العدد ( )792السبت ( )14تشرين االول 2006
NO. (792) Sat. (14) October

استراحة املدى

9

املـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرســــــــــــــم احلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر

دورات مــتخــصــصــــة يف الفـنــــون املخـتـلفــــة
بغداد  /علي ابراهيم الدليمي

تـاريخيـاً بدأت فكـرة (املرسم احلـر) من قبل فنـاني عصـر النهضـة يف ايطـاليا يف
القرن اخلامس عـشر ،وكذلك الفنانون الفرنسيون ..لتنتشر فيما بعد يف بقاع العالم،
حيث اقام الفنانـون االساتذة (مراسم حرة) شخصيـة يعلمون فيها تالمذتهم  ،فضالً
عن كونها منتديات ثقافية شاملة يف العملية االبداعية املتجددة واملتواصلة.
مرسم حر

وت ـ ـن ـ ـتـ ـ ـ ــشـ ـ ـ ـ ــر االن يف
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدول اجمل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاورة
لـبلــدن ــا العــديــد مـن
املــراسم احلــرة ..ليـس الغـرض
منهـا تخريج فنانني محترفني،
بق ــدر م ــا يـتـم ت ــربـيـتهـم عل ــى
اجل ـ ـ ــان ــب الـفـ ـن ــي يف تـه ـ ـ ــذي ــب
نف ـسـي ــات امل ـش ــاركـني وت ــدريـب
ملـك ـ ـ ــاته ــم الفـكـ ـ ــريـ ـ ــة ب ـ ـشــكل
متطور وحضاري.
ام ـ ـ ــا يف الـع ـ ـ ــراق فـق ـ ـ ــد ك ـ ـ ــانــت
هنــالك بـضعـة مــراسم حـرة يف
ال ـعــقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدي ـ ـ ــن االرب ـعـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي
واخل ـم ـ ـس ـي ـنــي ،ق ـ ــد ان ـ ـش ـ ــأه ـ ــا
فنـانـونـا الـرواد كجهـود فـرديـة..

وكـ ـ ـ ــان اول (مـ ـ ـ ــرس ــم حـ ـ ـ ــر) يف
العـراق حـظي بـسمعـة اعالميـة
كـبيـرة ،هـو الـذي اسـسه الفنـان
ال ــراحل ح ــافـظ ال ــدروبـي ع ــام
 1942يف كليــة االدارة والعلـوم..
وقــد ك ــان مبثــابــة ملـتقــى فـني
وثقـايف لـفنـانـينــا التـشكـيلـيني
وقتذاك.
ويف العقــد التــسعيـني املـنصـرم
انـتشـرت ظـاهـرة املـراسم احلـرة
مــن خـالل الق ـ ــاعـ ـ ــات الف ـن ـي ـ ــة
اخل ـ ـ ــاص ـ ـ ــة وبـعـ ــض االم ـ ـ ــاك ــن
التجارية االخرى لغرض مادي
ليس إال.
ويف عام  1998تأسـس رسميا يف

دائـرة الفنـون يف وزارة الثقـافـة،
قـسم (املـرسم احلـر) الـذي يقع
عل ـ ــى ع ـ ــاتقـه مه ـم ـ ــة ت ـن ـظ ـيــم
دورات نظرية وعملية صحيحة
وجـ ــادة يف فـن الـ ــرسـم جلـمــيع
االع ـمـ ـ ــار وبغ ــض ال ـنـ ـظ ـ ــر عــن
ال ـتـح ـ ـص ـيـل ال ـ ـ ــدراســي .وق ـ ـ ــد
اسـتفــاد حـينــذاك العــدي ــد من
امل ـ ـش ـ ــاركــني به ـ ــذه ال ـ ــدورات يف
تـأهيلهم فـكريـاً وعمليـاً عنـدما
تق ــدم الـبعـض مـنهــم ملعه ــد او
كليـة الفنـون اجلميلـة ملـواصلـة
مـ ـ ـس ـي ـ ـ ــرتهــم وط ـمـ ـ ــوح ـ ـ ــاتهــم
الـفـ ـن ــيـ ـ ـ ـ ــة ..إال ان ال ـ ــظـ ـ ـ ـ ــروف
املـت ــردي ــة ال ــذي ع ــاشه ــا الـبل ــد

