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بين ركام المباني وزحام البشر يبقى شارع الرشيد سيدًا للشوارع

االو�سط  ال�رشق  يف  اأن�سئ  مول  اأول  اأن  البع�ض  يعلم  ال  قد 
ا�سمه )اورزدي باك(  الر�سيد ببغداد، وكان  كان يف �سارع 
فيه  وتعمل  الدوارة،  الباب  قرب  يقف  اأنيق  بواب  ويتقدمه 
نخبة من الفتيات اجلميالت اللواتي يرتدين الزي املوحد، 
من  ت�ستطيع  ومكتبة  دجلة  نهر  على  يطل  كافيه  وفيه 
خاللها التزّود باأحدث الكتب العربية واالأجنبية عن طريق 
)االأوردر( اأو ب�سكل مبا�رش..والذين ينبهرون مبكتبات العامل 
التي حتوي على اأحدث الكتب قد اليعلمون اأن مكتبة مكنزي 
يف �سارع الر�سيد كانت توفر للقراء الكتب االجنبية من كل 
حدب و�سوب. افتتح هذا ال�سارع يف 23-7-1916 وكان 
امتداده من الباب املعظم اىل جامع ال�سيد �سلطان علي ومت 
متديده اىل الباب ال�رشقي حتى �سارع ابي نوؤا�ض وكانت له 
االزبكية  جامع  مابني  الدفاع  وزارة  جهة  من  بوابة  فعال 
وقاعة ال�سعب ولكن ازالتها القوات الربيطانية الغازية عند 
احتالل بغداد النها تعيق دخول اال�سلحة الثقيلة واملدافع 
تيمنا  االول  في�سل  امللك  عهد  على  الر�سيد  ب�سارع  �سمي 
ابناء  قبلة  كان  الر�سيد  هارون  العبا�سي  اخلليفة  باأ�سم 
بغداد وحمافظات العراق والزوار االجانب كان اعظم مركز 
اأما خانات االإنتيكات وال�سجاد  جتاري وثقايف وترفيهي. 
ما  ففيها  والنحا�سية  والذهبية  الف�سية  وامل�سوغات 
الميكن العثور عليه حتى يف اأهم �سوارع التحف يف اليابان 
واإيطاليا اأو اإ�سبانيا.. تلك املظاهر اندثرت اأو كادت لوال تلك 
ال�سور امل�سحورة التي التزال موجودة يف ذاكرة اآخر جيل 
من الكتاب والفوتوغرافيني والروائيني الذين عا�رشوا جمد 
وغائب  التكريل  كفوؤاد  مدوناتهم  يف  وخلدوه  ال�سارع  هذا 
وح�سني  الدليمي  ولطفية  العاين  ويو�سف  فرمان  طعمة 
حمفوظ وبا�سم عبد احلميد حمودي وعزيز احلجية واأمني 
االأمري  عبد  وعلي  احلنفي  وجالل  االأزدي  و�سادق  املميز 
ال�سالم  عجام وعادل العرداوي وفوؤاد قزاجني وعماد عبد 
بل  مئات  ناهيك عن  ابراهيم جربا وغريهم کثري..  وجربا 
اآالف ال�سور الفوتوغرافية املوؤبدة باأنامل اأر�ساك وعبو�ض 
وجان واإمري �سليم وناظم رمزي وعلي طالب وفوؤاد �ساكر 

