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نظمه البيت الثقايف الكردي

مؤمتر حول منديل  ..العادة اعامرها وعودة املهجرين اليها

نظم البيت الثقايف الكردي  /بغداد،
على قاعة نادي النفط الثقايف يف
السابع عشر من الشهر اجلاري وحتت
شعار (مندلي اليوم ..مندلي
املستقبل) مؤمتره االول الذي تأتي
اقامته يف ظل التحوالت السياسية
واالجتماعية والثقافية اجلارية يف
البالد

بغداد /علي ياسني
ومن اجل اعـادة الـبهجــة واحليـاة
الى املـدينة العراقية التي طالتها
ايـ ـ ــدي ال ــتخـ ـ ــريــب وال ـتـ ـ ــدم ـيـ ـ ــر
والــتهجـي ــر والـتع ــريـب الق ـس ــري
اب ــان النـظــام ال ــدكتــات ــوري املبــاد،
ومـن اح ــدى تـلك امل ــدن ،م ــديـن ــة
املـ ـ ـ ــزارع والـ ـب ـ ـ ـسـ ـ ـ ــات ــني واالنـهـ ـ ـ ــار
واالس ـ ــواق ،م ـن ـ ــدلــي ال ـتــي ظلــت
لعق ــود ط ــويل ــة تع ــانـي االهـم ــال
والظلم والبؤس والفقر.

نبض احلياة

(املـ ـ ـ ــدى) الـ ـتـق ــت الـفـ ـنـ ـ ـ ــان عـل ــي
املنـدالوي احـد ابـرز الـداعني الـى

اقــامــة هــذا املــؤمتــر ،وح ــدثن ــا عن
دواعي واهداف انعقاده قائال:
يف احلقــيقـ ــة ،هـن ـ ــاك مجـمـ ــوعـ ــة
طـيـب ــة مـن اه ــالـي مـن ــدلـي فك ــروا
بـاقامـة هذه التـظاهـرة للفت نـظر
احلكـومة الى هذه املدينة العريقة
يف ت ـ ــاريـخه ـ ــا وع ـط ـ ــاءاته ـ ــا ال ـتــي
تعـ ـ ــرضــت الـ ـ ــى ش ـتـ ـ ــى اسـ ـ ــال ـيــب
الـتخــريـب والـتــدمـيــر والـتهجـيــر،
فـضال عن التعـريب ،كـما ان هـناك
دع ــوة جملـم ــوع ــة مــن شخ ـصـي ــات
امل ــدينــة ومـثقفـيه ــا لبـحث شــؤون
مــاضيهـا وحـاضـرهـا ومــستقـبلهـا
ومـن هـنـ ــا نحـن ن ــدع ــو مـن خالل

الثالثاء املقبل يف املسرح الوطني:

مرسحية (ماذا لو )...لقاسم السومري

بغداد /املدى

تـشهـد قـاعـة املـسـرح الـوطـني
الـ ـثـالثـ ـ ـ ــاء واالربـعـ ـ ـ ــاء عـ ـ ـ ــرض
ـس ـ ـ ــرحــيـ ـ ـ ــة (م ـ ـ ــاذا ل ـ ـ ــو)...
مــ ـ
للفــرقــة الــوطـنـي ــة للـتـمـثـيل
الـتـ ــابع ــة ل ــدائ ــرة ال ـسـيـنـم ــا
ـس ـ ـ ــرح ـت ـ ـ ــالـ ـيـف واخ ـ ـ ــراج
وامل ـ ـ ـ
الف ـن ـ ــان ق ـ ــاســم ال ـ ـس ـ ــوم ـ ــري
ومتثيل الفنانني اياد الطائي
ش ـ ـ ــاكـ ـ ـ ــر ونــب ـ ـ ــراس
وش ــه ـ ـ ــرزاد ـ

