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يدخ���ل اىل اجلري���دة بهدوء ال ت�سم���ع له ن�أم���ة، وك�أنه ي�سري 
عل���ى بي����ض، وي�ستمع اىل املالئك���ة، هذا ديدنه من���ذ اأن عمل 
يف اجلريدة من���ذ ثالث �سنوات، انه عل���ي القي�سي ال�سحفي 
ال���دوؤوب الذي مل يكل من العمل وال يتعب ولي�ض مثل  بع�ض 
االآخري���ن الذي���ن  ي�أخ���ذون حتى فر�سة غريه���م، ب�سجيجهم 
واعالنه���م عن اأنف�سهم مبن��سبة وب���ال من��سبة. عرفته مرتني 
م���رة يف ت�سعيني����ت القرن امل��سي يف �س����رع املتنبي، ومرة 
يف جري���دة امل���دى حينم� عمل مبعية زميلن���� جالل ح�سن يف 
ق�سم املحلي�ت، ويف احل�لتني مل يتغري علي )رحمه الله( ك�ن 
كم���� هو �س�دقً� م���ع نف�سه واالآخرين، ه�دئ���ً� اليتكلم عن اأحد 

ب�سوء، وحتى الذي ي�سيء اليه ي�س�حمه. 
ويف اآخر مق�ل له ن�سره قبيل وف�ته يقول فيه: )ثمة مف�رق�ت 
طريف���ة تع���ري حي�تن���� اليومي���ة ب�س���كل مف�ج���ىء وغ���ري 
حم�س���وب(  �س���دق فيم� ق�ل موت���ه ك�ن مف�رق���ة ولكن لي�ست 
طريف���ة وامن� تقط���ع القلب وجتعله ين���زف دمً�. لق���د ف�ج�أن� 
جميع���ً� مبوته وجعلن���� نفك���ر يف ترتيب حي�تن� م���ن جديد، 

حي�تن� التي ال تقبل ان تكون اال على هذه ال�س�كلة. 
�س�أنتظ���رك حتى ت�أتي ولن اأخذلك، واأترك مك�نك �س�غرًا، لكي 
ال اأن�س�ك يف غمرة ان�سغ�يل، وان مل ت�أت �س�أعود اىل �سنوات 
الت�سعيني����ت واأجل�ض عند دك���ة يف �س�رع املتنبي ب�لقرب من 
ابي ربيع لكي متر واأراك واأ�سمع �سمتك، واأرى تلويحة يدك 

واأتعلم من اأدبك اجلم در�سً�. 
 ال اأقول لك وداعً� الأين ب�نتظ�رك. 

بابل / ب�شار عليوي

 الداخ���ل ملدين���ة اله��سمي���ة يف حم�فظ���ة ب�ب���ل ، 
ال ب���َد ل���ُه وه���و يعل���و بنظ���رِه �س���وب االإعالن�ت 
والالفت����ت،  اأن ُيالحظ اإ�سم اخلط�ط الوحيد يف 
املدينة » حممد الهاليل ». فقد اأ�سبح هذا اخلط�ط 
وب�سب���ب اإرتب�طِه الوثيق ب�ملدينة واأهله� ، معلمً� 

ب�رزًا لله��سمية.
 اإلتقين�ُه يف حمل عملِه الذي يتو�سط �س����������������وق 

املدينة حيُث حتدث الأخرية)املدى( ق�ئاًل: 
ع�سق���ُت ف���ن اخلط من���ذ نعومة اظف����ري ، وُكنت 
غ�لب���ً� م� اأُكلُف من قبل االأه���ل واالأقرب�ء ، بكت�بة 
م���� يريدونُه من���ي جلودة وُح�سن خط���ي. بعده� 
دخلت معهد الفنون اجلميلة وح�سلُت على دبلوم 
يف نحت ع�م 1985 وعلى �سه�دة البك�لوريو�ض 
م���ن كلي���ة الفن���ون اجلميل���ة يف ب�ب���ل ، واأقم���ُت 

