
إضاءة

ســتـــصـل الــــــى حــــــالــــــة ال
تــرغــبهــا اذا تـــواصلــت مع
ذات الــــنـهـج الــــــــــــذي انــــت
علــيه. انــت بحـــاجـــة الـــى
مـساعدة عـاجلة. اذا رغبت
بــالــسفــر، ســافـــر لغــرض
اخــــذ قـــــرار يهــم حــيــــاتـك

العائلية.
رقم احلظ/.5

يوم السعد/االثنني .

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

احــدهـم يـضغـط علـيك
يف مـــــســـــــألـــــــة مـعـلـقـــــــة.
حــالـتك املــاديــة حــسنــة،
رغـبــــة يف الـتـخلــص مـن
حـــب عــــــــاصـف. اجــــــــواء
العـمل ملـيئــة بــأنــاس ال
يرغبون فيك. كن حذراً.

رقم احلظ/.10
يوم السعد/اخلميس.

ــــد يـــطــــرق حــب جــــدي
بابـك واحد االصـدقاء
يـــــــــــــــزودك بــــكــل مـــــــــــــــا
حتـتاجه مـادياً. انـسان
يـوقـفك عنـد حـدك يف

مسألة هامة.
رقم احلظ/.15

يوم السعد/االحد.

ـ ـ ـ

ـ ـ

تـصل الى قمـة النجاح يف
الـعـــــمـل، وســـــــــــــرعـــــــــــــة يف
حتقـــيق امـــــر هـــــام، الــكل
ينظـر اليك نظرة اعجاب
ويحلم بصداقتك. رسالة
مـــن صــــــــديـق تـفـــتـح لــك

ابواباً جديدة يف العمل.
رقم احلظ/.1

يوم السعد /السبت.

تـــــشفـــــــى نهــــــائــيــــــاً مــن
املـــرض الـــذي الــم بك.
سـفـــــــرة امـــــــامـك هـــــــذا
االسبــوع. انـت بحــاجــة
الــــــــى غــــــــذاء مـــن نــــــــوع
خـاص ومنــاسب لتـدمي

صحتك.
رقم احلظ/.8

يوم السعد/الثالثاء.

جنـــــــــــــاح يف حـقـل فـــــنـــــي.

رســـــــالـــــــة حتــمـل انــبـــــــاءً.
مفـــــاجـــــأة تـــصلـك ولـكــن
تـنقـصـك العــزميــة حـتــى
تـصل الــى مــا تــريــد. قــد
تــتعـــــرض للـمــــرض هــــذه
االيـــــــــام حـــــــــافـــــظ عـلـــــــــى
صحتك من تبدل اجلو.

رقم احلظ/.11
يوم السعد/االربعاء.

احلمل
21اذار  20نيسان

الثور
21نيسان  20ايار

اجلوزاء
21ايار  20حزيران

السرطان
21حزيران  20متوز

االسد
21متوز  20اب

العذراء
21اب  20ايلول

امليزان
21ايلول  20ت اول

العقرب
21ت اول  20ت ثاني

القوس
21ت ثاني  20ك اول

اجلدي
21ك اول  20ك ثاني

الدلو
21ك الثاني  20شباط

احلوت
21شباط  20اذار

الكلامت املتقاطعة
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12

1- فــــيـلــــم لــــنــــيـلـلــــي ونـــــــــــور
الشريف.

2- غذاء االطفال.
3- مـنـــدوبــي ومفـــوضـي عـن

قضية ما.
4- بلــدة اصــطيــاف عــربيــة-

احمل بيدي.
5- تـنقضـون وتـشنـون حملـة

عليه.
6- صحيفة مصرية.

7- رئيس دولة سابق.
8- بعثت.

9- عــاصمـة الـدولـة يف )11(
افـقــــي - مــــن مـقـــــــــــايــــيـــــــــس

املسافة.
10- اوالد.

11- دولـــــــة افـــــــريـقــيـــــــة - 24
ساعة.

12- بــــــركــــــان يف ايـــطــــــالــيــــــا
جنوب شرقي نابولي.

عموديافقي
اعداد: حيدر عاشور

1- ضغــط وكــبــــس - اضـــــافــت
وزادت من الكمية او النوع.

2 - حلوة الوجه.
3- مرتفع - إثارة.

4- عـطايـا مميـزة مينحـها اهلل
سبحانه لالنسان.

5- مـدينة فرنـسية - من ابراج
احلظ.

6- إنفعالي وصدمتي.
7- نــــــــســــــــــوغـهــــم ونــــبــــــــــررهــــم

ومننحهم االسباب.
8- االســــم االول لــــــــــــرئــــيـــــــــس
مجلـس السوفيات االعلى عام

1960.
9- قـــمـــت وعـــمـلـــت عـــمـلـــيــــــــة

جراحية.
10- الذنب - شهر مصري.

11- االسـم الثــاني لــرئيـس يف
8 عمودي.

12- لقـب رئـيــس الــدولــة يف 7
افقي.

مـحبــة يف طـــريقهــا الــى
الـــــــزوال بـــــســبــب كــثـــــــرة
ــــــــــــــر الـــكــالم. أمــل كـــــبـــــي
يتجدد هذا الشهر ايضاً
تـكتــشف امــراً هــامــاً قــد
ــــــــــــــــدل مــــــــــــــــوقــعــــك يــــــب

الوظيفي.
رقم احلظ/.20

يوم السعد/اخلميس.

ـ

ـ ـ

مـسـألـة هـامـة متـنعك
مـن حتقـيق امــر هــام.
ـــــــة ـــــــأجـــيـل يف قــــضـــي ت
اجتمـاعيــة تسـبب لك
مضايقـات كثيرة. حب

جديد يغزو قلبك.
رقم احلظ/.14

يوم السعد/الثالثاء.

ـ ـ

هـديـة ذات ابعــاد انسـانيـة
تـصلك من محـب وامنيـة
تــتحـقق حتــــاول ان متــنع
نـفــــــســك مـــن مــــــــوضــــــــوع
يسـبب ضرراً لـآلخرين يف
العـــمل. حتـقق جنــــــاحــــــاً

كبيراً هذا االسبوع.
رقم احلظ/ .17

يوم السعد/ االثنني.

حتـصل بعـض التغـييـرات
الهامة يف العمل. ومسألة
ـــــــســـبـــب لــك قـــــــــدميـــــــــة ت
مضـايقـات هــذا االسبـوع.
ـــــــى عـقـلــك. اعـــتـــمـــــــد عـل
هاتف بسيط من احلبيب

يغير مجرى حياتك.
رقم احلظ /.16

يوم السعد/االحد.

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

جهــد عــظيـم يف حتقـيق
امــر مــا. هــدوء عــاطـفي
يــسـبق العـــاصفــة. امــور
كـثيـرة تـنتهـي منهـا هـذا
الـشهــر. كالم مبـاشـر قـد

يؤذي مشاعرك.
رقم احلظ/.21

يوم السعد/السبت.

حتقق امنيـة حلمـت بها
مــنـــــذ عــــشـــــريــن عـــــامـــــاً
وتـــصل الــــى مــــا تــصـبــــو
الــيـه. مفـــــاجـــــأة هـــــامـــــة
حتـــــــــــصــل لـــــك هـــــــــــــــــــذا

االسبوع.
رقم احلظ/.30

يوم السعد/االربعاء.

