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طلبـت منه ان يحـدثنـي عن اطفـالـه وكيف تعـاملـوا مع
الغـربة ،فقال انهم حـني استغرقوا يف حيـاتهم اجلديدة،
لم يعيـشوا حـالة الغـربة كمـا يعيـشها هـو املوجـوع بحب
وطـنه واملــرغـم علــى مفــارقـته  ..قــال انهـم سعــداء جــداً
وانهم سـرعـان مــا اتقنــوا اللغـة الــصعبــة للـدولـة الـتي
اسـتقــروا فـيهــا ،وروى لـي كـيف ان ابـنه االصغــر امـضــى
فتـرة يف املـدرسـة من دون ان يـنطـق بكلمــة لشـدة خجله
واستغـرابه الوجـوه احمليطـة به فمـا كان مـن معلمته اال
ان زارت اسـرته بعـد إجـراء اخـتبـارات علـيه لتـســألهم ان
كان لـديه مشكلـة يف النطق ،وملـا نفى والـده ذلك طلبت
منهـم تصـويـره وتــسجيل حـركــاته لتقـتنع بقـدرته علـى
الكالم ،..فاملعلـمات هنـاك -كما قـال لي -يقمن بـزيارات
دوريـة الـى جـميع دور الـطلبـة والطـالبـات لالطالع علـى
حـي ــاتهـم اخل ــاص ــة وكـيفـي ــة عـيــشهـم وم ــاذا ي ــأكل ــون أو
يـشربـون والهوايـات التـي ميارسـونها يف الـدار ،كمـا تقوم
املعـلمـة بــاالطالع علـى غـرفـة الـطــالب اخلـاصــة ولعـبه
وفــراشه واالضــاءة ولــون الــورق الــذي غلفـت به الغــرفــة
وهل ان اللــون مـط ــابق لعـمــر الـطـفل وشخـصـيـته الــى
آخره من االمور العجيبة والغريبة التي يتبعونها هناك
للعـنــايــة بــالــطفل وتـن ـشـئـته تـن ـشـئ ــة نف ـسـي ــة وعقلـيــة
وجسديـة سليمة ،بـاختصار فـان الطفل هنـاك هو امللك
واجلميع بخدمته إضافة الى ان وصوله الى أية مرحلة
دراسيـة يعتمد على كفـاءته وذكائه فقد يـدخل اجلامعة
يف سن الـسابعـة عشـرة إذا كان ذكـياً ..وقـبل ان يسـترسل
يف احلـديـث عن تفـاصـيل أكثــر ،يبـدو انـه سمع تـنهيـدة
ان ـطـلقـت رغـم ـ ـاً عـنـي ،فـ ـسـ ــألـنـي :لـم تـكلـمـيـنـنـي عـن
اطفالك ،كيف حالهم؟
لم اشأ ايالمه أو احـراجه بوصف حـالة مـناقضـة ملا رواه
لي لكني شعرت باحلاجة الى البوح فقلت له:
غ ــاب اوالدي معـظـم أي ــام العــام الــدراسـي ب ـسـبـب عـطل
