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قداسة البابا بيندكتس السادس عرش يمنح وسام القائد
والفارس لوزير املالية يف حكومة اقليم كردستان

عمل مرسحي
عن حقوق املراة يف النارصية
ناصرية  /حسني كرمي العامل
ج ـ ــرى علـ ــى قـ ــاعـ ــة حـ ــزب الـ ــدعـ ــوة
االسالمـي ـ ــة يف مح ـ ــاف ـظ ـ ــة ذي ق ـ ــار
عرض املـسرحـية الـكومـيديـة ( دولة
القـ ــانـ ــون ) الـتـي قـ ــدمــتهـ ــا فـ ــرقـ ــة
ال ــرصـ ــايف للـتـمـثــيل ب ــالــتعـ ــاون مع
مؤسسـة مساعدة املراة حيث تناولت
املسرحـية التي الـفها حسـني النجار
وقـام بـاخـراجهـا حـسـني علي صـالح

قـضـايـا املـراة يف الــدستــور العــراقي
وقـانـون االحـوال الـشخـصيـة حـيث
اسهـم كل مـن الفـن ــان ل ــؤي احـم ــد
وشهـرزاد واديبـة وطه علـوان و فالح
ابـراهيم وهادي الشاطي يف الكشف
عـ ــن جت ـ ـ ـ ـ ــاهـل حـق ـ ـ ـ ـ ــوق امل ـ ـ ـ ـ ــراة يف
الـ ــدسـتـ ــور اجلـ ــديـ ــد عـبـ ــر مـ ــواقف
كــوميـديـة تـدور احــداثهــا يف حيـاة
اسرة عراقية.

زينة تقابل روبرت دي نريو يف "املهد"

كردستان/املدى
جـرت مــراسيـم انتخــاب االستـاذ
سـركـيس اغـا جـان فـارسـاً وقـائـداً
ب ــرتـب ــة الق ــديــس غ ــريغ ــوري ــوس
الكـبيـر املــدنيــة من قـبل قـداسـة
احلبــر االعــظم بــابــا الفــاتـيكــان
بـينــدكتـس الـسـادس عـشـر وذلك
جلهــوده يف تقــدم وازدهــار شــؤون
الكنيسة الكاثوليكية.
فـباسم اهلل واالنسانيـة والكنيسة
قـ ــام غـب ـطـ ــة الـب ـطـ ــريـ ــرك مـ ــار
عـمــانــوئـيل الـثــالـث دلـي وممـثل

قداسـة البـابا يف العـراق السفـير
املونـسنيـور تومـاس حليـم حبيب
بــتقلـي ــد االسـت ــاذ س ــركـيــس اغ ــا
ج ـ ــان وس ـ ــام الق ـ ــائ ـ ــد والف ـ ــارس
بحضور الـسادة املطارنة االجالء
واالخوات الراهبات.
والقــى غـبـطــة الـبـطــريــرك مــار
عـم ــان ــوئـيل الـث ــالـث دلـي كلـم ــة
ب ــاملـن ــاسـب ــة هـن ــأ فـيه ــا االسـت ــاذ
سـركيـس آغـا جـان بـتقليـده هـذا
الـوسـام الـرفيع قــائالً :ان اسمك
ع ـن ـ ــد اهلل م ـ ــوج ـ ــود ل ــن ميح ـ ــى

