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االتفــاق علــى اقــامــة معــرض شخــصي يف
م ــدينــة ( ه ــرانتـس ــا ) اجليـكيــة وهـي من
املــدن الق ــريبــة الــى احلــدود الـنمـســاويــة
ويقام املعرض يف منتصف العام املقبل .
 ما املقـترحـات التي مـن شانهـا ان تعززمـن التعـريف بـالفن العـراقي يف اخلـارج؟
ي ـشـكل دعـم الفـن ــان احل ــاف ــز االس ــاس يف
ن ـشـ ــر الفـن واالت ـص ــال مـع الع ــالـم اال ان
ذلـك غ ـي ـ ــر وارد يف ق ـ ــام ـ ــوس احلـك ـ ــوم ـ ــة
العـراقيـة بشكـل عام وضـمن اهتـمام وزارة
الثقافـة بشكل خـاص فالفـنان التـشكيلي
الع ــراقـي يعـيــش أس ــوأ الـظ ــروف ح ــالـي ــا
ولقــد طلـبت بـشـكل شخـصـي من الــسيــد

•كيف بدات فكرة
اقــامــة املعــرض يف
التشيك ؟
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدات ف ـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة
املـع ـ ـ ـ ــرض اواخ ـ ـ ـ ــر
ع ـ ـ ـ ــام  2004خـالل
ت ـ ــواج ـ ــدي ض ـمــن
وفد وزارة الثقـافة
العراقية للتدريب
عـلـ ـ ـ ــى صـ ـيـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــة
وتــرمـيـم االعـمــال
الف ـن ـيـ ـ ــة امل ـتـ ـضـ ـ ــررة ن ـت ــيجـ ـ ــة الـ ـ ــدمـ ـ ــار
وال ــتخـ ـ ــريــب ال ـ ـ ــذي تع ـ ـ ــرض له امل ـتـحف
العـراقي وكـنت قـد اصـطحبـت معي عـددا
مـن اللـوحــات وحيـنهـاعـرضـت علـي فكـرة
اق ــامـ ــة معـ ــرض شخـصـي ثـم وجهـت لـن ــا
دع ــوة مـن قـبل عـم ــدة م ــديـن ــة ب ــول ــشك ــا
االثــريــة الـتي تـضـم العــدي ــد من االبـنيــة
التــاريـخي ــة بيـنهــا قلعــة ( سفــايــا نــوف )
الـتي اقـيم املعــرض فيهـا ويعـود تــاريخهـا

ال ـ ــى ع ـ ــام  1221م وهــي م ـ ــرك ـ ــز س ـي ـ ــاحــي
وتــاريـخي كـبيــر تــزوره اعــداد من الــسيــاح
ال ـت ـ ـش ـيـك واالورب ـيــني واف ـت ـتـح املعـ ـ ــرض
بتاريخ 2006/4/8
 ما املوضوعات التي تضمنها املعرض ؟مع ـظـم االعـم ــال ك ــانــت تعـبـي ــري ــة متــثل
مبـ ـض ـمـ ـ ــونه ـ ــا امل ـ ــرأة ك ـم ـ ــوض ـ ــوع اس ـ ــاس
باعتبارها عنـصرا مهما لالسرة واجملتمع
ومتثل اخلـصب واجلمـال وكان عـددها 46
لـوحـة مخـتلفـة االحجـام واغـلبهـا زيـتيـة
على القماش .
 ايـن اقمـت املعــرض ومــا ردود االفعــال ؟اقيـم املعــرضــان يف مــديـنتـني هي م ــدينــة
بـولـشكـا التـاريخيـة والثـانيـة ( خـرودمي )
امـ ـ ـ ــا ردود االفع ـ ـ ــال فـك ـ ـ ــان ــت ايج ـ ـ ــاب ـي ـ ـ ــة
ومــشجعــة ب ـشـكل كـبـيــر اذ الق ــى املعــرض
اهتمـامـا غيـر طبـيعي من قـبل املسـؤولني
واجلمهـور التـشيكي ووسـائل االعـالم وقد
مـنحنا يف ضـوئها شـارة مدينـة ( بولـشكا
الــذهـبيــة ) ووجهـت لنــا عــدة دعــوات ومت

