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ـسألـة ليـست فوضى  وشـعارات انـتخـابيـة واغراق ا
ـستـنـقـعات من الـتـصـريحـات الـكاذبـة  هـناك الـبلـد 
حساب لكل ما حدث عـند كل مواطن عراقي مسحوق
. ال تزال موجات السلطـة والتسلط على الرقاب أقوى
ــكن ان تـتـسـيـد من الـشـعـب  في مـعـادلـة شـاذة ال 
شـهـد الى مـا النـهايـة  بل لـعل الـنـهايـة بـدأت تـلوح ا
واطن الـعراقـي الذي يـعمل عالمـاتـها  لـيـبزغ فـجـر ا
ويرى ثـمـار عـملـه بكـرامـة  غـير جـائع وال مـظـلوم وال
ـترفة اآلثـمة التي تدوس مقـهور بالـطبقـة السيـاسية  ا

فوقه . 
جـردة احلسـاب برغم تـعـقيـد ما جـرى للـبالد  التزال
بـسـيــطـة وواضـحــة . تـعـالــوا لـنــحـسب كم بــنـيـتم من
شـاريع التي أنتم أقـررتموهـا في خططـكم ? وتعالوا ا
كن أن نحسب كم دخـل البالد من ملـيارات  وماذا 
بالغ ائـة منـها فـقط ? ولنـقارن تـلك ا نـبني بـعشـرة با
الـطائـلة مـع موازنـات تبـدو اآلن مضـحكـة للـعراق في
عـهـود سـابـقـة مـنـذ  تـأسـيـسه في عـشـريـنـيـات الـقرن
ـاضي لكنـها صـنعت اسـماً للـعراق لم يـكن موجوداً ا

من قبل. 
ا يتساهل الـشعب وال يحاسبـكم على عدم  بنائكم ر
مـحـطـة كـهــربـاء جـديـدة أو مـعـمل سـكـر جـديـدة لـكن
ــاذا لم تــعـيــدوا إعــمـار احملــطـات يــسـألــكم حــتـمــاً  
عـامل الـتي بـناهـا الـعراقـيـون في عـقود مـاضـية  . وا
هل نـستـطيع أن نـصنع االسـمنت ونـسد حـاجة الـبناء
ـكن أن نــتـوقف عن كـمــا كـان الــعـراق يـفــعل  وهل 
استـيراد الـسكـر لنـوفر الـعمـلة الـصعـبة ألنـنا قادرون

على انتاجه وربّما تصديره .
وهـل .. ?وهل …? أســـئـــلــــة ال تـــنـــتــــهي  حـــ يـــرى
سـتقبل ـتعـاقبة ال تـفكـر  الـعراقـيون انّ احلكـومات ا
ـقـبـلـة فـضالً عن هـذا اجلـيل الـذي غدا من األجيـال ا

دون مستقبل .
هل يـعـرف أصـحـاب الـقـرار بـالـبالد أنّ دولـة الـكـويت
ـائـة مـثال تــسـتـقــطع مـنــذ عـقـود مـن دخـلـهــا سـتـة بــا
حلـساب صنـدوقهـا السـيادي االستـثمـاري باخلارج 
ولن تــصــرف مــنه فــلــســاً واحـداً حــتـى حـ تــضــيق
ألنـهم يـدركـون انّ هـناك احلـالـة االقـتـصـاديـة عـلـيـهم 
ـســتـقــبل  ولـيــست الـدنــيـا غــرقـاً في شـيــئـاً اســمه ا

زيف نصفه ..  اضي ا ا
ـفكـرين ـا يـجـري حـولـنـا  وأين صـفـوة ا أين نـحن 
في أحـوالــنـا الـتي بــاتت تـخـتــصـر بـلــوحـة انـتــخـابـيـة
مضحكة وتصـريحات ساذجة وتنابـز باأللقاب وتستر

بعباءات الدين من كل لون وفئة ?

