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اقــــرأ
ّ
متنقلة
وليمة

�ص ��درت ع ��ن دار املدى طبعة جديدة م ��ن رواية �أرن�ست
همنغواي ال�س�ي�رة الذات ّية "وليمة متن ّقلة" التي ترجمها
أمريكي ال�شهري
الروائي ال
الدكتور علي القا�سمي .وكان
ّ
ّ
�أرن�س ��ت همنغ ��واي ،احلائز عل ��ى جائزة نوب ��ل للآداب،
ق ��د كتب ه ��ذه الرواية ُقبي ��ل انتحاره �سن ��ة  1961وهو
يف الثاني ��ة وال�ست�ي�ن من عم ��ره ،يتن ��اول همنغواي يف
ه ��ذه الرواية �سريت ��ه الذاتية يف باري� ��س حيث �أقام بني
�اب ،ذه ��ب � ّأول الأم ��ر
�سنت ��ي  1922و ،1926وه ��و �ش � ّ
مرا�س�ل� ًا �صحف ّي ًا ثم ق ّرر التف� � ُّرغ للكتابة الإبداع ّية وتعلُّم
تقن ّياتها.

ح

ول العا

لم

م����ت��

��اب����ع����ة

�أُم�سية االحتفاء بالدكتور جا�سم حممد �صالح " �أديب الأطفال "
املدى /بغداد
احتف ��ت جمعي ��ة الثقافة للجمي ��ع م�ساء يوم
الإثن�ي�ن الفائ ��ت بكاتب �أدب الأطف ��ال جا�سم
حمم ��د �صال ��ح و�س ��ط جمه ��ور م ��ن املثقفني
والأكادميي�ي�ن املخت�ص�ي�ن يف جم ��ال �أدب
الأطف ��ال .قدم ��ت اجلل�س ��ة ع�ض ��و جمعي ��ة
الثقاف ��ة للجمي ��ع �أم ��ل الطائ ��ي الت ��ي ق ��ر�أت
�سرية املُحتفى به ،ذاكرة �أن " �سريته الميكن
�أن حتتويه ��ا �سط ��ور �أو كلم ��ات ،لأن عطاءه
لأدب ��ه وع�شق ��ه لفنه يف ��وق ما �س ُنق ّدم ��ه ،لأنه
وه ��ب نف�سه لتن�شئة جيل يعتم ��د عليه وهذه
مهم ��ة �صعبة و�شا ّقة  ".ذاك ��ر ًة ب�أن "ق�ص�ص
اال�ستاذ جا�س ��م ترجمت اىل لغات عديدة هي
الكردية والإنكليزي ��ة واليابانية والبلجيكية
والفنلندي ��ة والرنويجية ،كم ��ا كانت ق�ص�صه
حم ��ور اهتم ��ام دول عدي ��دة حي ��ث ُكتب ��ت
ر�س ��االت ماج�ستري بحق �أدبه وفنه يف م�صر
و�إي ��ران ون ��ال العدي ��د من اجلوائ ��ز الدولية
والإقليمية ".تنوعت اجلل�سة بني احلوارات

وال�شه ��ادات واملداخالت ،حي ��ث �أ�شار �صالح
�إىل "العبء الثقيل الذي يقع على كاهل �أدباء
الطفل اليوم يف ترميم �شخ�صية الطفل وزرع
الثق ��ة يف نف�س ��ه بعد الهجم ��ة اخلطرية التي
واجه ��ت املجتمع العراق ��ي و�أ�شار اىل �أهمية
تكات ��ف جميع اجلهات ب ��دء ًا با ُلأ�سر ووزارة

