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قبل عـقـد من الـزمن قررت احلـكـومة الـعـراقيـة انـشاء آالف
َ مـنـهــا بـيت واحـد وطـوت ذلك الـوحـدات الـســكـنـيـة لـم يُـ

القرار االيام العاتية.
 واليوم تعـلن هذه احلكومـة أنها قررت بنـاء مئة ألف وحدة
سـكنـيـة لـلـمـواطـنـ  مـشـروع ال تـسـتـطيـع أن تعـد به وال
أقـول تـنـفـذه ثالث دول كـبـرى دفـعـة واحـدة  فكـيـف بـدولة
يقـتل مـن مواطـنـيـهـا اكـثر مـن مئـة ويـصـاب أكـثـر من سـتة
أو باالحرى آالف في خمسة ايام من الـتظاهرات السـلمية 
ـضادة ـسلّـحـة بالـعلم الـعـراقي والكـمـامات ا التـظاهـرات ا
لـقـنـابل الـغـاز والـصـدور الـعـاريـة الـواقـيـة ضـد الـرصـاص
شروع في بضع ندسخل . وإذا  اجناز هذا ا احلي حلا
سنـوات عـلى سـبيل الـتـفـاؤل  فإنّ عـلى احلـكـومة احلـالـية
ـان يـلـزم جــمـيع احلـكـومـات تـقـد مـشــروع  قـانـون لـلـبــر
ـقـبلـة بـتنـفـيـذ هذا الـوعـد الذي يـنـتـشل اغلـبـية تـعـاقـبة ا ا
واطـن الـعـراقيـ من حالـة الالسـكن الى السـكن  وهو ا

أمر كبير جلل .
واذا علمنـا انّ كل وزير يأتي للـتشكـيلة يبـدأ من الصفر أو
يــكــاد  وحــ يــغــادر ال يـــتــرك أثــراً  نــكــون أمــام حــالــة
أساة  في قيـاس الزمن الذي ينـبغي إنفاقه سورياليـة من ا
ـئـة ألف  واالموال اخملـصـصة لبـنـاء الوحـدات الـسكـنـية ا

شروع العمالق . لتمويل هذا ا
صحـيح انّ االمـيـة في الـعراق بـلـغت نـسـبة لم يـصل الـيـها
شـعب  ايـة دولــة خالل قـرن من الــزمـان  لـكن الــعـراقـيـ
تلكون السـيما بعد جتـربة مريرة أمدهـا ست عشرة سنة
ـلـيان مـن الكالم  فـطرة عـالـيـة احلس في تـمـيـيـز الـكالم ا

الفارغ .
مَن يُرد أن يصنع قرارات حـاسمة قابلـة للتنفـيذ   فليعالج
ـتظـاهرين السـلمـي بطـريقـة تقنع ملف اطالق النـار على ا
عشائر القتلى واهاليهـم بإجراءات العدالة التي تتجاوز في

فهم العراقي منح اهالي القتلى مخصصات شهداء .
 أو إذا تعذّر على صاحب القرار فعل ذلك فعليه  أن يعمل
على تعديل الدستور والغاء حق التظاهر السلمي من بنوده
والــتــركــيــز بــالــنص عــلـى مــنع جتــمع أكــثــر من خــمــســة
أشــخــاص في ســاحــة الــتــحــريــر بــبـغــداد حــتـى لــو كـان

ناسبة طهور.  جتمعهم في مطعم مشويات 
بهذه الصيغة تكون العملية السياسية قد صارحت الشعب
بحـقيـقة مـا يـجري ومـا يجب أن يـكـون  السيـما انّ الـعالم
غـيــر مــعــني بـالــعــراق اذا كــانت قـوانــيــنه أو دســتـوره أو
قرارات حكوماته ومـليشيـاته تراعي الشروط الواجـبة للحد
األدنى من حـــقـــوق االنـــســـان  عــلـى أســـاس أنّ مــا قـــاله
الرئـيس االمريـكي منـفذ االحـتالل  جورج دبـليـو بوش في
ما زال هـمـة انـتـهت)  االول من أيار الـعام  2003 في إنّ (ا

