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وق�������ف�������ة

ط��ال �ب��ات ي��دخ �ل��ن اىل ق ��اع ��ة املعر�ض

لردم الفجوة بني الطالب والكتاب

اق� � � � �ب � � � ��ال ك � � �ب� �ي��ر ع � � �ل� � ��ى امل� � �ع � ��ر� � ��ض

تقيم معر�ض ًا للكتاب يف كلية املن�صور اجلامعة

بغداد /نورا خالد
ت�صوير� /سعداهلل اخلالدي

اقام ��ت م�ؤ�س�س ��ة امل ��دى لالع�ل�ام والثقاف ��ة
والفن ��ون ،معر�ض� � ًا ملن�ش ��وراتها باال�ض ��افة
ال�ص ��دارات ال ��دور العربي ��ة والعاملية االخرى
على احدى القاعات يف كلية املن�صور اجلامعة.
�ض ��م املعر� ��ض عدد ًا كب�ي�ر ًا من الكت ��ب املنوعة
منها الروائية وال�شعرية والعلمية والدرا�سات
التاريخية والنقدية ،واكتظت القاعة بالطالب
الذي ��ن اب ��دوا اعجابهم بفك ��رة اقام ��ة معر�ض
للكت ��اب يف الكلي ��ة ليت�س ��نى له ��م االطالع على

جمال درا�سته الكتب الأدبية املختلفة من �شعر
ورواي ��ة وغريه ��ا .واملفرح يف املو�ض ��وع ان
الطالب ي�سعون اىل �شراء مثل هذه الكتب اىل
جان ��ب الكتب املنهجية التي تخ�ص درا�س ��تهم.
وافتت ��ح املعر�ض من قبل عميد الكلية وكالة د/
جندة ع�سكر حممود الذي كان فرح ًا جد ًا بهذه
املبادرة التي قامت بها م�ؤ�س�س ��تنا ،ودعانا اىل
اقامة معر�ض ثان �أكرب و�أو�سع من هذا املعر�ض
يف الف�ص ��ل الث ��اين من ال�س ��نة الدرا�س ��ية .يف
الف�ت�رة الأخرية اقمن ��ا عددا م ��ن املعار�ض يف
ع ��دد م ��ن الكلي ��ات منها كلي ��ة القان ��ون جامعة
النهري ��ن ،و�ست�ش ��مل هذه املعار� ��ض جامعات
اخرى منه ��ا اجلامعة امل�ستن�ص ��رية واجلامعة

�آخ ��ر املطبوع ��ات ويف كافة املج ��االت العلمية
املعرفية.
مدير دائرة املعار�ض يف م�ؤ�س�س ��ة املدى هيثم
زي ��اد ق ��ال :اله ��دف احلقيق ��ي م ��ن اقام ��ة هذه
املعار� ��ض ه ��و ان يك ��ون الكت ��اب يف متن ��اول
اجلميع لأن يف احلقيقة ا�صبحت هنالك فجوة
كبرية بني الطالب والكتاب ،ف�س ��عت املدى اىل
توف�ي�ره للطال ��ب ب�س ��عره احلقيقي مع خ�ص ��م
منا�سب.و�أ�ض ��اف هيث ��م� :ض ��م املعر�ض 500
عن ��وان و  2000كت ��اب وهن ��اك معر� ��ض �آخر
يق ��ام يف كلي ��ة الفن ��ون اجلميل ��ة متزامن� � ًا مع
ه ��ذا املعر� ��ض .وهذه املعار�ض ت�ض ��م ف�ض�ل ً�ا
ع ��ن الكت ��ب الت ��ي ي�س ��تفيد منه ��ا الطال ��ب يف

ف��ن��ان��و احل���ل���ة يف ���ض��ي��اف��ة زاخ���و
بابل _ ب�شار عليوي

م�شاهدات..
طريق الألف حفرة ومطب

الطريق الع ��ام الذي يربط العا�ص ��مة
احلبيب ��ة بغ ��داد بجن ��وب الب�ل�اد مارا
مبحافظات وا�سط ومي�سان والب�صرة
من الط ��رق الرئي�س ��ة واحليوية ومن
املفرت�ض يف مثل هكذا طرق �أن تكون
على درجة عالية من التعبيد والت�أثيث
امل ��روري كلوحات الدالل ��ة وعالمات
االر�ش ��اد وغريه ��ا م ��ن اخلدم ��ات
ال�ض ��رورية .و�إذا م ��ا �أ�ش ��رنا اىل �أن
�س ��رعة املركب ��ات عل ��ى ه ��ذه الط ��رق
تكون عالية ،ف�سيكون من البديهي �أن
تكون الطريق م�ستوية و�سل�سة ولكن
واق ��ع هذه الطريق يدعو للرثاء حيث
تنت�ش ��ر احلفرواملطبات على م�سافات
متقارب ��ة عل ��ى طول م�س ��اره لت�ش ��كل
فخاخ ��ا لل�س ��يارات املارق ��ة ب�س ��رعة
الريح فتجعلها تهتز وتتمايل كالري�شة
لتبع ��ث الرع ��ب يف قلوب امل�س ��افرين
وال�س ��ائق ال�س ��اهي �س ��واء ب�س ��واء.
ناهي ��ك ع ��ن احل ��وادث املفجع ��ة التي
خلفت �ض ��حايا ومعاقني ب�سبب حفرة
يف الطريق يكفي لردمها وت�س ��ويتها
(ط�شت) زفت وجهد ي�سري.
الر�شوة و مزاج ال�سائق

