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اقــــرأ
�أفالم ال�سرية الذات ّية

�ص ��در ع ��ن دار امل ��دى كت ��اب �أف�ل�ام ال�س�ي�رة الذاتي ��ة للناق ��د
ال�سينمائ ��ي ع�ل�اء املفرج ��ي  ،والكتاب يختار في ��ه م�ؤلفه ر�صد
تنويع ��ات م ��ن هذا " النوع " م ��ن الأفالم الأجنبي ��ة والعربية،
ب�أ�ساليبه ��ا ومو�ضوعاته ��ا املختلفة ،ليك�ش ��ف عما وراء املرئي
فيه ��ا� ،صعود ًا وهبوط ًا ،مع ت�أكيده على فكرة � ّأن �أفالم ال�سرية
الذاتية ال ميكن �أن حتيط بكامل تفا�صيل ال�سرية ال�شخ�صية،
لأن كل فيل ��م حمكوم مب�ست ��وى ال�سيناريو واملخرج واملمثل،
وت�أت ��ي �أهمي ��ة كل فيل ��م م ��ن قدرته عل ��ى تق ��دمي ال�شخ�صية
بطريق ��ة توحي ب�أنه ��ا �إعادة كتاب ��ة التاريخ بلغ ��ة ال�صورة،
والك�ش ��ف ع ��ن امل�سك ��وت عن ��ه يف الن�صو� ��ص املكتوب ��ة �أو
املعلن ��ة ،وهذا ما جن ��ده يف الأفالم الثالث ��ة للمخرج �أوليفر
�ست ��ون ع ��ن الر�ؤ�س ��اء االمريكي�ي�ن ال�سابقني ج ��ون كيندي
ونيك�سون وجورج بو�ش االبن.

بح�ضور جماهريي كبري بيت

يحتفي مبئويّة يو�سف عمر

تتغير الذائقة مع تغ ّير
االجيال والتطلعات
وتطور الحياة� ،إال
�أنّ هنالك نوع ًا من
الثقافات واالدبيات �أو
الفنون نحتفظ بها على
مر ال�سنين والع�صور
ّ
والفترات ،ذلك �أنها
ُتحدد هويتنا ،ك�أفراد
وكمجتمعات ،لتمثل
في ما بعد تراثنا،
وح�ضارتنا ،وفنون المقام
�إحدى هذه التمائم
التي تحدد هوية الفن
العراقي والمو�سيقى
والطرب العراقي،
وحين ن�ستذكر المقام،
ومدار�سه و�أ�ساتذته البد
�أن ن�ستذكر مدر�سة محمد
ُ
القبانجي ،وباال�ستعا�ضة
�سنتحدث عن �أهم ُمعلم
و�أ�ستاذ في تلك المدر�سة
وهو قارئ المقام الراحل
يو�سف عمر ،الذي نحتفي
اليوم بـ مرور مئة عام
على والدته في بيت
المدى �ضمن منهاجه
الأ�سبوعي في �شارع
المتنبي في �أ�صبوحة
�ضجت بالحا�ضرين ...

�صبحي الرببوتي
وق ��د ح ��اول ه ��و وجمي ��ل ب�شي ��ر م ��ن
خ�ل�ال �أدائهما �أن يقلدا بع�ضهما الآخر
وهنال ��ك مقامات ت�شه ��د ليو�سف عمر،
وهن ��ا يذك ��ر الم�شهدان ��ي �أن "يو�سف
عمر ك ��رر ما ب ��د�أه القبانج ��ي بقراءة
النهاوند باللغة الف�صيحة ،في ق�صيدة
"والله فما �شرقت �شم�س وال غربت"
وكذل ��ك مق ��ام الجه ��اركاه ،والر�س ��ت
والعجم وغيرها و�صو ًال الى ما ابتد�أه
مع ت�سجي�ل�ات جقمقجي و�سجل حتى
ع ��ام  1958مايق ��ارب � 18إ�سطوان ��ه
منها مقام الأورفا وغيره ".
كان يو�س ��ف عمر ف ��ي بداي ��ة ت�أ�سي�س
التلفزي ��ون الرائ ��د االول للظه ��ور
ف ��ي بغداد ،وف ��ي نف�س الع ��ام ا�شترك
الراح ��ل ف ��ي تقديم فيلم �سعي ��د �أفندي
الذي �أدى فيه دور المطرب.

