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الوجه املسروق 
العمر العشرون يف افغانستان

ش
بـالرتـو

ال اختالف علـى ان االمراض اليت
ورثـناهـا من النظـام السـابق من
الكثـرة حبيث يـصعب تعـدادهـا،
ومن اخلـطــورة حبـيث ال ميـكن
الـشفاء مـنها بني لـيلة وضحـاها،
وهي امـراض معـديــة تتفـشـى
بـسهولة، وخبـاصة يف االجواء غري
الطبيعـية، لعل اهمهـا )االمراض
االجتماعـية( اليت متتد جذورها
عميقًا يف االرض مـنذ عهود، لكن
الـنظـام ايـاه اسهـم، عن عمـد، يف
انتـشــارهــا، وعـمل علـــى نقل
عـدواهـا اىل اكرب عـدد ممـكن من
الـنـــــاس بغـيـــــة اضعـــــافهـم

واستدراجهم اىل شباكه.
وبعــد سقــوط النـظـام تـنفـس
العراقيـون الصعداء، واسـتبشروا
خـريًا بزوال كـوارثه، ومنـها ذلك
املــــرض الــــذي مل تـــسـعفـين
القـــواميـس يف اجيــاد تـسـميــة
مـناسـبة له، فـاطلقـت عليه اسم

)االتباع(!.
ومع ان القـضـــاء علـيه ال يـتـم
بسـرعة، اال ان )املـقدمـات( اليت
نشهـدها الـيوم، مـن خالل بعض
املمـارسـات، تـدل علـى الـنتـائج
املـــرتقـبـــة مــسـتقـباًل، وهـي
)مقــدمـــات( ال تبـشــر، لالسف

الشديد، باخلري!
وخالصـة القــول ان )عبـاد اهلل(
الذيـن كانـوا يتقـدمون الشـغال
وظيفة مـا يف دائرة حكـومية، او
االلتحــاق مبعهــد او كليـة...اخل،
كان عليهم تقـديم ما يثبت انهم
من )االتـباع( لـتمشـية امـورهم،
اما عرب )رسالة تزكية( او )مكاملة

هاتفية( من اولي االمر!.
واذا كـان مصـدر )التـزكيـات( يف
العهـد السابق واحدًا )وان تعددت
فروعـه(، فان مـصادرهـا حالـيًا
كـثـــرت، واالمســـاء واملـــراكـــز

تشابكت!
هـناك، لالسف الـشديـد، )خنبة!(
من املـسـؤولـني )املتحــزبني( يف
بعـض الوزارات اصـابتهـم عدوى
ذلك املــــرض دون ان يقـيـمـــوا
نـتــــائجـه الكـــارثـيـــة جـــراء
ممارسـاتهم املرفـوضة اصاًل، مما
يـستــوجب حمــاسبـتهم بـشـدة
حفـاظــًا علـى وحــدة اجملتـمع،
واسهـامًا يف القـضاء علـى خملفات
املـاضي. وال خيفـى علـى احـد ان
الـسكــوت عن هــذه املمـارسـات
سـيخلق فجـوة عـميقـة بني اهل
احلكم واحملكومني يصعب ردمها.
وليـس مـن املعقــول ان يــواصل
عـبـــاد اهلل )مـن املــســتقلـني او
املختـلفني يف الــرأي مع اصحـاب
القـرار يف هـذه الــوزارة او تلك(
احلفــر يف الـبحــر حبـثــًا عـمـن
)يــنقــــذهـم( و ) يــطـمـئـن(

احتياجاتهم!!

عازف الكمان صالح عزيز:

آلة الكمـــــان حتتاج إىل
الصرب واملواظبة

لقاء آمنة عبد العزيز
تصوير مسري هادي

يف هذا اللقاء طرحنا عدداً من
االسئلة على عازف الكمان صالح

عزيز، الذي مارس العزف يف
اإلذاعة والتلفزيون

لسنوات طوال،
ومواظب على

مرافقة الفرق
الشبابية،

داعماً إياها مبا
ميتلك من خبرة يف هذا اجملال. ومن

طريف ما يذكر عنه، أنه يحمل
كمانه أينما يحل، ويبدأ العزف كلما

شعر بحاجة إلى ذلك.

