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{  نــــــيـــــويـــــورك ) –أ ف ب) –
انـتـهت شـركـة بـويـنغ األمـيـركـية
من إصالح نــظـام مـنع الــسـقـوط
(ام سي ايه إس) الـــذي يــشــتــبه
بـــانـه تـــســـبب بـــاحلـــادث الـــذي
تـعـرضـت له طـائـرة 737 ماكس
8 التابعـة لشركـة (ليون اير) في
تــشــرين االول/اكــتــوبــر الـفــائت
وأسـفر عـن مقـتل 189 شـخـصا
وفق ما أفادت مـصادر قـريبة من
ـــــصــــادر أنّ ـــــلـف. وأفـــــادت ا ا
الشركـة في صدد تقـد التعديل
لـــلــمــســـؤولــ والــطـــيــارين في
شركـات طيران أمـيركـية عدة في
رينتون في واليـة واشنطن حيث
يـــتم جتـــمـــيع الـــطـــائـــرة. وقــال
مـــصـــدر في قــــطـــاع الـــطـــيـــران

لـفـرانس بـرس إنّ (بـويـنغ انـهت
بالـفعل اإلجراءات الـتصـحيـحية
الـضــروريـة بـشــأن مـاكس). لـكن
هذا اإلصالح ال يزال بحاجة إلى
موافقـة إدارة الطـيران الفـدرالية
األميركـية أحـدى السلـطات التي
قررت مـنع حتلـيق طائرات 737
مـاكس بعـد حـادثـ مـروع في
خــمــســة أشـــهــر ثــانــيـــهــمــا في
اثـــيـــوبـــيـــا في 10 آذار/مــارس
ـقـرر أن يــخـتـبـر الـفــائت. ومن ا
طـــيــــارو شـــركـــتـي (امـــيــــريـــكن
ايـــراليــــنـــز) و(ســـاوث ويــــست)
أنــظـــمــة مــحـــاكــاة لإلصالحــات
الـــســــبـت بــــحـــسـب مــــا أفـــادت

صادر. ا
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سرح تتـواصل منذ يـوم بـا
الـكـبـيـر لـسـيــنـمـا إسـبـانـيـول
ــغـــربــيــة ـــديــنــة تـــطــوان ا
فعـاليـات التـظاهـرة السـنوية
من مـهـرجـان تـطوان لـسـيـنـما
ـتـوسط في الـبــحـر األبـيـض ا
دورته اخلــامـســة والـعــشـرين
هـذه الـدورة الـتي تـسـتـضيف
جنـــوم من عـــالم الـــســيـــنـــمــا
تـوسطـية. وكانت العـربيـة وا
صــحــيــفــة (الــزمــان) شــريــكـاً
اعـالمـيــاً في هــذه الـتــظــاهـرة

ية . الفنية الثقافية العا
وتــكــرم الــدورة احلـــالــيــة من
ـــــهــــرجـــــان الــــســـــيــــنـــــمــــا ا
الفلسـطينيـة التي حتل ضيفة
عــــلى هــــذه الـــدورة بــــعـــرض
مـــــــجــــــــمـــــــوعــــــــة مـن األفالم
الــفـلـســطـيـنـيــة الـتي أخـرجت
عـلى مدى  50سـنـة مـنـذ فيـلم
دائـن) لعـلي الـصـيام (زهـرة ا
مـرورا بــفــيـلـم (فـلــســطـ في
ــصــطـــفى أبــو عــلي  ( الــعــ
ـــلـح) و(ذكـــريــات و(الـــنــداء ا
ونـــار) إلســـمــــاعـــيل شـــمـــوط
و(الهوية الفلسـطينية) لقاسم

