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MISCELLANEOUS
إضاءة

هـل جـربـت ان تصـعـد يف قــارب عشـاري؟
على شط العرب تتعالى فوق رأسك اسراب
النوارس ،وتأخذك الطبيعة بسحرها األخّاذ،
وكأنك يف حلم ،وعندما ترى قارباً عشارياً ال
تستطيع مقاومة سحره ،غير ان تقترب منه،
وتصعد فيه ،اقتربنا من احد القوارب ،وعندما
سألنا عن االجرة ،قال صاحب القارب بلهجة
بصرية :انتم من بغداد اصعدوا هله بيكم .يف
القارب تعرفنا اليه وكان اسمه عودة حميد،
وعرفنا منه انه كان يعمل صياداً مع مجموعة من
الصيادين وترك العمل بسبب ظروف احلرب مع
ايران ،وتبعثرت اجملموعة التي كانت معه ،هنا
وهناك بحثاً عن عمل يدمي حياتهم ،وظل قسم
منهم بال عمل شبه عاطل.

وحدثـنا الـسيـد عودة محـيد
عـن العمـل يف الظـرف احلــالي
وقال :ان العـمل االن افضل من
قبـل ،والبـصــرة حيمـيهـا اهلل
واخلريون مـن ابنائها ،وأنا اقوم
بـنقل االشخاص والبـضائع من
ضفــــة اىل اخــــرى ،هــــذا يف
الــصبــاح ،ويف العـصــر اعـمل
للـتـنــــزه أي أقــــوم بـنـقل
االشخـاص الـذين يـريـدون ان
يتمتعوا جبمال الطبيعة.
عـندما نزلنا يف الضفة الثانية،
كان هـنالـك قارب آخـر ،صعد
الـيه (فتــاة وفتـى) وعــرفنـا
انهـمـــا تـــزوجـــا قـبل ايـــام
ويقـضيان شهـر العسل ،بـاركنا
ودعونا هلما باخلري.
وسـألنـا الـشــاب وامسه حممـد

كـــريـم :هل الــــوضع االمـين
يـسـمح مبـثل هــذه الــسفــرة
النهـريــة مع زوجتك؟ أجـاب:
نعم والوضـع يف حتسن من يوم
آلخـر ،واذا مل خنـرج ومنـارس
حـياتنـا بشكـل طبيعي ،فـإننا
نكون شبه عاطلني عن احلياة.
علينـا مواجهة احلياة مبمارسة
طقوسنا اليومية.
* أراك متفائالً؟
 ضحك وقــال :الـتفــاؤل هــوالــذي خيلـق احليـــاة وجيعلهــا
مقبولة.
تركنـا العروسني وظللـنا نسري
يف شـواطي شط العـرب ،وكانت
هنالك قطعة من زمن الطاغية
كتب عليهـا (ممنوع الـوقوف)
و(ممنوع التصوير)!.

يف لنـدن احلـافــالت احلمــراء تــودع الشــوارع
بقـيت حــافالت لنـدن احلمـراء ذات
الـطابقـني على مـدى مخسني عـاما
وسـيلة نـقل عمليـة لسكـان املديـنة
املكتظـة ،اال انه وبعد نصف قرن من
تـشغيلها فقـد اقرتبت نهايـة الطريق
لـتلك احلــافالت الـيت تعــد عالمــة
مميزة للعاصمة الربيطانية.
وكـــان رئيــس بلــديـــة لنـــدن كني
ليفينغـستون قال انه سيتم التخلص
تـدرجييـا حبلـول عـام  2005من 500
حــافلــة هـي الـيت تـبقـت مـن تـلك
احلافالت لـتحل حملها حافالت قادرة
علـى محل مـزيــد من الـركـاب وال
تتطلب سوى شخص واحد لتشغيلها.
اال ان مــؤيــدي تلك احلــافـالت اليت
يـعتربونهـا كنـزا وطنيـا متامـا مثل
ساعـة بيـغ بني و قصـر بكنغـهام
مـصـممــون علــى ان يكـون خـروج
احلـــافالت احلـمــراء مـن الــشــوارع
مرتافقا مع احتفال كبري.