معهد العامل العربي
حيتفي مبدحية يسرى

رعد اجلماس
أقيم يف نينـوى املعرض الفين السنوي لطالـبات معهد الفنون اجلميلة
وشـاركت بـإقامـة هذا املعـرض مجيع أقـسام املعهـد بنـتاجـات فنـية
متميـزة عربت الـطالـبات املـشاركـات من خالهلـا عن مسـتوى جـيد
يتناغم مع مفـردات احلياة اليومية، وطرحـت مفاهيم وأفكار تدعو
إىل احملبة والسـالم والتعلق بالوطن والتضحـية يف سبيله، ونبذ العنف

والفساد باشكاله املختلفة...
تقول مديرة املعهد )سلوى عبد اهلل كركجة(.. 

بأن املعرض يعد حدثـًا فنيًا للمعهد كتقلـيد سنوي يطرح من خالله
باكورة أعمال الطالبات والسيما اخلرجيات منهن، وقد اشتمل املعرض
هـذا املوسم على عرض ما يقارب )300( لوحـة تشكيلية تناولت شتى
املضـامني احليـاتيـة مع الرتكيـز على اجلـانب املشـرق منهمـا بشكل
خـاص، وتنتمي إىل مدارس فنيـة عاملية متعـددة، إضافة إىل أعمال

حنت وسرياميك من نتاج الطالبات.
وكـان قسم منها عبـارة عن حتف فنية لقسـم اخلط والزخرفة
مثلت خمتلف أنواع اخلطـوط العربية واإلسالمـية، كما شارك
قـسم املـوسيقـى بهـذا املعـرض بتقـديم وعـزف العـديـد من
املـقطوعات املوسيقية العاملية والـعربية منها أو من نتاج طالبات

املراحل املنتهية..
واختتمـت نشاطـات املعرض بـعرض مسـرحي متمـيز بعنـوان )زفة

عرس موصلية( قدمته طالبات املرحلة الثانية يف املعهد.

لوحة تشكيلية يف معرض
فين شامل...

معهد الفنون اجلميلة للبنات يف املوصل...

 )300(     

*حدثنا عن بدايتك؟
- يف سـنة 1975 ختـرجت يف مـعهد
الفنـون اجلميلـة وتتلمـذت على
أيــدي األســاتــذة غــامن حــداد
وتــوفـيق أبــو الـتمـن واألستــاذ
سـهيـل عبــاس، وبعـد ختــرجي
عملت يف اإلذاعة ملدة عشر سنوات
قـدمت خالهلـا أعمـااًل متـميـزة
وكـانت حمـصورة علـى األناشـيد

واالبتهاالت.
*هل قمت بتلحني أغنيات؟

- هنـاك مشروع أغـنيتني للطفل
األوىل امسهـا )آنـي أمسي رحيـان(
وهي بـاللغـة العـاميـة والثـانيـة

معهد الفنـون اجلميلة خرج منذ
سـنــــة 1937 وإىل غــــايــــة اآلن
العـشــرات مـن العـــازفني ولـكن
الــذين اسـتمــروا هم قلـة فـآلـة
الكـمـــان حبـــاجـــة إىل الــصـرب

واملواظبة.
*وماذا تعمل اآلن؟

- أنـا عازف يف الفـرقة املـوسيقية
املركـزية )الـرافديـن( برئـاسة
األستـاذ عبـاس مجيل وحنن اآلن
نتــدرب علــى مقـطـوعــات من
املـوشحـات األنـدلـسيـة لـزريـاب
وبــــإشــــراف األسـتــــاذ مجــيل

جرجس.