ت�س ��تدعي م�س ��افة الرحل ��ة الطويل ��ة
الت ��ي تتطل ��ب �س ��اعات عدي ��دة عل ��ى
ه ��ذه الطريق �أخذ ا�س�ت�راحة يف �أحد
املحطات املنت�ش ��رة على طول م�س ��اره
ولك ��ن الالف ��ت ان �أختي ��ار حمط ��ة
الأ�س�ت�راحة تكون وقفا على ال�س ��ائق
الذي ال يتزعزع عن ديكتاتوريته رغم
�أنف امل�سافرين فمع �أنه يتفرد ب�أختيار
املحط ��ة يتط ��رف ليحدد املطع ��م الذي
ي�ض ��طر اجلائع من امل�س ��افرين للأكل
في ��ه مرغم ��ا ويتم ��ادى ال�س ��ائق �أكرث
ليحدد وقت الأ�س�ت�راحة وفقا ملزاجه.
عالقة ال�س ��ائق باملطعم املحدد لي�س ��ت
نابعة م ��ن اخلدمة املمت ��ازة او جودة
الطع ��ام ،ب ��ل ه ��ي عالق ��ة قائم ��ة على
الر�ش ��وة التي يدفعها �ص ��احب املطعم

مي�سان /حممد الر�سام
لل�سائق ،واملتمثلة بوجبة جمانية مع
بع�ض النقود او كارت ر�صيد املوبايل
وعلبة ال�سكاير.

 32فيلم ًا يف مهرجان ال�سليمانية ال�سينمائي الثاين
ال�سليمانية /وكاالت

�أعل ��ن مدي ��ر الفن ��ون ال�س ��ينمائية يف
ال�س ��ليمانية ،ان التح�ض�ي�رات جاري ��ة
القامة مهرجان ال�سليمانية ال�سينمائي
ال ��ذي يب ��د�أ عرو�ض ��ه ال�س ��ينمائية يف
الع�ش ��رين من ال�شهر اجلاري ،وت�ستمر
عرو�ض ��ه ثماني ��ة اي ��ام ،وم ��ن امل�ؤم ��ل
ان ت�ش ��ارك في ��ه  23فيلم� � ًا �س ��ينمائي ًا.
و�أ�ض ��اف ازاد �س ��ه وزه مدي ��ر الفن ��ون
ال�سينمائية يف ال�س ��ليمانية ،وامل�شرف
على مهرجان ال�س ��ليمانية ال�س ��ينمائي
الث ��اين :ان «املهرجان يت�ض ��من عر�ض
خم�س ��ة وثمانني فيلم ًا ق�صري ًا وثمانية
اف�ل�ام �س ��ينمائية طويلة ،و�س ��وف يتم
من ��ح جوائز لالف�ل�ام االربع ��ة املتميزة
التي تفوز يف عرو�ض املهرجان».

واو�ض ��ح:ان « االف�ل�ام ال�س ��ينمائية
الطويل ��ة التي �ست�ش ��ارك بعر�ض ��ها يف
املهرج ��ان ،ه ��ي اف�ل�ام( :م ��كان للعب)
للمخرج �ش ��وكت امني ،وفيل ��م (رائحة
التف ��اح) للمخ ��رج ريزي ��ن ع�س ��اف،
وفيل ��م (هم�س ��ة م ��ع الري ��ح) للمخ ��رج
�ش ��هرام علي ،ا�ض ��افة اىل فيل ��م (اطفال
دي ��ار بك ��ر)» .وا�ش ��ار �س ��ه وزه اىل ان
«امل�ش ��اركات تت�ض ��من اعما ًال �سينمائية
من جميع انحاء كرد�س ��تان ،من العراق
وتركي ��ا و�س ��وريا وايران ،وتت�ض ��من
عرو�ض ��ا مميزة لأفالم تعر� ��ض الواقع
ال ��ذي يعي�ش ��ه ابن ��اء ال�ش ��عب الك ��ردي
يف مناطقه ��م» .وع ��ن م�ض ��امني االفالم
املعرو�ضة ،افاد امل�شرف على املهرجان
ان «ق�ص ���ص االف�ل�ام املعرو�ض ��ة