ن جاء بعده بشأن العراق . برنامج عمل 

ــفـرط الــذي اسـتــخــدمـته حــكــومـة رئــيس الـوزراء الـقــمع ا
هـدي ضـد الـتـظاهـرات كـان صـادما العـراقي عـادل عـبـد ا
وقــبـيــحــا ومــعــبـرا عـن االزمـة الــتي وصـل الـيــهــا الــنــظـام
السـياسي الـعراقي. فـقد اسـتخـدمت قوات االمن الـعراقـية
في ساحة التحرير في يوم الـتظاهرات االول رصاصا حيا
ـتـظـاهـرين. وقـد سـقط بـحـسب الـتـقـاريـر االولـيـة وحـديث ا
ـفرط عشـرات اجلـرحى واكـثر من ضـحـيـة نتـيـجـة للـقـمع ا
الــذي اســـتــخـــدمــتـه قــوات االمن الـــتي ذكـــرت الــتـــقــاريــر
احلكـوميـة ان جـرحى سقـطـوا ب صـفوفـهـا ايضـا. هاهي
ـهدي الـتي اسمـيناهـا بحـكومـة الهدوء حكومـة عادل عـبد ا
ـكانة وتـترنح في النـسبي في مـقال سابـق تخرج مـن تلك ا
اول اختبار لها مع الـتظاهرات االحتجـاجية وترتكب افعاال
مـدانـة في قـتل شـعـبـهـا وايـذائه. وهـاهي الـتـظـاهـرات الـتي
يـجب ان نـعـتـرف بــانـنـا لم نـتـوقع ان تــصـمـد بـوجه الـقـمع
تسـتمـر   وهي تواجه جـباال مـن الفـساد تـتمـثل في النـظام
الـسـيــاسي الـذي عـجــز عن اصالح نـفــسه ويـقف االن في

موقف حرج. 
لم تـكن تـظـاهـرات سـاحــة الـتـحـريـر في االول من  تـشـرين
االول مفـاجئـة فقـد  االعالن عـنهـا قبل ايـام وكانت هـناك
حتضـيـرات جتـري عـلـنا لـلـقـيـام بهـا. ولم تـكن الـتـظـاهرات
الـتي شـمـلـت ايـضـا مـدنـا عــراقـيـة اخـرى مــثل الـنـاصـريـة
والديوانـية والـعمـارة هي االكبـر فقـد كانت تـظاهـرات العام
الـفـ وخـمـسـة عــشـر اكـبـر مـنـهـا. لـكــنـهـا مـثل تـظـاهـرات
اضي التي صدمت اجلميع اذ انطلقت من البصرة العام ا
غيـر االرتبـاط باي تـيار او جـهة سـياسـية او حـزب. ارعبت
ــســيــطــرة تــظــاهــرات الــبـــصــرة كل الــقــوى احلـــاكــمــة وا
سلحة هاجمتها للقنصليـة االيرانية ولالحزاب الشيعية ا
وخصـوصا تـلك الـتي تنـتـمي للـحـشد الـشـعبي. وقـد صدم
رئـيس احلـكـومـة الـسـابق حـيـدر الـعـبـادي بـحـجم الـغـضب
الذي واجـهه عـندمـا ذهب الى الـبـصرة في مـحـاولة فـاشـلة
لـتهـدئـة االوضـاع. في الـنـهـايـة خـلع الـعـبـادي قـناع رئـيس
الوزراء الـلـ والـلـطـيف و استـخـدم الـقـمع فـتم قـتل وجرح
ـتــظـاهـرين. جنح الـقـمـع لـكن الـعـبـادي سـقط الـعـديـد من ا
هـدي يواجـه ازمة خانـقة قـد تؤدي الى وهاهـو عادل عـبد ا