ّ
الم�شاط
 زينب
 ت�صوير  /محمود ر�ؤوف
الظاهرة
يو�س ��ف عم ��ر �أح ��د اه ��م و�أب ��رز ُق ّراء
المقام ف ��ي الوطن العرب ��ي ولي�س في
الع ��راق فح�س ��ب ،يذك ��ر خبي ��ر المقام
يحيى �إدري�س �أن" الكثير من االغنيات
الت ��ي عُرفت عربي ًا �أخ ��ذت عن مقامات
يو�سف عمر"
اعتم ��د يو�سف عمر ف ��ي قراءته للمقام
على مدر�سة القبانجي .وي�ؤكد �إدري�س
"انه كان معلم ًا كبير ًا في تلك المدر�سة
حي ��ث طوره ��ا بطريقت ��ه و�أ�سلوب ��ه
الخا� ��ص ل ُيق ��دم لن ��ا فن� � ًا بق ��ي عالق� � ًا
ف ��ي ذاك ��رة االجي ��ال التالي ��ة واليزال

يحيى �إدري�س

حيدر �شاكر

رفعة عبد الرزاق
العراقي ��ة ه ��و الآخ ��ر ،ف� ��أدى الأذكار
وغناء الموالد وغيرها .

عبد الله امل�شهداين
الكثي ��رون ي ��رددون تل ��ك الب�ست ��ات
واالغنيات الخا�صة به ،لهذا يمكننا �أن
نعتبر يو�سف عمر ظاه ��رة غير عادية
� 18إ�سطوانة
في مج ��ال المق ��ام العراق ��ي ،وهذا ما
جعل ��ه عالق ًا ف ��ي ذاكرتنا حت ��ى اليوم� ،أما عن بع�ض المحطات الفنية الخالدة
حي ��ث تعام ��ل م ��ع المق ��ام الكال�سيكي للراحل فيذك ��ر المخت� ��ص المو�سيقي
عبد الله الم�شهداني "لقد دخل يو�سف
ب�أ�سلوب خا�ص ومتطور".
عمر ميدان المق ��ام العراقي مليئ ًا جداً
رائد المقام
واخ ُت ِب ��ر ام ��ام لجن ��ة الإذاعة م ��ن ِقبل
�أحد الرم ��وز الغنائي ��ة العراقية كونه �سلم ��ان مو�شي وعالء كام ��ل و�آخرين
رائ ��د ًا من رواد المق ��ام العراقي ،هكذا بمق ��ام الر�س ��ت ونج ��ح م ��ن دون
يُع ّرفه الباحث المو�سيقي حيدر �شاكر اعترا�ض �أي من �أع�ضاء اللجنة ".
قائ ًال " كون الراحل يو�سف عمر رائد ًا اختيرت له مقامات �أخرجت من حيث
م ��ن رواد غنائنا العراقي الأم المتمثل الدق ��ة العالي ��ة ،كم ��ا اجته ��د يو�س ��ف
بالمق ��ام و�أنغام ��ه الكثر الت ��ي ُتحاكي عم ��ر الول مرة بعد �إنه ��اء �أي مقام من
ذائقتن ��ا من جيل لآخ ��ر هكذا هو عمر ،المقام ��ات الرئي�سي ��ة او الفرعي ��ة �أن
البغ ��داديّ ال�شخ�صي ��ة والمتوا�ض ��ع يختتم مع �أبوذية تن�سجم وذلك المقام
�إن�ساني� � ًا والمُمتل ��ئ فن� � ًا وعراق� � ًة فهو ا�ستن ��اد ًا لمعرفت ��ه ب�أط ��وار الأبوذية،
امتداد لمطرب ��ي المقام العراقي �صنع
�شخ�صيت ��ه برغ ��م تعليم ��ه المتوا�ضع
معتمد ًا عل ��ى موهبته الفطري ��ة الآتية
من ثقافة المجتمع العراقي والعربي،
فكان ��ت �أ�سم ��اء �ص ّن ��اع الإب ��داع م ��ن
العراقيي ��ن حا�ض ��رة بروح ��ه طيل ��ة
حياته �أمث ��ال المال عثم ��ان المو�صلي
وعبا� ��س كمبي ��ر ونج ��م ال�شيخل ��ي
ور�شي ��د القندرج ��ي وح�س ��ن خيوك ��ة
ومحمد القبانجي.
قر�أ عمر دواوين ال�شعر العربي وحفظ
مما كتبه ال�شعراء العرب والعراقيون
وت�أثر بغناء االطوار الريفية العراقية
كونها تراث ًا خالد ًا و�أحب ثقافة الغناء
الدين ��ي كونه موروث ًا مهم ًا في ثقافتنا

