
الــنـجـف / عـــــــامـــــــر
العكايشي 

الـــقـــــــت االجـــهــــــــــــــــــــزة
االمـنيـة يف محــافظـة
الـنجف الـقبـض علــى
احــــــد مهـــــربــي االثـــــار
العــراقيـة . وقــال بيـان
صــــادر عــن محــــافــظــــة
الـــــنـجـف وحــــــصـلـــــت "
املدى " على نسخة منه
انـه مت القــــــاء القــبـــض
عـــلــــــــــــــــــــــى )ح . م . ع . (

وبحــوزته ثالث قـطع
اثـريـة تعـود الـى زمـن السـومـريـني حيث كـانت تلـك القطع
منقـوشـة ومـزينـة بكلمـات ونقـوش سـومـريـة وهـو االن قيـد
التحقيق ملعـرفة اجلهـات املشتـركة معه وكـذلك لالستفادة
مـنه ملعــرفــة مـصيــر آالف القـطع اآلثــاريــة العــراقيــة الـتي
متت ســرقـتهــا بعــد سقـــوط النـظـــام املبــاد وارجــاعهــا الــى

املتاحف واالماكن االثرية العراقية .
مـن جهـــة اخـــرى القـت مفـــارز شـــرطـــة محـــافـظـــة الــنجف
الـقبـض علــى مـجمــوعـــة من املــشتـبه بـهم مـع عجلــة نــوع
 bmwخضراء اللـون حيث متت مطـابقتها مـع املعلومات
الـواردة من نـاحيـة احليـدريـة بـأنهـا خـطفت اربعـة اطفـال
مـن منـطقـة املـسـيب ومت ارسـالـهم الـى مـديـريــة مكــافحـة

االرهاب.
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فرقة اإلنشاد العراقية تعود من جديد 

هوليوود : أعلنت املمثلة
األميـركيــة هيالري سـوانك أن
ســـــبـــــب أتـخــــــــــــاذهــــــــــــا قــــــــــــرار

االنفـصــال عـن زوجهــا
املـمــثل تـــشــــاد لــــوي،
ــــــــى هــــــــو وصــــــــولـه إل

حـــــالـــــة مــن اإلدمـــــان،
ممـــــا أدى إلــــــى انهــيـــــار

زواجهــمــــــا بعـــــد ثــمـــــانــي
ــــــــــوات.وقــــــــــد أكــــــــــدت ســــن
ســــــوانــك أنهــــــا صــــــدمــت

صــدمــة كـبيـــرة عنــدمــا
ــــــأن زوجهــــــا علــمــت ب
تـــشــــادلــــوى مــــدمـن ،
ألنهـا لـم تكن تـتخيل

أبـــدا أنـه يخفـي شـيـئـــا
عنهـا.وجتدر االشارة الى

ــــــــــــــزوجــــــني مــــــــــــــا زاال أن ال
صـــــديقـني وســيحــتفــظــــان
بعالقـة طيـبة بعـد الطالق،

ويـــشــــار الــي انهـمــــا قــــد
اتفقـا علي الطالق منذ
يــنــــــايــــــر املــــــاضــي.كــمــــــا

حـصلـت النـجمــة ســوانك
علــــــى جــــــائــــــزتــني اوسـكــــــار

أوالهــمــــــا يف عــــــام 2000 عــن
دورها يف فـيلم "األوالد ال يبـكون"، ثـم فازت

بــــاوسكـــار 2005 عـن دورهـــا يف فـيلـم "حـبـيـبـــة
مبليون دوالر".
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رس انفصال هيالري سوانك عن زوجها 
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بـغداد/ ساجـدة ناهي: اخملـرجـة املسـرحيـة د. فـاتن
اجلــــــــراح الـــتـــي قــــــــدمـــت لـالطـفــــــــال هــــــــذا الـعــــــــام
مـســرحيـتني جـديــرتني بــاالعجــاب همـا مـســرحيـة
)امتحانـات عفروت( ومسرحية )الـطيور العشاشها
تعـــود( ســـاهـمـت إلـــى حـــد كـبـيـــر يف انعـــاش حـــركـــة
مــســـرح الــطفـل يف العـــراق يف اآلونـــة االخـيـــرة مـن
خالل تنـظيمها ملهـرجان مسـرح الطفل االول الذي
اقيم يف املركز الثقايف للـطفل العراقي الذي تتولى

