
العدد)1694( ال�سنة ال�سابعة -الأحد )10( كانون الثاين 2010 http://www.almadapaper.com - E-mail: almada@almadapaper.com15 منـــــــوعــــــــات

وارد بدر ال�سامل

ج������������ر احل������ب������ل

مع اقرتاب موعد النتخابات الربملانية، بدت الأجواء ال�سيا�سية 
متي���ل اىل التوت���ر، وبات كل �س���يء فيه���ا ينذر باملزيد من ال�س���د 
واجلذب والحتقان، مبا يعني ال�س���تدراج  الق�س���ري ملنظومات 
�سيا�س���ية على ح�س���اب اأخ���رى واإدخاله���ا يف �س���احة جديدة من 
التعامل النف�سي الذي ل نتكهن بخواتيمه كثريًا. هذا ال�ستدراج 
املفهوم ي�س���به اىل  حد كب���ري لعبة جر احلبل ال�س���بيانية  عندما 
يك���ون الفري���ق الأق���وى يج���ر الفري���ق الأ�س���عف ويق�س���يه م���ن 
اللعب���ة يف نهاي���ة الأمر.. والعراقيون الذي���ن اأُدخلوا اىل احلياة 
ال�سيا�س���ية م���ن كل نوافذها الدميوقراطية اجلديدة �سي�س���كلون 
يف النتخاب���ات القادمة الطرف القوي يف ه���ذه اللعبة املطاطة، 
فه���م وحده���م ق���ادرون عل���ى اإجادته���ا؛ عندما خرج���ت من طور 
مراهقته���ا و�س���بيانيتها اىل اأطوار الن�س���ج املبكر وحتولت اىل 
روؤية ت�ستب�سر امل�ستقبل بثبات؛ بعيدًا عن ت�سكالتها ال�سيقة من 
احلزبية ال�س���عيفة والطائفية املم�س���ة واملناطقية وال�سللية وما 
اىل ذلك من ت�س���ميات، هدفت يف مرحلته���ا الطفولية الأوىل اىل 
زج العراقي���ن يف حمن���ة الهوية املحلية على اأ�سا�س���اتها الدينية 

والعرقية واملذهبية..
التكهن �س���عب مبا �س���توؤول اليه نتائج لعبة جر احلبل هذه. لكن 
من ال�س���هل مب���كان اأن ن�ست�س���رف اأبع���ادًا خطرية فيها، ل�س���يما 
والتجربة الدميوقراطية العراقية اجلديدة �سارت هدفًا لأجندة 
خارجي���ة و�سيا�س���ات داخلي���ة م�س���بوهة بعناوينه���ا امل�س���ترتة 
واملعلن���ة. ورمب���ا يقودن���ا ال�ست�س���راف اىل توق���ع اأعم���ال عنف 
اإرهابية �س���عبة وا�ست�س���راء ف�س���اد �سيا�س���ي جديد و�س���راء ذمم 
و�سيوع طوابري �سرية ت�سعل الفتنة الطائفية وا�سطفاف بع�ض 
القن���وات العالمية وال�س���حف املحلي���ة واخلارجية اىل اطراف 
�سيا�س���ية معين���ة لإذكاء الن���ار يف الرماد الهامد؛ ورمبا �س���تعود 
لعب���ة الغتيالت الق���ذرة يف الوقت احلرج الق���ادم، ومن كل هذا 
وذاك �س���يكون العراقي���ون ب���ن ن���ريان املتحاربن ال�سيا�س���ين 
واأل�س���نتهم الذرب���ة واأذرعهم الطويل���ة ومالهم ال�سيا�س���ي العفن 
وا�ستعرا�س���اتهم الت���ي �س���تطول املجتم���ع هنا وهناك، لت�س���تمر 
اللعبة اىل نهايتها دون النظر اىل اأوجاع النا�ض وماآ�س���يهم وقلة 

