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عىل ضفة النهرين  ..طبيعة ومجال وأسلوب حياة
بـغداد /سـتار جـاسم ابـراهيم:
هل ورث االحفـاد أســرار العيـش
قـ ـ ـ ــرب املـ ـ ـ ــاء م ــن اول ان ـ ـ ـسـ ـ ـ ــان
اكـتــشف ســر الـبقــاء مـص ــافح ـاً
بـن ــاظـ ــريه هـ ــذا الع ــالـم املـثـي ــر
لل ــده ـش ــة والعـمق يف الـتـفكـي ــر
الــوجــودي لهــذا اخمللــوق الــذي
سـخ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـط ـ ـب ـ ـيـع ـ ـ ـ ـ ــة ،عـل ـ ـ ـ ـ ــى
معـطائيتها ،ملزاجه ،ومصلحته،
ومـبعـث ســروره ،ودوام عـيــشه يف
رخ ــاء ف ــاق تـص ــوره ،عل ــى سع ــة
ذاك اخملـيال والـبصيـرة النـافذة
علـى مـا يـأتـي به املــستـقبـل من
مف ــاجـ ــآت وتقلـب ــات ،اخــضعه ــا
جميعها لنفس ذاك املزاج وذاك
اخملـي ــال؟! ســمف ــونـيـ ــة اخلل ــود
االبــدي خلــالق خــال ــد مبــدع ال
شـيء يــتف ـ ــوق عل ـ ــى اب ـ ــداعه اذ
جعل هذا املـاء وبدء كل مخلوق
حـي وك ــانــت الع ـظـم ــى الـتـي ال
ت ــرد م ـطـلقـ ـاً واب ــدا وبـت ــات ــا ،ان
تـكـ ــون اول ح ـضـ ــارة كـ ــونـيـ ــة يف
الــبقع ــة املق ــدس ــة الـتـي اسـمه ــا
العــراق الـطه ــور وعل ــى ضفــاف
الرافدين دجلة والفرات.
وبغـدادنا ام الـدنيـا يف عصـورها
الـ ــزاهـيـ ــة وع ـصـ ــورهـ ــا املقــبلـ ــة،
ب ــرغــم الك ــوارث والـن ــوازل الـتـي
حتـل بهـ ــا ،لـكــنهـ ــا زائلـ ــة ،ووجه
العروس يبقى زاهياً.
ن ــح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاور اآلن ب ــعـ ـ ـ ـ ـ ــض مـ ـ ـ ــن
التقـينـاهـم ونتـوغل يف عــواملهم
وم ـ ــا يـ ـ ــدور يف خل ـ ــدهــم وك ــيف
ي ـنـ ـظ ـ ــرون الـ ـ ــى دجل ـ ــة اخل ـي ـ ــر
والع ـطـ ــاء والـنـمـ ــاء وال نـنـ ـسـ ــى
فراتنا.
املواطـن كرمي خزعل احد سكنة
الضفاف يقول:
سـكـ ـن ـ ـ ــة بـغ ـ ـ ــداد يف االصـل ه ــم
سكنــة الضفـاف ويتـســاءل معي
مل ـ ـ ــاذا النه ج ـ ـ ــو مف ـت ـ ـ ــوح علـ ـ ــى
طـبـيعـ ــة اهلل اوالً ،والنه م ـص ــدر
الـرزق والعيش والـوفيـر املعتـمد
اس ــاس ـ ـاً عل ــى صـي ــد االسـم ــاك

