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اقــــرأ
املخـــــا�ض

�ضم ��ن م�شروعها لإعادة �أعم ��ال الروائي العراقي الكبري غائب
طعم ��ة فرم ��ان ت�ص ��در دار امل ��دى طبع ��ة جدي ��دة م ��ن رواية "
املخا� ��ض " الت ��ي �أراد من خاللها غائب طعم ��ة فرمان �أن ير�سم
�ص ��ورة �شامل ��ة ملرحل ��ة ما بع ��د  58بكل م ��ا حتويه م ��ن �أبعاد
�سيا�سية ووطني ��ة خمتلفة  ،لتناق�ش التط ��ورات التي ح�صلت
يف املجتم ��ع العراقي �أواخر اخلم�سينيات عند انتقال املجتمع
م ��ن بغ ��داد العهد امللك ��ي �إىل بغداد الع�ص ��ر اجلمهوري ،حيث
حت ��اول الرواي ��ة ان تعك�س ازم ��ات وهموم الإن�س ��ان العراقي
حماول� � ًة ت�سلي ��ط ال�ض ��وء على وجه ��ات النظ ��ر املختلفة التي
كان ��ت مطروح ��ة يف تلك الفرتة م ��ن تاريخ الع ��راق ال�سيا�سي
واالجتماعي .
ح

ول العا

لم

م����ت
����اب����ع����ة

هند �صربي
تعلن اعتزالها
"امل�شاهد
اجلريئة"

ق� ��ال� ��ت ه� �ن ��د يف ن � ��دوة
تكرميها ع��ن م�شوارها
ال� �ف� �ن ��ي ،ع� �ل ��ى ه��ام ����ش
م�� �ه� ��رج� ��ان ال � �ق� ��اه� ��رة
ال �� �س �ي �ن �م��ائ��ي ال�� ��دويل
الـ� 39إنها كانت تذهب مع
والدها وهي طفلة مل�شاهدة
الأف�لام املغربية والتون�سية
يف ال�سينما التي حتتوي على
م�شاهد جريئة.
و�أ�شارت �إىل �أنها عندما قدمت
�إىل م�صر للعمل فيها ،اكت�شفت
"ال�سينما النظيفة" ،لذلك
ق��ررت االبتعاد عن تقدمي
"�أدوار جريئة" وذلك لأن
ال�سينما امل�صرية تتعامل
مع الأمور يف احلياة ،على
وف ��ق ت���ص�ن�ي�ف��ات حم ��ددة،
عك�س ال�سينما التون�سية
واملغربية.
وك� ��ان� ��ت ه��ن��د ���ص�ب�ري،
ق� ��د ق ��دم ��ت يف ب��داي��ة
م�شوارها م��ع ال�سينما
امل�� ���� �ص� ��ري� ��ة ،ف �ي �ل �م��ي
"مذكرات مراهقة" و
"مواطن وخمرب وحرامي"
 ،وات �� �س �م��ت ت �ل��ك الأع� �م ��ال
مب�شاهد "جرئية".
ورغم تعر�ضها النتقادات وقتها
ب���س�ب��ب ف �ي �ل��م "مواطن وخم�بر
وحرامي"� ،أك� ��دت ه�ن��د �صربي
�أنه لو عاد الزمان بها �إىل الوراء
لكانت قدمته ،م�شرية �إىل �أنها
م��ازال��ت "جريئة" يف اختيارها
ملوا�ضيع �أعمالها الفنية لكن بعيدا
عن "امل�شاهد اجلريئة" ،وذلك وفقا
لتقارير �إعالمية.