حيلتهم وزادهم ومعا�سهم..
هذه ال�ست�سرافات لي�س���ت خيالية بطبيعة احلال، فالواقع اثبت 
وعلى مدار اأربع �سنوات اأن كل �سيء ممكن يف الوطن اجلريح، 
وما نراه يف الواقع هو حت�س���يل حا�س���ل للفو�س���ى ال�سيا�س���ية 
التي تتجاذبها ح�سا�س���يات خمتلفة املنا�سىء، مل يكن العراقيون 
غافل���ن عنه���ا، ول مغم�س���ي الأعن ل ي���رون ماذا يج���ري وملاذا 
وكي���ف! لذلك يح���ق القول اأن ال�س���د واجلذب احلا�س���ل الآن يف 
العملية ال�سيا�س���ية وعلى مقربة من �س���ناديق القرتاع ل يقرره 
ال�سيا�س���يون ح�س���ب؛ اإمنا لل�س���عب ب�س���ائره الذكية واأ�س���ابعه 
الطويلة وقواه اخلارقة يف ا�ستح�سار املوقف الوطني املنا�سب 
يف حلظت���ه التاريخية القادمة.. وهذا يعني اأن املتحاربن الذين 
انك�س���فت عوراتهم من الأطراف كلها، لي�س���وا هم ع�س���ب القرار 
بالنهاي���ة اأمام مد املواطنن وروؤاهم التي اأن�س���جتها ال�س���نوات 
الأرب���ع الت���ي م�س���ت، ول نعتق���د اأن ال�س���عارات الت���ي �س���رتفع 
والوعود التي �ستقال كافية ملد ج�سور الثقة بن ال�سيا�سين؛ اأيًا 
كانوا؛ وبن العراقين الذين ا�ستدرجتهم ال�سيا�سة اىل م�ساّنها 
وحلقاتها الوا�س���عة، املتداخلة، امل�ستبكة، ولن يكون بو�سع اأحد 

اأن يفر�ض �سروطه على املجتمع يف لعبة جر احلبل القا�سية..
نقول لل�سا�سة املراهقن منهم والنا�سجن على قلتهم اأن لعبة جر 
احلبل ال�سيا�س���ية ب�س���كلها ال�س���بياين احلايل لن تعود بالفائدة 
���ر بالعن���ف والإرهاب وال�س���غط النف�س���ي  عل���ى جمتم���ع حما�سَ
والفقر والعوز واحلاجة، واإن ال�س���عب لن يتحمل املزيد من هذه 
املفردات والعناوين؛ فمثل هذه اللعبة  �ستجلب الويالت وت�سّود 
احلياة بدل اأن ت�س���بغها باألوان الفرح املاأمول واملنتَظر؛ واذا ما 
كان لك���م اأن تلعبوه���ا فالعبوه���ا بعي���دًا عن النا����ض واتركوا لهم 

وحدهم تقرير  م�سري وطن جريح...
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القاهرة/ الوكالت 
ت�ستعد الفنانة مي عز الدين للقيام ببطولة فيلم جديد، مل ت�ستقر على ا�سمه 
حتى الآن. ومن املقرر اأن تبداأ ت�سويره بعد انتهائها من ت�سوير دورها يف 
فيل���م "ن���ور عيني" والذي يقوم ببطولته تامر ح�س���ني ومن املقرر عر�س���ه 

خالل مو�سم ال�سيف القادم.
مي عقدت جل�سات عمل مكثفة مع ال�سيناري�ست حممد دياب والذي �سيكون 
الفيل���م اأوىل جتارب���ه يف الإخ���راج واتفقت معه على اأن ق�س���ة الفيلم التي 
�س���تدور حول فتاة فقرية ت�س���طرها ظروف احلياة القا�س���ية اإيل الذهاب 
اإيل عملها بالأتوبي�ض مما يعر�سها اإىل كثري من امل�سايقات والتي ت�سبب 

لها اأوجاعًا نف�سية كبرية.
من جهة اأخرى تبداأ مي خالل الفرتة القادمة ت�سوير دورها يف م�سل�سل 
التلفزيون بعد  "ق�س���ية �سفية" والذي يعد ثاين بطولة مطلقة لها يف 

م�سل�سل "بنت بنوت" والذي عر�ض قبل عدة اأعوام.
و يذكر اأن اآخر بطولت مي ال�سينمائية كان فيلم "حبيبي نائما "والذي 

مل يحقق جناحًا كبريًا. 