ادارته.
التقينـاها يف هذا اللقاء القصـير لتحدثنا اوالً عن

اخر نشاطاتها الفنية فقالت:
-اتهيـأ منـذ اآلن الخراج اوبـريت )وطن آمـن( الذي
سيـكون مـسك ختـام مهـرجان املـسرح لـصيف 2006
الـذي ينـظمه املـركـز حتت هـذا الـشعـار ومن املـؤمل
ان يشـارك فيه االطفال املـشاركون يف هـذا املهرجان
والــذين سـتبـرز مـواهـبهم يف دورات املـســرح والغنـاء

والبالية وساقوم بتدريبهم بعد شهر من اآلن.
*متى بدأت العمل مع االطفال؟

-بـــدأت العـمل يف بــرنـــامج )افـتح يــا سـمــسـم( عــام

مصريون
)سـيـــــدة الـــــرجـــــال( و)عـــــائلـــــة يف زمـن
العوملة / اجلـزء الثاني( مسلسالن من
انـتــاج قـنــاة الـبغــداديــة.. اخــراج عــزام
ـــــــاح ـــــــالـــيـف صـــب صـــــــالـح. االول مـــن ت
عــــطــــــوان، متــثــيـل ســــــامــي قـفــــطــــــان
وعواطف الـسلمان والـثاني مـن تأليف
حـــــامـــــد املـــــالـكــي.. متــثــيل عـــــراقــيــني

ومصريني.
ابداع ثقايف

)االبــــــداع الـــثقــــــايف االول( مهــــــرجــــــان
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بغـداد/نصيـر العوام: تـسهـم اليـابـان يف
دعـم اجلهــود الـتـي تـبـــذلهــا وزارة الــدولــة
لـشـؤون الــسيـاحـة واآلثــار للحفــاظ علـى
اإلرث احلضــاري والثقـايف العــراقي وذلك
من خالل تــوفيـر فـرص تــدريب للعــاملني

يف دائرة املتحف العراقي ودائرة التراث.
وقــال مسـؤول مكتـب االعالم عبـد الـزهـرة
الــطــــالقـــانــي : ان احلكـــومـــة الـيـــابـــانـيـــة
حريـصة علـى تقدمي الـعون للعـراقيني يف
احلـفــــــــاظ عـلــــــــى اثــــــــارهـــم وثـقــــــــافـــتـهـــم
التـاريخيـة" واضـاف" ان هـذا الـدعم يـأتي
مـن خالل الـــدعـــوات حلــضـــور املـــؤمتـــرات
والنـدوات العـامليـة بهـذا الشـأن وكـذلك يف

وزارة الثقـافــة، بتــرجمـة نـوفـل محمـد
فــــوزي.. مـــــراجعــــة أ.د. غــــازي شـــــريف

احلديثي.

القيثارة
صـــدر عـن دائـــرة الفـنـــون املـــوسـيقـيـــة،
العدد اخلامس، من مجلة )القيثارة(.
ــــــاراً ــــــة واخــب ــــــاحــي ضــم الـعــــــدد افــتــت
ومتابعات وتقـارير وحتقيقات ولقاءات
خـاصة بـاملوسـيقى علـى مدى خـمسني

صفحة من القطع الكبير. 
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مروة
ـــــــة ـــــــد االغـــنـــي احـــمـــــــد سـلـــمـــــــان.. رائ
الــسيــاحيــة يف العــراق، سجل شــريـطــا
غـنــائـيـــا بعـنــوان: )مــروة( ضـم ثـمــانـي
اغـنـيــات ، مـن احلـــانه وكلـمــات احـمــد

حمدي، سيصورها للعراقية.
السنوات العجاف

)خبــر الــسنـــوات العجــاف( مـجمــوعــة
قـصـصـيـــة مــشـتـــركـــة ، جملـمـــوعـــة مـن
القـصــاصـني العــاملـيـني االملــان صــدرت
عن دار الـشــؤون الـثقـــافيــة العــامــة يف

ـ ـ ـ ـ
ــــــــرة الـعـالقــــــــات يف وزارة اقــــــــامـــتـه دائ
الـثقــافــة، علــى قــاعـــة تنـميــة املــرأة، يف
الـنجف االشــرف بــالـتعــاون مـع البـيت