املتكالبة على العراق ".وحتدث �صالح عن
معانات ��ه يف التعام ��ل م ��ع مديري ��ات الرتبية
مُبين� � ًا" بالرغ ��م م ��ن �أنن ��ي ترب ��وي و�أنيطت
�إ ّ
يل مه ��ام ومنا�ص ��ب عدي ��دة �إال ان الف�س ��اد
الإداري وامل ��ايل ال ��ذي نخ ��ر �أجه ��زة الدولة
وم�ؤ�س�ساتها مل يعد ي�سمح ملن لهم ر�سالة يف
�إمتام ر�سالتهم التي يراد بها �إ�صالح املجتمع
وبن ��اء طفول ��ة قومية ".و�أ�ش ��ار �إىل � ّأن "لغة
كتاب ��ة ّ
فن الق�صة �أو امل�سرحية للطفل ال ميكن
�أن تك ��ون تامة �إال ملن كان تربوي ًا ودر�س علم
النف� ��س وله ح� ��س مرهف ك ��ي ي�ستطيع �سرب
غ ��ور الطفل وعامل ��ه ".ويف مداخل ��ة له �أ�شار
الدكت ��ور جا�س ��م الع ��زاوي اىل �أن "الطف ��ل
الثقاف ��ة وال�شب ��اب ومن له �ضم�ي�ر يف وزارة كائن كامل ل ��ه �شخ�صيته وعلينا احرتام ذاته
الرتبية لالهتمام برباعم العراق ".م�ؤكد ًا"�أن والتعامل معه ب�أ�سلوب ط ّي ��ع و�شيّق لإقناعه
اجليل القادم هو جيل امل�ستقبل وي�ستحقون وحتيي ��ده ".كم ��ا ذك ��رت الدكت ��ورة �إميان
كل رعاي ��ة واهتم ��ام للعب ��ور بفكره ��م �إىل الكبي�س ��ي �أن "العراق يفتق ��ر اىل م�ؤ�س�سات
ب� � ّر الأم ��ان بد ًال م ��ن االف ��كار ال�شنيع ��ة التي تهت� � ّم مب�سرح الطف ��ل �أو حتى �إيج ��اد �أعمال
زرعت يف عقولهم من قب ��ل جميع قوى ال�ش ّر �سينمائية تهتم بالطفل".

التحر�ش اجلن�سي
تن�ضم لقائمة جنوم عانوا من
كيت وين�سليت
ُّ
ُّ
ان�ضمت املمثلة الربيطانية كيت ون�سليت،
ّ
معاناتهن من
لقائمة املمثالت ممن �أبدين
ّ
التحر�ش اجلن�سي ّ
م�شوارهن
بهن منذ بدء
يف العمل بهوليوود .وقالت «ون�سليت»
حلظة ت�س ّلمها جائزة تكرميها يف حفل
توزيع جوائز ،Critics' Circle film
الأحد� ،إنها ندمت ب�ش�أن اتخاذ قرارات
� �ض �ع �ي �ف��ة وف� �ق�ي�رة جت� ��اه ال �ع �م��ل
م��ع ��ص� ّن��اع �أف�ل�ام ل�ه��م نفوذهم
و��س�ط��وت�ه��م ،ول �ط��امل��ا ح�ظ��وا
ب�ت�ق��دي��ر وجن ��اح يف �صناعة

الأف�ل�ام .وت��اب�ع��ت« :لقد ت��أخ��رت يف الك�شف
عما مررت به ،لكن التحر�ش اجلن�سي جرمية
حقرية �ضد �أي امر�أة ال يجب ال�سكوت عنها ومل
يعد ال�صمت عنها جمديا» ،م�شرية �إىل ت�أثرها
باحتجاجات حركة مار�س الأ�سبوع املا�ضي
التي خرجت يف تظاهرات حا�شدة مبنا�سبة
مرور عام على تويل الرئي�س الأمريكي ترامب،
والتي �أفرزت حركات ن�سائية بعد ذلك ملواجهة
التحر�ش ومنها  ME TOOو.TIME'S UP
ومل تورد «ون�سليت» ا�سما حمددا ملن حتر�ش
بها منذ بدء م�شوارها ،لكنها �سبق �أن عملت