ـ

العدد )212( االحد )26( ايلول 2004
NO (212) Sun. (26) September 9-8 استراحة املدى

شــابــة بيـضــاء البـشــرة، رشـيقــة، يف ربـيعهــا
العشرين، خجـولة، متواضعة سافرة، حتمل
حقيبة كبيرة ثقيلة واخرى معلقة بكتفها،
وطـأت قـدمهـا ألول مـرة مـدينـة الـديـوانيـة،
اسـتـــأجــــرت )ربال( ومــضـت الـــى مـــدرسـتهـــا
االبــتـــــدائــيـــــة، مـعلــمـــــة كـــــرديـــــة صـــــدر امـــــر
تعـيـيــنهــــا يف لــــواء الــــديــــوانـيــــة يف نهــــايــــة
االربعينيات من القرن املاضي، وملا لم تكن
هـنـــاك دور سكـن للــمعلـمـــات، احـتـــارت ايـن
تـسكن، يف الـنهايـة تدبـر املديـر امر سكـنها
عـنـــد احـــد شـيـــوخ العــشـــائـــر للــسهـــر علـــى
حياتها ولالمان، ويف احلقيقة كان املستوى
املعـاشي مـتدنـيا، وغـالبيـة السكـان يسكـنون
)الــصــــرايف(. كــــانـت الـنـــســــوة الـــشــــاحـبــــات
الـــوجـــوه امللـتفـــات بـــالــســـواح واملــسـتعـبـــدات
يتحـيَّن الفـرص للـنظـر اليهـا عنـد ذهـابهـا
وايــــابهـــا مـن مـــدرسـتهــــا، بعـــد حـني الفـــوا
مــشـــاهــــدتهـــا. كـــانـت تقـــرع االبـــواب لــتعلـم
االطفـــال والـنــســـوة، احـبهـــا الـنـــاس حلــسـن
سجــــايــــاهـــــا وعفــتهــــا وطـيـبـــــة قلــبهــــا. ذاع
صيتها الدبها وجـمالها وتفانـيها يف خدمة
النـاس وبهــذا كسـبت احتـرام عـامـة النـاس.
ويف يـــــوم صـــيفــي اســتـــــأذن الــــشـــيخ الـــــذي
تــــسـكــن عــنـــــده حملـــــادثــتهــــــا، وافقــت، ومتــت
املقــــــابلـــــة.. اخــبـــــرهـــــا بــــــأن شخـــصــــــاً كلـفه
بخــطبـتهــا، وهــو شخــصيــة مــرمــوقــة ورجل
بـكـل معـنــــى الـكلـمــــة وضــــابــط يف اجلـيـــش
العراقي وله مستقبل واعد.. كانت مفاجأة
لهـا، لم جتـد جـوابـاً، لـم تكن فكـرة الـزواج
تـخطـر علـى بـالهـا، وبــرغم تـرغـيب الــشيخ
بـقبــولهــا العــرض، لـم تكـن تعــرف وال رأت
اخلـطـيـب املــزعـــوم، واهلهـــا بعـيــدون عـنهــا،
اعتـذرت ورجت الـشيخ االب احلنـون حـسب
تعبيـرها، ان يقدر مـوقفها، وشـكرت حرصه
علـى مــستقـبلهـا.. وبعـد حـني جنحت ثـورة

كـاريكاتير

بني قوسني
)...(

كاد الزعيم ان يتزوج
باسم عبد العباس

اجلنابي

كمبيوتر وانترنيت

هلواة الرتاسل عرب  SMSأوجو جهاز جديد بتصميم أنيق جذاب خلدمات الربيد االلكرتونى 

العدد )   241( االحد )31 (تشرين االول 2004

NO (241) Sun. (31) October

14 متـوز  1958 اجمليـدة، لكن اخلـطيب لم
يـنـــس االسـتــــاذة الفــــاضلــــة صـبــــريــــة عـبــــد
احلـكـيـم وكـيـف له نـــسـيـــــانهــــا وقــــد اصــبح
الـــزعـيـم عـبـــد الكـــرمي قـــاسـم، ابـن الــشعـب
البـار، زار مـدرستهـا يف مـنطقـة العيـواضيـة
بـــبـغــــــــداد، ازدانـــت املــــــــدرســــــــة وعـــم الـفــــــــرح
واستبـشرت املـديرة واملعلـمات والتـالميذ كل
خيــر. كــان الــزعـيم مـحبــوبــاً، اجنــز للـبلــد
ــــــــــــة ــــــــــــة )صـحـــــب ــــــــــــة افـــــــضـل صـحـــــب مبـعـــــي
الــــدميقـــراطـيـني والــشـيـــوعـيـني( افــضل مـــا
عرفه العراق بـتأريخه كله. اجلميع يتطلع
لـرؤيـة الـزعيم، صـافح مـستقـبليه، هـذا هـو
خـطيـب االستـاذة، وحـدهــا من يعـلم. وقف
شـــاخــصـــاً امــــامهـــا، االبـتـــســـامــــة ال تفـــارق
شـفتيه، عينـاه مملوءتـان بالبـشر والـسعادة.
انه قـاب قــوسني او ادنــى لتـحقيق مـا كـان
يـروم اكمـاله يف الـديـوانيــة. تصـافحـا، قـال
لهـــا بـلهجـــة بغـــداديـــة: )شلـــوجن صـبـــريـــة(،
ارجتت ولم تـنبس بكلمـة احترامـاً واعجاباً
وحـبـــا. كـــانـت حلــظــــات امل وقـلق وتـــرقـب،
لـكــن انـــــى لـلحـــظـــــات الــــسعـــــادة ان تـــــدوم.
الحـــظ خـــــامت الـــــزواج بــيـــــدهـــــا الــيــــســـــرى،
فـسألهـا، ماذا يعمل زوجـك؟ محقق عدلي،
بــــصـــــــراوي، شــمـــــــري. وهـل كـــــــان يـعــمـل يف
الــديــوانـيــة؟ اجــابـت: نعـم سـيــادة الــزعـيـم.
مــبــــــروك، اجــــــابــت: )يــــــوم الــي الــك(، وهل
رزقت بـاطفال؟ استدعت هالل وهـالة وكانا
من طلبة املدرسة فقـبال الزعيم، وضمهما،
وحني عـادت الـسيـدة الفـاضلـة الـى بـيتهـا،
سـألها زوجهـا عن سبب الـربطة علـى كفها
وهل جـرحت صـبريـة؟ اجابـت نافـية وقـالت
والسـرور بـاد عليهـا: لقـد صـافحت الـزعيم
عبد الكرمي قاسم، فقد زار مدرستنا اليوم
وســأبقــى ثالثــة ايــام عــاقــدة الــربـطــة علــى

كفي اكراماً له..