القضاء ينصف
كايت موس
لندن :حمل اخلميس أنباءً سارة
لعــارضــة األزي ــاء البــريـط ــانيــة الـشـهيــرة
كـ ـ ـ ــاي ــت مـ ـ ـ ــوس ،حـ ـي ــث رفـ ــض االدعـ ـ ـ ــاء
ال ـب ـ ــريـ ـط ـ ــانــي ت ـ ــوج ـيـه اته ـ ــامـ ـ ــات له ـ ــا
بـتعــاطـيهــا اخملــدرات علــى خلـفيــة صــور
نشرتها لها إحدى الصحف.
وقـال املدعـون القضـائيون الـبريطـانيون،
إنهـم لـن ي ــوجه ــوا اته ــام ــات إل ــى م ــوس
تــتعـلق مب ــزاعــم تع ــاطــيهـ ــا الك ــوك ــايـني،
والتي نشـرت يف إحدى صحف التـابلويد
وذلك علـى الـرغـم من تـوافــر دليل قـوي
على أن العارضة اجلميلـة كانت تتعاطى
مخدرات محظورة قانونا.
وكـانت صحيفـة الديـلي ميرور قـد نشرت
صـورا يف أيلول املـاضي ملـوس ،بدت فـيها
وكــأنهــا تـتعــاطـي الكــوكــايـني يف أستــديــو
مـ ـ ــوس ــيقــي غـ ـ ــربــي ل ـنـ ـ ــدن ،ح ـيــث كـ ـ ــان

صديقهـا آنذاك املـوسيقـي بيت دوهيـرتي
يسجل إحدى األغنيات.
ويأتي قـرار اإلدعاء الـبريطـاني يف أعقاب
حتقيق قـامت به الـشرطـة ،تضـمن بعض
األسـئلة الـتي وجهت ملـوس.لكن مـصلحة
اإلدعاء املـلكي قالت اخلمـيس إن هناك "
دليالً غير كاف" لتوجيه اتهامات.

عالج السمنة باملوسيقا

إنطالق مهرجان السينام اهلندية بديب
دبي :انطلقت فعاليات الدورة
الـ ـس ـ ــابع ـ ــة ملهـ ــرجـ ــان األكـ ــادميـيـ ــة
الهـنديـة الدولـية للـسينمـا يف دبي،
وم ــن املق ـ ـ ــرر أن تـ ـ ـس ـت ـم ـ ـ ــر مل ـ ـ ــدة 4
أيام.يعـرض املهرجان يف دورته هذه
مجـموعـة من
أجنـح األفالم الهـنــديــة تـضـم 31
فـيلم ـاً سيـنمــائيــا ،كمـا بـدأت
االسـتعــدادات الـنهــائـيــة
إلق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة احل ـفــل
الـ ـسـنـ ــوي الـ ــدولـي

املـديـر العـام لـدائــرة الفنــون التـشكـيليـة
وهي الــدائــرة املعـنيــة بــالفـن التـشـكيـلي
العــراقـي دعم الــوزارة القــامــة معــرض يف
جمهـوريــة التـشـيك ولـكن االجـابـة كــانت
ان الــوزارة ال تــدعـم مـثل هــذه االن ـشـطــة
وان الدائـرة ليـس لها مـيزانـية تـساعـدها
علـى دعـم مثل هـذه االنـشطـة النهـا غيـر
خـاضعـة لـلتمـويل املـركـزي ممـا اضطـرنـا
لتحـمل جمـيع تكــاليف الـسفـر والـشحن
يف حـني ان احلكــوم ــة التــشيـكي ــة تكفـلت
مـشكـورة بـاقـامتنـا وتـوفيـر سيـارة خـاصـة
وس ـ ــائق ف ــضال عـن االهـتـم ـ ــام االعالمـي
واحلفاوة الكبيرة التي قوبلنا بها .

