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عادل إمام يف حوار مع

:

العالم قرية

يـــــــــزرعون الفتــــنة ( يف العــــــراق ) حتى ال يـــــــكون هناك
أي بـــــــلد عريب لــــــــديه حضــــــــارة وقيمـــة

مستقـــــــبل العــــــامل
ليــــس طـــف ًال
خالد جمعة

القاهرة/املدى

يف هذا احلوار
الذي خصّ به
الفنان عادل إمام
جريدة املدى ،حتدث
عن األوضاع
العربية،مثلما حتدث
عن الفن ،وتقييمه ملا
يجري يف الساحة
العراقية .املدى وجهت
له مجموعة من األسئلة
جمعت بني الفن
والسياسة ،فجاء هذه
احلوار الذي كشف عن
صراحة عادل إمام وهو
يتناول الظروف العربية
الراهنة.
*مــن هـ ـ ــو عـ ـ ــادل إمـ ـ ــام الـ ـ ــذي ال
يعرفه املشاهد العربي؟
 اسـمـي احلقـيقـي عـ ــادل محـم ــدإمــام محمـد مــواليـد  1940مـولـود
يف املـنصـورة ،انـتقلت إلـى الـسيـدة
زينب ،كـان والدي مـوظفاً بـإحدى
امل ـ ـصـ ـ ـ ــالـح احل ـكـ ـ ـ ــومـ ـيـ ـ ـ ــة،ع ـ ـ ـش ــت
طفــولتـي وصبــاي يف حي الــسيـدة
زيـنب .حـصلـت علــى بكــالــوريــوس
زراعـة من جـامعـة القـاهرة ،مـتزوج
ول ـ ــدي ثالثـ ــة أوالد :رامـي وسـ ــارة
ومحمد ،بدايتي الفنية يف املدرسة
والفـرق اجلامعيـة ،التحقت بفرق
الــتلــيفـ ــزيـ ــون املـ ـسـ ــرحـيـ ــة 1962.
ادوارى الـصغـي ــرة لفـتـت األنـظــار ،
بدءاً مبسـرحية (أنـا وهو وهي) ،يف
دور دسـوقي افـندي –النصـابني –
الـبـيج ــامه احلـم ــراء –غ ــرامـي ــات
عفيف ثم جـاءت أدوار البطـولة يف
 مـ ــدرسـ ــة املـ ـشـ ــاغـبـني –شـ ــاهـ ــدمـ ــاشـ ــاف ــش حـ ــاجه –الـ ــواد سـيـ ــد
الـشغـال –الـزعـيم ،،واصبـحت من
ال ــنج ـ ـ ــوم بفـ ــضل اإلص ـ ـ ــرار علـ ـ ــى
ال ـت ـم ـيـ ـ ــز والع ـ ــزمي ـ ــة وح ــب الفــن

ق ــدمـت م ــسل ــسلـني تـلف ــزي ــونـيـني
فقـط همـا :دمــوع يف عيـون وقحـة
وأحالم الفتى الطائر.
*كـيف يحــافـظ جنـم الك ــوميــديــا
علــى الـنجــاح ،كـيف حــافـظـت أنت
على جنوميتك؟
حـبــي ملهـنـتـي وإميـ ــانـي الـ ـشـ ــديـ ــد
برسـالتي جتـاه مجتمعـي ،واعتقد
إنـنــي خلقــت لكـي اسع ــد الـن ــاس،
واجعلهم مـبسـوطني ،اعتقـد أنني
مـ ــن الـقـالئـل الـقـ ـ ـ ـ ــادريـ ــن عـلـ ـ ـ ـ ــى
إضحـاك املـشـاهــدين بعـد كل هـذا
العـم ــر .كـم ــا أنـنـي ح ــريــص عل ــى
الثقـافة فهـي ليست معـرفة فقط،
وإمنا هي أسلوب حياه ألني العب
بهـ ــا عل ــى امل ـضـم ــون ،وأقـ ــول لك
على سـر خطير :أنـا إنسان مزروع
يف احل ــب ،واحل ــب ه ـ ـ ـ ــو الـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــر
احلقيقي وراء جناحي.
*هل ميـكــن أن نــتح ـ ــدث لـلق ـ ــارئ
الع ــراقـي والع ــربـي عـن شج ــونـن ــا
الـسياسـية ،وميكـن أن نعود بعـدها
للـفن .لــديك العــديــد مـن األفالم
الـتـي عــاجلـت مـشـكالت سـيــاسـيــة
تتعلـق بأمـور راهنـة وخطيـرة مثل