السائق برغبة الراكب يف النزول.
وعـملـت اوىل هــذه احلـــافالت يف 24
متوز من عام  1954تبعتها قرابة 2900
حافلة اخرى حبلول عام .1968
وصـمـمـت تـلك احلــافالت لـتـبقــى
صاحلـة للعمل مـدة  17عامـا وحلمل
قــرابــة  64راكـبــا .ورغـم ان تـلك
احلــافالت احتفـظت بـشكلهـا الـذي
صممت عليه يف الثالثينات،
اال ان ذلك الــشـكل القــديـم اصـبح
خيفـي حتته اخـر مـا تـوصلـت اليه
التـكنـولــوجيـا يف عـامل احلــافالت
جعلـت منها متقـدمة على عـصرها.
اما وزنها فال يزيد على مثانية اطنان
وهـــو اقـل بكـثـري مـن نـظـرياتهـــا
العصرية.
وكــانـت تلك احلــافالت تعـمل ملــدة
طويلة على خدمة سكان لندن فقط
ومل يـكن مـن بني عـمالئهــا ســوى
اخلطـوط اجلـويـة الـربيطــانيـة يف
الستينات.
وسعـت السلـطات احمللـية علـى مدى

مبـرور مخـسني عـامـا علـى تـشغيل
تـلك احلــافالت يف عـطلــة نهــايــة
االسبوع احلالي فقـد نظم حمبو تلك
احلـافالت عـددا من الـنشـاطـات مبـا
فيهـا خـروج اكثـر مـن  100منهـا يف
موكـب كبري حول متنـزة فينسبريي
بارك مشال لندن.
وفـيـمــا سـيـتـم بـيع معـظـم تـلك
احلافالت او حتـويلها اىل خردة خالل
االشهـر السـتة القـادمة ،فقـد قررت
سلـطـة الـنقـل يف لنـدن االحـتفـاظ
بثـالثني مـن تلك احلــافالت لـنقل
السياح يف قلب العاصمة الربيطانية.
وملن ال يعـرف حــافالت لنـدن فـان
مرورها جبانب الـراكب يشعره بتيار
مـن اهلـــواء يالمــس عــنقه اثـنـــاء
حتـركهــا ،ويف داخلهـا سلـم متعـرج
حيمل الراكـب اىل طابق علوي يشرف
عـليه شخص يـرتدي قـبعة ممـيزة.
وعنـدمـا يــرغب احـد الـركـاب يف
النـزول فانـه يسحـب خيطـا معيـنا
ليـنطلق جـرس خفـيف يعلم عـنده

(املصطفى ...الرسول واحلضارة)
عمل إذاعي كبري

افقيالكلمات املتقاطعة

اعداد :علي البديري

(م).
 -1فيلسوف ومصلح روحاني هندي
 -4للتعريف /الشفافة ذات احلس املرهف.
سادت تعاليمه معظم شعوب الشرق
 -5مهنة انسانية /هيمنة (م) /هز.
االسيوي (483 -563ق.م) /نتأمل.
 -2جازمة /صحيفة سعودية  /انت بلغة  -6تقال على اهلاتف(م) /فيلسوف ايطالي
متعصب اول من طرح فكرة الغاية تربر
اجنبية(م).
الوسيلة (1530 -1469م).
 -3اقتنع(م) /مكرر /آلة إيقاع سرقية
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 -7طني(م) /خاصته.
 -8تفرحنا /مقابليت.
 -9استمر /حرف هجاء /للنداء.
 -10عاماً(م) /ود(م) /مشقة.
 -11اماناته(م) /اجوبة.
 -12من اعالم العرب يف االدب والنحو له
كتاب (عيون االخبار).

عمودي
 -1فيلسوف اغريقي شهري (270-207م) /أوطان (م).
 -2طائر مغرد /انثى الشمبانزي (م).
 -3نابض بني االضالع(م) /شاعر عربي جاهلي.
 -4عملة آسيوية /نصف آذار /طليق /من ابناء
سيدنا نوح وهو أبو االفارقة.
 -5يعاتبوني /حيوان قطيب.
 -6نصف اعزب /حنل العقدة /فرق شاسع.
 -7من اجلامعات االنكليزية /مكرر.
 -8علم مؤنث(م) /تقال للرتحيب بالضيف /نصف
رتاج.
 -9نصف تظمأ /انثى احلصان (م) /أساسي.
 -10يقدسها /عاصمة اوروبية(م).
 -11مدينة عراقية اسست عام 17هـ بدون أل
(التعريف) /ما يرسل اىل الشخص ذي املنزلة
اخلصيصة يف القلب(م).
 -12صومعة(م) /من العلوم الطبيعية اليت تهتم
بدراسة الكون الطبيعي.

