استراحة املدى

مقاهي بغداد  ..توفر فرص الراحة واللقاء
بغداد/عامر حمزة
علــى ال ــرغم مـن التـغيــرات الـتي حـصلـت يف بعـض
املق ــاهـي بـبغ ــداد اال ان املق ــاهـي الـبغ ــدادي ــة تغـص
بالـزبائـن من مختلف الـفئات الـعمريـة فيا تـرى ما
مغـزى ذلك ؟ يف جولـة لنـا لعدد مـن مقاهـي بغداد
استـطـعنــا ان نحـصل علــى بعـض االجــابــات الـتي
ميكن لها ان تفسر اصرار البغداديني على التواجد
يف املقاهي.
اقبـال النـاس علـى املقــاهي اليجـاد فـرصـة لقـاء يف
مكـان دافـئ وتبـادل االحــاديث يف ظـل طعم الـشـاي
الذي ادمنـوا عليه فيقـول احد الـزبائن :ان لـرائحة
الشاي واجتماع النـاس مع بعضهم لهما اكبر االثر
يف ذلك فـالشـاي هو صـديق العـراقيني الـدائم النه
يعـنـي انـك يف مـنـ ــاخ مـن احملـبـ ــة وتـب ـ ــادل الهـمـ ــوم
والشـعور بـاحلمـيميـة عنـدها يـكون الـشاي الـشراب
الذي ال ينافسه شراب آخر.
امـ ــا اب ـ ــو علـي صـ ــاحـب مـقهـ ــى يف الـب ـ ــاب املع ـظـم
فيـقول :ان املقـاهي تـوفر فـرصة راحـة وجلوس ألي
متـعب أو مــستـطــرق ينـشـد الـراحـة وهـي بعـد هـذا
تعـطي اجلميع جواً مـن االلفة مازال النـاس بأمس
احلاجة اليهـا .ويتابع كالمه قائالً :ان اعداداً كبيرة

يف املهرجان املسرحي ملدارس البنني

طلبة احللة يزرعون اغصاناً للزيتون
بابل  /مكتب املدى  /محسن اجليالوي
علـ ــى مـ ــدى خـمـ ـسـ ــة أيـ ــام أقـ ــامـت
مـديرية النـشاط املدرسـي يف تربية
بـ ــابل مه ــرج ــانـ ـ ًا ث ــانـيـ ـ ًا مل ــدارسه ــا
املـت ــوسـط ــة وحتـت شع ــار( امل ـس ــرح
مـدرســة نتعلـم منهـا ومـنبـر يـتعلم
منه اآلخرون) .
إذ قـ ــدمـت مـتـ ــوس ـطـ ــة الـ ــرافـ ــديـن
م ـ ـ ـسـ ـ ـ ــرحـ ـيـ ـ ـ ــة الـ ـبـ ـي ــت لـلـجـ ـمـ ـيـع
ومـتـ ــوس ـطـ ــة الـ ــوائلـي مـ ـسـ ــرحـيـ ــة
الصخرة وشاركت متـوسطة الظفر
مبـس ــرحي ــة العقــول املهــاجــرة امــا
مـ ـسـ ــرحـيـ ــة االخـتـيـ ــار فقـ ــدمــتهـ ــا
مـتــوسـطــة  14متــوز فـيـمــا شــاركـت
املـت ــوسـط ــة امل ــرك ــزي ــة مب ـس ــرحـي ــة
(ع ـ ــاق ـب ـ ــة الـ ـط ــمع) وم ـت ـ ــوسـ ـط ـ ــة
اجلزائر قدمت مسرحية (الكاميرا