ال ـس ــابع ألكــادميـيــة ال ـسـيـنـم ــا الهـنــدي ــة املقــررة إقــامـته يف
دبـي.هــذا وق ــد وصلـت أول مجـمــوعــة مـن جنــوم ال ـسـيـنـمــا
الهـن ــدي ــة إل ــى دبـي عل ــى رأسهـم الـنجـم الــشهـي ــر أمـيـت ــاب
بــاتشـان سفيـر أكـادمييــة السـينمـا الهنـديـة ،بـاالضـافـة الي
إيـشواريـا راي ،كونـكانـا سني ،فـاردين خـان ،ريتـش ديشـموك
وأرشد وارسي إلـى جانـب الشاعـر وكاتب الـسيناريـو املعروف
ج ــافي ــد أختــر.يــذك ــر ان حفل تــوزيع جــوائــز األك ــادمييــة
الـهنــديــة الــدوليــة للــسيـنمــا  2006يعــد أحــد أهم وأبــرز
املهـرجـانــات التي تـضيفهــا دبي ،وهي أول مـدينـة يف
منطقة الشرق األوسط تضيف هذا احلدث.

دمشق :
نـ ـ ــظـ ـ ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ـ ـ ــة
حـ ـ ـ ـ ـ ــديـ ــث ـ ـ ـ ـ ـ ــة
ألحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
ال ـعــل ـ ــمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء
س ــاويني
الـنمـ ـ
تـ ــعـ ــل ـ ـ ـ ـ ـ ــن أن
س ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع
املــوسـيقــا الكـالسيـكيــة ثالث ســاعــات ي ــومي ـاً
ـي ـ ــؤدي ـال ـ ــى الـتـخلــص مـن الـ ـ ــوزن ال ـ ــزائ ـ ــد.
ـري ــة علـ ــى الـعالقـ ــة بـني
ـظ ـ ـ
تعـت ــم ــد ـه ــذه الـنـ ـ
احلـالـة النفـسيـة وشهيــة اإلنسـان ،وإذا كـانت
األمـراض النفسـية مثل القلق واالكـتئاب من
شـأنها الـتأثـير علـى الشهيـة  ،فمن الـطبيعي

يف املغرب

فاس :توجت الطالبة
يف ك ـل ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـع ـل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم
القانونيـة واالقتصادية،
فـاطمة السـديري ،ملكة
ج ـم ـ ـ ــال "حــب املـل ـ ـ ــوك"
مبدينة صفرو ،ضواحي
م ــدينــة فــاس املغ ــربيــة.
ونـالت الطـالبـة املغربـية
لقـب الـ ــدورة  87نه ــاي ــة
األسـ ـب ـ ـ ـ ــوع املـ ـنـ ـ ـص ـ ـ ـ ــرم،
م ــتف ـ ــوقـ ـ ــة عل ـ ــى مل ـي ـ ــاء
أشـ ـ ـ ـ ــريف ،وص ـ ـيـف ـ ـتـهـ ـ ـ ـ ــا
األولـ ـ ـ ــى وسـ ـمـ ـيـ ـ ـ ــة ت ـ ـ ـشـقـ ـ ـ ــرون ــت،
وصـيفـتهــا الثــانيــة.نـيل الـطــالبــة
لقب ملكـة اجلمـال أغضـب كثيـرا
احلركات اليسارية ،وأفادت أخبار
مـن الكـليــة أن فـصــائل يـســاريــة
عق ــدت لقــاءات ع ـشـي ــة اإلعالن
عـن ف ــوز ف ــاطـم ــة ال ـس ــدي ــري،
وع ـب ـ ــرت عــن رف ــضهـ ـ ــا إقح ـ ــام
الـ ـ ـ ـطـلـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـ ــة يف مـ ـ ـثـل ه ـ ـ ـ ـ ـ ــذه
املـسـابقــات ،لم يقـتصـر األمـر