م��ع امل�ن�ت��ج ه ��اريف وين�شتني ال ��ذي كانت
االتهامات �ضده من عدة ن�ساء وراء تفجري
ق�ضية التحر�ش اجلن�سي يف هوليوود
قبل �أ�شهر ،وتعاونت معه «ون�سليت» يف
فيلمي  ،Heavenly CreaturesوThe
 Readerالذي فازت عنه بجائزة �أو�سكار
�أف���ض��ل مم�ث�ل��ة ،ك�م��ا عملت م��ع امل�خ��رج
وودي �آالن الذي اتهم بالتحر�ش �أي�ضا
م��ن قبل �إح ��دى امل�م�ث�لات وقدمت
م�ع��ه «ون���س�ل�ي��ت» Wonder
 Wheelم�ؤخر ًا.

بيل غيت�س يخ�شى الإ�صابة بهذا املر�ض
عبرّ م�ؤ�س�س �شركة "مايكرو�سوفت" ،و�أحد �أغنياء العامل،
بيل غيت�س ،ع��ن خم��اوف��ه م��ن الإ��ص��اب��ة مب��ر���ض� ،أ�صاب
وال��ده �سابقا .و�أو�ضح غيت�س �أن��ه متخوف من الإ�صابة
مبر�ض الزهامير الذي �أ�صيب به والده الذي يبلغ من العمر
 92عاما .و�أ�شار بيل غيت�س ( 62عاما) �إىل �أنه تربع مببلغ
 100مليون دوالر ،ل�صالح �أبحاث مر�ض الزهامير ،بعد �أن
مت ت�شخي�ص حالة والده الطبية ،ب�أنه م�صاب بهذا املر�ض ،وهو
ما جعله يقلق من �أن خمه قد ال يعمل ب�شكل �سليم لفرتة طويلة.
وقال بيل غيت�سّ �" :إن عدد النا�س الذين ي�صابون بالزهامير

بيت املدى ي�ستذكر خم�سين ّية
اجلادرجي
يقيم بيت املدى يف �شارع املتنبي
جل�سة مبنا�سبة الذكرى اخلم�سني
لرحي ��ل كام ��ل اجلادرج ��ي رائ ��د
احلركة الدميقراطية .
و�سيتح ��دث عدد من ال�شخ�صيات
ال�سيا�سية والعلمي ��ة عن الراحل
ومنج ��زه الفكري ،تب ��د�أ اجلل�سة
ال�ساع ��ة احلادي ��ة ع�ش ��رة �صباح
يوم غد اجلمعة.
 ل�ؤي اخلطيب
املدي ��ر امل�ؤ�س�س املعه ��د الطاقة
العراق ��ي  ،ت�ض ّيف ��ه م�ؤ�س�س ��ة
احل ��وار الإن�س ��اين يف لن ��دن
لتق ��دمي حما�ض ��رة بعن ��وان
"املانفي�ست ��و" وذل ��ك ي ��وم
الأربع ��اء املقب ��ل يف مق ��ر
امل�ؤ�س�سة.
 فار�س عبد الكرمي
الدكت ��ورّ ،
ت�ضيف ��ه جمعي ��ة
مكافحة التدرن خالل حما�ضرة
علمية عن مر�ض ال�سكري وذلك

يوم غد اجلمعة ع�صر ًا.
 عبد الكرمي العبيدي
الروائ ��ي ،يحتف ��ي ب ��ه ن ��ادي
ال�س ��رد يف احت ��اد الأدب ��اء
والك ّت ��اب مبنا�سب ��ة �ص ��دور
روايت ��ه الثالث ��ة الت ��ي حتم ��ل
عنوان"ك ��م �أك ��ره الق ��رن
الع�شري ��ن "...خ�ل�ال جل�س ��ة
�سيح�ضره ��ا ع ��دد م ��ن النق ��اد
واالدب ��اء �صب ��اح ي ��وم ال�سبت
املقبل على قاعة اجلواهري يف
مقر االحتاد.

