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سان سيباستيان:
يقيم رمز االغنية امللتزمة
والالعـنف االميــركي بـوب
ديالن الــثالثــاء، يف ســان
ســيــبــــاســتــيــــان )شــمــــال
اسبـانيـا( حفال مجـانيـا
"مــن اجـل الــــــسـالم" يف
مـــــــرحـلـــــــة حـــــــاســمـــــــة
بــــــــالــنــــــســبــــــــة لــبـالد
البـاسـك حيث تـستعـد

مــدريــد الــى اجــراء حــوار مع حــركــة ايتــا
االنفصالية.

ويـتــوقع مـنـظـمــو احلــدث "مــؤســســة كــورســال" ومهــرجــان جــاز ســان
سـيبـاسـتيــان حضـور حـشـد مـن 50 الف شخـص علـى شــاطيء املــدينـة

الباسكية حيث يقام احلفل.
وقــال املنــظمــون يف بيــان ان هــذا احلفل عــد لكـي يكــون "خـطــوة علــى

الطريق نحو السالم".
واضـافـوا "اننـا نعيـش حلظـة امل يف سالم اصـبح ممكنـا اخيـراً بعـد ان
جـمع االف االشخــاص تــوحــدهم املــوسـيقــى بـعيــداً عـن االنقـســامــات
الـسيــاسيــة، يبـدو وكـانه احلــدث املثـالـي لكـي يكـون رمـزا لهــذه اخلطـة

اجلديدة".
وتـابعوا ان تنظيم حفل مجـاني من قبل مغن يدعـو الى االنسجام بني
الـشعـوب يـشكل "طـريقـة جيـدة يف التـعبيـر عـن استعـداد كل املــواطنني
للــدخــول يف عهــد وفــاق وتفــاهـم مـتـبــادلـني واملـضـي قــدمــاً كـمــا شــرح

املنظمون.
ويأتي هذا احلفل "الـرمزي" بعد بـضعة ايام من لقـاء اول، رمزي ايضا
بـني رئيـس احلــزب االشتـراكـي البـاسـكي بـاتــشي لــوبيـز وقـائـد احلـزب

االنفصالي باتاسوتا اجلناح املسلح اليتا، ارنالدو اوتيغي.
واعلـنـت ايـتـــا يف اذار بعــد 38 سـنــة مـن القـتــال املــسـلح ضــد الــدولــة
االسـبــانـيــة الــسـالم وقف اطالق نــار دائـم بهــدف افــســاح اجملــال امــام

عملية سالم. 
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شريط
من كـلمات الشعراء العرب عـبد الرحمن االحمد
)ســـــوريـــــا( وعــبـــــد العــبـــــد اهلل )الـكـــــويــت( وربــيع
الـــزعـــابـي )االمـــارات فــضال عـن الــشـــاعـــر كـــرمي
العـــراقـي، سـجل املــطـــرب وحـيــــد علـي شـــريــطـــا
لـشـركــة )ميـوزك بـوكـس( الـسـوريـة، وضع احلـان
اغنيـاته الفـنانـون علي سـرحان ومـحسن فـرحان

وعودة فاضل وحسن فالح.

ثالث رقصات
)االنـدلـسيـة( و)البـدويـة( لـوحتـان راقـصتـان من
تـصمـيم وتـدريـب الفنـانـني هنــاء عبـد اهلل وفـؤاد

بعيـدا عن املــرات السـابقـة، )بنـاء علـى افتـراض(
)قـصـائـد قـصيـرة حـتمـا( اضـافـة الـى قـصيــدته
اجلـــديـــدة )قـــريـبـــا يف االســـواق( الـتـي اخـتـــارهـــا

الشاعر عنواناً للمجموعة.

قراءات شعرية
يقـيـم نــــادي الـــشعــــر يف االحتــــاد العــــام لالدبــــاء
والكتـاب يف العـراق، جـلسـة شعـريــة يسـاهـم فيهـا
عــدد مـن الــشعـــراء، وذلك يف الــســاعــة احلــاديــة
عـشــرة مـن صبــاح يــوم الــسبـت 2006/7/22 علــى
قاعة االحتاد يف سـاحة االندلسي. يقدم اجللسة

الشاعر عالء املسعودي.