حول. 
وشهداحلفل االفتتاحي عرض
فــيـلم (عـرق الــبـلح) لــلـمـخـرج
ـــصــري رضـــوان الـــكـــاشف ا
ـنـاسـبـة حـيث سـتـقـام بـهـذه ا
احـتــفــالــيـة خــاصــة بــالـدورة
الفـضيـة من مهـرجان تـطوان.
وبـــحـــسب الـــبـــرنـــامـج الــذي
تـسلـمت (الـزمـان) نسـخـة منه
وضمن فقرة استعادة سيكون
موعـد لعـشاق الـسيـنمـا موعد
مع عرض 7 أفالم مغـربية من
األفالم الــــتي ســــبـق لــــهـــا أن
هرجان وهي توجت بجوائز ا
فيلم (ذاكـرة معتـقلة) جلياللي
فـرحاتي و(الـقـلوب احملـتـرقة)
ــــعــــنـــــوني و(زمن ألحــــمـــــد ا
الــــرفـــاق) حملــــمـــد الــــشـــريف
نسـيون) حلسن الطريـبق و(ا
بنجلون و(موت للبيع) لفوزي
بـنسـعـيدي والـفـيلم الـوثـائقي
(مـــنــزل فـي احلــقـــول) لـــطــاال

حديد.
 من جهـة أخرى ستـعرف أيام
هرجان التي تمتد على مدى ا
عـرض مـجــمـوعـة من أســبـوع
األفالم الـفلـسـطيـنـية اجلـديدة
من بـيـنهـا فـيلـم (مفك) لـبـسام
اجلــربـــاوي وهـــو من إنـــتــاج
سنة 2018 وفيلم (فيال توما)
لسهى عـراف من إنتاج 2014
والفيـلم التسجـيلي (عمواس)
ــة أبــو غــوش مـن إنــتـاج لــد
ســــــنــــــة 2017 والــــــفـــــــيــــــلم
التسجيلي (رحلة في الرحيل)
لهند الشوفاني إنتاج 2015.

وهـــــذا إلى جــــانب  عــــرض 5
أفالم قــصــيــرة أنــتــجت خالل
الــســـنــوات الـــثالث األخـــيــرة
ويــــتـــــعــــلـق األمــــر بــــفـــــيــــلم
(بــونــبــونــة) لــركــان مــيــاسي
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تتزايد احتماالت اإلصابة بضعف
الـذاكــرة واخلــرف مع الـتــقـدم في
الـعُـمـر لـكن وفـقـاً لـدراسـة جـديـدة
يــحـــسّن تــنــاول  10غــرامــات من

السوداني يومياً. 
أكل السوداني ال يطيل العُمر فقط
ــا يــحـمـي خاليــا الـدمــاغ من وإ
عرفي وضـعف الذاكرة التدهـور ا
الـــذي يــحــدث فـي الــشــيـــخــوخــة
وأجـــريت الـــدراســة فـي جــامـــعــة
ســـاوث أســتــرالـــيــا وأظــهــرت أن
الـسـوداني يحـتـوي عـلى عـنـاصر
مــضـادة لاللــتـهــابـات الـتـي تـؤثـر

عـلى اخلاليا الـعـصـبيـة وتـضعف
قدرات التفكير والتذكّر. واعتمدت
بـيانـات الـدراسـة الـتي نُـشرت في
»ذا جــورنـال أوف نــيــوتــريـشن«
عــلـى قــاعـــدة بـــيـــانـــات لـــدراســة
صــيـنـيــة عن الـشــيـخــوخـة شـارك
فــيـــهــا 4822 شــخص أعـــمــارهم

تزيد عن 55 عاماً. 
وأظـــــهــــــرت الـــــنــــــتـــــائـج أن أكل
الــسـوداني ال يــطـيل الــعُـمــر فـقط
ــا يــحـمـي خاليــا الـدمــاغ من وإ
عرفي وضـعف الذاكرة التدهـور ا