ـ ـ ـ

الرقم
احمد محمد احمد 

هل كـان االنـسـان العـراقـي طيلـة قــرن من الـزمـن اكثـر
من رقـم؟ رقم يـشـار الـيه عنـد حـسـاب االنفــس، فيقـال
عـشــرة مـاليني او عـشــرون مـليــون عــراقـي؟ هل حــاولت
القـوى الـتي تـصــارعت علـى حـكم العــراق واالستحـواذ
على ثـرواته فعل شيء نـافع لصـالح هذا االنـسان؟ هل
قــــــدمــت كـل تلــك القــــــوى الــتــي حـكــمــت او عــــــارضــت
احلكومات خدمة - ولو بسيطة- لصالح هذا االنسان؟
ام ان كل تلك القـوى استخـدمت االنسـان كورقـة رابحة

او كمادة اولية لالستمرار يف الصراع؟
لــــو قلـبـنـــا صـفحــــات القـــرن املـــاضـي كـله لـــوجـــدنـــا ان
االنـسان العـراقي كان نـسياً مـنسيـاً، مع ان كل االحزاب
واملنـظمـات واحلكـومـات اخملتلفـة كـانت تعلـن ليل نهـار
انهـا مع االنسـان، وانها تـسعى خلـدمة االنـسان، وتعمل
من اجل سعـادته وتأمني حـاجاته االنسـانية االسـاسية،
لـكنهـا لـم تفعل شـيئــاً اكثــر من رفع الـشعــارات البـراقـة
اللمـاعـة الـتي جتـذب االنـســان اليهــا كي يـصبح وقـوداً
لـصراعـاتها، ابـتداءاً مـن الدولـة العثمـانيـة  التي كـانت
حتكم العراق، وانتهـاءًا باالمبراطـورية االمريـكية التي

تتحكم يف العراق بداية القرن احلالي!
وهكـــذا ظل االنــســـان العــراقـي الـــذي علـم االنــســانـيــة
احلـــرف والكـلمــة والقــانـــون والنـظــام، بـعيــداً عـن ركب
احلـضارة االنسانـية، يعاني مـن الفقر واجلهل واملرض،
مـع انه مـن اثـــرى اثـــريـــاء االرض! وكـــانـت فقــــرة حكـم
الرئيس السابق خير دليل على ما نقول، فبعد سقوط
ذلـك النظام راحـت تتكشف احلقـائق اخملزيـة عما فعل
بـــاالنــســـان، وقـــد اسهـمـت الــصحـــافـــة ووســـائل االعالم
االخـرى بـالبحـث والتنـقيب يف ممـارسـات ذلك الـنظـام
الدمويـة، فكشفت املقابـر اجلماعية واسـاليب التعذيب

الوحشية.. وفظائع ال حتصى وال تعد..
وبـــدأت صفحــة جــديــدة يف حـيـــاة العــراقـي الــذي كــان
يـنـتـظـــر اخلالص، كـي يــسـتعـيـــد حقـــوقه االنــســـانـيـــة،
ويشعـر بإنـسانيـته مع قدوم )احملـررين(! ولكن كل تلك
االحالم تـبخـــرت يف اول عـــام .. فـــإذا بقـــوات االحـتالل
تفعل بهـذا االنـسـان مـا فعـلته اجهـزة الـنظـام الـسـابق،
ومـا لم تـتجرأ علـى فعله.. راحت تنـشر الـصور اخملـزية
املـشـينــة.. وراح املـســؤولــون االمـــريكــان يـعتــذرون وكــأن
االمــر مجــرد مخــالفــة بــسيـطــةارتكـبهــا احــد اجلنــود.
االنـســان العـــراقي الــذي عــانـــى من الـظـلم والـظـلمــات
يـبحـث الـيـــوم عـن مـن يـنــصفه! يـبحـث الـيـــوم عـن مـن
يـوقــد له شـمعـة تـنيــر له طــريق املـسـتقـبل! فـهل تكـون
االمم املتحـدة الــشمعـة املـطلـوبــة؟ وهل ستـلتفـت تلك
املنـظمـة الـدوليـة الـى احلـاجـات االنـسـانيـة االسـاسيـة
لـهذا االنـسان؟ ام ان جـهودهـا ستظـل ضائـعة بـني قوى
االحـتالل والـطــامعـني يف املنـصب واملــال؟ هل سـتتــرك
قـضـيـــة االنــســـان علـــى مـــائـــدة الـصـــراع بـني االحـــزاب
والسلطـات؟ كما كـانت سابقـاً؟ ويظل العراقـيون مجرد

رقم يذكر يف املناسبات؟

جنم عبد خضير
انتصار السعداوي

جهـود انهكهـا واقع احلـال الـذي تصـدعت
منه ابـنيــة التــاريخ لـتعيــد اليه جــزءاً من
حـيـــاة ســبق وان كـــانـت قـــائـمــــة مبلــــوكهـــا
وشخــــــوصهــــــا الفـــــرقـــــة الــتــي غـــــاصــت يف
احضـان حـصن االخـيضـر صـورت حلقـات
حتكي الـتأريخ بفوازيـر رمضانيـة من بابل
وحـمورابي الـى وقت حديـث. كانت زيـارتنا
مـيدانـياً الـى حصـن االخيضـر، ليـست من
فـــرضـيـــات الـصـــدفـــة بل كـــانـت الـصـــدفـــة
تـــواجــــد الفـنـــانـني يف هــــذا املعلـم االثـــرى
مختلطني معهم نتلقف احلديث من هذا
وذاك وكــان اول مـن حتــدث الـيـنـــا الفـنــان
طه علـوان عن هـذا العمل، قـائالً: قبل كل
شيء اود ان اوضح ان مـن املؤسـف ان جند
االمـــاكـن االثـــريــــة حتفــــر وتكـتــب علــيهـــا
الـــذكـــريـــات مـن قــبل العـــاملـني واحلـــراس
وعــملــيـــــة الـلعــب بـــــالــتـــــراث هــي عــملــيـــــة
مـخجلـــة مـن خالل الـتلـطـيخ بـــاالصـبـــاغ
واالوساخ والـذي يقـوم بهـذا العمـل غالـباً،
مـا يتصف بـاجلهل يتـطلب بتعلـيم هؤالء
اهميـة اآلثار وضرورة احلفـاظ عليها، هي
مـســـؤوليــة عــامــة ونـحن يف عــراق جــديــد
والـذي يجب ان يكـون فيه كل شيء جـديد
واولهــا احلـــرص علــى املـمـتـلكـــات العــامــة

وهي مسؤوليتنا.
ثـم اضـــاف: اتـيـنـــا هـنـــا لـنـصـــور مــسلــسل
بعـنـــوان سلـطــات الــسلـطــان وهـــذا العـمل
يـقع يف )30( حـلقـــــة يعـــــرض علـــــى قـنـــــاة
السـومريـة الفضـائية وقـد اثمرت جهـودنا
ومن خالل تعاون جميع االجهزة املوجودة
يف كربالء وخاصة املسؤولني اآلثاريني من
مــديــر اآلثــار حتــى مــديــر شــرطــة كــربالء
ومبا ان لطه علوان خدمة متتد ألكثر من
30 عــــامــــاً وهـي عــصــــارة ألعـمــــال كـثـيــــرة
قــدمتهـا وكــانت بـتمـاس مع املـشـاهـد ومع
املـستمع ومع املتلـقي اشتركـت يف التمثيل
إلعــداد عـمـل تلفـــازي يلـيـق ومكــانــة هــذا
الـشهـر الـفضـيل وكمـا ذكـرت بــأن التعـاون
كــــان بــــأكـثــــر مــــا تـتــصــــور يف هــــذا املـــــوقع
لـتــذلـيل الـصعــاب ولـتقـــدمي العـمل علــى
افــضـل وجه والـــــذي يــتـــــوجــب عــــــرضه يف
رمضـان. وهـذا املـسلـسل عبـارة عن فـوازيـر
رمضـانية تـتحدث كل حلـقة عن شخـصية
حكمـت العراق ابتداءاً من حـمورابي حتى
عهـد الـرئـيس االسـبق احمــد حسـن البكـر
ونترك للمشاهد ان يحزر هذه الشخصية
ويف هذه جـوائز كبيـرة جداً ومغـرية ونحن
نــتـــــــوقع ان املــــشــــــاهــــــد ســيــتــــــابـع العـــمل
للـطـــريقــة الـتـي ســـوف نقـــدمهــا فـيه مـن
خالل االمـــاكـن ومـنهـــا مــــوقع االخـيــضـــر
ومـــواقع اخــرى يف دهـــوك وبغــداد، وفـيـمــا
يخص حـصن االخـيضـر هنـاك مجمـوعـة
مـن الشـخصيـات التـأريخيـة امثـال هـارون
الـرشيـد او املـأمـون، واملـسـتعصـم وحتـى ال
نكشف يف مقدمة االمر عن هذه احللقات
لـنتــرك املـشــاهــد هــو الــذي يـتعــرف علــى
هـذه الشـخصيـات سـوف يـتم تصـويـر عـدد
مـــــن حــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــاتــهــــــــــــــا يف هــــــــــــــذا
املـوقـــــــــــــــــــــــــــــع مبـا يـتنـاسـب وبنــــــــــــــــــــاء ذلك
العــــــــــــصـر وهـذا مـا وجـــــــــــــــــــدنـاه يف حـصن

االخيضر.