ع ـن ـ ــد االح ــتجـ ـ ــاج بل ام ـت ـ ــد إلـ ـ ــى مح ـ ــاك ـم ـ ــة
الطـالبات ،إذ تعتزم ،حسـب طلبة جامعيني من
الـكلـيـ ــة املـ ــذكـ ــورة ،محـ ــاكـمـ ــة ملـكـ ــة اجلـمـ ــال
والطـالبـات الـست اللـواتي شـاركن يف املـسـابقـة
نهــايــة األسـبــوع املـنـصــرم .مــا أغـضـب الـطلـبــة
الـي ـس ــاريـني ه ــو نـقل الفـتـي ــات يف سـي ــارات مـن
الــكل ـيـ ـ ــة .ويل ـ ــوح هـ ـ ــؤالء اتخ ـ ــاذ ق ـ ــرار لـ ـط ـ ــرد
الـ ـ ـط ـ ـ ـ ــالـ ـب ـ ـ ـ ــات م ــن
اجل ـ ـ ـ ــامـع ـ ـ ـ ــة عـ ـب ـ ـ ـ ــر
م ـنـعـهــن مــن ول ـ ـ ــوج
الكلية.
جتـ ــدر اإلشـ ــارة إلـ ــى
أن ملكة جمال "حب
امللـ ــوك"تــنحـ ــدر مـن
قـ ـ ــريـ ـ ــة ب ـ ـ ــامح ـمـ ـ ــد
بـ ـت ـ ـ ـ ــاون ـ ـ ـ ــات ،وس ـ ــط
املـغـ ـ ـ ــرب 20 ،سـ ـنـ ـ ـ ــة.
تـ ـق ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــم يف حـ ـ ـ ـ ــي
ج ـ ـ ـ ـ ــامـعـ ــي بـف ـ ـ ـ ـ ــاس
وتـتـ ــابع دراسـته ــا يف
القـ ـ ــانـ ـ ــون اخلـ ـ ــاص
بالكلية املذكورة.

سالمي للعراق  ..انا احبكم
هـ ــذا مـ ــا طلــبه مـنـي يـ ــوسف شـ ــاهـني تــبلـيـغه وذلـك يف خالل
حــديثـي الهــاتفـي معه قـبل يـومـني لتـهنـئتـه بنـيل اعلـى وسـام
فرنسي بدرجة قائد موقع خطياً من قبل الرئيس شيراك.
و (جــو) قــائــد حق ـاًُ يف مجــاله وقــد اضــاف للــسيـنمــا العــربيــة
الكـثيــر فكــراً وفنـاً ،ومــا مييـزه عـن بقيـة اخملـرجـني احتفــاظه
دائماً بـروحية الشبـاب ومتتعه بحيويـة وطاقة ال يـنضب ،علماً
انه اكمل يف اوائل هذا العام الثمانني من عمره.
يف الصيـف املاضـي كنت يف الـقاهـرة ،والتقيـت به كثيـراً ويف كل
مـرة كنت اجـده مبكـراً يف اجمليء الـى مكتبه ،مـتأنقـاً ببسـاطة،
نشيطاً ويحتسي القهوة ويدخن باستمرار.
وع ـن ـ ــدم ـ ــا ذك ـ ــرته بـقلــبه امل ـ ــري ــض ،ضحـك وق ـ ــال انه ك ـ ــان يف
املستشفى قبل ثالثـة اشهر وان حالته كانت خطرة واضاف انه
اليعرف العمل من غيرهمـا ..ماذا انتظر؟ بلغت الثمانني .ويف
خالل لقـاءاتي معه حتـدثنـا عن فكـرة فـيلمه الـذي يحضـر له
االن "هـي فــوض ــى" بعــد ان قــرأت الـنـص االولـي له ومـنــاق ـشــة
جوانب السيناريو الذي سيكتبه مع كاتب جديد ..كما تطرقت
احاديـثنا الـى مشـاريعه املقبلـة ومنهـا ،انتاج شـركته فيلـماً عن
االحتالل االمـريكـي للعـراق خـاصـة انه مهـتم مبـا يجــري فيه
ويتابعه باهتمام.
ويف حـديـثه معي كـان شـاهـني سعيـداً بـالـوسـام الفـرنـسي إذ ان
عـالقته بــالثقـافـة الفـرنـسيــة وطيــدة ومنـذ اعــوام منح جـائـزة
مهـرجان كـان الكبـرى عن فيلـم املصيـر ،وافالمه تـعرض هـناك
باستمرار.
وعل ـ ــى العـك ــس مـن ذلـك ف ـ ــأن عالقــته بـ ــالـ ــواليـ ــات املــتحـ ــدة
االميـركيــة تشـوبهـا بعـض الشـوائـب بسـبب من مـواقف يـوسف
العـديدة واملعـارضة للـسياسـة االميركـية ،واتضح ذلـك جلياً يف
فـيلمه االخيـر "اسكـندريـة نيـويورك" وايـضاً يف اجلـزء اخلاص
به مـن فيلـم " التـاسـع من ايلـول" حـيث مت اخـتيـار احـد عـشـر
مخـرجـاً عــاملي ـاً يقــدم كل واحــد منـهم وجهــة نظـره يف احـداث
ذلك اليـوم ،وفضل (جو) اختيار موضوع املـقاومة الفلسطينية
وتأثير السياسة االميركية على املشاعر العربية (شاهدت ذلك
قبل ثالثة اعوام).
يف خـت ــام كـالمه معـي ق ــال ي ــوسف ش ــاهـني "ع ــاوز اجـي بغ ــداد
م ـشـت ــاق الــيكـم" قلـت" ،تع ــال" ضـحك واجـ ــاب" ولكـن ال ــوضع
االمني يخوفني بلغي سالمي للعراقيني ..وانا احبكم..

