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بغداد� /أ�سماء عبيد

� 6أ�شقاء يجردون �سيدة من مالب�سها
القاهرة /الوكاالت

�شه ��دت قرية ع ��زوز مبرك ��ز د�شنا يف
حمافظ ��ة قن ��ا ب�صعي ��د م�ص ��ر واقع ��ة
مث�ي�رة .فقد اختط ��ف � 6أ�شقاء و�أبناء
عمومته ��م �سيدة م ��ن منزله ��ا وقاموا
بتجريدها من مالب�سها حتى �أ�صبحت
عارية متام� � ًا ،وطافوا بها يف �شوارع
قريتهم �أخذ ًا بالث�أر.
وكان ��ت �أجه ��زة الأم ��ن مبحافظ ��ة قنا
ق ��د تلق ��ت �إخط ��ارا بالواقع ��ة ،وعل ��ى

الف ��ور انتق ��ل رج ��ال املباح ��ث �إىل
م ��كان احل ��ادث وتبني م ��ن التحريات
�أن املذكوري ��ن قاموا بعر� ��ض ال�سيدة
وه ��ى عارية متاما على �أه ��ل قريتهم.
و�أ�ضاف ��ت التحريات �أنه ��م فعلوا ذلك
انتقام� � ًا م ��ن عائل ��ة املختطف ��ة الت ��ي
ق ��ام بع� ��ض �أفراده ��ا يف وق ��ت �سابق
باقتح ��ام من ��زل �شقيق ��ة املختطف�ي�ن
وجتريده ��ا م ��ن مالب�سه ��ا وعر�ضه ��ا
عارية �أمام الأهايل.

حماران يخرجان �سيدة حية من قربها
�ساع ��ات ع�صيب ��ة ق�ضته ��ا �سيدة تون�سية يف قربه ��ا بعد �أن ظن �أهله ��ا وفاتها ،بينما
كان ��ت يف غيبوب ��ة ،فتم دفنها وتقبل التعازي بوفاته ��ا .اال �أن العناية الإلهية انقذتها
عندما فر حماران من امر�أة �أخرى واجتها نحو املقربة ،فتبعتهما حتى �سمعت �صوتا
منبعث ��ا من �أحد القبور فحاولت ب�شجاعة معرفة موقع انبعاثه لتتيقن من �أنه �آت من
الق�ب�ر الذي دفنت فيه جارته ��ا يف ال�صباح .ف�سارعت �إىل �إعالم �أف ��راد �أ�سرتها الذين
هرع ��وا �إىل املق�ب�رة ،ونب�شوا القرب ،ليجدوا املر�أة الت ��ي دفنوها �صباح ًا حية ترزق،
وقد متكنت من متزيق كفنها.

�أبطال امل�سل�س�لات يقدمون
برامج بعناوين �أعمالهم
القاهرة /الوكاالت

�شا�شات القن ��وات التليفزيونية املختلفة
تعر�ض خ�ل�ال الأ�سابي ��ع القليل ��ة املقبلة
برام ��ج ملجموعة من الفنانني ممن �أطلوا
علين ��ا يف م�سل�س�ل�ات رم�ض ��ان املا�ض ��ي
ا�ستوحت افكارها من �أ�سماء امل�سل�سالت
التي لعبوا بطولتها ,ومن ه�ؤالء الفنانني
ن ��ور ال�شريف وم�سل�سل ��ه "ماتخافو�ش"
وخال ��د �صال ��ح وم�سل�سل ��ه "تاج ��ر
ال�سع ��ادة" وي�س ��را وم�سل�سله ��ا "خا�ص
جدا" وزينة وم�سل�سلها "ليايل" وجمال
�سليم ��ان وم�سل�سل ��ه "�أف ��راح �أبلي� ��س".
وقد �أبدى نور ال�شري ��ف �سعادته البالغة
بتق ��دمي برنام ��ج �أ�سبوعى عل ��ى ال�شا�شة
م�ستم ��د من فكرة امل�سل�س ��ل حيث يناق�ش
كل الق�ضاي ��ا املهمة �س ��واء كانت م�صرية
�أم عربية �أم دولية بحيث يكون الربنامج
مواكبا للأحداث يف كافة املجاالت ولي�س
ف ��ى املجال ال�سيا�سى فقط وقد مت بالفعل
ر�صد ميزانية كبرية لتنفيذ الربنامج .من
جانبها بد�أت الفنانة ي�سرا ت�صوير �أوىل
حلق ��ات الربنام ��ج التليفزي ��وين اجلديد
"مراي ��ا ال�ش ��رق" يف �أوىل جتاربها فى
جمال تقدمي الربامج وي�شرف على فكرته
الكات ��ب حمم ��د �سلم ��اوى
وي�شرف علي ��ه فنيا
و�إخراجي ��ا م ��روان
حام ��د وي�شرتك يف
�إع ��داده جمموع ��ة
من املعدي ��ن وكتاب
ال�سيناري ��و ويت ��م
�صياغ ��ة حلقاته يف
�ش ��كل تليفزي ��وين
يجمع بني التحقيق
وامل ��ادة الوثائقي ��ة
ويت ��م ت�صوي ��ره ب ��دول
و�أقط ��ار عربي ��ة خمتلف ��ة