وعبد علي مناحي وامل�سور االأهلي عبد الرحمن.
با�سا  )خليل  �سارع  ثم  )هندنربغ(  با�سم  اأوال  عرف  حيث   
اجلي�ض  وقائد  بغداد  حاكم  با�سا  خلليل  ن�سبة  �سي(  جادة 
املمتد  العام  الطريق  وتعديل  بتو�سيع  قام  الذي  العثماين 
با�سمه  �سارعا  املعظم وجعله  باب  اإىل  ال�رشقي  الباب  من 
عام 1910 حتول ا�سمه فيما بعد اىل �سارع الر�سيد، ن�سبة 
هذا  يخت�رش  ويكاد  الر�سيد،  هارون  العبا�سي  للخليفة 
ال�سارع تاريخ مدينة دار ال�سالم التي كانت اأم الدنيا واالأ�سم 
كتبت عن  املقاالت  مئات    . الدالل  منه �سفة  ت�ستق  الذي 
اأن نزيد عليها حرفًا واحداً  تدهور �سارع الر�سيد، وال نريد 
العامل وال  ن�ساأل هل يوجد �سارع يف  اأن  ولكننا نريد فقط 
حتى ال�سانزليزيه ي�سبه هذا ال�سارع الذي توجد فيه معامل 
اأو  ال�سكل حتى يف حي خان اخلليلي  تراثية ال تلتئم بهذا 
يف منطقة �سوق احلميدية اأو اأي �سوق اآخر يف العامل.. نعم 
يعادل  ما  احل�سارية  املعامل  من  الر�سيد  �سارع  يف  يوجد 
من  ماي�ستحقه  ينل  مل  ولكنه  دنكة،  دنكة..  دنكاته..  عدد 
والرواية  الق�سة  كتاب  من  واالإهتمام..والكثري  العناية 

وريا�ض  و�ساكراالنباري  بدر  وعلي  جربا  ابراهيم  كجربا 
وفوؤاد  نا�رش  ال�ستار  وعبد  الربيعي  الرحمن  وعبد  قا�سم 
التكريل وغائب طعمة فرمان تذكروا �سارع الر�سيد بحاناته 
التحديد  وجه  على  والكاتبات  اخللفية..  وازقته  ومقاهييه 
كان لهن �سغف ب�سارع الر�سيد من نوع اآخر.. فهن اليدخلن 
اإليه اإال من جهة الروح.. وي�سكنب حنان القلم عليه من جهة 
)ق�سة  يف  الدليمي  لطفية  ومنهن  القلب  جهة  هي  اأخرى 
الريح( من جمموعتها ال�سوفية )مامل يقله الرواة( حتاول 
مفقودة  بفرادي�ض  حلمها  من  الر�سيد  �سارع  ت�سكيل  اإعادة 
ثم  ح�سارية  �سيغًا  ومتنحه  وال�سور  بالكلمات  فرت�سمه 
تهب ريح عاتية ومتحو ما ر�سمته ولكنها حتاول مراراً اأن 
اأو ترتاجع كاأنها كانت  تعيد �سياغة احللم دون اأن تياأ�ض 
لتجعل  زحل(  )�سيدات  �سيدة  وتعود  الراهن  خرابه  تتوقع 
اأحداث  الرواية املهمني عرب  اأبطال تلك  اأحد  الر�سيد  �سارع 
كثرية جتري فيه وهو مذكور يف معظم ف�سول تلك الرواية.
 تلك هي اأجماد اأعرق ال�سوارع واأ�سهرها اأطالقًا بل حتول اإىل 

اأ�سهر معامل بغداد حيث خزين الذكريات ودروب الطاحمني 
باحلياة احللوة واالأمل واالأحالم املن�سودة. ويتخيل ع�ساق 
�سارع الر�سيد من اأهل بغداد القدامى كل عامود من اأعمدة 
وتاريخ  وم�سرية  حياة  يروي  ناطق  كائن  وكاأنه  بناياته 
العراقيني.  كل  ووجدان  قلوب  يف  ورا�سخة  خالدة  مدينة 
اجلميل  والزمن  الذكريات  �سارع   .. العريق  ال�سارع  هذا 
و�سورته  ومكانته  با�سمه  يليق  ال  مكان  اإىل  اليوم  حتول 
يف اأذهان ماليني العراقيني جياًل بعد اآخر، لكننا نقول وقد 
متمنني  املقولة  عاك�سني  الدهر،  اأف�سده  ما  العطار  ي�سلح 
عودته اىل ع�سوره الزاهية يتبعها �سفاء بغداد والعراق من 