وتق ـ ــاعـ ــس ال ـت ـنـ ـظ ـيــم االداري
واملـ ـ ــادي حـ ـ ــال دون اس ـت ـمـ ـ ــراره
ليتوقف هذا املرسم.
وبعـد ان استـردت دائـرة الفنـون
ع ــافيـتهــا الفـنيــة مجــدداً .اكــد
مــديــرهــا العــام الــسيــد حــسني
عل ــى ح ــرج ب ــاع ــادة فـتح ق ـسـم
(امل ــرسـم احل ــر) ..وق ــد حت ــدث
الفـن ــان خ ــال ــد املـب ــارك م ــدي ــر
امل ــرسـم قـ ــائالً :مت تـن ـظـيـم اول
دورة تـ ــاهــيلـيـ ــة يـ ــوم 200/8/13
ضمن منهاج خـاص اعد لذلك
مـ ـســبق ـ ـاً ،وقـ ــد شـ ــارك يف هـ ــذه
الـدورة مجمـوعـة من املـوظفني
االداري ــني م ــن اق ـ ـ ـس ـ ـ ــام دائ ـ ـ ــرة

الف ـن ـ ــون (حـ ـص ـ ــري ـ ـ ـاً) لغ ـ ــرض
اكتـســابهـم معلــومــات ثق ــافيــة
فـنيــة شــاملــة وذائق ــة جم ــاليــة
مـتخـصـصــة كــونـهم يـتعــاملــون
بـتـ ــواصل مـع الفــن والفـن ــانـني
بشكل يومي.
ويـواصل املبارك حـديثه :فضال
ع ـ ــن اجلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ـ ــب الـعـ ـ ـمـل ـ ــي يف
الــتخ ـطـيــط وااللـ ــوان بـ ـشـكـله
االك ـ ــادميــي فقـ ـ ــد رافقــت ه ـ ــذه
ال ـ ــدورة مح ـ ــاض ـ ــرات ن ـظ ـ ــري ـ ــة
تـاريخيـة وجمـاليـة القاهـا عدد
من املتخصـصني ومنها مدرسة
بغــداد لفـن التـصــويــر لـلنــاقــد
صالح عـب ــاس ،والفـن الع ــراقـي

كـتـــاب يف لـنـــدن عـن الـنقـــايب الـــشهـيـــد هـــادي الـــزبـيـــدي
لندن /املدى
صـدر مؤخـراً يف لنـدن الطبعـة االنكليـزية
لـكتـاب "هـادي لـم ميت" تــأليف الـسيــدين
عبــد اهلل محـسـن والن جـونـســون مببـادرة
ودعم النقابات البريطانية (.)TUC
وي ـ ـس ــتع ـ ــرض الـك ـت ـ ــاب املـ ـ ــؤلف مــن ()80
صفحــة من احلجـم الكـبيـر مــراحل حيـاة
الـنقــابي الـشـهيــد هــادي صــالح الــزبيــدي
(اب ـ ــو ف ـ ــرات) ع ـض ـ ــو املـك ـتــب ال ـتــنف ـي ـ ــذي
لالحتـاد العـام لنقـابـات العمـال يف العـراق
سك ــرتـي ــر الـعالق ــات اخل ــارجـي ــة -ال ــذياغتــالـته يــد اجلــرميــة واالره ــاب من ازالم
النـظام الـدكتـاتوري الـسابق يف الـرابع من
كانون الثاني . 2005
وتناول الكتـاب جوانب من السيـرة الذاتية
والنضـاليـة للشهـيد الـذي قضـى طفـولته
وبـدايــة شبـابه يف مــدينــة النـاصـريــة ومن
عـائلـة عمـاليـة  .وتـزوج من الـسيـدة كـوريـا
رياح جودة.
فقــد اعـتقل يف بــدايــة ال ـسـتـيـنـيــات ك ــونه
ن ــاصـ ــر الق ـضـيـ ــة الك ــردي ــة وت ـض ــامـن مع
ال ــشعــب الك ــردي ون ـشـط سـي ــاسـي ــا داخل
العـراق دفـاعــا عن قـضيـة شـعبه وكــادحيه
وعماله.
ثـم اعـتـقل نه ــاي ــة ع ــام  1969وحكـم علـيه
من قـبل سلـط ــة البـعث مل ــدة سبـع سنــوات
تعرض خاللها البشع صـور التعذيب على
ي ـ ــد زم ـ ــرة اجمل ـ ــرم ن ـ ــاظــم ك ـ ــزار يف ق ـص ـ ــر
الــنهـ ــايـ ــة سـيـئ ال ـصـيـت وتــنقـل يف اغلـب
سجـون النظام الدكـتاتوري واطلق سراحه
عام . 1973