ـ ـ ـ

علي املهدي
تصوير نهاد العزاوي

لقد مـارست املهنـة عام 1970
يف مـــــديـنـــــة الـــــوشـــــاش وكـنـت
حـيــنهـــا امتــتع بـ )نــظـــري( -
قـــــــالهــــــا وقــــــد اطـلق حــــســــــرة
طــويلـة تــستـشف مـن خاللهـا
مــــــــــــدى املـه املــــــــــــدفــــــــــــون بــــني

حناياه.
وكـــــــانــت اســتـفـــــــادتــي كــبــيـــــــرة
وقـتـــذاك. . واالجـــور قلـيلـــة..
لـكـــنهــــــا كــــــافــيــــــة بــــــالــنــــســبــــــة
للمعيشة ولقـد حفظت املهنة
عن ظهـر قلب ولـم اكن اعلم
يــومــاً بــأن االقــدار تـخبـئ لي
بـــني ايـــــــامـهـــــــا مـــــــا لـــم يـكـــن

باحلسبان..
ففي اواخـر عــام 2001 انطفـأ
ضـياء عـينيّ ألعيـش عاملـاً لم

آلفه من قبل..!
لـكـنـي واحلـمــــد هلل تعــــايـــشـت
مـع وضعــي اجلـــــديــــــد. ولقـــــد
عـــوّضـت بـــزيـــادة قـــوة حـــاســـة
اللـمــس بــشـكل عجـيـب. فقـــد
رجعـت الــــى مهـنـتـي واخلـــوف
يتملكني مما قد اصادفه من

مصلح الدراجات يتحدى الظالم ..!
يقيناً عجلة
الزمن
تدور... ال
تنتظر من
ينتظر وال
تقف ملن
يحتضر.. يف
عالم كله يدور..
فصباح عبد الرضا
رجل فقد بصره..
لكنه لم يفقد
بصيرته.. فظل
قابضاً على مقود
)احلياة( ليقود
سفينته يف
خضم بحر ال قرار
له.. متسلحاً
باليقني واالرادة..
انه الربّان االكثر
براعة.. الذي ال
يزال يتهجى
درس احلياة فيجيد
قراءة واقعه
بوضوح..!
التقيناه .. فحدثنا
قائالً:

فقـد قام بـإستخـراج )اجلوب(
ونـفخه ثم حتـسـسه بـأصـابعه
بـكل دقــة حـتــى وجــد الـثقـب
ثـــم اصلـحه.. وهــــــو يــبــتـــــســم
ويقــــول )شلـــونّـي!( وذكـــر لـنـــا
بــــأنـه يقــــوم كــــذلـك بـتـبـــــديل
)الـــصجـم( وتــــركـيـب )الـبـيـم(
وتـصليح )الـزجنيل( يف حـالـة

قطعه..!
وانه يــتــمـــتع مبـــــــا يقـــــــوم به،
وقـد وجـدنـا بـأن لـديه زبــائن
عــــــــدة يـقــــصــــــــدونـه حـــبــــــــاً بـه

وكذلك ألجوره املنخفضة..!
علـمــــاً بـــــأن محـله املـتـــــواضع
)جــــــــــداً( مـقـــــطــــــــــوع مــــن داره

املستأجرة..
انه مـثل رائع لالنـسـان الـذي
ال يرضى ان يكون عالة على

غيره - رغم ما يعاني..!
وعن مـشــاكل وهمـوم مهـنته..
قــــال: ال مـــشــــاكـل يف مهـنـتـي
ســـوى، انـي اعـــانـي يف تعـــديل
)الـــويل( و )حـيـــاكــته( صعـبـــة

جداً عليّ!
واني قــد عــوّدت زبــائنـي علــى
االجـــر القلـيل ممــا اثـــر علـيّ

معيشياً

مـــشــــاكل.. لـكـنــي ايقـنـت بــــأن
الــــــزمــن  ميـــضــي وال يــــــرحــم

من يتوسد اليأس.
فــــإمـتــطـيـت اجلــــد مــــرتــــديــــاً
لبــاس االجتهـاد.. ألبـرهـن ملن
يـحيــط بي وخــاصـــة )بنـــاتي(
بـــــــــأنـــي مـــــــــا زلـــت مـــــــــوجـــــــــوداً

ومعطاءً كما كنت..
وذكـــــر االســطـــــى صـبـــــاح ذلـك
الـشعـور الـذي كـان يحـيط به
حـني وطــــأت قــــدمــــاه )محـله(
الــــذي فــــارقـه لفـتــــرة لـيـــسـت

بالقصيرة..!
ويقــــول: عـنــــد مـــــراجعــــة اول
زبــون لي وكــان يطـلب تعـديل
)الويل( وكان هذا امراً صعباً
بـدايــة ألنه يتـطلب مـني دقـة
ــــــــــــــــــــــد مـــــــــن عـــــــــيـــــــــنـــــــــني وال ب

سليمتني..!
فقمت بعملي علـى احسن ما
يـــــرام - ســـــاعـــــدتــنــي يف ذلـك
قــوة اللمـس التـي وهبـني اهلل

تعالى.
واثــنــــــاء الـلقــــــاء جــــــاءه احــــــد
)الـصـبيــة( إلصـالح )البـنجــر(
وقـد قـام بعـمله وليـس هنـاك

ادنى شك بأنه -ال يرى-!