سقوطه. 
 تـأتي تظـاهـرات هـذا الـعـام لـتـشكل نـهـجـا جـديـدا وخـطوة
طالبة باخلدمات تشكل عنصرا مهما من اخرى. رغم ان ا
دوافع التظاهرات اال انها لم تكن مجرد غضبة من انقطاع
الـتـيـار الـكـهـربـائي فــقـد جـاءت بـعـد انـحـسـار ذروة مـوسم
الصـيف ومع حتـسن نـسـبي في تزويـد الـتـيار الـكـهـربائي.
رة اعمق. فـليس لـلتظـاهرات قيـادة بعد لكن الدوافع هـذه ا
ان خـذل الـشــبـاب الــذين يـشـاركــون فـيـهــا من كل اطـراف
عنى ويواجهون قوة النظام السياسي وهاهم يبحثون عن ا
القمع التي تبدو اكـبر منهم ولكنهـا ال ترهبهم. من الواقعي
ايضـا ان ال نـقع في فخ الـشـعـارات ونـنبـه الى ان االمر لم
يـصل ومن الــصـعـب ان يـصل الى درجــة اسـقــاط الـنــظـام
السياسي فهو نظام مدعوم من قبل القيادات الدينية القوية
نوع اميـركيا وايرانيا. واسقاطه 
لـكن هـذا اليـعنـي ان يـركن الـنـظام
الى الـراحــة واالطــمـئــنــان فـان في
حتركـات الـشـعـوب واجلمـاهـيـر ما
ــوازين وفـي الــتــاريخ يــغــيـــر من ا
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ضـمن مـسـيـرتـهـا الـنـاجـحة في
عـــالـم تــصـــمـــيـم اجملـــوهــرات
وحلــرصـهــا عــلى الــظــهـور في
ـية ـنـابـر العـربـيـة والعـا أهم ا
ـوضة واجملـوهرات عـنيـة با ا
ـــصــمـــمــة األردنـــيــة شـــاركت ا
ى حــــوراني في ــــيــــة  الــــعــــا
وضـة بباريس والذي أسبوع ا
ية شـاركة عـا أختـتم مؤخـرا 
واســـعـــة.وشـــاركت احلـــوراني
وذلـك بـــعــرض مـــجـــمـــوعـــتــ
جــديــدتــ من أعــمــالــهــا هــمـا
مجمـوعة (التشابـك) ومجموعة

ـذكــرات) وفي اجملــمــوعــتـ (ا
مــجـــوهــرات ثــمـــيــنــة مـــنــفــذة
بالـذهب من عـيار  18ومطـعـمة
ـة. ــاس واألحـجــار الـكــر بـاأل
اجملـــوهـــرات  عـــرضـــهـــا في
صــالـة خـلف مـتـحف بـيـكـاسـو
ــوضــة في ويــتــوزع أسـبــوع ا
ـــوضــة الـــعـــالم في عـــواصـم ا
واألزيـاء وهي: لنـدن ومـيالنو
وبـــاريـس ونـــيـــويـــورك حـــيث
تنـظم كل منـها أسبـوعاً لألزياء
ــوســمي اخلــريف/ ــوضــة  وا
الـشـتـاء والـربـيع/الـصـيف في

كل عام.
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{ باريس  –وكاالت -  قـال رجل فرنسي مصاب بالشلل الرباعي وأصبح
ـشي ـشي مــرة أخـرى بـاســتـخــدام هـيـكل خــارجي آلي(ان ا قـادرا عــلى ا
إجناز كـبير بـالنـسبة له بـعد أن ظل بال حـركة لسـنوات).ويـستخـدم العـلماء
الــفـرنـســيـون الـذين طــوروا هـذا الــنـظـام وكــشـفـوا الــنـقـاب عــنه األسـبـوع
خ والتي ـزروعـة بالـقـرب من ا اضي مـنـظومـة من أجـهزة االسـتـشـعار ا ا
ريض وذراعيه.وفي ترسـل إشارات إلى الهـيكل اخلـارجي ليـحرك ساقـي ا
ريض البالغ من حديـثه لوسائل اإلعالم في مدينة غرينوبل الفرنسية قال ا
الـعـمـر  30 عـامـا والـذي لـم يـذكـر سـوى اسـمه األول تـيـبـو(إنه تـعـ عـلـيه
إعــادة تـعـلم كـيـفــيـة اسـتـخـدام مـخـه عـنـدمـا بـدأ جتـربــة الـهـيـكل اخلـارجي
ـا أنـني لم أحترك مـنـذ عامـ فـقد تـعـ علي إعـادة تـعلم لـلـجسـم).وقال(

استخدام مخي).
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{ لوس –اجنلوس- وكاالت -
ية في ظل انشغاالت الفنانة العا
جينيفر لوبيز بألبومها اجلديد
الي ستطرحه قريباً ال زالت

تستمتع بنجاح فيلمها السينمائي
الذي ابصر النور قبل اسابيع
والذي يحقق ارقاما الفتة على

شبابيك التذاكر. وقد انتشرت صور
من الفيلم ح لعبت لوبيز في احد
مشاهدة دور راقصة تعري وتقوم

باداء وصلتها على عامود في نادي ليلي.
وقع الفن فان لوبيز تمرنت كثيرا ووفقا 

من اجل تأدية دورها مثلما يجب
خصوصا ان الدور يتطلب جهد كبير
وواضح. و انتهت لوبيز قبل شهر

ية واحتفلت تقريبا من جولتها العا
بعدها بخطوبتها على أليكس

رودريغز.