سركيس اغا جان وزير مالية اقليم كردستان اثناء تقليده الوسام
م ـ ـطـلـق ـ ـ ـ ـاً ،وان اسـ ـمــك طـ ـبـع يف هـذا وجـاء يف أمـر قـداسـة احلبـر
قلـوب اجلميع وخاصة احملسنني االعـظــم يف حفل الــتك ــرمي" :انه
عـلـ ـيـه ــم كـ ـم ـ ـ ــا انـه نـق ـ ـ ــر وكـ ـت ــب عـرفنـا حقيقـة وازدهـار الكنـيسـة
بحــروف ال متحــى علــى حجــارةٍ يف الع ـ ــراق ..وشهـ ــادة لـ ـشـكـ ــرنـ ــا
سـوف يحملهـا التـأريخ لالجـيال وامتناننا نعلن لالستاذ سركيس
القـادمــة  ..كمــا ان اسمـك سطـر آغــا جــان مـن بـطــريــركـيــة ب ــابل
يف كـتبنـا واعلن يف بيـوت العـبادة الكل ــدانيــة يف العــراق انه قــد مت
والصالة ولـدى مــؤسسـاتنــا التي انتخـابكم فارساً وقـائداً من رتبة
ال تنـســى مــطلق ـاً فـضل الــسيــد القــديــس غــريغــوري ــوس الكـبـيــر
س ــركـيــس اغ ــا ج ــان ادامـك ايه ــا املــدنيـة ومنـنحك حق اسـتعمـال
االبن البـار بحياة سـعيدة ملـؤها جـميع الـصالحيــات واالمتيـازات
املتعلقة بهذا املقام".
النعم واملواهب السماوية).

القـاهـرة :ت ـسـتع ــد ح ــالـي ــا املـمـثل ــة
الشـابـة للـمشـاركـة يف بطـولـة الـفيلم
العـاملي "املهـد" أمـام املمـثل اإليطـالي
الشـهير روبـرت دي نيرو .وتـؤدي زينة
يف الفــيلـم دور فـتـ ــاة م ـصـ ــريـ ــة يـتـم
اختطافها ،ومن املقرر أن يشاركها يف
ب ـط ـ ــول ـ ــة الفــيلــم الفـن ـ ــان محـم ـ ــود
حميده.
وعلـي جــانـب آخــر وافقـت زيـنــة علـي
مـشــاركــة أعـضــاء الفــريق امل ــوسيـقي
"وامــا" بـطــولــة أول فـيلـم سـيـنـمــائـي
لهـم بعـنــوان "شـبــاب مــودرن" والــذي
سـيبــدأ تـصــويــره مـنتـصف سـبتـمبــر
القـادم ،الفيلم سينـاريو أحـمد البيه،
واخراج وائل إحسان.
اجلــديــر بــالــذكــر أنه يعــرض ح ــاليــا
لـزينـة فيلم "ظـاظا" مـع هانـي رمزي

الفنانة زينة
وكـمـ ــال الـ ـشـنـ ــاوي وخـيـ ــري أحـمـ ــد،
ت ــألـيف ط ــارق عـب ــد اجللـيل ،إنـت ــاج
هــانـي جــرجـس فــوزي  ،ومـن إخــراج
علي عبد اخلالق.

لوحات مائية هلتلر
يف مزاد بربيطانيا

لـنــــدن :تـقـ ـ ـ ــوم دار لـلـ ـمـ ـ ـ ــزادات يف
بريطانيا ببيع  21لوحة مائية
ورسما تخطيطيا مت نسبها
للزعيم النازي أدولف هتلر ،وفق
ما قاله مسؤولون للدار.
وسيقام املزاد يف السادس
والعشرين من سبتمبر املقبل
بإشراف دار "جفري للمزادات" يف
كوروال يف جنوب غرب بريطانيا.
وقال إيان موريس املسؤول يف الدار
إن األعمال الفنية نفذها هتلر
عندما كان جنديا خالل احلرب
العاملية األولى.
اللوحات ومعظمها مناظر طبيعية
شاحبة ،قد تباع مقابل ثمانية
آالف دوالر للوحة.
وقال موريس وفق ما نقلته وكالة
أسوشيتد برس إن هتلر رسم
اللوحات يف بداياته وقبل حتوّله
لعالم السياسة.
إال أن آالن دايفيس الناجية من
الهولوكست؛ وهي املذبحة التي مت
فيها قتل عدة ماليني من البشر
من ضمنهم ستة ماليني يهودي
على أيدي القوات النازية؛ قالت إن
عملية البيع هي محاولة لتذكّر
هيتلر كفنان "عندما يجب تذكره
كوحش ،وليس فنانا".
وأضافت أنها لو كانت متلك إحدى
لوحاته يف منزلها" ،لكانت أضرمت
النيران فيها".

