
أول صـــــانع أختــــــــــام يف بــــابـــــــــــل

عيــــــــون النـــــــــــــاس

General Political Daily

http://www.almadapaper.com

Editor - in- Chief

Fakhri Karim

E.Mail-almada@almadapaper.com

(13) July 2006

القاهرة : الفنانة ليلى علوي هددت مؤخرا الشركة
املـنـتجــة ملــسلـــسلهــا الـتلـيفــزيــونــى اجلــديــد"نــور
الــصـبـــاح" بــــأنه إذا لـم يـتـم عــــرضه يف رمــضـــان
القـــادم فــســــوف تلغـي أي تعـــامالت أخـــرى مع
الـشــركــة.وتـسـتعــد لـيلــى حـــاليــا للــسفـــر الي
هــولنــدا لتـصـويـر بــاقي مـشـاهـدهـا فـى "نـور
الـصباح " تـأليف مجـدي صابـر، وانتاج مـحمد
فـــوزى، ومن اخــراج يــوسف شــرف الـــدين.جتـســد
ليلـى يف "نور الصباح " دور مرشدة سياحية جتوب
مصــر شمــاالً وجنـوبــاً مع اجملمـوعـات الـسيــاحيـة
لشـرح التاريخ املصري القدمي، ويشاركها فى بطولة
املسلسل هـشام عبداحلـميد، وندي بـسيوني، وصالح
رشـوان، والـطفلـة ملك ، وابـراهـيم يـســري، والفت
امـــــام، وخـــــالـــــد صـــــالح.  وتـــــدور أحـــــداث "نـــــور
الـصباح " عن قضايا املهاجرين خارج الوطن
ومدى ارتباطهم بالـوطن وتصادم التقاليد
املـصريـة بالـغربيـة ومحاولـة الوصـول إلى
صـيغــة للـتعــايــش بني الـثقــافـتني.جتــدر
االشــارة الــى ان لـيلـــى أصيـبت مــؤخــرا
بــالـتهــابــات شــديــدة يف عـينـيهــا أثنــاء
تـصـويـرهـا املـسلـسل  يف شـرم الـشـيخ
حـيث كـــانت تـصــور مــشهــد اسـتمــر
ســاعـتني وهـي تبـكي ممــا أضـطــر
اخملـــــرج إلــــــى وقف الــتـــصـــــويـــــر
حلني شفـائهـا إال أنهـا أصـرت

علي استكمال التصوير.

االنـاشيـد.. بحـسب مـديـر فـرقـة )الطـريق(
الــتــي ســـتقـــــــدم يف املهــــــرجــــــان هــي: )الــــــى
االمـام.. الـى االمـام.. نـحن نـريـد الـسالم(
وهـي مـن االنــــاشـيــــد االولــــى الـتــي تغـنـت
بــــالـثــــورة، يف اوانهــــا، و)هــــربجـي( الحـمــــد
اخللـيل اضــافــة الــى قـصــائــد للجــواهــري،
واخــــــرى مغــنـــــاة ســتــــــؤديهــــــا الفـــــرقـــــة مــن
االحلـــان احلـــديـثـــة الـتـي وضـعهـــا فـنـــانـــو
الفـــرقـــة، ومـنهـــا: )مقـصـــورة اجلـــواهـــري(
احلـــــان بـــــاســم مـــطلــب و)مـــــروج الـــــوطــن(
احلــان وكلمـات الـشـاعـر الفـريــد سمعـان و

مهرجان الواسطي
انـــطـلقــت يــــــوم.. االثــنــني 10 متــــــوز
2006 فعـاليـات مهـرجـان )الـواسـطي
الــثـــــانــي( الـــــذي اقـــــامـــته جـــمعــيـــــة
الـواسطي للثقـافة والفنـون، برعـاية
دائــــرة العالقـــات الـثقـــافـيـــة يف وزارة

