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اقــــرأ

�ص ��در ع ��ن دار امل ��دى كتاب "مذك ��رات وزي ��ر عراقي ..
ذكري ��ات يف ال�سيا�س ��ة العراقي ��ة " جل ��واد ها�شم الذي
عاي�ش التطورات ال�سيا�سية التي �سبقت ورافقت انقالب
حزب البع ��ث وت�س ّلم �أحمد ح�سن البك ��ر ال�سلطة .ودوّ ن
مذكرات ال�سيا�س ��ة العراقية خالل حقبة مهمة ومف�صلية
يف تاري ��خ العراق احلديث ما بني  1967و� ،2000شغل
فيها وزارة التخطيط مرتني .،ي�سلط هذا الكتاب ال�ضوء
على املكائ ��د وامل�ؤامرات التي حاكها �صدام ح�سني خللع
البكر وت�سلمه �سدة الرئا�سة ،ويك�شف النقاب عن التوتر
ال ��ذي �ش ��اب العالق ��ات ال�شخ�صي ��ة ب�ي�ن �أركان النظ ��ام
العراقي
ح

لم

�شمة يف مهرجان املو�سيقى العربيّة والفنون يف تورنتو
املو�سيقار ن�صري ّ
ِّ
يحقق
غيتار بوب ديلن
رقم ًا قيا�س ّي ًا يف مزاد
بي ��ع غيت ��ار ع ��زف عليه جنم
البوب الأمريك ��ي بوب ديلن
خ�ل�ال ع ��دد م ��ن احلف�ل�ات
ال�شه�ي�رة �إب ��ان �سبعيني ��ات
الق ��رن املا�ضي ،مقاب ��ل �أربع
مئة �ألف دوالر تقريبا.
وق� ��ال� ��ت دار "هرييتدج
�أوك�شنز" ل� �ل� �م ��زادات يف
داال� � ��س� ،إن امل���ش�تري
ال � � � ��ذي ط � �ل� ��ب ع� ��دم
ال�ك���ش��ف ع��ن هويته
دفع  396500دوالر
م� �ق ��اب ��ل غ� �ي� �ت ��ار م��ن
ط ��راز "مارتن دي-
 "28الذي كان املغني
وم� � ��ؤل � ��ف الأغ � � ��اين
ميتلكه.
ال�شركة قالت �إن ديلن
ع ��زف ع �ل��ى ال�غ�ي�ت��ار
خالل تقدمي جمموعة
م��ن �أغ��ان�ي��ه يف حفل
"جورج هاري�سون
من �أج��ل بنغالد�ش"
ال��ذي �أقيم يف
ن�ي��وي��ورك
ع� � � � � � � ��ام
1971
وخ �ل�ال
ج��ول �ت��ه
" رولنغ
ث � � �ن� � ��در

ريفيو" يف ال � �ف �ت�رة م��ن
ت�شرين الأول  1975وحتى
�أيار .1976الغيتار مت بيعه
لالري كراغ الذي كان يقوم
ب�إ�صالح غيتارات ديلن.
�إي�صال ال�شراء الأ�صلي الذي
يع ��ود تاريخ ��ه لع ��ام 1977
الذي كان �ضمن عر�ض املزاد
يو�ضح �أن كراغ ا�شرتى
الغيتار من ديلن مقابل
 500دوالر.
كان غيتار �آخر من طراز
"فندر �سرتاتوكا�سرت"
ع� ��زف ع �ل �ي��ه دي� �ل ��ن يف
مهرجان نيوبورت فولك"
ع� �ن ��دم ��ا ب � � ��د�أ ا�� �س� �ت� �خ ��دام
الغيتارات الإلكرتونية ،قد
مت بيعه مقابل نحو مليون
دوالر عام .2013