اخلف ـيـ ـ ــة) وكـ ـ ــذلـك م ـتـ ـ ــوسـ ـطـ ـ ــة
الرياض شـاركت مبسرحيـة (تعالوا
نصنع مـسرحيـة)  .وقد اخـرج هذه
املـ ـسـ ــرحـيـ ــات مـ ـشـ ــرفـ ــو الـنـ ـشـ ــاط
املدرسي.
وشـكلـت اللجـنــة الـتـحكـيـمـيــة مـن
د.ع ـب ـ ــود ح ـ ـســن امله ـن ـ ــا ود .كـ ـ ــامل
القـيـم واألس ــات ــذة حـمـي ــد ش ــاك ــر
وعلــي محـمـ ــد إبـ ــراهـيـم وسـ ــامـي
احلصناوي وعلي حسون .
وجـ ـ ــاء يف تـ ـ ــوص ـيـ ـ ــات الـلج ـنـ ـ ــة ان
امله ــرج ــان ي ــشكـل عالم ــة ن ــوعـي ــة
م ـت ـم ـيـ ـ ــزة يف االرتق ـ ــاء ب ـ ــامل ـ ـس ـ ــرح
املـ ــدرسـي وثـمـنـت مـ ــواقف أولـيـ ــاء
أمـور الـطلبـة املشـاركني يف تـشجيع
أبنـائهم للـمشـاركة ،وأكـدت اللجـنة

عل ــى ض ــرورة اهـتـم ــام اإلعالمـيـني
لــتغـ ـط ـي ـ ــة مــثل ه ـ ــذه األن ـ ـشـ ـط ـ ــة
والعـمل علــى احـتـضــان الـطــاقــات
املبـدعـة واستحـداث معهـد للفنـون
اجلمـيلــة يف احملــافـظــة ليـحتــضن
الـطــاقــات الفـنيــة يف مــدن الفــرات
األوسط.
ومـنحت اللجنة جـائزة أفضل نص
مـ ـسـ ــرحـي مـنـ ــاصفـ ــة للـمـ ـشـ ــرف
الفني حـميد راضي واألستـاذ منور
نـ ــاهــض اخلـيـ ــاط وأف ــضل ديـكـ ــور
مناصفـة للمشـرفة الفنيـة مديحه
صــالح وخــولــة احلــسيـني وجــائــزة
أفـضل إضـاءة مـســرحيــة للمـشـرف
الفني محـمد املـرعب وسـراج منـير
وم ــنحــت جـ ـ ــائـ ـ ــزة أفـ ــضل إخـ ـ ــراج

لألستاذ ثائر هادي جبارة واملشرفة
الفـنيــة جنــان ستـار وكــانت جـائـزة
أفـضل عــرض ملـس ــرحيــة االخـتيــار
إخـ ــراج األسـتـ ــاذ حـ ـســن الغـبـيـنـي
ومـنحـت اللـجنــة جــوائــز وشهــادات
تقديرية للطلبة املشاركني.
ويف حفل اخلتـام قدم معـهد األمل
للـصـم والبـكم مـس ــرحيــة قــصيــرة
عـن البـيئــة قــام بــأداء األدوار فـيهــا
طالب املعهد مـن خالل إشاراتهم و
ك ـ ــان ع ـ ــرضـ ـ ـ ًا م ـت ـم ـيـ ـ ــز ًا صفـق له
اجل ــمه ـ ــور ك ـث ـي ـ ــر ًا وحـ ـض ـ ــر حـفل
االف ـت ـتـ ـ ــاح و اخل ـتـ ـ ــام د .ح ـمـ ـ ــادي
الع ــوادي م ــدي ــر ع ــام ت ــربـي ــة ب ــابل
وج ــمه ـ ـ ــور غف ـيـ ـ ــر مــن املـ ـ ــدرســني
والطلبة وأولياء األمور.