ع ـ ـمـل يف مـجـ ـ ـ ـ ـ ــال االعـالم ورأس قـ ـ ـ ـ ـسـ ــم
االرشـيف يف جــريــدة طــريق الــشعـب منــذ
عام  1973حتى عام . 1977
وغــادر العــراق عــام  1977بــسبـب مالحقــة
االجه ـ ــزة االم ـن ـيـ ـ ــة له وع ـمـله يف اجمل ـ ــال
الـنق ــابـي ..انــتقل ال ــى س ــوري ــا ع ــام 1980
وعمل يف مجـال الطبـاعة
واشـرف علـى العـديــد من
املـ ـ ـ ــطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابــع االه ـل ـ ــيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
واحلـكـ ــومـيـ ــة حـتـ ــى عـ ــام
 1990ح ـيــث ان ـتـقل الـ ـ ــى
الـ ـسـ ــويـ ــد طلـبـ ــا لـلجـ ــوء
السياسي وعمل يف مجال
الطباعة واالعالم.
عــاد الــى العــراق يف /5/5
 2003بعد سقـوط النظام
الـ ــدكـتـ ــاتـ ــوري وعـ ــاش يف
بـغ ـ ـ ــداد ط ـيـل ـ ـ ــة الـف ـت ـ ـ ــرة
الالحقة.
س ـ ـ ــاهــم يف ع ـ ـ ــام  1980يف
ت ــأسـيــس ح ــرك ــة العـم ــال
النقابية الدميقراطية يف
اجلمهورية العراقية.
س ــاهـم يف مـ ــواجه ــة ازالم
ال ـنـ ـظ ـ ــام ال ـ ــدك ـت ـ ــات ـ ــوري
الـعـ ـ ـ ــامـل ــني يف احتـ ـ ـ ــادات
العمـال التـابعـة للـسلطـة
طوال اكثر من  25عاماً.
واستعــرض الكتــاب تطـور
العالقــات اخلــارجـي ــة مع

الكلــــامت املتقــاطعـــة
إعداد  /حازم الباوي

االحتـ ــادات العـم ــالـي ــة االوروبـي ــة وب ـشـكل
خــاص الـنقــاب ــات البــريـط ــانيــة ( )TUCو
( )UNISONوال ـتــي س ـ ــاه ـم ـت ـ ــا يف اع ـ ــداد
كـوادر نقابيـة عماليـة وضيّفت العـديد من
الكــوادر الـنقــابـيــة يف املــؤمتــرات الــدولـيــة
وال ـ ــزي ـ ــارات ال ـتــي ق ـ ــامــت به ـ ــا وف ـ ــود مــن

النقابات البريطـانية واعضاء من مجلس
الـنـ ــواب الـبـ ــري ـطـ ــانـي ال ـ ــى العـ ــراق رغـم
الـظـروف االمـنيـة الـصعبـة الـتي ميــر بهـا
بلدنا.
ومـن امل ــؤمل ان تـصــدر الـطـبع ــة العــربـيــة
خالل الفترة القريبة القادمة.