توا�صل مع ّ
كل الأجيال
الذك ��رى المئوي ��ة لأه ��م �شخ�صي ��ة
ف ��ي مج ��ال المق ��ام العراق ��ي ،يتحدث
الباح ��ث المو�سيقي �سعد عب ��د الغفار
ع ��ن الراح ��ل قائ�ل ً�ا " الي ��وم نح ��ن
نحتف ��ي بم ��رور  100عام عل ��ى والدة

�صوته بروح بغداد ّية
ع�ش ��ق يو�س ��ف عم ��ر وتتلم ��ذ على يد

كال�سيك ّية يو�سف عمر
ل ��م يُق ّلد القبانجي  ،لكن يُمكننا القول
�إن ��ه �أكم ��ل م�سيرت ��ه ،ق ��ارئ المق ��ام
ورئي�س فرقة �أنغام الرافدين التراثية
الفنان طه غريب �أكد �أن "الراحل علم
ورائ ��د م ��ن رواد المق ��ام العراق ��ي،
ويعتبر ما قدمه من مقامات وب�ستات،
تراث� � ًا للعراقيي ��ن جميع� � ًا .كان ��ت
بدايات ��ه نق�ل�ا ع ��ن قواع ��د المدر�س ��ة
البغدادي ��ة للمق ��ام العراق ��ي وت�أث ��ر
بعده ��ا بالقبانجي و�أدى ع ��دد ًا كبير ًا
من المقامات بنف� ��س الطريقة ونف�س
الق�صائد التي غناها القبانجي".
حي ��ن يق ��ال ليو�س ��ف عم ��ر "�أُ�ست ��اذ
المق ��ام" كان يرف� ��ض ويق ��ول �إن
القبانج ��ي ه ��و اال�ست ��اذ الكبي ��ر،
ويذكرغري ��ب"كان ليو�س ��ف عم ��ر
الكثير من المقلدين والأتباع والدليل
على ذلك �أن من �سار على نهج يو�سف
عم ��ر كان الراحل ناظم الغزالي الذي
عرف عربي ًا �أي�ضا".
ويو�س ��ف عم ��ر كان كال�سيكي� �اً
ف ��ي الأداء وكان مقي ��د ًا �أو متقي ��د ًا
بالطريق ��ة البغدادي ��ة الكال�سيكي ��ة
القديم ��ة ،وبالتالي حفظ لن ��ا التراث
م ��ن ال�ضي ��اع .وم ��ن �أب ��رز م ��ن م�شى
على نه ��ج يو�سف عمر حامد ال�سعدي
وكذل ��ك خال ��د ال�سامرائ ��ي و�آخ ��رون
�أي�ضا.

