صـنــدوق الـتـنـمـيــة الـثقــافـيــة
تـدعو مؤسـسة (املدى) لإلعالم والـثقافة والفنـون مجيع السادة رؤسـاء اإلحتادات والنقابـات واملنظامت ذات الصلـة بالعمل األديب والفني
والفكري إىل احلضور يف مقـر املؤسسة يف الساعة احلاديـة عرشة من صباح هذا اليوم للتداول يف مقـررات أسبوع املدى الثقايف والنتائج التي
متخضت عنه ،وخصوصاً وضع آليات ألسلوب رصف املنح الشهرية املخصصة للمثقفني ضمن عمل صندوق التنمية الثقافية.
تأمل املؤسسة أن يقـدم السادة املدعوون آراءهم مكتوبـة عىل شكل أوراق عمل وترشيحات ،للوصول إىل أفـضل الصيغ املمكنة يف هذا املجال.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
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"كان" ..ماركة عاملية يصقلها مهرجان السينام

كان  -فـرنسا( :كـان) التي حتـولت
"مــاركــة جتــاريــة مــسجلــة" تــشهــد
ن ـشــاطــا اقـتـصــاديــا كـبـيــرا جــراء
سيـاحــة االعمــال املتـواصلـة علـى
مدار الـسنة كمـا انها تسـتفيد من
دعــايــة استـثنــائيــة علــى مــدى 11
يــومــا بفـضل مهــرجــان الــسيـنمــا
الذي تضيفه وهو ثاني اهم حدث
يحـظ ــى بـتغـطـي ــة اعالمـي ــة بع ــد
االلعاب االوملبية.
ويقـول ديفيد لينار مساعد رئيس
بل ــدي ــة امل ــديـن ــة املـكلف الـتـنـمـي ــة
االقتـصــاديــة والــسيــاح ــة ورئيـس
شـركـة اسـتثمـار قصـر املهـرجـانـات
واملـ ــؤمتـ ــرات ان (كـ ــان) الـتـي تـقل
شه ــرته ــا عـن ب ــاري ــس لكـن تف ــوق
شهرة بوردو ونبيذها على الساحة
الـدوليـة "اصبحـت ماركـة مسـجلة
بفضل قيمتها اخليالية".
وقــد مت الـتقــدم بـطـلب عــام 2002
الـ ــى املـعهـ ــد الـ ــوطـنــي للــملـكـيـ ــة
الـصـنــاعـيــة ويف نهــايــة  2005الــى
هـيئ ــة تنـميـط الـســوق الــداخـليــة
العـتـم ــاد "ك ــان" م ــارك ــة م ــسجل ــة
بغـيــة احلـص ــول علــى حـمــايــة يف
الـ ـ ـ ــدول اخلـ ـمـ ـ ــس والـع ـ ـ ـشـ ـ ـ ــري ــن
االعـ ـضـ ـ ــاء يف االحتـ ـ ــاد االوروبــي.
وجتــرى مسـاع حـاليـا يف الـواليـات
املتحدة واوقيانيا وافريقيا.
ويــزور كــان سـنــوي ــا ثالث ــة ماليـني
شخـص  510آالف مـنهـم يف اط ــار
"سيـاحـة االعمـال" يـأتي  300الف
بـيــنهـم الـ ــى ق ـصـ ــر املهـ ــرجـ ــانـ ــات
واملؤمترات وحده.
وس ــمح م ـ ـ ــزيج خـ ـ ــدمـ ـ ــات ال ـنـقل
الفعــالــة واجملمــوعــة الكـبيــرة من
الف ـن ـ ــادق وامـك ـ ــان ـ ــات ال ـ ـسـكــن يف
موقع فـريد على شـاطئ البحر يف
اسـتقـط ــاب م ــؤمت ــرات الكـث ــر مـن
 300يـوم سنـويـا وهـو عــدد يسـاوي
عدد االيام املشمسة التي تشهدها
هذه املنطقة.
ويف عـام  2005حقق هـذا الـنشـاط
عــائــدات قــدرهــا  814مـليــون يــورو
وشـمل  16الف وظيفـة يف منطـقة
كــان علــى مــا يــوضح لـينــار الــذي
يـ ـ ــؤكـ ـ ــد ان قـ ـص ـ ـ ــر املهـ ـ ــرجـ ـ ــانـ ـ ــات
واملؤمتـرات "ليـس مخصصـا فقط
لـ ـب ـ ـ ـ ــريـق الـ ـنـج ـ ـ ـ ــوم بـل انـه رئ ـ ـ ـ ــة
اقـتـصــاديــة واجـتـمــاعـي ــة فعلـيــة"
لكان.