بريوت/ الوكالت 
يف ال�سابق كانت ال�سورة النمطية لل� "كوغر" امراأة 
م�س���نة ب�س���عة ومرتهل���ة، بوج���ه ملطخ بامل�س���احيق 
ب�س���كل مبالغ به، ترتبط  ب�س���باب  اأ�سغر �سنًا مقابل 
م���ال، وكانت ه���ذه النوعية م���ن الن�س���اء تقابل عادة 

بالإ�سمئزاز وال�سخرية.
اإل اأن هذه ال�س���ورة اختلفت الي���وم بعد اأن ارتبطت 
ت�س���مية "كوغر" بفنان���ات جميالت اأرتبطن ب�س���بان 

اأ�سغر منهن عمرًا. 
فال� "كوغر" هنا تتمتع ب�س���هرة اأ�س���طورية، واأموال 
طائل���ة، وج�س���د جميل ريا�س���ي متنا�س���ق، ووجه ل 
يعرف اآثار الزمن بف�س���ل عمليات التجميل، وال�سد، 

وغريها من اأدوات اإطالة ال�سباب.

ول تقت�سر هذه النوعية من العالقات على الفنانات،  
فملك���ة بريطاني���ا اليزابي���ث الأوىل تعترب م���ن اأٌقدم 
واأ�س���هر الن�س���اء اللوات���ي ارتبط���ن بعالق���ة من هذا 
الن���وع يف الق���رن ال�س���اد�ض ع�س���ر، حي���ث اأغرم���ت 
بفران�س���وا دوق  اأجنو عندما كان���ت يف ال� 48 وكان 

ي�سغرها ب� 22 عامًا.
اأم���ا ما الذي يدفع �س���ابا يف مقتبل العم���ر لال رتباط 

بامراأة بعمر والدته؟ 
فاجل���واب غالبًا م���ا يكون بحثًا عن فائ���دة مادية، اأو 
�سهرة، اأو و�سيلة للت�سلق ال�سريع اجتماعيًا. ونادرًا 
م���ا يكون احل���ب هدفًا لل�س���اب يف ه���ذه النوعية من 
العالقات، وميكن اأن ت�س���كل العاطفة دافعًا يف بع�ض 
الأحي���ان، فامل���راأة يف ه���ذا العم���ر تك���ون يف ذروة 

عطائها. 
�سهريات حتولن اىل "كوغرز" بعد الطالق ويف هذا 

الطار
اأت���ى ارتباط املمثل���ة الأمريكي���ة الفاتن���ة دميي مور 

باملمثل ال�ساب اآ�س���تون كوت�سر الذي ي�سغرها ب� 15 
عام���ًا اإثر طالقها م���ن زوجها املمثل ال�س���هري برو�ض 

ويلي�ض، بعد زواج دام ثالثن عامًا.
مور متزوجة من كوت�سر منذ اأربع �سنوات، وتتحدث 

عن هذه العالقة قائلة:
" رمب���ا اتى احدهم وانتقد ارتباطي يف هذا العمر 
ب�س���اب يف اخلام�س���ة والع�س���رين من عمره ويعتقد 
الثالث���ة  اأطف���ايل  واأن  رائ���ع،  اأم���ر  ب���ي  اأن عالقت���ه 
ي�س���كلون اإ�س���افة لهذه العالقة. مادون���ا تزوجت من 
غاي ريت�س���ي وكان ي�سغرها بع�سرة اأعوام، وخدمه 
زواجه منها يف تعزيز �س���هرته عاملي���ًا، وبعد طالقها 
منه ب�س���هرين ارتبطت باملوديل الربازيلي جيزو�ض 

لوز الذي ي�سغرها ب� 29 عامًا. 

