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وخــــزة..
وا�سط / حيدر اخلزرجي  

يقيم جمل�س حمافظة وا�سط وبالتن�سيق 
مع اللجنة الثقافية يف املجل�س احتفالية  
الوا�سطيني  الفنانني  من  ع��دد  لتكرمي  
منهم الفنانة امل طة. قالت ذلك م�سوؤولة 
�سند�س  املجل�س   يف  االعالمية  اللجنة 

الذهبي الأخرية املدى واأ�سافت: 

ان االحتفالية �ستقام على قاعة مديرية 
وبح�سور  وا����س���ط،  حم��اف��ظ��ة  ���س��ب��اب 
والفنانني  وال�سعراء  االدب���اء  من  ع��دد 
و����س���ت���وزع م��ك��اف��ات م��ال��ي��ة ل��ع��دد من 
حمافظة  جمل�س  وي��ع��م��ل  ال�����س��ع��راء.  
الفنية  احل���رك���ة  دع����م  ع��ل��ى  وا����س���ط 
املحافظة  يف  واالدب���ي���ة  وال�����س��ع��ري��ة 

اق��ام��ة االح��ت��ف��ال��ي��ات الفنية  م��ن خ���الل 
واملنتديات  ال�����س��ع��ري��ة  وامل��ه��رج��ان��ات 
اقيمت   احتفالية  اآخ��ر  وك��ان  الثقافية 
الفوتوغرافية يو�سح  لل�سور  مهرجانًا 
الكوت   مل��دي��ن��ة   الزمنية  وال��ت��ط��ورات 
الوا�سطي  ق��اع��ة  على  اق��ي��م��ت   وال��ت��ي 

التابع اىل جمل�س املحافظة.

�سيعر����س ن���ادي ال�سينم���ا يف احتاد االدب���اء ويف قاعة 
اجلواه���ري فيل���م "ا�سرتاليا"، والفلم ي���روي ق�سة حب 
ب���ني زوج���ة اح���د املالك���ني االر�ستقراطي���ني وب���ني راع 
للبقر، فتتط���ور االأحداث وتدخل احل���رب عن�سرا مفرقا 

بينهم���ا. وذل���ك يف ال�ساع���ة الثاني���ة بع���د الظه������������ر من 
ي���وم غ���د اجلمعة وما يذك���ر ان الفيلم م���ن متثيل نيكول 
كيدمان، ه���اك جاكمان، ديفيد وينه���ام. اإخراج واإنتاج/ 

باز لوهرامان.

ال�سـينما نـادي  "ا�ســرتاليا" يف 

جمل�س حمافظة وا�سط يكرم فناين املحافظة 

بغداد/ اأفراح �سوقي
كان منحني���ًا على اإطار دراجة هوائية 
واب���ن  ل�سديق���ه  اإ�سالحه���ا  يح���اول 
ج���اره يو�سف، ويداه تب���دوان كاأنهما 
ي���دا  م�سل���ح حم���رتف،   ان���ه ال�سبي 
ح�س���ن احم���د مل يتخط عام���ه ال�سابع 

حت���ى اخت���ار ان يكون اأف�س���ل م�سلح 
للدراج���ات يف احل���ي ال���ذي ي�سكن���ه، 
تعل���م املهنة م���ن م�سلح���ي الدراجات 

عندما كان يراقب عملهم.
وق�ست���ه م���ع ف���ن الت�سلي���ح م�سحكة 
عندم���ا زجرت���ه اأم���ه الأن���ه غ���اب عنها 