الذي يحدث في الشيخوخة.
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ـاسـورة «لـسـامي زعـرور و«ا
و«مـــنــطــقــة ج «لــصالح أبــو
نــعــمــة و«الــبــبــغــاء «لـدارين
سالم و«قـوت احلـمام «لـبـهاء
أبــــوشـــنب. ومــــا بـــ فــــقـــرة
»اســتــعـادة «وفــقـرة »ضـيف
الدورة ?«اخلاصـة بـالسـينـما
ـــتــوســـطــيـــة يـــأتي الــلـــقــاء ا
بـالسيـنمـا الفـلسـطيـنيـة حتية
من مهـرجان تطـوان لفلـسط
والـسيـنمـائيـ الفـلسـطيـني
في هــــذه الـــدورة الـــفــــضـــيـــة
واالسـتـثـنـائـيـة. وسـيـقـام هـذا
الـــلــقـــاء الـــفــكـــري والــنـــقــدي
ـــنـــتج ـــشـــاركـــة اخملــرج وا
الــفــلـســطــيــني مـؤيــد عــلــيـان
ـنتـجة والـشاعـر واخملرجـة وا
ـة أبـو غوش الـفلـسـطيـنـية د
مـثل الفـلـسطـيني واخملـرج وا
ــــقــــدسي والــــكــــاتب رمــــزي ا
غـربي ياس عـدنان وتـسير ا
الـلقـاء السـينـمائـية والـباحـثة
سامية عبيدي حنفي. من جهة
أخـــرى ســــتــــشــــهــــد فــــقـــرات
ـهرجـان فقـرة خـاصة بـأقوى ا
األفـالم الـــــســـــيـــــنـــــمـــــائـــــيــــة
وهـي(خـــفــــقـــة قــــلب) ســــيـــتم
خاللــهــا عــرض أربــعـة األفالم
من التي أثـارت اهتـمام الـنقاد
ـنطقة وجمهـور السيـنما في ا
تـوسطيـة والعـربية ويـتعلق ا
األمر بـفيـلم (رحلـة حول غـرفة
األمـل) لـلـمــخـرجـة اإلســبـانـيـة
سـيلـيـا ريكـو كالفـييـنو و(ورد
مسموم) للمصري أحمد فوزي
صـالح و(في عـيـنيـا) لـلـمـخرج
الــتــونــسي جنـــيب بــلــقــاضي
وهي أفالم مـن إنـــتـــاج ســـنـــة
2018 وفيلم (معركة اجلزائر)
لــلـمـخـرج اجلــزائـري مـالك بن
ســـمـــاعـــيل من إنـــتـــاج ســـنــة

 .2017
وإلى جـــانـب تـــكـــر اخملـــرج
ــغـربـي مـحــمـد الــشـوبي في ا
ـــمـــثـــلـــة حــــفل االفـــتـــتـــاح وا
صـريـة نيـللي كـر واخملرج ا
اإلســـبـــانـي لـــويس مـــنـــيـــارو
ـــــمـــــثل وضـــــيـف الـــــشــــرف ا
ـصري كـر عـبد الـعـزيز في ا
حــــفل االخــــتـــتــــام فــــضال عن
ــســاقــة الــرســمــيــة لــلـفــيــلم ا
الـــروائي الـــطـــويل والـــفـــيـــلم
الوثائقي تشـهد الدورة تنظيم
بــرنـامـج ثـقــافي عـريض يــبـدأ
بــتـنــظــيم لــقــاءات ونــقــاشـات
ـــــعــــــروضـــــة حــــــول األفـالم ا
كرم ولقاءات مـفتوحـة مع ا

وضيوف الدورة.
كــمـا يـطـرح عــلى مـائـدة نـدوة
كــبــرى مــوضــوع (الــســيــنــمـا
ـؤنث) ـتـوسـطـيـة بـصـيـغـة ا ا
ـشــاركـة اخلـبـرة الـفـرنـسـيـة
بــريــجــيت رولي واجلــامــعــيـة
اإلســــبــــانـــيــــة ديــــلــــيــــا بـــارا
والــــــــســـــــيــــــــنـــــــمــــــــائـــــــيـــــــة
واألنثروبولوجية السويسرية
ألـتـ مـولـتـو سـاراي والـنـاقد
ــــغـــــربـي مــــولـــــيم الــــفـــــنـي ا
العروسي. ويسير أشغال هذه

ـغربـي شرف الـنـدوة الـنـاقـد ا
 . الدين ماجدول

وبحـسب أرضيـة النـدوة التي
أعـدهـا أصـدقـاء الـسـيـنـمـا في
تـطوان فـإن الـفن الـسابع وإن
كـان فـنـا شـعـبي يـفتـح أبوابَه
لــكل اجلــنــسـ فــهــو (مـا زال
خـاضـعــا لـهــيـمـنــة الـرجـال ال
ـــرأةَ نـــفس حـــظـــوظ ـــنح ا
الــرجل خــالــقــا بــذلك الــتــربـة
ــنــاســبــة لــتــنــاسُل األفــكــار ا
الـــنّــمـــطــيــة وتـــرسُّــخـــهــا في
األذهــــــان والـــعــــقـــلـــيـــات بل
ـــاذج ويـــعــــمل عــــلى خــــلق 
ذكـوريــة بــاعــتــبــارهـا األكــمل

