��واء طربي��ة، عاطفية 

وطنية، على مدار �ساعتن
غ��ر،  الإم��ارات  "لأن  قائ��اًل:  حفل��ه  اجل�سم��ي  وب��داأ 
وح�سوركم غر، وحفلنا اليوم يف افتتاح اأوىل احلفالت 
العربي��ة يف اأوبرا دبي غ��ر، ا�سمحوا يل وب��كل توا�سع 
واح��رام اأن اأق��ف �ساخم��ًا يف ه��ذا امل��كان واأمامك��م، 
لأق��دم ثقافت��ي املو�سيقية، واأن اأبداأ احلف��ل اأنا وفرقتي 

املو�سيقية، بال�سالم الوطني الإماراتي".

تعاقدت الفنانة  امل�رصية روبي على بطولة م�سل�سل 
جدي��د يحمل عنوان  "دم مرمي" لتخو�ض به ال�سباق 
الدرامي يف رم�سان املقبل، بعد اأن غابت عن دراما 

رم�سان ملو�سمن فائتن 
وت�سارك  املمثلة روبي بطولة العمل  كل من الفنانة 
�سو�س��ن بدر ورانيا يو�سف، ومن تاأليف  ال�سينار�ست 
حمم��د اأمن را�س��ي واإخراج اأ�سامة ف��وزي، ويجري 
التعاق��د م��ع باق��ي فري��ق العم��ل لب��دء ال�ستعدات 
والتح�س��رات الأولي��ة للم�سل�س��ل واختي��ار موق��ع 

الت�سوير والكادر 
وكان اآخ��ر اأعم��ال روب��ي م�سل�س��ل "�سج��ن الن�س��ا" 
ال��ذي �سارك��ت بطولته م��ع الفنانة نيلل��ي كرمي يف 

2014والذي لقى جناحا كبرا 

نفى اأ�رصف عبد العزيز حمامي عمرو دياب، مقا�ساة 
موكله ل�رصكة روتان��ا لل�سوتيات واملرئيات، موؤكداً 
اأن موق��ف دي��اب كان الدفاع عما قام��ت به روتانا 
من اإجراءات قانونية �س��ده. واأ�ساف اأن �رصكة ناي  
FZE  الإماراتي��ة الت��ي اأنهى عم��رو دياب تعاقده 
معه��ا هي الت��ي اأقامت دعوى �س��د "روتانا"، كنوع 
م��ن الرد على مطالبة لها ولعم��رو ب�سداد مبلغ مايل 
وق��دره ملي��ون دولر اأمريكي مع وقف ب��ث الأغنية 
الت��ي حتم��ل ا�س��م "عمرن��ا ماهرنج��ع زي زم��ان". 
واأ�س��اف عب��د العزي��ز اأن املحكم��ة ق�س��ت برف���ض 
الدع��وى املقام��ة م��ن �رصك��ة روتان��ا لل�سوتي��ات 
واملرئي��ات واأ�س�ست املحكم��ة حكمها على اأن �رصكة 

روتانا هي التي اأخلت بالتزاماتها التعاقدية.

�سارك��ت النجم��ة ماي��ا دي��اب جمهورها �س��ورة لها 
التعبري��ة  الوج��وه  بطريق��ة  "ال�سيط��ان"  باإطالل��ة 
"اميوج��ي"، ع��ر ح�ساباتها عل��ى �سب��كات التوا�سل 
الجتماع��ي. ون���رصت الفّناأنة اللبنانية ع��ر ح�سابها 
اخلا�ض على تطبيق "اإن�ستغرام" موؤّخراً، �سورًة باللون 
الأحم��ر على هياأة "�سيطان". واأردفت ال�سورة بتعليق 
جاء فيه: "اتكلم اىل ال�سيطان". ونالت ال�سورة اإعجاب 
اأك��ر م��ن 15 األف متابع م��ن عّدة بل��دان، اإ�سافة اىل 
مئات التعليقات الت��ي اثارت جدًل حول الإطاللة بن 
موؤيديه��ا والذي��ن مل تعجبهم. واأطّل��ت دياب كال�سيفة 
الأوىل يف برنامج "له��ون وب�ض"، مبو�سمه اجلديد مع 

مقدم الرامج والكوميدي ه�سام حّداد.
قالت �ملمثلة �لفرن�شية ماريون كوتيار �إن �ملجتمع �أ�شبح �أكرث عزلة وذلك �إثر مناق�شتها �أحدث �أفالمها "�تز �أونلي ذ� �إند �أوف 

ذ� وورلد" يف مهرجان لندن �ل�شينمائي.