نهارًا كاماًلُ وهي التعلم مكانه وعندما 
حل الظ���الم جاءها يخربه���ا باأنه كان 
ي�ساع���د م�سل���ح الدراج���ات الهوائية 
يف عمل���ه،  واأدركه الوق���ت ون�سي ان 
يخربه���ا مبكان���ه  فما كان م���ن والدته 
دراجت���ه  قي���ادة  م���ن  حترم���ه  ان  اال 
وحتى اخلروج من البيت لثالثة اأيام. 
بعده���ا اأ�سر اكرث على تعلم املهنة الأنه 
يحبه���ا كما يق���ول،  واخربنا انه �سار 
م�سهورًا بني ابن���اء احلي يف ت�سليح 
الدراجات و�سار يتقا�سى اجورًا بني 
احل���ني واحلني وه���و ي�س���رع بها اىل 
والدت���ه ليقول لها انظري �سرت رجاًل 
وت�ستطيعني االعتماد علي!، عرفت من 
احمد انه  متفوق يف درا�سته ويتمنى 
ان ميتل���ك حم���اًل �سغ���ريًا للدراج���ات 
ي�س���ري  او  املف�سل���ة،  مهنت���ه  فه���ي 
طي���ارًا يجوب البل���دان. ودعت ح�سن 
وقابلن���ي بابت�سام���ة جميل���ة التقطت 
له �سورًا جدي���دة، و�ساح بي ارجوك 
اجلبي يل ن�سخة م���ن اجلريدة عندما 
تن�سر �سورتي ك���ي ت�ساهدها والدتي 

وتفرح. وعدته بااليجاب وم�سيت. 

اأ�سغر م�سلح للدراجات 
ال�سبي ح�سن:  عقوبة والدتي علمتني املهنة!!

بغداد/ زهري الفتالوي 

يعد الرتاث واالثار ا�سافة اىل الفلكلور والثقافة 
م���ن املوروثات الوطنية املهم���ة  التي ت�ساهم يف 
ا�ستقطاب ال�سياح وا�ستثمار ال�سياحة على �ستى 
ال�سع���د مل���ا فيها م���ن اعتب���ارات ايجابي���ة مكملة 
للحياة الثقافي���ة وال�سعبية. جتولنا يف احد اهم 
اال�س���واق الرتاثي���ة البغدادي���ة وهو خ���ان املدلل 
املع���رف ب�سوق بغ���داد لالنتيكات و�س���ط منطقة 

امليدان وكانت لنا هذه احل�سيلة. 
اأول املتحدث���ني ال�سي���د رحي���م بال�س���م �ساح���ب 
حم���ل لبي���ع االنتي���كات حي���ث يق���ول نعم���ل منذ 
)20( عام���ًا وا�سعى جلم���ع االنتيكات من نحا�س 
وف�س���ة وخا�س���ة الت���ي �سنعت قب���ل )100( عام 

او اك���رث كم���ا كن���ت اح�س���ر امل���زادات البغدادية 
جلل���ب ه���ذه امل���واد الثمين���ة وخا�س���ة ال�سيوف 
الت���ي تتج���اوز ا�سعاره���ا ال )5000( دوالر كما 
ن�سرتي اللوحات القدمية للفنان حافظ الدروبي 
وفائ���ق ح�سن وجنيب يون�س ا�سافة اىل لوحات 
للفنان���ة ليلى العطار وتتجاوز ا�سعارها اكرث من 
)3000( دوالر ون���رى ان يف الع���راق غبنًا كبريًا 
كب���ري له���ذه اال�سي���اء واالعم���ال الف�سي���ة وتباع 
خارج الع���راق باأ�سعاف هذه اال�سعار كما نعاين 
م���ن �سعف كب���ري يف الت�سويق من ج���راء توقف 
ال�سياح���ة واهمال امل�سوؤولني عن االثار والرتاث 

لهذه االماكن الرتاثية وال�سياحية.
م�سيف���ًا ان الف�س���ة البغدادية والبل���ور الرو�سي 
االن���ارة  وفواني����س  الزجاجي���ات  اىل  ا�ساف���ة 

امل���اركات  ذي  وال�ساع���ات  العثماني���ة  والف�س���ة 
ال�سمعدان���ات  اىل  ا�ساف���ة  القدمي���ة  العاملي���ة 
والهاون���ات النحا�سي���ة وال���دالل امل�سنوع���ة منذ 
ع�س���رات العق���ود ويزورن���ا العديد م���ن الفنانني 