خضير وسعد عزيز.
ـس ـ ـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ـ ـ ــري يـقـ ـ ـ ـ ـ ــدم يف
وال ـ ـ ـ ـ ـ
ـ
مـس ــرحيـته ه ــذه التـي جتيء
بعـد جتارب مـسرحـية سـابقة
مـن بيـنهــا (نقـطــة الفــراغ) و
(كلـكـ ــام ــش) احلـ ــروب ال مـن
زاويتهـا العـسكـريـة الـتعبـويـة
كـ ــم ـ ـ ــا ـق ـ ـ ــدم ـتـهـ ـ ـ ــا الـع ـ ـ ــروض
السـابقة حيـث ركز فيهـا على
قـيـمـتـني رئـيـسـيـتـني تـنــاولـتــا
اث ـ ــر احلـ ـ ــروب عل ـ ــى ال ــنخــب
الثقافية من خالل اعتمادها
شخـ ـص ـيـ ـ ــة ال ـ ـشـ ـ ــاعـ ـ ــر داخل
وخـارج البلـد وتيمـة اعتـمدت
ن ـظـ ــرة االخـ ــر (الغـ ــرب) الـ ــى
حــروبنــا مـن خالل شخـصيــة
املــراة  ..منـطلقـا يف جتــسيـد
ذلك من املعاجلـة االخراجية
علـى تــرجيح اجلـانـب احملكي
علــى اجلــانـب البـصــري ودون
ان يخـل بع ــمل امل ـنـ ـظـ ـ ــومـ ـ ــة
وان ـسـ ــاقه ــا الـب ـص ــري ــة الـتـي
اعـ ـت ـ ــم ـ ـ ــدت عـلـ ـ ـ ــى ديــكـ ـ ـ ــورات
مـتحــركــة ومـتحــولــة النـتــاج
دالالت مـتنـوعـة تخــدم رؤيته
للعرض املسرحي.

لقــطــــــات

فعــاليـات هـذا املـؤمتـر الــى اعمـار
امل ـ ــدي ـن ـ ــة ودع ـ ــوة املـهج ـ ــريــن مــن
اهاليها .واضاف املندالوي:
بعد عودتي من لنـدن قمت بزيارة
مديـنتي التي فارقتـها طويال ايام
النظـام املبـاد .فصـدمت مبـا رأيت
مـن مـ ـش ــاه ــد ك ــارثـيـ ــة تعـي ــشه ــا
املـدينة ،اثـناء ذلك فـكرت بتـنفيذ
مشروع القرية الذكية.
وما فكرة هذا املشروع؟

ـ ب ــاخـت ـص ــار ،امل ـش ــروع عـب ــارة عـن
مـركز ثقايف ونـاد اجتماعـي ومركز
النتـاج احلـرف اليـدويـة وممـارسـة
الف ـن ـ ــون ب ـ ـشــكل ع ـ ــام وب ـ ــاش ـ ــراك
ال ـشــرائح االجـتـمــاعـيــة اخملـتلفــة
مـن ابـن ــاء امل ــديـن ــة ،وق ــد تـبل ــورت
فكرة هذا املشـروع اثناء اقامتي يف
ام ــاكن مـتعــددة مـن الع ــالم حـيث
اطـلـعــت عـل ـ ـ ــى جت ـ ـ ــارب ع ـ ـ ــامل ـي ـ ـ ــة
ابتـكرهـا فنـانون تعـرضت بلـدانهم
الى صدمات وهـزات كارثية ،ولهذا
ف ـكـ ـ ـ ـ ــرت الـ ـنـخ ــب م ــن املـ ـثـقـف ــني
والفـن ــانـني ب ــاع ــادة ت ــاهــيل امل ــدن
ليـس بـبنــائهــا املــادي فحـسـب .بل