ـ

)سلطات السلطان( مسلسل رمضاين

نـكهــــة تـــــأريخـيـــــة ومعــــاصــــرة ومــن خالل
التــاريخ سـتفهـم وتعــرف الـشخـصيــة وكل
ذلك يـتضـمن ثالث اطـروحـات واختيـارات
ألسـمــــاء هــــذه الـــشخــصـيــــات ومـن ثـم يف
نهــــايـــــة شهــــر رمــضــــان سـيـنـــــال الفــــائــــز

اجلائزة.
امـا هـذا املـسلـسل فهـو من تـألـيف محمـد
قـاسـم املالك ومـن انتــاج قنـاة الـسـومـريـة
الفـضائية ومعـوقات العمل التي صـادفتنا
كـثيــرة خصـوصـاً يف بغـداد نـتيجـة احلـالـة
االمنيـة غيـر املستقـرة والتـي اثرت بـصورة
كـبيــرة علــى عمـلنـا يف هـذا املـسلـسل لـكن
احملـافـظــات تكـون اهـدأ نـسـبيــاً من بغـداد
التي تعـاني حـالة غلـيان مـستمـرة فعملـنا
يتأثر بصوت الطائرات والتفجيرات وهذه
نتابعهـا يف حياتنا اليومية ما بني تفخيخ
واصـوات اسعـاف. ومبـا ان الـعمل تــأريخي
فهـــذه االصـــوات اكـبـــر مـــؤثـــر وكـــان مـــوقع
التـصـويـر يف دهــوك مقـارنــة ببغــداد اكثـر
هــدوءاً حيـث كنـا نـعمل حـلقتـني يف اليـوم
امـــــا يف بغـــــداد، كل يــــومــني نعــمل حـلقــــة
واحــدة وهـــذا الهــدوء وجــدنــاه يف كـــربالء

وحصنها.
الفـنـــان ايـــاد راضــي يقـــول املـــسلـــسل هـــو
فـوازيـري اجـسـد فـيه شخـصيــة االميـر يف
كل حلقـاته وهـو ال يقــدم وثيقـة تــأريخيـة
بقـدر مـا يـذكـر بهـذه الـشخـصيـات اضـافـة
الى انه عمل تـرفيهي بسيـط يحمل املتعة
يف بعــض جــــوانــبه ويف جــــوانــبه االخــــرى
الــتـــــوثـــيقــيـــــة حــيــث صـــــورنـــــا يف حـــصــن
االخــيـــضـــــر حـلقـــــات مـــــدة احلـلقـــــة )10(
دقـــــائق وهــــذا املــــسلــــسل يـكـن اقــــرب الــــى

استراحة املشاهد.

املفاجأة املؤملة
امــــا عـــــدد املالك واحلــــديـث لـ طـه علــــوان
اكثـر من )32( بني فـني وفنـان اضافـة الى
العــــــاملــني )الـكـــــومــبـــــارس( الـــــذي يـــصل
عــددهـم بـني )15 - 20( فــرداً ومبــا يـضـمه
العـمل مـن عـنــاصـــر تكـمـيلـيــة مـن خـيــول
وجمـال وخراف وتفـاصيل كثـيرة واخـر ما
نعـمله يف هـــذه احللقــات هـــو يف ان جنعل
من بـاحــة االستقبـال يف حـصن االخـيضـر
ان تـنــسجـم مـع مجلـــس اخللفـــاء. ونحـن
نحــاول ان نتحـايـل يف مجمـوعـة الـديكـور
ولـم يكن عـملنـا لهـذا الـديكـور اال لـوجـود
اخللل يف جدران هـذا احلصن فقـد دخلنا
الــــــى هــــــذا املـكــــــان ووجــــــدنــــــا الـكــتــــــابــــــات
والـــذكـــريـــات الـتـي خــطـتهـــا ايـــدي مـن ال
يفهـمـــون الـتـــراث والـتـــأريخ وهــــذا كلفـنـــا
جهداً اضـافيـاً اجلهد الـذي نبـذله يف هذا
املـــسلـــسل بــتغلـيـف الكـتـــابـــات واخفـــائهـــا
بـــــإســتخـــــدام قـــطع مــن الفـــــايــبـــــر ونحــن
جتمشنـا مسافة السفر الطويل لنصور يف
مـــوقع تـــأريخـي حقـيقــي. لكـن تفـــاجـــأنـــا
بهذه الكتابات الـوضيعة على جدرانه. اما
ابـرز العاملني يف هذا املسـلسل الفنان اياد
راضي والفنـان فيصل جـواد ونسـرين عـبد
الـــرحـمـن مـن ســـوريـــا وفـنـــانـني شـبـــاب مت

االستعانة بهم.
عثرات العمل وسط اصوات

التفجير
اخملــــرج اركــــان جهــــاد يـــشـيــــر الــــى العــمل
الـتلفـازي الــرمضــاني تــوزع العمـل فيه مـا
بـني دهوك وبغداد واالماكن االثرية فضالً
عن حصن االخيضر. وهذه احللقات فيها

(CNN)
ألـقت دراســة أعــدتهــا جــامعــة
هارفـارد الضوء علـى األخطاء
الـــتـــي يــــــــرتــكـــبـهــــــــا األطـــبــــــــاء
املتـدربـون أثنـاء نـوبــات العمل
الطويلة يف الواليات املتحدة.
وتقيـس الـدراســة وهي األولـى
مـــن نــــــــــوعـهــــــــــا، وعـلــــــــــى أرض
الـــواقع، مــدى تــأثـيــر ســاعــات
العمل الـطويـلة علـى القدرات
العلميـة لألطبـاء اجلدد، وفق

وكالة األسوشيتد برس
ونـشرت مـوجودات الـدراسة يف
دوريـة "نيــو إينغالنـد الـطبيـة"

اخلميس.
وتــــأتـي الــــدراســــة علــــى ضــــوء
تنـظـيم الــسلـطــات األمــريـكيــة
اخملــتــــصـــــــة لـــــســـــــاعـــــــات عــمـل
األطبـاء اجلـدد والـتي تقـضي
بـعـــمـلـهـــم ملـــــــــدة 80 ســـــــــاعـــــــــة
أسبوعياً ملدة أربعة أسابيع يف

املتوسط.
وتقضي اللـوائح اجلديـدة بأن

دراسة: نوبات العمل الطويلة تزيد من اخطاء األطباء 
ضغــط الــــدم، ومـن األخــطــــاء
التـي ارتكـبت إحــداث ثقب يف
رئـة أحد املرضـى عقب إدخال

انبوب باخلطأ.
ويف جتـــــربـــــة أخـــــرى وجـــــد أن
األطبــاء املـشــاركـني غفــوا 5.5
مــــــرة أثــنــــــاء نــــــوبـــــــات العـــمل
الـطـــويلـــة مقـــارنـــة بـ2.6 مـــرة
بــني أولــئـك الـــــــذيــن عــمـلـــــــوا

ساعات أقل. 

36 يف املــــــــــائــــــــــة مــــن جــــمــــيـع
األخطاء الطبية.

ونفـى البـاحثـون تـأثـر أي من
املــــرضــــى بــــالــــدراســــة لــتعـيـني
طـــواقم طـبيــة أخـــرى لتــدارك

األخطاء.
وذكـــرت ممـــرضـــة مــشـــاركـــة يف
الـــبـحـــث أن أحـــــــــد األطـــبـــــــــاء
وصـف 10 أضعــــــاف اجلــــــرعــــــة
الـــطــبــيـــــة الـــصحــيحـــــة لــــــرفع

ال يـتعامل األطباء اجلدد مع
املرضى مـباشرة ملدة تزيد عن
24 ســـاعـــة.ويـــذكـــر أنه يـــوجـــد
حـاليـاً قرابـة 100 ألف طـبيب

متدرب يف الواليات املتحدة.
وشمـلت الــدراســات 20 طبـيبــاً
حـــــديــثـــــاً يف قـــســمــي أمـــــراض
القلـب وغرفـة العنـاية املـركزة،
قــــضـــــــى خـاللـهـــــــا كـل طــبــيــب
ثـالثـــــــــة أســـــــــابـــيـع يف إحـــــــــدى
الــوحـــدات وعمـل خاللهــا ملــدة
ال تـقل عـن 24 ســـاعــــة خالل

املناوبة الواحدة.
كمـا قضـى املشـاركـون انفـسهم
نــوبــات عـمل ال تــزيــد عن 16
ساعـة للمنـاوبة خـالل عملهم

يف الوحدة الثانية.
ومتـت االســتعــــانـــــة بعــــدد مـن
األطباء املستقلني ملراقبة أداء