تعترب الفنان���ة اللبنانية "�س���باح" �س���احبة الزيجة 
الأك���ر اإث���ارة للج���دل يف حينه���ا عندم���ا ارتبط���ت 
بالفن���ان ف���ادي لبنان ال���ذي كان ي�س���غرها باأكر من 
ع�س���رين عام���ًا فانعك����ض عليه���ا �س���لبًا، مّت ال���زواج 
يف لن���دن بتاري���خ 18اآذار1987، وب�س���ببه هاجمها 
الإع���الم اللبن���اين ي���وم ذاك مّتهمًا اإياه���ا باجلنون.   
واإرتبط���ت الفنانة ال���ن خلف مبلك اجلمال ال�س���اب 
اأحمد �سباغ والذي ي�سغرها ب�حوايل 13 عامًا، ومل 
تبال الن بن�س���ائح الأ�سدقاء التي حذرتها من مغبة 
هذه العالقة غري املتكافئ���ة، وكانت تعتقد باأن احلب 
يذيب جميع الف���وارق، واأعلنت لحقًا خطبتها عليه، 
وفوجئ الو�س���ط الفني اأواخر العام املا�س���ي بخرب 

انف�سالهما.

كتابة وت�سوير/ 

اأفـــــراح �ســوقــــــي

اعت���اد امل�س���ور الفوتوغرايف فا�س���ل 
الغري���ب منذ خم�س���ة وع�س���رين عامًا 
عل���ى حم���ل كامريت���ه والتج���وال به���ا 
يف حديق���ة الم���ة يف الباب ال�س���رقي  
للتقاط ال�سور التذكارية  ملن يرغب. 
ق���د  والف�س���ائيات  املوباي���الت  لك���ن  
قو�س���ت من فر�ض عمله كث���ريًا، كذلك 
انت�س���ار الق���وات الأمنية  قرب ن�س���ب 

احلرية.
ورغم ذلك ال انه لزال يوا�س���ل عمله 
ول ي�س���تطيع مغ���ادرة كامريت���ه  التي 
غدت �س���ديقته الوحي���دة  بعد كل تلك 

ال�سنوات،وراح  يعتمد طريقة مبتكرة 
يف ا�س���تمرار العالق���ة م���ع زمالئه من 
م�سوري احلديقة بالتفاق معهم على 
التناوب يف ايام العمل كي لي�س���ايق 

احدهم الخر!
ويف جول���ة )لأخ���رية امل���دى( م���ع من 
تبقى م���ن امل�س���ورين الفوتوغرافين 
املتجول���ن يف  حديقة الم���ة،  والتي 
طامل���ا كان���ت م���الذا للع�س���اق والطلبة  
وحمب���ي   والف���ن  الأدب  وم�س���اهري 
معامل بغداد ون�س���ب احلرية ال�س���هري 
جل���واد �س���ليم  وم���ا يحمله م���ن معان 
كب���رية يف القلوب، وذكريات لمتحى 
م���ن الذاك���رة.   ونحن نق���وم بجولتنا 
مل�س���نا وجود الكثري من زوارها الذين 
م�س���اطبها  عل���ى  اجللو����ض  اخت���اروا 

املوزع���ة  يف انح���اء احلديقة او متدد 
على ب�ساطها الخ�سر مابن ال�ستالت 
والزهور بعد ان امتدت لها ايدي امانة 
بغ���داد واع���ادت اليها رونقه���ا والقها، 
ولو ان احل�س���ور اقت�س���ر على جن�ض 
الرج���ال فقط،  ال ان مالف���ت انتباهنا 
ه���و �س���ياع امل�س���ور الفوتغرايف بن 
ح�س���ود مندوبي ال�س���بكات الف�سائية 
اخت���ارت  الت���ي  احلديث���ة  واآلته���م 
املكان لج���راء اللق���اءات امليدانية مع 
املواطنن.  وبعد بح���ث لي�ض بطويل 
عرنا عل���ى احدهم وه���و الوحيد يف 
ذل���ك الي���وم  وهو فا�س���ل غريب، اقبل 
نحون���ا ظان���ًا انن���ا نريد اأن  ي�س���ورنا 
لك���ن وبعد ان عرفته على مهنتي اغلق 
كامريته وقال تف�سلي ا�سايل فاأنا احب 