حـتى يف بـنائهـا النـفسي والـروحي
والثقايف.
وحتـدث املنـدالوي عن فـكرة اقـامة
املؤمتر بالقول:
لقــد شــاركـنـي اخـي بـفكــرة اقــامــة
املؤمتـر ومن ثم التقـينا بـاحلزبني
الـكـ ـ ــرديــني الـ ـ ــرئ ـي ـ ـســني ،احلـ ـ ــزب
الـدميقـراطي الكـردستـاني وحـزب
االحت ــاد ال ــوطـنــي الك ــردسـت ــانـي،
ورحب احلـزبـان بـاقـامــة مثل هـذا
امل ــؤمت ــر وق ــدم ــا لـه كل ال ــرع ــاي ــة
والدعم.
وعــن قـ ـ ــري ــته الـ ـ ــذك ـيـ ـ ــة ،يـ ـض ــيف
املندالوي:

(القـ ــريـ ــة الـ ــذكـي ـ ــة) خالص ـ ــة مع
االضـ ــافـ ــة واحلـ ــذف ثـم االبـتـكـ ــار
لع ــدد مـن امل ـش ــروع ــات الـثق ــافـي ــة
واالجتـماعـية والـسيـاحيـة يف عدد
من البلدان شرقا وغرباً.
فكــرة املـشــروع ب ــاختـصــار شــديــد.
جـمع النـاس (كل النـاس) من اهل
احمللــة ،اذا انشـئت يف محلـة مـا يف
احـ ــدى امل ـ ــدن ،او اهل الــبلـ ــدة ،اذا
انـشئت مـدينـة صغيـرة لـ(منـدلي)
ليكـون هـذا الـبيـت بيـتهم جـميعـاً،
املــرأة والــطفل والـشــاب والـشــابــة،
والرجل البالغ ،والرجل العجوز.
الكل يجد يف هذا البيت بيته.

انفلونزا الطيور تقلق االوربيني
بروكسل  /وكاالت
ازاء تـزايـد االصـابـات بـانفلـونـزا
الـطـي ــور بـني الـطـي ــور الـب ــري ــة،
ي ــنـ ــظـ ـ ـ ــر االحتـ ـ ـ ــاد االوروب ــي يف
االجـ ــراءات الـ ــواجــب اتخـ ــاذهـ ــا
حلماية دواجنه.
وفـ ـي ــم ـ ـ ــا اكـ ـتـف ــت املـف ـ ـ ــوض ــي ـ ـ ــة
االوروبـي ــة يف ال ــوقـت احل ــاض ــر
بــاجــراءات محـصــورة جغــرافيــا
تقـ ــوم علـ ــى عـ ــزل الـ ــدواجـن يف
دائـرة شعاعها ثالثة كيلومترات
ح ــول املـ ــواقع الـتـي عـث ــر فـيه ــا
علـ ـ ــى بـجعـ ـ ــات بـ ـ ــريـ ـ ــة حت ــمل
الفـي ــروس "اتــش  ،"5ف ــان ع ــددا
من الـدول االعضـاء تعمـد منـذ
االن الى عزل تام لدواجنها.
واعلـنـت امل ــانـي ــا عـن ع ــزل ع ــام
لـ ـ ـ ــدواجـ ـنـهـ ـ ـ ــا اب ــتـ ـ ـ ــداء م ــن 20
شباط/فبرايراجلاري .
وعــنـ ـ ــد االعالن عــن اكــتـ ــش ـ ــاف
بـجـعـ ـت ــني ن ـ ـ ــافـقـ ـت ــني حتـ ـمـالن
فـيـ ــروس "ات ــش  5ان  ،"1الـنـ ــوع
االكــثـ ـ ــر ف ـتـكـ ـ ــا مــن انـفلـ ـ ــونـ ـ ــزا
ال ـ ـط ــيـ ـ ـ ــور ،يف جـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــرة روغ ــن
االملـانيـة يف بحـر البلـطيق علـى
مسافـة ستني كلم من السواحل
الدمنـاركيـة والسـويديـة ،اعلنت
كل مـن الـ ــدمنـ ــارك وال ــسـ ــويـ ــد
والـنروج عن عـزل دواجنهـا على
الصعيد الوطني او احمللي.