واألمثل).
ــسـؤولــون عن كــمــا ال يــزال ا
القطاع وكلـهم رجال! (يقتفون

آثــــار أسالفــــهـم الــــذكــــور في
هوليود سنوات اخلمسينيات
والــســتــيــنـــيــات حــيث كــانت
كـبـرى الشـركـات السـيـنمـائـية
تـــغــلـق أبــوابــهـــا في وجه كل
الـــنـــســـاء الـالئي يـــرغـــ في
خــــــوض غـــــــمـــــــار اإلخــــــراج

السينمائي. 
ــعـامـلــة نـفـســهـا كـانت من وا
مـثالت اللـواتي كان نصـيب ا
عــــلــــيــــهـنَّ أن يــــقــــنْـــــعن رغم
مـوهــبــتــهن الــكـبــيــرة بـأدوار
ثـانـويــة بـيــنـمـا تُــسـنَـد أدوار
البـطولـة طبعـا ومعـها األجور
الـســخــيَّــة لـلــرجــال (األبــطـال

) تضيف الورقة. اخلارق
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ـــائـــة من الـــقــيـــادات االداريــة أكــاد أجـــزم أنّ تـــســعـــ في ا
عاشت فـتـرة من حيـاتهـا في خارج والدسـتوريـة والسـيـاسيـة 
العـراق وحتمل جـنـسيـات دول اخرى وتـلتـزم بـتطـبيق قـوان
تلك الـدول الـتي انـتمـوا الـيـها الحـقـاً بـعد اخلـروج من الـعراق
ــعـظم مـضــطــرين ألسـبــاب ســيـاســيــة  كـمــخـتــصــر مـجــمل 

االسباب.
ـنصب القـوانـ العـراقـية تـتـيح ازدواج اجلـنسـيـة باسـتـثنـاء ا
السيادي لرئيس اجلمهورية وليست القضية هنا في اكتساب
اجلـنــسـيــة االجـنــبـيــة الـتي بــات بـعض االثــريـاء قــادرين عـلى
شرائها بـأموال كبـيرة بحـسب دساتيـر وقوان بـعض البلدان
الـيـة مـقـابل اجلـنـسيـة  وفـعـلـتـها الـتي تقـبل بـتـلك الـصـفـقـة ا

بعض دول اجلوار أيضاً مثل تركيا .
اذا لم يـظـهر في أداء تـلك الـقيـادات الـرئيـسـية السـؤال هـو  
فترض ـعايشات التي من ا فصلية  شيء من اخلبرات وا وا
اذا يعيـش السياسي مزدوجاً انهم اكتسبـوها في اخلارج . و
في الشخصية  إذ يلتزم بتطـبيق القوان بحذافيرها ويراعي
حقـوق الـنـاس في الـدول الـتي اكتـسب جـنـسـيتـهـا وال يـفـكر 
مجرد تفـكير في االخالل بالـقانون الـعام للمـجتمع  في ح
جنده يـلعب شـتى االلعـاب البـهـلوانـية من خالل مـناصـبه التي

يتقلب فيها داخل بلده األصلي  .
ألم يـعد الـعـراق بـلـداً أصلـيـاً لـهم  وبـات مجـرد مـحـطـة ?. لو
ـاذا اليعتبـرون أنّ خدماتهم مـعارة للعراق كان احلال كذلك  
 وهم بذلك ملـزمون بشـروط التعـاقد النـاجزة في االيفـاء بنقل
ــتــقــدمـة مـن أجل إحــيــاء احلــيــاة الــعــراقــيـة جتــارب الــدول ا

وجتديدها وتنقية أجوائها وليست زيادتها تلوثاً وتردياً .
ــر مـن خالل هـــذه الـــرؤيــة  ســـؤال الــتـــجـــنس  يـــجـب أن 
ومسائلة السياسي عن الكمية والـنوعية التي عليه ان يضيفها