الليثي يطعن به..

األم ــراض مـ ــؤدي ـ ـاً الـ ــى
أن ي ــك ـ ــون عالج ـه ــذه ـ
التحـرر من فـقدان الـتوازن بـني كميـة الطـعام
هن ــا تبــرز أهـميــة
ـ
ـتهالكه ــا.
ـ
والقــدرة علــى اس
املوسيقا ..فهي تضع اإلنسان يف حالة نفسية
تتــسم ـب ــاالستــرخــاء والهــدوء  ،وتـسـبح به يف
ـآف ــاق تغ ــم ــر نفــسه بــالـن ـشــوة احلــاملــة وتــؤثــر
بــالـضــرورة علــى املــراكــز املـتحـكمــة
بح ـ ــركـ ـ ــة املعـ ـ ــدة واألمعـ ـ ــاء يف املخ
ـ
فـتـصــدر صــرخــات اجلــوع ال ــزائفــة
ـابع ـ ــة ـم ــن القـلق والــتـ ـ ــوتـ ـ ــر..
الـ ــن ـ ـ ـ ـ
وي ـ ـظ ــه ـ ـ ــر أن الـ ــت ـ ـ ــوازن املـفـق ـ ـ ــود بــني
ـ
لل ــطعـ ـ ـ ــام والق ـ ـ ــدرة علـ ـ ــى
ـاج ـ ـ ــة ـ
احل ـ ـ ـ
ـ
لل ـ ــده ـنــي ـ ــات
ـزي ــن ـ
تخ ـ ـ ـ
اس ــتهـالكه بـال ـ
ـ
ينتهي بظهور السمنة .

إختيار ملكة مجال..
يثري غضب احلركات اليسارية

ابتسام عبد اهلل

حكم بـوقف عرض وتـوزيع
مسلسل "السندريال"