رسميـة متعـددة االسبـاب ،ولم يصلـوا يف أيام أخـرى الى
املـدارس بـسبب قـطع الطـرق واالزدحـامـات النـاشئـة عن
التفجيرات وما الى ذلك..
قلت له ان مـديرة مـدرسة األطفـال تطـلب مني اال اقلق
بشـأن انخفاض مستواهم الـدراسي فاملهم هو سالمتهم
الن املـ ــوت يـتـ ــربــص بـ ــاجلـمـيـع وان اغلـب مـعلـم ـ ــاتهـم
يــرت ــدين االســود حــزن ـاً علــى اقــاربهـن واحبـتهـن وليـس
لديهن "واهس" للتـدريس! ..رويت له كيف عاشت ابنتي
أزمة نـفسية طوال أيـام بعد مشاهـدتها مقتل رجل على
أيـدي مـسـلحني يف الـطــريق الـى املـدرســة ،وكيف قـضـى
صغـي ــري أي ــامـ ـاً ي ــرى فـيه ــا يف احللـم اشالء مـتـن ــاث ــرة
فيـصرخ وال يـسعه حضـني لشـدة هلعه فقـد شاهـد جثة
ابن عـمه وهي تـتنـاثـر علـى األرض اشالء بعـد ان داست
سـيـ ــارته عـبـ ــوة نـ ــاسفـ ــة ..قلــت له ان أوالدي لـم يـ ــزوروا
مــديـن ــة العــاب مـن ــذ اشهــر ولـم ي ـسـتـطـيعــوا ممــارســة
األلعـاب االلكتـرونيـة النقطـاع الكهـرباء املـستمـر ،وكدت
احـدثه عـن اشيـاء أخـرى لـوال انه قــاطعنـي بنفــاد صبـر
وألـم :متــى يـكتـمل تــشكـيل حكــومـتكـم؟ ..متــى يـتفــرغ
املـ ـسـ ــؤولـ ــون لـتـحقــيق االمـ ــان لـكـم؟ ..هـنـ ــا ،شعـ ــرت ان
احـاديثنـا وصلت الـى نفق مـظلم فحـاولت انهـاء املكـاملة
متذرعـة بتأخر الوقت وحاجتي الى النوم مبكراً ألكسب
بعـض ال ــوقـت قـبل ان تـنقــطع الـكه ــرب ــاء ويـنف ــد وق ــود
املولدة وأعيش صراعاً مع احلر والبعوض!!
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غضبة الطبيعة يف اندونيسيا
جـــاكـــارتـــا :أمـ ـ ــرت الـ ـ ــسلـ ـطـ ـ ــات
االندونيسيـة باالجالء االجباري
لـآلالف م ــن ال ـ ـ ـس ـكـ ـ ـ ــان الـ ـ ـ ــذي ــن
يقـطـن ــون عل ــى سفــوح الـبــركــان
املعروف باسم جبل ميرابي.
ومت رفع حـالة الـتأهب الـى احلد
االقـ ـصـ ـ ــى وهـ ـ ــو مـ ـ ــا تـ ـ ــرافـق مع
حت ـ ـ ـ ــذي ـ ـ ـ ــر م ــن ث ـ ـ ـ ــوران وشـ ـيــك
للبركان.

