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مبشاركة اخلطاط يوسف ذنون

مجاليات اخلط العريب يف مؤمتر دويل يف مكتبة االسكندرية
القـاهـرة :اعلـن م ــدي ــر م ــرك ــز اخلـط ــوط
التـابع ملكتبة االسكندريـة عبد احلليم نور
الـدين ان املركـز سينظم مـؤمترا ومعـرضا
دوليـا جلمـاليـات اخلط العـربي يف املكتـبة
يستغرق ثالثة ايام.
ويـتـطــرق املــؤمتــر ح ـسـب نــور الــديـن الــى
مـناقـشة "عـدة مواضـيع تتعلق بجـمالـيات
اخلـ ــط العـ ـ ــربــي وف ـن ـ ـ ــونه ح ـ ـ ــول العـ ـ ــالــم
واملــدارس اخملـتلف ــة التـي تعــاملـت معه يف

العالم االسالمي".
واخل ـ ـط ـ ـ ــوط ال ـتــي س ـي ـتــم بـح ـثـه ـ ـ ــا هــي
"ج ـم ـ ــال ـي ـ ــات اخلـ ــط الع ـ ــرب ــي واله ـ ــوي ـ ــة
العـ ــربـيـ ــة" و"الـتـ ــذوق اجلـمـ ــالـي لـلخــط
الع ـ ــربــي ق ـ ــدمي ـ ــا وح ـ ــدي ـثـ ـ ــا" و"فل ـ ــسف ـ ــة
جـم ــالـي ــات اخلــط الع ــربـي" و"جـم ــالـي ــات
اخل ــط العـ ــربــي يف العـم ـ ــارة االسالمـيـ ــة"
و"جذور الوحدة والتنوع العربي جماليا".
ومن ابـرز املـشــاركني يف املـؤمتــر البـاحـثني
املصريني مـحمد حسب اهلل وخـالد عزب

واحمـد البـشلي والعـراقي يـوسف ذنون
والـســوري احمـد املفـتي واالردنـي ادهم
حنش.
ويق ــام علــى هــامــش املــؤمت ــر معــرضــا
يـستمـر  11يـومـا ويـضم  60لـوحـة من
اب ــرز اعم ــال فنــانـي "جمـعيــة مـحمــد
ابـراهـيم للـخط العـربي" و"اجلـمعيـة
املصـرية الـعامـة للخط الـعربـي" الى
جانب فنانني من العالم العربي.

املعـارك االدبيـة حـول حتـريـر املـرأة
بغداد /املدى
صـدر عـن دار الشـؤون الثقـافيـة العـامـة
كـتـ ــاب "املع ــارك االدبـي ــة ح ــول حت ــري ــر
املـرأة يف الـشعــر العـراقـي املعـاصــر" من
تـأليف "محمـد جواد الغـبان" مـتضمـناً
خمسـة فصـول ومتهيـداً عن مالمح من
حيـاة املــرأة العــراقيــة قبل الـدعـوة الـى
حتريرها.
ومـ ــوضـ ــوع الـكـتـ ــاب جـ ــديـ ــد يف عـ ــرضه
ومـض ــاميـنه النه يــؤرخ حلـقبــة شعــريــة
حفلـت ب ــاملعــارك االدبـيــة واملـطــارحــات
الشعـرية يف مـواضيع اجتمـاعية وفـنية

بسبب الفيضانات

متاسيح يف مناطق سكنية يف كينيا
نيروبي:
قــال جــو خ ــاميـسـي النــائـب عن
م ـن ــطق ـ ــة كــيلــيفــي ان عـ ـش ـ ــرات
ال ـت ـم ـ ــاســيح رص ـ ــدت يف ش ـ ــوارع
مـدينـة كـيفيلـي السـاحليـة (550
كلم جنوب شرق نيروبي) ما اثار
قلق ومخاوف السكان.
وشــوه ــد نح ــو ثالثـني مت ـســاحــا
ق ـ ـ ـ ــرب احل ـ ـ ـ ــدائـق الـع ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــة او
حـ ـضـ ـ ــان ـ ـ ــات االطفـ ـ ــال يف هـ ـ ــذه
املـدينـة الـتي اوقعت الـفيضـانـات
فيها االسبوع املاضي ستة قتلى.
وصــرح خ ــاميـسـي للـصحــافـيني
"ت ــأك ــدن ــا ان مـي ــاه الفـيـض ــان ــات
نـقلـت مـعهـ ــا متـ ــاسـيـح تقـتـ ــرب
بـ ـ ـشــكل خـ ـط ـيـ ـ ــر مــن امل ـن ـ ـ ــاطق
السكنية".