وقفـــــة

سطوة التلفزيون
سعد محمد رحيم
سطـوة التلـفزيـون ،وأكاد أقـول سلطـة التلفـزيون ،وأحـسب
أن الــتلف ــزي ــون الـي ــوم ي ــؤثـ ــر يف عقلـي ــات الـب ـش ــر وي ـشـكل
ثقافتهم واجتاهاتهم أكثر مما تفعل أية وسيلة إعالمية أو
تـربـويـة أخـرى .وإذا لـم تكـن هنــاك إحصــائيــات عن نــسبـة
مـشــاهــدي الـتلفــزيــون يف العــراق فــإن إحـصــائيــة ممــاثلــة
جـرت يف مصـر بينـت أن نسـبة املـشاهـدة لألطفـال بني سن
الثــامنــة وسن اخلـامـسـة عـشــرة هي  %99،99وهـي النــسبـة
املطـابقة ملا يحـصل عليه احلكام العرب مـن نسبة جناح يف
االنــتخـ ــابـ ــات الـتـي جت ـ ــري يف كل مـ ــرة .وأظـن أن نـ ـسـبـ ــة
مـشاهـدي التلفـزيون يف الـعراق ال تـختلف عنـها يف مـصر،
وقــد بيـنت دراسـة غــربيــة أن أطفــال اليـوم حـني سيـبلغـون
السبعني يكونون قد قـضوا أمام شاشة التلفزيون بني سبع
إلـى عشر سنني ،استنـاداً على معطى ثالث وعـشرين ساعة
يقـضيهـا الـطفل الغـربـي مع التلفـزيـون يف األسبـوع ،علمـاً
أن الـطفل العــربي يـقضـي معه سـاعـات أطـول بحـكم عـدم
ت ــوف ــر بـ ــدائل كـثـيـ ــرة للـت ــسلـي ــة .وفــضالً عــن ذلك ت ــؤك ــد
اإلحصائيات أن نسبـة البرامج املوجهة لألطفال ال تتعدى
الـ  %7وهـ ـ ــذا يع ـنــي تـلق ــي األطف ـ ــال ل ـبـ ـ ــرامج ال ت ـن ـ ــاســب
أعـم ــارهـم وق ــدراتهـم ال ــذهـنـي ــة ،وال سـيـم ــا تـلك الـب ــرامج
احلاوية على قدر كبير من العنف.
يُنـعت اإلعالم بـالـسـلطـة الــرابعـة ،وإذا مـا قـارنــا من حـيث
االنتـشــار والتــأثيــر بني الـتلفـزيــون وبقيـة وســائل اإلعالم
جنـد أن الـتلفـزيـون يـسـطــو علــى القـدر األعـظـم من هـذه
الـسلطـة ،وتشيـر التقـارير إلـى أن الرؤسـاء األميـركان مـنذ
مطـلع التسـعينيـات يعتمـدون يف استـقاء معلـوماتهـم على
قناة الـ CNNاإلخبارية قبل اعتمـادهم على تقارير وزارة
اخلـارجيـة أو غيـرهـا من املــؤسسـات احلكـوميـة ألن األولـى
أسـرع وأكثـر طـزاجـة .ورمبـا ميـكن القـول أن نـصف املعـارك
التـي تخ ــاض اليــوم عــسكــريـ ـاً وسي ــاسي ـاً جتــري وق ــائعهــا
وحتـسـم عبــر بــرامج الـتلفــزيــون ،ويف مــوقف طــريف لكـنه
جدّي كتب بـودريارد وهو مفكـر فرنسي محسـوب على دعاة
مــا بعــد احلــداثــة مقــاالً بـعنــوان "حــرب اخللـيج لـن تقع"
وكان يقـصد حـرب اخلليج الـثانيـة يف  1991ثم بعـد اندالع