وكانـت سحابـة غازيـة ناجـمة عن
آخـ ــر ث ـ ــوران للـبـ ــرك ـ ــان يف العـ ــام
 1994ادت ال ـ ـ ـ ـ ــى مـق ـ ـتـل س ـ ـتـ ــني
شـخـ ـ ـص ـ ـ ـ ــا . .وق ـ ـ ـ ــال مـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــؤول
ان ــدونيــسي "قـمنــا هــذا الــصبــاح
بــرفع حــال ــة الت ــأهب الــى احلــد
االعلـى ومت ابالغ جمـيع السـكان
بضرورة الرحيل فورا".
ويـشـار الـى ان هنـاك  129بـركـانـا

نــاشطـا يف انــدونيـسيـا الـتي تقع
يف اطــار مــا يعــرف ب ــاسم "حــزام
النار".
يف غ ـضـ ــون ذلـك ،تعـ ــرض اقلـيـم
آتـشـيه الــى زلــزال دفع بعــدد من
السكان الى اخالء منازلهم.
واش ــارت الـتق ــاري ــر االولـي ــة ال ــى
ع ـ ــدم وق ـ ــوع ضح ـ ــاي ـ ــا او اض ـ ــرار
مادية.

الشاي االخرض مرشوب الصحة السحري
العواصم :الشاي األخضر هـو أوراق نبات الشاي
الطـازجة كـما يـتم جمعـها يف الـبالد التي تـزرعه ،
مـثل الــصني والـهنــد وسـيالن  ،وهــو الـشــاي الــذي
ي ـ ـش ـ ــربـه أهل ه ـ ــذه ال ـبـالد يف األصل  .وع ـن ـ ــدم ـ ــا
اسـتعمــر االجنليـز هــذه املنـاطق وعـرفـوا الـشـاي ،
شحنوه بـانتظام الى بالدهـم يف سفن متخر عباب
الـبحــار واحملـيـطــات لفـتــرات طــويلــة يف جــو حــار
قـائظ ورطوبـة شديدة  .وهـكذا كانـت أوراق الشاي
اخلـضــراء تـتــأك ـســد وتـتحــول ال ــى اللــون األســود
نتيجـة احلرارة والرطوبة الـتي يتعرض لها أثناء
الشحن  ،ومن هنا عرف الشاي األسود يف كل بالد
العــالـم بعــدمــا أصـبح م ـش ــروب االجنلـيــز األول ،
ب ــال ــرغـم مـن أن ت ــأك ـس ــد أوراق ال ـش ــاي اخلـض ــراء
وحتــولهــا الــى اللــون األســود كــان يفقــدهــا بعـض

خ ــواصه ــا  .ولـم يع ــرف الع ــالـم ال ـش ــاي األخـض ــر
وقــتهـ ــا  ،ولفـت ــرة طـ ــويلـ ــة بع ــد ذلـك  ،بل أدمـن ــوا
ال ـش ــاي األس ــود الـتـقلـيـ ــدي  ،فك ــان ــوا يـتعـم ــدون
أكـ ـسـ ــدة أوراقه لـكـي تــتحـ ــول الـ ــى اللـ ــون األسـ ــود
املعـروف  ،وهـو يـأتـي من نفـس أوراق نبـات الـشـاي
الــذي يــأتـي مـنه أيـضــا ال ـشــاي األخـض ــر ويعــرف
عل ـم ـي ـ ــا ب ـ ــاســم ن ـب ـ ــات "ك ـ ــامــيل ـي ـ ــا س ـن ـي ـن ـ ـس ـيـ ــس
 Camellia sinensis " .ولـلـح ـ ـص ـ ـ ــول عـل ـ ـ ــى
ال ـش ــاي األس ــود يجـب أن تـت ــأك ـس ــد أوراق ال ـش ــاي
بالـكامـل  ،بينمـا يتعـرض الشـاي األخضـر لبعض
الـتــبخـي ـ ــر اخلفــيف قــبل أن يـتـ ــرك لـكــي يجـفف
ويستعمـل بعد ذلك  .ومؤخرا عرف العالم الشاي
األخضر  ،وبـدأ يعرف املـزيد عن فـوائده مـع تطور
األبحاث لدراسته .

يف املركز الثقايف للطفل:

مهرجان للمرح يف العطلة الصيفية

بغداد /املدى
ي قـيـم ا مل ــر ك ــز ا لـث ق ــايف ل لــطفل
ال عـراقي مهر جـان املرح لصيف
. 2006
و يـتـضـمـن امل ه ــر ج ــان دورات يف
نـ ـظـ ـ ــام ا حلـ ـ ــا س ـبـ ـ ــات وا لـ ـ ــر ســم
وا ملــو سـي ق ــى وال بــا لـيه وا ملـســرح

واللغة االنكليزية..
و قــالت د .فــاتن ا جلـراح مـد يـرة
املركز ان ال هـدف من إقامة هذه
ا لـ ــدورات هـ ــو تـنـمـيـ ــة ا ملـ ــوا هـب
ال ف ـن ـيـ ـ ــة لـ ـ ــدى ا لـ ـطـفل ح ـيــث
ست كـون م خـص صـة لألط فـال ما
بـني عـم ــر سـت سـن ــوات ا ل ــى 15

سنة.
تـ ـبـ ـ ـ ــدأ ا لـ ـ ـ ــدورات يف االول م ــن
ش هــر حــز يــران  2006و ت ـسـتـمــر
ملــدة ثال ثــة اش ه ــر وت كــون ع لــى
شــكل دورات ي ـ ــو م ـي ـ ــة تـ ـش ـتــمل
ع ل ـ ـ ــى ثالث م ـ ـ ــواد ي خ ـتـ ـ ــار هـ ـ ــا
الطفل بنفسه..

