
شارع دولة رئيس الوزراء !
علي ياسني

لقطات
من

فعاليات
اسبوع
املدى

الثقايف
الذي
اقيم

يف
اربيل

وقــــــــــــــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــــة

حـني أبــدع الـنحــات االيـطــالـي بـيــاتــرو كــانــونـيكــا
متـثال عبـد احملسن الـسعدون كـأول رئيس حكـومة
عـراقيـة يف أوائل عشـرينـيات القـرن املاضـي والذي
كـتـب وصـيـته املــشهـــورة  قـبل أن ميـــوت مـنـتحـــرا )
الشعـب يريـد اخلدمـة واالنكليـز اليوافقـون ( ، لم
يكن يف حسـبانه عـامئذ أن شـارعا رئـيسيـا ونابـضا
باحلياة يف العاصمة بغداد  سيطلق على منحوته
،تخليدا له وعرفانا ملواقفه الوطنية ، ولم يكن يف
حــسـبـــانه ، ايـضـــا، أن متـثـــال دولـــة رئـيــس الـــوزراء
وبعــد سـبعـني عــامــا سـيـنـتهـبه الـنــاهـبـــون ، نهــارا
جهارا ، عشيـة ربيع انهيار النظـام السابق وتهاوي

صنمه املقيت االكبر .
الشـارع الــذي مشـت عليه أحـداث وأجيـال لم يعـد

كما كان ...!.
لـيست هنـاك مقاه وال مـسارح وال أضـواء ، تنقطع
صلــته بــــاحلـيـــــاة وتغـلق احملــــال أبـــــوابهــــا قــبل ان
يـــنــــــســــــــدل الــــظـالم وتـهـــبــــط أشـــبــــــــاح الـلـــيـل مـــن

مجاهلها.
الشـارع الـذي كـان يضج بـاحلـركـة والـوجـوه ونبض
احلياة ومشاهير االطباء، ميأله اخلراب واالهمال
وبــســطـيــــات العــــاطلـني عــن العــمل يف مـــؤســســـات

الدولة.
مـن الـنـفق الــــذي حفـــر ســـاحـــة الــتحـــريـــر، يـبـــدأ
االحساس باالسى واملرارة على شارع ميوت كل يوم
بعــد الــرابعــة عـصــرا ،االزقــة املـتفــرعــة مـنه والـيه
تتــأسـن علـــى من فـيهـــا ، أكثــر الـبنــايــات مهجــورة
يــأكلهــا االهمــال والبعـض منهــا معلـونــة بكــاملهـا

لاليجار ، لكن من أين يأتي املستأجرون..؟!
شــارع املــشجــر الــذي احـتفــى بـنـطــاسـيـي الـطـب ،
أصـبح مهجــورا بعــد أن عبــر أكثــر االطبــاء حــدود
الـــــوطـن وأوصـــــدوا أبـــــواب عـيـــــاداتهــم ،بعـيـــــداعـن

مسدسات اخلاطفني ورصاصات القتلة املارقني .
صـــــور، وحـكـــــايـــــات، وأحــــــداث، ومفـخخـــــات مـــــوت،
وحـــواجـــز كــــونكـــريـتـيـــة ، ومــشـــردون مـنقــطعـــون ،
أطفـال وأزواج وشيـوخ يـتسـولـون ومشـاهـد مـؤسيـة
أكـثـــــر ايالمــــا تـقع يــــومـيــــا يف شــــارع دولــــة رئـيـــس

الوزراء!
اذن،  بعـد الرابعـة عصـرا ، تأفل احلـياة وتـنطفيء
جـــذوة الـــشعـــور بــنعـمـــة االمـن واالمـــان ، لـيــبقـــى
السعدون التمثال بقدمـه املأكولة يتطلع الى قفر

املكان ، وحيدا ميأله الفراغ والليل والنسيان !

*فرقة منير تقدم احدى حفالتها املوسيقية 
يف فندق الشيراتون.

*الصكار يلقي احدى روائعه الشعرية. *جانب من معرض منشورات 
مؤسسة املدى.

* بعد منافٍ ومغتربات، عناق وألفة ولقاء.
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القـاهـرة: اعلـن مـــديـــر مـــركـــز اخلـطـــوط
التـابع ملكتبة االسكندريـة عبد احلليم نور
الـدين ان املركـز سينظم  مـؤمترا ومعـرضا
دوليـا جلمـاليـات اخلط العـربي يف املكتـبة

يستغرق ثالثة ايام.
ويـتـطــرق املــؤمتــر حــسـب نــور الــديـن الــى
مـناقـشة "عـدة مواضـيع تتعلق بجـمالـيات
اخلــــط العــــــربــي وفــنـــــــونه حـــــــول العــــــالــم
واملــدارس اخملـتلفـــة التـي تعــاملـت معه يف

مبشاركة اخلطاط يوسف ذنون

مجاليات اخلط العريب يف مؤمتر دويل يف مكتبة االسكندرية
واحمـد البـشلي والعـراقي يـوسف ذنون
والـســوري احمـد املفـتي واالردنـي ادهم

حنش.
ويقـــام علــى هــامــش املــؤمتـــر معــرضــا
يـستمـر 11 يـومـا ويـضم 60 لـوحـة من
ابـــرز اعمـــال فنــانـي "جمـعيــة مـحمــد
ابـراهـيم للـخط العـربي" و"اجلـمعيـة
املصـرية الـعامـة للخط الـعربـي" الى

جانب فنانني من العالم العربي.