عي؟
- األكـــادميي يـسـتمــر تـــرافقه
الـنوته املـوسيقيـة ويتفـاعل مع
املــوسـيقـــى أكثــر، أمــا الـتعـلم
الفطـري فيتـوقف عنـد نقطـة
معينة وال يبدع ألنه غري متكامل
دراسيًا واجلمع بني االثنني يكون
أكثــر فــائــدة أي بني املــوهبــة

والدراسة.
*هل التعلم على آلـة الكمان يتم
يف معهــد الفنـون اجلـميلـة

فقط؟
- هـناك معـاهد أهلـية
وهـي قليلـة علـى أن

احلفناوي الـذي التقيته يف بغداد
قبل سـنوات وعـبود عـبد الـعال

وسامي الشوا. 
*مـا الفـرق بني العـازف العـربي

والعراقي؟
- العــــازف العـــربـي يـتـمـيـــز
بالتكتيك املوسيقي يف العزف على
عكـس الفنـان العـراقي الـذي ال
يهتـم بالـتكتيك ويـبقى حيـافظ
على الروحية واألصالة يف األداء.

*مـا الفرق بـني العازف
ــــي األكــــــــــادمي

ـــــــازف والع
الـسمــا

ـ ـ
ـ

ـ

كـلمــات ضيــاء األســدي وامسهــا
)نعرب فـوق السـماء( وهي بـاللغة
الفصـيحة وهنـاك أغنيـة للفنان
الـواعد مجـال حممد أحـد أعضاء
فـرقة )نغـم( امسها )مـنك أبعد(

وهي من مقام احلجاز.
*مبن تــأثــرت يف العــزف علــى

الكمان؟
- من العــراقيـني األستـاذ غـامن
حـداد وتــوفيق أبـو التـمن وقـد
تعلمت منه الروحـية يف التعامل
مع اآللــة وأيضــًا حممـود محـد،
ومن العازفني العـرب أنا من أشد
املعجـبني بعــازف الكمـان أمحـد

خصص معهد العامل العربي، اسبوعًا لتكريم الفنانة القديرة
مدحيـة يسـري، يتم خاللـه عرض

سـتــــة افالم مـن افـالمهــــا، يف
مقـدمتهـا فيلم )ارض االحالم(
الــذي تقـــامست بـطــولـته مع
الفنـان الــراحل عمـاد محـدي.

ويـتم عـرض هــذا الفيلـم يف أهم
ميــادين بــاريـس علــى شــاشــات

عمالقـة لتنـقل للجمهـور الفـرنـسي
املنــاظــر الــرائعــة لـلمــدينـتني

االثريتني االقـصر واسوان
حـيـث مت تـصـــويـــر

الفيلم فيهما.
وتعـد الفنـانة مـدحية

يـسرى واحـدة من أهم
الـفنــانــات العـــربيــات
اللـواتي قدمـن للسيـنما
العـــربيــة الـكثـري من
االفالم املعربة واملهـمة

يف تاريخ السينما.

د.مالك املطليب وهناء مال اهلل
يف حماضرة حول الذاكرة الثقافية

اجملتـمع، ويعــرقل مــسرية املــواطن
الـيومـية، فـالتـسليـب يف داخل املدن،
وعلــى الطـرق اخلــارجيـة، وخـطف
األطفـال واألطباء وأصـحاب الرأي، كل
ذلك يتطلب عالجًا سريعًا، من خالل
املتابعة احلـريصة واجلـادة. فاملواطن
مـازال ال يـطمـئن علـى نـفسـه اينمـا

يسري، وما زال قلقًا على ممتلكاته.
يا ترى هل بإمكـانكما ان  تفعال شيئًا
مهـمًا وسـط هذا الـبحر املـتالطم من