وتضيف كان ايضـا فعاليات اخرى
يف اجملـ ـ ــال االق ـتـ ـصـ ـ ــادي ب ـي ــنهـ ـ ــا
"تـاكـس فـري ايكــزبيــشن" (للـسلع
الفـاخرة) .ويـؤكد لـينار ان املـدينة
حت ـ ــاول االب ــتع ـ ــاد عــن امل ـبـ ـ ــالغ ـ ــة
املفرطة.
ويقــول مـي ـشــال شــوفـيــون رئـيــس
نقـابة اصحـاب الفنـادق يف كان ان
مهـرجـان كــان التــاسع واخلمـسني
مع اضــافــة يــوم علـيه مقــارنــة مع
العـام املـاضي "قـد يكـون له تـأثيـر

جيـد جــدا مع مجيء العـديـد من
الـنج ــوم وتـ ــوزيع مـتـ ــوازن لالفالم
عل ـ ــى م ـ ــدى االس ـب ـ ــوعــني" االم ـ ــر
الـذي يجعل النـزالء يبقـون حتـى
النهاية.
ويـ ــؤكـ ــد شـ ــوفـيـ ــون" :تـ ـشـكل ايـ ــام
املهــرجــان االحــد ع ـش ــر للفـنــادق
الـفخـمـ ــة  %80مـن رقـم االعـمـ ــال
الــشه ــري و %15مـن رقـم االعـم ــال
السنوي".
وي ـ ــوضح ان امل ـطـ ــاعـم واحلـ ــانـ ــات

واملقـ ــاهــي والفـنـ ــادق والـ ـشـ ــركـ ــات
الـعقـ ــاريـ ــة وشـ ــركـ ــات اخلـ ــدمـ ــات
(طعام ومضيفـات وتأجير سيارات
وغيـرهــا" )..تضـاعف فـرق الـعمل
ل ــديه ــا وتعـمل ب ـشـكل مـت ــواصل".
ويق ــدر م ــردود ذلـك بـ 150ملـي ــون
يورو.
وت ـ ـس ــتف ـيـ ـ ــد ايـ ـضـ ـ ــا ال ـ ـشـ ـ ــركـ ـ ــات
املتخـصصــة يف تنـظيـم املنــاسبـات
اخلـ ـ ــاصـ ـ ــة ال ـبـ ـ ــاري ـ ـس ـيـ ـ ــة م ــنهـ ـ ــا
واحملليـة .فــاحلفل اخليـري الـذي

تق ـي ــمه امل ـ ــؤس ـ ـس ـ ــة االم ـي ـ ــرك ـي ـ ــة
البحــاث االيــدز يتـطلـب ميــزانيــة
قدرها نصف مليون يورو يف االقل
لتــضيـيف املــدع ــوين ال ــذين يـبلغ
ع ـ ـ ــدده ــم  650عـل ـ ـ ــى م ـ ـ ــا يـق ـ ـ ــول
ج ــون ــاث ــان غ ــراي رئـي ــس مجلــس
ادارة شـركـة "جــاي جي ايفــانتـس"
ال ــذي ن ـظـم ه ــذه ال ــسه ــرة م ــرات
عدة.
وهذه الـسنـة يهتم غـراي بتنـظيم
سه ـ ــرة الطالق شـ ــركـ ــة خـ ــدمـ ــات