{ بــــــاريس  –ا. ف . ب : روى
الـنـجم الـسـيــنـمـائي األمـريـكي
ـــــشــــاق الـــــتي تــــوم كـــــروز  ا
واجـهت تـصـوير أحـدث أفالمه
ـسـتحـيـلة: الـسـقوط) ـهـمة ا (ا
مــــتــــطــــرقــــاً خـــصــــوصــــاً إلى
مــواصــلـته أداء مــشــاهـده رغم
إصـابـته في الـكـاحل بـدافع من

سؤولية) لديه.  حس (ا
ـمـثل الـبالغ (55 عـاماً) وقـال ا
بـطل فــيـلم (تـوب غن)(1986) 
تــعـرضت لـكــسـور في حـيـاتي
لـكـن هـذا احلـادث كـان صـعـبـاً
وهــو أنـهى أداء مــشـاهـده رغم
اإلصـــــابـــــة وعـــــاد إلى مـــــوقع
الـتـصـويـر بــعـد سـتـة أسـابـيع

فقط على احلادثة.
ـــمـــثل األمــيـــركي  في  وقــال ا
مـقــابـلــة مع وكـالــة الـصــحـافـة
الـــفــــرنـــســـيـــة خـالل مـــلـــتـــقى
»ســــيـــــنــــمـــــا كــــون «في الس
فــــيــــغــــاس بـــواليــــة نــــيــــفـــادا
األمــيـــركــيــة حـــيث كــان يــروج
لـلــجـزء الـســادس من سـلــسـلـة
ــبــاســيــبل« أفالم »مــيــشن إ
الـــــذي يــــبـــــدأ عـــــرضه في 27
يــولــيــو (تــمـوز) فـي الــواليـات
ــتــحـدة: »كــان األمــر صـعــبـاً ا
جــداً ألنـهم كـانــوا يـخـشـون أال
أكـون قــادراً عـلى الـركض عـلى
مــدى تـســعـة أشـهــر عـلى األقل

وكنت في ذروة فترة التصوير.
كان هنـاك موعد خلـروج العمل
في الصاالت ومسؤولـية يتع
عــــلـي حـــمــــلــــهــــا لم أرد وقف
التصوير واضطـر منتجو فيلم
ـسـتحـيـلة: الـسـقوط) ـهـمة ا (ا
الذي كـان يُصـور في لنـدن عند
حـــصـــول احلـــادثـــة إلى وقف
ــمـثل الــعـمـل بـعــد اصــطــدام ا
بـجـدار إسـمنـتي عـنـد قـفزه من
مــبـــنى إلـى آخــر رغـم أنه كــان
مـــعــلـــقــا بـــحــبـــال لــلـــسالمــة.
وأوضـح تــــــوم كــــــروز بــــــعـــــد
احلــــــادثـــــة »أدركـت فـــــوراً أن
ركــبــتي كـــســرت ولم أكن أريــد
ـــشــهـــد لـــذا نـــهــضت إعـــادة ا
وأشـار وواصــلـت الــتــصــويـر .
اخملـرج كــريس مـاكـواري الـذي
ســبـق أن تــولـى إخــراج فـــيــلم
ـــبــــاســـيـــبل: (روغ مــــيـــشن إ
نــــــايـــــــشن) (2015) و(جــــــاك
ريــتــشــر (2012) «إلى أنه (لم
يأل جهدا) لضمان اإلبقاء على
شاهد شهد وهو رابع ا هذا ا
الـــتـي صُـــورت في عــــمـــلــــيـــة
الــتــولــيـف. وبــعــد عــودته إلى
مــوقع الـتـصــويـر أمـضى تـوم
كــروز سـاعـات عــدة يـومـيـاً في
جـلـسـات إعـادة تـأهـيل كـما في
تـــــســـــلق جـــــبل فـي الـــــنــــروج

للمساعدة في شفاء كاحله. 