في ادائه عبر منصبه.
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وصل ا

وت يـاتي هـادئـا وديعـا بـسـيطـا عـلى غيـر عـادته لـيقض هـاهـو ا
دن الـتي تـغفـو في حـاضرة الـسالم هـانئـة كـطفـلة لم مـضـجع ا
ـوت لها خـيارا سوى االسـتسالم بـ ضفتي دجـلة كان يـترك ا
وصرخات النوارس وت حامال منجله تراقبه الشمس صامتة ا
ـاء وفوقه لـيـطبق ومـازال يـتلـوى حتت ا شـؤوم  تـطـلق نذيـرهـا ا
تعبـة. كنا نلـوذ اليك حاملـ همومنا في بـفكيه حول االجـساد ا
هـا نحن عـدنا سالل اخلـبـز ونعـود بشيء من الـسـعادة بـلقـائك 
ـقــدمـة تـكــفي لـتــبـلغ الـكــلـمـة الأعـرف هل هــذه ا ـوت  بـسـالل ا
رسـالتـها ?وتؤدي واجـبهـا وتقف حلـظة صمت وعـزاء لتـرقد تلك
نا من كل ماجرى امام اعيننا ونترك األرواح بسالم ونبريء ذ
. ونـعـلن احلـزن ونـكـبـر ونـسـتـنـكـر ن يـعـنـيـه غـيـر مـبـالـ االمـر 
ـلك حتى إرادة نفسه ونـعود ادراجنا ونـعاقب الصـغير الذي ال
الى شـؤونـنـا اخلاصـة الـعـادية. ونـسـكت لـيبـقى الـفـساد في كل
مـكان جاثما فوق صدورنا نسكت كاننا أصبنا بالصمم والعمى
ال جنـيـد الـكالم او مانـفع الـكالم النه اليـجـيـد نفـعـا واليـغني من
ــوصل تــركع لـلــمـوت بــكل صـوره حــرقـا غــرقـا جــوع هـاهي ا
قـصفا شنقـا ذبحا وبعد يـجوز اني نسيت عنـاوين اخرى للموت
في مــديـنــتي الــتي تـصــرخ واليـســمع صــوتـهــا تـمــوت صـامــتـة
كعادتها تخاف ان تبوح مافي صدرها. مدينتي كانت تفتش عن
الـربيع بـ ثنـايـا الصـخور وعـلى ضفـاف النـهر جـندلـها الـغرق
بـ ضفـتيه  وهـاهم يـوجهـون أصابع االتـهام لـدجلـة انهـا بريـئة
من اتـهامهم الذنب لها هم والفاسدون اجلناة من سرق اموالها
وأرواحـهـا واحالم صـغـارها وأجـنـحـة عصـافـيـرهـا هل كان من
الــصــعب ان يُــبــنى جــســر لــلــمــشــاة ?هل من الــصــعب تــرمــيم
اجلسور وإعادة تأهيلها هل من الصعب إصالح
الـــشــوارع ورفـع االنــقـــاض وإعــادة بـــنــاء
ـــنــــازل واألســـواق واحلـــدائـق ورعـــايـــة ا
األيـتام والـثكـالى والبـسطـاء هل أصبـحتم

عاجزين عن تقد اي شيء.