كاظم ناصر السعدي
تعد البطاقة التموينية من متطلبات
حتقـيق االمـن الغـــذائـي لألســـرة
العـراقيـة اذ عليهــا االعتمـاد يف سـد
احتياجات االسـرة من املواد الغذائية
االسـاسية اليت ال يستغنـى عنها وتعد
ايـض ًا مـن مقومـات احليـاة املسـتقرة
كونها توفر الغذاء الالزم الدامة حياة
املــواطن العــراقي لـذلك فـان زيـادة
وحتسني مفرداتهـا بالقدر الذي يليب
يف االقل احلـد االدنــى من الـطمـوح
وحيقق النتائج الطيبة املنشودة وهي
مسألة يف غايـة االهمية وجيب منحها
املزيـد من الرعاية والدعم فإذا كانت
البـطاقـة التمـوينيـة يف زمن النـظام
البـائـد فقـرية ال تفي بـاحـتيـاجـات
االسرة العـراقية مـن املواد الغـذائية
املـطلــوبــة اىل الــدرجــة اليت متـثل
اسـتهانـة ذلك النـظام حبـياة املـواطن
العــراقي ،فقـد كــان متـوقعـ ًا بعـد
سقـوط الـنظـام ان تــولي احلكـومـة
اجلـديـدة اليت جـاءت النقـاذ الـشعب
وختليـصه من معانـاته القاسـية هذه
الـبطـاقـة االهـتمــام الكـايف وزيـادة
حتسني مفرداتها بـإضافة كميات من
اللحوم والبيض واالجبان والبقوليات
ومعجون الطماطم وغريها.
بيد ان آمال العائلة العراقية انتكست
فلم يتحقق هلـا ما كـانت تتمـناه من
احلكومة اجلديدة فقد ظلت البطاقة
التمويـنية حتـى االن بائـسة وفقرية
وبد ًال من أن تغنى ازدادت فقرًا حيث
شهـدت يف اآلونـة االخـرية نقـصـ ًا يف
بـعض مـوادهــا الثــابتــة ومل تطـرأ
علـيهـــا أيـــة زيـــادة وال حتــسـن يف
النـوعيـة ،يف الوقـت الذي صـرح فيه
عدد من املسـؤولني املعنيني يف وزارة
التجـارة منـذ بدايـة عام  2004بـانها
سـتشهـد زيــادات كبرية يف مفـرداتهـا
وحتـسـينـات كـثرية يف نـوعـيتهـا .و
اسـتبـشــر املـــواطنـــون خريًا بـتلك
التصـرحيات ،لـكن منـذ ذلك الـوقت
واىل االن مل حيصل أي جديد.
نـتمنـى ان يعـاد النظـر يف البطـاقـة
التـموينيـة وحيصل كل مـواطن على
مبتغاه ،ويعيش بكرامة.

معرض ألعمال الرسام ليوناردو دوردفيل
بني التجريد الرمزي والرسم الكالسيكي

يذكـر ان املخرج حممد صكر
قــد انـتهــى -مــؤخـــراً -من
تسجيل حلقات من الربنامج
االذاعي النـاجح (حـذار من
اليــأس) الــذي عــاد حبلــة
جـديـدة ومـن خالل تنـاول
مــشـــاكل اجـتـــــمــاعـيــة
حقــيقـيـــــة يعـــــاجلهــــا
بطـــــــــريقة درامية ويضع
احللــول الالزمـة هلـا حـيث
يعتمد يف مـادته على رسائل
املــسـتـمعـني ومــشـــاكلهـم
احلقــيقـيــــة الــيت يقــــوم
بـصيـاغتهـا دراميـ ًا د.عبـد
الكـريـم السـودانـي ويشـرف
علـــى الـربنـــامج ويــضـــع
احللـول للمشـاكل املطـروحة
فيه د.قــاسم حـسني صـاحل
وشـارك يف هـذه احللــــــقـات
عـــــدد مـــن الفــنـــــانــني
املعــــروفـــــــني بـيــنهـم:
ســـــــــــامـي قفطـان ومسـر
حمـــــــــمد وسوران علــــــــي
ورائـد حمــــــــــــسن وزهـرة
بـــــدن وفــــــارس عجـــــام
وغريهم..

تصوير -علي عيسى
جتـري االستعـدادات النتـاج
مسلسل اذاعي جديد بعنوان
(املـصــطفـــى ..الـــرســـول
واحلــضـــــارة) وهـــــو مــن
املسلـسالت االذاعيـة الكبرية
إذ يقع يف مــائــة ومخــسني
حلقـة قام بـكتابـته سعدون
شفـيق وسـيتــوىل اخــراجه
الفنان حممد صكر الذي ذكر
للمـدى ان هـذا املـسلـــــــسل
يعـد مـوسـوعـة تــأرخييـة
درامــــــــــــيــة كتـبـــــــــت
بـأسلـوب معـاصـر وجـديـد
تـتنــاول تلك املـرحلــة اليت
قـادها الرسـول الكريم (ص)
واليت غريت مـسرية التـأريخ
حنـو النـور والعدل واحلـرية
ومن خالل زيـارة لرجل من
هــذا العـصــر ...ويــؤمل ان
تؤدي شـخصيـاته خنبـة من
املع جنــوم الفـن يف العــراق..
وهــو مـن انـتــاج شــركــة
محـورابـي لالنتــاج االذاعي
والسينمائي والتلفزيوني..