نور ترفض تشبيهها بنيكول سابا
القـــاهـــرة :رف ـ ـض ــت املـ ـمـ ـثـل ـ ـ ــة
اللـبنــانيـة نـور طـلب مخـرج فـيلم

"رق احلبيـب" بتغييـر لون شعـرها
الي اللون األصفر ،حـتى يتناسب

شـكـله ـ ـ ــا مع ط ـب ــيعـ ـ ــة دورهـ ـ ــا يف
الفيلم.
بــررت نــور رفــضهــا هــذا ب ــأنهــا ال
تــري ــد أن تكــون شـبـيه ــة الفـنــانــة
اللـبنــانيـة نـيكـول سـابـا ،وخـاصـة
بعــد ان اعتـذرت سـابــا عن الـدور،
وتــدور أحــداث الـفيـلم ح ــول فتــاة
شقـ ــراء تقع يف حـب ش ــاب أسـم ــر
اللون الذي يجسده محمد منير،
مم ــا يع ــرضه ــا لــضغ ــوط كـثـي ــرة
لتتنازل عن هذا احلب.
"رق احل ـب ـيــب" بـ ـط ـ ــول ـ ــة شـ ـ ــريف
مـنيـر ،وعال غــامن ،ومحمـد مـنيـر
قصـة وسيناريو وحـوار أحمد عبد
الفتاح ،ومن إخراج خالد يوسف.
جـديـر بـالـذكـر ان آخـر أعمـال نـور
الــسيـنم ــائي ــة فيـلم "ظــرف طــار"
الـ ــذي حـقق جنـ ــاحـ ــا كـبـي ـ ــرا مع
النـجم الكـوميـدي أحمـد حلـمي،
ومجــدي كــامل ،و تــألـيف مـحمــد
فضل وإخراج وائل إحسان.

دكــتــــــور زيفـــــاغـــــو مـــــسلـــــسل رويس
مـوسكو:بــدأت قنـاة تلفـزيــون ان تي يف الــروسيـة عـرض
رواية الشـاعر الروسي الكـبير بوريـس باسترنـاك مسلسال
تلفــزيــونيــا يف  11حلقــة من إخــراج الكــسنــدر بــروشـكني
ويـ ـ ــؤدي دور زيف ـ ــاغ ـ ــو امل ـمــثل ال ـ ــروســي امل ـ ــشه ـ ــور اولــيغ
مـيـن ـشـيكــوف و املـمـثلــة صــاعــدة الـنجــومـيــة ت ـشــولـبــان
خـامـاتـوفـا بـدور الرا .وحتـولـت دكتــور زيفـاغـو الـى عـمل
سيـنمــائـي يف الغــرب ع ــام  1965من اخــراج ديـفي ــد ليــون
وبطـولة عـمر الـشريـف وجولـي كريـستي وظهـر مسـلسال
تلفزونيا يف بريطاني عام  2003ويسود االعتقاد يف روسيا
حلــد االن بــان العــروض الــسيـنمــائيــة للفـيلـم يف الغــرب

تفتقـر للصـدق ،وظلت بعيـدة عن رسم االجـواء الروسـية
احلقة .وهـذا هو اول عـمل سينمـائي كبـير يف روسيـا كتب
السيناريو له االديب والقاص يوري ارابوف.
ودكتـور زيفـاغـو مـن االعمــال االدبيـة الكـبيـرة الـشـاعـريـة
واملعقـدة،الـتي تــاتي اهـميـتهــا ليــس من قـيمـتهــا الفـنيـة
وحـسب بل مـن املصيـر الـذي اجتـازته .وكـانت الـروايـة قـد
صــدرت عــام  1957يف مـيالن ــو بيــد ان الـظ ــرف التــاريـخي
والـصراع االيديولوجي والـدمياغوغية العقـائدية وسلطة
احلزب عـلى الفـنان تـظافـرت لتـحول دون ظهـورها للـنور
يف روسيا السوفيتية.