نيــران احل ــرب وخمــوده ــا كتـب مقــاالً آخــر بـعنــوان "حــرب
اخللـيج لم تقع" مستـنداً إلى املقـارنة بني مـا رُسم وُخطط
له ومـا أحيط به من دعـايات وادعـاءات وبني ما جـري على
أرض الواقع حقـاً .ويف كتابه عن حرب اخلليج ينوّه محمد
حـسنـني هيكل إلـى حقيـقة أن اجلـماهـير الـعربـية تـصلبت
أمام شاشات التلفـزة وهي تشاهد وقـائع تلك احلرب كأنها
تتفـرج علـى لعبــة من اللعـب االلكتـرونيــة املثيـرة بـدالً من
اخلروج احتجاجاً إلى الشارع.
كـما أن املـناظـرات التلـفزيـونيـة التـي تسـبق االنتخـابات يف
الـدول الغـربيـة تغيـر إلـى حـد بعيـد من قنـاعـات النـاخبني
وتـســاهم بـشكل كـبيـر يف حتـديــد نتــائج تلـك االنتخـابـات،
وله ـ ـ ــذا الغـ ـ ــرض وجـ ـ ــدت مـ ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ـ ــات لهـ ـ ــا خ ـبـ ـ ــراؤهـ ـ ــا
واستراتيجيوهـا الذين يصنعون الوجـوه اجلذابة واملقبولة
التي تـستحوذ علـى املراكز الـسياسـية احلسـاسة فيمـا بعد،
مبــا فيهـا رئـاسـة الـدولـة بـغض الـنظــر عن مـدى كفـاءاتهـا
واستحقـاقها ملنـاصبها ،ولـذا يقال؛ إن االنتخـابات صنـاعة
إعالمية تلفزيونية قبل أن تكون أي شيء آخر.
مـن ج ــانـب آخ ــر ب ــات الــتلف ــزي ــون،اقـتـص ــاديـ ـاً ،يـت ــدخل يف
ق ــرارات امل ـسـتهـلكـني وامل ـسـتـثـم ــريـن واملـنـتجـني ،ف ــاإلعالن
التلفزيوني يسلب املشـاهد حريته احلقيقية ومينحه وهم
احلريـة ،فهو من خالل اإلعالن يوجه املسـتهلك إلى ماركة
جتـاريــة بعـينهـا ،ويـشجع املـنتج واملــستـثمــر علـى تــوظيف
أمـواله يف قطـاعـات وأمـاكـن ومصـارف مـعينـة .والتلفـزيـون
أيـض ـاً يــشغل الــرأي العــام بقـضــايــا محــددة ،ويف الـنهــايــة
يحدد اجتاهه.
إنه عصـر التلفـزيون بـامتيـاز ،وحتـى اإلنتـرنت ال يضـاهيه
يف ت ــأثـي ــره ألن أي شخـص ب ــاسـتـط ــاعـته مـت ــابع ــة ب ــرامج
الـتلفزيـون مهمـا كانت درجـة تعليمـه ،وحتى وإن كـان أمياً،
عل ــى عكــس اإلنـتــرنـت ال ــذي يحـتــاج إلــى تــدريـب وتعلـيـم
للدخـول يف شبكته ،كما أن اإلنتـرنت لم ينتشـر على نطاق
واسـع ألسبــاب كـثيــرة وأولهــا اقتـصــاديــة ،مثـلمــا هي حــال
التلفزيون.
إن أيـة دولة عـصريـة كي تـكون لهـا مكانـتها احملـترمـة حتت
الشـمس ال بد أن تعـير اهتمـامها لهـذه الوسيلـة اإلعالمية
وتضع من أجلها إسـتراتيجية علميـة دقيقة وتخلق خبراء
ماهرين إلدارتها.