نساء لوركا ..كن عىل خشبة املرسح الوطني
بغداد /املدى
قـدم محتـرف بغـداد املسـرحي ،علـى قـاعـة املسـرح
الـوطني ،يوم  ،2006/5/14مسـرحية "نسـاء لوركا"
اعـ ــداد واخـ ــراج عـ ــواطـف نعـيـم ،متـثــيل فـ ــاطـمـ ــة
الـ ــربــيعـي ،عـ ــواطـف نعـيـم ،اقـب ـ ــال نعـيـم ،سـمـ ــر
محمد ،شعاع ضياء.
اعتمـدت عـواطف نعيـم يف مسـرحـيتهـا هـذه علـى
اربعة نصوص مسـرحية للوركا ،وطـوعتها خلدمة

نـص واح ــد ،اسـمـته ن ـس ــاء ل ــورك ــا ،واقـت ــربـت مـن
ط ــرحهــا هــذا يف اسـتلهــام ال ــوضع العــراقـي االن،
امل ـت ـم ــثل ب ـ ـ ــال ــبحــث ع ــن اخلالص مــن االزم ـ ـ ــات
النفـسيــة واالجتمـاعيـة من خالل احلــوارات التي
جتسدت بني النساء االربع ،وكـانت املرأة اخلامسة
هـي ال ــرم ــز الـ ــديكـت ــات ــوري املـتــسلــط عل ــى رق ــاب
النساء االربع.
واسـتـطــاعـت ع ــواطف نعـيـم بخـبــرتهــا ان متــسك

خيـوط اللعبـة املسـرحيـة ،وان تظـهر خـراب الروح
بني شخـصيـاتهـا علـى املـسـرح ،سـاعـدتهـا يف ذلك
دقة االداء ،والتفنن فيه من خالل ممثالت يدركن
حرفة التمثيل للمسرح.
لـقـ ـ ـ ـ ــد جنـح ــت د/عـ ـ ـ ـ ــواطـف نـعـ ـي ــم مـ ـ ـ ـ ــرت ــني يف
مسرحيتهـا هذه ،مرة حينمـا ادانت فكرة التسلط
ومجـدت روح احلـريـة ،ومـرة عنـدمـا جـاءت بهـؤالء
املـمــثالت االربع وشـكلـت هـي خ ــام ـسـتهـن ،وق ــدن
العمل الى شـاطئ النجـاح .وقد كـان املشهـد الذي
م ـشـطـت فـيه ي ــرم ــا /اقـب ــال نعـيــم ودايال /شع ــاع
ضـي ــاء ،والعــروس/ع ــواطف نعـيـم /شعــورهـن مـن
اهـم املـ ـشـ ــاهـ ــد الـتــي ظهـ ــرت يف املـ ـسـ ــرحـيـ ــة ،اذ
استطعـن ان يشـددن جمهـور املسـرح الى عـواملهن،
مـن خـالل املهـ ــارة الع ــالـي ــة ،الـتـي كــن علــيه ــا وال
ننـسـى املـشهــد االخيـر يف املـســرحيـة الـذي متـثل
بـقتل بـرنـاردا/فــاطمـة الــربيعـي من قـبل النـسـاء
االربـع ،ولـفـه ـ ـ ــا بـق ـم ـ ـ ــاش اح ـم ـ ـ ــر ،دالل ـ ـ ــة ال ـ ـ ــدم
والـتسلـط ،وتعلق عـواطف نـعيم وشعـاع مبالءتني
بـيضـاويـن مشـدودتني الـى سقـف املسـرح ،واطالق
صـ ــرخـ ــات قـ ــويـ ــة ،كـ ــانـت داللـ ــة اخلالص مــن كل
حاالت التسلط التي كنا عليها.
املالحظة التي يجب ان تقـال يف هذا املوضوع ،هو
ان تقـدمي عـرض مـسـرحـي يف مثل هــذه الظـروف
يعـد احتجاجا ضـد كل حاالت التطـرف ،ومغامرة
محسوبة ملصلحة العمل ومالكه( ،واقصد هنا كل
الع ـ ــروض ال ـتــي تق ـ ــدم وحت ـ ــاول جت ـ ـس ـيـ ـ ــد الهــم
الع ــراقـي ،واملالحـظ ــة االخ ــرى :مل ــاذا يـتـم تق ــدمي
العـ ــرض لـيـ ــوم واح ـ ــد فقــط؟ الـي ــس بـ ــاالمـكـ ــان
تقـدميه يف االقل لثالثـة ايام أُخـر ليـتسـنى الكـبر
ع ــدد من املـشــاهــديـن ان يتـلمـســوا جهــد الـفنــان
الـعـ ـ ـ ـ ــراق ــي ،وهـ ـ ـ ـ ــو يـق ـ ـ ـ ــدم عـ ـمـلـه يف ظـل امل ـ ـ ـ ــوت
والتهديد؟.