أفقي
 -1من ملوك السالجقة
 -2وحش الشاشة العربية
 -3سقــي (م)  -ح ـ ــروف م ـت ـ ـشـ ـ ــابه ـ ــة -
حروف متشابهة
 -4ال الدغ –فلم تركي
 -5وجع –مدفوع –مخفف تقيس
 -6ليـس ربح –قـمن بـاملـواصلـة (م) –
هرب
 -7ن ـ ـ ــادي مـلـكــي اس ـب ـ ـ ــانــي –رئ ـي ـ ــس
شيشاني
 -8اعـط ــاه م ــوع ــداً –ع ــداء م ـس ــاف ــات
اميركي
 -9حوافرها –حرف نداء
 -10أصير –صحابي تولى املدائن
 -11زعيم آل فتلة يف ثورة العشرين
 -12وجه سـؤالك لهما (م) –يؤخذ يف
املواقف

احلمل

امليزان

21اذار 20نيسان

21ايلول 20ت االول

ال تعـتـمـ ــد عل ــى اتـصـ ــال واضح الـيـ ــوم  ،لكـن اعـتـمـ ــد علـ ــى حلّ
املــشـ ــاكل بــنف ـسـك .ذلك االتــص ــال ال ــذي تـنـتــظ ــره وتـنـتــظ ــره،
ســيح ـ ــدث أخــي ـ ــراً اآلن .أبق عــي ـ ــونـك وآذانــك مفــت ـ ــوح ـ ــة عل ـ ــى
الــشخـص املـن ــاسـب يف ال ــوقـت املـن ــاسـب؛ الـكلـم ــات الــصحـيح ــة
ستعبّر عن نفسها .النجوم حترس خطاك هذا اليوم .

عمودي
 -1املعجزات باالسبانية  -نصف عابر
 -2برنامج أدبي يف الفضـائية العراقية
 ثلثا مبب -3اداة نفي –فلم عاطفي تراجيدي

روما :يبدو أن رومـا قررت الدخول
يف مــن ـ ــافـ ــس ـ ــة ش ـ ــرسـ ـ ــة مع ب ـ ــاقــي
املهـرجـانـات الـسيـنمــائيــة الكبـري،
وخ ـ ــاص ـ ــة مه ـ ــرج ـ ــان ال ـبــن ـ ــدقــي ـ ــة
ال ـسـيـنـم ــائـي ،حـيـث تـن ـطـلق غ ــداً
ال ـ ـ ــدورة االولــي ملـه ـ ـ ــرج ـ ـ ــان روم ـ ـ ــا
السينمائي الدولي.
هـ ـ ــذا ويف ـت ـتـح امله ـ ــرجـ ـ ــان بفــيلــم
الف ــراء " "Furبح ـض ــور بــطلــته
النـجمــة نـيكــول كيــدمــان واخملــرج
سـتيفـن سبـيلبـرج ،بـاالضـافــة الي
ح ـضـ ــورعـ ــدد كـبـيـ ــر مــن مخـتـلف
جنــوم ال ـسـيـنـم ــا يف العــالـم .يقــام
املهـرجان يف أوديتوريـوم روما الذي
يعـتبـر أحـدث املـراكــز الثقــافيـة يف
أوروب ــا ،حـيـث يـت ـضـمـن  4ق ــاع ــات
للعــرض مجمــوع مقـاعـدهـا 2500
مـقعـ ـ ــد .وم ــن املق ـ ـ ــرر أن يعـ ـ ــرض
املهــرجــان الــذي يـسـتمــر حـتي 21
أكـتوبـر املقبل  ،أكـثر مـن  200فيلم
مـتـن ــوع م ــا بـني األفالم اجل ــدي ــدة
الـتـي مت انـت ـ ــاجهـ ــا يف عـ ــام ،2006
ب ــاالض ــاف ــة الـي أفالم ق ــدمي ــة مـن
تاريخ السينما.
ويتكـون املهرجـان من  8أقسـام هي
العـ ــرض األول وال ـ ــذي يع ـ ــرض به
9أفالم ج ــدي ــدة تع ــرض ألول م ــرة
مــن مخـتـلف الـ ــدول ،وامل ــس ـ ــابقـ ــة
يعـ ـ ــرض به ـ ــا  16ف ــيلــم ـ ــا ،وخ ـ ــارج

كلّ العيـون عليك للـمجيء بالـشيء غير مـتوقّع  ،فكن مـستعداً
جلعل األشياء أكثر حـيوية .أنت تشعـر باالرتياح وتـبدو عظيماً،
و هـناك أمور ميـكن أن تصبح أكثـر جماالً هـذه اللّيلة .العـاطفة
ميكن أن تندلع يف األماكن األقل توقّعاً ،وأنت ستؤجج نيرانها.