هدوء قرب صخرة الروشة بعد احلرب

يف لوراشيل الفرنسية

اختتام مهرجان مرسح اجلنوب االول يف ميسان

طه وهــيــب يـكــــشـف رس اخللـــــــود العــــــراقــي

بغداد /املدى
شهـدت مــدينـة لـوراشـيل الفـرنـسيـة،
حـض ــوراً ع ــراقـيـ ـاً متـثل مبـنح ــوت ــات
رافـدينـية ،جـسدتهـا ازاميل الفنـانني
طه وه ـيــب وجن ــم الق ـيـ ـ ـس ــي ،خالل
املعــرض الــذي اقـيم يف قــاعــة مــركــز
ثقافات العالم.
املنحـوتات مـزجت اجلـمال بـالتعبـير
عـن معــانــاة العــراقـيني ،مـسـتعــرضــة
قـيمــة االبــداع الــذي يـنهـل من املـثل
االلهـي سمـواً يف الـتنــاسق املعبـر عن
قضية واضحة االبعاد.
ق ـ ــال ذلـك لـ(امل ـ ــدى) وهـيــب مع ـ ــززاً:
ال ــصعـ ــوبـ ــة ادائـيـ ــة ..أي يف كــيفـيـ ــة
الـتوفـيق بني الفكـرة واجلمـال ،وهذا
هـو سر اخـراج العمل" فهـو ينهل من
خـزين (متـكيس) يف مخـيلته يجعله

يـنف ــذ مـنح ــوت ــاته مـب ــاش ــرة دومن ــا
سكيج وال تخطـيط حيث سـر املدى
بكونـه ال يعمل الرضاء املشاهد قدر
مـ ـ ــا يع ـمـل لق ـنـ ـ ــاعـ ـ ــاتـه الفـكـ ـ ــريـ ـ ــة
واالبــداعيــة "ذاتي انـا اشـد حـضـوراً
مــن امل ـتـلقــي ،يف اث ـن ـ ــاء االشــتغ ـ ــال
بـاملنـحوتـة وعنـدما اجنـزها ويـنتهي
العمل بها ،تـذهب للمتـلقي ،فتلقى
مــا تلقـاه مـنه ،وهـذا شــأنه الـذي ال
اعني به كثيراً.
الفـن ــان طه واثق مـن فـط ــرته الـتـي
تـنهل من سـومر وبـابل ارثـاً ابداعـياً
يف النـحت "فــانــا كــالـطفل اذا وجــد
ط ــيف ـ ـ ـاً أم ـ ـ ــامه بـ ـ ــدأ ي ــنح ــته" لـ ـ ــذا
ي ـ ــؤس ـ ــس عل ـم ـي ـتـه علـ ـ ــى الفـ ـط ـ ــرة
وصـقـل ف ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ــرتـه ب ـ ـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـ ــدراس ـ ـ ـ ـ ــة
االكادميية.

امــا عـن الت ــأسيـس اجلــديــد الــذي
يجـب ان ينتشل الفنان من املوروث،
قــال ان ال حــدود وال ضــوابـط حتــد
الفن ولـو وجـدت مـسطـرة ،من اميـا
وجهـ ــة  ..تـ ــراثـيـ ــة أو حـ ــداثـ ــويـ ــة..
يــتح ـ ــول اس ـت ـ ــوديـ ـ ــو الف ـن ـ ــان ال ـ ــى
مختبر علمي جاف.
وهيب يقفـز بفنه قفـزات متالحـقة
على مضـمار االسس العلـمية للفن
سواء اكـانت مـوروثة ام مـستحـدثة.
وهـي قفــزات تـتك ــون من مـجمــوعــة
الـتقنيـات واملصـهر واملـادة ومكمالت
الع ـمـل الف ـنــي وق ـ ـ ــارن يف م ـ ـ ــا بــني
الــنح ـ ــات ال ـ ــذي يـلق ـ ــى صع ـ ــوب ـ ــات
يتعــذر عليه تــذليلهـا ،وبني الـرسـام
الـ ـ ــذي يـكـ ـ ــون ع ــملـه اسهـل خلفـ ـ ــة
االدوات مـن متـ ــاس وألـ ــوان ن ـظـيـ ــر