ال�س���حافة كما احب مهنتي.  و�سالته:  
كيف حال عملك وكم تتقا�س����ى يوميًا؟ 
اجاب: انا هنا منذ مدة طويلة والعمل 
جي����د نوعا ما، ب�س����بب زح����ام املنطقة 
وموقعه����ا،   ول����و ان عملنا اثرت عليه 
كام����ريات املوبايالت وكذلك كامريات 
املنا�س����بة،و  باأ�س����عارها  )الديجت����ال( 
عموم����ا عملن����ا يك����ر يف املنا�س����بات 
واجلمع والعطل الر�س����مية.  بالأم�ض 
كان عملن����ا اأكر ب�س����بب غالء ا�س����عار 
الكام����ريات لكن����ه كان بطيئا واق�س����د 
فرتة ت�س����ليم ال�س����ور، الآن وبف�س����ل 
�س����ارت  الكام����ريات  يف  التط����ور 
ال�س����ورة باأل����ف دين����ار وت�س����لم بع����د 
ربع �س����اعة فقط. ولدي زبائن دائمن 
اأتعام����ل معهم، ويعمل هنا معي �س����تة 

م�س����ورين، لكنن����ا ق�س����منا العمل على 
�س����فتات فيم����ا بينن����ا حتى ليح�س����ل 
ت�سارب يف العمل والرزق، ولاأخفيك 
ان الو�س����اع المنية ال�س����يئة �س����ابقًا  
كث����ريا،  عملن����ا  تقوي�����ض  يف  اأث����رت 
تري����ن  وكم����ا  �س����حيح  والعك�����ض 
امام����ك ان وج����ود �س����يارات ال�س����رطة 
يف  امل����دين   والدف����اع  وال�س����عاف 
ال�س����احة،  وحتت الن�س����ب بالتحديد 
متعاون����ون  وه����م  الأم����ان  مينحن����ا 
معن����ا،  لكن الزبون غالبًا ماميتنع عن 
التقاط ال�س����ور بالقرب من  الن�س����ب 
ب�س����بب كثافة وج����ود تلك ال�س����يارات 
الع�سكرية، وكذلك وجود الف�سائيات 
التي تزاحم عملنا وت�سيع ال�سو�ساء 
يف املكان  واملواطن ين�س����غل بالتفرج 

عليها وين�سى الت�سوير! وما هي اأهم 
املواق����ف الطريف����ة او الغريب����ة الت����ي 

رافقت رحلتك مع الكامريا؟
ن�س����ف  م����الأت  وال�س����حكة  اجابن����ي 
�س����ور  فماب����ن  كث����رية  وجهه:انه����ا 
املجانن او املنغولين او املت�س����ولن 
مواق����ف طريف����ة وذكري����ات، واتذك����ر 
اين �س����ورت ام����راأة عج����وز اأ�س����رت 
عل����ى حمل زوجه����ا على كتفه����ا لتعرب 
ال�سارع! ولزلت احتفظ بال�سور تلك  
لنف�سي وافكر يف عر�سها يف معر�ض 
خا�ض يف يوم م����ا، وهناك الكثري من 
ال�س����ور التذكارية الت����ي تتجمع لدي 
بع����د ان يرتكه����ا ا�س����حابها لأ�س����باب 
كثرية، وبع�س����هم ياأتي لت�س����لمها بعد 

�سنوات! 