مَــن يـنب اآلن،
مـ ـ ــن ح ـقــه ان
ي ـ ـ ــح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــل
الـ ــرصــيف الـ ــذي أمـ ــام بـيــته .ولـ ــديّ
العشرات مـن األمثلة علـى ذلك ،ومبا
ان األجهزة اخملـتصة نائمة فكل شيءٍ
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح!.

وق ــال سـتـني م ــورتـن ـسـن رئـيــس
قسم الوقـاية ومراقبة االمراض
يف وزارة ال ــزراع ــة ال ــدمن ــاركـي ــة
"نـ ـ ـطـل ــب م ــن جـ ـمـ ـيـع م ـ ـ ـ ــرب ــي
(ال ـ ـ ـ ــدواج ــن) واالف ـ ـ ـ ــراد ع ـ ـ ـ ــزل
دواجنهـا يف الداخل حتى اشعار
آخر من باب احليطة" ،موضحا
ان االجــراء تقــرر "بعــد ان تــاكــد
هـ ـ ــذا الـ ـصــبـ ـ ــاح يف املـ ـ ــانــيـ ـ ــا ان
ال ـطـيـ ــريـن الـنـ ــافقـني يف روغـن
كــانــا يحـمالن الـفيــروس اتـش5
ان."1
ومـن احملتـمل ان تقــرر فــرنـســا،
امل ـ ــص ـ ـ ـ ــدر االول لـل ـ ـ ـ ــدواج ــن يف
االحت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد االوروبـ ـ ــي ،الــع ـ ـ ـمــل
ب ـنـ ـص ــيحـ ـ ــة وكـ ـ ــال ــته ـ ـ ــا لالمــن
الغــذائـي الـتـي اوصـت الـثالثــاء
بعزل الدواجن "عند االمكان".
وتـطــول االصــابــات ب ــالفـيــروس
اتــش 5ان 1بني الــطي ــور البــريــة
حـت ـ ــى االن اربعـ ــة دول اعــضـ ــاء
هـي الـيـ ــونـ ــان وايــطـ ــالـيـ ــا مـنـ ــذ
االسبوع املاضي والنمسا واملانيا
مــن ـ ــذ ال ــثالث ـ ــاء ،كــم ـ ــا رص ـ ــدت
اصـابـات بـالـفيـروس اتــش 5بني
بجعات برية يف سلوفينيا.
كـ ـ ـ ــذلــك اعـلـ ـن ــت املـفـ ـ ـ ــوض ــيـ ـ ـ ــة
االوروب ــي ـ ـ ــة االربـع ـ ـ ــاء امل ـ ـ ــاض ــي
العثـور علـى ثالث بجعـات بـريـة
نــافقـة حتـمل الـفيـروس اتـش 5

يف جنـوب اجملـر ،فـيمــا عثــر عن
بـجع ــات وطـي ــور اخ ــرى نـ ــافق ــة
ال ــثالث ـ ـ ــاء و االربعـ ـ ــاء يف جـ ـ ــزر
لـ ــوالنـ ــد وفـ ــالـ ـسـتـ ــر وســيالنـ ــد
الدمناركية.
وعمدت جـميع هذه الـدول على
الفور الـى تطبيق التدابير التي
ت ـ ــوصــي بهـ ـ ــا املف ـ ــوضــي ـ ــة وهــي
تقضـي بفرض اجـراءات حمـاية
ت ــدريجـيــة يف دائــرتـني اوالهـمــا
علــى م ـســاف ــة  3كلـم مـن م ــوقع
العـثـ ــور علـ ــى ال ـطـيـ ــر احلـ ــامل
الفـيروس والـثانـية علـى مسـافة
 10كلم منه.
وكان احلـظر مفروضا قبل ذلك
عل ـ ــى بعــض الـ ــدول وال سـيـمـ ــا
تركيا حيث تويف اربعة اشخاص
اثر اصـابتهـم بانفلـونزا الـطيور
يف كانـون الثاني/يناير والبلدان
احملاذية لها.
ويف املق ـ ــابل ،قـ ــال فــيلـيـب تـ ــود
امل ـ ـتـحـ ـ ـ ـ ــدث بـ ـ ـ ـ ــاسـ ــم املـفـ ـ ـ ـ ــوض
االوروب ــي للـ ــصحـ ـ ــة مـ ـ ــاركـ ـ ــوس
كـيبــريــانــو الـثالثــاء ان اخلبــراء
االوروبـيـني سـيـنــظـ ــرون للـمـ ــرة
االول ــى يف االج ــراءات ال ــواجـب
اتخــاذهــا يف حــال اصــابــة احــد
الـ ــدواجـن ،ومــنهـ ــا قــتل جـمــيع
الـدواجـن واتالف كل البـيض يف
املزرعة املعنية