كربالء  /املدى
ص ــدر الع ــدد ال ــرابع مــن مجل ــة الف ــرات الـتـي تـص ــدر عـن م ــرك ــز الف ــرات للـتـنـمـي ــة
والـدراســات االستــراتيـجيـة يف كــربالء املقـدسـة وهـي مجلــة علـميـة اكــادمييـة تـعنـى
بــالبحـوث والـدراسـات الـسيــاسيـة واالقـتصـاديـة واالجـتمــاعيـة والقـانــونيــة و الفكـر
والبيئـة والعلوم الدينية والتاريخية .وضم العـدد الرابع موضوعات مختلفة ومهمة،
تعـنى بـالشـأن احمللي واالقلـيمي والـدولي ،فبعـد االفتتـاحيـة التـي كانـت بقلم مـدير
املـركز نشـر العدد دراسـات لباحـثني واكادميني يف مـجاالت مختلفـة ،وتناول املـوضوع
االول دور مراكز الـبحوث والتفكيـر يف صنع السيـاسة ،وجاء املـوضوع الثانـي ليناقش
املــوقف االمــريـكي مـن طمــوحــات ايــران االقـليـميــة  ،اضــافــة الــى مــوضــوع االرهــاب
والـدميقراطـية ،وجـاءت القضـايا القـانونـية املـطروحـة لتعبـر عن قـضايـا مهمـة مثل
الكوتا النسائية يف مجلس النواب .
ويف مجال البيـئة طرحت اجمللة موضـوعاً مهماً حول البـيئة يف كربالء واهم مصادر
التلوث البيئي.

عيــون النــاس

عدد جديد من جملة الفرات

صخور ومـصاهـر النحت.يف مقـارنة
ثانية ،بني النحات العراقي ونحاتي
الـع ـ ـ ـ ــال ــم وج ـ ـ ـ ــد طـه ان الـ ـنـح ـ ـ ـ ــات
العـ ـ ــراق ــي يقـ ـ ــوم مبـ ـ ــراحـل الع ــمل
بنفسه ..بكل مـا فيها مـن مصاعب،
بـيـنـمـ ــا الــنحـ ــات يف اخلـ ــارج ،يــضع
التـصمـيم ويـدعـه للعمـال ينفـذونه
(حد الشمع والباقي عَ العمال).
النـه يف بحـث مـ ـسـتـمـ ــر لـت ـطـ ــويـ ــر
عـمـله ،ي ـض ــارع ال ــزمـن كـي ال ت ــدور
عجلة الوقت ومنحوتاته واقفة.
فـ ـ ــان الف ـنـ ـ ــان طه وه ـيــب ع ـ ــاد مــن
معــرض فــرنـســا املــشتــرك مـع جنم
القـيـ ـسـي ،لـيـ ـشـت ـ ــرك مع فـن ـ ــانـني
آخ ــريـن ..داخـل العـ ــراق ..مبع ــرض
ثـان ،فـضالً عن مـشـاركــات كثـر ..يف
معارض محلية وعاملية.