يف ازدي ��اد ،و�إن��ه ملر�ض تراجيدي" .و�أدىل بيل غيت�س
بت�صريحاته ال�سابقة ،للمذيعة ماريا �شرايفر ،الزوجة
ال�سابقة ملمثل �أف�لام احلركة �أرنولد �شوارزينغر ،بح�سب
ما ما ذكرت وكالة "�سبونتيك" .يذكر �أن عالقة بيل غيت�س
بوالده عندما كان �شابا ،مل تكن جيدة ،ولكن بعد �سنوات
حت�سنت ،و�أ�صبح يراه كمثل �أعلى .وتقدر قيمة ثروة بيل
غيت�س ،بنحو  92.7مليار دوالر �أمريكي ،وهو متزوج و�أب
لثالثة �أطفال .وترك غيت�س من�صبه يف �شركة "مايكرو�سوفت"،
و�أ�صبح متفرغ ًا للأعمال اخلريية ب�شكل كامل.
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عامل الريا�ضة هو جماله ،الذي حقق
في ��ه الكث�ي�ر م ��ن الإجن ��ازات املهمة
�آخرها كونه �أمني �سر احتاد الدراجات
يف جمال الريا�ض ��ة العراقية� ،أحمد
�ص�ب�ري ،مل تك ��ن الريا�ضة عم�ل ً�ا �أو
حرف� � ًة كان ��ت بالن�سب ��ة ل ��ه هواية ما
منحه ��ا منزل ًة مهم ��ة يف حياته ،فهي
اختي ��ار ومتع ��ة ا�ضاف ��ة اىل كونه ��ا

الطقس

معركة كالم ّية بني ليند�سي
لوهان و كيم كاردا�شيان
انتقدت املمثلة العاملية ليند�سي لوهان جنمة تلفزيون
الواقع كيم كاردا�شيان ،مما ا�ستدعى ر ّد الأخرية �ساخر ًة
املدون الأمريكي بريز
من لوهان .وجاء ذلك بعد �أن ن�شر ّ
هيلتون عرب �صفحته اخلا�صة على �أحد مواقع التوا�صل
االجتماعي� ،صورة لكاردا�شيان تظهر فيها بلوك �شعر
جديد ،فع ّلقت عليها لوهان قائل ًة �":أنا حائرة" .فردّت
يحي،
عليها كاردا�شيان �ساخر ًة بالقول� ":أتعلمني ما الذي رِّ
الأج�ن�ب�ي��ة املفاجئة".ي�شار �إىل �أنّ
ل� � �ك� � �ن� � �ت � ��ك
ل��وه��ان كانت ق��د �أث ��ارت اجل��دل
م ��ؤخ��ر ًا ب�سبب اللكنة التي
ت���س�ت�خ��دم�ه��ا ح��ال �ي � ًا يف
�إج� � � ��راء امل� �ق ��اب�ل�ات
ال � �ت � �ل � �ف� ��زي� ��ون � �ي� ��ة،
وال� � �س � �ي � �م� ��ا خ�ل��ال
ح��دي �ث �ه��ا ع ��ن امل �ل �ه��ى
الليلي ال��ذي افتتحته
يف ال �ي��ون��ان مم��ا دف��ع
ب��ال�ع��دي��د �إىل احل�يرة
ح� ��ول حت ��دي ��د م �� �ص��در
ه ��ذه ال�ل�ك�ن��ة .وك��ان��ت
ق ��د حت ��دث ��ت ل��وه��ان
ع��ن ه ��ذا امل��و� �ض��وع،
م�شرية �إىل �أنها اكت�سبت
تلك اللكنة ب�سبب "خليط
ب �ي�ن م��ع��ظ��م ال��ل��غ��ات
ال� �ت ��ي ت �ف �ه �م �ه��ا �أو
حتاول تعلمها"،
و �أ �ضا فت " :
ك �ن��ت �أت�ع�ل��م
ال��ك��ث�ي�ر م��ن
ال�ل�غ��ات منذ
ط � �ف� ��ول � �ت� ��ي،
�أحت�� � � � � � � � ��دث
الإجن �ل �ي��زي��ة
وال �ف��رن �� �س �ي��ة
ب� � � �ط� �ل ��اق � � ��ة
و�أ���س��ت��ط��ي��ع
فهم الرو�سية
و�أتعلم حاليا
ال �ت ��رك � � �ي� � ��ة
والإي��ط��ال��ي��ة
والعربية".