لقــطــــــات

برلني تستضيف معرضا لآلثار املرصية الغارقة
بــرلـني" :مـ ـص ـ ــر :آث ـ ــار غ ـ ــارق ـ ــة"
مـع ـ ـ ــرض أف ـت ـتـح لـلـج ـمـه ـ ـ ــور يف
بـرلـني قبل ان يـنتقل الـى بـاريس
لـيعـ ــرض روائع أث ــري ــة مـن ثالث
مــدن مـصــريــة قــدميــة غـم ــرتهــا
املياه.
يـضـم املع ــرض نح ــو  500قــطع ــة
تعـ ــرض الول مـ ــرة خـ ــارج م ـصـ ــر
ومتـثل ق ـسـم ــا صغـي ــرا ج ــدا مـن
اآلث ــار التـي انتــشله ــا منــذ 1996
الفـرنـسي فـرانك غـوديـو وفـريقه
خالل عملـيات غـطس مـتكررة يف
خـل ـ ـيـج اب ـ ـ ـ ـ ــو ق ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــر وم ـ ـ ـ ـ ــرف ـ ـ ـ ـ ــأ
االسكندرية.
ي ـضــم املع ــرض خ ـص ــوص ــا اكـب ــر
متـث ـ ــال يعـث ـ ــر علـيـه الله الـنــيل
واخلصب حابي ،ويعود الى 2300
سـ ـن ـ ـ ــة ال ـ ـ ــى ج ـ ـ ــان ــب متـ ـث ـ ـ ــال ــني
ضخـمــني مللـك وملـكـ ــة بـ ــارتفـ ــاع
ي ــزيـ ــد عل ــى خـم ـس ــة امـت ــار مـن
الغــرانـيت الــوردي كــامـلني ولـكن
فيهما كسور.
من اآلثـار األخرى الـشاهـدة على
غـنى احلـضارة املـصريـة القـدمية
التي نهلت من ثقافات عدة ،رأس
اله ال ــشف ــاء وامل ــوت سـي ــرابـيــس،
ومتثاالن نصـفيان لآللهة ايزيس
واإلله حربوقراط ،وحلي ومصاغ
ذهـبيـة وقـطع سيــراميك بـعضهـا
كـ ــامل ،ومتـثـ ــال لــنخـتـ ــانـيـبـ ــوس
ال ـثـ ـ ــان ــي بج ـ ـسـ ـ ــد اسـ ـ ــد ،واقـ ـ ــدم
روزن ـ ـ ــام ـ ـ ــة فـلـك ـي ـ ـ ــة مــن م ـ ـص ـ ـ ــر
القدمية.
يـقول جـيريـون سيـفرنـيش مـدير
مـتـحف مـ ــارتـن غـ ــروبـيـ ــوس بـ ــو

* يقبل طلـبتنا هذه االيام على اداء
امتحـانـات أخيـر الـسنـة ،ومع حـرارة
اجل ــو التـي تتــزايــد يــوم ـاً بعــد آخــر
يجـب ــرون عل ــى االج ــاب ــة يف ق ــاع ــات
حـارة خـاليـة مـن أي مصـدر لنـسمـة هــواء ،فبفعـل انقطـاع الـتيـار
الكهـربـائـي اليبقـى امـامهم اال االذعـان لتـأديـة االمتحـان بـأسـرع
وقــت ممكــن بغــض الـنــظ ــر عـن الـنـتـ ــائج ،فـهل ت ـسـت ـطــيع إدارات
املـدارس حل هـذه املـشكلـة وتــوفيـر ظـرف ادنـى لـلتقلـيل من واقع
صعب مير به طلبتنا؟