الثقافة. 
حــضـــــر املهـــــرجـــــان الـــسـيـــــد جـــــابـــــر
اجلـابــري، ممثـالً عن وزيـر الـثقـافـة
االســتــــــاذ اسعــــــد الهـــــاشــمــي، حــيــث
تــضـمـن قــــراءات شعـــريــــة ومعـــرضـــاً
للـكـتـب وآخـــــر تـــشـكــيلـيـــــاً وثـــــالـثـــــاً
فــوتــوغــرافـيــاً فـضالً عـن معــزوفــات
مــــوســيقـيــــة وعــــروض مـــســــرحـيــــة،
احيـاهــا فنـانـو محــافظــات اجلنـوب

الـتـلفــــزيــــونـي )اوركـــسـتــــرا( تــــألــيف
بـــشـــــرى الـهاللـي.. اخـــــراج الــتفـــــات
عـــزيـــز. بـيـنـمـــا هـي تـصـــور بـطـــولـــة
املــــسلــــسل الـتـــــاريخـي )بـهلــــول لـكل
زمـان( تـألـيف ضيـاء ســالم.. اخـراج

هاشم ابو عراق.
فوتوغراف دولي

حتـــتـفـل اجلـــمـعـــيـــــــــة الـعـــــــــراقـــيـــــــــة
لـلتـصــويــر، بـعيــد تـــأسيـسهــا الــرابع
والثالثـني، باقـامة معـرضها الـدولي
الـــسـنــــوي يــــوم 1 ايلــــول 2006 علــــى

قاعة املصور العراقي، يف الوزيرية.
وقــد حـــددت اللجـنــة الـتحـضـيــريــة
للمعـرض يـوم االحـد 30 متـوز 2006

موعداً اقصى لتسلم املشاركات. 

االسـكنـدريــة، التــابع لالحتــاد العـام
لالدبــــاء والـكـتــــاب يف العــــراق يـلقـي
الـقـــــــاص ســـــــاجـــــــد مـحــمـــــــد رضـــــــا،
محـــاضـــرة عـن مجـمـــوعــته: )نفـض
الــتــــــراب( يــــــوم اجلـــمعــــــة 21 متــــــوز

2006.
3 مسلسالت

تـــواصل الفـنـــانـــة بـتـــول عـــزيـــز، اداء
شخصيـة )قسـمة( يف اجلـزء الثـالث
من املــسلــسل الـتلفــزيــونـي النــاجح
)مناوي بـاشا( تـأليف علـي صبري..
اخـــراج اركــــان جهـــاد.. اضـــافـــة الـــى
شخـصـيـــة زوجـــة مـتــسلـطـــة، يـنجـــو
زوجهـا من سطوتـها، بالـزواج عليها،
مــن أمـــــــرأة ثـــــــانــيـــــــة، يف املـــــسـلـــــسـل

والفرات االوسط.
اسبوع عراقي

حتـيـي دائــرتــا )الــسـيـنـمــا واملــســرح(
والـفــنـــــــون الــتـــــشـكــيـلــيـــــــة، يف وزارة
الــثقــــافــــة واالحتـــــاد العـــــام لالدبــــاء
والكتـاب يف العـراق، اسبـوعاً ثـقافـياً

عراقيا يف عمان.
تـنـطلـق الفعــالـيــات يــوم الـسـبـت 15
متـوز 2006 وتــشمل الـشعـر والـقصـة
والنقـد والـدراسـات واملسـرح والـرسم

والنحت. 
نفض التراب

ضمـن البــرنــامج الـثقــايف املــوسـمي،
ملــــنــــتـــــــــــدى االدبـــــــــــاء والــكــــتـــــــــــاب يف

ليىل علــــوي هتــــــــدد
"نور الصبـاح" 