ن���رصت املمّثل��ة البحريني��ة  ال�سابة �سيالء �سبت، ع��ر اأحد ح�ساباتها 
عل��ى مواق��ع التوا�سل الجتماعي، فيديو  له��ا حيث ظهرت فيه وهي 

تقّلد الفّنانة اللبنانية مريام فار�ض 
واأطّلت �سيالء بال�سعر البني واملجّعد متامًا كمريام، ا�سافًة اىل اأّنها 

اأخ��ذت تهّز براأ�سه��ا وترق�ض موؤّديًة ح��ركات مماثلة 
للنجمة اللبنانية.

وبع��د ت��داول الفيدي��و، ع��ّر رّواد مواقع 
التوا�س��ل اعجابهم بقدرة  �سيالء �سبت 
عل��ى تقلي��د مري��ام فار���ض، مبدي��ن 
اندها�سهم بال�سبه الكبر، والذي كان 
خمفي��ًا، بن النجمتن ومن املعروف 

فني��ة وجتي��د  م��ن عائل��ة  �سي��الء  ان 
ادوارها ب�سكل حمرف وناجح 

ُفجع الفّنان الإماراتي فايز ال�سعيد بوفاة ابن اأخته عبد 
اهلل را�سد حمدان، ناعيًا اياه عر ح�ساباته على �سبكات 

التوا�سل الجتماعي.
ون���رص �س��ورة �س��وداء يف وداع الراح��ل معلق��ًا: "))انا 
هلل وان��ا الي��ه راجعون (( توفى ابن اأخت��ي عبداهلل را�سد 
حم��دان النقبي ن�س��األ اهلل  عزوجل اأن يغف��ر له ويدخله 
ف�سي��ح جنات��ه  نتمن��ى منكم الدع��اء  جزاك��م اهلل خرا" 
وكان امل��وت قا�سي��ًا ج��داً يف الو�سط الفن��ي العربي، اإذ 
نال من �سديق طفول��ة الإعالمي اللبناين و�سام بريدي 
يف جرمي��ة مروع��ة ل�سب��ب �س��ادم يتعلق بكل��ب ابنتة 
اجل��اين. ووافت املنية امللحن البحريني حممد العريفي 
الذي نعاه عدد من جنوم اخلليج كالفّنانة هيفاء ح�سن 

وحممد الرك واآخرين بكلمات موؤثرة.

-حدثيني عن نف�سك ودرا�ستك ؟
الفنان��ة الت�سكيلي��ة �سم��اح راج��ح اللو�سي خريجة كلي��ة الفنون 
�سنة 1999 ق�سم فنون ت�سكيلية فرع ر�سم. ع�سو بنقابة الفنانن 

العراقين ع�سو بجمعية الت�سكلين العراقين 
ع�سو مبوؤ�س�س��ة هواج�ض للثقافه والفن��ون.. كرمت بعدة �سهادات 
تقديرية ودروع وقالئد ابداع من وزارة الثقافة ونقابة الفنانين 

وموؤ�س�سة هواج�ض وموؤ�س�سات اخرى عراقية وعربية
متى بداأت لديك موهبة الر�سم ؟

-بداأت ار�سم من �سغ��ري واكت�سفت موهبتي من ال�سفوف الوىل 
بالدرا�سة وب��داأت اقلد كل ماهو امامي بقلم��ي الر�سا�ض والواين 
الب�سيط��ة على الورق العادي وا�ستمري��ت بتقوية موهبتي وكرت 
مع��ي بك��ر عم��ري اىل ان دخل��ت الفنون من��ت املوهب��ة و�سقلت 