الثقايف فيها.
اقيم املهـرجان حتت شـعار: "من اجلك
يـا عـراق، تـشـدو احلنـاجـر.. مـزهـوة يف
مــديـنــة امـيـــر الفـصــاحــة والـبالغــة ..
علـي بـن ابـي طــــالــب.. علــيه الــــسالم"
وشمل اعـماال فكـرية وادبـية وفنـية من

محافظات الفرات االوسط. 
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بغداد/ ستار البغدادي

فرقة االنشاد العراقية من الفرق الغنائية ذات  املاضي
العريق يف الساحة الفنية العراقية وقد شهدت

السنوات العشر االخيرة توقف نشاط هذه
الفرقة التي احيت الكثير من موشحاتنا البغدادية

والبستات العراقية التي تهفو النفوس اليها دائماً.

قبل اعوام تـأبطت مجمـوعة
مــن االســـــاتـــــذة لـــــوحــــــاتهــم
وغـادروا مــدينـتهم بـابل الـى
العــاصـمــة لـيقـيـمـــوا معـــرضهـم االول
هنـاك وظل هـذا املعـرض يقـام سنـويـا
غـير انه بسبب الـوضع االمني تقرر ان
يقــام هـــذا العـــام علــى قــاعــة جـمعـيــة
الــتــــشـكــيلــيــني يف نقـــــابــــــة الفــنـــــانــني
البــابليـة حـيث قـدم عـشـرات االسـاتـذة

اعمالهم. 
)املـدى( زارت هـذا املعـرض الـذي شهـد
اقـبــــاال جـيــــدا وخــــاصــــة مـن مـثـقفـي
ــــــــــــــابــل وســجــلــــــت بــعـــــــض ــــــــــــــاء ب وادب

االنطباعات.
يقـــول النــاقــد د. عــاصـم عبـــد االميــر
مـتحـدثــاً عن هــذه التـظـاهــرة الفـنيـة
ومــــــؤكــــــدا ان فـكــــــرة اقــــــامــــــة معــــــرض
مــــشــتـــــرك الســـــاتــــــذة كلــيــــــة الفــنـــــون
اجلـمـيلـــة / جـــامعـــة بـــابل يف مـــديـنـــة
احللـة تبدو مـشجعة وتعيـد يف النفس
ارهـــاصـــات ثـمـــانـيـــة معـــارض عـــرضـت
ــــــات بــبـغــــــداد يف بـحــــــر الــثــمــــــانــيــنــي
والتـسعيـنيـات لـكنهـا اليـوم تبـدو اكثـر
اغـــــواء بعـــــد ان حجــب االرهـــــاب عــنـــــا
فـرصة ايصـال بضاعـتنا الـثقافيـة الى
بغـــــداد ممـــــا يخـلق جـــــوا ثقـــــافـيـــــا يف
مــــديـنـتـنــــا الـتـي هــي االن يف مفـتــــرق
طـرق الـسيـاسـة ومـراهنـاتهــا والصـراع
ـــــــائـــم بـعـــــــد ان ـــــــى الـغـــن احلـــــــامـــي عـل
استبـاحتهـا العـزلـة، قلــة من الفنـانني
ــــــذيـــن طــــــارت شـهــــــرتـهـــم بـــبـغــــــداد ال
وبعـــضهـم يف الــطــــريق الــيهــــا عقــــدوا
العـــزم علــى االتـيــان مبـــا عجــزت عـنه
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االبداعـي والفني وكـسر حـالة اجلـمود
الــتــي حـــــدثــت بـــســبــب قلـــــة املعـــــارض
التـشـكيـليــة والفـنيـــة وخمــول قــاعــات

العرض. 
الفنان الدكـتور غالب املسعودي يقول:
انــا مـن املتــابعـني لهـــذا النـشـــاط منــذ
سـنــيه االولـــــى وارى املعــــرض الـــــرابع
كــان االكثـر قـوة ولـو ان مجـرد اقـامـة
معـــــرض يف هـــــذه الــظــــــروف يعــتــبـــــر
مجـــــازفــــــة بحــــــد ذاته ولـكــن ذلـك ال
ميـنع مـن أن يكـــون اإلخـــراج بـصـــورة
افـــضل خـــــاصـــــة اذا مــــــا علــمــنـــــا بـــــان
املـشـــاركني يف هــذا املعـــرض جلهـم من
االسـاتـذة املـتخصـصني والتـدريـسيني.
امتنـى ان يـرتقـي الفنـان بـاعمـاله الـى

احلالة التي مير بها العراق. 