تعــــــود األخــتــــــام الــــــى العـــصــــــر
الـــســــومــــري والـبــــابلـي وتــــؤكــــد
اآلثــــــــار والــــــــرقـــم الــــطـــيـــنـــيــــــــة
املـكـتــــشفــــة أن األخـتــــام كــــانـت
مــسـتخــدمـــة بكـثـــرة بل إن لـكل
مــواطن خـتمـاً خـاصــاً به يثـبت
شخــصـيــته الن الــــذيـن كــــانــــوا
يجيـدون القــراءة والكتـابـة قلـة
يف ذلـك الـــــوقــت ،احلـــــاج عــبـــــد
الـــــــــرزاق الـهـــيـــتـــي مـــن أشـهـــــــــر
احلـــــرفــيــني الـــــذيــن عــملـــــوا يف
صناعة األختام مبحافظة بابل

حدثنا عن هذه املهنة قائالً:
كـانت لـدي رغبـة باالطـالع على
األختــام االسطــوانيــة البــابليـة
القـــدميـــة وألنـنـي كـنـت أمـــارس
اخلط العربي فقد أفادني ذلك
ـــــــــــــراً وطـــــــــــــورت عـــــمــلـــــي كـــــثـــــي
بـــــاســـتخـــــدامـــي بعـــض األدوات
الــتــي أعــــطــت لـلـخــتــم الـقـــــــوة
واملـتــانــة وعـن ســؤالـنــا عـن اثــر
دخـــــــــول احلـــــــــاســـــــــوب يف عـــمـل
األختـام أجــابنـا احلــاج الهيـتي
أن دخــــــــول الـــتــكـــنــــــــولــــــــوجـــيــــــــا
احلــديثــة واحلــاســوب ســاعــدنــا
علـــــى رســم احلـــــرف والـــصـــــورة
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القاهرة : استقبل فيلم "حليم" بالدموع والتصفيق
احلــار يف العـرض اخلـاص الـذي اقـيم مـسـاء االثـنني
يف دار االوبـرا املصـريـة وشـاهـد فـيه احلضـور حلظـات
االبداع االخيرة لبـطله الراحل احمد زكي الذي حلم
دائمــا بـتجــسيــد شخــصيــة الـعنـــدليـب االسمـــر عبــد

احلليم حافظ على الشاشة.
بـدأ عــرض الفيـلم بعـد اسـتقبـال كـبيـر اعـدته شـركـة
"جود نيـوز" املنتجة للسفراء العـرب ولنجوم السينما
املـصـــريني وجنــوم الـفيـلم وسـط ســاحــة زيـنت بـصــور
ابطـاله يف حـني فرش املـمر الـذي سار عـليه الضـيوف

بالبساط االحمر.
وحضـر عدد كبيـر من جنوم السـينما املصـريني بينهم
الفنانان السـوريان جمال سليـمان وسالف فواخرجي
املــشــاركـــان يف الفـيلـم الــى جــانـب ابـطـــاله مـنــى زكـي

وهيثم زكي.
وطلب صاحب الشركة املنتجة عماد الدين اديب قبل
عــرض الفـيلـم من الـصحــافــة ان "تتــرفق يف الهجــوم
ـــى اجلـــانــب الفـنــي يف الفــيلـم" اثـــر قـيــــام بعــض عل
الـصـحف مبهــاجـمـتـه وذلك الن "فـــريق الفـيلـم عـمل
لـتحقيق رغبـة صادقـة يف حتقيق حلم رافق الـصديق
الــراحل احمــد زكي طـوال عـشــر سنـوات لـلقيـام بهـذا

الدور اال انه لم يجد مموال له".
ورأت الـنـــاقـــدة عال الــشـــافعـي ان "تــصفـيق اجلـمهـــور
الــذي متيـز بـحضـور مـكثف للـوسـط الفنـي  عبــر عن
تـضــامـنه مع هــذه الـتجــربــة بــرغـم بعـض اخـطــائهــا
والتي حـاول مخـرجه شـريف عـرفـة ايجـاد حلـول لهـا
كانت الـى حد مـا موفقـة ضمن الظـروف التي رافقت