ق�صة "�ساعة القيامة" على بعد دقيقتين
هل تعي�ش مريم �أوزرلي ّ
حب جديدة مع الم�صور
من نهاية العالم

 عمار امل�سعودي
ال�شاع ��ر ،يُقدم جل�س ��ة خا�صة بنادي
ال�شع ��ر يف االحت ��اد الع ��ام لالدب ��اء
والك ّت ��اب يف الع ��راق مبنا�سب ��ة
الذك ��رى  13لرحي ��ل ال�شاع ��ر �أحمد
�آدم بعنوان "م�صابيح �آدم" اجلل�سة
تقام �صباح الي ��وم ال�سبت على قاعة
اجلواهري يف مقر االحتاد.
 جمل�س ال�صدر
يدعو ال�شخ�صيات الثقافية واالدبية
حل�ضور جل�سته املعتادة �آخر ثالثاء
م ��ن كل �شهر وهي مُزدان ��ه مبناق�شة
مو�ضوع ��ات ثقافي ��ة و�أكادميي ��ة
وفكري ��ة لباحثني ومثقفني معروفني
حي ��ث �سيق ��ام املجل� ��س م�س ��اء يوم
الثالث ��اء املقب ��ل يف مق ��ره يف
الكاظمية.

الت�صرف بالمقام
�إمكان ّية
ّ
ال ينف ��ك المتحدثون ع ��ن الت�أكيد كون
يو�س ��ف ُعم ��ر م ��ن �أه ��م رواد المق ��ام
العراق ��ي ،ق ��ارئ المق ��ام المع ��روف
مج ��دي ح�سي ��ن ي�ؤك ��د ه ��ذه النقط ��ة
بطريقته م ��ن خالل ا�ست ��ذكار الراحل
قائ�ل ً�ا " يو�س ��ف عم ��ر م ��ن �أه ��م رواد
المقام العراقي ،تتلم ��ذ على يد الكبير
محم ��د القبانج ��ي ،وظهر ف ��ي مرحلة

ازده ��ار المقام العراقي ،وكان �صغيرا
ف ��ي �س ّن ��ه حين تتلم ��ذ على ي ��د �شلتاغ
والقبانجي ،واعتبر �أحد �أعالم المقام
العراق ��ي وق ��ر�أ العديد م ��ن المقامات
التي كانت تع ��د من المقامات الرئي�سة
في هذا المجال الفني الدقيق".
كان ليو�سف عمر جمهوره الذي اليزال
باقي ًا حتى الآن ،كما اليزال حا�ضر ًا في
الذاك ��رة  ،وقد تميزت �أغانيه ب�أنه كان
يتقن المق ��ام العراقي ب�أ�سلوب وميزة
خا�صة ج ��د ًا ويت�صرف ت�صرف ًا �سليم ًا
ف ��ي المق ��ام على عك� ��س �أبن ��اء ع�صره
وهو علم من �أعالم المقام العراقي.