خالل م�سريت ��ه يف ن�شر املو�سيقى
العربي ��ة ،ومزجه ��ا بالثقاف ��ات
الأخ ��رى ،م ��ن �أج ��ل م� � ّد ج�س ��ور
التوا�ص ��ل ب�ي�ن الثقاف ��ة العراقي ��ة
والثقافات االخرى ،اليزال ن�صري
�شم ��ة يق ��دم عرو�ض� � ًا مو�سيقي ��ة
وحف�ل�ات يف �أرج ��اء الع ��امل ،
حي ��ث اختت ��م املو�سيق ��ار ن�ص�ي�ر
�شم ��ة م�س ��اء ي ��وم الأح ��د الفائ ��ت
مهرج ��ان
()2017/11/12
املو�سيق ��ى العربي ��ة والفن ��ون ،
وق ��دم �شم ��ة عر�ض� � ًا م�ش�ت�رك ًا مع
�أع�ض ��اء الأورك�س�ت�را الكندي ��ة
العربية يف قاعة (هامر�سون هال)
الكربى يف مركز مدينة م�سي�ساغا
للفنون احلية.
وق ��ال �شم ��ة "قدم ��ت يف حف ��ل
خت ��ام مهرج ��ان املو�سيق ��ى
العربي ��ة والفن ��ون باال�شرتاك مع
الأورك�س�ت�را الكندي ��ة

العربي ��ة بع� ��ض الأعم ��ال ب�شكلها
اجلديد خ�صو�ص ��ا (الكرادة) التي
تق ��دم للمرة الأوىل وقد كتبتها عن
حادث ��ة التفج�ي�ر امل�أ�س ��اوي الذي
راح �ضحيته مئ ��ات الأبرياء حيث
زرت امل ��كان و�سجل ��ت انطباعاتي

ع ��ن ه ��ذا احل ��ادث وحولت ��ه �إىل
عم ��ل مو�سيق ��ي كب�ي�ر ".م�ؤك ��دا
�أن ��ه "�سيقدم هذا العم ��ل قريبا يف
بغداد".
و�أو�ض ��ح �شم ��ة �أن "الزي ��ارة هذه
ه ��ي اخلام�س ��ة �إىل كن ��دا عل ��ى

رزق ال � �ن � �ج� ��م ال �ب�رت � �غ� ��ايل
كري�ستيانو رونالدو و�صديقته
جورجينا رودري �غ �ي��ز ،الإث �ن�ين،
مبولودتهما اجلديدة ،التي ان�ضمت
�إىل �أخوتها كري�ستيانو جونيور
والتو�أم تياغو و�إيفا.
ون�ش ��ر رونال ��دو عل ��ى �صفحات ��ه
عل ��ى مواقع التوا�ص ��ل االجتماعي
�ص ��ورة جتمع ��ه بزوجت ��ه وه ��ي
حتم ��ل الر�ضيع ��ة ،وظه ��ر فيه ��ا
�أي�ضا تياغو.

وقال مهاجم ريال مدريد يف تعليقه
على ال�صورة "�آالن ��ا مارتينا وُلدت
قب ��ل حلظ ��ات ..جورجين ��ا و�أالن ��ا
بخري ونحن جميع ًا �سعداء للغاية".
وخالل ب ��ث مبا�شر ع�ب�ر ان�ستغرام
ال�شه ��ر املا�ضي� ،أعل ��ن �أف�ضل العب
يف الع ��امل و�صديقت ��ه احل�سن ��اء
�أنهما ينويان ت�سمي ��ة طفلتهما �آالنا
مارتينا.
و�أو�ضح رونالدو على ح�سابه الذي
ي�ض ��م  113ملي ��ون متاب ��ع "قم ��ت

تق�ضي �إجازة بني �أنا�س
ال يعرفونها

 النقابة الوطنية
لل�صحفيني
بالتع ��اون م ��ع منظم ��ات
املجتم ��ع املدين،النقاب ��ة
الوطني ��ة تنظ ��م م�ؤمت ��ر ًا
�صحفي ًا حول تعديل قانون
االح ��وال ال�شخ�صي ��ة،
و�سيعق ��د امل�ؤمت ��ر ي ��وم
الثالث ��اء املواف ��ق (14
ت�شري ��ن الثاين  )2017يف
ال�ساعة � 11صباح ًا يف مقر
النقابة.
 مي�سلون هادي
والروائي ��ة،
القا�ص ��ة
مُر�شح ��ة للقائم ��ة الطويلة
جلائزة ال�شيخ زايد للكتاب
ع ��ن روايته ��ا اجلدي ��دة
"جان ��و �أن � ِ�ت حكايت ��ي