انتاج وتصوير هذا الفيلم".
وبكى عـدد كبير مـن احلاضرين خـالل العرض وقالت
احــدى فنـانــات اجليل اجلـديـد الـتي طلـبت عـدم ذكـر
اسـمها "غـالبيـة احلضـور بكوا ملـشاهـدتهم احمـد زكي
وهــو يقــدم آخــر مـــا ميلكـه من طــاقــة امــام الكـــاميــرا
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 )حليم(.. دموع وتصفيق حار 
يف عرض خاص يف دار األوبرا املرصية

الــــذي جـــســــد
شخــصـيـــة اذاعـي
يف حوار يستعيد فيه
ـــــد احللــيــم ذكــــريـــــاته عــب
لـيــظهــر يف هــذه االسـتعــدادات
ابـنه هيـثم وهـو يجـســد دور عبـد احللـيم شـابـا ضـمن
الكـثـيــر مـن مــشــاهــد اسـتخــدم فـيهــا فـن الغــرافـيك
الحالل هـيـثـم مـحل عـبـــد احللـيـم يف مـــشـــاهـــد مـن

االفالم التي لعب االخير بطولتها.
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وكــأنه يــسجل حلـظـــات غيــابه
االخيرة".

وقــــــــــالـــت الـــــــشــــــــــافـعـــي ان
احلضـور بكـى علــى احمـد
زكـــي "اكـــثـــــــر ممـــــــا بــكـــــــى
درامــيــــة حــيــــاة املـــطــــرب
الـذي اضفـى رومـانـسيـة
خاصـة على حـياة ابـناء
جـــيـلـه ومـــن تـــبـعـه مـــن
اجـــيــــــــال وتـفــــــــاعـل مـع

قضايا الوطن".
وبـــرأي الـنـــاقـــد اشـــرف
بـيـــومـي فـــان اجلـمهـــور
"جاء متهيئا ومتعاطفا
مع الفـيلـم الــذي يــروي

مأساة حياة مطرب اثرت
اغـــانـيه الـــرومـــانــسـيـــة يف

االجـيـــال املـتعـــاقـبـــة مـنـــذ
خمـسيـنيـات القـرن املــاضي

وصـــاحب االغـــاني الــوطـنيــة
الـــتـــي اثـــــــرت يف ابـــنـــــــاء جـــيـل

اخلمسينيات والستينيات".
واضـــاف ان الفـيلـم مـــؤثـــر بــسـبـب

"مـــاســـاة حـيـــاة بــطـل الفــيلـم الـــذي
عاش ظـروفا مـشابـهة لـظروف صـاحب

الـسيــرة من حـيث الـيتـم واحليـاة الـصعبـة
يف الـبــدايــات واملــوت بــسـبـب مــرض الــســرطــان

حـيث كــانت تـظهــر يف كل مـشهــد يف الـفيـلم احلــالــة
الـصحـيــة الـصعـبــة الـتـي عـــاشهــا احـمــد زكـي يف اخــر

ايامه".
وبسـبب ذلك جـاءت غـالـبيــة املشـاهـد الـتي ظهـر فيهـا
احمد زكي جالسا امام الفنان السوري جمال سليمان
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قصائد و أغاٍن.. ومعرض فوتوغرايف
يف احتفال يستعيد ذكرى ثورة 14 متوز  

يحتفي احلزب الشيوعي العراقي، بالذكرى
الثامنة واالربعني لثورة 14 متوز يوم السبت 15

متوز 2006 يف قاعة املسرح الوطني، يف
مهرجان يضم قصائد وكلمات واناشيد ومعرضاً

فوتوغرافياً.

خمـسـون ألف والـزبـون هـو الـذي
يختار وحسب ذوقه وقدرته.