�سقمهما.
ما  االأمكنة،  وعر�ض  الذكريات  من  بع�ض  �رشد  اإعادة  اأن   
هو اأال تقدمي جزء من ذاكرتنا االأثرية وب�سطها اأمام اجليل 
ال�سلف،  عليه  كان  مبا  وي�ستمتع  بها  يتمتع  كي  احلايل 
يعاين  الذي  العظيم  ال�رشح  لهذا  اأف�سل  غد  لبناء  وينطلق 
اأالأهمال حاله حال الكثري من املرافق، ونحن نراقبه وهو 

على فرا�ض املوت يحت�رش.
 مهما اأختلف النا�ض يف تقدير اأهمية وهيبة �سيد ال�سوارع 
قدمي   – حديث  ك�سارع  املعمارية  �سماته  وناق�سوا  اليوم 
جل�ض  احلديث،  العراق  باأحداث  مرتبطًا  �سارعا  ف�سيظل 
مقاهيه  وكرا�سي  اأرائك  على  والفنانون  واأالأدباء  ال�سعراء 
يناق�سون م�سائل مهمة اآنذاك، وزاره القرويون باحثني عن 
من  بب�سائع  ليتزودوا  وجتار  عللهم  يداوي  م�سهور  طبيب 
اأ�سوات مغنيات م�سهورات  ال�سورجة و�سدحت فيه  اأ�سواق 
اأوروزدي  مكتبة  نن�سى  وال  اأ�سكندر،  وعفيفة  كلثوم  كاأم 
واأ�سواق  اأوروزدي باك  ال�سهرية  ، وحمالته  باك وروادهما 
ح�سو كما عر�ست �سينماته اأخر اأالأفالم واأبرزها واأنت�رشت 
الوجود  ثالثية  فيه  ونه�ست  القومية  ال�سحف  مقرات  فيه 
حم�سلة  عنه  ونتجت  واملوت(،  والوالدة  الع�سق   ( العراقي 
اأوىل واأخرية هي تاأكيد ونهو�ض الوجود العراقي و�سارعه 
اجلميل واالآخاذ من بني ركام املباين وزحام الب�رش ليولد 

من جديد �سيداً لل�سوارع.

بغداد_خاص

التكريتي يحتفي بالذكرى 
السنوية لتحرير تكريت

يبعث األمل في المعرض 
عناق عند جسر بروكلينسبع عربات مسافرةالفوتوغرافي األول

احتفالية  وال�سالم  املحبه  وفريق  الدين  �سالح  يف  والفنون  الثقافة  ق�رش  اأقام   
مبنا�سبة الذكرى ال�سنوية الثانية لتحرير مدينة تكريت من دن�ض ع�سابات داع�ض 
بحب  تغنت  �سعرية  وق�سائد  امل�سوؤولني  لل�سادة  كلمات  احلفل  وت�سمن  االإرهابية. 
لل�سور  معر�ض  افتتاح  مت  كما  ال�سعبي،  واحل�سد  االأمنية  القوات  وبطوالت  الوطن 
املحافظة  وامل�سورين يف  احلربيني  املرا�سلني  فيها عدد من  �سارك  الفوتوغرافية 
الثقافة  وق�رش  والن�رش  للطباعة  االإب��داع  دار  اأقامته  للكتاب  معر�ض  اإىل  اإ�سافة 
الدين  �سالح  حمافظة  جمل�ض  ع�سو  اجلبارة  جا�سم  االحتفالية  وح�رش  والفنون. 
ووجهاء  �سيوخ  من  غفري  وجمع  املحافظ  لل�سيد  االأمني  املعاون  الزهوان  وزهري 

واأ�ساتذة وتدري�سيني واأطباء ومثقفني من اأبناء �سالح الدين. 