{ تــونس - وكــاالت - انــطـلــقت
ـهـرجـان أيـام الـدورة الـسـادسـة 
ــوســيــقـــيــة اجلــمــعــة قـــرطــاج ا
ــاضــيــة بــحــفـل لــلــمــوســيــقـار ا
الــتــونــسي أمــ بــوحــافـة عــلى
ــديـنـة الـثـقـافـة مـسـرح األوبـرا 
الــتـونــسـيــة وسط تــطـلــعـات ألن
ــهــرجـان إلى مــنــصـة يــتــحـول ا
ــيـة لــلــمــوســيــقـى الــبــديــلـة عــا
ــهـرجـان ـبــتـكـرة.وقــال مـديـر ا ا
عماد الـعلـيبي في كـلمة االفـتتاح
(إن الـــدورة اجلــديـــدة ســتـــكــون
اســـتـــثـــنــائـــيـــة بـــســـبـب جــودة
الـــعــــروض وتــــنــــوع الــــبــــرامج
ــوســـيــقــيــة ـــهن ا اخلـــاصــة بــا
وبـــالــتــكـــوين).وتــتــنـــافس عــلى
ـهـرجـان  13مـجـمـوعـة جـوائـز ا
مــوســيـــقــيــة مـــنــهـــا تــسع فــرق
تونـسـية وأربع فـرق أجـنبـية من
ــغــرب وبـوركــيــنـا فــلــسـطــ وا

فاسو والكاميرون. وقال العليبي
(إن الدورة اجلديـدة ستـركز على
وسيقية إبراز قيمة الصناعات ا
ـهـنـيـة وتـبادل وربط الـعالقـات ا
الـتــجـارب واخلــبـرات فـي مـجـال
وسيقية اإلبداعية). الصناعات ا
ووجه وزيــر الـشـؤون الــثـقــافـيـة
ا إلى محمـد زين العـابدين تـكر
روح الفـنانـة الـتونـسيـة الراحـلة
مـنـيـرة حـمـدي كـما كـرمت إدارة
ــهــرجـان الــفــنــانـ الــراحــلـ ا
رشــيــد طه من اجلــزائــر وحــسن
الـــــــــدهـــــــــمــــــــانـي مـن تـــــــــونس

والفلسطينية ر البنا.
وأخـــذ بــوحــافــة جـــمــهــور حــفل
االفــتـتــاح في رحـلــة مـوســيـقــيـة
اط مـختـلفة ـة مزجت بـ أ حا
ــوســيــقى الــكالســيــكــيــة مــثـل ا
وموسـيـقى األعمـال الـفنـيـة التي
ألــفــهــا مــثل أغــاني مــســلــسالت

طـريـقي وجـرانـد أوتـيل وونـوس
ساء وفيلم عيار ناري. وهذا ا
وألف بـوحـافـة مـوسـيـقى الـفيـلم
الروائي الطويل على كف عفريت
لـلـمـخـرجـة الـتـونـسـيـة كـوثـر بن
هنيـة وغيرهـا من األعمال وكذلك
وريتاني فيلم تمبكتـو للمخرج ا
عـبـد الـرحمـان سـيـسـاكـو الـفـائز
بسـبع جـواز سيـزار من بـينـها

جـــائــزة أفـــضل مــوســـيــقى.
ـهرجـان عروضا وينظم ا
موسيقية موازية يقدم
أبرزهـا الفـنان فـائز
عـــــلي فـــــائــــز من
بـــــاكـــــســـــتــــان
وراكــــــــــــــــيـل
تـــــافـــــاريس
من البرتغال
وأســـــــــمـــــــــاء

حـمـزاوي وفـرقـة
بـنـات تـمـبـكـتـو من

ــــــغـــــرب ونـــــضـــــال ا
اليحياوي من تونس.

ـــــــهــــــــرجـــــــان في وبـــــــدأ ا
اضي باسم ثمانينيات القرن ا
(مهرجان األغنية التونسية) قبل
أن يــــــتـــــحـــــول عـــــام  2005إلى
وسـيقى الـتونـسية) (مهـرجان ا
ثم أقــــيم ألول مـــرة بـــاسم (أيـــام
ـوســيـقـيــة) في كـانـون قـرطــاج ا
ــهــرجـان األول .2010 وتــوقف ا
بــعــد االنـتــفــاضــة الـتـي أطـاحت
بـالرئـيس زين الـعـابـدين بن علي
في مــــطــــلع عـــام  2011قـــبل أن