حـيـث افـتــتح املع ــرض اخلـمـيــس
بحـضور الـرئيس املـصري حـسني
مبارك ان هـذا االكتشـاف األثري
"يـوازي اكتـشاف مـدينـة بومـباي"
ال ـتــي انـ ـ ــدثـ ـ ــرت حتــت الـ ـ ــرمـ ـ ــاد
البـركاني يف جنـوب غرب ايطـاليا
يف القرن االول امليالدي.
عمل الـغطـاسـون آالف الـسـاعـات
النـت ـش ــال اآلث ــار الق ــدمي ــة مل ــدن
االسكندرية القدمية وهيراكليون
وكــانــوبـيـس الـتـي غـمــرتهــا مـيــاه
الـبحــر املتــوسـط بـسـبب الــزالزل
املتكـررة وفـيضـانـات الـنيل او املـد
البحري.
وقـ ــال فـ ــرانـك غـ ــوديـ ــو الـ ــرئـي ــس
املـؤسـس للمعهـد االوروبي لالثـار
الغ ـ ـ ــارقـ ـ ـ ــة انه مت اج ـ ـ ــراء مـ ـ ــسح
ال ـكـ ـتـ ـ ـ ــرون ــي يف مـ ـ ـ ــوقـع مـ ـ ـ ــرفـ ـ ـ ــأ

* ل ــم يـع ـ ـ ـ ــد م ــن
الغـ ــريـب ان نـ ــرى
حـ ــوادث القــتل أو
ال ـ ــتـ ـ ـ ـ ـسـل ـ ــي ـ ــب يف
الـ ــش ـ ـ ــارع ،واقع احل ـ ـ ــال يقـ ـ ــول هـل حق ـ ـ ـاً مـ ـ ــا
يحـدث؟ هل انقلـب العراق بـساحـاته وشوارعه
وازقـته الــى شـيكــاغــو مــظلـم ــة ام انه مــديـنــة
أخـ ـ ـ ــرى لـ ــم يـفـلـح خ ــيـ ـ ـ ــال اخملـ ـ ـ ــرج ــني بـعـ ـ ـ ــد
بتصويرها؟!

االسـكنــدريــة القــدمي وخلـيج ابــو
قيـر بـاستخـدام تـقنيـات مـتطـورة
بـيـنهـ ــا مقـيـ ــاس يعـمل ب ــال ــرنـني
املغ ـنـ ـط ـي ـ ـســي طـ ـ ــورتـه اله ـي ـئـ ـ ــة
الفرنسية للطاقة الذرية.
وجنح فريق غـوديو ( 58عـاما) يف
ت ـ ـ ـ ــأكـ ـي ـ ـ ـ ــد وج ـ ـ ـ ــود ه ـ ـ ـ ــذه امل ـ ـ ـ ــدن
االسـطـوريــة الغـارقــة ووضع رسم
طوبوغرايف لها.
وبـ ـ ــات يعـ ـ ــرف ال ـيـ ـ ــوم ان مـ ـ ــرفـ ـ ــأ
االسـكنـدريــة القـدمي كــان ممتـدا
عل ـ ــى  600هـك ـت ـ ــار ،وان م ـ ــدي ـن ـ ــة
هـيراكلـيون املـكتشـفة علـى بعد 7
كـيلــومـت ــرات داخل الـبحــر متـتــد
فـوق اكثر من كيلـومتر مربع وان
الق ـسـم ال ـشــرقـي مـن كــانــوبـيــس
الغـ ــارقـ ــة ميـت ـ ــد علـ ــى  500مـتـ ــر
مربع.

"جملتي" يف عددها اجلديد
بغداد  /املدى
ص ــدر عـن دار ثق ــاف ــة األطف ــال
العــدد الـثــالـث له ــذا العــام مـن
مـجـل ـ ـ ـ ـ ــة (مـجـل ـ ـتـ ــي) وذلــك يف
سـنــتهـ ــا الـ ـسـ ــادسـ ــة والــثالثـني
وتضمـن العدد قصصاً (شيقة)
مثيـرة خليـال األطفـال ،إضـافـة
الى العديـد من االبواب الثابتة
كصفحـة علوم ،وريـاضة ،ونـفكر
ون ـ ـب ـ ـتـ ـكـ ـ ـ ـ ـ ــر ،ولـ ـ ـ ـ ـ ــون احل ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــاة
وحــاســوبي ،واصــدقــاء مجلـتي،
ومـن هـنـ ــا وهـنـ ــاك .ف ــضالً عـن
ذلـك صـفح ـ ـ ــة شعـ ـ ــر وقـ ـص ــص
مصورة.