معر�س���ي ال�سخ�س���ي االأول  للخ���ط العرب���ي ع�م 
1995 ومعر����ض ال�سخ�س���ي الث�ين ع����م 1996 
والث�لث ع�م 1997 والرابع ع�م 1998.واأ�س�ف 

الهاليل :
 يل جتربة جديدة يف جم�ل اخلط على املراآة من 
خ���الل اخلط على )الف�بل���ون( خلف املراآة ، وهي 
جتربة جدي���دة يف جم�ل اخلط ب�عتق����دي، ُرغم 
كونه���� تعتمد احلرفي���ة يف تنفيذه���� ، لكن روؤية 
الفن�ن وخي�لِه الوا�سع هم���� االأ�س��ض. وب�لن�سبة 
حلرف���ة اخل���ط ، اأج���د حقيق���ة موؤمل���ة تتمث���ل يف 
ع���زوف الكث���ري م���ن الفن�نني ع���ن مزاولته���� بعد 
ت�سُيْد ظ�ه���رة اخلط  بوا�سط���ة الفلك�ض ودخول 
التقني����ت الرقمي���ة يف ه���ذا املج����ل. وم���� ُيذك���ر 
اأن الفن����ن حممد اله���اليل ع�سو الهيئ���ة االإدارية 
نق�ب���ة  وع�س���و  ب�ب���ل  يف  اخلط�ط���ني  جلمعي���ة 

الفن�نني العراقيني.

هوليوود / الوكاالت 
رغم متني عدد كبري من جنوم هوليوود املر�سحني جل�ئزة 

هو  الغريب  اأن  اإال  الع�م،   هذا  بكعكة  الفوز  االأو�سك�ر 
وجود  بع�ض منهم يخرجون عم� اتفق عليه اجلميع 

وي�سبحون من�ذج مل تكن تتوقع فوزه� بهذه اجل�ئزة 
وم��ن��ه��م ���س���ن��درا ب��ول��وك ال��ت��ي مل ت��ت��وق��ع فوزه� 

ب�الأو�سك�ر  اأف��وز  لن  تقول:  وك�نت  ب�الأو�سك�ر 
اأف�سل  املر�سح�ت جل�ئزة  اأبرز  اأننى من  برغم 

االأعمى«،  »الطرف  فيلم  يف  دوري  عن  ممثلة 
ال���ذي ن��ل��ت ع��ن��ه ج���ئ��زة »ج��ول��دن جلوب« 

ت�سريح  وي�أتي  املمثلني.  نق�بة  وج�ئزة 
عن   فيه  تبحث  ال��ذي  الوقت  يف  بولوك 

ال��ف�����س��ت���ن ال���ذي ت��رت��دي��ه وه���ي ت�سري 
من  ال�س�بع  يف  االأحمر  الب�س�ط  على 

وت�سيف:  احل��ف��ل  يف  امل��ق��ب��ل   اآذار 
منذ فرة اأبحث عن مالب�ض �سهرة 

غري  ولكني  اأزي���ء  وت�سميم�ت 
على  العثور  ع��دم  من  خ�ئفة 

ولكن  املن��سب  الف�ست�ن 
ف�����س��ت���ن اأح����الم����ي يف 

من  اأعلم  وال  خميلتي 
�سي�سنعه.

على  ح�سوله�  ع��ن 
ج������ئ�����زة ا�����س����واأ 
دوره�  عن  ممثلة 
»اأول  ف��ي��ل��م  يف 
�ستيف«  اأب������وت 
ت���ق���ول ب���ول���وك: 
ه���ذا اأم����ر رائ���ع، 
ي�سري  اأن  ويجب 
النحو  ه��ذا  على 

ال������������ذي ي���ح���ق���ق 
ب�سكل  ال����ت����وازن 

م�ستعدة  ف�أن�  ك�مل 
اأ�سواأ  لت�سلم ج�ئزة 

مل  واإذا  مم��ث��ل��ة 
اجل�ئزة  اأت�سلم 
ف�������س����أ����س���ع���ر 
من�فقة  اأن��ن��ي 
وال يجوز اأن 
املرء  يح�سر 
ت  �سب� ملن� ا
اجل��������ي��������دة 

فقط.