لعـوائلنـا ولعـوائل اآلخـرين من
الع ــراقـيــني املك ــرمــني لل ـضــيف
وه ــم ميـ ـثـل اع ـ ـ ـ ــز ح ــت ـ ـ ـ ــى م ــن
عـ ــوائـلهـم! ألن ال ـضــيف ضــيف
اهلل وعلـيهـم اك ــرامهـم فهـم مـن
محلة الكرميـات والكرميات من
الك ــرم ومــن الك ــرائـم ممـن لهـم
صل ـ ـ ــة ب ـ ـ ــرس ـ ـ ــول اهلل وح ـي ـ ـ ــدرة
الك ــرار .وانهـم يـتخ ــذون الـنه ــر
الـكـ ــرمي وســيل ـ ــة لغ ـ ــذاء القـ ــوم
خ ــارج بغ ــداد ف ــالـنفــس طـيـب ــة
والبـ ـ ــد مــن ذكـ ـ ــر اآلخـ ـ ــريــن يف
العـيــش االن ـس ــانـي ال ــذي اع ــزه
اهلل واك ـ ــرمه .ولـ ــذلـك نـ ـش ـطـت
ص ـن ـ ــاعـ ـ ــة القـ ـ ــوارب واالبالم يف
هـذه البقعة العراقيـة الشريفة.
ون ـ ـش ــط كـ ـ ــذلـك ع ــمل ش ـبـ ـ ــاك
الـصيــد .ففي جــانب الـرصـافـة
تـبـ ــدأ ال ــضفـ ــاف مـن مـن ــطقـ ــة
ال ـصـي ــد االع ـظـمـيـ ــة املق ــدس ــة
ب ــام ــامه ــا االعـظـم وال ــسفـيـن ــة
تقـ ــابله ــا مـنــطقـ ــة الك ــاظـمـي ــة
بــامــامـيهــا االعـظـمـني مــوســى
ال ـكـ ـ ـ ــاظ ــم ومـحـ ـمـ ـ ـ ــد اجلـ ـ ـ ــواد،
واب ـت ـ ــداءاً مــن ن ـ ــادي اجمل ـ ــاه ـ ــد
سابقاً (نـادي الكاظميـة حالياً)
م ـ ــرورا بـ ـ ــالعـ ـطــيف ـيـ ـ ــة (بغ ـ ــداد
واملـ ـن ـ ـص ـ ـ ــور س ـ ـ ــابـقـ ـ ـ ـاً اي ـ ـض ـ ـ ــا)
فــالقـمــريــة مقــابل مـسـتــشفــى
الـ ــوالدة يف الك ــرخ وهـي ش ــرائح
ب ـ ـ ـ ــاب الـ ـ ـ ـسـ ـيـف وال ـ ـ ــش ـ ـ ـ ــواك ـ ـ ـ ــة
والكـرميـات واملـصبغـة واملـربعـة،
يقـ ـ ــال ان امل ـنـ ــطقـ ـ ــة امل ـ ـس ـمـ ـ ــاة
عنـدكم بـالكـرميـات هي مـدافن
لكــرائم االمـام احلـسن بـن علي
بـن ابـي طــالـب بـن عـم رســولـنــا
صـلـ ـ ـ ـ ــى اهلل عـل ـ ـيـه وعـلـ ـ ـ ـ ــى آلـه
وسلم.
الوج ـ ـ ــود لـه ـ ـ ــذا االع ـتـق ـ ـ ــاد وال
يـوجــد عنـدنــا مثل هـذا املــدفن
ال ــذي ذك ــرت رغـم م ــا ش ــاع عـن
طـ ـ ــريـق بع ــض ال ـنـ ـ ــاس .ولـكــن
الـصحـيح واملعـتمــد ان ضفـتنــا
او منـطقـتنـا تـسمـى يف الـعصـر

وقفة

منظمة األنوف الطويلة
نزار عبد الستار

العباسي االول والثـاني رقة ابن
د ح ـ ــروج ون ـ ـس ـب ـ ــة ال ـت ـ ـس ـم ـي ـ ــة
لكـرائـم بنـات العـرب واملـسلـمني
الـل ـ ـ ـ ـ ــواتـ ــي س ـكـ ــن م ـ ـن ـ ـ ـطـق ـ ـ ـ ـ ــة
الصاحلية.
* لــنع ـ ــد لــبقـي ـ ــة ش ـ ــرائـع نه ـ ــر
دجلتنا اخلالدة.
 اولهـ ــا ش ـ ــريعـ ــة كـ ــرادة مـ ــرميوشـريعـة العبـاسيـة خلـف جسـر
اجلـمه ــوري ــة احل ــالـي ،وتـنـتهـي
ه ــذه ال ـش ــرائـع يف الك ــرخ عـن ــد
جـزيــرة ام اخلنـازيـر كــانت تقـام
ف ــيه ـم ـ ـ ــا الـكـ ـ ــسالت واحلـفالت
املقامية واملربعاتية ايام االعياد
االسالمـيـ ــة وم ـ ــا بعـ ــدهـ ــا ممـ ــا
تع ــورف علـيه بـ ــالكــسالت الـتـي