ت�صدَّر ن�شرات الأخبار م�ساء
�أم�س جمموعة �أخبار "
لطيفة " من يوميات العراق "
الإ�صالحي "� .أثار انتباهي منها
خرب م�صادقة رئي�س اجلمهورية
على قانون االنتخابات .واملفرح
يف اخلرب � ّأن تعديل القانون
ي�سمح بزيادة عدد النواب .هذا
طبع ًا جزء من الإ�صالح الذي
ينتظره ال�شعب ،احلدث ال�سعيد
الآخر هو الفديو الذي تناقلته
مواقع التوا�صل االجتماعي
جلناح العراق يف معر�ض
القاهرة الدويل للكتاب وفيه
ن�شاهد رفوف ًا فارغة من الكتب،
مع الفتة مكتوب عليها " بالبنط
العري�ض " جناح جمهورية
العراق! الذين �أ�ساءهم امل�شهد
ن�سوا �أو تنا�سوا �أننا نعي�ش
مرحلة اال�ستقالة من التاريخ
وال�سيا�سة وقبلهما الثقافة،
مبح�ض �إرادتنا ،وقررنا � ّأن
الغناء واملو�سيقى ترف اليليق
ب�شعب " م�ؤمن ".
فع ًال ..نحن بلد غري م�سبوق
من كل الوجوه ،وهل هناك
غرينا يقول فيه رئي�س الوزراء
" ال �أتعاطى الأغاين " ،وك� ّأن
املو�سيقى نوع من �أنواع
املخدرات ..البع�ض �سيقول
حتم ًا �إن ال�شيء املهم اليوم ،يف
بالد وادي الرافدين �أن ينجو
املواطن العراقي من م�صري
جمهول ،و�أن يعود �إىل بيته
وهو على قيد احلياة ،الترف
احلديث عن بيت ال�شعر الذي
تهجّ اه العبادي والأغنيات
التي اليتعاطاها  ،قد يكون
الأمر �صحيح ًا ،ولهذا �صمتنا
مثل �صمت القبور على �أب�شع
جرمية �سرقة للتاريخ م ّرت
على الب�شرية ،حني ُنهبت
املتاحف واملعار�ض والآثار
واملخطوطات ونحن نتف ّرج
.وقبل �أن ت�صل معاول داع�ش
ومتفجّ راتها �إىل ح�ضارة
العراق ،كان خ�ضري اخلزاعي
الذي يريد �أن يغلق معهد
الفنون اجلميلة،ل ّأن واجهته
مليئة بالتماثيل ،رمبا �سيعترب
البع�ض حديثي نوع ًا من البطر،
فنحن النزال نختلف على كتب
التاريخ املدر�سية ،ومل نحدّد
حتى هذه اللحظة ماذا نقول
لتالميذ املدار�س ،هل نحن
حق ًا �أبناء ح�ضارات �سومر
و�آ�شور وبابل! البع�ض يعتقد
�أن �أ�صولنا هنديّة مثلما �أخربنا
ذات يوم النائب املتقاعد طه
اللهيبي .
عندما رحل املطرب الفرن�سي
جوين هوليداي قبل �أ�سابيع
 ،كان على ر�أ�س امل�شيّعني
الرئي�س الفرن�سي �إميانويل
ماكرون الذي قال وهو يرثيه
وهو يقول �إن املطرب الراحل
كان له الف�ضل يف ت�شكيل
وجدانه .
�سيقول البع�ض يارجل مالك
تق ّلب بدفاتر امل�س�ؤولني  ،وال
تريد �أن تالحق املثريمن �أخبار
" التحالفات " ،يا�سادة املثري يف
العراق يخربنا �أ�صحابه �أن ال
حتالفات انتخابيّة قبل االتفاق
على تقا�سم الكعكة العراقيّة "
بالعدل والق�سطا�س"!