املعر�����ض  يف  جتواله�����  وخ����الل   
ا�ستطلع����ت )اأخ����رية امل����دى( اآراء عدد 
م����ن امل�س�����رك�ت م����ن بينه����ن الفن�ن����ة 
انغ�م حممد جواد اموري والتي بدت 
�سعيدة ب�مل�س�ركة وق�لت عنه�: حددت 
لن����� اللجن����ة امل�سرف����ة عل����ى املعر�����ض 
امل�س�رك����ة بعم����ل واح����د ل����كل فن�ن����ة، 
وت�سمن����ت م�س�ركتي لوحة عن املراأة 
حم�ي����ة  يف  وهواج�سه�����  وكوامنه����� 
نف�سه� بطريق����ة ه�دئة ال تثري ال�سجة 
يف�سره�����  ان  ان�س�����ن  اأي  وب�إم����ك�ن 
ح�س����ب اح�س��س����ه، وا�س�ف����ت: اهت����م 
ب�لر�سم التعبريي وا�سهمت مبعر�ض 
وزارة  نظمت����ه  امل��س����ي  الع�����م  يف 

الثق�ف����ة و�س����م اك����ر م����ن 50 لوحة. 
زميلته����� عف�����ف اجلن�ب����ي ق�لت:ه����ذا 
ه����و املعر�����ض الث�����ين ال����ذي ا�س����رك 
في����ه، وا�سهمت بلوحة جتريدية متثل 
الع�ئل����ة العراقي����ة ودور االم، واعتقد 
ان املعر�����ض يوف����ر لن����� فر�س����ة اظه�ر 
امك�نية املراأة بع����د ان ع�نت الن�سي�ن 

واالهم�ل.
الفن�ن����ة �سوني� يحي����ى ق�لت: لوحتي 
متثل الع�طف����ة م�بني امل����راأة والرجل 
على مر الع�سور وع����ر االزمنة التي 
مل تتغ����ري وبقي����ت كم����� ه����ي، امل����راأة 
ملت�سق����ة ب�لرج����ل من اج����ل احلم�ية 
واال�ستق����رار واالطمئن�����ن، والرج����ل 

يبحث ع����ن املراأة لي�ستطي����ع ان يخلد 
اىل الراح����ة، يف لوحت����ي ك�نت املراأة 
حتت جن�����ح الرجل وهي بح�جة اليه 

دائم�.
د.ن�س�����ل حممد فن�ن����ة وتدري�سية يف 
اأك�دميي����ة الفن����ون اجلميل����ة �س�رك����ت 
بعمل فني تن�ول فن الت�أويل يف الفن 
الت�سكيل����ي، ومراح����ل م����ن حت����والت 
االن�س�����ن الفكري����ة واجلم�لية، وق�لت 
ع����ن املعر�����ض: ان����ه فك����رة جي����دة ان 
تعر�����ض هن� بهذا احل�س����د من التجمع 
اجلمي����ل ون�ستم����ع اىل اراء زمالئن����� 
واخوانن����� ليك����ون دافع����� لن����� لتقدمي 
االف�سل. الفن�نة امي�ن الط�ئي ق�لت: 

املعر�����ض يحم����ل تعزي����زا للتوجه�����ت 
يف  اخل�سو�سي����ة  واي����راد  الفني����ة 

الع�طفة وان اختلفت املدار�ض. 
ع����ن راأيه ب�ملعر�ض ق�����ل الفن�ن جميل 
رم�����ح: اأه����م م����� يوؤ�سر عل����ى املعر�ض 
ان����ه خم�س�����ض للن�س�����ء، وكذل����ك عدد 
امل�س�����رك�ت في����ه واالهم ان����ه رعي من 
قب����ل االعالمية نرمني املفتي، ونتمنى 
عل����ى الرمل�����ن اجلدي����د ان يكون على 
مت��ض اكرمع  الفن�ن الت�سكيلي على 
العم����وم وم����ع الف����ن الن�س����وي ب�سكل 
خ��ض.  وم����� يالحظ على معرو�س�ت 
اليوم ان بع�سه����� لي�ض جديدًا و�سبق 
�س�بق����ة،  مع�ر�����ض  يف  عر�����ض  ان 