* ذهـبـت ل ــزي ــارة ص ــديقـي يف بـيـته..
وجدت قـدراً مليئـاً باملـاء على الـطباخ
ال ــنفـ ـط ــي ،قل ــت له :مـ ـ ــاذا تـفعـل به؟
أج ــاب :أري ــد ان اســبح ،كـم ــا تـعلـم ان
الكهـرباء بـاتت يف زعلٍ تـام عليـنا ،وال
تـ ــسخـن املـ ــاء
لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا!

اصـبح النــاس ،بفعل األنـظمـة الــدكتـاتـوريـة الـتي مـرت
علـيهم واتكـاليـة املـاضـي الطـويل ،مـعتمـديـن كليـاً علـى
احلكـومة ،حتـى أصبحت احلكـومة أشـبه باألم املمـسكة
بـالـرضـاعــة ،أو اشبه بـاملــربيـة املـتجهمـة ،الـتي تغــذيهم
وتقـوم بـأمـورهـم اليــوميـة واملـصيـريــة .فهي الـتي تـوفـر
لـهم الطعام والكساء ولوازم املـطبخ واحلديقة واملدرسة
عـب ــر اسـ ــواقه ــا وجـمعـيـ ــاته ــا االسـتـهالكـي ــة ،وت ــأتـيهـم
بالكهـرباء ،عنـدما كـانت هنـاك كهربـاء ،واملاء ،والـوقود،
أيـام كان هنـاك وقود! وهي الـتي تسلبهـم ،شاءوا أم ابوا،
بقنــاتهـا الـتلفـزيــونيـة الـواحـدة ،وكــانت جتلـب لهم يف
اخلمـسيـنيـات الـسيـنمـا إلـى محالت سـكنهـم (ببالش)،
وهــي ال ـتــي تـعلــمهــم مج ـ ــانـ ـ ـاً ،وف ـ ــوق ه ـ ــذا جت ـ ــد لهــم
ال ــوظ ــائف املـن ــاسـب ــة عـن ــدم ــا يـتخ ــرج ــون يف امل ــدارس
واملعـ ــاهـ ــد والـكلـيـ ــات وتـ ــدفـع لهـم رواتـب واكـ ــرامـيـ ــات
ومخصـصات خطـورة وخفارة وامـراض معديـة ومناطق
نائية وسـاعات اضافية ،أيـضاً .وهي تفعل هذا كله لقاء
أمـر بـسـيط جــداً ـ ان يكــون النــاس (حبــابني) ومــؤدبني
ويسمعون الكالم!
ويعـنـي هـ ــذا بلغ ــة ال ــواقع الـتـبعـي ــة املــطلق ــة للـنـظ ــام
الق ــائـم ،أو ب ــاالح ــرى ل ــرئـي ــسه ،ال ــرجل ال ــذي تـ ــرسله
العـنـ ــاي ـ ــة اإللهـي ـ ــة ،يف العـ ــادة ،لــيحـيـي وميـيـت وســط
تصفيق هؤالء الناس وهتافاتهم له بالروح والدم.
وهكـذا ،فبـدالً من ان تـكون احلكـومة خـادمة لـلشعب ،و
(الـشــرطــة يف خــدمــة الــشعـب) ،يكــون الـشـعب خــادم ـاً
للحكومة بـدءاً من رأس النظام احلاكـم وانتهاءً باصغر
شرطي أو رفيق!
وهي حـالة مـقلوبـة ،بكل املعـاييـر ،يجب تعـديلهـا إذا ما
تغيرت الـظروف التي افرزتها ،واصبح النظام السياسي