تـعـق ــب ايـ ـ ـ ــام االعـ ـيـ ـ ـ ــاد والـ ـت ــي
يختــرعهـا هــواة الكـسل والفـرح
اجملتلب مبختلف االعذار.
* هذه املعلـومات هل استقـيتها
مـن الكـتب ام الــسمــاع مـن هنــا
وهناك؟
 احلـق ـ ـيـقـ ـ ـ ـ ــة ان اغـلـ ــب هـ ـ ـ ـ ــذهاملـعل ـ ــوم ـ ــات اســتق ـي ـن ـ ــاه ـ ــا مــن
احــاديث ابــائنـا واجـدادنــا وكبـار
الـقـ ـ ـ ـ ــوم فـ ـي ــن ـ ـ ـ ــا م ــن مـ ـثـقـف ــني
ومـؤرخـني احبــوا العــراق واهله،
وايضــا عن طـريـق الكتـب لكبـار
م ـ ـ ــؤلف ـي ـنـ ـ ــا ام ـثـ ـ ــال املـ ـ ــرحـ ـ ــوم
مـصطفـى جـواد واحمـد سـوسـة
وعـبــد الــسالم االعـظـمـي وعلـي
ال ــوردي وغـي ــرهـم مـن جه ــاب ــذة

التـاريخ واملعرفـة ،اضاف إلـى ما
حتـ ـصـل عل ــيه مــن مـعل ـ ــوم ـ ــات
خالل مـعايـشتنـا لدجـلة اخلـير
لشـاعر الـدنيا بـاجمعهـا محمد
مهـدي اجلواهـري شاعـر العرب
االكبر.
* يــشتــرك يف احل ــديث الــسيــد
بــاسم جــاسـم من سـكنــة احمللــة
ذاتهـ ــا ومـن عـ ـشـ ــاق ال ــضفـ ــاف،
واشهـر شـواء للـسمك املـسكـوف
يف جانب الكرخ يقول:
 يف جـ ــانـب الـ ــرصـ ــافـ ــة وكـمـ ــاتفضل االخ كـرمي تبـدأ الشـرائع
النهـريــة من االعـظـميــة شمـال
بغــداد لـتتـصل بـشــريع ــة البــاب
ال ـشــرقـي جـنــوبــا ،ومــا بـيـنهـمــا

شـرائع احملمـديـة (بـاب املـعظم)
فشريعته املصنفة ورأس القرية
وكــانـت هــذه ال ـش ــريعــة س ــابقــا
عـلـ ـ ـ ــوة لـ ـبـ ـيـع ال ـ ـ ـسـ ـمــك احل ــي
لصـاحبهـا املـرحـوم احلـاج شكـر
ثم شـريعـة املـربعـة عنـد الـسيـد
سلطـان علي وكـانـت تكثـر فيهـا
اجلـ ـ ــراديغ ص ــيفـ ـ ــا ي ــتخـ ـ ــذهـ ـ ــا
الـبغــدادي ــون منـتجع ــا ملمــارســة
فعـ ــالـيـ ــات الـ ـســبح وامل ـصـ ــارعـ ــة
وكـ ــذلـك اجلـمـ ــال اجلـ ـسـمـ ــانـي
ومبــا يتـوفــر من ادوات بـسـيطـة
واحيــانــا بــدائيــة .واعـتبــارا من
ثالث ـي ـن ـي ـ ـ ــات القـ ـ ــرن املـ ـ ــاضــي
اضـيفـت للــسبــاحــة واملـصــارعــة
رياضة الكمال اجلسماني.

جامعة املوصل تشارك يف ندوتني علميتني
يف حلب والقاهرة
املـوصل /بـاسل طـاقـة :ت لـقت جــام عــة
ا مل ــوصل ا ل ــد ع ــوة ل لـم ـش ــار ك ــة يف ن ــدو تـني
ع لـمـيـتـني يف جـ ــام عـتــي ح لـب ا لـ ـس ــور ي ــة
وال ق ــا ه ــرة ا مل ـص ــر ي ــة و ق ــال م ــد يـ ــر اعالم
ا جلـام عــة لل مـدى ان ال نـدوة االو لـى ا لـتي
سـتقي مـها جـام عـة حلب بـرعا يـة املن ظـمة
االسال مـيــة ل لـتــر بـيــة وا لـث قــا ف ــة والع لــوم
س ـتـكـ ـ ــون حت ــت ش ع ـ ـ ــار (ت ع ـم ــيق ا لـ ـ ــو عــي
واح تــرام اخل صــوص يـات وا لـن تــاج الث قـايف
يف ال ع ـ ــا ملــني ال ع ـ ــر بــي واالسال مـي) حـيـث
ت ه ــدف تـلك ا لـن ــدوة ا لـ ــى ت ع ــز يـ ــز ج ه ــود
ا لـ ــدول ال ع ــر بـيـ ــة واالسال مـي ــة يف تـف عـيل
االت ف ــا قـي ــات ا ل ــدو لـي ــة ا ملـت عـل ق ــة ب ــا ب ــراز
ا ل ـت ـنـ ـ ــوع ا ل ــث ق ـ ـ ــايف ل ل ـ ــش عـ ـ ــوب وا ح ـتـ ـ ــرام