�أحمد �صربي :دخويل عامل الريا�ضة �أهم حديث يف حياتي
عم ًال ،ومن هذا االهتم ��ام بالريا�ضة
كون لذاته �شخ�صي ��ة ذات �أخالقيات
ّ
خا�صة دفع ��ت بالنهاية للإجماع على
اختي ��اره ملن�صب ��ه ه ��ذا .وق ��د يكون
هذا �أم ��ر ًا نادر احل�ص ��ول� ،أمني �سر
احت ��اد الدراجات يف الع ��راق �أحمد
�ص�ب�ري يف �ضياف ��ة امل ��دى للتعرف
عل ��ى جان ��ب خمتلف م ��ن �شخ�صيته
بعيدة عن ح ��دود الريا�ضة من خالل
فقرة :3x1
*�أهم ثالثة �أحداث يف حياتك؟
عائلت ��ي الت ��ي تكون ��ت ع ��ام2010و�أول مولودي ��ن يل،الق�ض ��اء
عل ��ى �إره ��اب داع� ��ش ،دخ ��ويل عامل
الريا�ضة واللجنة االوملبية.
*ثالثة �أماكن حتب زيارتها ؟

�أعلن ��ت هيئ ��ة الأن ��واء اجلوي ��ة والر�صد
الزل ��زايل� ،أنّ درج ��ات احل ��رارة املتوقعة
للي ��وم اخلمي� ��س ه ��ي  18درج ��ة مئوية
للعظمى ،و�صفرلل�صغ ��رى  ." .و�أ�شارت

البندقية  ،بر�شلونة ،بيتي.*ثالثة �أ�صدقاء مقربني �إليك؟
 �سرم ��د عبد الإله� ،إي ��اد ال�صاحلي،واثق حممد.
*�آخر ثالثة كتب قر�أتها؟
مذك ��رات طبي ��ب ريا�ض ��ي ،ق ��رىتعي� ��ش حي ��اة اجلاهلي ��ة ،والأي ��ام
ال�صادقة.
* ثالث �أغنيات حتب �سماعها دائما؟
�أنا وليلى� ،أغازلك� ،أم كلثوم �سريةاحلب.
* ثالث هوايات حتب ممار�ستها؟
 كرة القدم ،ال�سفر ،عملي.*ثالثة �أ�شياء حت ّبها يف الإن�سان؟
التوا�ضع  ،الكرم  ،الب�ساطة.
* ثالثة عيوب فيك وتتمنى التخل�ص

الهيئ ��ة يف بيانها �إىل �أنّ "الطق�س �سيكون
�صح ��و ًا خ�ل�ال النه ��ار ،فيم ��ا �سي�شه ��د
الأ�سب ��وع املقب ��ل بع� ��ض الغي ��وم ،فيم ��ا
ا�ستبعدت �سقوط االمطار".

منها؟
 الع�صبية يف بع�ض االحيان ،الثقةاملبا�شرة بالآخرين ،التبذير.
*ثالث ��ة �أ�شي ��اء تعتق ��د �أنه ��ا جتع ��ل
احلياة �سعيدة؟
ال�صالة ،احلب ،عائلتي.*ثالث �شخ�صيات ت�أثرتَ بها؟
 رع ��د حم ��ودي ،عم ��و باب ��ا ،ها�شمطيارة.
* ثالثة �أ�شياء تكرهها يف املر�أة؟
اخليانة  ،النفاق ،الالمباالة .*ثالثة ي�سكنون قلبك؟
 زوجتي ابني ابنتي.*�شخ�صي ��ة عاملي ��ة ه ��ي مثل ��ك يف
احلياة وملاذا؟
-راغب عالمة مث ًال .

بغداد0°C - 18°C /

الب�صرة 2°C -19°C /

�أربيل0°C - 11°C /

النجف 2°C -19°C /

املو�صل0°C - 12°C /

الرمادي 0°C -14°C /