الفريق.
ووجــــــد األطــبــــــاء أن أخـــطــــــاء
املـــتـــــــــدربـــني خـالل ســـــــــاعـــــــــات
املــنـــــاوبـــــة الـــطــــــويلـــــة ارتـفعــت
خمـس مــرات، ارتكبـوا خاللهـا

هــاجم العـديــد التقـنيـة الـتي
اطلق عليهـا الترويج العصبي
بـاستخـدام نفـس تقنيـة مسح
الــدمــاغ املـتـبعـــة لفهـم املــزيــد
ـــــــــزهـــــــــاميـــــــــر عـــن مـــــــــرضـــي ال
والــتـــــوحــــــد، يعــكف الـعلــمـــــاء
حـــــالــيـــــا الكــتــــشـــــاف الفـــــوارق
واالختالفــات بني اجلمهـوريني

والدميقراطيني.
ويحـاول بعـض العلمـاء خالل
مـوسـم االنتخـابـات األمــريكيـة
تـوظـيف تقـنيـة مـسح الـدمـاغ
ملـــســــاعــــدة الـــســــاســــة يف سـبــــر
أغـــوار الـنـــاخـب بـصـــورة أكـثـــر
فعــاليــة من الــوســائـل املتـبعــة
حــــالـيــــاً مـن عــملـيــــات مــــسح

واستطالع.
ويــتــنــبـــــأ الـعلــمـــــاء أن تــصــبح
تقـنيـة مـسح الـدمـاغ املعـروفـة
functional magneticبـ
 resonance imagingأو
 fMRIأحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى أدوات
ــــــــة يف احلـــمـالت االنـــتـخــــــــابـــي
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تقنية "مسح الدماغ" تدخل االنتخابات األمريكية قريباً 
ــــــــدمــــــــاغ ســـتــــــســـتـخــــــــدم يف ال
ـــــســـتـقـــبـل الـقـــــــريـــب لـفـهـــم امل

واختيار السياسيني." 
ويشار إلى أن بعـض الشركات
fMRI الكـبرى طبقت تقنية
مـثل دميلــر كــرايــزلــر لــدراســة
أعـمق حـــول كـيفـيـــة تــصـمـيـم
منتـجاتـها مـن السـيارات. كـما
خلـصت دراسة أجرتهـا جامعة
ــــــــذ ــــــــى أن حتـــبـــي ــــــــور إل ــــــــايـل ب
ـــــــــات ـــــــشـــــــــروب ـــــــســــتـهـلــكــــني مل امل
"بيبـيسـي" أو "كوكـاكوال" يـعود
لتـأثيـر ثقـايف ال يلعب املـذاق

فيها عامالً.
ـــــــوبـــي ويف املـقـــــــابـل هـــــــاجـــم ل
معــــارض للــتقـنـيـــة احلـــديـثـــة
ـــــــالقــــــول "هــــــذه هــي قـــصــــــة ب
الفـــســـــاد يف مجـــــال األبحــــاث
العلمـية، فهي تقنية يجب أن
تــســتخـــدم لـتـخفـيـف املعـــانـــاة
ــــــس جلـعـل ــــــــة ولـــي ــــــشــــــــري الـــب
الــــدعــــايــــة الـــسـيــــاسـيــــة أكـثــــر

فعالية." 
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جــــامعـــة كـــالــيفـــورنـيــــا بلـــوس
أنغلــوس، بعــد إخـضــاع عـشــرة
ــــــدميقـــــراطــيــني وعـــــدد مــن ال
ممـــــــــاثـل مــــن اجلــــمـهـــــــــوريــــني
للــتقـنـيــــة عقـب مــشـــاهــــدتهـم
لصـورتي مـرشحـيهم املفـضلني
الرئيـس جورج بوش ومـنافسه
جـون كيـري، ازديــاد يف نشـاط
ــــــــة عـــن ــــــســــــــؤول املـــنـــــطـقــــــــة امل
empa- الـتقـمــص العـــاطفـي

thy.
وبــــدأت معــــدالت تــــدفق الــــدم
على املـنطقة الـتي تتحكم يف
الـعــــــــواطـف يف االرتـفــــــــاع مـع
عــرض صــور املـنــافـس املـنــاوئ

لكال اجملموعتني.
ويف هـــذا الــسـيـــاق، قـــال أحـــد
الـعلـمــــاء املـــشــــاركـني "الـنــــاس
ــــــصــــــــــــدرون األطـــــنــــــــــــان مـــــن ي
القــرارات أحيـانــاً دون مبـررات
ـــــــة صـــنـع واضـحـــــــة؛ فـــــــأغـلـــبـــي
القــــــرارات يـــصــــــدرهـــــــا العـقل
الـالواعــــي، وتـقــــنــــيـــــــــة مـــــــسـح
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ــــــــات املـــتـحــــــــدة خـالل ــــــــوالي ال
األربـعة أعـوام املقبلـة، بالـرغم
مـــــن بـعــــــض الـــــتـحـفــــــظــــــــــــات
ـــــى مـــــا أطـلق ــــــة عل األخالقــي
عـلـــيـه "الـــتـــــــرويـج الـعــــصـــبـــي"

neuromarketing""
ويشـار إلـى أن التـقنيـة تعـدت
ســــريعـــاً مــــراحل تخـصـيــصهـــا
الكــــتــــــــشـــــــــــاف األمـــــــــــراض بـل
ــــــة جتـــــــاوزتهـــــــا لقــــــراءة كـــيفــي
جتـــــاوب الــبــــشـــــر مع احلــيـــــاة

اليومية. 
وتعـتمـد  fMRIعلــى قيـاس
تــــدفق الــــدم؛ فعـنــــدمــــا تـبــــدأ
خاليـــا املخ يف إطالق إشــارات
يف جـزء املخ الذي يتحكم يف
االنـفـعـــــــــاالت، حتــــتـــــــــاج تـلــك
ـــــــد مـــن ـــــــزي ـــــــى امل ـــــــا إل اخلـالي
األوكسجني الـذي ينقله الدم،
عندها يلتقط اجلهاز مناطق
املخ النشطة يف شكل ومضات

على شاشة املراقبة.
واكــتـــــشف عـــــدد مـــن علــمـــــاء
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 أفـــادت مجلــة فــاريـتـي املـتخـصـصــة
االربعــاء انه مت التـوصل الـى اتفـاق
النتـاج جزء رابع من فيلم املغامرات

انديانا جونز. 
وكان مـشروع ممـاثل فشل يف شـباط
املــــــاضــي بــــســبـــب خالف بــني كــــــاتــب

جزء رابع لـانديانا جونز 
السينـاريو فـرانك دارابونـت من جهة
واخملـــرجـني جـــورج لـــوكـــاس وسـتـيفـن
سـبيلبـرغ واملمـثل هاريـسون فـورد من

جهة اخرى. 
واجلــزء الـــرابع مـن مغــامــرات عــالـم
االثـار الشهير معلقـة يف استديوهات
شـــركـــة بـــارامـــونـت مـنـــذ عقـــد. وكـــان
يفـتــــرض ان يـبــــدا الـتــصــــويــــر هــــذا
الـصـيف علــى ان يعــرض الـفيـلم يف

صيف .2005 
وذكرت اجمللـة ان االتفاق يـنص على
ان يـتــولــى جـيف نــاتــانــســون كـتــابــة
سـينـاريــو الفيـلم املقـبل من انـديـانـا