يف املهرج ��ان تتعر� ��ض للم�ش ��كالت
االجتماعي ��ة يف كرد�س ��تان ،مث ��ل
اال�س ��تخدام ال�س ��لبي للهاتف املحمول،
والعن ��ف �ض ��د الن�س ��اء» .وب�ّي نّ�ن مدي ��ر
الفنون ال�س ��ينمائية :انه»مت تخ�صي�ص
 170ملي ��ون دين ��ار لتغطي ��ة �أعم ��ال
املهرج ��ان ،تت�ض ��من توف�ي�ر � 11ص ��الة
لعر�ض االفالم ال�سينمائية» .مو�ضحا:
ان « املهرج ��ان �سي�س ��تقبل � 60ض ��يف ًا
للم�شاركة يف العرو�ض الفنية من �شتى
املناطق الكردية».
يذك ��ر ان هذه ه ��ي ال�س ��نة الثانية التي
تنظم فيها حمافظة ال�سليمانية مهرجان ًا
�سينمائي ًا كبري ًا يت�ضمن عرو�ض ًا كبرية
وم�ش ��اركات وا�س ��عة م ��ن داخ ��ل اقليم
كرد�ستان العراق وخارجه.

alaqasi@yahoo.com

ت�س ��تعد فرق ��ة زاخ ��و الفنية يف �إقلي ��م ُكرد�س ��تان ،لإقامة
معر� ��ض فني �ش ��امل مُ�ش�ت�رك بني فن ��اين احلل ��ة وزاخو
َ
وحتدث ع�ضو الهيئة الإدارية للفرقة الفنان رعد
ودهوك.
�س ��عيد لأخرية (املدى) حول ه ��ذا املعر�ض قائ ًال :بتوجيه
م ��ن الفنان عادل ح�س ��ن مدير ثقافة دهوك
وب�إ�شراف الفنان مهدي مُنري مُدير الفرقة،
وبُغي ��ة الإنفت ��اح عل ��ى احلرك ��ة الثقافي ��ة
والفنية يف املُدن العِ راقية وجهتْ الدعوة
اىل ع ��دد من فناين احللة الت�ش ��كيليني من
�أ�س ��اتذة وطلب ��ة ُكلي ��ة الفن ��ون اجلميلة/
جامع ��ة باب ��ل  ,لإقام ��ة معر�ض ت�ش ��كيلي
مُ�شرتك مع فناين زاخو ودهوك مُنت�صف
كانون الثاين املُقبل وي�س ��تمرلثالثة �أيام.
اذ يك ��ون �إفتِتاح� � ُه يف مدين ��ة دهوك ومن
ُث ��م يُنقل املعر�ض اىل مدين ��ة زاخو .ومن

امل�ؤمل �أي�ض� � ًا �أن تقوم فرقتن ��ا ب�إقامة معر�ض لفنانيها يف
مدينة احللة خالل الفرتة القادمة.
ي�ش ��هد هذا املعر�ض مُ�ش ��اركة عدد من الفنانني ال ُكرد منهم
فار� ��س مت ��ر دروي� ��ش و ُدل�ي�ر كام�ي�راين وعوين �س ��امي
و�س�ي�روان �ش ��اكر� .أما من مدينة احللة فيُ�شارك الفنانون
�ص ��فاء ال�س ��عدون وفاخر حممد وعا�ص ��م
عبد الأم�ي�ر ومكي ُعم ��ران بالإ�ض ��افة اىل
ع ��دد �آخر م ��ن الفنانني،ومُ�ش ��اركة مُتميزة
للناق ��د امل�س ��رحي د /حمم ��د �أب ��و خ�ض�ي�ر
الذي �س ُتقام ل ُه �أُم�س ��ية ثقافية على هام�ش
املعر� ��ض .وم ��ن اجلدي ��ر بالذك ��ر �أن فرقة
زاخو الفنية �س � َ
�بق لها �أن قدمتَ م�س ��رحية
(احلار� ��س) ت�أليف الكاتب ال ُكردي دل�ش ��اد
مُ�ص ��طفى  ,متثي ��ل و�إخراج الفنان ب�ش ��ار
عليوي يف مدينة احللة خالل �ش ��هر متوز
املا�ضي.