وعموم����� فنح����ن الن����زال نع�����ين م����ن 
م�سكلة التجريد فهن�ك اأعم�ل تعبريية 
لكن قل����ة الت�سخي�����ض يف الكثري منه� 
يحي����ل م�س�هدته� اىل النخبة فقط، اذ 
اأن املتلق����ي ال يفهم الكثري من االأعم�ل 

ذات البنية التجريدية.
 لك����ن الفن�ن الت�سكيل����ي موؤيد الب�س�م 
يف  التخ�سي�����ض  عل����ى  اعر�����ض 
املعر�����ض، ووجد ان الفن االن�س�ين ال 
ي�س����ح ان يتجزاأ م�بني الرجل واملراة 
الأنهم����� يخ�سع�����ن للظ����روف الفكرية 
راأي����ه  وع����ن  نف�سه�����،  واالجتم�عي����ة 
ب�ملعرو�س�����ت ق�ل: انه م����ن املع�ر�ض 
املهمة التي اهتمت ب�لفن�نة العراقية، 

وهن�����ك بع�ض االعم�ل ج�����ءت بروؤية 
جدي����دة  مثل عمل الفن�نة ف�دية حممد 
الت����ي حملت تكنيك� جي����دًا. ام� الفن�ن 
ق��سم �سبتي فقد ابدى راأيه ب�ملعر�ض 
ق�ئال: متتلك الفن�نة العراقية امك�ن�ت 
جيدة وه����ي ال تختلف ع����ن امك�ني�ت 
الرج����ل �سوى ان الرج����ل متفرغ اكر 
من امل����راة التي تتوزع اهتم�م�ته� يف 
ا�سرته�، والبد م����ن ان نقول ان هن�ك 
ا�سم�����ء رائع����ة تخطت حت����ى امك�نية 
الرج����ل يف التعب����ري مث����ل مه����� ط�لب 
ووج����دان امل�ج����د وي�س����رى العب�����دي 
وام�ل غري����ب و�سيم�ء وهي����ب وليزا 

واأخري�ت.

بغداد/  املدى
�س���در للب�حث رفع���ت مره���ون ال�سف�ر كت����ب جديد 
يحم���ل عن���وان )تراثي���ون يف الذاك���رة( تن����ول في���ه 
ال�سخ�سي����ت التي عمل���ت يف حقل ال���راث ال�سعبي 
والفلكلوري العراقي امل�سرق الذي يعر عن ح�س�رة 
وادي الرافدين املمتدة عر االآف ال�سنني، قدم للكت�ب 
الب�حث �س�مل االلو�سي الذي اثنى على جهود الب�حث 

وموا�سلته يف ار�سفة كل م� يتعلق ب�لراث.
م� يذكر ان الب�حث رفع���ت ال�سف�ر له موؤلف�ت عديدة 

عن احلي�ة يف بغداد ومن�طقه� ال�سعبية. 

االأجازات ت�ضبب االكتئاب وال�ضيق 
 كثريا م���� ن�سعر انن� يف ح�جة اإىل اج�زة 
به���دف العودة اإىل العمل بحيوية ون�س�ط 
من جدي���د، اال اأن درا�س���ة هولندية اأثبتت 
اأن م���ع انته����ء االج�زة ي�س����ب ال�سخ�ض 
عندم����  واالكتئ����ب  ال�سي���ق  م���ن  بح�ل���ة 
ي�سعر اأنه �سيعود للعمل و�سغوط احلي�ة 
اليومي���ة، ف�سال عن اأعب����ء ا�س�فية تكلف 
به���� املراأة ب���دءًا من غ�س���ل الثي����ب وكّيه� 
والت�سوق واالهتم�م ب�الأطف�ل ومدار�سهم 