انطالقا من كون ال�سورة تعرب عن األف كلمة ، اأقام �سندوق اعادة اعمار املناطق 
املت�رشرة من العمليات االرهابية م�سابقة املعر�ض الفوتوغرايف ال�سنوي االول 
مما  اأف�سل  “باالمكان  �سعار  حتت  العراقيني،  الت�سكيليني  جمعية  قاعة  على 
كان.. معكم يف كل مكان” .  فاز باملركز االول منا�سفة امل�سورال�سحفي علي 
الغرباوي مع امل�سور علي احلجازي، اما املركز الثاين فكان منا�سفة من ن�سيب 
امل�سور  الثالث  باملركز  وحظي  ال�ساري،  عبد  واحمد  الفهداوي  علي  امل�سور 
ميثاق نعيم جميد.  الغرباوي قال ، مت اختيار �سورتي باملركز االول مل�سمونها 
التقني وابعادها الفنية ولر�سالتها الهادفة املتمثلة باي�سال حجم الدمار الذي 

خلفه االرهاب ومدى اال�رشار على دميومة احلياة التي عربت عنها ال�سورة.

�سدر حديثا عن دار الن�سيم للن�رش والتوزيع، املجموعة الق�س�سية “�سبع 
عربات م�سافرة” للكاتب حممد عبد املنعم زهران. تتكون املجموعة من 
ال�رشدية وفق منظور روؤية يبعث على  اأ�ساليبها  اأربع ع�رشة ق�سة تتنوع 
“زهران”  اأن  بالذكر  جدير  االأخ��رى.  عن  ق�سة  كل  يف  ويختلف  الده�سة 
�سدرله قبل ذلك جمموعتني ق�س�سيتني هما “بجوارك بينما متطر” عن 
اأ�سدر  الن�سيم، كما  دار  الكائن” عن  للن�رش والتوزيع و”حرية  االأدهم  دار 
�سل�سلة ق�س�ض االأطفال “اأنا وجمتمعي” عن دار اأ�سالة ببريوت. وللكاتب 
ال�سباح  �سعاد  دار  عن  الليل”  “اأ�سياء  اأبرزها  م�رشحيات  ثالث  اي�سا 

بالكويت. 

عند ج�رش  “عناق  لرواية  االإجنليزية  الرتجمة  فيك�سن،  دار هوبو  �سدرت حديًثا عن 
الرواية عام  بيت. �سدرت  ف�سري، ترجمة جون  �سكري  الدين  ” للدكتور عز  بروكلني 
2011 عن دار العني للن�رش، وو�سلت اإىل القائمة الق�سرية للجائزة العاملية للرواية 
من  جمموعة  حياة  ف�سري  ي�ستعر�ض  الرواية  يف   .2012 عام  يف  البوكر  العربية 
ما، جميعهم  ب�سكل  ببع�سها  �سخ�سيات مرتبطة  الغربة،  ال�سخ�سيات وحكايتها يف 
ف�سلوا يف حتقيق حلمهم االأمريكي، مبا يجعل امللحوظة االأوىل واالأ�سا�سية بعد القراءة 
هي الرتكيز علي املوقف التقليدي من اأمريكا ومن الغرب ب�سفه عامه والذي يقوم 
علي ت�سوير الغرب ب�سفته “ال�سيطان” الذي يختطف االأطفال وي�سوه الكبار ويلغي 

القيم، وهو ت�سور مت جتاوزه اإىل حد بعيد.
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قراءة في كتاب