القاهرة :اصدر
م ــؤخ ــرا ق ــاضـي األم ــور ال ــوقـتـي ــة
حـكــم ـ ـ ــا ب ـ ـ ــوقـف ع ـ ـ ــرض وت ـ ـ ــوزيـع
مـسلـسل "الـسنـدريال" الـذى يـروى
قـصة حـياة سـعاد حـسنـى ،استـنادا
للـ ــدعـ ــوى الـتـي أقـ ــامــتهـ ــا شـ ــركـ ــة
"الـع ـ ـ ــدل ج ـ ـ ــروب" ،ح ـيــث س ـبـقــت
واشـت ــرت حق إنـت ــاج املــسلــسل مـن
الـ ـ ــورثـ ـ ــة مب ــبلـغ  3ماليــني جــن ــيه
مصرى.
هـ ــذا ومـنـ ــذ بـ ــدء تــصـ ــويـ ــر
املـسلسل الـذي ينتـجه جهاز
ال ـ ـس ـي ـنــم ـ ــا الــتـ ـ ــابع ل ـ ــوزارة
اإلعالم امل ــص ـ ـ ــريـ ـ ـ ــة وتق ـ ـ ــوم
ببطولته منى زكى ويخرجه
س ـمــي ـ ـ ــر س ـيـف ،وامل ـ ــش ـ ـ ــاكـل
حتـاصـره ،حـيث نـشـأت أزمـة
بني الـورثـة وممــدوح الليـثي
من ناحية ،وأزمة بني العدل
جـ ـ ـ ــروب والـ ـ ـ ــرقـ ـ ـ ــابـ ـ ـ ــة عـل ــي
املصنفـات الفنية مـن ناحية
اخـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،وذل ــك بـ ـ ـ ـ ــس ـ ــب ـ ــب
مــوافقـتهــا علـى الـسـينـاريـو
ال ـ ـ ـ ـ ــذي تـق ـ ـ ـ ـ ــدم بـه جـه ـ ـ ـ ـ ــاز
السينما لها.
مــن نـ ـ ــاحــيـ ـ ــة اخـ ـ ــرى طعــن

مم ـ ــدوح الل ـي ـثــي يف احلـكــم ال ـ ــذي
ص ــدر من ق ــاضي األمــور الــوقـتيــة
مبـنع تــداول مــسلــسل الــسنــدريال ،
وم ــن املقـ ـ ــرر أن تــن ــظـ ـ ــر محـكــمـ ـ ــة
جنــوب القــاهــرة يف الـطعـن اليــوم،
م ــؤكـ ــدا أن كل مـ ــا أذيع عــن أنه مت
إص ـ ــدار حـكــم ب ـ ــايق ـ ــاف تــص ـ ــوي ـ ــر
املسلسل ال أساس له من الصحة.
وأوضـح الليثي أن مـا صدر هـو أمر
وقتـي من ق ــاضي األمــور الــوقـتيــة
بـ ــإيقـ ــاف تـ ــداول امل ــسل ــسل حلـني
فحص املوضوع وال يزال التصوير
مـسـتمـرا حتـى اآلن يف بالتـوهـات
اســتـ ـ ــوديـ ـ ــو االهـ ـ ــرام ،ومـ ـ ــديــنـ ـ ــة
الـ ـ ـ ـ ــس ـ ــي ـ ــن ـ ــم ـ ـ ـ ـ ـ ــا ،ودار االذاع ـ ـ ـ ـ ـ ــة
القــدميــة  .ي ـشــار الــى أن هــذا
احلـكــم يعـتـبـ ــر مبـثـ ــابـ ــة وثــيقـ ــة
قـانــونيـة متـكن ورثــة كل املـشــاهيـر
مـن وقف تصـويـر أي أعمـال تتعلق
بسيرة حيـاة أقاربهم الراحلني دون
احلصـول على مـوافقتهم الكتـابية
علـى إنتــاج تلك األعمـال وقبـولهم
للنصوص الدرامية وما تضمه من
أحـداث إضافـة إلى حـصولهـم على
املقابل املالي املناسب.
جــديــر بــالــذكــر ان اخملــرج سـمـيــر
سـيف رشح ابـطــال املـسلـسل حـيث
اخـت ــار م ــدحـت ص ــالح لـي ــؤدى دور
"العـن ــدلـيـب" ،ت ــام ــر حـبـيـب ل ــدور
صالح جـ ـ ــاهــني ،سـ ـ ــام ــي مغـ ـ ــاوري
لــدور ك ــامل ال ـشـنــاوي ،غــادة رجـب
ســتك ــون جن ــاة الــصغـي ــرة ،شـي ــري
عــادل ستـظهـر يف شخـصيــة صبـاح
شـقيقـة سعــاد املتــوفيـة يف مـرحلـة
الشباب.
وعــب ـ ـ ــد العـ ـ ــزي ـ ـ ــز مخــيـ ـ ــون يف دور
محمد عبد الـوهاب ،ولطفي لبيب
يف دور األب ،وأحمــد عبــد احلي يف
دور مـج ـ ـ ــدي الـعــم ـ ـ ــروســي ،والن ـ ـ ــا
يـ ـ ـ ــوسـف يف دور نـ ـ ـ ــاديـ ـ ـ ــة يـ ـ ــسـ ـ ـ ــري
الــصـ ــديق ــة الـتـي أم ـضـت عـن ــده ــا
سع ــاد أي ــامه ــا األخـي ــرة ،املــسلــسل
تأليف عاطف بشاي.