يف الربيـــــع  ..جـــددي حياتـــك بالزهـــــور
اعداد/املدى

الوردة رسول احملبني تقول ما تخشى
ألسنتهم التفوه به ،وتنعش املشاعر
التي أصابها روتني األيام بالفتور؛ لذا
ال تتخلي عن الزهور يف بيتك وعملك .
ضعي يف كل مكان باقة من
ال ــزه ــور الـطـبـيعـي ــة
علـ ـ ــى مـ ـ ــائـ ـ ــدتـك
لـ ـ ـ ــت ـ ـ ـ ـ ــض ـ ـ ـ ـي ـفـ ـ ـ ـ ــي
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة
واجل ـ ـ ـ ــمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
والـ ـ ـ ـب ـهــج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
لـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزوجـ ـ ـ ــك
وأوالدك؛ ويــؤكــد اخلـبــراء
أنه مـن الضــروري لكل زوجـني أن يعبــرا عن
مشـاعـرهمـا جتـاه الـبعض خـاصـة يف املنـاسبـات
الـسعيــدة واعيـاد الــربيع واألســرة ليـس بــالكالم

فقط ولكـن ببعض األفكـار اجلديـدة التـي تكون
من وقت آلخر مفـاجأة تدخل الـسعادة إلي قلب
شــريك حيـاتك وتـشعـره بــالتجـديــد والتــرضيـة
وتــدفعـه الي مــزيــد مـن العـطــاء واحلـب..فمـثال
اشتري لـزوجك مجمـوعة من الـورود الطبيـعية
الكثيـرة وضعي يف وسـطها وردة صـناعيـة واحدة
جميلة وقـدمي له الباقـة مع كارت مكـتوب عليه
"س ـ ــأظل أحـبـك حـتـي ت ـ ــذبل آخـ ــر وردة"..حـتـي
مالبـ ـسـك ارتـ ــدي فـ ـسـتـ ــان ـ ـاً جـمــيالً مــنقـ ــوش ـ ـاً
ب ــال ــزه ــور وال ــورود وايـض ــا حقـيـبــتك وح ــذاؤك
واحــرصـي علــى إهــداء زوجك ول ــو وردة جمـيلــة
لتجددي معه مشاعر احلب واعادة الذكريات.

مـن امل ـسـنـني تفــضل املـقه ــى لـلق ــاء اص ــدقـ ــاء لهـم
ويـشــرح كيف ان حتـسن رواتـب املتقـاعـدين مـنحهم
فـرصـة لـرؤيـة اجملـتمع ثــانيــة كمــا منـحهم فـرصـة
تـأمل حقـيقيـة أو قـراءة متـأنيـة الخبــار البلـد من
خالل الصحف وميكن اعتـبار فئة الشـباب والطلبة
اجلـامعـيني مـن الفئـات املــواظبـة علـى اجللـوس يف
املقـاهــى واعتقـد ان الـسـبب يـرجع الـى عـدم وجـود
امك ــان أخ ــرى مـن ــاسـبـ ــة يف بغـ ــداد ميكــن لهـم مـن
خاللها ان يقضوا أوقاتهم فيها.
الطـالب اجلـامعي سيف سـامي /للمـقهى اثـر كبـير
يف نفـوس الناس فهـو يشعـرهم باأللفـة ويضع حداً
لـشعــورهم بـامللل والـرتـابـة فـفيه نـلعب (الـدمـينـو)
وميكـن لـنــا ان نــدخـن االركلـيــة كـمــا انه ال يـكلفـنــا
الكثير.
ويق ــول م ــوس ــى ق ــاضـي /ك ــاســب :ان املقه ــى املك ــان
ال ــوحيــد الــذي يــوف ــر لك فــرصــة للــراحــة فـبغــداد
خـاليـة متـامـاً من االمـاكن اخملـصصـة للقـاء النـاس
ومتتـعهم بــوقت يـسـتعيــدون فيه جـزءاً ممـا فقـدوه
جــراء العـنف الـطــاغي لـذا فـانـا اشـارك اصـدقــائي
مـشــاكلهـم أو اطلع عل ــى اخبــارهـم يف املقه ــى كمــا