(أيــام) جــورج وســوف
األسبـوع املقبـل
دمشق :تقـرر طــرح األلبـوم اجلـديـد للـمطـرب الــشهيـر جـورج وسـوف،
والذي يحـمل عنوان "هي االيام" يوم  11متـوز اجلاري ،وذلك بعد غياب
أكث ــر من عــامـني عن الـســاحــة الـغن ــائي ــة.األلب ــوم انتــاج شــركــة روتــانــا،
ويتـضـمن  8أغـنيــات مـنهــا أغـنيــة "حـنيـنك حـنيـني"" ،بـسـتنــى بــاليــوم
واليـومني"" ،مستني مني إيه" ،و"خسرت كل النـاس عشانوا"" ،يا حبيبي
والزمن دوار" "هي األيـام"يشهد هذا االلبوم تعاون وسوف
مع ع ــدد مــن امللحـنـني والــشع ــراء مـنهـم الـي ــاس ن ــاص ــر،
وطــارق أبــو جــودة ،بــاالضــافــة الـي ولـي ــد سع ــد ،وامجــد
الع ـطـ ــايف ،ويع ــد ه ــذا األلـب ــوم ث ــانـي تع ــاون بـني ج ــورج
وسوف وروتانا.

خـصو صـيا تـها و تـشجيع ث قـافة ا لـت سـامح
وحوار احلضارات
ا مـا ال نـدوة يف جـام عـة ال قـا هـرة فـست كـون
حتـت شعار (ن حـو تعليم عـا ل ٍ م شـترك يف
ال عـ ــا لــم ال عـ ــر بـي) و تـن ـظــم هـ ــا ا جلـ ــام عـ ــة
بـالت عـاون مع اجمل لـس ال عـربي ل لـدرا سـات
العل يـا والبحث العل مـي والهيئة اال ملـانية
لل ح ــوار حـيـث سـي ـش ــارك فـي ه ــا ع ــدد مـن
اال س ـ ــا ت ـ ــذة وا ل ـت ـ ــدر ي ـ ـس ـيــني يف جـ ـ ــام ع ـ ــة
ا ملـوصل مـن اجل االست فـادة من ا خلـبرات
ال عـ ــا ملـي ـ ــة يف م جـ ــال ا لـ ــدرا سـ ــات ا لـع لـيـ ــا
وا ل ــب حــث ا لـع ل ـمــي و ل ـتـ ـ ــو ح ـيـ ـ ــد م ـنـ ـ ــاهج
ا لـب حــث الع لـمـي يف ع ــدد مـن ا جل ــام ع ــات
العربية.