العالم االسالمي".
واخلــــطـــــــوط الــتــي ســيــتــم بـحــثـهـــــــا هــي
"جــمـــــالــيـــــات اخلــــط العـــــربـــي والهـــــويـــــة
العــــربـيــــة" و"الـتــــذوق اجلـمــــالـي لـلخــط
العـــــربــي قـــــدميـــــا وحـــــديــثــــــا" و"فلـــــسفـــــة
جـمـــالـيـــات اخلــط العـــربـي" و"جـمـــالـيـــات
اخلـــط العــــربــي يف العـمـــــارة االسالمـيــــة"
و"جذور الوحدة والتنوع العربي جماليا".
ومن ابـرز املـشــاركني يف املـؤمتــر البـاحـثني
املصريني مـحمد حسب اهلل وخـالد عزب

بغداد/ املدى
صـدر عـن دار الشـؤون الثقـافيـة العـامـة
كـتــــاب "املعـــارك االدبـيـــة حـــول حتـــريـــر
املـرأة يف الـشعــر العـراقـي املعـاصــر" من
تـأليف "محمـد جواد الغـبان" مـتضمـناً
خمسـة فصـول ومتهيـداً عن مالمح من
حيـاة املــرأة العــراقيــة قبل الـدعـوة الـى

حتريرها.
ومــــوضــــوع الـكـتــــاب جــــديــــد يف عــــرضه
ومـضـــاميـنه النه يــؤرخ حلـقبــة شعــريــة
حفلـت بـــاملعــارك االدبـيــة واملـطــارحــات
الشعـرية يف مـواضيع اجتمـاعية وفـنية

تخـص صميـم املرأة العـراقيـة من حيث
الـتعليـم والسفـور واحلجـاب والتقـاليـد
االجـتمـــاعيـــة املتـعلقــة بهــا بــاالضــافــة
الى ما يعاجله مـن املساجالت الشعرية
حــول الــزيــارة االولــى الـتـي قــامـت بهــا
الــسيــدة ام كـلثــوم الــى العــراق يف اوائل

الثالثينيات من القرن املاضي.
ويـذكـر ان الـكتـاب كــان عبـارة عـن بحث
تقــدم به الـغبــان الــى )مـنتــدى شــومــان
الـثقـــايف( يف عـمـــان عـــام 1996 وانـتهـــى
الى كتاب جديد يف موضوعه ويف مادته

االدبية الفريدة.

املعـارك االدبيـة حـول حتـريـر املـرأة

بغداد/ فيان الربيعي
عن نقـابـة صيـادلـة العـراق صـدر
ـــــــــــــــة الــعـــــــــــــــدد  االول مــــــن مــجــل
)الصيدلي العراقي ( وهي مجلة
علمـية ثقـافيـة وضم  العـدد عدة
مــــــــواضـــيـع ثـقــــــــافـــيــــــــة كــــــــان يف
مقــدمـتهــا، حــديـث العـــدد بقلـم
رئـيــس الـتحـــريـــر وكلـيـــة  بغـــداد
اثمــرت وحــان قـطــافهــا وتغــطيــة
ملـؤمتـر احتـاد الـصيـادلــة العــاملي
الدورة 56 الـذي عقد يف القـاهرة
وتـــأسـيــس اجلــمعـيــــة العـــراقـيـــة

للصيدلة السريرية.
ومــن املـــــواضـــيع االخــــــرى كلــيـــــة
بغـداد للـصيـدلـة - تخـرج الـدورة
االولــى من صيـادلتهـا. ومـوضـوع
املـــــســنــــــون واالدويــــــة والــــــذاكــــــرة
والــدمــاغ ..ارشـيف عـجيـب وسلــة
مهـــمالت فــــضال عــن مــــــواضـــيع

ـ ـ

ثقـافيـة اخـرى من ضـمنهـا شيء
ممـايــرويه التـاريـخ ويف  الثقـافـة
العــــامــــة مــــوضــــوع عـن )اخــــوان
الـصفــا( وكــذالـك ملحق بــاللغــة
االنكـليــزيــة لـبعـض املــواد املـهمــة

املنشورة يف العدد.

)الصيديل العراقي( يف  عددها االول
نيروبي:

قــال جــو خـــاميـسـي النــائـب عن
مــنـــطقـــــة كــيلــيفــي ان عـــشـــــرات
الــتــمـــــاســيح رصـــــدت يف شـــــوارع
مـدينـة كـيفيلـي السـاحليـة )550
كلم جنوب شرق نيروبي( ما اثار

قلق ومخاوف السكان.
وشــوهـــد نحـــو ثالثـني متــســاحــا
قـــــــــرب احلـــــــــدائـق الـعـــــــــامـــــــــة او
حـــضــــــانـــــــات االطفــــــال يف هــــــذه
املـدينـة الـتي اوقعت الـفيضـانـات
فيها االسبوع املاضي ستة قتلى.
وصــرح خـــاميـسـي للـصحــافـيني
"تـــأكـــدنـــا ان مـيـــاه الفـيـضـــانـــات
نـقلـت مـعهــــا متــــاسـيـح تقـتــــرب
بـــــشــكل خـــطــيــــــر مــن املــنـــــــاطق

السكنية".