�شخ�صي ��ة �أ�ضاف ��ت الكثي ��ر ف ��ي مجال
المق ��ام العراق ��ي ،حي ��ث ق ��دم يو�سف
عم ��ر �أجمل ما يمكن تقديمه في مجال
الغن ��اء الر�صين ويعتب ��ر �أحد �صانعي
هوي ��ة الغناء العراق ��ي اال�صيل ،حيث
�سنج ��د في م ��ا قدمه طور ًا م ��ن �أطوار
الغناء الريفي العراقي".
وي�شي ��ر عب ��د الغفار�إل ��ى �أن" يو�سف
وراق
عم ��ر ت�أث ��ر ب ��كل م ��ا ه ��و طي ��ب ٍ
وذو موا�صف ��ات �أ�صيل ��ة في فن المقام
العراق ��ي و�أخذ م ��ن كبار ق ��راء المقام
الذي ��ن �سبق ��وه الكثي ��ر م ��ن ال�صف ��ات
وتعلم منه ��م من خ�ل�ال �سماعه ،وقدم
فنه ب�شكل �أكثر تح�ضر ًا وجمالية".
ك�سب يو�سف عمر الكثير من الميزات
كون ��ه جمي ًال ف ��ي مو�ضوعة م ��ا يقدم،
وق ��د اقت ��رب م ��ن فن ��ه كب ��ار و�صغار
ال�س ��ن حي ��ث اعجب ��وا بفن ��ه العري ��ق
،وهن ��ا يُ�شير عبد الغف ��ار �إلى �أن "هذا
الإعج ��اب من قبل جمي ��ع االجيال كان
مو�ضوع ًا قليل الح ��دوث في ما يقدمه
ق ّراء المقام م ��ن حيث حظوتهم بحب
وتقدي ��ر كل االجيال وهذا ما حظي به
الكبير يو�سف عمر".
�أخ ��ذ عمر م ��ن ملاّ عثم ��ان المو�صلي
�أعم ��ا ًال كثي ��رة وركبه ��ا ب�ش ��كل مغاير
وجمي ��ل كما حف ��ظ الكثير م ��ن �أ�شكال
المق ��ام وب�ستات ��ه بال�ش ��كل ال ��ذي
راق من حي ��ث المقام
ع ��رف عنه ب�أن ��ه ٍ
والب�ستة وحين نتحدث عن �شخ�صيته
فهو �شخ�صي ��ة مهمة ويبقى قامة مهمة
حيث �أكمل م�سيرة الفنان القبانجي.

فرقة انغام الرافدين للرتاث
خليفته حامد ال�سع ��دي ،قارئ المقام
ال�ش ��اب محمد �سجاد عز الدين ي�ؤكد"
�أن م ��ا مي ��ز يو�س ��ف عم ��ر ف ��ي مجال
المقام العراقي كونه ذا �صوت يحمل
روح المدينة وال�سمات البغدادية".

عزيزي القارئ هل تعرف الفرق
بني الكارثة وامل�صيبة؟
الكارثة ميكن �أن جتدها يف
ت�صريح النائب علي العلاّ ق
الذي كان حا ّد ًا ومثري ًا ،وهو
يح ّذر من �أنّ  " :هناك م�شروع ًا
ي�سعى الجتثاث املنا�ضلني
واملجاهدين " .وت�س�أل عن هذه
امل�صيبة �أو امل�شروع ،فيجيبك
العلاّ ق ثائر ًا �إنها حماولة
البع�ض الرتويج لفكرة منع
حاملي اجلن�سية الأجنبية من
ّ
الرت�شح لالنتخابات ،ولكي
يثبت لنا �صحة نظريته يقول
انظروا �إ ّ
يل� ":أنا �أحمل اجلن�سية
الدمنارك ّية لكنها لي�ست �أف�ضل
من اجلن�سية العراقية التي
�أفتخر باالنتماء �إليها" .وقبل
�أن يتهمني البع�ض برت�صد
حركات و�سكنات النواب
ا�سمحوا يل �أن �أ�سال ال�سيد
العلاّ ق :ملاذا اليتخ ّلى عن
جن�س ّيته الدمنارك ّية؟ فهو نائب
يف الربملان ويتقا�ضى راتب ًا
كبري ًا وله امتيازات الحتلم بها
ال�سيدة مارغريت الثانية ملكة
الدمنارك ،التي تعمل بالإ�ضافة
�إىل من�صبها امللكي م�صممة
�أزياء وديكورات مل�سل�سالت
تلفزيونية ،وعندما �صممت �أزياء
�أحد الأفالم الدمنارك ّية ،كان
عليها احل�ضور �إىل العمل يف
ا�ستوديوهات ال�شركة� ،صباح كل
يوم من ال�ساعة ال�سابعة �صباح ًا
وحتى ال�ساد�سة م�ساءً .ويف ّ
ظل
الأزمة العاملية �أ�ص ّرت امللكة على
الرت�شيد يف امل�صاريف فا�ستغنت
عن خدمات عدد من املوظفني
،منهم موظفو تنظيفات ،وحني
ُ�سئلت عن الأمر قالت :لدينا يف
البيت زوجة ابني ميكنها �أن
ت�ساعد يف هذا املجال.
�أ ّما امل�صيبة فهي ما قاله النائب
" الهمام " �صادق الل ّبان حيث
ّ
ب�شرنا " م�شكور ًا " �أنّ قانون
العفو رمبا ي�شمل " املجاهد "
عبد الفالح ال�سوداين ،ويكمل
اللبان م�صيبته بالقول� ":إنّ
ال�سوداين �أو غريه� ،إذا كانت
تنطبق عليه فقرات القانون،
فال ميكن لأيّ �شخ�ص �أن يقف
�أمام �إرادة القانون ومينع العفو
عنه "
من ميلك القدرة على حت ّمل مثل
هذه الكوارث� ،أُحيله �إىل م�صيبة
�أخرى من ع ّينة� " :أكدت منظمة
تنمية التجارة الإيرانية� ،،أنّ
العراق ي�ستورد  99باملئة من
احتياجاته ،و�أنها تقدّر بنحو 50
مليار دوالر "!
�إذ ًا عزيزي القارئ �أنت هنا
ل�ستَ �أمام عالمات مل�صائب
يقذفها النواب ميين ًا و�شما ًال
فقط ،بل الأفدح �أ ّنك �أمام حالة
احتفاء بهذه امل�صائب وتقدي�س
لالنتهازية والو�صولية ،وعبادة
عمياء للجهل ،جعلت املواطن
العراقي يقابل هذه اجلرائم يف
ّ
حق الوطن ،بابت�سامة هادئة
ك�أمنا يقول لل�سيا�سيني �إن
كالمهم �أ�شبه بالق�ضاء والقدر
الذي يالحق النا�س لي َل نهار.
فلنت�أمل حولناّ :
كل الكوارث التي
حتا�صرنا �سببها واحد� :سيا�سي
يعتقد �أنه الميكن تعوي�ضه �أو
اال�ستغناء عنه .