والنحاتني بني فرتة واأخرى. 
فيم���ا يق���ول اب���و ان���ور البغ���دادي �ساحب حمل 
لالنتي���كات اعمل يف �سوق االنتي���كات منذ )50( 
عام���ًا وكنت اعم���ل يف �سوق الب�س���رة لالنتيكات 
وانتقلت اىل بغداد وعتبنا �سديد على امل�سوؤولني 
على هذه االأماك���ن الرتاثية وال�سياحية الهمالهم 

ال�سديد لها. 
م�سيف���ًا نبي���ع ان���واع اللوح���ات الفني���ة القدمية 
واحلاجي���ات  بانواعه���ا  العمل���ة  اىل  ا�ساف���ة 
الثمين���ة ا�ساف���ة اىل االواين املعدني���ة وان���واع 

الكر�ست���االت واالغرا�س املنزلية املختلفة. بينما 
يق���ول احل���اج طارق االمل���اين )60( عام���ًا ال نرى 
اأي دور للموؤ�س�س���ات الثقافي���ة والرتاثية املعنية 
بع���دم االهتمام بهذه االمكن���ة اجلميلة والرتاثية 
وال يوج���د اأي تخطيط  لل�سياحة ونرى ان هناك 
ا�ساءة لل���رتاث ال�سعبي واالمكن���ة الرتاثية وانا 
لدي ثالث دور  تراثية ا�سافة اىل بع�س املحالت 
الت���ي تعترب متاح���ف لكنها مهمل���ة وال ي�سمحون 
اأ�سبح���ت  واالن  يرمموه���ا  ه���م  وال  برتميمه���ا 
انقا�س���ًا وال ه���م يعرف���ون معن���ى ال���رتاث وهذه 
الرثوة التي يهت���م بها يف كل العامل لكننا جندها 
يف الع���راق مهمل���ة وغ���ري م�سل���ط عليه���ا �س���وء 
االع���الم وال توجد عناي���ة باملوروث���ات الوطنية 

اخلال�سة التي متثل وجه العراق احل�ساري. 

 يق���ال الوقت كال�سيف ان مل تقطع���ه يقطعك، ويف هذا 
دلي���ل على ان الوقت ي�سكل اأهمي���ة كبرية عند االن�سان 
وعند ال�سعوب املتح�سرة التي ت�سعى دائمًا ال�ستثماره 
وبن���اء اأوطانها من خالله، وهناك مث���ل متداول يطلق 
على الذي يلت���زم بالوقت يف مواعي���ده، انه انكليزي، 
اأي مبعن���ى ان���ه مث���ل االنكلي���زي يلت���زم بالوق���ت يف 
مواعي���ده. ونح���ن مقبلون عل���ى االأنتخاب���ات وبعدها 
الب���دء من جديد ببن���اء بلدن���ا، وا�ساع���ة روح التفاوؤل 
والفرح وال�سرور بني ربوعه، وياأتي كل ذلك من خالل 
ا�ستثمار الوقت ب�سكل جدي، والذي بدونه الن�ستطيع 
ان نفعل �سيئًا، �سوى بعرثة جهودنا والدوران يف فلك 

فارغ من دون جدوى. 
وخري مثال على مانقول هو ان روائيًا قيل له �ستموت 
بعد اأ�سهر، فدخل اىل مكتبته واأم�سك بالقلم وبداأ يكتب 
رواي���ة جديدة لتخلده، وبالفعل كتب روايته التي اراد 
له���ا ان تخلده  وكلم���ا اأرنو اىل بع����س املت�ساهلني مع 
وقته���م وه���م يبددون���ه بالمعن���ى، اأتذك���ر مافعل���ه هذا 
الروائ���ي واأجم���د في���ه روح التوا�سل، عك����س مايفعل 
اأولئ���ك ويق�س���ون اأوقاته���م عل���ى االأر�سف���ة واملقاهي 
وي�سطرون حكايات وهمية، ع���ن اأنف�سهم ال�سحة لها، 
اأو يختلقون حلمًا كاذبًا، اأو يتحدثون باأل�سنة املوتى. 
فه���ل نفعله���ا ون�س���تثم���ر وقتن���ا م���ن اأج���ل بن���اء بلدنا 
لي�س لن���ا فح�سب وامنا الأطفالنا الذي���ن يقب�سون على 