املدى /بغداد
بعد �أن كانت الطفولة ُتغتال بفر�ض
العمالة عليها ،وم ��ن �أجل االنتفا�ض
عل ��ى ظاه ��رة �إجب ��ار الأطف ��ال عل ��ى
العم ��ل و�إثب ��ات حق الطف ��ل� ،أُطلقت
مب ��ادرة ي ��وم الطف ��ل العامل ��ي،
ومبنا�سب ��ة مرور الذكرى الـ 28لهذه
االتفاقية التي ت�ضمن حقوق الطفل،
نظم ��ت كل من منظم ��ة �ألق للطفولة،
ومباردة "واي ��ت" االجتماعية حف ًال
�أقي ��م يف املرك ��ز الثق ��ايف البغدادي
�صب ��اح ي ��وم اجلمع ��ة الفائ ��ت على
قاعة حممد غني حكمت...
�شه ��د االحتف ��ال �إقام ��ة العدي ��د م ��ن
الفعالي ��ات منه ��ا معار� ��ض ت�شكيلية
وفعالي ��ات غنائية لالطف ��ال وعر�ض االحتفالي ��ة �شمل ��ت باح ��ة املرك ��ز حي ��ث قال ��ت امل�س�ؤولة ع ��ن املبادرة
بع� ��ض اللوحات واالعم ��ال اليدوية �أي�ض� � ًا وعل ��ى وج ��ه اخل�صو� ��ص ما ال�شاب ��ة تقى عب ��د الرحم ��ن �إن "هذا
وتوزي ��ع الق�ص� ��ص والهداي ��ا عل ��ى قدمت ��ه مب ��ادرة "وايت" م ��ن عر�ض العر�ض امل�سرح ��ي اليوم هو الثاين
االطفال امل�شاركني...
م�سرح ��ي خا� ��ص به ��ذه االحتفالية ،يف املركز الثقايف البغ ��دادي تزامن ًا

م�شرد ي�ساعد �أمريك ّية بـ  20دوالراً
ّ
فرتدّ له اجلميل بـ � 300ألف!

ردّت �أمريكي ��ة م ��ن والي ��ة
نيوجري�س ��ي اجلمي ��ل لرجل
م�ش ��رد �أنفق �آخ ��ر  20دوالر ًا
مع ��ه لتزوي ��د �سيارته ��ا
بالوق ��ود� ،إذ �أطلقت من �أجله
حملة تربعات عرب الإنرتنت
جن ��ت �أك�ث�ر م ��ن � 325أل ��ف
دوالر .وكان ��ت كي ��ت ماكلور
( 27عام ًا) قد د�شنت �صفحة
عل ��ى موق ��ع «غ ��و فان ��د مي»

�إذ جمع ��ت حت ��ى ظه ��ر �أم�س
(اجلمع ��ة)  325420دوالر ًا
لرج ��ل م�ش� � ّرد يدع ��ى ج ��ون
بوبي ��ت جوني ��ور .وظل هذا
الرق ��م يتزايد باط ��راد طوال
اليوم .وي�صف بوبيت نف�سه
ب�أنه جن ��دي �سابق يف م�شاة
البحرية الأمريكية وم�سعف
عم ��ره  34عام� � ًا �أ�صب ��ح ب�ل�ا
م� ��أوى قب ��ل ح ��وايل ع ��ام

لو

 طالل هادي
الفن ��ان واملخ ��رجُ ،يق� �دّم
العر� ��ض امل�سرح ��ي ال�شعبي
الكوميدي"ماك ��و مثلن ��ه"
م ��ن �إخراج ��ه وت�أليف جمال
ال�شاط ��ي ،متثي ��ل نخب ��ة من
جن ��وم امل�س ��رح العراق ��ي،
�ستعر� ��ض امل�سرحي ��ة قريب ًا
على خ�شب ��ة امل�سرح الوطني
العراقي.
 ماهر الطائي
الفن ��ان الت�شكيل ��ي ،يُقي ��م
معر�ض ��ه ال�شخ�ص ��ي ال ��ذي
يحم ��ل عن ��وان" �أث ��ر م ��ن
ب�ل�ادي" عل ��ى قاع ��ة الفنون
الت�شكيلية يف وزارة الثقافة
�صباح يوم غد الإثنني.