متاسيح يف مناطق سكنية  يف كينيا
 واضــــــاف "نخــــشــــــى ان تهـــــاجــم
الــتــمــــــاســيـح االطفــــــال الــــــذيــن

يحبون االستحمام".
ومـــوسم االمـطــار بــدأ حـــاليــا يف
كيـنيــا حـيث تــوقع الـفيـضــانــات
ضحـــايـــا بـــانـتــظــــام خالل هـــذه

الفترة من السنة.
وسـاهـمت االمـطـار الـتي ارغـمت
عــشـــرات االف االشخـــاص علـــى
مغـادرة قــراهم، يف تفــاقم االزمـة
االنـــســــانـيــــة الـتـي كــــانـت بــــدأت
بـسبب موجة جفاف ضربت عدة

دول يف شرق افريقيا.
كـــمـــــــــا اتـلـفـــت الـفـــيـــــضـــــــــانـــــــــات
احملــــــــــــاصــــيـل وعــــــــــــرقـلــــت نـقـل
املـــســــاعـــــدات الغــــذائـيـــــة بقـــطع

طرقات رئيسية مهمة.

بسبب الفيضانات

بكني: متـكنت الصني مـن تصنيع أول "انـسان آلي
شخصي" خـاص بها ميكنه تقـدمي خدمات داخل

املنزل.
وفقـــاً ملـــا صـــرحـت به وكـــالـــة األنـبـــاء الــصـيـنـيـــة
"شـيـنخــوا" مـضـيفــة بــأن االنــســان اآللـي كـــذلك
يقــــــدم مهـــــارات أخـــــرى تــــشــمل الـــــدخــــــول علـــــى
االنـتــرنـت واطالع مـــالكـيه علــى األخـبــار وحــالــة

الطقس.
وميـكــن لالنـــســــان االلـي املـــسـمــــى لـيـــــاجنلـيــــاجن
والـبــــالغ طــــوله 80 سـنـتـيـمـتـــراً، الــسـيـــر وجتـــاوز
العـوائق بـسهـولـة إضـافــة إلي أدائـه ملهمـات وفقـاً

للتعليمات الصادرة له من اإلنسان .
كـمــا أن بـــإمكـــانه تقــدمي اخلــدمــات الـتعلـيـمـيــة
والتـــرفيـهيــة واألمـنيــة إضــافــة إلـي قيــامه بــدور
املــســـاعـــد الـــشخـصـي.وقـــد بعـث أحـــد العـــاملـني
بـالـشـركـة بـرسـالـة قـصيـرة عبـر الهــاتف احملمـول
إلي االنـســان االلي يـســأله فـيهــا عن األوضـاع يف
املنـزل ليـرد ليـاجنليـاجن خالل دقيـقتني بـرسـالـة
مفادهـا أن درجة احلـرارة 22 درجة مئـوية وأن كل

شىء يسير بشكل طبيعي يف املنزل.

انسان آيل للخدمة داخل املنزل 
لوس اجنلوس: تعـود مغنيـة البوب مـادونا
مجـــددا إلـــى ركـــوب صهـــوة احلـصــــان، لكـن
هذه املرة ألخذ صـور ستمأل 58 صفحة من
عــــدد مـجلــــة w لــــشهــــر  حــــزيـــــران املقــبل،
والــــذي سـيـنــــزل إلــــى األســــواق يف 17  أيــــار

اجلاري.
مادونا كـانت تعرضت يف السـادسة عشر من
آب املــاضي حلـادث سقـوط عـن حصـان أدى
إلــــى إصــــابــتهــــا بـكـــســــر يف إحـــــدى فقــــرات
عــمـــــودهـــــا الـفقـــــري ورضــــــات يف قفـــصهـــــا

الصدري باإلضافة إلى كسر ذراعها.
وسـتحـتل مــادونــا )47 عــامـــا( غالف العــدد
مـرتـديـة لبـاس الفـروسيـة، وجـوربـا مـشبكـا.
وستـظهر مادونا يف لقطـات مختلفة برفقة
سـتــة أحـصـنــة أنــدلــسـيـــة، وفق أســوشـيـتــد

برس.
أمـــا مـن جهـــة نــشـــاطهـــا الفـنـي، فـتـنــطلق
املغـنيـة العــامليـة يف جـولـة فـنيــة تبـدأ يف 21
أيار اجلاري من مدينة لوس أجنلوس حتت

مادونا تعود اىل الفروسية

عـنـــوان "جـــولـــة االعـتـــرافـــات" دعـمـــا آلخـــر
ألبـومـاتهـا الغنـائيـة "اعتـرافـات علـى حلبـة

الرقص" الذي صدر عام 2005 .