الثور

العقرب

21نيسان 20ايار

21ت اول 20ت الثاني

خـطّط لألمـور التي تـريدهـا  .أنت سيـد التفـاصيل ،مهـما
كـانـت صغيــرة .التـواضع يـصحـبك .دع اآلخـريـن يتـوتّـرون
حـول مـا هـو قـادم  ،و أنـت بكل هــدوء  ،تعتـني بــالتفــاصيل
بـكل كف ــاءة .الع ــاطف ــة تعـطـيـك الكـثـيــر الـي ــوم لكـي تكــون
متألقا ال تتردد يف ان تخرج مع احلبيب من الروتني .

اجلوزاء

القوس

21ايار 20حزيران

21ت ثاني 20ك االول

قـد يكـون جـوهـر أمـر مــا يف التفــاصيل الــدقيقـة .متـسّك بـاتخـاذ
القرارات املنضبطة اليوم .فكّر بهدوء بعيداً عن تعقيدات العمل ،
فكـر وأنت تتـمشّـى يف هـذا العـالم  ،حتـى يف السـوق أو الطـريق .و
ال تتفـاجأ إذا تـوصّلت إلى قـرار مهم فجأة .فـالقرارت املهمـة تأتي
دون حتذير مسبق .

حل العدد السابق

"فراء" نيكول كيدمان يفتتح فعاليات
الــدورة االوىل ملهـرجـان رومـا الـسـينـامئي

غالف الكتاب

تعـامل بـاستقـامـة اليـوم  .اخلـطط الـكبيـرة ستـؤدّي إلـى التقـدّم
الكـبيـر .تعبـر طـريقـاً طـويلــة مبسـاعـدة صغيـرة من أصـدقـائك،
وهـ ــذا صحــيح بـ ـشـكل خـ ــاص الـيـ ــوم .ففـي االحتـ ــاد قـ ــوة  ،كـمـ ــا
يقـولـون .العـاطفـة متـر بـوقـت صعب نـاجت عـن اهمـالـك للطـرف
اآلخر عليك ان تعوضه اليوم .

TALL – -4ال اعوض (م)
 -5مكتشف الكهرباء  -اخالقه (م)
 -6االشراف (م)  -حتية باالجنليزي
 -7س ــام  -ح ــروف مـت ـشـ ــابه ــة  -نــصف
اقبل
 -8ممثل عراقي (م)  -شعوذة
 -9حديث  -ممثلة مكسيكية
 -10ج ــمع ت ـ ــري ـ ـش ـ ــة (م)  -ن ـت ـ ـس ـ ــام ـ ــر
(مبعثرة)
 -11ثل ـث ـ ــا رجل  -ان ـ ــا انهــض  -ن ــصف
اكلم
 -12امل ــؤنـث املف ــرد الغ ــائـب  -اسـم علـم
مؤنث  -ندق

املـعـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ــر لـلـفـ ـنـ ـ ـ ــان سـ ـ ـ ــام ــي
الـ ـ ـ ــربـ ـيـع ــي ،والـف ــن الـعـ ـ ـ ــراق ــي
القـدمي للدكـتور زهـير صـاحب،
وفـن اخلــط العـ ــربــي للـبـ ــاحـث
محمـود شكـر اجلبـوري ،وجـواد
سلـيم ونــصب احلــريــة للـفنــان
خالد املبارك.
ويـضـيف مــديــر املــرسـم :هنــاك
خـطـط م ـسـتقـبلـي ــة يف اق ــام ــة
دورات م ــتخـ ـصـ ـص ـ ــة يف ف ـن ـ ــون
ال ـ ــرسـم ال ـ ــزيـتـي وامل ـ ــائـي وفـن
الك ــرافــيك وطـب ــاعــته ،وفـن ــون
الـنحـت علــى جـمـيع اخلــامــات
الـ ـ ـطـ ـبـ ـيـعـ ـيـ ـ ـ ــة ،وف ــن اخلـ ـ ـ ــزف
وعــملـيـ ــاته الـعلـمـي ــة ،وال ــرسـم

السرطان
21حزيران 20متوز

لــديك الـطمـوح إلجنـاز املــستحـيل.إطالق احلـكم علــى النـاس أو
األمــور مـن هــوايــاتـك املفـضل ــة  ،و لكـن هــذا األم ــر يقــود الـنــاس
حلـك إلى إطالق أحكام عليك ايـضا قد تكون مـزعجة و أنت غير
مستعد لـذلك لذا عليك ان تترك اآلخريـن و شأنهم مادمت غير
مهيأ لهذا األمر احلب ينير حياتك فتمتع باحلياة مع احلبيب.