التكنولوجية ف�ضال عن جامعة الكوفة.
د /اثري حداد ا�س ��تاذ يف كلية العلوم التجارية
وامل�ص ��رفية قال :فكرة �أكرث من جيدة تلك التي
قام ��ت به ��ا م�ؤ�س�س ��ة امل ��دى جلع ��ل الكتاب يف
متناول ي ��د الطالب لتوثيق ال�ص ��لة بينه وبني
الكتاب ف�ض�ل ً�ا عن ا�س ��عارها املنا�سبة بالن�سبة
للطالب.وامتنى ان ت�س ��تمر مثل هذه املعار�ض
وان تك ��ون ب�ص ��ورة دائم ��ة يف اجلامع ��ة
التكنولوجية لي�س ��تفيد منها الطالب ب�ص ��ورة
م�ستمرة.
من ��ى ح�س ��ن الطالب ��ة يف املرحل ��ة الرابع ��ة
(حا�س ��بات) كانت تت�ص ��فح احد الكتب ،دنوت
منها و�س�ألتها عن املعر�ض فقالت :هذه هي املرة

االوىل الت ��ي يق ��ام فيها معر� ��ض يف جامعتنا،
وه ��ي خط ��وة القت ا�ستح�س ��ان الط�ل�اب .اما
عن الكتب التي نالت اعجابها فقالت كتاب عامل
الطفل وكتاب ع ّلم نف�سك االنكليزية.
او�س حممود طالب يف املرحلة الثانية (قانون)
اب ��دى اعجابه الكبري باملعر�ض وما يحويه من
كتب منوعة و�ش ��املة وقال :ت�ستهويني الكتب
ال�شعرية وقد وجدت الكثري منها يف املعر�ض،
وهذه خطوة مهمة لزيادة ثقافة الطالب خا�صة
يف هذا الوقت الذي ا�ص ��بحت فيه الثقافة لدى
الطالب مقت�صرة على كتبه املنهجية،اما الكتب
التي اقتناها فكان منها كتاب (هذا هو ا�سمي)
الدوني�س.
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انفجارات مثل الت�صريحات!
حممد دروي�ش علي
هك ��ذا �ش ��يئا ف�ش ��يئ ًا عدنا اىل الوراء بع ��د �أن كنا ن�ؤمل �أنف�س ��نا
بوط ��ن ينام على �أح�ل�ام وردية ،وي�ص ��حو �أبن ��ا�ؤه على زقزقة
الع�ص ��افري وهديل احلمام .ولكن بف�ض ��ل الت�ص ��ريحات الرنانة
الت ��ي تعقب كل تفجري وتطمئن املواطن ب�أن ماح�ص ��ل (خمطط
له) وتقف وراءه جهات قابعة يف دول اجلوار ،و�سنفتح حتقيق ًا
بذل ��ك ونعاقب املق�ص ��رين ،والآت ��ي جميل ولي�س ل ��ه من مثيل،
وتختتم الت�صريحات با�ستنكار ماح�صل .وك�أن اال�ستنكار يحل
املع�ضلة ويخرجنا من فرن االنفجارات .واملثل ال�شعبي يقول:
اغلق بابك والتتهم اجلريان .وهذا ينطبق على و�ضعنا احلايل
وع ��دم اغالق �أبوابنا ،و�أختيار التربيرات التي ماعادت تنطلي
عل ��ى جمنون ولي�س معافى ،والنا�س يف كل مكان ي�س� ��ألون عن
الذي ح�ص ��ل والذي يح�ص ��ل والمن اجراء عملي �صحيح يوقف
نزيف الدم العراقي الذي بتنا ن�ش ��اهده يف ال�سيارات واملطاعم
والدوائر وعلى عتبات بيوتنا وفوق الأر�صفة وال�شوارع ويف
اال�س ��واق وامل�س ��اجد حتى و�ص ��ل الأمر اىل مدر�س ��ة ابتدائية،
وقتل ع�شرات الأطفال الأبرياء.
ان املو�ض ��وع برمته يكاد ي�ش ��به فيلم ًا من اخليال العلمي ،ففي
�أربعينية �ش ��هداء الأحد الدامي ،وبع ��د يوم من موافقة الربملان
عل ��ى قان ��ون االنتخابات ،يح�ص ��ل تفجري �أقوى م ��ن تفجريات
الأربعاء والأحد الداميني ،وبالطريقة ذاتها ،وك�أنه مترين على
القتل واالرهاب يقوم به القتلة و�أ�ص ��حاب ال�سوابق واملدمنون
عل ��ى كل ماين ��ال م ��ن االن�س ��انية ويوق ��ف تطوره ��ا ومنوه ��ا
ومترين على الالمباالة يقوم به ال�س ��ادة امل�س� ��ؤولون عن امللف
الأمني،وا�ص ��رارهم عل ��ى عدم اال�س ��تفادة من خربة ال�س ��نوات
التي م�ض ��ت ،والتي كانت فيها انواع متباينة من القتل والذبح
والتفج�ي�ر ،معتقدي ��ن ان الأمن يك ��ون بتواجد رج ��ال اجلي�ش
وال�ش ��رطة الكثيف يف نقاط التفتي�ش ،وقيامهم بجمع �أكرب عدد
م ��ن ال�س ��يارات وخلق زحامات ت�ض ��اف اىل زحام ��ات اجلدران
الكونكريتي ��ة الت ��ي حجب ��ت بيت ًا عن بي ��ت ،ولي�س �ش ��ارع ًا عن
�شارع.
ايه ��ا ال�س ��ادة اترك ��وا الت�ص ��ريحات جانب� � ًا لأنن ��ا �ش ��بعنا منها
ح ��د التخمة ،ودع ��وا االتهام ��ات جانب ًا وفكروا باملو�ض ��وع من
اجلان ��ب الوطن ��ي واالن�س ��اين ،ومن امل�س� ��ؤولية الت ��ي حملكم
اياها هذا ال�ش ��عب حينما توافدوا باملاليني على مراكز االقرتاع
النتخابك ��م ،والجتعلوه يندم على ان ��ه اختاركم وبرملانه الذي
يغط يف �س ��بات البحث عن اخطاء �أع�ض ��ائه وتداول االتهامات
فيم ��ا بينه ��م م ��ن �أجل مك�س ��ب هن ��ا �أو مك�س ��ب هن ��اك .وقولوا
لأنف�س ��كم هل لديك ��م �أجه ��زة ا�س ��تخبارية بامكانها اال�س ��تدالل
عل ��ى مواقع ه�ؤالء القتلة ،ور�ص ��د اخباره ��م وحركاتهم قبل ان
يح�ص ��ل اي انفج ��ار؟ وهل تعلم ��ون ان ايقاف ه ��ذا النزيف لن
يك ��ون فقط بن�ص ��ب ال�س ��يطرات ،ون�ش ��رها يف كل م ��كان فقط.
وامن ��ا بخل ��ق عيون تت�ص ��يد ه� ��ؤالء حتى لوكان ��وا يف جحور
�ض ��يقة؟ �أم تتنا�س ��ون كل ه ��ذا وتعلق ��ون �ص ��وركم االنتخابي ��ة
بع ��د �أيام يف �أماك ��ن التفجريات والبدء باملهات ��رات واملزايدات
العقيمة التي الطائل منها� ،سوى ال�ضحك على الذقون ،برتديد
عبارات تدلل على انكم املمثلون احلقيقيون لهذا ال�شعب املبتلى
منذ �أك�ث�ر من �أربع ��ة عقود ب�أن ��واع املوت والدمار وال�س ��جون
واملالحقات والتفجريات؟ ال�أدري ان كانت لكم �أجوبة وا�ض ��حة
و�ص ��ريحة على كل ه ��ذا� ،أم ان تفجريات الثالثاء مت�ض ��ي مثل
غريها ليبحث اجلناة عن ثالثاء �آخر ،ليكملوا م�سل�س ��لهم الذي
ب ��د�أ وك�أن ��ه ال ينتهي؟ و�أختتم كالمي مبقول ��ة عربية قدمية :اذا
كنتم على كر�سي و�شعرمت ان دما ًء تراق عليه ،فتنحوا عنه لكي
ال تراق تلك الدماء.