جونز. 
وجيـف ناتـانسـون معتـاد علـى العمل
مـع ستيفـن سبيلـبرغ وقـد تعـاونا يف
فـــيلــمــي كـــــــاتـــــش مــي اف يـــــــو كـــــــان
)اوقفـنـي اذا اسـتـــطعــت( مع املـمــثل
ليــونــاردو دي كــابــريــو وذا تيــرمـينــال

مع املمثل توم هانكس. 
وكــــان اجلــــزء الـثــــالـث واالخـيــــر مـن
مغــامــرات انــديــانــا جــونــز عــرض يف

. 1989

ـــــــــــــــرجــل يــلــعــــــب دورا وزن ال
مـهمــا يف خـصــوبـته وقــدرته
علـــــى اإلجنـــــاب ألنه يـــــؤثـــــر
علـــــى نـــــوعــيـــــة احلــيـــــوانـــــات

املنوية وعددها. 
ميدل ايست اونالين

فيـينـا - اعـتمـادا علــى املثل
املعــــروف بــــأن الــــزائــــد أخــــو
الـنـــاقـص .. حـــذر بـــاحـثـــون
مخـتــصــــون مـن أن إصــــابــــة
الـرجـال بــالبـدانـة أو إفـراط
الوزن أو بالـنحافة الـشديدة
يــضـعف خــصــــوبــتهــم ويقـلل
قـــــــــــدرتـهــــم عـلـــــــــــى إجنـــــــــــاب

األطفال. 
فـقــــــــــــد وجــــــــــــد الـعـلـــــمــــــــــــاء
الـدامناركيـون أن وزن الرجل
يــلــعـــــــب دورا مــهـــــــمــــــــــــــــــا يف
خــــصـــــــوبـــتـه وقـــــــدرتـه عـلـــــــى
اإلجنـــــاب ألنه يـــــؤثـــــر علـــــى
نـــوعـيـــة احلـيـــوانـــات املـنـــويـــة

وعددها. 
وأوضح هــــؤالء يف دراســتهـم
الـــتـــي نـــــــشـــــــــرتـهـــــــــا مـجـلـــــــــة
"اخلصـوبـة والـعقم" أن هـذا
االرتــبـــــــاط يـــــــرجـع إلـــــــى أن
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البدانة تقلل خصوبة الرجال 
اخلاليــــــا الــــــدهــنــيـــــــة تفــــــرز
هرمون االستروجني األنثوي
الذي يؤثر سلبا على نطف

الرجل. 
والحـــــــظ اخلــــبــــــــــــراء بـعــــــــــــد
مـــتــــــــابـعــــــــة 1600 رجـل، بـلـغ
متـوسـط أعمـارهم 19 عـامـا
وحتليـل عينـات من سـائلهم
املــنــــــوي ونــــــوعــيــــــة الــنــــطف
وشـكلهــا وحــركـتهـــا عنــد كل
مـنهـم، إضـــافـــة إلـــى قـيـــاس
عــــــــــامـل اجلــــــــســــم الــكــــتـلــــي
لـــــــديهــم، أن عــــــدد الــنــــطف
وتــركيـزهـا كـان أقل بحــوالي
21.6 يف املـــــــــائـــــــــة و23.9 يف
املـــائـــة علـــى الـتـــوالـي، عـنـــد
الــــــــرجــــــــال مـــن ذوي الــــــــوزن
املفـرط الــذين جتـاوز عـامل
اجلـــسـم الـكــتلـي لـــــديهـم،25
بـيـنـمـــا كـــانـت أقـل بحـــوالـي
28.1 يف املـــــــــائـــــــــة و36.4 يف
املـــائــــة علـــى الـتـــوالـي عـنـــد
الــرجــال املـصــابـني بـنحــافــة
شديـدة وقد يرجـع هذا إلى
وجود أمراض أو اضـطرابات

مزمنة.)قدس برس(

لـــــــــوس أجنـلـــــــــوس، الـــــــــواليـــــــــات
املـــــتـحــــــــــــدة (CNNســـــيـــــتــــــــــــــــاح
ملـتصـفحي الـشـبكــة العنـكبــوتيـة
فـــــــــرصـــــــــة مـــــــشـــــــــاهـــــــــدة فـــيـلـــم
"فهــــــرنهـــــايـــت 9/11" للـــمخـــــرج
األمــــريـكـي مــــايـكل مــــور الــــذي
أثـــــــــار الــكـــثـــيـــــــــر مـــن اجلـــــــــدل
واللغط، عشية بدء االنتخابات
الرئاسية يف الواليات املتحدة.

وســيــتــمـكــن املـــــشـــــــاهـــــــدون مــن
مـشــاهــدة الفـيلـم مقــابل 9.95
دوالرات وعــبـــــر الـــــدخـــــول إلـــــى
Cine- املـــــوقع اإللـكـتــــرونـي لـ
ــــــــــــــــــــة maNow، وفـــق وكــــــــــــــــــــال

األسوشيتد برس.
وقــــــالــت الـــــشــــــركـــــــة إن مخــــــرج
الـفيـلم مــايكل مــور والـشــركــات
املــــوزعــــة وافقــــوا علــــى الـتـبــــرع
بـحــــصــــصـهـــم مـــن الـعــــــــائــــــــدات
لــصـــــالح املـنــظـمــــات اخلـيــــريــــة

املعنية باحملاربني القدماء.
Echo- كـمـــا سـتعـــرض شــبكـــة
Star Communications
ـــــــــــــــة  Corp DISH، ولــلــــــيــل
واحـــــــــــــــــــدة االثــــــــنــــــــني، فــــــــيــلــــــــم
"فهرنهـايت 9/11" ،بجـانب آخر
وثــائقي مـدتـه 42 دقيقــة حتت
اسـم "الــشـــرف املــســـروق: جـــراح
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فيلم "فهرهنايت 9/11" عىل االنرتنت عشية االنتخابات 

يف إطار مهرجان كان وحصوله
علــــــى اســـتحــــســــــان الـــنقــــــاد يف
الـــوقـت الـــذي خـــاض فـيه مـــور
معــــــركــــــة شــــــرســـــــة لعـــــــرضه يف

الواليات املتحدة.
هـذا وقـد حقق الـفيلم إيـرادات
جتــــــــــاوزت 100 مـلــــيــــــــــون دوالر،
وأصــبـح أول فــيـلــم تـــــسـجــيـلــي
ـــــــــــــرادات األفــالم يـــــتــــــــصـــــــــــــدر إي
األمريكيـة، يف إجناز قياسي لم

يتكرر من قبل.
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ومـــن خالل املــــــزج بـــني الهــــــزل
والـرعب يف أسلـوبه، يـوجه مـور
إلـــــــــى "مـعـــــــســكـــــــــر" الـــــــــرئـــيـــــــس
األمــريـكي جــورج بــوش سلـسلــة
مـــن االتهــــــامــــــات الــتــي تــــشــكل

إدانة واضحة وموثّقة.
ويـتهم مـور الــرئيـس بـوش أوال
بـســرقــة االنـتخــابــات الــرئــاسيــة
األمـريكيـة عام 2000، ثـم يتهم
اإلدارة بتجاهل حتذيرات خطر
اإلرهــاب قـبل هـجمــات احلــادي
عــشـــر مـن سـبـتـمـبـــر، ومـن ثـم
بـــإشـــاعـــة اخلـــوف مـن هجـمـــات
أخــــــــرى لــــضـــمــــــــان مــــــســــــــانــــــــدة
األمــــــــريــكـــيـــني لـلـحــــــــرب عـلــــــــى