فـ ـ ــاخـ ـ ــرة يف "ايـ ـ ــدن روك" ف ـنـ ـ ــدق
الـنجــوم يف منـطقــة كــاب دانتـيب،
ستكلف  400الف يورو.
وتقـ ــول مـ ــاري بـيـ ــار بـيـ ــرونـ ــو مـن
شركـة "الـ اس او انتـرناشـونال" ان
املهـرجـان يـدر االمـوال علـى مـدار
الـ ـسـنـ ــة مـ ــوضحـ ــة" :يــطلـب مـنـ ــا
زبـ ـ ــائــن ت ـنـ ـظ ـي ــم سهـ ـ ــرات يـكـ ـ ــون
م ــوض ــوعه ــا ال ـسـيـنـم ــا يـتخـلله ــا
صـع ـ ـ ـ ــود ال ـ ـ ـ ــدرج الـ ـ ـ ـشـهـ ـي ـ ـ ـ ــر مـع
صحافيني وصائدي صور".

منـذ ان غـادرت املـراهقـة لـم اتشـاجـر مع احـد شجـارا بـااليـدي
واالرجل وظـننت لـزمن طـويل ان هـذا لن يحـدث لي ابـدا ولن
اجلأ اليه حتت أي ضغط كان .
قبل اسبوع اختلفت مع شخص يف قـضية بيع وشراء وكنت انا
الضحية فقـد اشتريـت ثالجة من شخص تـربطني بـه معرفة
وكـنت امـثل شـيئ ــا يف عني الــرجل وانــا ايـضــا ابــادلـه االحتــرام
واحرص علـى حتيته يف غـدوي ورواحي ولكن الـثالجة خـربت
الود الذي بـيننا ورجعت العيدها اليه بدعوى انه اشترط على
سـبيل الضـمان ان اعـيدهـا اليه يف حـالة حـدوث عطـب عارض
وهذا ماحدث.
بعد يـوم واحد عدت الى البيت الجـد زوجتي تريني ورقة تشبه
وصل الـكهرباء عـليها العبـارة التالـية  ( :عليك مغـادرة املنطقة
النكم (  ) ....واال تعرضتم للقتل ) .
اصـبنــا بــاالسهــال ان ــا وزوجتـي ورحنــا نـتحــرك كــاجمل ــانني يف
البيت وارتفع ضغطي وراحت زوجتي تضرب االطفال من دون
سبـب لم ( نتـزقنـب ) شيئـا ودخنـت علبـتي سكـائــر  .ويف الليل
جلــسنـا نـقلب االمــر ونعيـد تـرتـيب االحــداث وفجـأة صــاحت
زوجتي وهي تنظر يف الورقة :
 ابو ( فالن ) نحن لسنا (  ) ...ومنطقتنا ليست ( ) ...اخـذت منـها ورقـة التـهديـد ونظـرت فيهـا للـتأكـد وفكـرت قليال
ثم قلت :
 البـد انك فتحت الراديو عـلى اذاعة من اذاعات (  ) ...ورفعتالـصــوت فـسـمع الــراديــو احــدهـم وابلـغ عنــا .
ونفت زوجتي ان تكون قد فعلت ذلك .
يف الصـباح خـرجت من الـبيت مـتوجـها الـى عملـي  .احسـست
ان شيئا ما يحدث خلفي فالتفت قبل ان استقل سيارة االجرة