يـوم الـتقيـت بعبـاس الـدهـني يف عمـان ،كـانت الـ( )L.N.Oمجـرد
رابطـة صغيرة ،تضم سبعـة من اشهر هواة فـن الكذب يف الشرق
االوسط ،وكان الدهني يعـمل جاهدا على نشـر مباديء جديدة،
واالتصال باشهر الكذابني يف العالم.
عبـاس الـذي عـرفـته يف فتـرة مـكلفيـة اجليـش اشتهـر بـانه كـان
يقـود طـائـرة حــربيـة اسقـطتهــا البحـريـة االيــرانيـة يف اخلـليج
العـربي وطارده قـرش جائع فـسبح عائـدا إلى العـراق عن طريق
شط العـرب واستمـرت املطـاردة حتـى وصال إلـى مـنبع دجلـة يف
تــركيــا وهنــاك هلك القـرش مـن التـعب فقــام عبــاس بتـقطـيعه
وتعلـيبـه وبيعه وبـثمـنه قضـى اجــازة يف اسطـنبـول ثم عـاد إلـى
العراق.
بعـد مـرور عــام علــى اللقــاء وصلتـني دعــوة انيقـة مـن منـظمـة
Long noses orgnizationحلـضــور مــؤمتــرهــا العــاملـي يف عمــان.
وقـبل ان ارد علــى الــدعــوة اتـصل بـي احــدهـم وطلـب مقــابلـتـي
لتـسـليـمي رســالــة هــامــة .الــرســالــة ك ــانت مـن رئيــس املنــظمــة
املؤقت :عباس الدهني.
توجهت إلـى عمان يف الطائـرة حيث وجدت عبـاس ينتظرني يف
مطار امللكـة عاليـا .ويف الطريق إلـى الفندق اخبـرني ان العراق
علــى وشك ان يفقـد رئـاسـة املنـظمــة وان سمعــة البلـد العـامليـة
متوقفـة على شهـامتي وشـرح لي املوقـف قائال :منـظمتنـا تضم
 1500كــذاب من  98دولــة وهي ذات اهـداف سـريـة النهـا تـسعـى
إلى اسقـاط منطق القـوة والعنـف وتتطلع إلـى االستيـالء على
العــالم وهــدم هـيكـليـته الــسيــاسيــة والعــسكــريــة واالقتـصــاديــة
واعــادة صيــاغتـه من خالل املــستقـبل وليــس التـاريخ والـقضـاء
نهائيا على الصراعات العاملية وتفكيكها.
وتـابع :هـدفنـا يتحـدد يف ان نكـذب كـذبــة كبيـرة وعـظيمـة نغيـر
بهـا العالـم دون اللجوء إلـى العنف .كـذبة جـديدة نـستبـدل بها
الكــذبــة القــدميــة الـتي اطــاحـت بحــظنــا .انــا اسـتخــدم كـلمــة
الكـذب لكـي تفهمـني وهـذه الـكلمـة ال وجـود لهــا عنـدنـا فـنحن
نـستخـدم عبـارة االنف الطـويل وهي اسـطورة اخالقـية مـشهورة
اطلقت لتخويف االطفال من الكذب.
امـسك بيـدي وقـال :املـوقف صعب جـدا .مطلـوب مـن كل عضـو
يف املنظمة تقدمي رؤية للنظام العاملي البديل تتكون من 7000
كـذبـة وسـوف يـتم اخـتيـار االفـضل والـدولـة الـتي تفـوز سـتكـون
الـرئـيس االبـدي لـلمنـظمــة وهي التـي ستقـود العـالم اجلـديـد.
جمـاعتـي من العـراقيني تـركـوا املنـظمـة وانخـرطـوا يف العـمليـة
السياسية وميكنك معرفتهم اذا ما دققت النظر يف انفوفهم.
اوقف السيـارة وبرم جـسده قـائال :اريدك ان تـساعـدني يف وضع
بــرن ــامج للع ــالم نـتحــرك علــى ضــوئـه ونتــوغل مـن خالله إلــى
البـرملـانــات العــامليــة واحلكـومـات وصـوال إلــى حتقـيق االنقالب
العـظيم ..جـد لي مـا يـوازي جمـال وسحـر كلمـة الـدميقـراطيـة
وسأضمن لك تأييد النصف السفلي من االرض.
طلـبـت مـن عـبـ ــاس ان ال يـ ــريـنـي خـلقــته وان يـتـ ــركـنـي افـكـ ــر.
انقــطعـت عــن العـ ــالـم يف فـنـ ــدق انـتـ ــر كـ ــونـتـيـنـيـنـتـ ــال ورحـت
استعـرض عـذابــاتي احليـاتيـة ولـكن عبـاس اصـر ان ميــدني بني
احلني واالخر بقصاصات ورق يكتـب عليها شعارات يستلها من
النظام الـداخلي للمنظمة يشحن بهـا مخيلتي ويحفزني على
اجناز املهمة.
بعــد ثالثـة ايـام تـركـت لعبــاس عنـد مــوظف اسـتقبــال الفنـدق
رزمــة اوراق مع رسـالـة قـصيـرة كـتبـت فيهــا :جمعـت لك ابــسط
 7000حلـم ع ــراقـي لـم يـتـحقق .اع ــذرنـي ال نـنـي لـم اك ــذب .ثـم
حملت حقيبتي وعدت إلى بغداد برا.
مرت اسابـيع عدة قبل ان تـصلني رسالـة من عباس يقـول فيها:
مت اخـت ــراع جه ــاز ميكّـن الـطـيــار ،اذا م ــا سقـط يف الـبحــر ،مـن
ال ـسـب ــاح ــة ب ـس ــرع ــة وه ــذا اجله ــاز ي ـسـتـطـيع ان ي ـسـبق اس ــرع
االسـم ــاك مـن بـيـنهـ ــا القـ ــرش ..احالمـن ــا الـب ـسـيـط ــة الب ــد ان
تتحقق ياصديقي حتى وان طالت انوفنا كثيرا..
الـتـ ــوقــيع:عـبـ ــاس الـ ــدهـني الـ ــرئـي ــس االبـ ــدي ملـن ـظـمـ ــة L.N.O
العاملية.