مونرتي ��ال الت ��ي تع ��د م ��ن �أه ��م
االورك�س�ت�را يف كن ��دا ويف حف ��ل
تورنتو �أي�ضا كلها م�ؤلفاتي ماعدا
بع� ��ض �أعم ��ال ال�ت�راث العراق ��ي
والعربي" .و�أك ��د �شمة �أن "العود
�سيدخ ��ل �إىل �أوروبا والغرب عرب
ه ��ذه التجرب ��ة يف منطق ��ة جديدة
للع ��زف م ��ع االورك�س�ت�را الغربي
وجمه ��ور الكال�سي ��ك املتعود على
�سماع فق ��ط املو�سيق ��ى الكال�سيك
حيث �سي�ستم ��ع ملو�سيقى كال�سيك
ومعا�ص ��رة لأنن ��ا نق ��دم �أعم ��ا ًال
ملو�سيقي�ي�ن كب ��ار فف ��ي كل عر�ض
نق ��دم ث�ل�اث قط ��ع م ��ن الأعم ��ال
الكبرية من الكال�سيك مل�ؤلفني مثل
م ��وزارت وفيفابال ��دي ورو�سيني
وكور�ساك ��وف وغريه ��م ،و�شيئ ��ا
ف�شيئ ��ا يب ��د�أ يتع ��ود اجلمه ��ور
الغرب ��ي عل ��ى طريق ��ة الفك ��ر التي
نكتب فيها املو�سيقى".

رونالدو ين�شر "ال�صورة ال�سعيدة"� ..آالنا مارتينا �أب�صرت النور

هايل بريي

" تتح ��دث الرواي ��ة ع ��ن
الفتى الو�سي ��م هاين الذي
ت�ش ��وه وجهه خالل احلرب
الأمريكي ��ة عل ��ى الع ��راق،
الرواي ��ة مُر�شح ��ة للقائم ��ة
الطويل ��ة جلائ ��زة ال�شي ��خ
زايد للكتاب.
 وهاب ال�سيد
رئي� ��س م�ؤ�س�س ��ة فن ��ون
الثقافة العربي ��ة ،يُعلن عن
انط�ل�اق مهرج ��ان تك ��رمي
الفن والفنانني الت�شكيليني
ال ��ذي �سينطل ��ق ي ��وم
اخلمي�س املقب ��ل على قاعة
ع�شتار .
 ماهر الطائي
مدي ��ر املعار� ��ض يف دائرة
الفن ��ون العام ��ة يف وزارة
الثقاف ��ة ،يدع ��و الفنان�ي�ن
الراغب�ي�ن للم�شاركة �ضمن
معر� ��ض الف ��ن املعا�ص ��ر
حتت عن ��وان (الف ��ن ذاكرة
احلي ��اة) لتق ��دمي �أعماله ��م
حي ��ث �سيق ��ام املعر� ��ض
ي ��وم ،2017/12/27
يف القاع ��ات الفني ��ة لق�س ��م
املعار� ��ض يف مق ��ر وزارة
الثقافة وال�سياحة والآثار.

م ��دى �سن�ي�ن وكل �سن ��ة ت�أخذ هذه
الزي ��ارات بع ��د ًا �أك�ب�ر وامل�ؤلف ��ات
املو�سيقي ��ة التي قدمته ��ا يف حفل
مونرتي ��ال هي م ��ن كتابتي ما عدا
(�أعطن ��ي الناي وغن ��ي) مب�شاركة
�أورك�س�ت�را م�ت�رو بوليت ��ان