دميقـ ــراطـيـ ــا يــتف ــضل فــيه الـ ــشعــب ويخـتـ ــار مـن بـني
صفــوفه الـرؤسـاء والــوزراء والنـواب الـذيـن سيـشـرفـهم
خــدمـته وتـسـييــر أم ــوره الي ــوميــة واملــصيــريــة ،بـصــرف
الـن ـظـ ــر عـن نـ ــوع املـ ــركـبـ ــة الـتـي تــنقـلهـم إلـ ــى م ـ ــواقع
الـسـلطـة .وعلـيهم بــالتــالي االئـتمـار بـأوامــره الكـرميـة
والـرجــوع إليه مـن خالل اجمللـس الـنيــابي واالسـتفتـاء
واالسـتــطالع وغـي ــره يف كل م ــا مي ــس مك ــون ــات حـي ــاته
األسـاسيـة ،ومن لـم يفعل ذلك ،سيـتلقى جـزاءه العادل
بـطــريقــة أو بــاخــرى ،عــاجالً أم آجالً ،وســواء اعـتقل أو
هرب.
ونحن نشـاهد اليـوم مالمح ،ولو بـسيطـة وأولى ،بل قل
ولـ ــو مـ ـشـ ــوهـ ــة أو محـ ــرفـ ــة ،للـم ــشهـ ــد الـ ــدميقـ ــراطـي
احلقــيقــي ،املعـ ــادل للـقهـ ــر واالسـتـبـ ــداد الـ ــذي عـ ــاشه
ال ــشعــب الع ــراقـي ط ــوال تـ ــاريخـه الق ــدمي واحل ــديـث،
والــذي ستـسعـى قــوى التـسلـط والـتخلف واالسـتغالل
لـت ـشـ ــويهـه أو اجهـ ــاضه حتـت اي ــة الفـت ــة ت ـضـمــن له ــا
النجاح ،باخلديعة أو اإلرهاب أو العمل املباشر.
وعلـى الـشـعب العــراقي ،وقـد قـدم كل تـلك التـضحيـات
الغـاليـة وحتـقق له حلم اخلـالص املسـتحيل يف فـرصـة
تـاريخيـة اسـتثنـائيـة رمبـا ال حتـدث إال كل ألف عـام ،ان
ال يتهـاون يف احملـافظـة علـى مكـسبه العـظيم هـذا .وال
يحتـاج منه ذلك ،واالمر ما زال يف بدايته ،إال شيئا من
نكـران الـذات والقليل مـن الشجـاعـة ،والـكثيـر من عـدم
التصفيق!ّ.

الفرق املوسيقية تستعد لتقديم عروضها
بغداد/املدى
تـسـتعــد دائــرة الـفنــون املــوسيـقيــة وضـمن خـطـتهــا
الـسنـوية لـوضع بـرامج عمـل يف دوائرهـا تهـدف من
خـاللها الـى تغطـية املـناسـبات الـدينـية والـفعالـيات
الثقافية ،حيـث تعمل الفرق املوسيقـية على تقدمي
عروضـها املتـميزة ومـشاركتـها يف احيـاء املهرجـانات
الــوطنيـة وتقـدمي العـروض اخلـارجيـة كمـا تـستعـد
الــدائــرة لـتجــديــد االغــانـي القــدميــة ووضع ملـســات
حضارية تواكب روح العصر
ومن الـنتــائـج املتـميــزة لــدائــرة الـفنــون امل ــوسيـقيــة