بالدرا�سة الكادميية
-ماهي اول لوحة خطتها يدك وكيف بداأت فكرتها لديك لتنطلقي 

بعدها لعامل الفن ؟
اجنزت عدة لوحات ايام الدرا�سة الثانوية واجلامعية

- اول لوح��ه ا�س��ارك فيها هي م�رصوع تخرج��ي من كلية الفنون 
والت��ي �سارك��ت به��ا يف املعر���ض ال�سن��وي للكلي��ة م��ع زمالئي 
الفنانن وكانت فكرة اللوح��ة ت�سبيه احلياة بلعبة ال�سطرجن فيها 
املل��ك واجلن��دي والق��الع واحل�س��ان وكل منها مثلته��ا بواقعنا 
املل��ك هو احلكومة القالع هي �سكننا اجلن��دي هو اجلي�ض والمن 
احل�س��ان هو الن�س��ان الذي يه��دف دوما للو�س��ول للهدف بقوة 
احل�سان واناقته جمعتهم بطريق واحد على �سكل قاعدة ال�سطرجن 
ينته��ي املوت برا�ض جمجمه مثلتها بنهاية كل واحد منا وعكازة 
تقف جنب اجلمجمة �سنعه��ا الن�سان �سامدة ومعمرة وهو رحل 
تركه��ا تقف بدون �ساحبه��ا وان اللوحة لها معاين كثرة وحجم 

اللوحة 100&120 الوان زيتية على قما�ض.
من هم الر�سامن الذين تاأثرتي بهم ؟

- تاأث��رت بعمالق الفن الت�سكيلي فائق ح�سن وعبد القادر الر�سام 
ون�ساأت اللو�سي وخايل الفنان الت�سكيلي اياد كمال اللو�سي. 

هل تالقن دعم من جهة معينة ام تعتمدين علي جهدك اخلا�ض ؟
اعتم��د على جهدي اخلا�ض ودعم زوج��ي احلبيب ح�سن ال�سعدي 
ماديًا ومعنويًا ا�سافه اىل الدعم املعنوي من كل معاريف بالعامل 

الواقعي والفرا�سي وهو اجمل واهم بكثر من الدعم املادي يل. 
-حدثيني عن م�ساركاتك يف املعار�ض وماهي واين اقيمت ؟

-�سارك��ت مبعر���ض حفل افتت��اح املتحف الوطن��ي للفن احلديث 
ب�سهر ٢١-٥-٢٠١٥

�سارك��ت باملعر���ض ال�سن��وي ال�سام��ل للف��ن احلدي��ث العراق��ي 
املعا���رص بدائ��رة الفن��ون الت�سكيلي��ة ب��وزارة الثقاف��ة العراقي��ة 

بتاريخ ٢٩-٣-٢٠١٦
�سارك��ت مبعر�ض امل��راأة رمز العط��اء واحلياة اقامت��ه دار الكتب 
والوثائ��ق مبنا�سب��ة ي��وم امل��راأة م��ع موؤ�س�س��ة هواج���ض للثقافة 
والفن��ون بتاري��خ ١٦-٣-٢٠١٦، وهناك العدي��د من املعار�ض 

التي �ساركت بها نذكرها يف وقت لحق.
-هل تواجهن م�ساعب يف عملك ؟

-عمل��ي مبجال الفن الت�سكيلي وم�ساركاتي هو متعتي و�سعادتي 
مهما اواجه م��ن �سعوبات لكن تزول بلحظة وقويف امام اعمايل 
عن��د امل�سارك��ة لكن اذا اردن��ا ذكر ماهي ال�سعوب��ات ايل اواجها 
ه��ي بتح�سر امل��واد فرمي��ات والل��وان والفر�ض لبع��د حمالتها 
ع��ن موقع �سكن��ي ول�سيق وقتي ب�سبب ارتباط��ي العائلي فبع�ض 
الحي��ان اقوم بتكليف املقربن مني ل���رصاء املواد الفنية ا�سافة 
اىل �سعوب��ة اي�س��ال العم��ال وارجعاه��ا لك��ن كما ذك��رت اآنفًا 