مهـــرجــان
الرقـص الشـرقي

العطور تساعد يف االمتصاص
الزائد ألشعة الشمس
بغـداد /املـدى :متـثل الـب ـش ــرة
الـ ـنـقـ ـيـ ـ ـ ــة ألـف بـ ـ ـ ــاء اجلـ ـمـ ـ ـ ــال

لديحـواء  ،ولكن أشعـة الشـمس
القوية تهددها وتهدد نضارتها ،
ويح ــذر األطـب ــاء مـن أن هـن ــاك
بعـض األدويـة واملــراهم تـسـاعـد
علـى االمتـصاص الـزائد ألشـعة
الشمس ،لذا عليكِ جتنبها قبل
التعـرض لهــا و منهـا فـيتـامني أ
احل ــامـضـي امل ـسـتعــمل يف عالج
ح ـ ـ ــب الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ــم ـ ـ ـ ـ ـ ــس أو ل ـعــالج
التجـاعيــد والعطـور واملـنظفـات
ومـسـتحـض ــرات التـجمـيل الـتي
حتتـوي على مـادة ال فراجـناس
( )fragnaceو بـ ـ ـ ــعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــض
امل ـ ـ ـ ــضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادات احلـ ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
كـالـتتــراسكـلني ومــدرات البـ ـ ــول
وأدوية القلب والكلى والكبد.

الكاميـــرا  ..عيــن
مجموعة من الصور
التقطت أمس للنجمة
الفرنسية كاترين
دينوف اثناء حضورها
مؤمتراً صحفياً يف
فندق يف العاصمة
البرتغالية لشبونة
خالل حضورها مهرجاناً
لالفالم املوسيقية.

القــاهــرة :ا خ ـت ـتــم م ه ـ ــر جـ ـ ــان ال ق ـ ــا ه ـ ــرة
الدولي" ل لـرقص الشر قـي" والذي شاركت
فـيه  800راق صـة من  20دو لـة ،ومت تـس لـيم
ال تـاج الذ هـبي لل فـائزة األو لـى  ،باال ضـافة
ا لــى بــد لــة ر قـص جنــوى فــؤاد .هــذه ال بــد لــة
رق صـت بها جنـوى فؤاد ا مـام ك يـسن جـر ،و قد
فازت جنـوى بدرع " عـروس الر قـص"فى ل يـلية
اف تـتاح ا ملـهر جـان ،ه نـاك اي ضـا جوا ئـز ذه بـية
لل فـا ئـز تـني ال ثــان يــة وال ثــال ثـة بـاال ضـا فــة الي
جا ئـزتي جل نـة التحكيم ا خلـاصة .و قـد قدمت
الراقصة دي نـا محاضرة عملية ل  800راقصة
عـن ف نــون ا لــر قـص ا لـشــرقي ،حـيث أ كــدت ان
ا لـ ــر قــص ا لـ ـشـ ــر قـي فـن م ـص ـ ــري وصل ا لـي
ال عـامل يـة وان امل هـر جـان هـذا ال عـام ا كـد علي
اال ه ـت ـمـ ـ ــام ا لـك ـب ـيـ ـ ــر بـ ـ ــا لـ ـ ــر ق ــص مــن دول
ا لـي ــا ب ــان و ك ــور ي ــا .جت ــدر اال ش ــارة ا ل ــى انه
سـيـتـم اعالن تــو صـي ــات امل هــر جــان و مـن هــا
ا ن ـش ــاء ن قــا ب ــة ل لــرا قـصــات و عـمل ش عـبــة
لـه ــن يف ـنـق ـ ـ ـ ـ ــاب ـ ـ ـ ــة ا ملـه ــن ا لـ ـتـ ـمـ ـثـ ـيـل ــيـ ـ ـ ـ ــة
ل لــم ح ـ ــا ف ـظ ـ ــة ع لـي كـي ـ ــان هـن و حـم ـ ــا ي ـ ــة
ح قـ ــوق هــن وان ت قـ ــوم ا لـ ــدو لـ ــة بـ ــر عـ ــا يـ ــة
ـرج ـ ـ ــان و ت ــق ـ ـ ــدمي ـال ـ ـ ــد ع ــم االد ب ــي
ا مل ــه ـ ـ ـ ـ
واملعنوي.