الألماني ليو نوهوت؟

ال�ش� ��ؤون الثقافي ��ة وكلي ��ة الإع�ل�ام
وذلك مبنا�سبة تتويج بغداد عا�صمة
للإع�ل�ام العرب ��يُ ،تق ��ام املحا�ض ��رة
�صب ��اح يوم الثالثاء املقبل على قاعة
م�صطفى جمال الدين يف مقر الدار.

 عبد جا�سم ال�ساعدي
رئي�س جمعية الثقافة للجميع ،يُعلن
� ّأن اجلمعي ��ة تقي ��م جل�س ��ة خا�ص ��ة
� إيثار طارق خليل
الأكادمي ��ي والإعالم ��ي ،يق ��دم ع ��ن مو�ض ��وع "ثقاف ��ة االنتخ ��اب"
حما�ضرة بعن ��وان "دور الإعالم يف وذل ��ك م�س ��اء اليوم ال�سب ��ت يف مقر
�صناع ��ة الن�صر" بالتن�سي ��ق مع دار اجلمعية.

يب ��دو �أن الممثل ��ة التركي ��ة مريم �أوزرل ��ي ال�شهي ��رة بال�سلطانة هي ��ام تعي�ش حالة
ارتب ��اك وعدم ا�ستقرار عاطفي �إثر انف�صاله ��ا النهائي عن با�سل الزارو بعد عالقة
ح ��ب عاطفية ق�صيرة لم تدم �سوى �أربعة �أ�شهر .فقد ظهرت مريم �أوزرلي قبل �أيام
م ��ع �صديقها الجديد الم�صوّر الألماني ليو نوه ��وت ،وتداولت ال�صحافة باهتمام
�صوره ��ا مع ��ه ،وقد ب ��دت مريم خ�ل�ال خروجها مع نوه ��وت وهي مرتاح ��ة نف�سي ًا
و�سعي ��دة ،ولم تمانع ت�صوير ال�صحافيين لها برفقته ،عك�س نوهوت الذي ظهر عليه
الخ ��وف واالرتب ��اك ،وحاول �إخف ��اء وجهه عن الكامي ��رات لكنه لم ينج ��ح بذلك .ومع
ن�ش ��ر ال�صحافة التركية خبر ق�صة حب مريم �أوزرلي الجديد مع الم�صور الألماني ليو
نوهوت نفت مريم االدعاءات ال�صحفية في ت�صريح لها قالت فيه "ليو نوهوت �صديقي
ولي� ��س حبيبي ،وال توجد عالقة عاطفي ��ة بيننا �إطالق ًا ،و�أنا �أرغ ��ب بالزواج لكن لي�س
الآن ،بل ربما �أتزوج في �سن الخم�سين".