بغداد/ نورا خالد 
يفتتح منتدى امل�سرح باكورة اأعماله يف مو�سمه امل�سرحي الأول يف ال�ساعة 
الرابع����ة م����ن  ع�س����ر غ����د الثن����ن 1/11/ 2010،  بعر�ض م�س����رحية نهاية 
اللعبة تاأليف �س����موئيل بيكت اخراج غ�س����ان ا�سماعيل. �سرح بذلك لأخرية 
املدى م�س����در خمول يف ال�س����ينما وامل�سرح واأ�س����اف: وتعد هذه امل�سرحية 
ه����ي الوىل الت����ي  تعر�ض يف املنتدى، بع����د تبديل مكانه. وامل�س����رحية من 
تقدمي اأكادميية الفنون اجلميلة.  وت�سبق العر�ض امل�سرحي،  جل�سة نقدية 
يديرها الناقد جبار ح�س����ن �سربي. ف�ساًل عن موؤمتر �سحفي كبري يتحدث 
فيه كادر م�س����رحية )فلنبت�س����م( احلائز على جوائز مهرجان �سو�سة الثامن 
مل�س����رح الطفل،  وكادر م�س����رحية حكاية اللوؤلوؤ املفقود التي حازت على ثقة 
اجلمه����ور العرب����ي يف مهرجان نيا بول�����ض يف تون�ض. يذكر ان امل�س����رحية 

تقدم يف ال�ساعة الرابعة، وي�سبقها املوؤمتر ال�سحفي.  

القاهرة/ الوكالت 
ت�س���ارك الفنان���ة غ���ادة عادل يف بطول���ة فيلم »ابن القن�س���ل« الذي يق���وم ببطولته اأحمد ال�س���قا وخالد �س���الح 
ويخرجه �س���ريف عرفه.تدور اأحداث الفيلم يف اإطار كوميدي وهي النوعية التي يقدمها ال�سقا لأول مرة حيث 

ا�ستهر بتقدمي اأفالم الأك�سن. 
كم���ا تقوم غادة  خالل الأ�س���بوع احلايل با�س���تئناف ت�س���وير دورها يف فيل���م »الوتر« الذي ي�س���اركها بطولته 
م�س���طفي �س���عبان ويخرجه زوجها جمدي الهوا ري الذي  من املقرر اأن تنتهي منه قبل اأن تبداأ ت�س���وير »ابن 

القن�سل« يف  �سباط املقبل. 

بغداد/ املدى

ت�س���لمت  وزارة الثقافة  م���ن املواطن 
فالح ح�س���ن  جمموعة من الثار التي 
ال�س���الم  ماقب���ل  اىل ع�س���ري  تع���ود 
والع�س���ر ال�س���المي، كانت ق���د نقلت  

من مدينة الكوفة. 
حف���ل  اأثن���اء  الثقاف���ة  وزي���ر  ودع���ا 
الت�س���ليم: ان���ه م���ن دواعي �س���روري 
ان ات�س���لم م���ن ه���ذا املواطن ال�س���هم،  
جمموعة من الآث���ار كونها ذات اأهمية 

كبرية بالن�سبة حل�سارة العراق.
الذي���ن  املواطن���ن  جمي���ع  وطال���ب 
بحوزته���م مث���ل ه���ذه الث���ار وغريها  
املتح���ف  اىل  لعادته���ا  بال�س���راع 
م���ن  ج���زءًا  متث���ل  كونه���ا  العراق���ي 

ح�س���ارة العراق وارثه الثقايف وهي 
رد على من �س���وه �سورة العراق امام 
الع���امل ك���ون العراقي���ن هم ا�س���حاب 
غرية ونخوة عل���ى وطنهم واملحافظة 

على اآثاره املختلفة.
قن���اين  متث���ل  الآث���ار  ان  يذك���ر  وم���ا 
زجاجية خمتلفة الأ�س���كال والأحجام 
املعدني���ة  واحللق���ات   )20( عدده���ا 
عدده���ا )7( والقط���ع املعدني���ة عددها 
)2( وان���اء فخ���اري متو�س���ط احلجم 
ودم���ى  لم���راأة،   فخ���اري  ومتث���ال 
فخاري���ة خمتلفة الأحج���ام بعدد )10( 
وج���زء من ان���اء على �س���كل راأ�ض طري 
م���ن الفخ���ار مع دم���ى حي���وان وخرز 
خمتلفة الأ�س���كال والأل���وان مع قالدة 

زرقاء.