منظمة �ألق الطفولة حتتفل بيوم الطفل العاملي

 طه ر�شيد
الإعالم ��ي املراف ��ق لفرق ��ة
الفن ��ون يف دائ ��رة الفن ��ون
املو�سيقية،يعل ��ن �أن الدائرة
تقي ��م احتفالي ��ة مبنا�سب ��ة
يوم املول ��د النبوي ال�شريف
،وذلك م�س ��اء ي ��وم االربعاء
املقبل على قاعة الرباط.
 عب��د الك��رمي
فا�ضل
املذي ��ع الرائ ��د يحتف ��ي ب ��ه
امللتقى الإذاعي والتلفزيوين
يف احت ��اد الأدب ��اء للحدي ��ث
عن م�سريت ��ه الإذاعية ،وذلك
م�س ��اء ي ��وم الثالث ��اء املقبل
عل ��ى قاع ��ة اجلواه ��ري يف
مق ّر االحتاد.

ك ّر� ��س حيات ��ه لل�شا�ش ��ة ب ��كل
جدلياته ��ا ،فق ��د �أ�سرت ��ه ب ��كل
تفا�صيله ��ا ،رغم ميول ��ه الثقافية
والفني ��ة املتع ��ددة �إال � ّأن لتل ��ك
ال�شا�ش ��ة ال�صغ�ي�رة �أل ٌق� � ًا خا�ص� � ًا
يج ��ذب امل�شاهد ويجعل ��ه يتمنى
�أن يكون خالق ًا لهذا احلدث الذي
تعر�ضه ال�شا�شة  ،وهذا بال�ضبط
م ��ا ُ�ص � ّ�ب يف روح ال�سيناري�ست
طه الها�شمي ليهتم بكتابة االفالم
ال�سينمائي ��ة ،ويك ��ون م ��ن �أه ��م
االكادمييني يف ق�سم ال�سينما يف

الطقس

و�أح�ل�ام و�أغلب االطف ��ال امل�شاركني
من طالبي يف املدر�سة".
و�أ�ضاف ��ت" فري ��ق للعم ��ل تطوع ��ي
ي�ش ��ارك يف الفعالي ��ات كم ��ا �سيت ��م
تق ��دمي عر� ��ض مو�سيق ��ي وم ��ن ث ��م
عر� ��ض م�سرح ��ي للمركز م ��ن تقدمي
دورات حا�سوب ولغات اخرى".
وم ��ن جهة �أخرى بينت مديرة مركز
املتنبي ال�صغ�ي�ر �آمال �إبراهيم قائلة
"�إنن ��ا نعم ��ل على م�ش ��روع �سل�سلة
ق�ص� ��ص لالطف ��ال  ،وه ��ي تربوي ��ة
موجه ��ة تتح ��دث عن حق ��وق الطفل
وف ��ق اتفاقي ��ة الأمم املتح ��دة ،وهذا
م�شروعن ��ا لل�سنة القادمة �إ�ضافة اىل
االهتم ��ام بالن�شاط ��ات االخ ��رى يف
املرك ��ز م ��ن تق ��دمي دورات حا�سوب
م ��ع مناه�ض ��ة العن ��ف �ض ��د امل ��راة ولغات اخرى".
وقانون زواج القا�صرات ويقدم من
قبل االطفال والهدف من العر�ض هو
عر�ض م ��ا يحمله االطفال من رغبات