درع االبداع ال�صحفي لـ

(الأ����س���ب���وع���ي���ة) حت��ت��ف��ي ب�������ص���دور ع���دده���ا امل��ئ��ة

بانزين و تدخني

يف جمي ��ع حمط ��ات تعبئ ��ة الوق ��ود
ت�ب�رز لوح ��ات حتذيرية ملن ��ع تدخني
ال�س ��كاير وبوج ��ود ه ��ذه اللوح ��ات
او انعدامه ��ا ي�س ��ارع جميع املدخنني
ب�إطف ��اء �س ��كائرهم قبل ول ��وج حمطة
التعبئة� ،إن مل يكن �إلتزاما بالتعليمات
فخوفا من ح ��وادث احلريق .ولكن ما
يث�ي�ر العج ��ب واال�س ��تغراب �أن يقوم
عام ��ل التعبئ ��ة نف�س ��ه بالتدخ�ي�ن،
يتوه ��ج جمر ال�س ��يكارة يف فمه وهو
مي�س ��ك بخرطوم الوقود الذي ي�ض ��خ
يف خ ��زان املركب ��ة وه ��ذا م ��ا كان
يفعل ��ه عامل تعبئ ��ة الوقود يف حمطة
الوا�س ��طي الكائنة على الطريق العام
يف مدينة الكوت.

كاظم اجلما�سي
ت�صوير /مهدي اخلالدي

حت ��دد دوائ ��ر امل ��رور �س ��رع �س�ي�ر
املركب ��ات على الط ��رق املختلفة وفقا
للأنظم ��ة والقوان�ي�ن التي تهدف اىل
�س�ل�امة �س ��الكي هذه الطرق وجتنب
احل ��وادث الت ��ي ت�س ��ببها ال�س ��رعة
املفرطة .ويف دول العامل املتح�ض ��رة
تراق ��ب �س ��رعة �س�ي�ر املركب ��ة
با�س ��تخدام الأجه ��زة او الكام�ي�رات
� ,أم ��ا يف طرق بالدن ��ا فالأمر مرتوك
لعقالنية ال�س ��ائق .وم ��ع �أن الغالبية
م ��ن ال�س ��ائقني يتج ��اوزون ح ��دود
ال�س ��رعة بقدر ما خالل �س�ي�رهم على
الط ��رق العام ��ة الطويل ��ة مثل طريق
بغداد/ب�ص ��رة �إال �أن البع� ��ض منه ��م
يبلغ تهوره كامل مداه فرتاه ي�ضغط
دوا�س ��ة الوق ��ود (للتخت ��ة) وه ��و
يت�س ��ابق م ��ع ن ��ده ال�س ��ائق املته ��ور
االخ ��ر .وال يعود لر�ش ��ده ولل�س ��رعة
املعقول ��ة �إال بع ��د ت�ص ��اعد �أ�ص ��وات
امل�سافرين امل�ستنكرين وتو�سالتهم.