امل�ستقبل؟  

نورا خالد

 القاهرة/ الوكاالت 
 و�سط ح�سور اإعالمي كثيف عقد 
الفن���ان زي���اد الرحب���اين موؤمتًرا 
�سحافًي���ا يف القاهرة ي���وم اأم�س 
االأول، وذل���ك بع���د �ساع���ات قليلة 
من و�سول���ه اإىل القاهرة يف اأول 
زيارة له مل�سر، حيث من املقرر اأن 
ي�سارك يف اإفتتاح مهرجان �ساقية 
ال�س���اوي الث���اين للج���از وال���ذي 

تبداأ فعاليته اليوم اخلمي�س.
وق���ال الرحب���اين خ���الل املوؤمت���ر 
ال�سح���ايف اأن���ه مل توج���ه اإليه اأو 
اأي���ة دع���وة   ف���ريوز  اإىل ال�سي���دة 
لزيارة م�سر منذ عام 1998 الفتًا 
اإىل اأن هذا املوعد كان اآخر موعد 
تلقت في���ه ال�سيدة ف���ريوز عر�سًا 
الإحياء اأحدى احلف���الت الغنائية 
موؤك���ًدا اأن ه���ذا العر����س مل يت���م 

الأ�سباب اإدارية.
واأو�س���ح اأنه كان ي���ود اأن يعطي 
انطباًع���ا اأولًيا عن م�س���ر لكنه مل 
ميك���ث فيها بع���د �س���وى �ساعات، 

االنطب���اع   ه���ذا  اأن  عل���ى  موؤك���دًا 
منح���ه  وع���ن  جي���دًا،  �سيك���ون 
اجلن�سي���ة امل�سري���ة ق���ال: اأنها مل 
تك���ن اأك���رث م���ن �سائع���ة جميل���ة، 
الفتًا اإىل ان���ه ال توجد دولة متنح 
االأوىل،  الزي���ارة  م���ن  جن�سيته���ا 

وقال مازح���ًا: اعرفوين 
ت���دوين  م���ا  قب���ل  االأول 

اجلن�سية.   
ونف���ى اأن يك���ون هن���اك 
�سيا�س���ي  ق���رار  اأي 
ف���ريوز  ال�سي���دة  مبن���ع 
م���ن دخ���ول م�س���ر الفتًا 
اإىل اأن نوعي���ة االأغ���اين 
ال�سيا�سي���ة التي يقدمها 

قد توؤثر عليه.
الرحب���اين  وك�س���ف 
النقاب ع���ن البوم جديد 
لل�سي���دة ف���ريوز اأنتجته 
اخلا�س���ة  نفقته���ا  عل���ى 
خ���الل  طرح���ه  و�سيت���م 
الع���ام اجل���اري، موؤكدًا 

اأن هذا االألبوم يتم العمل فيه منذ 
الع���ام 2002 والعمل فيه تعر�س 
للتوق���ف لفرتة ب�سبب عدم وجود 
�سرك���ة اإنت���اج واتخ���ذت ال�سي���دة 
ف���ريوز ق���رارًا ب���اأن يك���ون اإنتاج 

لندن / الوكاالت   االألبوم على نفقتها اخلا�سة. 
�سي���ارة تعم���ل بوق���ود م���ن خملف���ات ال�سوكوالت���ة ومكوناتها 
م���ن اجلزر والبطاط���ا )البطاط�س( والكتان وتع���د اأول �سيارة 
�سباق���ات الفورمي���وال 3 التي تعم���ل بالطاقة املتج���ددة وتبلغ 
�سرعتها الق�سوى 135 مياًل يف ال�ساعة وميكنها الو�سول اىل 

�سرعة 60 ميال خالل 2.5 ثانية من انطالقها.
انه���ا لوال الت���ي مزجت فيها جامع���ة واروي���ك الربيطانية بني 