أخبارهــــــــم من هــــــــــناك
يوسف أبو الفوز
الكاميــــــــــرا  ..عـــــــــني
صور التقطت أمس جملموعة من عارضات األزياء
اإلسبانيات يعرضن ثياب زفاف من تصميم املصممني
االسبانيني فيكتوريو ولكشينو خالل اسبوع عرض االزياء
يف مدينة برشلونة.

الكـاتب والـصحفي يـوسف ابـو الفـوز املقيـم يف فنلنـدا منـذ عـام
 1995ومـن انتــاج القـسـم الثقـايف لـلقنـاة االولـى يف الـتلفـزيـون
الـفنـلنــدي ،انـتهــى مــؤخــرا مـن اعمــال امل ــونتــاج لفـلم وثــائـقي
تلفــزيــونـي ،نــصف ســاعــة ،وي ـسـتعــد الجــراء اعـمــال تــصحـيح
االلــوان وضبـط الـصــوت علـى امـل ان يتـم العـرض يف اخلــريف
القادم ،والفلم الذي كتب السيناريو له واخرجه الكاتب بنفسه،
يحـمل انــطبــاعــاته اثــر زي ــارته العــراق ومــسقـط رأسه ،م ــدينــة
الــسمــاوة ،ويحــاول فـيه ان يــؤشــر بــشكل انـس ــاني الــى اخلــراب
الذي خلفه النظام الديكتاتوري املقـبور يف حياة اجملتمع العراقي ،يذكر ان الكاتب من
املـثقفني العـراقيني الـذين اضطـروا والسبـاب سيـاسيـة ملغادرة الـوطن عـام  ،1979وهو
ايضا من املساهمني يف حركة الكفاح املسلح يف جبال كوردستان .

عبد األمري اخلطيب
الفنان الـتشكيلي عبد االمير اخلطيب املقيم يف فنلندا
منـذ عام  ،1990وبعد ان انهى اعـمال معرضه الشخصي
اخل ــامــس ( 3اي ــار ـ  3ح ــزي ــران  ،2006واعـم ــال مع ــرضه
امل ـشـت ــرك يف جـن ــوب الــس ــوي ــد مــطلع ح ــزي ــران ،)2006
يستعـد يف االيام القادمـة للسفر الـى مدينة بـطرسبورغ
الــروسـيــة للـم ـشــاركــة يف املهــرجــان ال ـسـن ــوي للفـنــانـني
التـشكيـلني احملتـرفني ،الـذي يـقيمـه االرميتـاج الـروسي
صيف كل عــام ،وسيقـام هـذه املــرة يف االسبــوع االول من
شهر متـوز ويشـهد كل مـرة مشـاركة واسعـة من الفنـانني
مـن مختلف بلـدان العالـم وسيسـاهم الفنـان اخلطيـب باعـمال تـشكيلـية جـديدة
واعمال سبق له ان عرضها يف مرات سابقة