العراق. 
ويعــــرض الفــيلــم عالقــــة بــــوش
بـالعائلة احلاكمة يف السعودية،
وكــذلك عـالقته بـزعـيم تـنظـيم
القـاعـدة أسـامـة بـن الدن. كمـا
يتضمن الفيلم مـشاهد تعذيب
لـألســـــــرى الـعـــــــراقــيــني وصـــــــورا
ألطفــــــال عــــــراقــيــني حــــــرقـــتهــم
قنــابـل النــابـــالم وكــذلك صــورا
جلــنـــــــود أمـــــــريـكــيــني جـــــــرحـــــــى

ومشوهني.
وأثـــار الفـيلـم جـــدال واسعـــا يف
األوسـاط الــسيـنمــائيــة العــامليـة
وخـصـوصــا بعــد البــدء بعــرضه

لــن تــنــــــدمل" والــــــذي يــتــنــــــاول
بــــــاالنـــتقــــــاد أنــــشـــطــــــة املـــــــرشح
الـــــــدميـقـــــــراطــي جـــــــون كــيـــــــري
املنــاهضــة للحــرب عقب عـودته

من فيتنام.
ــــــــــــــــــى ذلــــك شــــكّــل فـــــــيــلـــــــم وإل
فهـرنهــايت 9/11، الـذي رفـضت
اســتــــــوديــــــوهــــــات والــت ديــــــزنــي
تــــوزيـعه وعـــــرضه يف الــصــــاالت
األمـــــــريـكـــيـــــــة إدانـــــــة قـــــــاســـيـــــــة
لـتـصـــرفـــات الـبـيـت األبـيـض يف
مـــــــراحـل مـــــــا قــبـل ومـــــــا بـعـــــــد
هجــمــــــات احلــــــادي عــــشــــــر مــن

سبتمبر/ أيلول 2001 .
وحــصـل الفــيلــم علــــى جــــائــــزة
الــسعفـة الـذهـبيــة يف مهـرجـان
"كـــــان" الـــسـيـنـمـــــائـي وهـــــو أول
وثــــائقــي يفــــوز بهــــذه اجلــــائــــزة
مـنـــذ فــيلــم "العـــالـم الــصـــامـت
للــبحــــار جــــاك كــــوسـتــــو" عــــام
.1956واســـم الفـــيلـــم مقــتــبـــــس
مـن اسم رواية راي بـرادبوري "
فهـــرنهـــايـت 451" الـــذي يــشـيـــر
إلـــى احلـــرارة املــطلـــوبـــة حلـــرق
الـكــتــب يف اجملــتــمع املـــضـــــاد لـ
"املـدينـة الفـاضلـة " ويعبـر مور
عن معـنى تـسميـة الفيلـم على
أنـه " درجــــــــــة احلــــــــــرارة الــــتــــي

حترق احلرية".
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 واشــــنـــــطــــن : كـــــــشـفــــت شــــــــــركــــــــــة
 AT&Tاألمــــريكـيـــة الـنقـــاب عـن
جهـــاز مـبــتكـــر للــشـبـــاب مـن هـــواة
الـتـــــراسل عـبــــر رســـــائل  SMSأو
 MMSالـقــــصــيـــــــرة يـحــمـل أســم
أوجـــو . ويتـميــز "أوجـــو" بتــصمـيم
أنــــــيــق جــــــــــــــذاب ، حــــــيــــــث ميـــكــــــن
اســتخـــــدامه يف خــــدمــــات الـبــــريــــد
اإللــكــــتــــــــــرونــــي أو مـع خــــــــــدمــــــــــات
التــراسـل التـي تقــدمهــا الـشــركــات
على اإلنـترنت مثل  MSNويـاهو
و . AOLوميــــكــــــن اســــــتــخـــــــــــــــدام
اجلهــاز يف إرســال الـصـــور وملفــات
املــوسيقــى ولقـطــات الفيـديـو ، اال
أنه مـا يعيب اجلـهاز أنه ال يـدعم
وظــائف احملمـول العـاديــة رغم أنه
يعـمل مع شـبكــات  GSMومــزود
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بتقـنية  GPRSإال أنه مخصص
لـلرسـائل فقـط . وفى هـذا االطار
، كـشفت شـركـة نـوكيـا النقـاب عن
هـــاتف محـمــول جــديــد مـن طــراز
3220 ، والــذى يـسـتخــدم األضــواء
ألول مـــرة يف خـــدمـــات الـتـــراسل ،
حـــيـــث ميــكـــنـه أن يــكـــتـــب رســــــــائـل
بـــــــاألضـــــــواء وبـــــــألـــــــوان مـخــتـلـفـــــــة
ويعـرضهـا مجـسمـة يف الهـواء كمـا
ــــــــــــى شــــــــــــاشــــــــــــة ــــــــــــو كــــــــــــانـــــت عـل ل
شفــــافــــة.ويــتحـقق ذلـك مــن خالل
خـــــاصـيـــــة جـــــديـــــدة تعـــــرف بـــــاسـم
ــــــــــــــــــث مت  Xpress-On، حــــــــــــــــــي
تـصـمـيـمه لـيقـــوم بهــذه اخلــاصـيــة
فــنجـــــد األضـــــواء تــنــبعــث مــن كل
جـــوانـبه لـيـنـــاسـب قـطـــاع الــشـبـــاب
واملــسـتخـــدمـني االكـثـــر سعـيـــاً وراء
اجلـديد فـى عالم الـتكنولـوجيا . 
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 طـــوكيــو : طـــرحت شــركــة كــوداك
مــــــؤخــــــرا بــــــاكــــــورة انــتـــــــاجهــــــا مــن
الكــامـيــرا الــرقـمـيــة كــوداك "إيــزي
شــيــــــر ســي إكـــــس " الــتــــــى تــتـــيح
ملـسـتخــدمهـا تـصـويـر صــور فيـديـو
بسرعـة 13صورة يف الثـانية. وذلك
بـفــــضـل الــــــــذاكــــــــرة الـــتــــــــى تـــتـــيـح
لـلكـــامـيـــرا حـــوالـي 32 مـيجـــا، مع
نـــــظــــــــــام إم بــــي إي جــــي . .7530
وأوردت مجلــة العـــالم الـــرقمــى أن
الكـاميـرا اجلديـدة تتمـيز بـقدرتـها
علـى الـتقـاط صــورا، مع قــدر من
الـكفـــاءة يــصل الـــى خـمــســـة آالف

كامريا رقمية تلتقط 13صورة ىف الثانية 
بيكسل، حـيث من املمكن طباعتها
حــتـــــــى حـجــم 50 ســم : 75 ســم.
وقـد مت تـزويـد الكـاميـرا اجلـديـدة
بعــدســـة مقــربــة ضــوئـيــة 3 أكــس،
وعدسـة مقربـة إلكتـرونيـة 5 أكس،
مع تسعـة أنظـمة اللـتقاط الـصور
امللـونـة، اضـافـة الـى شـاشـة رقـميـة
ملــشــاهــد األشـيــاء املـصــورة ،والـتــى
ميكــن بفــضـلهـــا عـــرض أكـثـــر مـن
صـورة عليهـا ملقـارنـة النتـائج، كمـا
ميكـن الـتـحكـم فـــى جـــودة الـصـــور
امللــتقـــطـــــة، وذلـك عــبـــــر بـــــرنــــــامج
خـــاص علـــى شـــاشـــة الكـــامـيـــرا . 