النا�سرية/ املدى 
ع���اد الفن���ان الكبري ح�س���ن نعمة من رحل���ة العالج من مر�ض ال�س���كري يف 
بريوت، ويف طريق عودته �س���جل يف دم�سق ثماين اأغنيات واأعاد ت�سجيل 

اأغنية ))بن علي الكرب(( من كلمات علي لفتة واحلان عبا�ض �ساري. 
ومايذك���ر ان )امل���دى( بي���ت الثقافة والفن���ون احتفت بالفنان ح�س���ن نعمة 

ت�سكيليًا، ومت عر�ض جمموعة من لوحاته يف حفل بهيج. 

الكوفة/ الوكالت

معر����ض  الكوف���ة  جامع���ة  نظم���ت 
الكتاب ال���دويل الث���اين للفرتة من 
1/2/ 2010 ولغاي���ة الثام���ن منه،  
عل���ى قاع���ات املكتب���ة املركزي���ة يف 
اجلامع���ة. ودع���ا رئي����ض اجلامع���ة 
د/ عبدال���رزاق عب���د اجللي���ل اإثناء 
حف���ل الفتت���اح اىل ال�س���تفادة من 
املعار����ض الت���ي تق���ام يف اجلامعة 
موؤك���دا »ان هدفن���ا الأول والأخ���ري 
احلديث���ة  املعلوم���ة  و�س���ول  ه���و 
اىل الأ�س���تاذ والطالب مع���ًا ولدينا 
م�س���روع التنمية الب�سرية لذا ناأمل 

ان يكون التوا�سل مع اأبناء املدينة 
وامل���دن العراقي���ة الأخ���رى لكمال 

امل�سروع.
م���ع  اتفاقي���ة  �س���نعقد  واأ�س���اف:  
�س���ركة ال�س���رق الأو�س���ط ملعار�ض 
الكتاب من اجل ت�سهيل عملية طبع 
وتروي���ج الكت���ب. واأختت���م حديثه 
باإمكانية جعل هذه املعار�ض تقليدًا 
دائمي���ة  قاع���ة  وتاأ�س���ي�ض  �س���نويًا 

لعر�ض الكتب. 
ع���ن  ممثل���ون  املعر����ض  وح�س���ر 
جامعة الب�س���رة ودياىل و�س���ركات 
الت�س���ال، الذي���ن ثمن���وا اجله���ود 
التي وقفت وراء قيام هذا املعر�ض، 

وذلك لأهمية الكتاب يف اغناء ثقافة 
الفرد، وتوجيهه بال�سكل ال�سحيح 

يف بناء املجتمع. 
م���ن  ع���دد  املعر����ض  يف  و�س���ارك 

ال�سركات اأبرزها )�سركة ال�سرق 
الأو�س���ط ملعار�ض الكتب، و�س���ركة 
دلت���ا  لالت�سالت،و�س���ركة  اأمني���ة 
لالت�سالت،وايرث لنك لالت�سالت، 
للحا�سبات،و�س���ركة  و�س���ركة وايز 
ال���رباق للن�س���ر والتوزي���ع وكذل���ك 

املطبعة العاملية احلديثة(. 
 وما يذكر اأن املعر�ض جاء متزامنًا 
مع اختيار النجف عا�س���مة للثقافة 

ال�سالمية عام 2012. 