وم� �س�به.  
فوز منلة حتمل اأثقااًل بجائزة كربى 

 ف�زت منلة حتمل ثقال يبلغ ا�سع�ف وزنه� 
ب�جل�ئ���زة االأوىل يف م�س�بق���ة للت�سوي���ر 
يف  االآ�سيوي���ة  النمل���ة  وتظه���ر  العلم���ي. 
�س���ورة التقطه���� الب�ح���ث العلم���ي اأ�ست�ذ 
علم احليوان يف ج�مع���ة ك�مريدج وهي 
مقلوبة على ظهره� وحتمل 500 مليجرام 
بفكيه����. وك�ن توم�����ض التق���ط ال�س���ورة 
اأثن����ء اإجرائ���ه بحث� عن اأق���دام احل�سرات 
اأن  ت�ستطي���ع  الت���ي  واالأوزان  اللزج���ة، 

حتمله�.  
تون���س ت�ضتعيد ف�ضت��ان زفاف عمره 

100 عام 
 ا�ستع����د متح���ف تون�سي ف�ست����ن عرو�ض 
ن����در عمره 100 ع����م م�سنوع من خيوط 
الذه���ب والف�س���ة يرج���ح ان���ه م���ن حي�كة 
خي�طني م���ن قرط�ج نه�ية الق���رن الت��سع 
ع�س���ر. وق���د احتفل متح���ف »دار ب���ن عبد 
الله« للفن���ون والتق�ليد ال�سعبية 
يف قلب يف تون����ض الع��سمة 
ب��ستع�دة الف�ست�ن من فرن�س�. 
الرجوازية  الع�ئ���الت  وك�ن���ت 
اللب�����ض  ه���ذا  مث���ل  ت�ستعم���ل 
الثمني خالل احلف���الت التي ت�سبق 
الزواج الت���ي يطلق عليه� حملي� ا�سم 

»اجلل���وة« وتق���ف خالله���� العرو����ض على 
من�سة وت�أخذ ب�لدوران حول نف�سه� حتى 
ي�ستمتع احل��سرون بجم�له� وبرائه�.   

  حفل زفاف على دراجات هوائية 
 يف حم�ول���ة للتمي���ز واالبت���ك�ر، اخت����ر 
اأردين قي����دة الدراج���ة الهوائي���ة �سم���ن 
موك���ب زف�ف���ه عل���ى �سريكة حي�ت���ه و�سط 
م�س�رك���ة اأع�س�ء ن����د خم�س����ض ملم�ر�سة 
الهواي���ة. وق�د العري�ض 15 �س�ب� مب�سرية 
للدراج����ت الهوائي���ة اأح�ط���ت �سي�رة تقل 
العرو����ض قب���ل ان�سم�مه له� وب���دء الزفة 
و�س���ط اهتم����م �سعب���ي واعالم���ي ح�فل. 
وج����ب موك���ب العرو�سني املتمي���ز معظم 

اأرج�ء الع��سمة االأردنية عّم�ن. 

حماكمت��ه  تاأجي��ل  يطل��ب  قات��ل    
مل�ضاهدة مباراة 

 ط�لب مواط���ن اأردين يح�كم ام�م حمكمة 
اأبن�ئ���ه  قت���ل  بتهم���ة  الك���رى  اجلن�ي����ت 
الثالثة وج�رته وابنيه���� بت�أجيل جل�س�ت 
مب����راة  انته����ء  بع���د  م����  اىل  حم�كمت���ه 
املنتخ���ب االأردين مع منتخ���ب �سنغ�فورة 
التي �ستج���رى ال�سهر املقب���ل. وا�ستج�ب 
الق��س���ي لطلب املتهم واأج���ل اجلل�سة اإىل 