سـنـــوات اىل الـتـخلــص مـن هـــذه
احلـافالت اليت يقول مـنتقدوهـا انها
خطـرية اذ تتـسـبب يف وفـاة ثالثـة
اشخــاص سنـويــا اثنـاء حمـاولـتهم
الصعود اليها او النزول منها،
وان صيـانتها وادارتـها مكلفـة كما ال
يستطيع الركاب املعاقون ركوبها.
ومن املقـرر ان يـتم اسـتبـدال هـذه
احلافـالت باخـرى ذات طابـق واحد
وابـواب امامية وخلفية واسعة تشبه
تلك املستخدمة يف املطارات.
ويـضع ليفينغـسون نصـب عينيه يف
اطار خطـته الطموح الصالح وسائل
الـنقل يف لنـدن احلـداثـة والـسالمـة
لتحل حمل التقليد والعواطف.
امـا بــالنــسبــة ملن يـصـعب علـيهم
التـخلي عـن تلك احلـافـالت فتقـوم
بعض املـواقع على االنـــــــرتنت ببيع
تلـك احلــــــــــــافالت مبـــــــبـــــالغ
تــــــــــــــرتاوح مـــا بــــــــــني الـفني
و 12الــــــــــف جــــــنــــــــــــــــــيــه
اسرتليــــين ( 500و  22000دوالر).

متى تنال البطاقة
التموينية رعاية
الدولة؟

وكالة (آكي) اإليطالية لألنباء
تُعرض يف مونتزا على مقربة من
مـدينــة ميالنـو أعمـال الـرسـام
ليـوناردو دودروفيل ()1975-1885
من التـاسع عشـر من أيلـول حتى
التـاسع عشـر من كـانـون األوّل يف
فيـال ريالي .ويـعيد املـعرض رسم
مسرية هذا الفنان الذي حاكى فنّه
الفـ ّن املــسـتقـبلـي ،والـتجــريــد
الــرمــزي ،والــرسـم الكـالسيـكي

وخمتلف الـتعبـريات اليت شهـدهـا
عصـره.ويُعـ ّد هـذا املعـرض أوّل
معرض أنطـولوجـي لدودروفيل،
وينــدرج يف مبــادرة تقــوم علـى
بـرنامج سيمت ّد عـلى سنوات عدّة
يلـقي الضـوء علـى الفـرتة املمتـدة
بني احلربني العامليتني.
وسـيـتـــألف املعـــرض املخـصـص
لليـوناردو دودروفـيل من سبعني
لوحـة سيُـسلّط فيهـا الضـوء على

النـزعة املـستقبليـة عند الـرسام
اليت وُصفت بـالتجريـد ذي البعد
الـرمـزي الـذي انـبثـقت عـــــنه
جمـمـــوعـــة الـنـــزعــــــــــــــات
اجلـــــــــــديــدة ( .)1914-1913كــان
الرسـام قد بـلور يف نـهايـة العـقد
األوّل من القرن العشرين عودة إىل
الـنظـام بــاسرتجــاعه ف ّن القـرن
التـاسع عشـر .وقـد متيّـزت هـذه
الـسنـوات بـاملنـاظـر الـطبـيعيـة

كلـوحـة الـورشــة اليت تعـود إىل
العـــام  ،1920وتـــرمـــز إىل إعـــادة
اإلعـمار يف فرتة ما بعـد احلرب.أمّا
يف مـنتـصف العـشــرينـات ،فقـد
اقرتب دودروفـيل من الــواقعيـة
اليت تقـارب املوضـوعيـة األملانـية
اجلـديـدة الـيت متيــزت خبطـوط
واضحــة ودقـيقــة تــوالت فـيهــا
احليـوانـات ،واألشيـاء ،والعنـاصـر
الطبيعية.