يـــعــــــــــــــــــــــرض يف
بـــــغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد
واحملــــــافــــظـــــــات
معبرا عن ابداع
الفنان البابلي.
الفــنـــــان بـــــاســم
العـسمـاوي كـان
يـــقـــف امــــــــــــــــــــام
اعــــــمــــــــــــــــالــه يف
املعـــــرض وحــني
سـالنـاه عن رأيه

اوضح ان املعـرض جـاء بعـد مخـاض
عــسـيـــر وجهـــود اسـتـثـنـــائـيـــة وملـــدارس
مخــتلفـــة إال انهـــا جـمـيعـــا تـنـصـب يف
ـــــــواصـل اجـل هـــــــدف واحـــــــد هـــــــو الـــت
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السـياسة يف محاولة لرسم بقعة ضوء
ولــــو بـحجـم خــــرم ابــــرة وســط هـيــــاج
ثيـران املـوت وهلع احلـاملني بـوطن اقل

بطشاً. 
املعـــرض رســـالـــة واضحـــة مفـــادهـــا ان
العـــراقيـني علــى مــا فـيهـم من غـــرائب
الـطـبــاع فــان قــواهـم يف جلـب االبــداع
ولــــــو مــن رحـــم العــــــدم احــــــد امـــضــــــى
االسلحـة الـتي تـعيــد لنـا مــا فقـدنـاه.
الفنـان صفـاء الـسعــدون املشـرف علـى
املعرض حتدث الينـا قائال ان اكثر من
اربعني استـاذا شـاركـوا يف هـذا املعـرض

الـــــذي ضــم 54
عـمال تشـكيليـا
وتـسعــة اعمــال
نحـتـيــــة وسـتــــة
اعمــال خـــزفيــة
شـملـت مـــدارس
فـنـيـــة مخــتلفـــة
ويف الـنيـة اقـامـة
جنــاح للـزخـرفـة
واخلـــط العــــربـي
مــضــيفـــا ان هـــذا
املعـرض يقام هذا
ـــــــدا الـعـــــــام تـخـلـــي
وتكـــرميــــا للفـنـــان
ــــــد ــــــور عــب ــــــدكــت ال
ــــــــــد ـــــــســــــــــادة عــــب ال
الـــصــــــاحــب الــــــذي
قــــدم الكـثـيــــر للفـن

البــابـلي والكـــادمييــة الـفنـــون واختـتم
الـدكتـور الـسعـدون حـديـثه متـمنيـا ان
يكـون هـذا املعــرض تقليـدا سنـويـا وان
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صيــاغــات أسلـــوبيــة ومــدارس فـنيــة خمـتلفــة 
يف املعرض التاسع ألساتذة الفن يف بابل

بابل/ املدى

1982 عندما منحت فـرصة ان اكون مساعدة اخراج
لـــــشـــــــؤون الــــطـفـل ومـــن هـــنـــــــا بـــــــدأت الـفـكـــــــرة يف
الـتخـصـص يف مجــال درامــا الــطفل ولـــذلك كـــانت
اطـروحـتي للـدكتـوراه مخـتصـة بـاالخـراج املسـرحي

للطفل.
*جديدك على املسرح؟

مشروعي القادم هـو مع فرقة بسمة لالطفال حيث
لـــديـنـــا عـمل مــســـرحـي جـــديــــد بعـنـــوان )احلـــافـــر
الـفضي( وهـو من اعـدادي واخـراجـي وسيكـون علـى
منـط الــدرامــا املـفتــوحــة مـسـتخــدمــة فـيه اسلــوب
املـســرح يف الـتعلـيم لـيكــون بــاكــورة نـشــاطي يف عــام

2006.
*هل قدمت اعماالً مسرحية للكبار؟

-قــدمت يف اجلـزائــر اعمـاالً مـســرحيـة لـلكبــار وهي
مسـرحيـات جتـريبيـة البـسن وشكـسبيـر ولـوركـا واذا

فسحت لي الفرصة سأعيد احملاولة يف العراق.
*ما جل طموحك؟

-اكثر هـمي هو تـأسيس مـسرح للـطفل باملـواصفات
املطلوبة.