بغداد/  املدى 
واملمثل  ال��ك��ات��ب  ان��ت��ه��ى   
كتابة  م��ن  ال�سبيب  با�سل 
التلفزيوين  م�����س��ل�����س��ل��ه 
اجل������دي������د )����س���ن���ا����س���ي���ل 
امل�������دى ال���ب���ع���ي���د( ال�����ذي 
ث��الث��ن حلقة  م���ن  ي��ت��األ��ف 
قريبًا.  ت�سويره  و�سيتم 
وامل�سل�سل من انتاج �سركة 
والتوزيع  لالنتاج  العراب 
لها  �سبق  التي  التلفزيوين 
اأن اأنتجت م�سل�سل )احلب 
حامد  للكاتب   وال�����س��الم( 

املالكي.

ال�������س���ب���ي���ب:   وا�������س������اف 
مو�سوعة امل�سل�سل تتحدث 
املهاجرين  العراقين  ع��ن 
ب��ل��دان اجل����وار، وعن  يف 
رافقتهم  ال��ت��ي  م�ساكلهم 

وتفاقمت هناك. 
)�سنا�سيل(  ك��ل��م��ة  وع���ن   
التي زج ا�سمها  مع )املدى 
ال��ب��ع��ي��د( ق���ال: اأق�����س��د بها 
التي  القدمية  ب��غ��داد  اأزق���ة 
اجلميلة،  بيوتاتها  تطرز 
والتي حطت يف اأزقة بالد 
ال�سبيب  ال�����س��ام.و���س��األ��ن��ا 
نف�سه  اىل  اأق��رب  ايهما  عن 

اأجاب:  التمثيل  اأم  الكتابة 
اىل  الأق����رب  ه��و  التمثيل 
ن��ف�����س��ي، ف���اأن���ا مل ام��ار���ض 
ممثاًل،  لكوين  ال  الكتابة 
الكتابة  قبل  كان  والتمثيل 
لأنني اأجد نف�سي فيه. وما 
�سارك   ال�سبيب   اأن  يذكر 
)هنا  م�سرحية  يف  موؤخرا 
منا�سل  اخ�����راج  ب���غ���داد( 
داود والتي عر�ست ال�سهر 
املا�سي على خ�سبة امل�سرح 
اآ�سيا  جانب  اىل  الوطني 
كمال واأياد الطائي وحيدر 
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حتت ن�صب احلرية..
امل�صورون ي�صكون الف�صائيات و�صيارات ال�صرطة

تقي���م دار ال�س���وؤون الثقافي���ة العام���ة ا�س���بوحة )�س���عرية ونقدي���ة( حت���ت 
�س���عار)ثورة احل�س���ن..مثابًة لالب���داع وكتابة  بدم م�س���يء( تخلي���دًا لهذه 
الذك���رى العظيم���ة،  واحتفاًء بالنت�س���ار البداعي اخلالد، بح�س���ور نخبة 
من ال�سعراء والنقاد والكادميين،  وذلك يوم الربعاء امل�سادف 13 كانون 
الثاين وعلى قاعة ال�ساعر م�سطفى جمال الدين، يف بناية الدار الواقعة يف 

حي تون�ض )افاق عربية �سابقًا(. 

قراءات �صعرية يف ال�صوؤون الثقافية

ح�صني نعمة واأغنيات جديدة

غ��دًا "نهاية اللعب��ة" يف منتدى 
امل�صرح 

ال�صنا�صيل حتكي ق�ص�ص العراقيني يف الغربة

غادة عادل متثل فيلمًا كوميديًا يف ال���ك���وف���ة.. م��ع��ر���ص ل��ل��ك��ت��اب ا���ص��ت��م��ر ���ص��ت��ة اأي���ام 

مواطن ي�صلم اآثارًا نادرة 
للثقافة

م�������ي ع��ز الدي��ن بال 
عن���وان 

�صن��ًا  اأ�صغ��ر  وع�ّص��اق  متوازن��ة  غ��ر  عالق��ات   .. بالنجم��ات  تع�ص��ف  العمرعندم��ا  اأزم��ة 
غ���������������������������������������ادة ع�����������������������ادل م�����������������ي ع�����������������ز ال�����������دي�����������ن

م������������������������������ادون������������������������������ادمي�������������������������������ي م����������������ورال��������������������������������ن خ��������ل��������ف