وتق ��وم ي�س ��را بعر� ��ض حتلي ��ل نف�س ��ي
ل�ضيوفه ��ا من رجال ون�س ��اء فى جماالت
الف ��ن وال�سيا�س ��ة واالقت�ص ��اد متبع ��ة
نف�س الطريقة والأ�سل ��وب الذى ج�سدته
ف ��ى م�سل�سله ��ا "خا�ص ج ��دا" والذى مت
تعديل ا�سمه لي�صبح "مرايا ال�شرق" �أما
الفنان خالد �صالح فلم يح�سم موقفه بعد
م ��ن العر�ض ال ��ذى تلقاه من قب ��ل �إحدى
القن ��وات الف�ضائي ��ة ال�شه�ي�رة لتق ��دمي
برنام ��ج ا�ستم ��دت فكرت ��ه م ��ن مو�ضوع
م�سل�سل ��ه "تاجر ال�سع ��ادة" والذي ج�سد
في ��ه �شخ�صية ال�شي ��خ م�صب ��اح .يناق�ش
خالد �صالح ف ��ى الربنامج ظاهرة الدجل
وال�شع ��وذة الت ��ي انت�شرت ب�ش ��كل كبري
ف ��ى املجتمعات العربي ��ة وي�ست�ضيف يف
الربنام ��ج دجال�ي�ن وعلماء فل ��ك وفنانني
و�أ�شخا�ص ��ا عاديني كانوا �ضحايا لبع�ض
عملي ��ات الدج ��ل وال�شع ��وذة .ال يختلف
الأم ��ر كث�ي�را بالن�سبة للفنان ��ه زينة التي
ت�ألق ��ت عل ��ى �شا�شة رم�ض ��ان املا�ضي فى
م�سل�س ��ل "لي ��ايل" ومت االتف ��اق معه ��ا
عل ��ى تق ��دمي برنام ��ج تليفزي ��وين جديد
يجري الإعداد له حاليا ا�ستمد فكرته من
مو�ضوع امل�سل�سل ويحمل عنوانه.

�شباب الر�صاف��ة يحرزون املركز
الأول مبهرجان امل�سرح ال�شبابي
كربالء /املدى
انطلقت يف حمافظة كربالء ،فعاليات مهرجان م�سرح ال�شباب العراقي ،الذي �شاركت فيه
مديريات �شباب وريا�ضة �أربع ع�شرة حمافظة انتهت بفوز �شباب الر�صافة باملركز االول.
وق ��ال حامد الكرعاوي مدير اع�ل�ام ريا�ضة و�شباب كرب�ل�اء�:إن مديرية �شباب وريا�ضة
الر�صاف ��ة نالت املركز الأول عن م�سرحيته ��ا (�صورة و�صوت) .و�أ�ضاف الكرعاوي :ان
املرك ��ز الثاين كان من ن�صيب مديرية �شباب وريا�ض ��ة الديوانية عن م�سرحيتها (حلظة
انفج ��ار) .فيم ��ا ح�صلت حمافظة بابل عل ��ى املركز الثالث ع ��ن م�سرحيتها(ابن اجلالد).
و�شاركت يف املهرجان �سبع ع�شرة فرقة �إ�ضافة �إىل ثالث مديريات من بغداد.