د. فاتن اجلراح والتخصص بمرسحيات االطفال

التقينـا بالفنان )           ( الـذي يعد من اقدم
منتسبيها اواخر ستينيات القرن املاضي.

* مــاذا عن عـودة الفـرقـة ملـزاولـة نـشـاطهــا من
جديد؟

- احلـقيقـة ان هـذه العــودة هي أمـنيـة اجلـميع
سـواء من قبل مجـاميع فرقـة االنشاد الـقدمية
واحلــديثــة او جمهـور املــستـمعني واملـشـاهــدين

الكرام.
هنـاك بعض االتـصاالت مـن قبل الفنـان حسن
الـشكرجي املـستشـار املوسيقـي معي ومع بعض
مـنتـسـبي الفـرقـة العـادة هـيكـلتهـا علـى أسـس
جـــــديـــــدة تــــشــكل مــن اعـــضــــــائهــــــا القـــــدميـــــة

فرقة االنشاد العراقي عند تأسيسها.. من االرشيف.

اهتامم ياباين باإلرث احلضاري والثقايف العراقي

بغداد / املدى 
تقدم د. نـصيف جاسـم محمد
مقـرر قـسم الـتصـميـم يف كليـة
الفـنـــون اجلـمــيلـــة / جــــامعـــة
ــــــى وزارة ــــــرح ال بـغــــــداد، مبـقـــت
الـــتـعـلـــيـــم الـعــــــالـــي والـــبـحـــث
العلـمي، مت االخــذ به، واقـراره
مـن قبل الـوزارة، تـاركـاً للـكليـة

آلية تنفيذه.
تقوم الفكـرة على اقتـراح قسم
لـبـــرامجـيــات احلــاســوب الـتـي
تعـنــــى بــــالـتــصـمـيـم الــــرقـمـي

)الــكــــــــرافـــيــكـــي( بـحـــيـــث
يـــتـخــــــــرج الـــــطــــــــالـــب يف
الـكلـيـــة، قــــادراً معـــرفـيـــا
علــــــى تـعلــم الــــــوســــــائل
الــتـــصــمــيــمــيــــــة، الــتــي
تــسهـم يف دمج املعــرفــة
االعـــالمــــــــيـــــــــــــــــــــــة مـــع
الـتقـنيـات الـتفـاعـليـة
حـــــســب تــــصــــــريـح د.
ــــــدى(، نــــصــيـف لـ )امل
وقــــــد واصـل: "هــــــذا
ـــــــواكـــب املــــــشـــــــروع ي
الــتـــطــــــور العـــــاملــي،
ــــــــــــشــــكــل يــجــعــل ب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــان الــــفــــــــــــن
االكــــــــــــــــــادميــــــــي..
الـــعـــــــــــــــــــــراقــــــــي..
مـــــــــسـهـــــمــــــــــــاً يف

تـــوظـيف احلـــاســـوب بـــاملـنجـــز
الفـني، ممـا يجـعل املتخـرج يف

ـ ـ ـ
ـ

ـ
ـ ـ

ـ

ـ ـ

ـ
ـ

ـ ـ
ـ ـ

ـ
ـ ـ

ـ
ـ ـ

ـ ـ

وتطعيمها باصوات شابة جديدة..
* ودوركم يف هذه الفرقة؟

- سـيكـون دوري هـو اإلشـراف ومـدَّهـا بــاخلبـرة
اخملـتـــزنـــة بـتــــاريخ الفـــرقـــة وانــشـطـتهـــا داخل
العـراق وخارجه وحتفيظهم مـا حفظته سابقاً

من األغاني واالدوار واملوشحات..
* ولـكن سجل الفـرقـة من هـذه األغـاني يـشيـر

الى أرقام عالية نسبياً؟
- نعم.. فـرقـتنـا قـدمـت أكثـر من )300( مـوشح
امـــا األغـــانـي الـبغـــداديـــة فـتـــزيـــد علـــى الـــرقـم
)400( امـا األنــاشيـد الـوطـنيــة فبحـدود )150(

نشيداً .