ميكن لك يف املقهـى ان تتفـق على أعـمال جتـاية أو
ايــة أعمــال أخــرى ..ويـضـيف ان انقـطــاع الكهــربــاء
املـسـتمـر يــدفع بنـا الـى التـردد علـى املقهـى ملتـابعـة
الـقنوات الفضـائية وآخـر اخبار الـساعة إضـافة الى
ســد النقـص احلــاصل جـراء عــدم احتـسـاء الـشـاي
لساعات عند انشغالنا يف تأدية اعمالنا اليومية.
ويتـحدث األسـتاذ اجلـامعي سـالم الـصايف عـن كون
املقهـى احد االماكـن التي ميكن من خاللهـا للناس
ان يلتقــوا ويتبـادلـوا االحـاديـث أو ان يتعـرفـوا علـى
بعــضهـم الـبعـض كـم ــا ي ـشـكل اجللـ ــوس يف املقه ــى
نـوع ـاً من حـاجـة اإلنـسـان املـسـتمـرة لـرؤيــة النـاس
وسـم ــاعهـم ومـت ــابع ــة سلــوكـي ــاتهـم والـتع ــرف علــى
نظراتهم نحو ما يحدث نحو احلياة اجماالً.
واخيــراً ميكـن القــول ان املقهــى املكــان الــذي ميـنح
الـزبــائن جــزءاً من الـراحــة ويجعـلهم يـنظــرون من
هذه النافـذة الكبيرة الى بعضهم ولعله مكانً أليف
يـ ـ ــزيـ ـ ــد م ــن الف ــته الــنـ ـ ــاس اجملــت ــمع ـ ـ ــون وصخــب
اصـواتهم ورنـة مالعق الشـاي ولرمبـا يكـسر وحـشة
وعزلة عـمقتها رتابة اجـواء البيت وضغط االعمال
اليومية.

الرشق األوسط األكثر
اقباال ً عىل األزياء
اهلندية
نيودلهي/رويترز
نـيـ ــودلهـي :تغ ــزو األزيـ ــاء الهـن ــدي ــة
الــتقلـي ــدي ــة بـتف ــاصــيلهـ ــا الكـثـي ــرة
وتـصــامـيـمهــا الغـنـيــة ســوق االزيــاء
واملوضـة يف منطقـة اخلليج العـربي
والـشرق االوسـط حيث يـتزايـد عدد
املـ ـص ـم ـمــني مــن امل ـنـ ــطق ـ ــة ال ـ ــذيــن
يترددون على مشاهدة عروض أزياء
أسبوع املـوضة الهنـدية يف العـاصمة
نيـودلـهي بحثـا عن أفكـار وتصـاميم
جديدة.
ويـؤكـد مجلـس مـصمـمي االزيـاء يف
اله ـن ـ ــد إن  %60م ــن املق ــبل ــني عل ـ ــى
الـشــراء يف عــرض االزيــاء الــسنــوي
هم من الشرق االوسـط .وغالبيتهم
أصحاب متاجـر صغيرة يستطيعون
حتقــيق صـفقـ ــات جـي ـ ــدة مقـ ــارنـ ــة
باالسواق االوروبية األكثر غالءً .

اكتشاف صالة فرعونية يف مرص
اعداد  /عمران السعيدي
عثـر اآلثـاريــون يف مصــر علـى صـالـة
ف ــرع ــونـي ــة جـن ــوب م ــديـن ــة االقـص ــر
يق ــول ــون عـنه ــا ب ــانه ــا سـتكــشف عـن
معلــومــات هــامــة جــداً حــول كـيفـيــة
دفـن امل ـصـ ــريــني القـ ــدامـ ــى ملـ ــوتـ ــاهـم
والطـريقـة الـتي يقـيمــون فيهــا قبـور
هؤالء املوتى.
وق ـ ـ ــد اك ـتـ ـ ـشـف الـفـ ـ ـ ــريـق املـ ــص ـ ـ ــري-
ـ
االسـبــانـي لآلثــار صــالــة يف مـنـطقــة
(زاي ــرا اب ــو الـنج ــا) عل ــى ال ـش ــاطـيء
الغ ــربـي لــنه ــر الـنــيل ت ــوحـي بـ ــأنه ــا
مـوقع هـام لضـريح فـراعنـة قـدامـى..
ج ــاء ه ــذا عل ــى ل ـس ــان زاهـي ح ــواس
أمــني عـ ـ ــام اجملل ـ ــس االعلـ ـ ــى لآلث ـ ــار
املـصـريـة .ويـعتقــد علمـاء االثـار بـان
هـ ــذا االكـتـ ـش ـ ــاف يعـ ــود ال ـ ــى معـبـ ــد