واضـ ـ ــاف "نخ ـ ـشـ ـ ــى ان ته ـ ــاجــم
ال ـت ـمـ ـ ــاس ـيـح االطفـ ـ ــال الـ ـ ــذيــن
يحبون االستحمام".
وم ــوسم االمـطــار بــدأ ح ــاليــا يف
كيـنيــا حـيث تــوقع الـفيـضــانــات
ضح ــاي ــا ب ــانـت ـظـ ــام خالل ه ــذه
الفترة من السنة.
وسـاهـمت االمـطـار الـتي ارغـمت
ع ـش ــرات االف االشخ ــاص عل ــى
مغـادرة قــراهم ،يف تفــاقم االزمـة
االنـ ـسـ ــانـيـ ــة الـتـي كـ ــانـت بـ ــدأت
بـسبب موجة جفاف ضربت عدة
دول يف شرق افريقيا.
كـ ـم ـ ـ ـ ــا اتـلـف ــت الـفـ ـيـ ـ ـض ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــات
احملـ ـ ـ ـ ـ ــاص ـ ـيـل وعـ ـ ـ ـ ـ ــرقـلـ ــت نـقـل
املـ ـسـ ــاع ـ ــدات الغـ ــذائـي ـ ــة بق ــطع
طرقات رئيسية مهمة.

(الصيديل العراقي) يف عددها االول
بغداد /فيان الربيعي
عن نقـابـة صيـادلـة العـراق صـدر
الــعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد االول مـ ـ ــن م ـجــلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
(الصيدلي العراقي ) وهي مجلة
علمـية ثقـافيـة وضم العـدد عدة
مـ ـ ـ ــواضـ ـيـع ثـقـ ـ ـ ــافـ ـيـ ـ ـ ــة كـ ـ ـ ــان يف
مقــدمـتهــا ،حــديـث الع ــدد بقلـم
رئـيــس الـتح ــري ــر وكلـي ــة بغ ــداد
اثمــرت وحــان قـطــافهــا وتغــطيــة
ملـؤمتـر احتـاد الـصيـادلــة العــاملي
الدورة  56الـذي عقد يف القـاهرة
وت ــأسـيــس اجلــمعـيـ ــة الع ــراقـي ــة
للصيدلة السريرية.
ومــن امل ـ ــواض ــيع االخـ ـ ــرى كل ـي ـ ــة
بغـداد للـصيـدلـة  -تخـرج الـدورة
االولــى من صيـادلتهـا .ومـوضـوع
املـ ـ ـس ـنـ ـ ــون واالدويـ ـ ــة والـ ـ ــذاكـ ـ ــرة
والــدمــاغ ..ارشـيف عـجيـب وسلــة
مه ــمالت فـ ــضال عــن مـ ـ ــواض ــيع

ثقـافيـة اخـرى من ضـمنهـا شيء
ممـايــرويه التـاريـخ ويف الثقـافـة
العـ ــامـ ــة مـ ــوضـ ــوع عـن (اخـ ــوان
الـصفــا) وكــذالـك ملحق بــاللغــة
االنكـليــزيــة لـبعـض املــواد املـهمــة
املنشورة يف العدد.

تخـص صميـم املرأة العـراقيـة من حيث
الـتعليـم والسفـور واحلجـاب والتقـاليـد
االجـتم ــاعي ــة 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
الـثق ــايف) يف عـم ــان ع ــام  1996وانـته ــى
الى كتاب جديد يف موضوعه ويف مادته
االدبية الفريدة.

حـني أبــدع الـنحــات االيـطــالـي بـيــاتــرو كــانــونـيكــا
متـثال عبـد احملسن الـسعدون كـأول رئيس حكـومة
عـراقيـة يف أوائل عشـرينـيات القـرن املاضـي والذي
كـتـب وصـيـته املــشه ــورة قـبل أن مي ــوت مـنـتح ــرا (
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
ح ـسـب ــانه  ،ايـض ــا ،أن متـث ــال دول ــة رئـيــس ال ــوزراء
وبعــد سـبعـني عــامــا سـيـنـتهـبه الـنــاهـب ــون  ،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 بـ ــاحلـي ـ ــاة وتغـلق احملـ ــال أب ـ ــوابهـ ــا قــبل ان
يـ ـن ـ ـ ـسـ ـ ـ ــدل ال ـ ـظـالم وتـهـ ـبـ ــط أشـ ـبـ ـ ـ ــاح الـلـ ـيـل م ــن
مجاهلها.
الشـارع الـذي كـان يضج بـاحلـركـة والـوجـوه ونبض
احلياة ومشاهير االطباء ،ميأله اخلراب واالهمال
وب ـس ـطـيـ ــات العـ ــاطلـني عــن العــمل يف م ــؤس ـس ــات
الدولة.
مـن الـنـفق الـ ــذي حف ــر س ــاح ــة الــتح ــري ــر ،يـب ــدأ
االحساس باالسى واملرارة على شارع ميوت كل يوم
بعــد الــرابعــة عـصــرا ،االزقــة املـتفــرعــة مـنه والـيه
تتــأسـن عل ــى من فـيه ــا  ،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
ال ـ ــوطـن وأوص ـ ــدوا أب ـ ــواب عـي ـ ــاداتهــم ،بعـي ـ ــداعـن
مسدسات اخلاطفني ورصاصات القتلة املارقني .
ص ـ ــور ،وحـك ـ ــاي ـ ــات ،وأحـ ـ ــداث ،ومفـخخ ـ ــات م ـ ــوت،
وح ــواج ــز كـ ــونك ــريـتـي ــة  ،وم ـش ــردون مـنقــطع ــون ،
أطفـال وأزواج وشيـوخ يـتسـولـون ومشـاهـد مـؤسيـة
أكـث ـ ــر ايالمـ ــا تـقع يـ ــومـيـ ــا يف شـ ــارع دولـ ــة رئـي ــس
الوزراء!
اذن ،بعـد الرابعـة عصـرا  ،تأفل احلـياة وتـنطفيء
ج ــذوة ال ــشع ــور بــنعـم ــة االمـن واالم ــان  ،لـيــبق ــى
السعدون التمثال بقدمـه املأكولة يتطلع الى قفر
املكان  ،وحيدا ميأله الفراغ والليل والنسيان !