حتـيـط بـــاشـتـمـــاالت حـيـــاة شخـصـيــــات فكـــريـــة
وسيـاسيـة وادبيــة وفنيـة واكـادمييـة، كل يف حلقـة
مـنفــصلــة مــدعــومــة بـــاملعــادل الـصـــوري، للقــاء

احلي.

قريبا يف االسواق
الــشـــاعـــر ربـــاح نـــوري تـصـــدر قـــريـبـــا مجـمـــوعـته
الـشعـريـة االولـى الـتي حتـمل عنـوان: )قــريبـا يف
االســــواق(.. وتــضـم هــــذه اجملـمــــوعــــة اكـثــــر مـن
ثـالثني قــصيـــدة من قـصــائــد الـنثـــر التـي كتـبهــا
الــــشـــــاعـــــر بــني االعـــــوام 1990 -2006 ومــن هـــــذه
القصـائـد )شلل نـصفي( )نحـن االن( )امنيـاتي(

ذنـــون، علـــى الـتـــوالـي، تــشـكالن احـــدث نـتـــاجـــات
الفـرقـة القــوميــة للفنـون الـشعـبيــة التـابعـة الـى
دائــرة الــسيـنمــا واملـســرح، يف وزارة الـثقــافـــة، كمــا
جتـــري الفــرقــة تــدريـبـــاتهــا حــالـيـــا علــى لــوحــة

بعنوان: )العراق املوحد( للفنان ذنون.

مؤثرون
مـن اعداد وتـقدمي الـزميل حـسن عبـد احلمـيد..
اســتحــــدثـت قـنــــاة الـــســــومــــريــــة.. الفــضــــائـيــــة..
العـراقيـة بـرنـامجـا جـديـدا بعنـوان: )مـؤثـرون(..

فكرة غامن حميد اخراج طيف املدرس.
يعنـى البـرنـامج بـاجنـاز ريبـورتـاجـات تلفـزيـونيـة

بغداد  –محمد اسماعيل
شــارك العــراق، يف مهـرجــان فنــون العــالم
العــــربـي، الــــذي اقـيـم يف الــصــني نهــــايــــة
حـزيـران املـاضي، بـوفـد رأسه الـسيـد وزيـر
الثقـافة، االستاذ اسعد كمال محمد، ضم
يف عـضـــويـته الــسـيـــديـن عقـيل ابـــراهـيـم
املنــدالوي املــديــر العــام لــدائــرة العالقــات
الثقــافيـة، وفــؤاد حمـة خــورشيـد.. املـديـر
العـام لـدار الـثقـافــة والنـشــر الكـرديـة، يف
الـــــوزارة، افـتـتـح املهـــــرجـــــان علـــــى قـــــاعـــــة
املتحف الوطـني، يف بكني من  قبل السيد
وزيــر الثقـافـة الـصـينـي جيـاجـينغ، الـذي
شـدد على اهـمية الـتبادل الـثقايف الـعربي
الصـيني، ملـا متتلـكه احلضـارتـان العـربيـة

والصينية من عمق ثقايف اصيل.
وخـص الوزيـر الصيـني الثقـافة الـعراقـية

بالقول:

القاهرة: حتسنت احلالة الصحية للروائي املصري
جنـــيـــب مـحـفـــــــوظ بـعـــــــد إجـــــــراء جـــــــراحـــــــة يف رأسـه

مبستشفى الشرطة بالعاصمة القاهرة.
وقــال رئـيــس احتــاد كـتــاب مـصـــر محـمـــد سلـمــاوي إن
محفـــوظ )95عـــامـــا( اخـتل تـــوازنه يف مـنــــزله وسقـط

على األرض وجرح يف مؤخرة رأسه.
وأضــاف أن األطبـاء أجـروا جـراحـة لــوقف النـزف وقـد