ل�������ص ي��ج��ه�����ش ب��ال��ب��ك��اء
روما /الوكاالت

�أجه� ��ش رج ��ل جل� ��أ �إىل ال�سرقة لدفع
نفقة طليقت ��ه بالبكاء بعدم ��ا قالت له
موظف ��ة ال�صن ��دوق يف �أح ��د مكاتب
الربيد �أن حياة اجلرمية ال تنا�سبه.
ونقل ��ت وكال ��ة الأنب ��اء الإيطالي ��ة
"�أن�سا" عن �صحيفة حملية يف مدينة
جن ��وا �أن املدع ��و �أنطوني ��و �أم وهو
حار� ��س غاب ��ات مل ي�ستط ��ع الإيف ��اء
بالتزامات ��ه وق ��رر �سرقة امل ��ال الذي
يحتاج ��ه من �أج ��ل دفع نفق ��ة طليقته
وابنه.
وتوج ��ه الرجل ال ��ذي مل يغط وجهه
�إىل �أقرب مكت ��ب بريد،مت�سلح ًا فقط

مبف ��ك (براغ ��ي) وطل ��ب م ��ن موظفة
ال�صندوق �إعط ��اءه املال ب�صوت �أقل
ما يكون مقنع ًا .ونظرت �إليه املوظفة
وقالت:هيا ،قم بذلك ،من الأف�ضل �أن
تعطني ه ��ذا املفك .ف�أجه� ��ش بالبكاء
وبد�أ يخربها عن م�شاكله املالية.
وقد ات�صل زم�ل�اء املوظفة بال�شرطة
الت ��ي وج ��دت الرج ��ل وه ��و يبك ��ي
واملوظف ��ة تتكلم مع ��ه يف حني يبدي
الزبائن تعاطفهم معه.
وق ��د ا�ضط ��رت ال�شرط ��ة لتوقي ��ف
الرج ��ل غ�ي�ر �أن قا�ضي ��ا تعاطف معه
وغ�ي�ر التهمة من حماول ��ة �سرقة �إىل
ا�ستخدام التهديدات .وقد غرم الرجل
مبلغا رمزيا قيمته  50دوالر ًا.

وك�شف لنا العيداين عن �أهم حمطات عمله الإذاعي
الذي بد�أه عام  1969قادم ًا من منطقة (ال�ساعي)
يف حمافظة الب�صرة قائ ًال :كنت �أول مذيع عراقي
يظهر يف �أول بث مل ��ون للتلفزيون يف الأول من
حزيران عام  1976خالل فرتة عملي يف تلفزيون
بغداد ماب�ي�ن  1974و  ،1982ومثلت العراق يف
م�ؤمترات عديدة يف عمان واجلزائر ويف م�ؤمتر
قمة ع ��دم االنحياز يف يوغ�سالفي ��ا  1982كما مت
�إيف ��ادي �إىل احلج ع ��ام  1980و  1982و 1984
لنق ��ل اللق ��اءات ومرا�سي ��م احل ��ج مبا�ش ��رة م ��ن
هن ��اك �إىل �أغلب �إذاع ��ات الوط ��ن العربي .عملت
يف �إذاع ��ات عربية يف ف�ت�رة ال�سبعيني ��ات وكان
ه ��ذا اتفاق� � ًا متبع ًا يف تل ��ك الفرتة ب�ي�ن الإذاعات
العربية حيث يتم تب ��ادل املذيعني لفرتات معينة،
ودخل ��ت دورات عدي ��دة كان �أبرزه ��ا ع ��ام 1971
والتي حا�ضر فيها الدكتور علي الوردي وبهجت
�شاك ��ر كم ��ا عملت مع كبار مذيع ��ي العراق ومنهم
ط ��ارق ح�سني وبهجت عبد الواح ��د ور�شدي عبد
ال�صاحب وحافظ القباين وحممد علي كرمي.
وجدي ��ر بالذك ��ر �أن العيداين د َّر� ��س وتتلمذ على
يدي ��ه الع�ش ��رات م ��ن املذيع�ي�ن الذي ��ن ي�شغل ��ون
الآن �أماك ��ن مهم ��ة يف ف�ضائي ��ات عراقية وعربية
وعاملي ��ة ،كما درب ودر� ��س يف دورات �أقيمت يف
معهد التدريب الإذاعي يف بغداد.
وم ��ن �أهم براجم ��ه (وجهة نظر ،مب ��اذا يفكرون،
خ ��ارج الإذاع ��ة� ،إذاع ��ة املحافظ ��ات ،ح ��دث يف
مثل ه ��ذا اليوم) ،وحالي� � ًا برنامج ذاك ��رة الأيام،
وغريها من الربامج.