م� بعد اأ�سبوع من املب�راة.   
اأك��رب ث��وب يف الع��امل �ضع��ودي   

اجلن�ضية 
 احتفلت �سركة �سعودي���ة بخي�طة اأكر 

ثوب يف الع�مل بطول 90 مرا وعر�سه 
كيلوج���رام،   400 ووزن���ه  م���را   20
وا�ستغرق ت�سميمه وتف�سيله م�يق�رب 
ال�سهري���ن على ي���د اأكر م���ن 20 ع�ماًل، 
وق�ل �س�حب ال�سرك���ة امل�سممة للثوب 
ل���وؤي ن�سي���م: »لق���د نبع���ت ه���ذه الفكرة 
لعدة اأ�سب�ب منه� ت�سجيل ا�سم جدة يف 
مو�سوعة جيني����ض لالأرق����م القي��سية، 
واأي�س���ً� م�س�ركة اجتم�عية للموؤ�س�س�ت 
جدي���دة  ثي�ب���ً�  ب�إهدائه���م  اخلريي���ة 

م�سنوعة من اأكر ثوب يف الع�مل«. 
 قط يعتقد انه دجاجة ويرقد على 

البي�س 
 اعتق���د القط اال�س���رايل الب�ل���غ اربعة 

اأع���وام م���ن العم���ر  اأنه دج�ج���ة ون�سي 
كون���ه قطً�، حيث ق����م برع�ي���ة بي�س�ت 
دج�جة واحت�سنه� ب�نتظ����ر تفقي�سه�. 
وتق���ول �س�حب���ة الق���ط ب��ستوف���ر اإن���ه 
غ�لب���� م� مي�سي يف ق���ن الدج�ج ويلعب 
معهم كواحد منه���م ال كحيوان مفر�ض 
واأنه���� مل تتنب���ه اإىل وجود �سيء غريب 
اإال عندم���� اأخ���ذ الق���ط يحت�س���ن بي�ض 
الدج����ج. ولفت���ت اإىل اأن الق���ط م���� ع�د 
يب����رح الق���ن اإال م���رة اأو مرت���ني يوميً� 
لريت����ح يف �سري���ره قب���ل اأن يع���ود اإىل 

بي�سه.  
 مذكرات كازانوف��ا ب�ضبعة ماليني 

يورو 
 ا�س���رت املكتب���ة الوطني���ة الفرن�سي���ة 
ال�سه���ري ك�زانوف�،  مذكرات الع��سق 
الذي ع�����ض يف البندقية جي�كومو، 
مببل���غ 7 ماليني ي���ورو بتمويل من 
مترع خ��ض. ومت اكت�س�ف مذكرات 
ك�زانوف���� التي ت�س���م 3700 �سفحة 
من االوراق ال�سفر ال�س�حبة وحتمل 
ا�س���م )ق�س���ة حي�ت���ي( معب����أة يف 12 
�سندوق���� نقل���ت اىل خزين���ة قبل اي�م 
فقط من ق�سف ق���وات احللف�ء المل�ني� 

يف ع�م 1945.  
  ا�ض��رايل يبتكر نوع��ا جديدا من 

الفاكهة 
 ابتك���ر مزارع اأ�س���رايل عن طريق اخلط�أ 
نوع���ً� جدي���دًا م���ن الف�كهة ه���و مزيج بني 
الدراق واخل���وخ. وذهل برو����ض ديفي�ض 
الكت�س�ف���ه اأن���ه زرع ف�كه���ة ه���ي مزيج من 
ال���دراق واخلوخ.وت�سبه الثمرة اجلديدة 
الدراق من اخل�رج غري اأنه� ت�سبه اخلوخ 
ه���ذه  وتعت���ر  تق�سمه����،  ح���ني  االأحم���ر 
الف�كه���ة الغريب���ة االأوىل م���ن نوعه� التي 

تزرع يف الوالية.   
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مثل فرا�شات حاملات باأزاهري الربيع، نرثت 
الت�شكيليات العراقيات اأعمالهن الفنية والنحتية 
يف قاعة حوار اأم�ش االأول لي�شكلن في�شًا من اجلمال 
واالإبداع باأكرث من اأربعني عماًل فنيا جديداً توزع 
مابني لوحات ت�شكيلية ومناذج نحتية القت ر�شا 
واإعجاب احل�شور الذي احت�شد يف اأروقة القاعة 
وممراتها.