العمارة/عدنان الفضلي
اخـتتـمت علـى قـاعـة روضــة العمـارة
يف محـ ــاف ـظـ ــة مـيـ ـس ـ ــان فعـ ــالـيـ ــات
مهـ ــرجـ ــان مـ ـسـ ــرح اجلـنـ ــوب االول .
وت ـ ـضـ ـم ــن حـفـل اخل ــت ـ ـ ــام ع ـ ـ ــرضـ ـ ـ ـاً
مـ ـس ــرحـي ـ ـاً لف ــرق ــة مـن ـظـمـ ــة اعالم
العــراق اجلــديــد مـن محــافـظــة ذي
ق ــار بعـن ــوان (ف ــاول) اخ ــراج (حـي ــدر
مكي الكـناني) وقام باداء االدوار فيه
نخـب ــة مـن م ـس ــرحـيـي الـن ــاص ــري ــة
ام ـث ـ ــال (ع ـب ـ ــد ال ـ ــرزاق سـكـ ـ ــر ،علــي
بـصيص ،فـاطمـة الـوادي )،ويتحـدث
هــذا العـمل عـن مــوضــوعــة الفـســاد
االداري عبــر قفـشــات ســاخــرة  .كمــا
مت عرض مسـرحية (الـذي استيقظ
من هـذيــانه متـأخـرا) واملـاخــوذة من
(الـعصفور االحـدب) للشـاعر الـكبير

ت ـسـت ــذك ــر دائ ــرة الفـن ــون امل ــوسـيقـي ــة ،املال
عـثمــان املــوصلـني يف مهــرجــان يقــام علــى
ارض اقليم كردستان احلبيب ،خالل ايلول
 2006يتـضمن موسيقاه وسيرته ،يف اداءات
انـشـاديـة ومحـاضـرات ومعـارض تـشكـيليـة
وفوتوغرافية.

يف وزارة ال ــثقـ ـ ــافـ ـ ــة ،وذلــك علـ ـ ــى ح ـ ـ ــدائق
الوزارة صبـاح الثالثـاء املاضي  22آب 2006
.عاد الزمن
تعـرض مديرية السينـما ،يف دائرة السينما
واملـسـرح فـيلم (وعـاد الـزمـن اليهـا) اخـراج
عــدنــان عمــر ،علــى صــالــة االستـقبــال من
قاعة املسـرح الوطني يف احلادية عشرة من
صباح يوم االثنني  28آب 2006.

دعمــا ملـشــروع املـصــاحلــة الــوطـنيــة ،الــذي
اطلقه الــسيــد رئيـس الـوزراء ،نـظم املـركـز
الـثقايف العـراقي للخط العـربي والزخـرفة
مهـ ـ ــرجـ ـ ــان (ال ـت ـ ـ ــآلف وال ـتـ ـ ــآخــي) ل ـن ـبـ ـ ــذ
الطـائفية بـرعاية دائـرة العالقات الثـقافية

رأس اخملـ ـ ــرج ح ـ ـســني ال ـبـ ـص ـ ـ ــري ..نق ـيــب
الفـنانني ،وفد الـنقابة ،خالل لقـائه السيد
فـلك ال ــديـن ك ــاك ــائـي ..وزي ــر الـثق ــاف ــة يف
اقلـيـم كــردسـتــان ،مت خـالله االتف ــاق علــى

(املوصلي)

تآلف وتآخ

كردستان

(محـم ــد امل ــاغ ــوط)  .وق ــام ب ــاخ ــراج
امل ـ ـسـ ـ ــرح ـيـ ـ ــة الف ـنـ ـ ــان (سالم ع ـبـ ـ ــد
احل ـ ـســني) وق ـ ــام بـ ـ ــاداء ادوار العــمل
نخـب ــة مـن ال ـشـب ــاب امل ـس ــرحـيـني يف
الع ـمـ ـ ــارة  .بع ـ ــدهـ ـ ــا مت االعالن عــن
جـ ـ ــوائـ ـ ـ ــز املهـ ـ ــرجـ ـ ــان ،ح ـيــث فـ ـ ــازت
مـس ــرحيــة (الهـشـيم) ت ــاليـف (عبــد
االمـي ـ ــر شــمخـي) واخ ـ ــراج (خ ـ ــال ـ ــد
علـ ــوان العـبـيـ ــدي) بجـ ــائـ ــزة افــضل
عـ ـمـل مـ ـتــك ـ ـ ـ ــامـل  .وك ـ ـ ـ ــان ــت ه ـ ـ ـ ــذه
املـ ـسـ ــرحـيـ ــة قـ ــد عـ ــرضـت يف احلـفل
االف ـت ـت ـ ــاح ــي لل ــمه ـ ــرج ـ ــان ون ـ ــالــت
اعجـ ــاب جـمــيع احلـ ــاضـ ــريـن  .امـ ــا
اجل ــوائ ــز االخ ــرى تـضـمـنـت ج ــائ ــزة
افـضل ممثل الـتي تنـاصفهـا الفنـان
(مـكي حــداد) عن دوره يف مـســرحيـة
(الهـشـيم) والـفنــان اخملـض ــرم (عبــد