يعود في .2015

{ واشنطن  –وكـاالت - قالت جمعيـة أودوبون الوطنية
( إن ثلـثي أنـواع الـطـيور في أمـريـكـا الـشمـالـيـة تواجه
خـطر االنقراض إال إذا  اتـخاذ خطوات فـورية إلبطاء
ـديـر ـنـاخي).  وقـال ديـفـيـد يـارنـولـد ا وتـيـرة الـتـغـيـر ا
ـر بــحــالـة الـتــنــفــيـذي ألودوبــون في تــصــريح (نـحـن 
ستـقبل الذي طوار تـتعلق بـالطيـور... األمر يـتعلق بـا
يـنـتظـرنـا ومـسـتـقبـل أطفـالـنـا كـمـا هو بـشـأن مـسـتـقبل

الطيور)
ـعنـية (أن اإلخـفاق .وذكر تـقريـر صادر عن اجلـمعـية ا
في إبطـاء وتيرة االنبعاثـات الضارة التي تؤدي الرتفاع
درجـة حـرارة األرض ســيـؤدي لـتـعـرض  389نـوعـا من

أصل  604أنــواع من الــطــيــور في
أمــريــكـا الــشــمـالــيــة لالنــقـراض).
وأشــار الــتــقــريــر إلى (أن ارتــفـاع
درجــــات احلـــــرارة بــــشـــــكل عــــام
ســيـجــبـر الــطـيــور عـلى الــبـحث عن
أماكـن أخرى مناسبة لتقطنها وقد ال
تـنـجــو خالل تـلك الــرحـلـة). وأضـاف

ــتـوقـع في درجـات الـبــاحــثــون (أن تــقـلــيل االرتــفــاع ا
احلـرارة من ثالث درجات مئويـة بحلول  2080إلى 1.5
ئة من تلك األنواع الوقوع قد يجنب ما يقرب من  40با

في خطر).
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حـفل أسـبـوع (عـراقـيـات) الـذي
ـاضي في انــطـلق االتـســبـوع ا
دار الـنــمـر بــبـيــروت بـتــجـارب
مختلفـة تنقل من خالل األعمال
اإلبــداعــيـــة ثــقــافــات اجملــتــمع
ومــآزق الــهـــويــات واألقــلــيــات
واالنـــــقــــســـــامـــــات واحلــــروب
ـــنـــفـى وهي مـــوضـــوعـــات وا
ا ارتبـطت بهـوية الفـنان لطـا
. كـما شـهـد نقـاشات الـعـراقيـ
عـــمــــيـــقـــة جتـــمـع اجلـــمـــهـــور
ا اللبنـاني بفنانـ عراقي ر
لــــــلـــــــمــــــرة األولـى.شــــــارك في
األســبـوع  12مـبــدعــا عــراقــيـا
تـحدة يـقيـمـون ب الـواليـات ا
وأوروبـا من أجــيــال مـخــتـلــفـة
منهم من تزامن نـضجهم الفني
مع االحتـالل األمريـكي للـعراق
إضافة إلى الفنانة الفلسطينية
ــقــيــمــة في لــبــنـان رائــدة طه ا
والــتي قــدمـت خالل االفــتــتــاح
قـراءات حتيـة من فـلسـط إلى
الـــــعــــــراق.  شـــــمل بــــــرنـــــامج

(عـــراقــــيـــات) الــــذي تـــنــــظـــمه
مــؤسـســة روزا لــوكـســمــبـورج
محاضرة ثريـة للكاتب العراقي
ـــــقــــيم في ســــنــــان أنــــطــــون ا
اء: نيـويورك بـعنـوان (سيـرة ا
ذاكـرة الــنص) عـرج فـيـهـا عـلى
منـابع وروافـد اإلبداع الـعراقي
احلديث الغـنية التي نـهل منها
الكاتب وشربت منها نصوصه.
شهد الفني تابـعي ا وسنحت 
فـــرصــة فــريــدة لـــلــقــاء ضــيــاء
الـعـزاوي الذي يـعـتـبـر من أبرز
ي وجـوه الفـن التـشـكيـلي الـعا
قـيم في لنـدن واحلوار معه وا
حــــول تـــاريـخ الـــفن الــــعـــراقي
لــكـونه حــلــقــة وصل بــ جـيل
احلــداثــة في الـــعــراق واجلــيل
الـفــني الـثــقـافي وحــول عـمـله
الـفني (الـروح اجلـريحـة: رحـلة
الدمار) ورمزيـته.والعمل عبارة
عن حــصــان مــصــاب بــســهــام
وهـــــو حتـــــيـــــة حلـــــوالي 450
ــيــا عــراقـيــا اغــتــالــتـهم أكــاد
عـــنــــاصـــر مـــجــــهـــولـــة. وقـــال