انسان آيل للخدمة داخل املنزل

مادونا تعود اىل الفروسية

بكني :متـكنت الصني مـن تصنيع أول "انـسان آلي
شخصي" خـاص بها ميكنه تقـدمي خدمات داخل
املنزل.
وفقـ ـاً مل ــا ص ــرحـت به وك ــال ــة األنـب ــاء ال ـصـيـنـي ــة
"شـيـنخــوا" مـضـيفــة بــأن االن ـســان اآللـي ك ــذلك
يقـ ـ ــدم مه ـ ــارات أخ ـ ــرى ت ـ ـشــمل ال ـ ــدخـ ـ ــول عل ـ ــى
االنـتــرنـت واطالع م ــالكـيه علــى األخـبــار وحــالــة
الطقس.
وميـكــن لالنـ ـسـ ــان االلـي املـ ـسـمـ ــى لـي ـ ــاجنلـيـ ــاجن
والـبـ ــالغ طـ ــوله  80سـنـتـيـمـت ــراً ،ال ـسـي ــر وجت ــاوز
العـوائق بـسهـولـة إضـافــة إلي أدائـه ملهمـات وفقـاً
للتعليمات الصادرة له من اإلنسان .
كـمــا أن ب ــإمك ــانه تقــدمي اخلــدمــات الـتعلـيـمـيــة
والت ــرفيـهيــة واألمـنيــة إضــافــة إلـي قيــامه بــدور
امل ـس ــاع ــد ال ــشخـصـي.وق ــد بعـث أح ــد الع ــاملـني
بـالـشـركـة بـرسـالـة قـصيـرة عبـر الهــاتف احملمـول
إلي االنـســان االلي يـســأله فـيهــا عن األوضـاع يف
املنـزل ليـرد ليـاجنليـاجن خالل دقيـقتني بـرسـالـة
مفادهـا أن درجة احلـرارة  22درجة مئـوية وأن كل
شىء يسير بشكل طبيعي يف املنزل.

لوس اجنلوس :تعـود مغنيـة البوب مـادونا
مج ــددا إل ــى رك ــوب صه ــوة احلـصـ ــان ،لكـن
هذه املرة ألخذ صـور ستمأل  58صفحة من
عـ ــدد مـجلـ ــة  wلـ ــشهـ ــر حـ ــزي ـ ــران املقــبل،
والـ ــذي سـيـنـ ــزل إلـ ــى األسـ ــواق يف  17أيـ ــار
اجلاري.
مادونا كـانت تعرضت يف السـادسة عشر من
آب املــاضي حلـادث سقـوط عـن حصـان أدى
إلـ ــى إصـ ــابــتهـ ــا بـكـ ـسـ ــر يف إح ـ ــدى فقـ ــرات
ع ـم ـ ــوده ـ ــا الـفق ـ ــري ورضـ ـ ــات يف قف ــصه ـ ــا
الصدري باإلضافة إلى كسر ذراعها.
وسـتحـتل مــادونــا ( 47عــام ــا) غالف العــدد
مـرتـديـة لبـاس الفـروسيـة ،وجـوربـا مـشبكـا.
وستـظهر مادونا يف لقطـات مختلفة برفقة
سـتــة أحـصـنــة أنــدل ـسـي ــة ،وفق أســوشـيـتــد
برس.
أم ــا مـن جه ــة ن ـش ــاطه ــا الفـنـي ،فـتـنــطلق
املغـنيـة العــامليـة يف جـولـة فـنيــة تبـدأ يف 21
أيار اجلاري من مدينة لوس أجنلوس حتت
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