d¹uBð q «u¹ “Ëd  Âuð

t²ÐU ≈ rſdÐ WKO×² *« WLN*«

ـــقــاعــد ســـكــاي رايــدر 2 لــكن
الـــوقت ســـيـــثــبـت إذا مــا كـــانت

سافرين. الفكرة مقبولة من ا

الــــرحالت. وأخـــــبــــرت شـــــركــــة
أفــيــوإنــتــيــريـورز مـوقـع بـزنس
إنسايدر أن هناك اهـتماما كبيرا

ــئــة. الــعـــاديــة بــنــســبــة 50 بــا
واخـــتــلــفت اآلراء بـــشــأن فــكــرة
ــقـاعــد اجلــديـدة إذ انــتـقــدهـا ا
الـبـعض عــلى وسـائل الـتـواصل
ـقــاعـد االجــتـمــاعي واصــفــ ا
ـهـيــنـة وأنـهــا سـتـعــزز فـكـرة بــا
ـريح .لـكن أحـد الـطـيــران غـيـر ا
اخلــــبـــراء الــــذين جـــربــــوا تـــلك
ـــعـــرض قـــال: ـــقــــاعـــد خالل ا ا
قـضـاء 10 دقــائق جـالــســا عـلى
ـقعـد لم يـكن بـهـذا الـسوء هـذا ا
دون أن يوضح ماذا تكون احلال
عند اجللوس لعدة ساعات خالل

الراكب في وضعية »شبه واقفة
أثــنـــاء الـــســـفــر.  وســـتـــحـــتــاج
سـاحة أصـغر لوضع الطـائرات 
ا يـعني عددا قاعـد  صفـوف ا
ـقـاعد داخل الـطـائرة أكثـر من ا
فـي وقـت أكـــــدت الـــــشـــــركـــــة أن
الــوضـعــيـة اجلــديــدة سـتــضـمن
راحة مـقبـولة  للـمسـافر. وتـقول
الــشـركــة إن الــطـريــقـة اجلــديـدة
ســتـسـمح لــلـطــائـرات بـتــحـمـيل
ئة كما ركاب أكثر بنسبة 20 با
ـــقــاعــد اجلــديـــدة خــفــيــفــة أن ا
ـقـاعد لـلـغايـة وسـتـزن أقل من ا
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ابتكرت شـركة إيطاليـة مختصة
بـــصـــنـــاعـــة مـــقـــاعـــد طـــائـــرات
الرحالت تصميـما جديدا تؤكد
أنه سيحدث ثورة بأسعار تذاكر
ـوقع »بزنس الـطـيــران. ووفـقـا 
إنــــــســـــايــــــدر قــــــدمت شــــــركـــــة
أفــيـوإنــتـيــريـورز فـكــرة جــديـدة
لتصمـيم مقاعـد الطائرات خالل
مــعـرض الــطــائـرات بــهـامــبـورغ
ــاضي. وتـعـتـمـد فـكـرة الـشـهـر ا
سـكـاي رايـدر 2 الـتي طــرحـتـهـا
الـــشـــركــة عـــلى مـــقــاعـــد جتــعل
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مستوى الـعزف عند فرات وذالك
تــــزامـــنــــا مـع دخــــوله مــــعــــهـــد
تخصص وسيقية ا الدراسات ا
ـــــقـــــام الـــــعـــــراقي واآلالت فـي ا

التراثية.