توبا بويوك�ستون

بح�سب موقع «�إن جي» الذي
�ساع ��د تقري ��ره ع ��ن الواقعة
يف ج ��ذب االنتب ��اه �إىل جمع
التربعات.
وقال ��ت ماكل ��ور عل ��ى موقع
«غ ��و فان ��د م ��ي» �إنه ��ا كان ��ت
تق ��ود �سيارته ��ا يف طري ��ق
ب�ي�ن واليت�ي�ن �أثن ��اء اللي ��ل
ال�شه ��ر املا�ض ��ي عندم ��ا نف ��د
الوق ��ود من �سيارته ��ا .وبعد
ذلك التق ��ت بوبيت الذي كان
يجل� ��س على جان ��ب الطريق
رافع ًا الفتة لطلب املال.
وقال ��ت ماكل ��ور �إن الرج ��ل
طل ��ب منه ��ا �أن تع ��ود �إىل
�سيارته ��ا وتغل ��ق �أبوابه ��ا.
و�أ�ضاف ��ت «بعد دقائ ��ق قليلة
عاد بعلبة بنزين .و�أنفق �آخر
 20دوالر ًا كان ��ت معه للت�أكد
م ��ن �أنن ��ي �س ��وف �أمتكن من
العودة �إىل منزيل �ساملة».

باقية يف اليون�سيف
فور ع��ودة املمثلة الرتكية توبا بويوك�ستون بطلة
"ال�شجاع واجلميلة" �إىل �إ�سطنبول من مدينة لو�س
�أجنلو�س الأمريكية� ،إثر م�شاركتها كع�ضو جلنة
حتكيم يف مهرجان الأف�لام الآ�سيوية الدويل
حيث التقت �سفرية النوايا احل�سنة لالجئني
النجمة العاملية �أجنلينا جويل وتباحثتا مع ًا
حول حقوق الأطفال الالجئني يف العامل ،قامت
بزيارة خميمات الالجئني ال�سوريني يف مدينة
"كيلي�س" الرتكية ب�صفتها الر�سمية ك�سفرية
ن��واي��ا ح�سنة ملنظمة اليون�سيف للطفولة
ال�ع��امل�ي��ة ،وراف�ق�ه��ا ب��زي��ارت�ه��ا الر�سمية رئي�س
ال��وف��د ال�ترك��ي يف االحت��اد الأوروب���ي كري�ستيان
ب�يرغ��ر،واف �ت �ت �ح��ت ر� �س �م �ي � ًا م ��ع م �� �س ��ؤويل خميم
كيلي�س ف�صو ًال درا�سية جديدة للأطفال الالجئني
ال�سوريني،و�شاركتهم بحب و�سعادة لهوهم ولعبهم
 ،وقر�أت لهم حكاية ب�صوتها ودرد�شت معهم طوي ًال.
ومتنت توبا بويوك�ستون انتهاء احلرب يف �سوريا
وع��ودة ال�سالم �إليها،واحلر�ص على حقوق الطفل
الالجىء يف �أي مكان يتواجد به.