مهرجان للهوايات
واحلرف ..م�شاركة
عربية وفعاليات
منوعة

waridbader@gmail.com

�صوت �إذاعي متميز �ألفته اذان امل�ستمعني منذ 39
عام ًا بدون انقطاع ،ويف �أ�صعب الظروف مل يغب
عن �أثري �إذاعة جمهورية العراق ،فحبها �أزيل يف
نف�سه وتفا�صيل حياته ..كرمته اجلامعة العربية
كرائ ��د عربي يف مهرج ��ان املبدع�ي�ن والرواد يف
دم�ش ��ق ..ا�سمه (خالد حمم ��ود ح�سني العيداين)
من مواليد  1940ال�شهري با�سم (خالد العيداين)،
رئي�س ق�سم املذيعني يف �إذاعة جمهورية العراق..
التقين ��اه �سريع� � ًا وه ��و ي�ستع ��د لن�ش ��رة الأخبار
و�س�ألن ��اه عن منا�سبة التكرمي حيث قال " :تلقينا
دع ��وة للم�شارك ��ة يف مهرج ��ان الإب ��داع والرواد
الع ��رب برعاي ��ة اجلامعة العربي ��ة يف دم�شق يف
 22كان ��ون الأول ع ��ام � ،2008إذ اختارت وزارة
الثقاف ��ة ( )9م ��ن ال ��رواد العراقي�ي�ن و�أن ��ا منه ��م
يف جم ��االت الإع�ل�ام والأدب والف ��ن الت�شكيل ��ي
واملو�سيقي والدرام ��ا التلفزيونية ،ومت تكرمينا
يف املهرج ��ان .بالن�سب ��ة يل كرمت �ضمن املبدعني
ال ��رواد وبذل ��ك �أكون �أول مذي ��ع عراقي يكرم من
اجلامعة العربية كرائد مبدع.
و�س�ألت ��ه ع ��ن �أب ��رز ال�شخ�صي ��ات الت ��ي التقاه ��ا
�أو حاوره ��ا خ�ل�ال م�ش ��واره الإذاع ��ي الطوي ��ل
ف�أج ��اب :العمل الإذاع ��ي والإعالمي ممتع ويفتح
املج ��ال �أمام العامل�ي�ن فيه لأن يلتق ��وا العديد من
ال�شخ�صي ��ات ال�سيا�سي ��ة والثقافي ��ة والعلمي ��ة
والفني ��ة وغريها ،وم ��ن �أب ��رز ال�شخ�صيات التي
التقيتها راجيف غاندي و�سواه.

ت ��ويف ي ��وم �أم� ��س الأول الناقد امل�سرح ��ي والأ�ست ��اذ الأكادمي ��ي د /مهند
طاب ��ور ،اث ��ر ا�صابت ��ه بنوب ��ة قلبي ��ة .والراحل ت ��رك العديد م ��ن امل�ؤلفات
امل�سرحي ��ة ،و�أ�ش ��رف عل ��ى ر�سائ ��ل جامعية كث�ي�رة ،وا�ستح ��وذ على حب
زمالئه وطالبه ،وبقي وفي ًا لعلمه وطالبه اىل �آخر يوم يف حياته.