فمتعتي بفني يذهب كل �سعوباته
-احلركة الفنية هل براأيك يف تطور عن ال�سابق ؟

احلرك��ة الفني��ة بالتاأكيد بتط��ور ب�سبب تطور جم��ال الت�سالت 
وظه��ور برام��ج التوا�س��ل الجتماع��ي وك��رة واهتم��ام و�سائل 
الع��الم املرئ��ي وال�سمع��ي وال�سح��ف واملجالت وك��رة قاعات 
العر���ض كله��ا عوامل �ساع��دت يف تطوير احلرك��ة الفنية واتاحة 
فر���ض اك��ر للفنانن وحت��ى املوهوب��ن والفناني��ن الفطرين 
بعر���ض وانت�س��ار وو�س��ول فنه��م للع��امل كل��ه وه��و جال���ض يف 
بيت��ه حت��ى وان مل تكون ل��ه م�سارك��ة وبهذا من��ت روح املثابرة 
واملناف�س��ة بن الفنانين لطرح افكار جديدة وابداع دائم ا�سافة 
لذلك اهتمام املوؤ�س�سات احلكومي��ة والهلية بهذا املجال واقامة 

معار�ض فنية با�ستمرار لتاحة فر�ض امل�ساركة للجميع.
-ماهي اخر اعمالك ؟

اخ��ر اعمايل )ح��ب احل�سن ( عليه ال�س��الم العمل ال��ذي �ساأ�سارك 
به م��ع موؤ�س�سة هواج�ض ونخبة من فنان��ن العراق مبعر�ض فني 
الت��ي �ستقيمه وزارة الثقافة ي��وم 2016-10-24  وعمل جديد 
منظ��ر طبيعي ع��ن طبيعة اآلو���ض مدينتي الأم و�س��وف ا�سارك به 

مبعار�ض قادمة ان �ساء اهلل
-ماهي امنية اللو�سي؟

-اأمنيت��ي العامة هي ان ي�ستتب  ال�سلم والمن يف عراقنا احلبيب 
م��ن �سماله جلنوبه وان ينت�رص جي�سنا وح�سدنا بارجاع ارا�سينا 
امل�سلوب��ة م��ن الالان�ساني��ن والالديني��ن الدواع���ض ب��اذن اهلل 
وامنيت��ي اخلا�س��ة ه��و ار�ساء واثب��ات الذات ام��ام نف�سي وامام 
اجلمي��ع بفن��ي ومبثابرتي وعطائ��ي الفني وان ارتق��ي به اىل كل 
ما ي�ستح�سن اعجابكم بعراقي احلبيب والعامل كله وهذا هو هدف 

ر�سالتي الفنية
ويف اخلت��ام ا�سك��رك جزي��ل ال�سك��ر لك��رم اختي��ارك بالن���رص عن 
�سخ�س��ي وفني ومن��ي ل�سخ�سك البهي ول��كادر جريدتكم املوقرة 

كل احلب والتقدير والحرام..  �سماح اَللو�سي

التشكيلية سماح االلوسي: مواقع التواصل االجتماعي ساهمت بتطور الحركة الفنية 

بغداد
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تركي��ا –اإقليميًا-لها ثالثة "ان�سغ��الت رئي�سة"، م�سكلتها 
م��ع الأكراد عمومًا، ومع ال���pkk على وجه اخل�سو�ض، ثم 
حتّولها الفعلي اىل اخل�سية من انت�سار الإرهاب يف دولتها، 
وثالث��ة الأثايف "م�ساحلها القت�سادي��ة" مع العراق الذي 
ت�سقي��ه "العلقم" منذ عقود ب�س��الح املياه التي لو لزم الأمر 
خلالف��ت جمي��ع مواثي��ق الدني��ا، وقطعت تدف��ق املياه يف 

النهرين اخلالدين!
"احل��رب  التحري���ض باجت��اه  الأم��ور اىل  اأْن ت�س��ل  لك��ْن 
الإقليمي��ة"، فتل��ك م��ن امل�سائ��ب الك��رى الت��ي ل��و جنح 
املحّر�س��ون يف اإثارتها، ل�"قامت الدني��ا"، وملا عرف اأحد 
"مت��ى �ستقع��د"! تركي��ا اأدخلت ق��وات "ثقيل��ة" قريبًا من 
املو�س��ل قب��ل اأ�سهر طويلة، لك��ّن اأحداً مل يو�س��ل الأمر اىل 

التحذير من "حرب اإقليمية".
الآن الأم��ور خمتلف��ة، فاأنقرة م��ا بعد "النق��الب الفا�سل" 
الذي ما زالت تركيا تعاين من عقابيل "دائه الوبيل"، عدلت 
عن قرارها �سحب قواتها من العراق، موؤكدة فقط اأنها لي�ست 
"ق��وات احتالل". العراق اأي�سًا نظر اىل الأمر بعن اأخرى، 
وهو يقرب من حترير املو�سل، وحتقيق حلم التخل�ض من 
اإره��اب "داع���ض"، واأي�سًا عل��ى هام�ض التط��ورات اجلديدة 
يف تركي��ا، و�س��ول الأم��ر اىل ا�ستدعاء ال�سف��راء يف كل من 