سر املهنة
أودع ســـر املهـنــة الـــى أوالدي فهـم
يـعــمـلـــــــون مـعــي يف نـفـــــس احملـل
وقــــــال الــــــرســــــول الـكــــــرمي )ص(
استـعينـوا علـى قضـاء حــوائجكم
بــــالكـتـمــــان .واملهـنـــة تـبقـــى ومـن
حـقنــا أن نحفـظ أســرارهــا مـعنــا
.وقـــال عـن تـــزويـــر األخـتـــام بـــان
اخلتم املـزور يـكشـف بسـرعـة وأنـا
اســتـــطـــيع أن أؤشــــــر لـك اخلــتــم
املــزور من بني الـعشـرات ولتـجنب
ـــــــــــــراغـــــب ذلـــك يــــــــطــلـــــب مـــــن ال
بــــاحلــصـــــول علــــى اخلـتــم جلـب
كـــتــــــــاب مـــن الــــــــدائــــــــرة او أقــــــــوم
بــــــالـــتحــــــري بـــنفـــــســي زيــــــادة يف
االطـمـئـنـــان ونحـن حــذرون جــداً
من هذه الناحيـة. وأخيرا اشتكى
احلـــاج عـبـــد الـــرزاق الهـيـتـي مـن
كثــرة الطــارئني علــى املهنـة الـتي
تسببـت يف قلة العمل إضـافة إلى
ارتفـــــاع اإليجــــارات الـتـي جـعلـت

املهنة تواجه بعض الصعوبات .
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والــــــشــــــــركــــــــات واملــــــــؤســــــســــــــات
والنقـابـات واجلـمعيـات إضـافـة
إلـــى بعـض الـــوجهـــاء واألدبـــاء
والــــــشخـــصــيــــــات الــبــــــارزة ،ويف
جـواب عن األسعار والـوقت قال
األجــــــــر عـلــــــــى قــــــــدر املــــــشـقــــــــة
اسـتــطــيع أن أعــطـيـك خـتـمــــاً
كــــامالً خالل ســـاعـــة ونـصـــادف
هـذه األمـور بـكثــرة حيـث يكـون
الـزبــون مسـتعجالً أمـا األسعـار
فحــــســب الــنـــــوعــيـــــة والـــــدقـــــة
واملتـانـة والسـرعـة فلـدينـا ختم
سـعره خـمسـة آالف دينـار وآخر

والــــشعــــار الن احلــــاســــوب أكـثــــر
اتقانـاً ولكن ذلك ال مينع من أن
يكـون العمـل اليدوي أكـثر متـانة
ألنه يـتــضـمـن إبــــداعــــا حــــرفـيــــاً
وخــــــاصــــــة يف الـعجــيــنــــــة الــتــي
يـستخدمها صـانع األختام وقال
ان األخـــتـــــــــام املـــتـحـــــــــركـــــــــة هـــي
األفــــضل ويــثــبـــت علـــيهـــــا قــــطع
املــطـــــاط احملفــــورة الـتـي تــطــبع
وحتـفـــــــــــر بـــــــــــأضـــــــــــويـــــــــــة فـــــــــــوق
الـــبـــنـفــــــسـجـــيــــــــة "الـلـــيــــــــزريــــــــة"
وبـــاسـتخـــدام احملـــالـيل املـــركـبـــة
نعمل األخـتام إلـى دوائر الـدولة

على الطريق

بابل/محمد هادي

بغداد/املدى : طالب العراق باعادة االثار
العراقيـة املودعة لدى املتاحف االردنية التي
سبق ان ضـبطت مع سُراق اثـار على احلدود
العـراقيـة - االردنيـة. وقال نـاطق اعالمي يف
وزارة الـــدولـــة للــسـيـــاحـــة واالثـــار " ان 1500
قطعـة اثارية مـودعة لدى احلكـومة االردنية
ســبق ان ضــبـــطــت مع ســــــراق لالثـــــار عــبـــــر
احلــــدود، واضــــاف" ان احلـكــــومــــة االردنـيــــة
مــتعـــاونــــة مع اجلـــانــب العـــراقــي يف مجـــال
إسـتعـــادة آثـــار ه املــســـروقـــة". وقـــال الـنـــاطق
ــــــــــــوزارة طــــــــــــالـــــبـــــت وزارة االعـالمـــــي: "ان ال
اخلارجيـة مبفاحتة اجلانب االردني لترتيب