لهذا الـعام تأليف اوبـريت غنائـي ميثل جميع الوان
الـطـيف العــراقي ووحــدته يقــام علـى قـاعـة املـسـرح
الـوطني ومـشاركـة الفـرقة الـسمـفونـية الـعراقـية يف
احـتف ــالي ــة اليــوم الع ــاملي لـلمــوسـيقــى علــى قــاع ــة
املسرح الوطني
وسـتـ ــسهـم الـ ــدائـ ــرة يف اصـ ــدار كـ ــراس بـ ــالــبحـ ــوث
امل ــوسيـقيــة املقــدمــة يف مهــرج ــان  2005كمــا تعـمل
الـ ــدار علـ ــى الـتـنـ ـســيق بـني الـ ــرواد واملعـمـ ــريـن مـن
املـوسيقيني الستـذكار احلـركة الـثقافيـة واملوسـيقية
يف العراق.

هند صربي تبدأ "لعبة احلب"
القاهرة/وكاالت

بــدأت املمـثلــة التـونــسيــة هنـد
صـب ــري تـص ــوي ــر م ـش ــاه ــده ــا
ب ـ ـ ـ ـ ــالـف ـ ـيـلـ ــم الــك ـ ـ ـ ـ ــومـ ــي ـ ـ ـ ـ ــدي
ال ـ ـ ــروم ـ ـ ــانـ ـ ـســي الـ ـ ـ ــذي تق ـ ـ ــوم
ببـطــولـته "لـعبــة احلـب" داخل
أستوديو "األهرام".
واحتـفل منـتج الفـيلم ممـدوح
اللـيثـي ببــدء تـصــويــر الـفيـلم
الذي يـراهن عليه ،مشـيرا إلى
أن كل امل ـ ـش ـ ــاركــني فــيه س ـ ــوف
يظهرون بشكل جديد.

يـ ـش ـ ــارك يف ب ـط ـ ــول ـ ــة الفــيلـم
الفنـان خـالـد أبـو النجـا الـذي
سبـق و أن اشتــرك مـع هنــد يف

* سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأل ـ ـ ـنـ ـ ــي
ص ــاحـبـي :مل ــاذا
كــل طـ ـ ـ ــبـ ـ ـ ــيـ ـ ـ ــب
ي ــرسـلك إل ــى مخـتـب ــر معـني إلج ــراء
التحليالت ،وال يقـبل بغيره؟! أجبته:
عالق ــات مــنفعـي ــة مـتـب ــادل ــة ،مـثلـم ــا
جتري اآلن وحتـصل يف دوائر الـدولة!

العــديــد مـن االفالم الـســابقــة وس ـ ــط الـ ـبـلـ ـ ـ ـ ــد " و"مـ ـ ـ ـ ــواط ــن
مـثـل "ملـك وكـتـ ــابـ ــة" و"بـنـ ــات ومخبر وحرامي".

* الـ ــوزي ـ ــر القــطـ ــري الـ ــذي ميــتلـك شهـ ــادة يف
احملــامــاة ،ي ــدافع عـن صــدام ح ـسـني يف قـضـيــة
الـ ــدجــيل .ولـكـن إذا م ـ ــا وصلــت الق ـضـيـ ــة إلـ ــى
دخـول صدام إلى الكويت ،هل يدافع عن صدام،
ويقول كان دخوله شرعياً؟
إنني أتساءل فقط،
طــاملــا هــذا الــوزيــر
ه ـ ـ ـ ــو م ــن األس ـ ـ ـ ــرة
اخلليجية.

نـق ــت ـ ـ ـ ــرب م ــن
انـتهــاء الــسنــة
الـ ــث ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـث ـ ـ ـ ـ ـ ــة،
لسقوط نظام صدام حسني ،وانقاض
الـدوائـر املقصـوفـة واحملـروقـة مـازالت
علــى حــاله ــا ،ال أدري متــى تــزال ،هل
يف ال ـ ـ ــذك ـ ـ ــرى الـع ـ ـ ــاش ـ ـ ــرة أم مــت ـ ـ ــى؟!