الدكت ��ورة نرم�ي�ن عثم ��ان وزيرة البيئ ��ة قالت
لـ(امل ��دى) :م ��ن الأهمية تكري� ��س �إعالم حديث
متط ��ور دعم� � ًا ل�ص�ل�احيات ال�س ��لطة الرابع ��ة
وتفعيل عملها ،وجملة (الأ�سبوعية) واحدة من
العالمات املهمة يف هذا امليدان فقد دخلت بيت
املواطن العراقي من خالل تنوع مو�ض ��وعاتها
وحداثة طرحها.
وا�ض ��افت :ثم ��ة مناذج م�ش ��رقة يف ال�ص ��حافة
العراقية مثل (املدى) فهي �صحيفة متميزة من
بني ال�صحف العراقية.
�أم ��ا الدكت ��ور جالل املا�ش ��طة فق ��د �أب ��دى ر�أي ًا
�آخ ��ر ًا �أذ ً
قال :من املعروف يف علوم االت�ص ��ال
�أن املطبوع الأ�س ��بوعي يرتبط بحالة ا�ستقرار
متنحه الدميومة واال�س ��تمرار ،ووجود جملة
(الأ�س ��بوعية) متثي ��ل حقيقي حلالة ا�س ��تقرار
ب ��د�أت تتكر� ��س يف ح ��ال ووع ��ي املجتم ��ع
العراقي.
و�أ�ضاف املا�ش ��طة :بعد �سقوط ال�صنم �صدرت
املئات من املطبوع ��ات املختلفة غري ان الرهان
كان عل ��ى م ��ن ي�س ��تمر منها ،ول ��ذا اختفى الكم

رايل بغداد ب�صرة

بح�ض��ور �إعالمي كبري من الف�ضائي��ات واملالكات ال�صحفية وم�س�ؤولني اكتظت بهم قاعة املنا�سبات يف فندق بغداد احتفت
جمل��ة (الأ�سبوعية) مبنا�سبة �صدور عددها املئة ،وعلى �أنغام املو�سيقى الرتاثي��ة العراقية ،وتبادل التربيكات والتهاين
ت�ضم��ن منه��اج احلفل كلمات باملنا�سب��ة قام ب�إلقائها عل��ى التوايل :جالل املا�شط��ة ،م�صطفى الكاظم��ي ،مفيد اجلزائري،
�سعدي ال�سبع ،عبد الزهرة زكي و�أخرياً رئي�س حتريرها حممد عبد اجلبار ال�شبوط ،وقد �أجمعت كلمات املتحدثني على
امل�ست��وى املتطور للر�سالة الإعالمية التي نه�ضت بها (الأ�سبوعية) و�ض��رورة �إ�شاعة ف�ضاءات احلرية �أمام و�سائل الإعالم
املختلفة من �أجل حتقيق حالة ال�شفافية املرجتاة يف ظل دولة م�ؤ�س�سات ع�صرية ي�سودها القانون.
وا�ستطلعت (املدى) �آراء عدد من االعالميني لت�سليط ال�ضوء على �أهميةهذه االحتفالية.

جوهان�سبورغ /الوكاالت

مت انتخ ��اب ملك ��ة جم ��ال جبل ط ��ارق كاي ��ان الدورينو ،ملكة جم ��ال العامل
للع ��ام 2009وذل ��ك من ب�ي�ن  112متبارية يف امل�س ��ابقة التي جرت ال�س ��بت
يف جن ��وب افريقيا .وقالت الفائزة وقد دمعت عيناها فرحا�« ،ش ��كرا جنوب
افريقي ��ا ،هذه اروع حلظات حياتي».وحلت ممثلة املك�س ��يك و�ص ��يفة اوىل
وممثل ��ة جن ��وب افريقي ��ا و�ص ��يفة ثاني ��ة .وبث حفل م�س ��ابقة ملك ��ة جمال
الع ��امل الذي ينظم للمرة التا�س ��عة يف جنوب افريقيا وللمرة  59يف العامل،
مبا�ش ��رة من ميدراند بال�ض ��احية ال�شمالية جلوهان�س ��بورغ .و�سلمت ملكة
جمال العامل للعام  2008الرو�س ��ية ك�سينيا �سوخينوفا التاج خلليفتها على
عر� ��ش جمال العامل .وتنظم امل�س ��ابقة املقبلة يف فيتن ��ام .وكانت املتباريات
ق ��د و�ص ��لن يف  14ت�ش ��رين الث ��اين اىل جن ��وب افريقيا حي ��ث زرن حدائق
وحممي ��ات طبيعية واكرب املواقع ال�س ��ياحية .بيد ان تنظيم هذه امل�س ��ابقة
مل مير من دون انتقادات خ�صو�ص� � ًا ب�سبب انفاق مدينة جوهان�سبورغ 12
مليون دوالر على احلدث.