الفوضى؟! نتمنى ذلك

حقــيقـي، يـــسـتـنــــد إىل شعــــوٍر
بـاملسـؤولية. فـالكهربـاء باتـت حلمًا
ورديـًا لكل النـاس الـذين ختلـوا عن
احالمهم الـشخصيـة، ليدميـوا جزءًا
من حياتهم بها، ويشعروا بآدميتهم،
وميــدوا أرجلهـم يف بيــوتهـم علــى
فراش الراحة. أما الوضع األمين فهو
كـارثـة الكـوارث، وعلـة الـعلل، ومن
أجل وضع معـاجلــة صحيحـة هلـذه
العلة، علـى الوزير ان يكون حازمًا يف
اختاذ قراراته جتاه من يسيء إىل امن

امرأة وعرضت عليهـا تقديم مالبس لطـفلها القادم واصطحبـتها معها حيث
قـدمت هلـا مشـروبـا.واضـافت االم اليت كـانت حـامـال يف الشهـر الثـامن )مل
يسـاورني الـشك يف شـيء لكن بعـد ان تنـاولـت املشـروب شعـرت بــان عيين
اصبحتا ثـقيلتني(.وافاقـت االم يف منطقة غـابات قرب بلـدة غرياردوت على
بعد 150 كيلومرتا جنوب غرب بوغوتا.وقالت )عندما افقت وحتسست بطين
وجـدته فارغـا وليس به طـفلي ولكين مسعت صـوت طفل يبكي. وكـان اخر
شيء رأيـته رغم الغشـاوة اليت طغت علـى عيين هـو صورة املـرأة وهي تغادر
حاملة طفلي معها(. وقالت الشرطة ان اللصة تركت والدة الطفل تنزف على
االرض بعد ان اجرت هلا اجلـراحة القيصريـة. اال ان والدة الطفل متكنت من
الـزحف واالتصـال بالـشرطـة اليت عـثرت علـى اللصـة والطفل.وتـرقد االم
وطفلها يف املـستشفـى بينـما يتـم التحقيق مع اجلـانية ملعـرفة األسـباب اليت

دفعتها للقيام بفعلتها.

العـراقـي بعنـوان:اوراق يف )سـرقــة املتحف
ومركـز الفنون(وسيشـارك يف التعقيب على
الــورقـتني عـــدد من الـنقــاد والـفنــانــات
والفنانـني التشكـيليني وذلك يف صبـاح يوم
األحـد املـوافق 20/ 6/ 2004 يف قـاعـة مـركـز

شبعاد.

وزير الكهرباء ... .وزير الداخلية ... املواطن يستغيث
املـرحلة اجلديدة هي مرحلة مهمة يف
كل املقــاييــس، وحتمـل يف طيــاتهــا
تباشـري وضع جديد، َلْن يكون جديدًا
أو مغايرًا باالجتاه االجيابي، ما مل تكن
هنـالك جهـود صادقـة، وعمل دؤوب
بـنكران ذات، دون االلتفـات إىل املنافع
واملكـاسب الشخـصية. واحلقـيقة اليت
ينـبغي ان يعرفها هـذان الوزيران هي
ان املـــــواطــن العـــــراقــي مَل مــن
الـتصرحيات، وبكل اللغـات عرب املنابر
اإلعالمية، وهـو حباجة ماسة إىل فعل

سرقة طفل كولوميب من بطن أمه !

مثة حقيقة حتتاج مّنا التأكيد عليها،
انطالقًا من واجبنا الصحفي، ولكثرة
مسـاعنا الشكـاوى من املواطنني يف كل
مكـان، خبصـوص الكهـربـاء والـوضع
األمــين، ألن الكـثـري مـن املـتـعلقـــات
احليـاتية مـرتبطـة بهذيـن الوضعني

املهمني!
فـوزير الكهـرباء حـافظ علـى موقعه
يف الـتعيـينـات الـوزاريـة اجلـديـدة،
ووزير الداخلية جاء خلفًا لزميل له،
ادى مــا عليه مـن واجب، لـذلك فـإن

قدمت مصممة
األزياء التونسية
فاطمة عبد اهلل

عرضًا ألهم األزياء
اليت صممتها يف

عرض خاص يف
بريوت.