وصل ـوت الـعراقي كـانت فـاجـعة غـرق عـبـارة ا قـايـيس ا حـتى 
ـة وصـادمـة. كـمــا ان تـنـاقل صــورهـا وتـسـجـيـل الـفـديـو قـرب مــو
أسـاة للجمـيع واراهم اياها ببـشاعتها. فـيما كانت الـتصريحات ا
ـوصـل بل اهل الـعـراق الـتي نـقــلت عن اقـارب الــضـحــايـا واهل ا
عمـوما مـليـئة بتـعابـير صادقـة عن االلم واحلزن. لن اسـتبق تـقرير
جلـنة حتقـيق قـيل انه  تشـكيـلهـا لكشـف كل االسبـاب والظروف
الـتي ادت الى ان يـفـقـد اكـثـر من مـائـة شـخص حـياتـهـم. اجلمـيع
يعـلم على اي حال بان معايير السالمة واالمان متدنية في العراق
ـا يـكـون البل ان كـثـيـرا من االمـاكن تـعـيش وتـمـشي بـالـقـدرة ور
ـر بـظروف امـنـية كـارثـية فـعال عـلى مدى الـعذر ان الـعـراق كان 
السـنوات االخيرة وبان الـتركيز احلكـومي كان منصبـا تماما على
وصل حتـديدا فان الـعمـليات الـعسـكرية االمن. اذا حتـدثنا عـلى ا
انتـهت مـنذ عـام الفـ وسبـعة عـشر لـكـننـا ومنـذ ذلك احل نـتابع
ـدينة ال تـبشر بـاي خير.  لم اوضـاعا سلـبية مـتعددة االوجه في ا
تظـهر احلكومـة العراقية الـسابقة وال احلـالية ان لها خـطة ومنهاج
وصل. فمنذ ان عمل واضح للتعامل مع مرحلة ما بعد استعادة ا
انتـهت سـيـطـرة مقـاتـلي تـنـظيم داعـش اثر حـمـلـة عسـكـريـة دمرت
وصل على االقل تـتوارد الـتقاريـر والروايات عن  مـشتبه نـصف ا
بهـم معـروفون بـاالنـتمـاء والـنشـاط لـتنـظـيم داعش يطـلق سـراحهم
وعن ابـريـاء يـتم احـتـجـازهم. امـا الـفـسـاد فـهـو بـالتـاكـيـد اب لـكل
وصل وغـيرهـا طبـعا كـوارث العـراق وماسـيه. الكل مـتهـم به في ا
فخخة التي كانت وصل. حتى السيارات ا لـكن احلديث هنا عن ا
ـوصل اكـثر من مـرة على بـصمـة السلـوب تـنظـيم داعش ضربت ا
مـدى االشـهـر االخـيـرة وحـامت الـشـكـوك واالتـهـامـات في ان ذلك
ـدينـة وعلى سـيطرة امـنيـا اليـوم على ا كان مـن فعل اجلـماعـات ا
محـافظـة نينـوى عمومـا.  اما احملافظ فـقد كـان قصة كـاريكاتـيرية
ـصـورة ــيـدانـيــة ا بــحـد ذاته بــاسـلـوبه االســتـعــراضي وزيـاراته ا
ـعــتـادة. شـعــبـويـته اثــارت يـومـا اعـجــاب بـعض وسـائل وبــذائـته ا
ـا راته تواجـدا ميـدانيـا له وجهدا ـصريـة التي اشادت  االعالم ا
باشر على سيـر اعمال الدوائر احلـكومية. اما الواقع لالشـراف ا
ـوصـلــيـون ويـشـكـون مــنه وكـانت اصـواتــهم الـتي تـتـهم فــيـعـرفه ا
سـيـطرين عـلى مـدينـتـهم ومحـافظـتـهم بالـفـساد واضـحـة وعالـية ا
ولـكنـهـا لم تـسـمع. لـذلك كـان غـريبـا ان يـصـطـحب رئـيس الوزراء
ـهـدي في زيـارته للـمـوصل بعـد سـاعات من الـعراقي عـادل عـبد ا
ــهـدي في ــوصل مــعه. خـصــوصــا ان عـبــد ا احلــادثــة مـحــافظ ا
زيــاراته حملــافـظــات اخــرى تـوجه مــبــاشـرة لـالمـاكن الــتي قــصـد
زيـارتها مـن غير اعالم او اصـطحـاب اعضـاء احلكـومات احملـلية.
ــهـدي بـعــد يـوم لـيــطـلب من مــجـلس الـنــواب ان يـقـيل عــاد عـبـد ا
ـسؤولية قـبل ان تظهـر نتائج التـحقيق الذي احملافـظ محمال اياه ا
ـهم هـنا ان نـقـول بانه من اخلـطـأ ان يتم سـمعـنـا انه امر به. من ا
ـسؤولـية لـلمـحافظ فـالقـضـية تـتعـلق بوضع مـحافـظة حتمـيل كل ا
بكـاملها. قد تريح ازاحـة احملافظ الكثيرين لـكنها لن تغير اي شئ
من الـواقع من غير تـشخيص حـقيقي ومـواجهة لالسـئلة الـصعبة.
ـفجوع وصل صـعبة جـدا واوضاعهـا ال تهدد اهـلها ا واسئـلة ا
دينة بيد اليـوم بعبارتهم ولكنها تهدد كل العالم. فقد كان سقوط ا
تـنـظـيم داعش قـبـل خـمس سـنـوات حـدثـا هــز الـعـالم كـله و شـكل
ي وادى الى تـغــيــيـر دول وحــكـومــات الـدول تــهــديـدا لالمن الــعــا
االكـبر لقراراتـهم وتوجهـاتهم واعاد القـوات االميركـية الى العراق
الي وادى طـبـعا الى فـقـدان عـشـرات االالف حليـاتـهم و اقـتـلع ا
من ارضـهم. لـذلك نـكـتب ونـقـول دومـا بـالـعـربـيـة واالنـكـلـيـزيـة بان
الـوضع السـيـاسي في الـعراق بل و وضع االدارة احملـلـية احـيـانا
في محـافظاته هو قـضية البد ان يـهتم بها الـعالم ويفـهمها.  زيارة
رئـيس الوزراء الـعـراقي كانت فـي اللـيل فـلم تسـجل مـواجهـة بـينه
ـفــجـوعـ لــكن رئـيـس اجلـمـهــوريـة بــرهم صـالح ذهب في وبــ ا
الـنـهـار لـيـحـاصـر بـصـرخـات لـعن الـفـسـاد والـدعـوة القـتالعه. لم
يتـفاعل الـكثيـرون مع حديـثه رغم انه شخص بـكلمـات قلـيلة دقـيقة
سـبب احلـادث وكـونـه نـاجـمـا عن فــسـاد وسـوء ادارة لـكن صـوت
غـضب النـاس كان اعلى. لم يـدرك ال رئيس اجلـمهـورية وال رئيس
الوزراء حـتى االن حجم السخط اجلماهيري من الطبقة السياسية
او انـهم يدركون ذلك ولكنهم يراهنـون على ان عالقتهم باجلماهير
ليـست بتلك اخلطـورة. ففي بلد التتم فـيه محاسبـة حقيقيـة للفساد
يحـمل العوام جمـيع السياسـي وزره ويتهـمونه جميـعا باالنخراط
فــيه. عــلـى اي حــال فــقــد ســمع الــرئــيـس صــالح بــاذنــيه ال عــلى
شــاشـات الـتـلـفـزيـون او الـهـاتف احملــمـول شـعـار شـلع قـلع كـلـهم
حـراميـة. وقـد استـطـاع مـرافقـوه انـقاذه مـن موقف مـحـرج فعال .
مـوقف كان سيتعرض له اي سياسي عراقي فالغضب كان عارما
وعامـا. لـنـتابع االن ان كـان بـامـكانـه وبامـكـان الـطبـقـة الـسيـاسـية
الـتي يقف عـلى راسها ان تـنقـذ العـراق فقد
كـان من ابـلغ مـاقـرانـاه في هـذه الـفـاجـعـة
جـمـلـة كـتـبـهـا مـتـظـاهـر مـحـتج عـلى الفـتـة