الفنون اجلمـيلة في بغداد. وكان
عـضــوا في فـرقـة الــبـيـارق الـتي
أســسـهــا الـفــنـان الــراحل مـنــيـر
بشـير سـنة 1986 وشهـدت هذه
الــفــتــرة الــتــأثــيـــر الــكــبــيــر في

مـن األســمــاء الــفــنـــيــة الــرنــانــة
ـغربي عبـدالوهاب وسـيقار ا كا
ـالي ديـاباتي الدكـالي والـفـنان ا
تــــومــــانـي وســــافــــاس أوزكـــوك
ومارسـيل خلـيفـة ونصـير شـمة
وخــــوان كـــــارمــــونــــا والــــثالثي
جبـران الـفلـسـطيـني. وسـيتـسلم
تـوج اجلديـد الـعازف الـعراقي ا
فــــرات قــــدوري هــــذه اجلــــائــــزة
الرفيعـة ضمن فعالـيات مهرجان
الدولي للعود بتطوان في دورته
العـشـرين الـتي ستـنـظم أيام 10
- 13 – 12 – 11 ماي 2018م.
ويـعــتـبــر فـرات قــدوري من أبـرز
العازفـ في العالم الـعربي على
آلـــة الــقـــانــون ســـاعــده في ذلك
ي ودراســـته تـــكـــويـــنـه األكـــاد
لـلـمــوسـيـقى مـنــذ الـسـادسـة من
ـــدرســـة الـــعـــمـــر والـــتـــحـــاقه 
ــوسـيــقى والــبــالـيه ثـم مـعــهـد ا
ية ـوسيـقية وأكـاد الدراسات ا
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منح اجمللس الوطني للموسيقى
بالربـاط التـابع لبيـت اليونـسكو
ـهــرجـان بــبـاريـس ومـؤســســة ا
الـدولي لــلـعـود بـتــطـوان جـائـزة
»زريــاب لــلــمــهــارات «لــلــفــنــان
وعـازف الـقـانـون الـعـراقي فـرات
قدوري أحد أجود وأمهر عازفي

القانون دوليا وعربيا.
وتــــعـــد هــــذه اجلـــائــــزة من أهم
اجلوائز الـعربـية والدولـية التي
ـــوســـيــقى تـــمـــنح في مـــجــال ا
هرجان وتسلم ضمـن فعاليـات ا
الــدولي لــلــعــود بــتــطــوان الـذي
تـــنـــظــمـه وزارة الــثـــقـــافــة حتت
ـغـرب ـلك ا الـرعـايـة الــسـامـيـة 
والتي تـناوب عـلى التـتويج بـها
خيرة الـعازفـ العرب في اآلالت
الـوتــريـة مـنــذ مـنـحـهــا لـلـعـازف
الـراحل سـعــيـد الـشـرايـبي سـنـة
 ?2002ثم تنـاوب عليـها الـعديد
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االجتـماعي متـغزلـ في جمال
مالمـحهـا وقـوامهـا كـما أثـنوا

على اختيارات أزيائها. 
في الـــــــوقت ذاتـه  يُــــــعــــــرض
لـهـازال كـايـا حـالـيـاً في تـركـيـا
مــســلــسـل (حــكــايـــتــنــا) الــذي
تــــــــشــارك في بـــطــولـــته أمــام

هـازال اخـتـارت ألـوان مـبـهـجـة
إلطـالالتـــهـــا وحـــافــــظت عـــلى
ــشــرقــة الــتي ابــتــســامــتــهــا ا
ضـــاعف جـــاذبـــيـــة الـــفـــنـــانـــة

الشــــابة.
وقد تبـادل فانز هـازال صورها
عــــــبـــــر مــــــواقـع الــــــتــــــواصل
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خضعت النجمة التركية هازال
كــايـــا الــشــهـــيــرة بـ(فـــريــحــة)
جللسـة تصوير جـديدة ظهرت
فـيهـا بإطالالت صـيفـية مـثيرة
كــشـفـت فـيــهــا عن الـكــثــيـر من

أسلحة أنوثتها. 

الــــــــــــفـــنـــان الـــتـــركي بـــوراك
ديـنـيـز وهـو الـعـمل الي عـادت
به إلـى الـشــــــاشـة بـعـد غـيـاب
عـامـ بـعـد آخـر مـسـلـسـالتـها
(مــيـرال) وتـصـر الـنـجـمـة عـلى
الـــظــهــور بــ كــبــار الــنــجــوم

دائما.
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