القبض عىل مهريب آثار
يف النجف 

املـقتــرح علــى قـسـم التــصمـيم
بـالـوسـائل التـقنيـة التـي تفيـد
الــبلـــــد بــنـــــزول الـــطلــبـــــة الـــــى
امليـدان الـعملي، حـامـلني علمـا

وفنا يتكامالن ادائياً. 
على صعيـد السوق ومـؤسسات
العـمل، فــضال عـن خـــدمـــة كل
اجملــــــاالت مبــــــا يالئـــمهــــــا مــن
التـصامـيم.. الصـناعـة والبـناء
والـطبـاعــة واالجهــزة واملعـدات
والــسيــارات واللعـب واالقمـشــة
وكل مـــــا يـتـــطلـب تــصـمـيـمـــــاً،
تـسـتقبـله احليــاة العـمليــة من
خـــريجـي هـــذا القــسـم جــاهــزا

على الكومبيوتر. 

ـ

هـــــــذا الـقــــــســـم يـــتـعـــــــامـل مـع
الـتصميم الرقـمي ويستخدمه
بـيــســـر، لـــذا.. بـــدءا مـن العـــام
ـــــــــة املـقــــبـل ســــنـجـعـل الـــــطـلــــب
يعملـون علـى احلـاسـوب بـيسـر
وانـــسـيــــابـيــــة لـكـي يــتخــــرج يف
الـكلـيــــة فـنــــانــــون مـتـمـكـنــــون

علميا". 
ــــــــاة عـــن اثــــــــر ذلــك ، يف احلـــي
العــملـيــــة، ســــألـت )املــــدى( د.
نـصيف جـاسـم محمـد فـاجـاب

بان العمل جار يف الكلية

ل
دعم هذا الفرع
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التصميم الكرافيكي .. رقمياً 

يف نيسـان املاضي ومـن املؤمل ان يـتواصل
هــــذا الــــدعـم مـن احلـكــــومــــة الـيــــابــــانـيــــة

مستقبالً".
يــذكــر ان الــشعـب اليــابــانـي من الــشعــوب
احملبـة للتـراث احلضـاري، وهنـاك اهتـمام
كبيـر باآلثـار واملواقـع األثريـة ومن املـؤمل
ان تــشهــد العالقــات العـــراقيـــة اليــابـــانيــة

تطوراً كبيراً يف مجال السياحة واآلثار.

جورج رئيس الهيئة العامة لالثار والتراث
وكـالــة مع املنـظمـة املـذكـورة العـداد دورات
للـكـــــوادر العــــراقـيـــــة ومجــــاالت الــتعــــاون

املشترك.
وقال الطالقـاني" ان فرصاً اخرى لتدريب
العــراقـيـني وفـــرتهــا الـيــابــان مـنهـــا ايفــاد
اربعـــــة اخــتـــصـــــاصــيــني للــتـــــدريــب علـــــى
االجهزة ومعاجلـة وترميم اللقـى اآلثارية

تـــوفيــر فــرص تــدريـب الكــوادر العـــراقيــة،
وقـال :"لقــد سبـق لليـابـان ان قــدمت دورة
تـدريبيـة لصـيانـة ومعـاجلة اآلثـار للفـترة
من 21/ ايلـول  ولغـايـة 16 / كـانـون االول
/2005 شــارك فـيهــا اثنــان مـن اخملتــصني

يف الهيئة العامة لالثار والتراث" .
كــمـــــــا شـــــــارك خــمـــــســـــــة مــن املــتـــــــدربــني
العــــراقـيـني يف الــــدورة الـتــــدريـبـيــــة الـتـي
نــظـمــتهـــا مـنــظـمـــة جــــايكـــا الـيـــابـــانـيـــة
بالتعاون مع منـظمة اليونسـكو يف مدينة
عـمان للفتـرة من )17( شباط ولغـاية )3(

آذار 2006 .
وكـذلك جرت مباحثـات بني الدكتور دوني

لوحات من معرض اساتذة الفن يف بابل.

املمثلة االمريكية
هيالري سوانك

من اآلثار العراقية.. رأس الثور اجملنح
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