وارد بدر ال�سامل

16
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وداعـــ ًا مهنـد طابـــور

الثقايف وال�سيا�سي
يف ظ ��ل العومل ��ة الأمريكي ��ة والدميوقراطي ��ات امل�سلح ��ة
والإيديولوجي ��ات املختلف ��ة .ويف ظل م�سلم ��ات دولية يفرتعها
االقت�ص ��اد احلر والتجارة العاملية ،ومب ��وازاة ثورة الإت�صاالت
العمالق ��ة الت ��ي ر�سمت بيانات جدي ��دة يف العالق ��ة الدولية من
زواياه ��ا املختلفة ،باتت ثقافتن ��ا العربية يف مفرتق طرق وهي
تواج ��ه هذا الن ��وع املدج ��ج بتكنولوجيا احلداث ��ة واال�ستعمار
ال�سيا�س ��ي واحل ��روب القامتة ،وب ��ات رهانها الق ��دمي يت�أرجح
عل ��ى كف عفري ��ت مدجج بال�صواري ��خ و�أزرار الدم ��ار ال�شامل؛
ولي� ��س من �ش ��ك �إن موقف املثقف العربي ب ��ات هو الآخر حرج ًا
ويف دائ ��رة ال�ضوء االجتماعية يف �أقل تقدير .فال�سيا�سي الذي
ب ��دا يتغل ��ب من مواقعه املنظ ��ورة وغري املنظ ��ورة على ح�ساب
الثقايف ،بات هو احلال ��ة الأكرث ا�شتباك ًا مع املجتمع ،بل الأكرث
م�ض ��اء يف ترتيب الل ��ون االجتماعي طبق ًا ل�صبغت ��ه ال�سيا�سية.
فالواق ��ع املع ّر�ض للأخطار اجل�سيمة ،م ��ن غزو فكري و�إعالمي
وع�سكري و�إيديولوجي متطرف ،يجعل هذا املثقف على اخلط
الأحم ��ر يف مواجهة هذا الكم الهائل م ��ن ال�ضغط اليومي ،فمن
امل�شكل ��ة الفل�سطيني ��ة املعقدة اىل احتالل الع ��راق ،اىل الوجود
الع�سك ��ري واال�ستخباري ،اىل ال�صراع الفكري والإيديولوجي
امللتح ��م م ��ع الق ��وة الع�سكري ��ة ،اىل ال�سيا�س ��ي املتنف ��ذ بكام ��ل
�إ�سنادات ��ه ال�سرية والعلنية؛ �سيبقى املثق ��ف العربي يف �أزمات
متوالي ��ة ،تت�صاع ��د وتزداد تعقيد ًا؛ وال �ش ��ك �أنه امتحان �صعب
وم�ؤثر يف دوره الإن�ساين واالجتماعي يف مثل هذه التحوالت
اجلذرية .ومع هذا علينا �أن نتفاءل اىل حد ما ب�أن الدور الثقايف
يجب �أن ال يقع يف ب�ؤرة ال�سيا�سي و�أن ال يكون تابع ًا له.
تاريخي� � ًا ظ ��ل املثق ��ف العرب ��ي وراء ال�سيا�س ��ي .وواقعي� � ًا كان
الثقايف ه ��و ال�صوت الأعلى يف املجتمعات .فال�سيا�سي مرحلي
والثق ��ايف دائم ��ي .ال�سيا�س ��ي خمات ��ل والثقايف �إبداع ��ي .واذا
كان ال�سيا�س ��ي واقعي� � ًا اىل درج ��ة ناف ��ذة ،ف�إن جمالي ��ة الثقايف
ه ��ي اخلي ��ال الالمتناهي .فلي�س املطلوب م ��ن الثقايف �أن يكون
كال�سيا�سي يف تقديراته للأمور العامة،وتكون كلماته �شعارات
والفت ��ات ،فه ��ذا م ��ن ُ�صل ��ب ال�سيا�س ��ي لأن ��ه مرحلي ،م ��راوغ،
خ�صو�ص ��ي التفك�ي�ر والنظ ��ر اىل احلياة،جاف،ال ي ��رى احلياة
�إال ج ��زء ًا منها .على �أن الثقايف هو الأعل ��ى مرتبة يف تقديراته
ونفاذ ب�صريت ��ه ،مبرونته ولغته ورم ��وزه وجتلياته الإبداعية
املختلفة.
املثق ��ف هو ال�ص ��وت العايل؛ �أو هك ��ذا ينبغ ��ي �أن يكون؛ ال يف
ميدان ��ه ح�سب� ،إمن ��ا يف �شموليته الكبرية الت ��ي تغطي �أطياف
املجتمع ،وتخلق له توازنات ��ه املطلوبة ،وال�ضمري اجلمعي هو
وحده َمن يقدر على فرز (لكنة) الأ�صوات الكثرية واملتكررة يف
كل ع�ص ��ر وزمان..على �أن ال�سيا�س ��ي يبقى يف ميدانه وال ميلك
غري �شعاراته.
املثقف ،يف �أي مكان وزمان؛ هو ال�صوت الوحيد الذي يتوجب
على الآخرين �أن يفهموا لغته ..بل حتى رطانته!