العـزاوي في تـصريح(احلـصان
هنا يجسد عنصرا أساسيا في
الـسـرديـات الشـعـبـية الـعـراقـية
لـكـونه تمـثـيال خلسـائـر الفـتـنة
وفــــقــــدان اآلالف مـن األبــــريـــاء
الـعــراقـيـ في حــروب عـبــثـيـة
قـادت الــبالد إلى االحـتالل ومـا
نــــــتـج عــــــنه مـن ضــــــحــــــايــــــا
وصـراع).ويـضـيف( أنـا سـعـيـد
الـيــوم ألنـني أرى جـيال جـديـدا
من الــلــبــنــانــيــ والــســوريـ
والـفــلـســطـيــنـيـ فـي بـيـروت
زيد عن العراق عرفة ا متلهفا 
احلــــــــديـث). ومـن الــــــــذاكــــــــرة
الـسـمـعـيـة البـصـريـة يـسـتدعي
الفيـلم القصـير (بلي يـا بلبول)
الذي يـستمـد عنوانه من أغـنية
حـفــظـهـا أطــفـال الــعـراق جـيال
بــعــد جــيـل ويــحــاول تــقــصي
احلـقــائق بــشـكـل سـاخــر حـول
تــاريـخ األغــنــيــة ومن أين أتت
ليصل إلى حكـايات تختلف من
حـقـبـة إلى حـقــبـة حـول أغـنـيـة
جـامــعـة وراســخـة في الــذاكـرة

اجلـمـاعـيـة الـعـراقـيـة. وتـضمن
البرنامج عرض خمسة أفالم.
وعن (عــراقـــيــات) الــذي اســدل
الـستـار علـيه امس األحد تـقول
الــفــلـــســطـــيــنــيـــة رشــا صالح
ـــشـــرفـــة عـــلى األســـبـــوع في ا
تـصــريح (الـصـورة عن الـعـراق
الـيــوم مـشـوشــة وتـرتــبط فـقط
بـأعــداد الـقــتـلى واالنــفـجـارات
والــشـهــداء وعــمــلــيـات داعش
والحــظت من خالل مــتــابــعــتي
غـيـاب الـفـنـانـ الـعـراقـي عن
الــســاحــة الــعــربــيــة إال فــيــمــا
نـدر).وأضافت (نـحن في لـبـنان
فـقدنا الـصلـة الفـعلـية بـالعراق
مــنـذ الــغــزو األمــريــكي ووقف
الـــزمن الــثــقــافـي عــنــد مــظــفــر
الـنواب وجـيل السـتـينـات لكن
الــعـراق لم تـتــوقف أجـيـاله عن
اإلبــداع لـــذا أردنــا أن نـــســلط
الضـوء على عراق الـيوم.. ماذا

يـــــــقـــــــول?

ونـســمع صـوت عـراق الـشـتـات
ومــــــدى ارتــــــبــــــاطه بــــــعـــــراق
ـــاضي).وتـــابــعـت قــائـــلــة (ال ا
ـكن إعـطاء الـثـقافـة الـعراقـية
الـعـريــقـة حـقـهــا في سـتـة أيـام
لكن حاولت جمع فسيفساء من
ـــــتـــــنـــــوعـــــة في اإلجنـــــازات ا
الــــســـنـــوات األخــــيـــرة واألهم
ركــــزت عــــلـى الــــنــــقــــاش بــــ
الـفنـان واجلـمهـور خصـوصا
صـــنـــاع الـــســـيــنـــمـــا واجلـــيل
اجلــــــديــــــد). وفـي آخــــــر أيـــــام
(عـراقـيات) عـقـدت جلـسـة سمع
حـــول األغــنــيــة الـــعــراقــيــة مع
شعل وسـيقي سامـر ا النـاقد ا

لحن كوكب حمزة. وا
وتـقــول رشـا (بــعـد بــيـروت قـد
تــنـتــقل الــتــظـاهــرة إلى بــرلـ
بنـسخـة جديدة تـعطي مـساحة
أكـــبـــر الكـــتـــشـــاف الـــتـــجــارب
العـراقية في الـداخل والفـنان

انيا). قيم في أ ا
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ضياء العزاوي يتحدث في أسبوع عراقيات عن نحت (الروح اجلريحة: رحلة دمار)