لو

ماج ��د درند� ��ش ممث ��ل وكـاتـ ��ب
م�سرح ��ي و�سينار�س ��ت �سينم ��ا
ودراما تلفزيونية  ,وممثل ومعد
لربام ��ج االطف ��ال التلفزيوني ��ة.
اخت�صا� ��ص فـ ��ي التعامـ ��ل م ��ع
الثقافـات املتعـددة و�إقامة ور�شات
م�سرحي ��ة يف ف ��ن االبت ��كار ،فمن
�أه ��م م�شاركات ��ه االبداعية م�ؤلف
وم�صم ��م مل�سرحي ��ة "اتفاقيـ ��ة
ال�سالم ال�سريـ ��ة " فـي " مهرجان
القـاهـرة للم�سرح التجريبـي " –
القاه ��رة ،1992وم�ؤلف للعر�ض

الطقس

باختي ��ار اال�س ��م الأول ،وجي ��و
اختارت اال�سم الثاين".
وو�ضع ��ت رودريغي ��ز طفلها الأول
يف م�ست�شف ��ى "كوي ��رون" يف
مدري ��د ،ق ��رب من ��زل جن ��م ري ��ال
مدري ��د ال ��ذي مل يك�شف ع ��ن هوية
�أم ابن ��ه البك ��ر جوني ��ور ال ��ذي ولد
يف حزي ��ران  ،2010والأم ��ر ذات ��ه
بالن�سب ��ة لأم التو�أم�ي�ن اللذي ��ن
ول ��دا �أوائ ��ل ال�صي ��ف احل ��ايل يف
كاليفورنيا.

تتمتع جنمة هوليوود الأمريكية هايل بريي،
ب�شهرة عاملية وا�سع ��ة ،ولكن يبدو �أن ال �أحد
يف الهند يعرفها.
ه ��ايل �أب ��دت ع ��ن �شعوره ��ا ب�سع ��ادة �إزاء
ه ��ذا الو�ض ��ع ال�سيم ��ا وق ��د �أف�ض ��ى عليه ��ا
التمت ��ع باخل�صو�صي ��ة بعي ��دا ع ��ن عد�س ��ات
هوليوود.واثبت ��ت هايل م ��دى ارتياحها من
االم ��ر ب�ص ��ورة �شاركته ��ا ع�ب�ر ح�سابها على

 علي ح�سني

كتاب �أُهديه
�إىل العبادي

مذكرات وزير عراقي

ول العا

العمود
الثامن

"ان�ستغ ��رام" �أخريا ،من زيارتها �إىل مدينة
مومباي الهندية.
وم ��ن ال�صور التي �شاركته ��ا هايل بريي لها،
تل ��ك التي تتم�شى فيها يف �ش ��وارع مومباي،
من دون �أن يلحظ �أحد من املارة تواجدها.
وكتبت هايل بريي مع ال�صورة التي التقطت
لها من اخللف" :ح�صلت على وقت اليوم لكي
�أختفي".