احلديثة  احلرب  �سورة  هي  فريوز  �سظايا  رواية 
الكاتب  ياأخذنا  كتاب،  �سفحات  على  منقولة 
املخ�رشم يف فن الرواية اخلربية نوزت �سمدين اآغا 
بامل�ساعر  التالعب  بحرفية  قلمه  رحلة ج�سدها  يف 
متكن  حمدودة.  كلمات  وال�سحكة  الدمعة  بني  فما 
مع  رواة  عدة  ل�سان  على  روايته  �رشد  من  الكاتب 
من  ليتمكن  واآخر،  حني  بني  العليم  الراوي  تدخل 
يف  الطريقة  هذه  احلروف،  على  النقاط  و�سع 
دواخل  على  يتعرف  القارئ  جتعل  الرواية  �رشد 
م�ساعرهم  يعرف  منهم  قريبا  في�سبح  ال�سخ�سيات 
وطريقة تفكريهم وكاأنه هو �ساحب الرواية. جاءت 
الرواية بلغة ب�سيطة  قوية زاخرة بال�سور واملعاين 
واال�ستعارات .. تبادل ال�رشد مع احلوار جاء كرق�سة 
وت�سعباتها،  االحداث  �رشعة  من  بالرغم  الفال�ض. 
االن�سانية  امل�ساعر  يف  الغو�ض  اىل  باال�سافة 
اأفلح  �رشيعة  بوترية  والق�سوة  احلب  وتبادل حاالت 
من  بالقراءة  لال�ستمرار  القارئ  �سد  يف  الكاتب 
التي  باالجواء  الكاتب  خربة  الغالف.  اىل  الغالف 
كتب عنها جعلته يتجاوز اال�سهاب يف ال�سور التي 
ت�سبب ت�ستت القارئ، ومهما اإنحرف الن�ض بعيدا عن 
ال�رشد يعود الكاتب بنا اىل امل�سار ال�سحيح ونحن 
الذي  االح�سا�ض  مع  لتناغمه  اخلروج  لهذا  ممتنني 

خلقه مع جو الرواية.
ابن  هو  الكاتب  هذا  اأن  نكت�سف  االوىل  اللحظة  منذ 
عمله  فرتة  بحكم  بتفا�سيلها،  اخلبري  املو�سل 
ال�سيا�سية  التطورات  الطويلة وكونه كان قريبا من 
الأهمية  متاما  واعيا  جعلته   والعراق   املو�سل  يف 
عنها  فحدثنا  عنه  يتحدث  الذي  والزمان  املكان 
متام  مدرك  فهو  لغوي،  تكلف  وبدون  ب�سال�سة 
ل�سمات  ومدرك  االحداث  فيها  متت  التي  للموا�سم 
االماكن يف خمتلف الفرتات. فعندما ياأخذنا الكاتب 
برحلة ال�سبي احلزينة من �سنجار اىل املو�سل، كان 
تاريخ  يعلم  �سياحي،  كمر�سد  للتفا�سيل  مدركا 
�سخ�سية  ادخال  رافقتها.  التي  والتطورات  النكبات 
احلاج بومة يف الرواية كان منعطفا حادا بالرواية، 
بني  بالقارئ  االنتقال  خالله  من  متكن  حيث 
االيديولوجيات املختلفة التي �سيطرت على املنطقة 
روائيا  الكاتب  يكون  اأن  خالله  من  متكن  وهكذا 
�سلة  له  بومة  احلاج  اأن  حقا  ال  لنكت�سف  عليما 
وثيقة بالكاتب، ابهرين نوزت بكثري من اال�سقاطات 
واحد  هو  اآغا  �سمدين  نوزت  اأن  املوؤكد  من  الرائعة. 
و�ساحب  التاريخية،  املرحلة  هذه  كتاب  اأهم   من 

دور �سحفي واأدبي من زمن الكبار.

اقتباس 

 احلب هو املخرج من الالوجود اىل الوجود

افالطون

 ا�سمي اأنا زيٌد وهذي قريتي
فوق ال�سفاف. وهوؤالء رجايل

ٍ واأنا اأحبك منذ �سبعة اأْع�رشرُ
وثمان طْعناٍت وع�رش لياِل

واأنا اأظن الريح رهن ماآربي
والنهر نهري، والظالل 

ظاليل
�سمراء.. اإّن من املحبة لعنًة

فحذاِر من اأن تغرقي 
برمايل

�سمراء.. اأقوال الهوى 
حم�سّوٌة

موتًا، فال ت�سغي الأي مقاِل
اأنا واثق لو اأنِت قمِت بطعنٍة

اأخرى، �ساأعرف ما علّي وما 
يل!