يف العملي ��ة ال�سيا�س ��ية م ��ن
خ�ل�ال ال�س ��ماح لل�ص ��حافيني
بالو�ص ��ول اىل م�ص ��ادر
املعلوم ��ة ،ف�ض�ل ً�ا عن ت�ش ��ريع
القوان�ي�ن اخلا�ص ��ة بحماي ��ة
ال�صحافة وال�صحافيني ،وكان
ملجل ��ة (الأ�س ��بوعية) ومالكها
�أن قبل ��وا التح ��دي يف ظروف
بالغ ��ة ال�ص ��عوبة ،وا�س ��تطيع
القول �أننا جنحن ��ا يف مهمتنا
اال��س�ت��اذ ف�خ��ري ك��رمي رئي�س م�ؤ�س�سة امل ��دى ي ��وزع ع ��ددا م��ن اجلوائز اىل حد ما.
وذك ��ر الكاظمي� :أن عدد املطبوع
من املجلة عند بدايتها كان بحدود
فيما �أ�ش ��ار م�ص ��طفى الكاظم ��ي رئي�س جمل�س
وبقي النوع احلقيقي واملهني.
ومن ناحية �أخرى ينبغي الإ�ش ��ارة اىل �صفحة �إدارة املجل ��ة اىل �أن الأ�س ��بوعية مل ت ��زل يف ( )5000ن�س ��خة وهي اليوم جتتاز �ضعف ذلك
او �ص ��فحتني يف جملة (الأ�س ��بوعية) جتمعان بداية الطريق على الرغم من منجزها الإعالمي الع ��دد ما يدل عل ��ى جناحها يف الو�ص ��ول اىل
حت ��ت عن ��وان (�ض ��د ،م ��ع) وجهت ��ي نظ ��ر يف ال ��ذي اكت�س ��ب �إ�ش ��ادة ذوي االخت�ص ��ا�ص يف قلوب قرائها.
مو�ض ��وعة واح ��دة ،تتح ��اوران ب�ش� ��أنها وال ميدان الإعالم.
وكان ملحم ��د عب ��د اجلب ��ار ال�ش ��بوط رئي� ��س
تت�ش ��احنان �أو تتباغ�ض ��ان الأمر الذي يح�سب و�أ�ض ��اف :م ��ا نتمناه �أن تت�س ��ع رقع ��ة احلرية حترير (الأ�سبوعية) ر�أي ًا �أو�ضحه بالقول:
للأ�سبوعية ومالكها.
�أمام ال�صحافة لتف�ضح مواطن اخللل والف�ساد � -أن (الأ�سبوعية) متثل خطوة رائدة ومتقدمة

من هناك..

ملكة جمال جبل طارق ترتبع على عر�ش العامل

ال� ��� �ش� �ب ��وط ي �ل �ق��ي ك �ل �م��ة اال�سبوعية

ممنوع دفن رماد اجلثة بحديقة املنزل

ق�ض ��ت املحكم ��ة الإداري ��ة يف �أملاني ��ا ،ب�أنه ال يج ��وز مواراة
رماد جثة الرثي يف �أحد العقارات اخلا�ص ��ة به �إال يف حاالت
ا�س ��تثنائية .وكان مال ��ك عقار تقدم بدع ��وى مطالبًا بدفنه يف
احلديقة التابعة ملنزله ،مربر ًا ذلك ب�س ��هولة �إن�ش ��اء قرب يليق
به ويوافق ت�ص ��وراته ورغباته اخلا�ص ��ة عل ��ى الأر�ض التي
ميلكه ��ا �أ�س ��هل من �إقامته �ض ��من مقربة عامة.ور�أى �ص ��احب
الدعوى �أن حقوقه الأ�سا�سية التي ين�ص عليها القانون تكفل
له تنفيذ هذه الرغبة �إال ان املحكمة رف�ضت هذا الطلب.
� 100ألف «كلمة» ن�صيب الأمريكي يومي ًا