عندما ع نُِّي يل كوان رئي�س ًا
لوزراء �سنغافورة عام 1965
 ،قال لأحد رفاقه عندما �س�أله
ماذا �سيفعل ؟  " :مثلما توجد
كتب تع ّلمك كيف تبني بيت ًا
�أو كيف تزرع حديقة � ،أي�ضا
هناك جتارب وكتب تعلمنا
كيف نبني الأوطان " ثم �أ�شار
اىل كتاب ي�ضعه على مكتبه
�إنه مذكرات الأمل للجرنال
الفرن�سي ديغول  ،كان يل
كوان �آنذاك يف الأربعني من
عمره ،وبعد عامني رفع �شعار
من �أجل حكومة نظيفة  ،يكتب
يف مذكراته التي �أ�سماها "
من العامل الثالث �إىل العامل
الأول " " :لقد عانينا من
انت�شار الف�ساد والطمع بني
عدد كبري من امل�س�ؤولني،
فاملنا�ضلون من �أجل احلرية
ل�شعوبهم حتوّ لوا �إىل نهّابني
لرثواتها ،ولهذا حر�صت من
�أول يوم تو ّليت فيه ال�سلطة
على �إخ�ضاع ك ّل دوالر من
الإيرادات العامة للم�ساءلة،
والت�أكد من �أنه �سي�صل
�إىل امل�ستح ّقني من القاعدة
ال�شعبيّة من دون �أن ينهب يف
الطريق".
منذ �أعوام ونحن نكتب عن
الف�ساد ومئات املليارات التي
�أُهدرت و�سرقت ،و�أ�صبحنا
نقر�أ ون�سمع عن م�س�ؤولني
فا�سدين ّ
وظفوا موازنة
م�ؤ�س�سات الدولة ملنافعهم
ال�شخ�صية ،وغادروا من غري
�أن يرتكوا منجز ًا واحد ًا يذكر
النا�س مبا يجري.
كم هي ب�سيطة هموم العراقيني
�أن يعرفوا مثال ،ملاذا �أ�صبحنا
دولة يعي�ش ن�صف مواطنيها
حتت خط الفقر يف الوقت
الذي يناف�س فيه �سيا�سيونا
على قوائم �أغنياء العامل؟
يع ّلمنا يل كوان �أن مقيا�س
الإجناز لي�س ابتداع الألفاظ
و�إلقاء اخلطب ،بل م�شاريع
التنمية والتطوير والرفاهية،
وبعد  14عام ًا مل جند يف
العراق �سوى غبار �سيا�سي
ّ
يغطي ك ّل دروب البالد.
ّ
�أمتنى �أن يقر�أ حيدر العبادي
مذ ّكرات يل كوان ليعرف �أن
هناك قادة يختارون طريق
ال�سعادة وبناء امل�ستقبل ،ولهذا
�أ�صبحت �سنغافورة التي بال
موارد نفطية ،واحدة من �أغنى
بلدان العامل ،وودّعت دبي
�شوارعها الرتابية ومراكبها
اخل�شبية ،وحتوّ لت �إىل واحة
�سياحيّة يدخلها ك ّل يوم
ع�شرات املاليني .

ماجد درند�ش� :س�أختار الفن مرة ثانية وثالثة
االحتجاج ��ي " ن" مهرج ��ان
الع ��راق امل�سرح ��ي �ض ��د االرهاب
الأول _  ،.2015م�ؤلف وم�صمم
مل�سرحي ��ة " اتفاقي ��ة ال�س�ل�ام
ال�سري ��ة "يف "مهرج ��ان امل�س ��رح
اليمن ��ي" �صنع ��اء ، 1993-و�أم ��ا
�أهم اجلـوائز الت ��ي ح�صل عليهـــا
فه ��ي جائ ��زة االب ��داع ع ��ن �أدائ ��ه
ل�شخ�صي ��ة " �أب ��و حتري ��ر " يف
م�سل�سل �سامك ��و، 2014وجائزة
ث ��اين اف�ض ��ل �سيناري ��و "زه ��راء
بائع ��ة البخ ��ور " للفيل ��م الق�صري
يف مهرج ��ان النه ��ج ال�سينمائ ��ي
ال ��دويل  ،2015وغريها ع�شرات
االعم ��ال واجلوائز� ،ضم ��ن �إطار
العم ��ل امل�سرح ��ي ُيع� � ّد درند� ��ش
�شخ�صي ��ة معروف ��ة� ،إال ان امل ��دى
�س ُتقدمه ب�شكل خمتلف جلمهوره
من خالل فقرة "لو":

• ل ��و ُط ِل � َ�ب من ��ك �أن ت�صطح ��ب
ثالثة كتب �إىل جزيرة �صحراوية
ف�أي الكتب �ستختار؟
 املجموعة ال�شعري ��ة لبدر �شاكرال�سي ��اب ,وكت ��اب ال�س ��ر لراون ��د
بايوين ,ومدن امللح لعبد الرحمن
منيف.
• ل ��و عاد بك الزم ��ن �إىل الوراء
م ��ا ه ��و امل�شه ��د ال ��ذي تتمن ��ى �أن
تعي�شه من جديد؟
 كل �صب ��اح �أق ّب ��ل ي ��د �أم ��ي وقتالذهاب اىل املدر�سة االبتدائية.
• ل ��و وج ��دت م�صباح� � ًا يحق ��ق
�أماني ��ك ،وم�سموح ل ��ك �أن تتمنى
�شيئ� � ًا واح ��د ًا ،م ��اذا �ستكون هذه
االمنية؟
 احل�ص ��ول عل ��ى ملي ��ون دوالر�أمريكي (دوالر ينطح دوالر).
• ل ��و طل ��ب من ��ك ان ت�صطح ��ب