عملية تسلم وتسليم االثار".
من اجلـدير بـالذكـر ان االثار العـراقيـة التي
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مـن اجلدير بالـذكر ان وزارة الدولة لـلسياحة
واالثار كانت قد طالبت بتشكيل جلنة وزارية
مـــشـتــــركــــة مـن وزارات املــــالـيــــة والـــــداخلـيــــة
واخلـــــارجــيـــــة وخــبـــــراء مــن االثـــــار مــن وزارة
الـدولـة للـسيـاحـة واالثـار اضـافـة الــى ممثل
من الـسيـاحـة واالثـار اضـافـة الـى ممـثل من
االمـانة الـعامـة جمللس الـوزراء ملتـابعـة االثار

العراقية املسروقة خارج القطر.

ضــبـــطــت علـــــى احلـــــدود مـع االردن بحـــــوزة
مهــربـني حفـظـت يف املتــاحـف االردنيــة منــذ
سقـــــوط الــنــظـــــام يف 2003/4/9 والــتـــــواريخ
الـتــي  بعـــدهـــا وان جلـنـــة مـن وزارة الـــدولـــة
لـلـــــســيـــــــاحـــــــة واالثـــــــار ســبـق ان زارت االردن
لـالطالع علـــى اعـــدادهـــا وانـــواعهـــا واحلقـب
التــاريخيـة الـتي تعــود اليهـا.واعـرب النـاطق
االعالمــي عــن امـله يف ابـــــداء الــتـــــسهـــيالت
الالزمة من قبل احلكومـة االردنية السترداد
تلك االثــار. وسبق لـوزارة الـدولـة للـسيـاحـة
واالثــــار ان طــــالـبـت اخلــــارجـيـــــة العــــراقـيــــة
للـتنـسـيق مع اجلــانب الـسـوري لـزيـارة وفـد
اثـاري عـراقـي لالطالع علـى االثـار العـراقيـة
املـسـروقـة واملـودعـة لــدى املتـاحف الـسـوريـة.

العراق يطالب بإعادة آثاره املؤمنة
لدى املتاحف االردنية

اعداد/املدى

فــــاضل رشـيــــد ومـنـيــــر بـــشـيــــر ورضــــا علـي
وعـبــــاس جـمــيل وعـبـــــد اهلل علـي ومــــائــــدة
نزهـت وكوكب حـمزة وجعفـر حسـن واحمد
اخللـيل وشعــوبـي ابــراهـيـم وجـمـيل بــشـيــر
وسـلمـــان شكــر وغــامن حــداد وحـسـني عبــد
الـرضــا وخضـر اليـاس وسـامـي عبـد االحـد
وحــسـني قـــدوري، مع جـنـــاح خـــاص بفـــؤاد

سالم.
وقــد افـــاد لفـمــان بــان مــوجـــودات املعــرض
ســــتــــتـحــــــــــول الــــــــــى كــــتــــــــــاب مـــــصــــــــــور مـع

(C.D). 

)شعوب العـالم( كلمات محمـد جبار حسن
احلـان ابـراهـيم الـسيـد و)من الـشمـال الـى
اجلـنـــــوب( كلـمـــــات علـي الــــربــيعـي احلــــان
موفق البيـاتي، كما ستقدم الشابة الواعدة

تيسير، الول مرة احلاناً تراثية.
 ***

الفنـان الفوتـوغرايف مـحمد لقمـان، حتدث
عن معـرضه الشـخصي الـرابع )شخصـيات
يف ذاكــرة الــزمـن( الــذي سـيقـيـمه يف اطــار
املهـــرجـــان ضـــامـــاً صـــوراً نـــادرة لـلفـنـــانـني
الـــرواد ممـن كــــان لهـم دور يف الـثـــورة، مـثل