خل�ص ��ت درا�س ��ة �أجرتها جامع ��ة كاليفورني ��ا الأمريكية �إىل
�أن امل�س ��تخدم الأمريك ��ي ي�س ��تقبل قرابة � 100أل ��ف كلمة من
املعلومات التي ت�ص ��له عرب القن ��وات الإذاعية والتليفزيونية
و�أي�ض ًا الهواتف والأن�شطة الأخرى كالقراءة .وتعادل الكمية
مقدار  34غيغابايت ،يف وقت يناهز � 11.5ساعة من التعر�ض

امل�ستمر للمعلومات .يذكر �أن ا�ستهالك املجتمع الأمريكي من
املعلومات و�صل عام � 2008إىل  3.6مليار ترليون بيتا.
الكالب حتلم مبطاردة القطط والأرانب

احليوان ��ات حتلم �أي�ض ��ا كما يحلم االن�س ��ان ،فمث�ل�ا الكالب
ي�ت�ر�آى لها اثناء الأح�ل�ام ،وك�أنها تطارد الأران ��ب �أو القطط
�أو متار� ��س لعبة م ��ا ،هذا ما اكده علم ��اء �أمريكيون يف معهد
«ام تي �آي « الذين وجدوا �أن �أحالم احليوانات ت�ش ��به �أحالم
الب�ش ��ر ،فحينم ��ا تدخل احليوان ��ات يف مرحلة الن ��وم ،ف�إنها
تب ��د�أ يف احلل ��م من خ�ل�ال �إع ��ادة �ص ��ور جتربته ��ا اليومية،
وا�س ��تعرا�ض الأحداث التي مرت به ��ا �أثناء فرتة اليقظة� ،أي
خالل اليوم بكامله.
بائعة زهور تخطف الزبائن عرب االنرتنت

جل� ��أت �ص ��احبة حمل لبي ��ع الزهور يف نيوزيلن ��دا �إىل حيلة

يف عمل ال�ص ��حافة العراقية وا�س ��تفادت كثري ًا
م ��ن الثورة املعلوماتية والتقنيات املعا�ص ��رة،
حي ��ث يتم �إنتاج مواد (الأ�س ��بوعية) يف �أماكن
خمتلفة ثم يتم �ص ��هرها يف بوتقة واحدة حتى
ت�صبح (الأ�س ��بوعية) مائدة متعددة الأ�صناف
تر�ض ��ي ذوق معظم الق ��راء يف العراق ،كما ان
املجلة حتاول ان جت�س ��د مقول ��ة الإعالم احلر
وامل�س ��تقل الذي يقف على م�سافة مت�ساوية من
جميع القوى والأطراف وتقدمي وجبة �إعالمية
متكاملة حتقيق ًا ل�ش ��عار رفعته الأ�سبوعية منذ
ال�ش ��روع يف �إ�صدارها ب�أن تكون جملة العائلة
العراقية.
ويف خت ��ام احلف ��ل ق ��ام ع ��دد م ��ن امل�س� ��ؤولني
الإعالمي�ي�ن مبعي ��ة النائ ��ب به ��اء الأعرج ��ي
بتوزي ��ع هداي ��ا تقديري ��ة ب�ي�ن املتميزي ��ن يف
ال�ص ��حافة العراقي ��ة ،ت�ص ��درها درع الإب ��داع
ال�ص ��حايف الذي قدمه م�ص ��طفى الكاظمي اىل
الأ�ستاذ فخري كرمي حتية ملا �أجنزته م�ؤ�س�سة
(املدى) يف �شتى ميادين االعالم العراقي.

ماك ��رة جل ��ذب الزبائ ��ن �إليها ،بعدم ��ا قامت بتغيري تفا�ص ��يل
�سبعة حمالت مناف�سة ب�شكل غري قانوين على موقع «غوغل»
للخرائط.
وو�ص ��ف غوغل هذه الق�ض ��ية ب�أنها الأوىل لتغيري معلومات
بنية �سيئة ،وهو يعر�ضها الحتمال ال�سجن �سبع �سنوات.
«جمنون الكرة» يخ�سر خطيبته يوم عقد قرانه

حرم ع�ش ��ق ال�س ��احرة امل�ستديرة �ش ��اب ًا �س ��عودي ًا وخطيبته
م ��ن ال ��زواج بعدما اكت�ش ��ف ان ��ه حدد موع ��د عق ��د قرانه يف
ذات الي ��وم ال ��ذي يوافق مب ��اراة ك ��رة هامة لفريقه املف�ض ��ل
يف دوري املحرتف�ي�ن ال�س ��عودي .وعندما طل ��ب العري�س من
وال ��د خطيبت ��ه ت�أجي ��ل موع ��د عقد الق ��ران �إىل الي ��وم التايل
رف�ض ب�ش ��دة ،فتم�س ��ك «جمنون الكرة» مبوقفه و�أغلق هاتفه
املحمول ليلة عقد القران ،ما و�ضع �أ�سرة العرو�س يف موقف
حمرج و�أق�س ��م والدها بالل ��ه �أنه لن يزوج ابنته لهذا ال�ش ��اب
مهما فعل.