تـ ــوقــيع بـ ــروتـ ــوكـ ــول تعـ ــاون بـني الــنقـ ــابـ ــة
والوزارة سيـستهل مبهـرجان فنـي شامل يف
العاصمة الكردستانية اربيل ..قريبا.

مجسم شهداء جسر االئمة

خلـد الفنـان جنـم القيـسي ..شهــداء جسـر
االئ ـمـ ـ ــة مبج ـ ـســم ه ـن ـ ــدســي تع ـب ـي ـ ــرا عــن
عطائهم االمياني العظيم.
وحال انتهاء القيـسي من اجملسم النحتي،
سينصب يف احدى ساحات بغداد العامة.

املطرب كاتباً

فـؤاد سـالـم ..مطـرب عـراقـي مغتـرب ..اعـد
كتـابني عن االبـوذية والـزهيـري ،سينـشران
يف سوريا قريباً.

االمـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـسـل ـ ـمـ ــي) عـ ــن دوره يف
م ـس ــرحـي ــة (ال ــى مــن يهــمه االم ــر)
فـيـم ــا ذهـبـت ج ــائ ــزة افــضل ممـثل ــة
للفنـانـة الـشـابـة (فـاديـة خـالــد) عن
دورهـ ـ ــا يف م ـ ـسـ ـ ــرحــي ـ ـ ــة (اله ـ ـش ـيــم)
مـن ـ ــاصفـ ــة مـع الفـنـ ــانـ ــة (فـ ــاطـمـ ــة
الـ ــوادي) عـن دورهـ ــا يف مـ ـسـ ــرحـيـ ــة
(ف ــاول) كـم ــا ق ــدمـت ج ــوائ ــز اخ ــرى
الفضل ممـثل ثانـوي وافضل تقـنية،
وشهادات تقدرية لعدد من املشاركني
يف املهـرجـان  .يـذكـر ان املهـرجـان قـد
شــاركـت فـيه ثالث ــة محــافـظــات هـي
(ذي قـار ،الـبصــرة ،ميـسـان) وقــدمت
خـالله س ـت ـ ــة اع ـم ـ ــال مــنه ـ ــا ثالث ـ ــة
اعـم ــال حمل ــافـظ ــة الـبـص ــرة وعـمالن
حملـ ــاف ـظـ ــة مـيـ ـسـ ــان فـيـمـ ــا شـ ــاركـت
محافظة ذي قار بعمل واحد .

وكــانت (ام مـحمــد) كـلمــات عـلي ابــو عــراق
واحلان طارق الشبلي ،آخـر اغنيات املطرب
فـ ــؤاد سـ ــالـم ،مـن انـتـ ــاج قـن ـ ــاة العـ ــراقـيـ ــة
الفضائية.

دور الشعر

اسـت ـض ــاف الـبـيـت الـثقـ ــايف يف مح ــاف ـظ ــة
النجف وضمـن منهاجه الشعـري لشهر اب
الشـاعر عبد املنعم الفـرطوسي حيث القى
محـاضـرة عن دور الـشعـر بـالنهـوض بـواقع
االنـســان العــراقي تـخللهــا وصف للـشـاعـر
شالل عنـوز بــالتجـربــة املنفـردة ،بعــد ذلك
فتحت باب املـداخالت واملناقشات للحضور
حيث اغـنت االمسيـة باالطـروحات واالراء.