صغيرة العراق عبارة فال تغرقوها. 

وكــــــشـف األعــــــرج أن (وزارته
تــشــتـــغل اآلن عــلى إعــداد أول
قـانون لـلـصنـاعـة السـيـنمـائـية
الخــراجه إلى حــيــز الــوجـود)
مـعـتـبــرا أن (قـانـون الـصـنـاعـة
الـــســيـــنــمـــائــيـــة من شــأنه أن
يـــســاهم فـي خــدمــة وتـــوجــيه
ــغـربــيـة وتــأطـيــر الـســيـنــمـا ا
ويــرقـى بــهــا ألجل إشــعــاعــهــا
دوليا ورفع مستـوى التحديات
من قـــــبـــــيل جـــــودة اإلنـــــتــــاج
الــــســــيـــــنــــمــــائي وتـــــنــــظــــيم
هرجانات والعـناية بالقاعات ا

السينمائية وغيره).
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أكــد وزيـر الــثـقــافـة واالتــصـال
ـــغــــربي مـــحـــمـــد األعـــرج أن ا
مهرجان تطوان لسـينما البحر
توسط أعطى الكثير األبيض ا
ــغـربـيــة إشـعـاعـا لــلـسـيــنـمـا ا
دولــيـا عـلـى مـسـتــوى مـنــطـقـة
توسط. وأبرز البحر األبيض ا
ــغـــربي  فـي كــلـــمــة الـــوزيـــر ا
ناسبة افتتاح الدورة 25 من
مــــهـــرجــــان تـــطــــوان أن (هـــذا
هـرجـان له خصـوصـية ويـعد ا
ـــهــرجـــانــات الـــيــوم مـن أهم ا

غربية).  السينمائية ا
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