القوة وحماية البيئ���ة وهي اأول �سيارة 
�سباق يف العامل جمهزة مبواد متجددة. 
اجلامع���ة  م���ن  الباحث���ون  وعر����س 
الربيطانية ال�سي���ارة يف موؤمتر معهد 
م�سات�سو�سيت����س للتكنولوجيا للطاقة 
يف بو�سط���ن. وق���ال ك���ريي ك���ريوان 
احد م�سمم���ي ال�سيارة يف اجلامعة: 
»انه���ا �سديق���ة للبيئ���ة متام���ًا تعمل 
مب���واد كان���ت �ستلق���ى يف القمامة. 
انها ت�سرك النا�س يف عمليات اعادة 

التدوير دون ار�سادات.« واأ�ساف »النا�س اأحبوا هذه ال�سيارة 
فع���ال النها ممتعة.« واأغلب مكون���ات ال�سيارة ميكن اأن جتدها 
يف �س���وق للمنتجات الزراعي���ة اأو يف �سن���دوق القمامة اذ اأن 

اأغلب املواد هي فعليا خملفات �سناعية.
فقد مت حتويل املحرك الذي انتجته بي.ام.دبليو و�سعته لرتان 
اىل الديزل من البنزين وجرى تعديله بحيث يعمل بوقود من 

خملفات م�سانع ال�سوكوالتة اأو اأي زيوت نباتية اأخرى.
وم���ن بني املميزات االخ���رى الفريدة للوال ان بها وحدة حتول 
االوزون اىل اوك�سج���ني. وقال �ستيف 
ماج���ز اأح���د اأف���راد فري���ق الت�سميم: 
انها �سيارة �سباق تنظف البيئة اأثناء 
ت�سع���ة  اجلامع���ة  واأم�س���ت  �سريه���ا. 
اأ�سه���ر يف تطوي���ر هذه ال�سي���ارة التي 

تكلفت نحو 200 الف دوالر.
وقال كريوان:  ان الفكرة وراء امل�سروع 
كانت ايجاد �سبي���ل الختبار املواد املعاد 

تدويرها.

بغداد/ افراح �سوقي

ممن  كتابه  بقلة  العراق�������ي  ال��درام��ي  العمل  يتميز 
ملجمل  وادراك  بحرفية  املعي�س  ال��واق��ع  مع  يتعاملون 
االأعمال  كرثت  ولذلك  االن،  احلياتية  العملية  تاأثريات 
الدرامية التي تفتقر لنكهة حملية قريبة اىل امل�س����������اهد، 
ولكن هذا المينع من وجود كتاب اأثبتوا كفاءتهم العالية، 
�سواء كانوا من املخ�سرمني اأم من ال�سباب ومنهم الكاتب 
وه�سترييا  ال��غ��رب��اء  كتب  ال��ذي  هاتف  اأح��م��د  ال��درام��ي 
رم�سان  يف  �سيعر�س  ال��ذي  حب  حالة  واع��الن  وكوبرا 

املقبل.
يقول احمد هاتف: اأعمل حاليًا على ن�سني متوازيني اىل 
حد ما، ن�س يف التاأريخ  العراقي القريب لن اأعلن ا�سمه  
االآن، واآخر يتناول الو�سع االآين، فاأنا ميال للن�سو�س 
باعتبارها  احل�������ا�سرة  ال��ل��ح��ظ��ة  ع��ل��ى  ت��ع��م��ل  ال��ت��ي 
على  تاأثريًا  واالأك��رث  االأق��رب  اللحظة 
عنوان)�سرح  امل�ساهد،ويحمل 
يتناول  م�����س��وؤول(  م�سدر 
يف  ال���راأي  حرية  حركة 
العمل  ويف  ال���ع���راق، 
نتو�سل  ان  اآم��ل  كنت 
اىل فهم عميق -اىل حد 
التي  لهذه احلرية  ما- 
خلروقات  ت��ت��ع��ر���س 
وم���غ���ال���ط���ات وه���و 
من  يقرتب  م�سل�سل 
ال��������روح اخل���ربي���ة 
اجلو  ���س��ادت  التي 
ف�����ي  امل�����س��ح��ون 

البلد، والعمل اعادن�������ي اىل ق�سم االخبار ف�����ي ال�سحافة 
التي زاولتها ايام زمان.