العا�سمتن، ل�"اإزالة قوات معادية" كما ورد يف الأخبار!
الت�س��اوؤل الآن: ما الذي جعل رئي�ض ال��وزراء، "القائد العام 
للق��وات امل�سلح��ة يف الع��راق"، حي��در العبادي، ي��رد على 
ت�سوي��ت برمل��ان تركي��ا با�ستم��رار بقاء قوته��ا يف �سمال 
الع��راق، فيم��ا كان��ت هذه الق��وات بحجمها ذات��ه موجودة 
من��ذ �سه��ور، ومل ي�س��در اأي رد، ل �سيم��ا باإ�س��ارة وا�سحة 
اىل اأّن ذل��ك �سي��وؤدي اىل اإث��ارة ح��رب اإقليمي��ة. رمبا عنى 
رئي���ض الوزراء اأن هن��اك "فئات �سيا�سي��ة عراقية"، تهدف 
اىل جع��ل ه��ذه الق��وات "م�سمار جح��ا" الذي يه��ّز املنطقة 
ال�سمالية من العراق، بعد حترير املو�سل. وقد ُي�ستغل فعليًا 
لتحويل "الهتزاز" اىل حرب اإقليمية، بدًل من اندلع حرب 
"داخلية" على هام�ض حتذيرات اأخرى من �رصاع "كردي-
عرب��ي" عل��ى الأر�ض، لي���ض م��ن امل�ستبعد اأن تت��وّرط فيه 
ق��وات حكومية، وقوات بي�سمرك��ه، كما يتوقع ذلك كثرون 

من املراقبن.
وطبق��ًا ملا �سدر عن احلكومة العراقي��ة، فاإن تركيا متهمة 
بت�سعي��د العنف عر وجود قواته��ا يف ال�سمال، فيما تزعم 
تركيا اأنها ت�سارك يف تدريب "قوات عراقية". وتعتقد تركيا 
مث��اًل اأّن اإيران تتدخل من جنوب العراق، فلم ل تتدخل هي 
من �سماله، واإذ ل جتد احلكومة العراقية اأي �سحة ملثل هذا 
العتق��اد، فاإنها ترك��ز الآن على التدخل الركي، موؤكدة اأن 
ه��ذا التدخل غر مقبول. بيد اأن اخلطورة يف الأمر اأن ي�سل 
الأم��ر اىل اأن يحذر رئي���ض احلكومة اأنقرة من اأّن "العراق ل 

يريد ح�سول مواجهة ع�سكرية مع تركيا".
نق��ول: يف امل�سائ��ل الوطني��ة ل ميك��ن لأحد غ��ر اأْن يقول 
"ل لأي تدخل خارجي" اأكان اإقليميًا اأو غر اإقليمي. لكّن 
ذل��ك ل يتوقف فقط على "ال��كالم"، اأو "املوقف" اأو "درجة 
التوتر الوطن��ي" للتعبر عن التم�سك بال�سي��ادة العراقية؟.. 
طبع��ًا ّل!!. اأمور بلدنا "لئ�سة" منذ اأكر من عقد، ويجب اأن 
حُت��ل هذه الق�سايا مبزيد من التعق��ل، وال�سر، واملطاولة، 
"ال�ستن��زاف  لإبق��اء  ال�رصي��ة"  "التحري�س��ات  وح�س��اب 
الداخل��ي" يف الع��راق، وع��دم ال�سم��اح ل��ه بف��رة ا�ستقرار 
ي�ستعيد فيه��ا اأنفا�سه، ف�ساًل عن اأزم��ات الداخل "املريبة" 
وامل�ستم��رة "بريبة" من دون ح��ل، بوجود حفنة �سيا�سين 
فا�سدين، وبطريقة باتت "فانتازية" للغاية. نقول: العافية 
بالتداري��ج، والوطني��ة لي�س��ت كالم��ًا معزوًل ع��ن الظروف 

الذاتية واملو�سوعية.
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