احلمل

الثور

اجلوزاء

السرطان

االسد

العذراء

21اذار 20 -نيسان

21نيسان 20 -ايار

21ايار 20 -حزيران

21حزيران 20 -متوز

21متوز 20 -اب

21اب 20 -ايلول

املــال الـكثـري يفـســد
احـيــانــ ًا املــشــاعــر
العــاطفيـة اجليـاشـة
وازن بـني عــواطـفك
وامـوالك ،الن املشـاعر
باقية واالموال زائلة.
يــوم السعـد /اجلمعـة
رقم احلظ 14/

احللـــول الــســــريعـــة
مطلـوبة احـيانـ ًا لكثري
من املشاكل املـستعصية،
أما تـأجيل احللـول ،فهو
تضـخيم املشكلـة .حاول
ان تكـــون يف الـصـــورة
املطلوبـة وال تبخل على
نفسك.
يـوم السعـد /االحد رقم
احلظ3 /

وضـعك االن يـبـيـح لك
الـتصـرف مبـرونـة مع
اصــدقـــائك يف العـمل،
االسبـوع املــاضي كـنت
مـتوتـراً ،ومل حتاول ان
تكــون بشـكل طبـيعي،
وبـقيت حـالـة التـوتـر
ترافقك.
يـوم السعد/السبت رقم
احلظ5/

انت مـشغول هـذه االيام
بـعالقـــة عــــاطفـيـــة
جـــــديــــــدة ،واجلــت
مــشــاريـعك االخــرى،
سـتخـســر كـثـريًا النك
متنح نفـسك اكثـر من
الالزم .وهذا خـطأ كبري
راجع نفسك.
يوم السعد /االحد
رقم احلظ10 /

راجع نفسك يف موضوع
عالقـاتك مع اآلخـرين.
فـالتـشدد لـن جيلب لك
غـري االنـتـكـــــاســـــات
املتكررة.
كن مالئم ًا للظرف الذي
تعيــش فيه ،وال تـتكـر
نفسك.
يوم السعد /اخلميس
رقم احلظ8 /

احلـيـــاة مفـتــوحــة
امـامك ،وبامـكانك ان
تفوز باكثر من فرصة
للقـــاء مـن تـــريـــد،
واالســـتفــــــادة مــن
املــشـــاريع املـــالـيـــة
املعروضة عليك.
يوم السعد /االربعاء
رقم احلظ6 /

امليزان

العقرب

القوس

اجلدي

الدلو

احلوت

21ايلول 20 -ت اول

21ت اول 20 -ت ثاني

21ت ثاني 20 -ك اول

21ك اول 20 -ك ثاني

21ك ثاني 20 -شباط

21شباط 20 -اذار

انت حمظـوظ من خالل
كثرة الفرص اليت متنح
لك .استثـمر واحدة من
هـذه الفـرص لتكـون يف
الصـورة احلقيقيـة اليت
تريدها.
ابـتعد عن اجـواء احلزن
هذا االسبوع.
يوم السعد/السبت
رقم احلظ28 /

احلبيـب يريـد االقرتاب
مـنك وانـت تـصـطـنع
االبتعـاد ،وهـذا يـؤثـر
علـــــى عالقـتـك مـعه
مــستـقبالً .اقـرتب منه
وال تـكـن أنــــانـيــــ ًا يف
نـظــرتـك اىل العالقــات
العاطفية
يـوم الـسعـد /االثـنني،
رقم احلظ23 /

الوعـكة الصحية اليت
املـت بـك فــــرصــــة
جـــديـــدة النــشـــاء
عالقـات جـديـدة مع
اآلخرين .رسـالة من
صـديق تـوفـر عليك
مشقة الذهاب اليه.
يوم السعد/الثالثاء
رقم احلظ20/

حتــــاول ان تـكــــون يف
الــصــــورة مــن خالل
االعالن عــن نفـــسـك،
وهـذا جيعل منك انسان ًا
مـهمـ ًا بــشكل مــؤقت.
احبـث عـن االتــــزان يف
الـتـــواصل مع احلـيــاة
والعمل واالصدقاء
يـوم الـسعــد/اجلمعـة،
رقم احلظ15/

الثـرثــرة لن جتـدي يف
احملافظة على الكثري من
امـــور احليــاة ،ختـســر
كثريًا مـن جراء الثرثرة
والكالم الفــارغ .ابتعـد
عن احلالة املرضية هذه
والـتزم اهلـدوء يف الكثري
من املواقف.
يوم السعد /االحد
رقم احلظ5/

احليــاة العــاطفيــة اليت
تـريـدهـا هـي مثــاليـة
مـوضــوعيــ ًا يف الظـرف
احلــالي .كن مـوضـوعيـ ًا
واحبث عن عالقة واقعية
تـــوفـــر لك االنــسجـــام
واالستقرار واتـرك بقية
تفاصيل احلياة الزائدة.
يـوم الـسعـد /اخلـميـس،
رقم احلظ.18 /