وضــريح يـرمـز مـن خالل الــديكـورات
الـ ـ ــواضح ـ ــة ف ــيه الـ ـ ــى حق ـب ـ ــة حـكــم
الساللة الثـامنة عشرة (1314 -1580
قـبل املـيالد) وهـي فـتـ ــرة حكـم املـلك ــة
الفرعونية (هاتشبست).
وتعــرض الصـالـة كـيفيـة بنـاء املقـابـر
يف تـلك امل ــرحلــة واهـمـي ــة حكـم هــذه
املـمـلك ــة اجل ــديـ ــدة مق ــارن ــة ب ــاآلث ــار
املــوجــودة علــى جــدران مقــابــر أخــرى
مت العثور عليها يف وقت سابق.
ويقـ ـ ــول ك ـب ـيـ ـ ــر االثـ ـ ــاريــني ان طـ ـ ــول
الصـالــة يبلغ حـوالـي  34متـراً والـتي
تفتح علـى مساحـة الضريح الـرئيس
وهـي اط ــول ص ــالـ ــة مت العـثـ ــور علـيه
حـتــى االن .وأضــاف امل ـســؤول ق ــائالً:
انه مت العثـور علـى رسـومـات واضحـة

ف ــوق ج ــدران ه ــذه ال ـص ــال ــة تـ ــوضح
الـطقوس الـدينيـة التي كـانت متارس
من قبل املصريني القـدامى وعمليات
الدفن وحفر القبور واألضرحة.
تعتبر أضـرحة الـسلة امللـكية الثـامنة
عشرة والـتي غالبـاً ما يعثـر عليها يف
مـنــطقـ ــة وادي امللـ ــوك عل ــى الــضف ــة
الغ ـ ــرب ـي ـ ــة ل ــنه ـ ــر ال ـن ــيل مــن اآلث ـ ــار
الفـ ـ ــريـ ـ ــدة مــن نـ ـ ـ ــوعهـ ـ ــا يف الــت ـ ـ ــايخ
الفـرعونـي إذ يتم حفـر القبـر عمـيقاً
داخل املنـاطق اجلـبليــة وهي طـريقـة
أخــذت عن الـساللــة التـاسعـة عـشـرة
حلكام مصر الفراعنة .

عن  /ديلي ستار

طبيبة فرنسية تبدأ رحلة لعبور املحيط اهلندي
باريس /وكاالت
بـدأت الفـرنـسيـة رافــاييال لـو جــوفيلـو
رحلـة بحـريــة لعبــور احمليـط الهنـدي،
وغادرت الطبيبة البيطرية البالغة من
العمـر  45عـامـا من اكـسمـاوث الـواقعـة
عل ـ ــى مـ ــس ـ ــاف ـ ــة  1200شــم ـ ــال بــي ـ ــرث
عـاصمـة والية غـرب استـراليـا يف رحلة
تستمـر  75يوما ستقطع خاللها 6300
كــيلـ ــومـتـ ــر حـتـ ــى ت ــصل الـ ــى جـ ــزيـ ــرة
ريونيون قبالة السواحل االفريقية.
وقـبل سـت سن ــوات عبــرت لــو جــوفـيلــو
احملـيـط االطل ـسـي وبعــد عــامـني جــاء
دور الــبح ـ ــر املــت ـ ــوســط ويف ع ـ ــام 2003
عـبــرت احملـيـط الهــادي مـن بـيــرو الــى
بولينيزيا.
وستـبحــر لــو جــوفـيلــو عل ــى منت لــوح
شــراعي هــو اكثـر الـى القــارب منه الـى
الـلـ ـ ـ ــوح طـ ـ ـ ــولـه  7.8م ــتـ ـ ـ ــر ووزنـه 250
كيلوجراما.

لم يبقى شيئ لم نبعه