أفاق من التخدير وحالته مستقرة.
وكـان محفـوظ تعـرض حملـاولــة اغتيـال فـاشلـة بـسكني
يف تــشـــريـن األول عـــام 1994 وأصـــابـت الـــسكـني رقـبـته
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بغداد / املدى: ويف موقع
الـتـصـــويـــر داخل املــتحف الـبغـــدادي
كـــانـت لـنـــا هـــذه اجلـــولـــة لـتـــسلـيــط
الــضـــــوء علـــــى مجــــريـــــات العــمل يف
ــــــواحــي، املـــــسـلـــــسـل مــن جــمــيـع الــن
وابـتــــداء حتــــدث لـنــــا اخملــــرج اركــــان
جهـاد الـذي اجنـز للـدرامـا العــراقيـة

ـ

املوصل  \باسل طاقة ::نال املصور العراقي
بــشـــار عـــدنـــان اجلـــائــــزة الفــضـيــــة للـمهـــرجـــان
العـربي- االوربـي الثـالث لـلصـور الفـوتـوغـرافيـة
الـذي اقـيم يف مــدينـة هــامبـورغ بـاملــانيـا  بـدايـة
شهــر متــوز اجلــاري وقــال املـصــور املـبــدع  بــشــار
عـدنـان يف حـديـث للمـدى ان املـسـابقــة اشتـملت
علــى مـشــاركــة 114 مـصــورا مـن 21 بلــدا وبــواقع
3100 صــورة دخلت املـســابقــة وعلـى عــدة محـاور
مـضـيفــا ان الـصــورة الـتـي احــرز فـيهــا اجلــائــزة

بابل/ مكتب املدى: ينظم اجمللس العراقي للسلم والتضامن يف
بـابل ورشة فكـرية عـن املصاحلـة الوطنـية وذلك يف العـاشرة مـن صباح
يـــوم اجلــمعـــة املــصـــادف 7/21 ويف مقـــر اجمللــس وتـتــضـمـن الـــورشـــة
محـاضـرة لالستـاذ كـامل فـاضل رئـيس اجملـلس يف بـابل عـن املصـاحلـة
واالمن و الـبناء والـثانيـة لالستاذ احـمد النـاجي عن جتـربة املصـاحلة

يف جنوب افريقيا مع تقدمي عدد من االوراق النقدية 
وتقام الـورشة بـرعايـة سكـرتاريـة هيئـة رئاسـة اجمللس العـراقي للـسلم

والتضامن.
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املغنية
الكولومبية
تقدم عرضاً

غنائياً على
قاعة مسرح

)دان
بالتينيمانو(

يف مدينة
تيمسورا )580

كم غرب
بوخارست(

كجزء من
جولتها

العاملية،
والتي بدأتها

أمس.

املطلـوبة بـشكل افضل او اكـثر اقنـاعا
موضحـا ان هناك شخصيـات جديدة

اقتضتها احداث اجلزء الثالث..
*امـــا الفـنــان غــامن حـمـيــد املــشــرف
الفـنـي العـــام علـــى املـــسلـــسل والـــذي
يجسـد شخـصيـة زامل الـتي تعـد من
اهــم ادوار الــبـــطــــــولــــــة يف املـــــسلـــــسل
بـأجـزائـه الثالثــة فيـرى ان انـسحـاب
عـدد مـن الفنــانني الــذين شـاركـوا يف
اجلــزءيـن االول والثـــاني كــان مــؤثــرا
ـــــــى الـــتـلـقـــي فـــنـحـــن وقـــــــد اســـــــاء ال
كعــراقيـني نلـعب لـعبــة معـروفـة لـدى
املشـاهد كـشخوص وديكـورات ومكياج
ومالبــس بحيـث ان املتـلقي عـاش مع
ــــــواصل ابـــطــــــال مــنــــــاوي بــــــاشــــــا بــت
وبحـمـيـمــــة ولـكــن بعــضهـم ولـالسف
الـشـديـد تخلـى عن هـويــة الفن وسـر
املهنـة وحـاول بـقصـد او ســوء نيـة ان
يـسيء للـمشـاهد اوال وجلـهة االنـتاج
ثـــانـيـــا.. وبـــرغــم ذلك اسـتــطعـنـــا ان
نـدخل وجـوهـا جـديـدة بـدل الـوجـوه