املا�سي  م��اب��ني احل��ري��ة يف  ال��ع��م��ل  ق��ارن��ت يف  *وه���ل 
واحلا�سر؟

فاأنا  واالآن،  مام�سى  بني  نوع  اي  من  مقارنة  -التوجد 
جديدة  اآلية  من  التغيري  ماحمله  املبداأ  حيث  من  اتناول 
من الدميوقراطية التي طاملا متناها اي ان�سان، فاليوجد 
ال�سوت  م�سروع  على  يوافق  االر���س  وجه  على  واح��د 

الواحد.
م�سل�سالتك،  يف  تعودناها  طاملا  التي  احلب  *وق�س�س 

هل �ستكون حا�سرة؟
وهي  تفا�سيلها،  بكل  عامة  حلياة  يتعر�س  -امل�سل�سل 
حب  ق�سة  هناك  وحتمًا  االجت��اه��ات،  كل  على  مفتوحة 
و�سحكة خمباأة وبراءة وطهر وت�سويق،  انها ال�سيا�سة 
املمزوجة بفي�س كبري من العاطفة، وانا مل اعتد ان اكون 

نا�سرًاً او مذيًعًا لن�سرة اقت�سادية! 
*وماهو راأيك يف جممل االأعمال الفنية التي كتبت مابعد 

2003 من حيث القيمة الفنية؟
خانات،  ث���الث  يف  ت�سب  ك��ان��ت  االأع���م���ال  ت��ل��ك  -م��ع��ظ��م 
ال�سخف!  وثالثتها  االع��الن  وثانيتها  التحري�س  اولها 
الكتابة  ب��اء  ال��ف  اليجيد  كاتبًا  اأج��د   عندما  و�سخ�سيًا 
باأنه ميار�س عداءه ال�سخ�سي معي، وثمة اعمال  اأ�سعر 
منها  ك��ب��ار  ك��ت��اب  كتبها  ال�سياق  م��ن  خ��رج��ت   م��ع��دودة 
النار وامطارها والنخلة واجلريان. وا�ستدرك  �سنوات 
�سيئا  نف�سي  امنح  ان  اردت  ان  وا�ساف:  قلياًل  حمدثي 

ف�ساأقول )م�سل�سل كوبرا( اي�سًا.
واقناعه  املمثل  اداء  مابني  كبرية  فجوة  هناك  *الت��زال 

املتلقي، برايك ملاذا؟
ال��ذي اليوفر  االن��ت��اج  يقع على  ذل��ك  االأك��رب يف  -اخللل 

الوقت الكايف للممثل كي يعبىء نف�سه باحلدث، فاملخرج 
عن  يخرج  وبالتايل  املمثل،  من  اك��رث  ال�سورة  ت�سغله 
ذاته  املمثل  ا�ست�سهال  ه��و  االآخ���ر  وال�سبب  ال�سيطرة 
الي�ساوي  جهد  من  مايبذله  ان  يعلم  النه  االأداء  لعملية 
الذي  الن�س  واآخ��ره��ا  اأج���ور  م��ن  عليه  مايح�سل  قيمة 
يبتعد عن الواقع ويبدو مت�سنجًا ومفربكًا ي�سذ عن تلك 

الكتابات كاتبان هما �سباح عطوان واأنا.
*ما�ساأنك وال�سحافة التي يقال انك خرجت من معطفها؟

جملة  بناء  الأتعلم  بدايتي  يف  ال�سحافة  ع��امل  وجل��ت   -
اىل  م���روري  ج��واز  وك��ان��ت  فيها  وا�ستهرت  �سحيحة، 
الكثري  عملي  رغم  ما �سحفيًا  يوم  اأكن يف  الدراما، ومل 
فيها وادراتي اأق�سامًا �سحفية،ومنذ البداية كانت عيني 

على ال�سيناريو.
التي  وب�سمتك  انطالقتك  تعدها   التي  اعمالك  اأهم  *ما 

حتبها يف الدراما؟
حب،  ح��ال��ة  واع����الن  وه�����س��رتي��ا  غ��رب��اء  م�سل�سالت   -
وامل�سل�سل  مااأريد.  كل  فيها  وقلت  اجلمهور  من  قربتني 
غري  ه��زة  �سيحدث  ان��ه  اعتقد  حب  حالة  اع��الن  االأخ��ري 
م�سبوقة لالأعمال الفنية الأنها تتناول ال�سراع ال�سيا�سي 
واالجتماعي عرب ق�سة حب عارمة! عرفت انه  �سيعر�س 