عيون الناس
حظر جتوال
(حظـر جتـوال) مسـرحيـة من تـاليف واخـراج الفنـان
مهـنــد هــادي ..متـثـيل رائــد محـسـن وسـمــر قحـطــان
كومـيديـا سوداء ..تـسخر مـن الهم املنتـشر يف احلـياة
الع ــراقـي ــة ال ــراهـن ــة ،يـنــطلق ع ــرضه ــا عل ــى امل ـس ــرح
الوطـني يف السـاعة الـواحدة مـن ظهر كل يـوم ..بدءاً
من االثنني  10متوز 2006.
بهلول
يـبـ ــدأ ..هـ ــذا الـي ـ ــوم ..االربعـ ــاء ..ت ـصـ ــويـ ــر حـلقـ ــات
املسلـسل التلفـزيونـي اجلديـد (بهلول) تـأليف ضـياء
سالـم ..متثيل نخبـة من جنوم الـفن العراقـي ..انتاج
شركة (العني).
وستـنشـر (املـدى) تقـريـراً مفـصال عن اجـواء تصـويـر
هذا املسلسل يف االعداد القريبة ..املقبلة.

الصور السياحية
افتتح ..يـوم أمس ..الثالثـاء ..الرابـع من متوز 2006
معـ ــرض (ال ـصـ ــور الـ ـسـيـ ــاحـيـ ــة) الـ ــذي تقـيــمه وزارة
الـدولـة للـسيـاحـة واآلثـار علـى قـاعــة فنـدق املـنصـور
ميليا.
رجال اعمال
(ملتقى املستوردين ورجـال االعمال الدوليني) الذي
يقام يف هـولندا خالل تشـرين الثانـي  2006سيشارك
فيه العـراق ،بـوفـد من احتـاد املـستـورديـن واملصـدرين
العراقيني ،يضم صناعيني وجتاراً.
 14متوز
احـتفــاءاً بــذكــرى ثــورة  14مت ــوز  1958يقـيـم احلــزب
الشيـوعي العـراقي حفال ً جمـاهيريـاً يوم اجلـمعة 14
متـوز  ،2006تشـارك فـيه منـظمـة (الطـريق) مبعـرض

فــوتــوغ ــرايف للفـن ــان محـم ــد لقـمــان ،واع ــادة تقــدمي
االناشيد التي تغنت بالثورة يف حينها.
حملة نحتية
(حملة فنية) ينـظمها قسم املصاهر الفنية ،يف دائرة
الفـن ــون الـت ــشكــيلـي ــة ،ل ـصـي ــان ــة وت ــرمـيـم االعـم ــال
النحتية ..مـن نصب وجداريات ،متـضررة ،يف ساحات
بغـداد .يجري ذلك وفق جدول مت االتفـاق بشأنه مع
امانة بغداد.
قوة الشعر
(قـ ــوة ال ــشعـ ــر) محـ ــاضـ ــرة يـلقــيهـ ــا الـ ـشـ ــاعـ ــر مـ ــازن
املع ـمـ ـ ــوري ،ص ـبـ ـ ــاح اجل ــمعـ ـ ــة  7متـ ـ ــوز  2006ض ـمــن
البـرنامج الثقايف املوسمـي ملنتدى االدباء والكتاب يف
االسكنـدريـة ،التـابع لالحتـاد العـام لالدبــاء والكتـاب
يف العراق ،كقراءة يف كتاب يحمل العنوان ذاته.