 املعر�ش نظمته قاعة حوار لت�شجيع ودعم العمل 
الفني الن�شوي وتاأكيد مكانته واالجنازات التي 
حققها، الفكرة قدمتها ورعتها االعالمية نرمني 
املفتي التي  احتفت باملبدعات. و�شاركها حفل 
االفتتاح الفنان الت�شكيلي قا�شم �شبتي مدير قاعة 
حوار نائب رئي�ش جمعية الفنانني الت�شكيليني 
وبح�شور رئي�ش حترير جريدة ال�شباح عبد الزهرة 
زكي، وعدد كبري من الفنانني الت�شكيليني واملهتمني  
بالفن.

بغداد/ اأفراح �شوقي

يف قــاعــة حـــــــــــــوار 

اأربعون لوحة ومنحوتة بري�ضة اأربعني امراأة توؤر�ضف اجلمال

حتف عراقية يف معر�س عاملي باملتحف الربيطاين

ي�س�رك الع���راق يف معر�ض ع�ملي جديد ُافتتح يف لندن حتت عنوان 
»ت�ريخ الع�مل يف 100 قطعة اأثرية« والذي يقيمه املتحف الريط�ين 

ب�لتع�ون مع ع�سرة مت�حف من خمتلف دول الع�مل.
املعر����ض �س���م قطعً� اأثري���ة عراقية ن����درة ا�ستعريت له���ذا الغر�ض، 
ف�ساًل عن قطع اأخرى من مقتني�ت املتحف الريط�ين، ومنه� القطعة 
احلجري���ة املنقو�سة التي تعود اإىل ق�س���ر امللك االأ�سوري �سنح�ريب 

من ع�م 700 قبل امليالد والتي ُاكت�سفت مبح�فظة نينوى. 
وت�سم���ن حف���ل افتت����ح املعر����ض اأم�سي���ة خ��س���ة تخللته���� فع�لي�ت 
مو�سيقية و�سعرية وم�سرحية، منه� مقطوعة مو�سيقية عراقية على 
مت  العود املنفرد بعنوان »اأ�س�بع ب�بلية« للمو�سيق�ر احمد خمت�ر ُقدِّ

يف الق�عة االأ�سورية يف املتحف الريط�ين.

ملتقى اخلمي�س يحتفي بذكرى تاأ�ضي�ضه

مبن��سب���ة مرور ع�م عل���ى ت�أ�سي�سه، يقيم ملتق���ى اخلمي�ض االإبداعي 
وعلى حدائق احت�د االأدب�ء حفاًل فنيً� ت�س�رك فيه فرقة �سبع�د  وفرقة 

جم�ل عبد العزيز املو�سيقية وعدد من املطربني ال�سب�ب. 
ويتخل���ل احلفل توزي���ع الهداي� وال�سه����دات التقديرية بني ال�سحف 
والف�س�ئي�ت التي ت�بعت ن�س�ط�ت امللتقى وذلك يف ال�س�عة احل�دية 
ع�س���رة من �سب����ح يوم اخلمي����ض املقبل. وق�ل رئي����ض امللتقى ك�ظم 
مر�س���د ال�سل���وم )الأخرية املدى(:  ان���� م�سرور ب�لنج����ح الذي حققه 
امللتق���ى خالل ع����م بف�سل جه���ود الزم���الء املوؤ�س�سني وكذل���ك الذين 
التحق���وا ب���ه بع���د ذل���ك، وعلين���� ان ال نن�س���ى الدعم الكب���ري من قبل 
احت����د االأدب�ء الإجن�ح فع�لي�ت امللتقى وال�سيم� االأمني الع�م لالحت�د 
ال�س�ع���ر الفري���د �سمع�ن ال���ذي مل يتخل عن ح�س���ور جل�س�ت امللتقى 

طوال ع�م. 