توقع ��ت الهيئ ��ة العام ��ة للأن ��واء اجلوي ��ة والر�صد
الزل ��زايل� ،أن يك ��ون طق� ��س الي ��وم الثالث ��اء غائم ًا
جزئي� � ًا يتحول اىل �صح ��و ودرجة احل ��رارة ت�صل
اىل. 26
وذكر بيان للهيئة �،أن “طق�س يوم الثالثاء �سيكون

مع ��ك �إىل م ��كان مع ��زول ث�ل�اث
�أغني ��ات ،فم ��ا هي ه ��ذه االغنيات
التي �ستختارها؟
طري ��ق النحل لف�ي�روز ,مدر�سةاحل ��ب لكاظم ال�ساه ��ر ,ومي�سافر
وحدك لعبد الوهاب.
• ل ��و ق ��ررت ال�سف ��ر �إىل القم ��ر

يف املناط ��ق كاف ��ة بني غائ ��م جزئي وغائ ��م ودرجة
احل ��رارة تكون مقاربة للي ��وم ال�سابق وا�ضاف ان
“طق� ��س ي ��وم االربعاء �سيك ��ون يف املناطق كافة
ب�ي�ن غائم جزئي وغائم يتحول تدريجيا اىل �صحو
ودرجة احلرارة مقاربة لليوم ال�سابق .

واملركب ��ة ال ت�ستوع ��ب �س ��وى
ثالث ��ة ا�شخا� ��ص فم ��ن �ستخت ��ار
للرحلة معك؟
 �أمي و�أبي.• ل ��و طل ��ب منك تعري ��ف احلب
بجملة واحدة فكيف �ستع ّرفه؟
 الأمان.• ل ��و ت�سلم ��ت من�ص ��ب رئي� ��س
ال ��وزراء لي ��وم واح ��د وم�سموح
ل ��ك �أن تتخذ ثالثة ق ��رارات فقط،
ماهي هذه القرارات؟
�أو ًال تعديل الد�ستور ،ثاني ًا �إقرار
ميزاني ��ة �سنو ّي ��ة لدع ��م الثقاف ��ة
والفنون ,ثالث ًا حما�سبة الفا�سدين
و�إرجاع املال العام امل�سروق.
• ل ��و طلب منك �أن تقدم ن�صيحة
ل�شخ� ��ص واح ��د ,,,م ��ن �ستختار
لتق ��دم له ه ��ذه الن�صيحة وما هي
هذه الن�صيحة؟

 ل�صديقة يف عم ��ر الورد :مازالهناك وقت للعدول عن قرارك.
• لو ركبت �آلة الزمن �إىل املا�ضي
م ��ا ه ��ي الف�ت�رة الت ��ي تتمن ��ى ان
تعي�ش فيها؟
 �سبعينيات القرن املا�ضي.• ل ��و خيرّ ت بني مهنتك احلالية،
ومهن ��ة اخرى ما ه ��ي املهنة التي
�ستختارها؟
الفن مرة ثانية.• لو �أتيحت لك الفر�صة �أن حترر
ه ��ذه الزاوية من ه ��ي ال�شخ�صية
التي تتمنى �أن حتاورها؟
 الفنانة هديل كامل.• ل ��و �أتيحت لك فر�صة �أن تغيرّ
مالمح وجه ��ك  ...كيف تتمنى �أن
يكون �شكلك؟
وجه ��ي ال يتغ�ي�ر ,لذلك الوجودلفر�صة كهذه.

بغداد15°C - 26°C /

الب�صرة 17°C -28°C /

�أربيل13°C - 24°C /

النجف 16°C -27°C /

املو�صل14°C - 25°C /

الرمادي 13°C -23°C /