عادة أنت ال تستطـيع املساعدة لكنك جتـذب االنتباه  ،لكن اليوم
ق ــد ت ــريـ ــد إبقـ ــاء ذلك يف أدن ــى م ـسـتـ ــوى .شخــص م ــا يف م ــزاج
حـسّـاس .سـواء كـان يف العـمل أو ال  .كن حـذرا بـأن ال تـوتّـر علـى
الــطـ ــرف اآلخـ ــر .احملـي ـطـني بـك يـ ــزدادون تعـلقـ ــا بـك علـيـك ان
توضح االمور الذي تريدها كي ال جتعلهم يف ضياع .
اجلدي
21ك اول 20ك الثاني

شراكـة تلتقـطها سـريعاً  ،و بـالتـأكيـد أنت ال تـتذمـر  ،متتـع بهذه
املغـامــرة العــاطفيــة  .آمل أن تكـون يف مـزاج مـالئم للـحب  ،ألنه
وفقـاً ملـا تقـوله النجـوم فـإنك اليـوم يف أنـسب مــزاج للحب  ،إنهـا
أفكــارك اجلـن ـسـيــة الـتـي ال ميكـن إنكــاره ــا اآلن  .يف العـمل انـت
امللك اليوم افكارك حتصل على النجاح .

االسد
21متوز 20اب

أن تـشعــر بقـوة جتــاه األشيــاء فهـذا أمــر رائع ،لكـن ال تتـرك األمـر
يخــرج مـن يــدك  .فــأنـت أكـثــر مـن مجـمــوعــة مـن األعـضــاء  .قـم
بدعوة من يف بـالك على وستحصل منهم على املساعدة يف مسائل
ضخمـة  .العـمل ينـطلق من جـديـد بعـد حـالــة من التـرقب و عـدم
االستقرار .
العذراء
21اب 20ايلول

دلّل نفـسك اليـوم ،حتـى إذا اقـتضـى األمـر أن جتـعل من نفـسك
ملـكاً .احملـبة يف صـاحلك اليـوم  ،ميكـنك بسهـولة الـيوم أن تـنال
أهـدافك مع شـريـك أو مجمـوعـة .من نـاحيـة أخـرى ،ميـكنك أن
تخطـو خطـوات واسعـة عـظيمـة أيضـاً .انتـبه من أعـني احلسّـاد.
العاطفة جتتاحك اليوم .

بـاحلاسـوب  ،وفن تعلـيم اخلط
العــربي بـجمـيع انــواعه ودورات
ثقـ ــافـيـ ــة ومـ ــوســيقـيـ ــة اخـ ــرى.
وس ـي ـم ــنح امل ــتخـ ـ ــرج مــن هـ ـ ــذه
الدورات شهادة تقديرية مبثابة
وثـيقــة رسـمـيــة ي ـسـتفــاد مـنهــا
ال ـ ــطـ ـ ـ ـ ــالـ ــب عـ ــنـ ـ ـ ـ ــد تـقـ ـ ـ ـ ــدميـه
للدراسـات االكادمييـة يف املعهد
او الـكلـيـ ــة او اجلهـ ــات الفـنـيـ ــة
االخرى.
وعن الـدورة القـادمـة (الثـانيـة)
وشروطها ..اوضح مدير املرسم
احلـ ــر ب ـ ــانه لـي ــس هـنـ ــالـك اي
شـ ــروط تعــيق املـ ـش ــارك ،س ــوى
امـتالكـه لبـذرة املــوهبــة الفـنيـة