َقٍد، بال  اإين اأريدك يل.. بال عرُ

َحَرٍب، بغري دٍم، بغري قتاِل
اإين �رشفت عليك ن�سف 

مبادئي
ما كنت اأجهل اأن مهرك غاِل

اإن كان هذا احلب ال ثمٌر بِه
فباأي وهٍم قد مالأِت �ساليل

والأي زيٍف قد مددترُ اأناملي
والأي وجٍه قد �سددترُ رحايل

اأاإىل اجلحيم توؤول كل مواهبي
اأم يف الهباء ي�سيع كل 

ن�سايل؟!
اأ�سعلِت اآمايل.. ملاذا يا ترى؟.

مادمت حترتقني من اآمايل
ومِلَ اقرتفِت احلرب، ثم 

تركتني..
الأخو�ض وحدي يف هواك 

نزايل؟!
اأخفي جراحاتي، واأح�سب اأنني

بطٌل . فيا لغوايتي و�ساليل
كل االإجابات التي قدمِتها..

لي�ست ت�ساوي كربياء �سوؤايل!

جميل الحبيب

ثقافة 

الحب والسور العاليبمشاركة 1387 فيلمًا مهرجان النهج السينمائي ينطلق بدورته الثالثة في كربالء 
فعاليات  انطالق  املقد�سة،  كربالء  مدينة  �سهدت 
الثالثة  بدورته  ال�سينمائي  النهج  مهرجان 
وبن�سخته اجلديدة، يف قاعة مدينة االمام احل�سني 
عبد  ال�سيخ  املرجعية  ممثل  وبح�سور  للزائرين، 
املهدي  عبد  ال�سيخ  والقى  الكربالئي.   املهدي 
وطرح   .. االفتتاح  حفل  خالل  كلمة  الكربالئي 
"ال�سك   : قائاًل   .. التوجيهية  االمور  عدد من  فيها 
نعمة  تعاىل  اهلل  منحه  قد  عنوان  باي  الفنان  اأن 
موؤثرة  با�ساليب  النا�ض  واالبداع ملخاطبة  القدرة 
تولد القدرة وتغري الراأي وت�سنع املوقف. واإن لكل 
ان�سان ر�سالة يف احلياة والبد من ذلك لئال يتحول 
هدف  ميلك  وال  حمتوى  ذي  غري  عبثي  كائن  اىل 
اهلل  منحه  ما  مع  يتنافى  امر  وهو   .. احلياة  يف 
تعاىل من نعمة العقل والذكاء والتفكري.." .  واكد 
ا�سحاب  مع  الفنان  يقف  ان  �رشورة  الكربالئي 
ويدافع  للنا�ض  ويو�سحها  ر�سالتهم  لين�رش  احلق 
عنها .. واأن يقف �سد الظامل ويك�سف ظلمه وجوره 
وال�سهرة؛  واحلياة  واملال  املادة  التغريه  وان   ..
يقاتل  ان  ر�سالته   .. للحياة  قاتاًل  فنانًا  ليكون 
اجلندي  يقاتل  كما  واملباديء  الوطن  اجل  من 
اأن يقف   .. النا�ض  قلوب  الرحمة يف  وان ي�سنع   ..
ويرفع  لين�رشهم  واملظلومني  امل�ست�سعفني  مع 
عن  والت�سليل  الكذب  من  يحذر  وان   .. ظلمهم 
احلقيقة وحتريفها .. وان يحذر من تزيني الباطل 
التخدعه  وان   .. االخرين  على  واالعتداء  والظلم 
رئي�ض  وقال  ومكرها.  وخدعها  ال�سيا�سة  االعيب 
املهرجان املهند�ض حيدر جلوخان يف كلمته: اإن 
م�رشوعنا اإالعالمى الفنى هذا هو م�رشوٌع اإبداعٌي 
وتف�سري  اإي�ساح  و  لتحقيق  ي�سعى   .. وا�سح  هدفه 