فـرايت ثالثـة اشخـاص تخـاف من اقــدامهم االرض يحـدقـون
بعيـون غائمة الي  .ويف الـعودة غيرت مسـاري وعدت من طريق
اخـر الجـد زوجـتي تقـول لـي وهي يف وضع كـانت علـيه عنـدمـا
ادخلـوهـا الـى غـرفـة العـمليـات لتـنجب لـي ابنـي البكـر  .قـالت
وهي جتر الكلمات من حلقها :
_ جاء رجل ملثم وسأل عنك .
لم امن حتـى الصـباح  .فكـرت يف كل االحتمـاالت وكنت ضـائعا
فـاذا كان التهـديد صحـيحا فعلـي مغادرة املنـطقة فـورا ولكنني
لـسـت (  ) ...والـكل يعــرف هــذا واذا كــان االمــر كــذلـك فلـمــاذا
يرسلون لي ملثما وهم يراقبون خطواتي؟.
اشـارت علـي زوجتي ان اشـاور (ابـو فالن) وهـو رجل كـان سمـاكـا
مـشهـورا ويعـيش عـيشـة املـشيخـة يف احلي وهـو البـد ان يكـون
علــى علـم بــأمــر كهــذا وهــو لـن يقـبل بــان يـتجــاوز احــد علــى
مكانته يف احلي .
ذهـبـت ال ــى (ابـ ــو فالن ) حـب ــوا مـن اخل ــوف وان ــا احـمل ورق ــة
التهـديـد واعيـد يف عقلي تـرتيـب الكلمـات كـي انطقهـا بتـراتب
مـفيد  .وفـعال استمع لي الـرجل بقلب مفتـوح و(صفن) قليال
ثم سألني :
_ هل حدث شيء لك خالل اليومني املاضيني ؟
_ كل هذه املصائب ؟
 ال  ..اقـصد هـل اختلفت مع احـد هل تشـاجرت مـع احد هللديك عداوات؟.
قلت :ال ،فطمأنني وقال لي :
 عد الى بيتك وانس االمر.يف اليـوم التـالـي الحقني الـرجـال الثالثـة وكـانـوا بـالـزي نـفسه
ولهـم النظـرة النـاريـة نـفسهـا ويف املسـاء خـابـرت اخـوتي وابنـاء
عمـومـتي وطلـبت مـنهم ايجـاد بـيت لـي يف منــاطقهم واخـذت
اعد العدة لـترك املنزل وخرجـت الذهب الى رجل ميلك سيارة
حـمل كـي اس ــأله عـن اج ــرة نقل االغــراض الح ـسـب ح ـســابـي
وعـنــدهــا م ــررت مبحل الــرجل الــذي اشـتــريـت مـنه الـثالجــة
وراعني ان اجده يتكلم مع واحد من الثالثة الذين يطاردونني
صبـاحـا وعلـى الفـور تـذكـرت كالم (ابـو فالن ) ووجـدت نفـسي
بكل قهـر اخلــوف اهجم علـى الـرجلني واكـيل لهمـا الـصفعـات
وهما يبادالنني الشيء نفسه .
يف ذلك املـساء منـت يف املستـشفى ولـكن زوجتي واوالدي كـانوا
يف اسعد ايام حياتهم .