والتــزامه بـاملــدة املقــررة للـدورة
(اس ــب ـ ـ ـ ــوع ــني) ل ـكـل دورة ،ام ـ ـ ـ ــا
صقلها وتـنميتها فنحن نتكفل
به حـ ـسـب االعـمـ ــار والــثقـ ــافـ ــة
والـتـلقـي ..حـيـث ســتك ــون لـكل
مشارك ثالث مـراحل متواصلة
(ابتدائـية ،متوسطـة ،متقدمة)
حـتـ ــى يح ـصـل عل ــى االمـتـي ــاز
العـالي ،وهـذا بالـتأكـيد مـرتهن
بــالـطــالـب نفــسه وتقـييـمنــا له
ح ـسـب ج ــديـته ..وســنعلـن عـن
الــدورة الثــانيــة عنــد جتـهيــزنــا
بـجميع املـستلـزمـات الضـروريـة
الجنـاح هكذا دورات يف ثقـافتنا
اليومية.

الدلو
21ك الثاني 20شباط

ميكـنك أن تنجـز تقـريبـاً أيّ شيء اليـوم ،و يعـود الفضل ملهـارتك
الـتنــظيـمي ــة.أنت حتــافـظ علــى أدواتك و احـتيــاج ــاتك يف صفّ
مـرتّب ولـطيف ،و تصـرف بعضـاً من وقـتك يف مسـاعدة اآلخـرين
علـى تنظيم أمورهم  .و مـكافأتك هي الشعـور بدفء اجملموعة و
التعاون.
احلوت
21شباط 20اذار

متتع بـالكـسل .ابحـث عن املتعـة لتـضييع الـوقت اليـوم  ،وشـارك
من حـولك يف املــرح .أنت ال تـسـتمـتع عمـومـا بـالـروتـني ،لكن مـا
يحـدث اليـوم ميكن أن يكـون شيئـاً جـديـداً و جيـداً يف احلقيقـة.
كن جــاهــزاً لـلت ــرحيـب بكـلّ شيء بــأذرع مـفتــوحــة .ال تـتعـب من
مساعدة العائلة .

نيكول كيدمان

املـ ــسـ ـ ــابقـ ـ ــة  3أفالم ،و"اك ـ ـســت ـ ــرا" ،
وش ـبـكـ ـ ــة ال ـ ـس ـي ـنــمـ ـ ــا اجلـ ـ ــديـ ـ ــدة،
وع ــروض خ ــاص ــة ،وفـن الـتـمـثـيل،
وبـ ـ ــرن ـ ـ ــامج "أل ـيـ ــس يف املـ ـ ــديــنـ ـ ــة"
لألفالم املوجهة لألطفال حتي 12
عاما وللشباب حتي  17عاما.
ولـلفــت للـن ـظـ ــر أنه وألول مـ ــرة يف
ت ــاريخ املهــرجــانــات ال ـسـيـنـمــائـيــة
تــتـ ـ ـشـكـل جلــن ـ ـ ــة ال ـتـحـك ـيــم مــن
اجلمهـور حيـث تتكـون من 50فـردا
ومـن املقـرر أن يـرأس هــذه اللـجنـة
الـنجـم اإليـطــالـي ايـت ــوري سكــوال
وال ــذي يقــوم بــدور املـنــسق ومتـنح

جلنـة اجلمهور ثالث جـوائز فقط:
أحسن فيلم مع قيمة مالية قدرها
 200ألـف يـ ـ ـ ــورو ،وأح ـ ـ ـس ــن ممـ ـثـل،
وأح ـسـن ممـثل ــة والقـيـم ــة امل ــالـي ــة
جلـائزة رومـا هي األكـبر مـن نوعـها
يف كل أوروبــا تلـيهــا جــائــزة الـفيـلم
األول يف فينـسيا وقدرهـا مائة ألف
يورو.
هـذا ويشـهد املـهرجـان حضـور عدد
كـبيــر من جنـوم الــسيـنمــا العــامليـة
يـ ـ ــأت ــي يف مقـ ـ ــدم ــتهــم ال ــنجــمـ ـ ــان
الــشهـيــران ج ــورج كلــونـي ،وروبــرت
دي ن ــيـ ـ ـ ــرو ،ف ـ ـضـال ع ــن املـ ـمـ ـثـلـ ـ ـ ــة
االيـطالية مـونيكا بيللـوتشي ،التي
تـ ـ ــؤدي دوريــن يف ف ــيل ـمــني س ـي ـتــم
ع ـ ـ ـ ــرضـه ــم ـ ـ ـ ــا خـالل املـه ـ ـ ـ ــرج ـ ـ ـ ــان،
وليوناردو دي كابريو ،وهاريف كيتل،
ولــوك بــوســون .جتــدر االش ــارة الي
أن م ــص ـ ــر تـ ــشـ ـ ــارك يف امله ـ ــرج ـ ــان
بفيلم "عـمارة يـعقوبـيان" للـمخرج
الـشـاب مـروان حـامـد .وهـو الفـيلم
املصـري والعـربي الـوحيــد املشـارك
يف املهرجان ،كما خصص املهرجان
الـذي تبلغ ميزانيـته عشرة ماليني
دوالر ،يوم للنجم األمريكي العاملي
مــارتني سكـورسيـزي وهــو من أصل
إيطـالي يعـرض فيه أحـدث أفالمه
"املغـ ــادر" ،ويف نف ــس الـ ــوقـت يـكـ ــرم
املهرجان النجم شون كونري .