جوانب الواقع االجتماعى واالخالقي والفكرى فى 
الثقافية  احلياة  اإثراء  بهدف  العاملية  املجتمعات 
، لقد تبنينا  فى �سورة جذابة وموؤثرة..  واأ�ساف 
امل�سطلح  هذا  اأن   .. اخلطاب  حتديث  م�سطلح 
احلياة  معانى  جلوهر  والتغيري  التحديث  يعني 
التى تختزن فى  العلمية  املناهج  قائم على  وهو 
باطنها اإبداعًا وقدرة فى التكوين الفنى من منطق 
�سوهدت  ما  فاإذا  واجلماىل  الب�رشى  تكوينها 
بقلب وفكر واِع ومنفتح .. الأدركنا ما تختزنه من 
الدالالت  االإقناع والتاأثري وا�ستخال�ض  قدرة على 
الواعى  امل�ساهد  اإىل  ت�سيف  التى  املتعددة 
القدرة  لتوؤكد  املعانى  من  متعددة  م�ستويات 

والبالغة  اجلمال  مواطن  فى  واالإعجاز  االإلهية 
و�سدق  اإخال�ض  من  الكامنة  املعرفة  وكنوز 
فيما  والعنف.   والتطرف  لالإرهاب  ونبٍذ  وحمبة 
يف  الهاين  ح�سنني  املخرج  املهرجان  مدير  قال 
كلمة االفتتاح:" لتحريك امل�سار الذي يخطه الفن 
عرب بوابات االدب على اختالف ازمنته وامكنته، 
على  تاأخذ  فنية  قواعد  هناك  تكون  ان  ينبغي 
عاتقها حتريك هذا امل�سار، ف�ساًل عن خلق عوامل 
تهيئٍة  املبدعني عن طريق  ادوات  تر�سمها  جديدة 
وايالجه  والروؤى  االفكار  مزج  من  متاأتية  ذهنية 
واقعا  يخلق  ذاته  بحد  وهذا  الواقع،  منطيات  يف 
الت�سوير  يف  الدقة  ا�سا�ض  على  قائما  متجدداً 
الفني املتج�سد يف ال�سورة ال�سينمائية التي يعمل 
و�سائل  ايجاد  على  ال�سينما  خالل  من  �سناعها 
النجاح اخلالق يف ميادين  الواقع مقومات  متنح 
االبداع الفني". هذا وت�سمن حفل االفتتاح عر�سًا 
العراقي جا�سم  "من طوى كربالء" للمخرج  لفيلم 
يعر�ض  �سياحي  وثائقي  فيلم  وهو  كردلة،  حممد 
وبع�ض  املقد�سة  كربالء  مدينة  مناطق  يعر�ض 
 .. االماكن املحيطة بها من مقامات واثار وازقة 
التي  القدمية  احلرف  بع�ض  الفيلم  ي�ستعر�ض  كما 
من   . �سياحية  دينية  النها  املحافظة؛  بها  تتمتع 
ال�سينمائي  النهج  مهرجان  مدير  اأّكد  اخر  جانب 
�ساركت  التي  االأفالم  ان   ، الهاين  ح�سنني  الدويل 
يف املهرجان بن�سخته الثالثة بلغت 1387 فيلما. 
الرقم ميثل عالمة فارقة  ان ذلك  الهاين،  واو�سح 
نحو  خطوة  وجعلها  عندها  الوقوف  ت�ستدعي 
االنطالق واالبداع. وتخلل املهرجان تكرمي الفنان 
امل�رشي )حممود اجلندي( والفنان )فتوح احمد( 
كربالء  قنوات  جمموعة  رئي�ض  منح  عن  ف�سال 

الف�سائية �سهادة دكتوراه فخرية.

بغداد ــ خاص