التي لم تشترك.
* ونخـتم جــولـتنــا مـع املنـتج املـنفــذ
عـمـــار علــوان املــديـــر الفـنـي لــشــركــة
فنـون الشـرق االوسط لالنتـاج الفني
الـذي اشار الـى ان جميع مـا يتـطلبه
املـسلسل من مـستلزمـات مت توفيـرها
بالشكل املـرضي للجميع عـلى الرغم
مـن الـظــروف االمـنـيــة الـصعـبــة ومــا
يتــرتـب علـيهــا مـن معــوقــات مـتعــددة
االشـكـــــال وااللـــــوان ومــنهـــــا اصـــــوات
االنفجارات والطيران وابواق سيارات
االسعــاف والــشــرطــة واجلـيــش و مــا
الـى ذلـك ولكنهـا بتعـاون اجلـميع لن
تؤثـر بأذن اهلل تعـالى عـلى سيـر عمل
املـــسلـــسل واجنـــازه لـيــصــبح جـــاهـــزا
لـلعـــــرض يف شهــــر رمــضــــان املـبــــارك

املقبل.
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تــنــــــاولهــــــا رمبــــــا للــمــــــرة االولــــــى يف
الــــدرامـــــا العــــراقـيــــة وبــــشخـــــوصهــــا
ــــــــة مـع انـعــكــــــــاس هــــــــذه احلـقـــيـقـــي
االحــــداث علــــى شخــصـيـــات مـنـــاوي
بـاشا وتـأثرهـا بهـا حالـها حـال بقـية
ابـنــــاء اجملـتـمـع العــــراقـي بــــالـكــــامل
وصـوال الى مـحاولـة اغتـيال الـزعيم
عبـد الكـرمي قـاسم يف شـارع الـرشيـد
مـن قبل الـبعثـيني والقـومـيني حـيث
تـنــتهـي احـــداث هـــذا اجلــــزء بفـــشل

محاولة االغتيال.
* ويــضــيف مــتحــــدثــــا عــن تغـيـيــــر
معـظم املمـثلني الـرئيـسيني: ان هـذا
التغـييـر قـد يـسـاعــد املمـثل البــديل
علـى تقــدمي اداء يعبـر عـن املنـافـسـة
االبــداعـيــة يف جتــسـيــد الــشخـصـيــة
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مبـا يشكل امتـدادا لالحداث املـاضية
وصــوال الــى ثــورة متـــوز اجمليــدة ودور
حــــركــــة الــضـبــــاط االحـــــرار بقـيــــادة
الـــزعـيـم عـبــــد الكـــرمي قـــاسـم وعـبـــد
الــسالم عــارف يف االطــاحــة بــاحلـكم

امللكي.
* ويشـير الـى ان هذه املـوضوعـة يتم

والعـــربيــة عـــدة اعمــال نــاجحــة كــان
آخـرهـا مـسلـسل )سـبع عيـون( الـذي
عـرضتـه السـومـريـة مـن قبل وحـظي
بـاهـتمـام املـشـاهـديـن واملعنـيني علـى
حـد سواء ، يقول اخملـرج اركان جهاد

عن اجلزء الثالث من مناوي باشا:
-تتـصــاعــد االحــداث يف هــذا اجلــزء

يف اجلزء الثالث من )مناوي باشا(

خمرج وممثالن جدد، واملوضوع عبد الكريم قاسم و14 متوز
يتواصل يف قناة السومرية الفضائية

تصوير اجلزء الثالث من املسلسل
التلفزيوني )مناوي باشا( الذي كتبه

علي صبري ويخرجه الفنان اركان جهاد
بعد ان قام بأخراج اجلزءين االول

والثاني الفنان فارس طعمة ولعبت
ادواره نخبة المعة من جنوم

التلفزيون يف العراق لكن معظمهم
يف هذا اجلزء الثالث انسحبوا من

العمل فأسند اخملرج
باالتفاق مع قناة

السومرية على  ادوارهم
الى فنانني آخرين يؤمل

ان يحققوا النجاح
والتواصل ذاته الذي
شهدناه وملسناه يف

اجلزءين السابقني.