جملة (عني) تصدر يف ميسان
ميسان /محمد احلمراني
صدر يف مـدينة ال عـمارة عدد جـديد من مـجلة (عني) الث قـافية
التي يشرف على ر ئـاسة حترير هـا الشاعر مح مـد عزيز وتصدر
عـن من تـدى عني الث قـايف .وجاء يف ا لـعدد درا سـة ل لـنا قـد صادق
نــا صــر ا لــص كــر عـن ا ملــش هــد ا لـث ق ــايف يف ال عـم ــارة وم ق ــال لع لـي
س عــدون حــول ا ملــشغل ا لــش عــري خلــزعل ا ملــا ج ــدي وك تــا ب ــة عن
عـا لـم الق صـة ال قـص يــرة لس عـدون ج بـار ال بـي ضـاني ودرا سـة عن
روا يـة بتول اخل ضـيري (غا يـب) كتبها حـسن السل مـان ،واحتوى
ال عــدد ا يـضــا قـصــا ئــد حلــسن ا لـسـل مــان و حــسني حــر يــر وداخل
والي و غـســان حــسن مـح مــد .ويف ل قــاء قــص ي ــر ل نــا مع مـح مــد
عـز يــز رئ يـس حتـر يــر مج لــة (عني) قــال :ان نـا نـس عــى من خالل
ا صــدار هــذه اجمل لــة بج هــود ش خـص يــة ا لــى ت عــز يــز دور ا لـث قــا فــة
واالهت مـام مبن جـز مـدي نـة الع مـارة الث قـايف وا لـس عـى ا لـى و جـود
مـطـبــو عــات ث قــا فـيــة يف مــد يـنـتـنــا ،لــدفع ا لـث قــا فــة ا لــى واج هــة
املشهد.

* يــؤجــر ش ــاب مع اصحــابـه سي ــارة كيــا ويف
الـطريق يـطلبون مـنه ايقافهـا بالتحـديد يف
سـاحـة عـقبـة ومــا هي اال ثـوانٍ وميـر مــوكب
عروس ،يف هـذه االثنـاء يقوم هـؤالء باطالق
الـنــار بــاجتــاه املــوكـب ويـنــزل ــون العــريــس وي ـشـبع ــونه ضــربـ ـاً ،العــروس
املسكـينة تبـكي وهي ترى الـدماء تغـطي وجه عريـسها ،وبعـد ان يسقط
ارضاً تبـدأ املواجـهة النـارية بـني اهل العريـس وجماعـة الشـاب ،كل هذا
والشـرطـة ال تعـرف مـاذا تفعل ،فـالشـاب يصـرخ يف وجه الكل انهـا ابنـة
عمي وأريدها ،حقاً انه زمن العجائب!!

* م ــازال الـصــيف يف اوله
ومع ه ــذا ف ــإنـن ــا ن ــرى ان
املـولـدات الـوطـنيـة تعـطل
يف اكثـر من مـنطقـة ،هـذا
فـضالً عـن انقـط ــاع األسالك وعــدم حتـملهــا الـضغـط
الـ ــواقع علـيه ــا ،كل ه ــذا يـن ــاقـض م ــا سـمعـن ــاه ط ــوال
األشهــر املــاضـيــة بــوجــود خـطـط جــادة لـتجــاوز أزمــة
الـكه ــرب ــاء يف ه ــذا الـصـيـف ..فهل يـعقل ه ــذا ي ــا وزارة
الكهرباء؟!