يف رم�سان القادم. 
وما راأيك باالعمال الدرامية التي تتناول ال�ساأن العراقي 

واجنزت يف دول اجلوار؟
ا�ساعت  وقد  ملحليتها،  وا�سح  اغتيال  عن  عبارة  انها   -
ال��ن��ب�����س ال��ع��راق��ي وه���ي حم��اول��ة حت���وي ال��ك��ث��ري من 

ال�سيا�سة والقليل من الفن يف معظمها.
*واخريا بجملة خمت�سرة ماذا ينق�س الدراما العراقية؟
الدخالء  وطرد  حقيقية  موؤ�س�ساتية  ادارة  ينق�سها  قال: 

فيها.

احمد هاتف: امل�سل�ســات التي انتجت يف اخلارج  
با نكهة حملية

ت�ستذك���ر امل���دى بي���ت الثقاف���ة والفنون 
يف �سارع املتنب���ي ويف ال�ساعة احلادية 
ع�س���رة من �سب���اح غد اجلمع���ة، ال�ساعر 
الكب���ري بلن���د احلي���دري، الذي يع���د اأحد 
ورم���وزه  احلدي���ث  ال�سع���ر  جم���ددي 
الكب���رية، ويحا�سر يف حف���ل اال�ستذكار 
ع���دد م���ن النق���اد والباحث���ني واملهتم���ني 

ب�سوؤون ال�سعر احلديث.  

ي�سيف ملتقى اخلمي�س االبداعي، امل�سرحي د.ح�سني 
عل���ي ه���ارف، للحدي���ث ع���ن جتربت���ه يف امل�س���رح، 
وملنا�سب���ة فوزه بجائزة الدولة لالبداع، وي�سارك يف 
االحتفالية الت���ي تقام يف ال�ساع���ة الواحدة بعد ظهر 
الي���وم اخلمي�س  يف قاع���ة اجلواهري باحتاد االدباء 
ع���دد م���ن امل�سرحي���ني والنق���اد منه���م د.عقي���ل مهدي 
وعبا�س لطي���ف و�سواهما، ويدير االحتفالية ال�ساعر 

واالعالمي هادي النا�سر.

هارف يف ملتقى اخلمي�س
زار فريق عمل من وكالة التامي االمريكية برئا�سة 
طارق امنار البيت الثقايف البابلي بهدف التغطية 
االعالمية لن�ساطات البيت، وجرى خالل الزيارة 
ت�سوي���ر م�سه���د م�سرح���ي يق���وم بتنفي���ذه ع���دد 
م���ن موظف���ي البيت الثق���ايف و ت�سوي���ر معر�س 
ت�سكيل���ي للفنان���ة ا�س���واق الكاهجي ح���ول  قاعة 
البيت الثقايف، والتي حتدثت عن دور البيت يف 
احت�سان املواهب الفنية. وقامت الوكالة باأجراء 
لقاء مع الفنان �سعد العواد م�سوؤول الفرقة الفنية 
للبيت الثقايف. ولقاءات مع مدير البيت وعدد من 

منت�سبي البيت تركزت احلوارات حول امل�سروع 
الثق���ايف لدائ���رة العالق���ات الثقافي���ة العام���ة يف 
تعزي���ز التبادل الثقايف ب���ني املحافظات العراقية 
واثره يف احت�سان الن�ساطات والطاقات االدبية 
والفني���ة، ا�سافة اىل القاء ال�سوء على اآفاق عمل 
البي���وت الثقافي���ة امل�ستقبلي���ة و�س���رورة تعزيز 
الدع���م من قب���ل احلكومتني االحتادي���ة واملحلية 
الثقافي���ة  البي���وت  وفعالي���ات  ن�ساط���ات  جت���اه 
واال�س���راع بتنفيذ خطة ان�س���اء الق�سور الثقافية 