تأتي اهمية العالقات الصينية - العراقية
ثقــــافـيــــا مـن قــــوة االواصــــر الـتـي تــــربــط
الـبلــديـن، مبـينــا ان العــراق يــشهـــد نقلــة
سـيــــاسـيـــــة مهـمــــة، يف تـــــاريخـه املعــــاصــــر
مـتـمـنـيــــا انــتهــــاء العــنف واالرهــــاب فــيه،
ليتـسنـى للعـراقيني بـناء بـلدهـم بالـصيغ

احلضارية املثلى.
فـضـال عن املـشــاركــة العـــراقيـــة البــارزة يف

املعرضني التشكيلي والفوتوغراقي.
عقــــدت اتفــــاقـيــــات ثـنــــائـيــــة بــني العــــراق
والصـني، منها افـتتاح مـركز ثقـايف عراقي
يف بكـني وتفعـيل اتفــاقـيــة عــام 1959 بـني

البلدين.
اضافة الى لقـاءات جمعت الوفد العراقي
بالوفـود العربيـة: الفلسطينـي والسوداني
والـســوري واالردني وااللـيكـســو )املنـظمــة

العربية للتربية والثقافة والعلوم(.

تألق عراقي..
يف مهرجان فنون العامل العريب

وتركت أثارا منها صعوبة حتريك يده اليمنى.
وتـوقف عـن الكتـابـة منـذ ذلك احلني بـاسـتثنـاء بعض
القــصــص القــصـيـــرة الـتــي أطلـق علــيهـــا اســم "أحالم
الــنقـــاهــــة". لكــنه حـــافــظ بــشـكل عــــام علـــى مـجلـــسه

األسبوعي مع أصدقائه.
ومتتـد رحلـة محفـوظ مع الكتـابـة ألكثـر من 70 عـامـا
قــدم خاللهــا أكثــر من 50 روايـة ومـجمـوعـة قـصـصيـة
فـضال عن كتب ضمت مقـاالته األسبوعيـة يف صحيفة

األهرام.
ونـال محفـوظ أبـرز اجلـوائــز املصـريــة كمـا حـصل عـام
1988 علـى جـائـزة نـوبل يف اآلداب. وال
يـزال هو األديب العربـي الوحيد الذي

حصل عليها.

جراحة ناجحة لنجيب حمفوظ
الفــضـيـــة كـــانـت يف محـــور الــصـــورة الــصـحفـيـــة
حـيـث مــثلـت طـفال مــــوشحــــا بــــالـعلــم العــــراقـي
والـتـي حـملـت يف طـيــــاتهــــا الكـثـيـــر مـن املعـــانـي
االنـســانيـة والـوطـنيـة والـشعـور بـاالنـتمـاء لهـذا
الـوطن اجلـريح  ويـذكــر ان املصـور الفـوتـوغـرايف
بشـار عـدنـان سبق ان احـرز مـن قبل العـديـد من
اجلـــوائـــز احمللـيـــة والعـــربـيـــة  يف مجـــال الـصـــور
الفــــوتــــوغــــرافـيـــــة ويعــمل حــــالـيــــا يف عــــدد مـن

الصحف املوصلية.

مصور عراقي ينال فضية املهرجان العريب
األوريب للصور الفوتوغرافية يف املانيا

املجلس العراقي للسلم والتضامن يف بابل
يقيم ورشة فكرية عن املصاحلة الوطنية

حفل جماين لبوب ديالن
"من اجل السالم" 

الفنان بوب ديالن

لقطتان من اجلزء الثالث ملسلسل
مناوي باشا يف احد ستوديوهات بغداد

االديب جنيب محفوظ

سور الصني التاريخي

املطربة شاكيرا