يقـدم مـركـز شبعـاد للثقـافـة ودراسـات
حرية املرأة ضمن فعاليـاته الشهرية، الناقد
والشاعر د.مالك املطليب والفنانة التشكيلية
والنـاقدة هنـاء مال اهلل يف ورقتـني تتناوالن
مـستويني من الـسرقات والتغـييب تعرضت
هلمـا الذاكـرة الثقـافيـة واملوروث احلـضاري

اقـدمت امرأة كـولومبـية على سـرقة طفل
مـن بطن أمه بـعد ان خـدرتهـا وأجرت
هلا عملـية قيصرية عشوائية، طبقا
للشـرطة والضحية.اال ان الطفل
اعيــد اىل امه بعــد اعتقـال
املـرأة اجلــانيـة. وقــالت
والـدة املولـود انه بعد
قيــامهــا بــزيــارة
طـبـيــة وسـط
كـولـومـبيــا،
ــت اقــرتب
ـــا مـنه

ـ
ـ

ـ

مــشهد

سيـظهـر حــاكم كــاليفــورنيـا
اجلمهـوري ارنـولـد شـوارزنيغـر
جمـددا علـى الـشـاشــات اجلمعـة
ملنـاسبـة بـدء عـرض آخـر افالم
ديزنـي، بعد ان اعـلن ختليه عن
نشـاطه السـينمـائي لـدى تـولي
مـنــصـبـه علــــى رأس واليــــة
كــاليفــورنيـا يف تـشــرين االول

املاضي.
وسيـظهـر شــوارزنيغـر مخـس
دقائـق على شـاشات الـسينـما يف
دور امـري تركـي يف فيلم )جـولة
حـول العـامل يف مثــانني يـومـا(

املقتبس عن رواية جول فرين.
وكان النجم الـسينمائي قد وافق

على هذا الدور قبل انتخابه...

فـاز الفـيلم االيـرانـي )تقليـد قتل
العشيق( لـلمخرج خـسرو مـعصوم
جبـائــزة افضل فـيلم يف مهـرجـان
شنغهاي السينمـائي الدولي السابع،
كمـا ذكـرت وكـالــة انبـاء الـصني

اجلديدة اليوم.
وقـامت بـتسـليم اجلـائـزة املـمثلـة
االمريكيـة مرييـل سرتيب واملـمثل

الصيين شن داومينغ.
ويصف الفيلم حيـاة عائلة ايرانية
يرغمهـا البؤس علـى قطع احلطب
بصورة غري قـانونية وينتهي االمر

بافرادها يف السجن.

فيلم ايراني يفوز جبائزة
مهرجان شنغهاي السينمائي

شوارزينغر
يعود اىل الشاشة

اظهـر حتـقيق نـشـرته مـؤسـسـة
االحصـاءات الكنديـة امس ان عدد
املـدخنني يف كندا تراجع عنه قبل
عـشــر سنـوات، فـيمـا ازداد عـدد

املصابني بالسمنة.
وتفـيد االرقام لـلعام 2003ان حواىل
15% مـن الـبـــالغـني يعـــانـــون مـن
السمنـة فيما يعاني ثلثهم من وزن
زائد، بـاملقارنـة مع 41% وحنو %30
علـى التوالي قبل ثالث سنوات.ويف
املـقابل، تـراجع عدد املـدخنني يف
كندا مـن 3،92% من السكان ما فوق
الثـانيـة عشـرة عام 1994اىل %9،22
عــام 2003.وسجـل اكرب تــراجع يف
عدد املدخنني بني االحداث الذين
استهدفتهم احلمالت احلكومية ضد

التدخني بصورة رئيسة.

الكــنديــــون
والســــــمنة

رقصة شعبية يف مهرجان يف فيتنام