الطقس

�أعلنت هيئة الأنواء اجلو ّية� ،أنّ الطق�س
اليوم ال�سبت يف املنطقة الو�سطى �صحو
اىل غ��ائ��م ج��زئ��ي كما يت�صاعد الغبار
يف �أماكن متعددة منها ،فيما �ستحافظ

ح� � ّرك علماء عق ��ارب "�ساع ��ة القيام ��ة" الرمزية
ن�ص ��ف دقيقة للأم ��ام قائلين �إن العال ��م �أقرب ما
يك ��ون للفناء من ��ذ ذروة الحرب الب ��اردة ب�سبب
رد الفع ��ل الهزيل لزعماء العال ��م تجاه المخاطر
م ��ن ن�شوب ح ��رب نووية .وهذه ثان ��ي مرة يتم
فيه ��ا تحري ��ك عقارب �ساع ��ة يوم القيام ��ة ،التي
�صممتها ن�شرة علماء الذرة كم�ؤ�شر على �إمكانية
فن ��اء العالم ،منذ عام  2016عندم ��ا قدم العلماء
عقاربه ��ا بع ��د انتخ ��اب دونال ��د ترام ��ب رئي�س ��ا
للوالي ��ات المتح ��دة .وقالت ن�شرة علم ��اء الذرة
ومقره ��ا �شيكاغو في بيان �إن ال�ساعة باتت على
بع ��د دقيقتين م ��ن منت�صف اللي ��ل لت�صبح �أقرب
ما يك ��ون لوقوع كارث ��ة منذ ع ��ام  1953ب�سبب

درج��ات احل��رارة على معدالتها” ،فيما
�سيكون الطق�س باملنطقة اجلنوبية
�صحو ًا اىل غائم جزئي كما يت�صاعد
الغبار يف �أماكن متعددة منها.

مخاط ��ر وق ��وع ح ��رب نووي ��ة نتيج ��ة برنام ��ج
كوري ��ا ال�شمالية للأ�سلح ��ة النووية والخالفات
بين الوالي ��ات المتحدة ورو�سيا والتوترات في
بح ��ر ال�صي ��ن الجنوب ��ي وغيرها م ��ن العوامل.
وعندما تم �إح ��داث ال�ساعة في عام  1947جرى
�ضبطها على بعد �سبع دقائق من منت�صف الليل،
وو�صوله ��ا �إلى منت�صف اللي ��ل يعني قيام حرب
نووية تفني الب�شرية .ويظهر الت�سل�سل الزمني
ل�ساع ��ة "القيام ��ة" تغيره ��ا ح�س ��ب الأخط ��ار
العالمية ،فقد انخف�ضت �إلى دقيقتين عام 1953
عندم ��ا اختب ��رت الوالي ��ات المتح ��دة قنبلته ��ا
الهيدروجيني ��ة ،وارتفع ��ت �إل ��ى  17دقيق ��ة عند
انتهاء الحرب الباردة.

بغداد6°C - 20°C /

الب�صرة 7°C -22°C /

�أربيل2°C - 13°C /

النجف 6°C -21°C /

املو�صل3°C - 14°C /

الرمادي 4°C -16°C /