يف املحافظات

غدًا بلند احليدري وكالة تامي الأمريكية يف البيت الثقايف ببابل 
يف بيت املدى 

�ســوق تراثــي اىل زوالــه مي�ســي املدلــل ..  خــان 

يف موؤمتر �سحفي لزياد رحباين
�سركات النتاج تتجاهل فريوز.. والبومها القادم 

على ح�سابها !
ـــــــــــوقـــــــــــت  ال

)لول( �سيارة �سباق بريطانية تعمل بال�سوكولتة

وفق���ًا ملفه���وم النائب عبد الك���رمي ال�سامرائي وقبل���ه ال�سيد طارق 
الها�سم���ي ح���ول هوي���ة العراق«العرب���ي« ف���اإن الوالي���ات املتحدة 
االأمريكية قد جتردت م���ن هويتها وحتولت اىل«اأطالل« ت�سرتجع 
ما�سيها العظيم بح�سرة بعد اأن اأ�سبح اأوباما ذو املالمح ال�سوداء، 
واملنب���ت االأفريقي، واالأ�سول االإ�سالمي���ة، وكلها ف�سيف�ساء وافدة 
عل���ى اأمري���كا، �سي���د البيت االأبي����س وزوجت���ه ال�س���وداء ال�سيدة 

االأوىل. 
فاملعروف ان اوباما يجمع يف �سخ�سه كل املتناق�سات امل�ستع�سية 
عل���ى اإدراك«قوجميتن���ا« العروبيني ج���دًا، ولي�س فيه���ا ما يرتبط 
باأم���ريكا غ���ري والدت���ه االأمريكي���ة املول���د واجلن�سي���ة واالنتماء، 

املتزوجة من مهاجر كيني م�سلم.
اأوبام���ا ن�س���اأ وترع���رع يف اك���رث من دول���ة، ويف اأك���رث من حميط 
ثقايف. ورمبا تردد يف فرتة من حياته اىل امل�ساجد االإ�سالمية، ثم 
انتقل بوعي اأو بتوجي���ه من جدته لوالدته، اىل الكني�سة واعتنق 

الديانة امل�سيحية.
يف ام���ريكا الدولة العظمى، الزاخرة بال�سا�سة الكبار املخ�سرمني 
وبرجاالت الدولة االكفاء، مل جتد النخب ال�سيا�سية العليا املقررة 
فيه���ا غري املهاج���ر االأ�س���ود ال�سحنة، الق���ادم من جماه���ل افريقيا 
 ،»change« »واملتنقل بني ثقافات متنوعة، لكي يرمز« للتجديد
ويج�سد تطلعات االأمريكيني مبختلف �سحناتهم ومنابتهم وتنوع 
ثقافاتهم وقومياتهم واأديانهم، يف حتقيق حلمهم يف التفوق على 

ذواتهم قبل التفوق على عاملنا املت�سابك املعومل.
اوباما دخل  البيت االأبي�س باحتفاء تاأريخي حتت �سعار«التجديد« 
»change«، وال�سامرائي وال�سيد النائب الها�سمي، اقاما الدنيا 
ومل يقعداه���ا حت���ى االآن حت���ت ال�سع���ار نف�س���ه »التجدي���د«  وم���ن 
دول���ة املحا�س�س���ة، »اىل دولة املواطن« بع���د ان انتقل من احلزب 
االإ�سالمي«الطائف���ي« وفقًا لزعمهم���ا، اىل رحاب امل�سروع الوطني 

العتيد امل�ساد للطائفية واملحا�س�سة البغي�سة.
قدميًا قيل:-

التاريخ يعيد نف�سه مرتني، مرة كماأ�ساة، ومرة كملهاة!
ي���ا ملحنة التجديد: Change الها�سمي Change ال�سامرائي 

النجيفي!  Change

عطفًا على مفاهيم ال�سامرائي
اأمريكا اأوباما.. با هوية!
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ب��������ائ��������ع��������ان م����������ن ال�������������س������وق

اأحمد ح�����س��ن  ال�����س��ب��ي 

زياد الرحباين

ف��������������������روز
ال���������س����ي����ارة ل����وال