فـريوز األكثـر ثـراء بـني الفنــانني العـرب
واشنـطن :يف ت قــر يــر هــا ا ل ـس ّ نــوي ا ملـتع ل ّـق ب ثــروات
ال ن ّ جـوم ال عـرب ،نـشـرت مج ل ّــة "آراب يــان ب يـز نـس"
األ مـيـ ــر كـي ّـ ــة ،ا ملــت خ ـص ـصـ ــة يف ا لـ ـشـ ــؤون ا ملـ ــا لـي ّـ ــة،
أر قـام ا ً خـيال ي ّـة عن ثروات ا لـن ّجوم ال عـرب ،حيث
ا حـت ل ّ ال ن ّ جـوم امل صـر ي ّـون ال قـائ مـة ،ب ثـروات تبلغ
ماليني ال د ّوالرات.
فـالف ن ّـان ع مـرو د يـاب بـح سـب ال ت ّ قـر يـر ،هـو أك ثـر
ا لـن ّ جــوم ال عــرب ثــرا ء ً حـيث تـصل ثــروته إ لــى 38
مل يـون دوالر ،تليه الف ن ّـانة ال كـبيرة ف يـروز بثروة
تصل إ لـى حدود الـ 34م لـيون دوالر ،بي نـما يحتل
الف ن ّـان ها نـي شا كـر املر تـبة ا لـث ّا لـثة بـثروة تـق د ّر
ب 32مل يـون دوالر ،و تـأ تـي الف ن ّـا نـة جنـوى كـرم يف
ا ملــر ك ــز ال عــا شــر بـث ــروة ت ق ــدر ب 12م لـيــون دوالر،
و هـي مبجمل هـا أرقام خـيا لـي ّة ،تـطرح ا لـكث يـر من
ا ل ـت ّـ ـ ـس ـ ـ ــاؤالت عــن م ـ ـص ـ ـ ــادر أ م ـ ـ ــوال ا لـف ـن ّ ـ ـ ــا نــني،
خ ـص ــو ص ـ ـا ً مع ت ــد ن ّـي عـ ــدد احل فـالت ال غـن ــا ئـي ّ ــة،
خـالل ال ع ــام ا ملـن ـص ــرم ،ا لـ ــذي ش هـ ــد ال كـثـي ــر مـن
ا مل ـ ـ ــآ س ــي ع لـ ـ ـ ــى ص ع ـيـ ـ ـ ــد ال ع ـ ـ ــا ل ــم ال ع ـ ـ ــر بــي كــكل،
خ ـص ــو صـ ـا ً يف لـبـن ــان و م ـصـ ــر ،ال ل ــذ يـن ي عـتـب ــران
مـر كــز ا ً فن يـا ً مه م ّـا ً ،و بـو ّا بـة ع بـور لـك ل ّ الف ن ّـانني
العرب.
لـكن ا ملـط ّلع ع لـى األر قــام ال تـي ت تـضـم ّن هــا ع قـود
ا سـت قـطـاب ا لـن ّ جـوم ا لـك بـار إ لـى شـر كـة "رو تـا نـا"،
يدرك أ ن ّ ال ش ّـركة تدفع أر قـام ا ً خيال ي ّـة لل ت ّعاقد
مـع الف ن ّــانني ا لـك بــار ،ح يـث دفعت أر قـا مـا ً تـصل
إ لـى املاليني ل لـت ّعا قـد مع كل من الف ن ّـانني عـمرو
د يـاب و صـا بـر ا لـر ّ بــاعي ،وأحالم و مـؤ خــر ا ً ع بـادي
اجلوهر.
ل كـن يبقى ال س ّؤال األهم ،عـن مدى مصداق هذه
األر قـام ،خ صـو ص ـا ً أ ن ّ مع ظـم ال ن ّ جـوم ،ي حـر صـون
ع ل ـ ــى عـ ـ ــدم اإلعالن ع ــن ح جــم ثـ ـ ــروات هــم ،كــي ال
يـق ـ ـ ــال لـه ــم " م ــن أ ي ــن لـك ه ـ ـ ــذا؟" ،أو أل ن ّ ه ـ ـ ــذا
اجلا نـب با لـذ ّات ،يب قـى من األ مـور اخلا ص ّـة التي
ال يحب أي ف ن ّان اخلوض فيها.