العمود
الثامن
 علي ح�سني

"�سقيفة"
عبد ال�صمد
منذ �أن �أ�صدر "املف ّكر" عبا�س
البياتي توجيهاته بالتحرّك الفوري
ال�ستن�ساخ ال�سيد نوري املالكي،
وال�سيا�سة يف العراق تعي�ش حالة
اخلرافة واخلزعبالت ،فوجدنا
النائب عامر اخلزاعي الوكيل
اخلا�ص لـ " خيمة امل�صاحلة
امل�ستدامة" يخربنا � ّأن القائد العام
للقوات امل�سلحة غري م�س�ؤول عن
خ�سارة معركة املو�صل ،وي�ضرب
الرجل ً
مثال مبعركة �أُحد ليقول
وهو منفعل " �إذا كان النبي (�ص)
م�س� ً
ؤوال عمّا ح�صل مبعركة �أُحد،
فاملالكي م�س�ؤول عن �سقوط
املو�صل .قبل يومني �أخربنا النائب
خلف عبد ال�صمد � ّأن " الإ�شكاليّة
احلا�صلة حول اختيار نائب رئي�س
اجلمهورية نوري املالكي مر�شح ًا
لرئا�سة التحالف الوطني ت�شبه
الإ�شكاليّة التي ح�صلت مع الإمام
علي (ع) حول اختياره للخالفة
بعد وفاة النبي حممد (�ص)".
ً
بداية ال توجد �أيّ �شبهة �سخرية
على ال�سادة الأكارم ،فال�سيد عبا�س
البياتي بالفعل مف ِّكر ،حيث جنده
يف ك ّل حوار تلفزيوين يخرتع
�أفكار ًا يربر بها ف�شل �أحزاب
ال�سلطة  ،وب�صرف النظر عن � ّأن
�أفكار عبا�س البياتي من النوع
املحمّل بر�ؤو�س فكاهيّة ت�صيب
متل ّقيها بنوبات ال تتوقف من
ال�ضحك� ،إال �أنها تبقى �أفكار ًا ميكن
�أن تغيرّ وجه العراق لو ّمت تطبيقها
ّ
بحذافريها،لكن �أفكار البياتي
�شيء والفكرة الكبرية التي طرحها
النائب خلف عبد ال�صمد �شيء �آخر
"متميّز" ،ويف حدود معلوماتي
املتوا�ضعة هذه �أول مقارنة يف
التاريخ بني �شخ�صية مثل الإمام
علي " ع" .وكان على ال�سيد
النائب ان ي�س�أل نف�سه كيف مار�س
الإمام علي ال�سلطة ب�أعوام خالفته
الأربعة ،مل يجد الإمام يف اخلالفة
حق ًا ا�ستثنائي ًا يف املال والأر�ض،
ف�ساوى نف�سه مع اجلميع ،رف�ض
�أن ي�سكن ق�صر الإمارة ونزل يف
منزل ميلكه �أفقر فقراء الكوفة،
�سيقولون هذه مثالية مطلقة
و�سنقول لهم �إنها عدل �شامل،
فاخلليفة مل َ
ير�ض �أن ي�سكن
الق�صور فيما رعيّته ي�سكنون بيوتاً
من ال�صفيح.
تعالوا ن َر ماذا فعل عندما طلب منه
�سادة قري�ش �أن مييزهم بالعطاء،
قال لهم "لو كان املال مايل ل�سو ُ
ّيت
بينكم فكيف واملال مال الله" ،ومن
هذا االعتبار كان موقفه عند ما �أبلغ
�أهل الكوفة �أنه لن ي�أخذ ح�صته
من العطاء قائال" :يا �أهل الكوفة
�إن خرجت من عندكم بغري رحلي
وراحلتي فحا�سبوين".
وال �أدري ملاذا ال يتح ّلى ّ
منظمو
حملة "ا�ستن�ساخ املالكي" بقليل
من الرحمة وال�شفقة �إزاء هذا
ال�شعب الذي يعتقدون �أنه �سي�صفقِّ
لهم ،كلما خرجوا على الف�ضائيات
يعيدون متثيل فيلم الر�سالة!

طه الها�شمي� :أمتنى تعيني �شاعر وزيراً للداخلية
�أكادميي ��ة الفنون ،و ُيق ��دم اليوم
�إىل جمهوره من خالل فقرة "لو"
للمدى:
• ل ��و ُط ِل � َ�ب من ��ك �أن ت�صطح ��ب
ثالثة كتب �إىل جزيرة �صحراوية
ف�أي الكتب �ستختار؟
 الكت ��ب الثالثة ه ��ي الكتب التيمل �أقر�أه ��ا بع ��د "رواي ��ة عاملي ��ة،
وكت ��اب تراثي عربي ،ومو�سوعة
روتليدج لل�سينما والفل�سفة.
• ل ��و عاد بك الزمن �إىل الوراء
م ��ا ه ��و امل�شهد ال ��ذي تتمن ��ى �أن
تعي�شه من جديد؟
 م�شهد ت�أميم النفط العراقي يفال�سبعينيات.
• ل ��و وج ��دت م�صباح� � ًا يحقق
�أماني ��ك ،وم�سموح ل ��ك �أن تتمنى
�شيئ ًا واح ��د ًا ،م ��اذا �ستكون هذه
االمنية؟