أول أطلس مطبوع يباع
بسعر قيايس يف مزاد يف لندن
لندن  /رويترز
ق ــالـت دار م ــزادات س ــوثـبــي ان اول اطلــس م ـطـب ــوع اصـبـح أغل ــى
اطلـس يـبــاع يف مــزاد بعــد ان مت شــراؤه مبـبـلغ  2.1ملـيــون جـنـيه
اسـترلـيني ( 3.91ملـيون دوالر) .وبـيع اطلس كالوديـوس بتـوليمي
طـبعــة  1477يف مــزاد يــوم الـثالثــاء .والـسعــر الــذي دفع يف شــرائه
وهــو مليـونــان و 136ألف استــرليـني يفـوق كـثيـرا الـرقـم القيــاسي
الـســابـق البــالغ مـليــون و 464ألـف است ــرليـني الــذي دفع يف شــراء
"اطلس دوريا" يف مزاد يف سوثبي يف اكتوبر تشرين االول 2005.
وقــالت ســوثبـي يف بيــان ان مــزايــدين مـن مخـتلف انحــاء العــالم
اهتمـوا باملـزاد الذي شمل بـاالضافـة الطلس بتـوليمي اعـماال من
مكتبة الراحل اللورد واردجنتون.
وبتـوليمي عـالم فلك وجغـرافيا شهـير يعتقـد انه كان قـد عاش يف
القرنني االول والثاني.

بـكني تـوقف عـرض اعالنـات
تــلـفــزيـونـيـة
بـكني (رويتـرز) :ق ــالت وس ــائل اعالم محـليــة ان بـكني حـظ ــرت بث
اعـالنات بالتلفـزيون يف شبكة الـنقل العام خاصـة تلك التي تتعلق
بعالج أمــراض الشـرج واألمعـاء يف أوقـات الـذروة الـصبـاحيـة خـوفـا
من إفساد وجبة إفطار الركاب املتوجهني الي عملهم.
وقالت صحيفة (بكني نـيوز) ان هيئة االذاعة باملـدينة تصر على ان
االعالنـات التـي يظهـر فيـها "خـبراء" و"مـرضى يـبالـغون ويـشددون
علـى ان فـوائــد العالج مـضمـونــة" حتظـى بـاهـتمـام العـامـة لـكنهـا
سببت شكاوى عديدة وأدت الى رد فعل عام سلبي.
واضافت الـصحيفة "بث اعالنات بـالتلفزيون يف شـبكة النقل العام
أثناء فترة االفطار أدى الى اضطرابات يف الهضم لدى الركاب".
وقــالـت الهـيئــة "مـن أجل صــالح هــؤالء الــركــاب ال ــذين يـتنــاولــون
االفطــار قبـيل صعــودهم (لـوسـائـل النقـل) ولتفــادي التــأثيـر علـى
شهية الركاب فان مثل هذه االعالنات لن تبث بني الساعة السابعة
والتاسعة صباحا".
واوضـحت الـصحـيف ــة ان احملتــوى ســوف يـسـتب ــدل ببــرامج أخــرى
"حتظـى بــاهتمـام عـام" واعالنـات عـن االوملبيـاد استجـابـة لـطلبـات
مستخدمي االنترنت ملزيد من املواد األكثر حتضرا.