الرتبية تقيم مهرجان ًا ثقافي ًا وفني ًا ملنت�سبيها

بغداد /كرمي احلمداين

ت�سلمت اللجن ��ة التح�ضريية ملهرجان
اال�شقاء ال�ساد� ��س للهوايات واحلرف
املتنوع ��ة الذي يق ��ام يف بغداد للفرتة
م ��ن 11-9ولغاي ��ة ،2009 /11/12
عددا من االعم ��ال الفنية والفلكلورية
من اجلزائر و�سوريا وم�صر وتون�س
وليبيا وفل�سطني واالردن وم�شاركات
لعراقيني مقيمني يف ال�سويد.
وق ��ال ع�ض ��و اللجن ��ة التح�ضريي ��ة
للمهرج ��ان ط ��ارق �سام ��ي عبا�س :ان
مهرج ��ان اال�شق ��اء ال�ساد� ��س يعت�ب�ر
�أو�س ��ع تظاهرة ثقافية وفنية وتراثية
ويق ��ام بالتعاون مع وزارت ��ي الثقافة
وال�سياح ��ة والآث ��ار ،وم ��ن امل�ؤم ��ل
م�شارك ��ة وف ��ود كث�ي�رة م ��ن بل ��دان
عربي ��ة وبع�ض امل�ش ��اركات الأجنبية.
ف�ض�ل�ا عن م�شارك ��ة البع� ��ض بار�سال
الأعم ��ال الن ��ادرة والغريب ��ة يف
املج ��االت الثقافي ��ة والفنية والرتاثية
وال�سياحي ��ة والعلمي ��ة وجم ��االت
الطواب ��ع وامل�سك ��وكات واملرا�سل ��ة
والكت ��ب والوثائق النادرة .ويت�ضمن
املهرج ��ان اي�ض ��ا فعالي ��ات �شعري ��ة
وغنائية وعرو�ضا م�سرحية.

بغداد /زهري الفتالوي
�أقام ��ت وزارة الرتبية بالتعاون مع
املديرية العام ��ة للرتبية الريا�ضية،
وق�س ��م الن�ش ��اط الفن ��ي اال�سب ��وع
املا�ض ��ي ،املهرج ��ان ال�سنوي الأول
للمعلم�ي�ن وامل�شرف�ي�ن واملدر�س�ي�ن
يف ال ��وزارة .وتخلل ��ت املهرج ��ان

ق ��راءات �شعري ��ة ومو�سيق ��ى
وانا�شي ��د لطالب مدر�س ��ة البوا�سل
التي �أقي ��م املهرجان فيه ��ا .وح�ضر
املهرجان ع ��دد من و�سائ ��ل االعالم
وامل�س�ؤول�ي�ن م�شيدي ��ن ب ��دور هذه
الفعالي ��ة وغريه ��ا يف دع ��م روح
التوا�صل ل ��دى اجلمي ��ع ،وال�سيما
يف ه ��ذه الظ ��روف ال�صعب ��ة الت ��ي

مير بها �أبناء �شعبنا .وعرب الطالب
امل�شارك ��ون يف املهرج ��ان ع ��ن
فرحتهم و�سرورهم وهم ي�شاركون
�أ�ساتذتهم يف هذا املهرجان .وكذلك
عرب الأ�سات ��ذة ع ��ن �سرورهم بهذه
الفعالي ��ة من خ�ل�ال الق�صائ ��د التي
�ألقوه ��ا .وا�ستم ��ر املهرج ��ان ثالثة
�أيام.