�أُمنيتي �أن �أرى عظمة العراقينيوهم يبنون زقورة �أور.
• ل ��و طل ��ب من ��ك ان ت�صطحب
مع ��ك �إىل م ��كان مع ��زول ث�ل�اث
�أغني ��ات ،فما هي ه ��ذه االغنيات
التي �ستختارها؟
 -الأغاين هي :النهر اخلالد لعبد

الوهاب ومقام �أوج ليو�سف عمر
و�أغنية �أنا قلبي ليك ميال لفائزة
�أحمد.
• ل ��و ق ��ررت ال�سف ��ر �إىل القمر
واملركب ��ة ال ت�ستوع ��ب �س ��وى
ثالث ��ة �أ�شخا� ��ص فم ��ن �ستخت ��ار
للرحلة معك؟

توقع ��ت الهيئة العام ��ة للأنواء اجلوي ��ة �،أنّ ح ��رارة عظم ��ى مقارب ��ة للي ��وم ال�ساب ��ق 20
اليوم الأحد �سيك ��ون يف املناطق كافة غائم ًا مئوي ��ة ،كم ��ا يت�ش ��كل ال�ضب ��اب يف ال�صب ��اح
جزئي ًا يتحول تدريجي ًا اىل �صحو كما يت�شكل الباك ��ر وي ��زول تدريجي ًا ودرج ��ات احلرارة
ال�ضباب ويزول تدريجي ًا حيث ي�سجل درجة مقاربة لليوم ال�سابق .

 رفيق ��اي يف ال�سف ��ر غالب هل�ساوابن عمي �صالح الها�شمي.
• ل ��و طلب من ��ك تعريف احلب
بجملة واحدة فكيف �ستع ّرفه؟
احلب يعني الألق.• 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؟
 قرارات ��ي كرئي� ��س وزراء -1تعي�ي�ن �شاعر عل ��ى ر�أ� ��س وزارة
الداخلي ��ة  2روائ ��ي عل ��ى ر�أ� ��س
وزارة اخلارجي ��ة � -3أن �أفر� ��ض
عل ��ى دول الع ��امل �إعط ��اء في ��زا
للعراقني بكل احرتام.
• لو طلب من ��ك �أن تقدم ن�صيحة
ل�شخ� ��ص واح ��د ,,,م ��ن �ستختار
لتق ��دم له ه ��ذه الن�صيحة وما هي
هذه الن�صيحة؟

الن�صيحة لرئي� ��س الوزراء هيا�ستق ��ل �إذا �شع ��رت ب� ��أن ت�صرفك
لي� ��س مب�ست ��وى بلد جمي ��ل مثل
العراق.
• لو ركبت �آلة الزمن �إىل املا�ضي
ما ه ��ي الف�ت�رة الت ��ي تتمن ��ى �أن
تعي�ش فيها؟
 �آل ��ة الزم ��ن �أن تق ��ودينلل�سومريني.
• ل ��و �أتيح ��ت ل ��ك الفر�ص ��ة �أن
حت ��رر ه ��ذه الزاوي ��ة م ��ن ه ��ي
ال�شخ�صي ��ة الت ��ي تتمن ��ى �أن
حتاورها؟
 �أمتنى �أن �أحاور ال�شاعر �سعدييو�سف.
• ل ��و �أتيحت لك فر�ص ��ة �أن تغيرّ
مالم ��ح وجهك  ...كيف تتمنى �أن
يكون �شكلك؟
را�ض مبالحمي.
� -أعتقد �أنني ٍ

بغداد7°C - 20°C /

الب�صرة 10°C -23°C /

�أربيل6°C - 18°C /

النجف 12°C -23°C /

املو�صل6°C - 19°C /

الرمادي 6°C -19°C /