غدًا عر�س م�ضرحي يف جامعة الب�ضرة 
يقيم املركز الثق�يف يف ج�معة الب�سرة عر�س� م�سرحي� بعنوان)رجل 
م���ن الزمن ال�س�بق( وذل���ك يف ال�س�عة الع��س���رة �سب�ح� من يوم غد 
االأربع�ء وعلى ق�عة املركز الثق�يف يف موقع ب�ب الزبري، وق�ل مدير 
املركز الثق�يف يف اجل�معة د/ ن��سر املن�سور:  ان العر�ض امل�سرحي 
الذي تقدمه نخبة من الطلبة �سيتن�ول ت�ريخ حقبة زمنية يف ت�ريخ 
الع���راق احلديث وكيفية اال�ستف�دة من تلك التجربة يف �سري العملية 

الدميقراطية واجن�حه�.

الثقافة الكردية حتتفي بالراحل حممد عارف 
تقيم دار الثق�فة والن�سر  الكردية احتف�لية خ��سة ب�لفن�ن الت�سكيلي 
الراح���ل حممد ع�رف وذل���ك يف ال�س�عة  احل�دية ع�س���رة من  �سب�ح 
اخلمي����ض املقبل وعلى ق�ع���ة الدار الك�ئن���ة يف الوزيرية قرب املعهد 

الق�س�ئي.
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تراثيون يف الذاكرة

�ضاندرا بولوك: تبحث عن ف�ضتان ت�ضري 
به على الب�ضاط االأحمر

الطريق.. على  حممد الهاليل.. وجتربة اخلط على املراآة فنان 

من هن����اك..

هاب��ي  اأعر���س  مل  �ضاه��ني:  اله��ام 
فالنتاين على الكني�ضة 

 القاهرة/ الوكاالت 
الفن�ن���ة امل�سري���ة   ق�ل���ت 
اله����م �س�هني انه���� مل تقم 
بعر����ض ق�سة فيلم »ه�بي 
ف�لنت�ي���ن« عل���ى الكني�سة 
اأن  موؤك���دة  م�س���ر،  يف 
اإىل  يحت����ج  ال  الفيل���م 
موافق���ة الكني�س���ة علي���ه، 
الأنه ال يتن�ول ق�سة حي�ة 
ال�سي���د امل�سيح اأو ال�سيدة 

مرمي العذراء.
الفيل���م  اله����م:  واأك���دت 
تدور اأحداثه حول راهبة 
وتدع���و  »زاهي���ة«  تدع���ى 
وللح���وار  الت�س�م���ح  اإىل 
الدي���ن  الأن  االأدي����ن  ب���ني 

يف االأ�س��ض ه���و املع�ملة 
الف��سلة. 

وعن اجلهة املنتجة للفيلم 
ق�لت مل اأحدد حلد االآن م� 
اإذا كنت �س�أق���وم ب�إنت�جه 
اخل��س���ة،  نفقت���ي  عل���ى 
اإىل  ب�إ�سن����ده  اأم �س�أق���وم 
�سرك���ة اإنت����ج ومل تتخ���ذ 

هذا القرار حتى االآن.
وع���ن التليفزي���ون ق�ل���ت 
اإنه� تقوم ح�ليً� بتح�سري 
م�سل�سل »اإمراة يف ورطة« 
للعر����ض  ليك���ون ج�ه���ًزا 
املقب���ل،  رم�س����ن  خ���الل 
ح���ول  اأحداث���ه  وت���دور 
�سي���دة تت���ورط يف ق�سية 

لي�س���ت له� اأي���ة عالقة به� 
ويحكم عليه� ب�الإعدام.

ت�أجي���ل  اأن  واأو�سح���ت 
م�سل�س���ل »اغتي�ل وزيرة« 
اإىل الع����م الق����دم راج���ع 
الن�سغ����ل املخرج���ة اإنع�م 
مب�سل�س���ل  عل���ي  حمم���د 
الكب���ري  الع����مل  ق�س���ة 
م�سطف���ى م�سرف���ة والذي 
بت�سوي���ره ح�لي���ً�  تق���وم 
وه���و موؤج���ل لديه���� منذ 
فرة طويل���ة الفتة اإىل اأن 
ت�أجي���ل امل�سل�س���ل اأف�س���ل 
م���ن الت�س���رع يف تنفي���ذه 
مم���� ي���وؤدي اإىل خروج���ه 

ب�سكل غري الئق.