قـضيـة اإلرهـاب ،والـتطـرف يجـرنـا
هــذا احلــديـث للكـالم عمــا يجــري
يف بـعـ ـ ــض ال ـ ـ ـ ـ ــدول الـع ـ ـ ـ ـ ــرب ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــة
وخصوصا العراق؟
 نـعم أنــا أحـب أن يكــون مــوضــوعفـيلـمي ،أو مـســرحيـتي مــواكب ملــا
يحـدث علـى الـسـاحـة الـسيــاسيـة؛
الن الفـن ال يتجـزأ عن الـسيـاسـة،
والن الـ ــشع ـ ــوب العـ ــربـي ـ ــة شعـ ــوب
ذكيـة ،وتتابع ،وأنا بـالفعل تطرقت
ملـوضـوعـة اإلرهـاب مـرات عـدة مـرة
يف (اإلرهـ ـ ــابــي) ومـ ـ ــرة أخـ ـ ــرى يف
فـيلم (اإلرهــاب والكبـاب) ،كل هـذا
ألهمية املوضوع وخطورته.
وعل ــى فكــرة أنــا مـن اشــد احملـبـني
للعراق ،وخـصوصا بـغداد ،وحزنت
وبـك ـيــت ملـ ـ ــا ح ـ ـ ــدث له ـ ـ ــا ولل ــبالد
العربية .ولكن بغداد مثل القاهرة
لهــا غالوة الــوطن .وأنــا حــزين ملــا
يحــدث فـيه ــا ،فهـي بلــد حـضــاري
ولكن هناك من يزرعون الفتنة.
* مبن ــاسبــة احل ــديث عـن العــراق
هل ميـكــن أن ت ــتح ـ ــدث عــن رأيـك
بـصــراحــة يف قـضـي ــة اإلصالحــات
التي تـتبنـاهـا وتفـرضهـا الـواليـات

*إذن أنت ضـد الـتغييـر من اخلـارج سـنة ،مت الـقبض عـلى الـشيـوعيني
كمـا حـدث مـع االحتالل األمـريـكي واحلـ ـم ـ ـ ـ ــد هلل ل ــم يـقـ ـب ـ ــض عـل ــي،
واعتقد أنني أمـارس السياسة اآلن
للعراق؟
 طــبعـ ــا عـن أي شـئ نــتحـ ــدث عـن مـ ــن خـالل الـفـ ــن دون ال ـ ـتـق ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــدأطف ـ ــال مت ـ ــوت ،وزوج ـ ــات ت ـتـ ـ ــرمل ،بحزب.
وعـن شالالت مـن الــدمــاء ت ــراق كل *م ــا هـي األشـي ــاء الـتـي تـتـض ــايق
يـوم ،إذا كـان هـذا هــو اإلصالح فال منها اآلن؟
نــريــده ،مل ــاذا يكــون ثـمـن الـتحـضــر  -املظـاهـرات الـتي تعـطل الـشـوارع
والـ ـ ــدميق ـ ــراط ـي ـ ــة دم ـ ــاء أب ـن ـ ــائ ـن ـ ــا وتغلق الـط ــرق ،إننــا منــر مبــرحلــة
وأحبــابنــا .أريــد أن أوضـح أكثــر إذا دميقــراطيـة هـامــة فلنـتمـسك بهـا
لم يأت اإلصـالح من أنفسنـا فليس ب ــالـط ــريق ــة الــصحـيح ــة .وأيـض ــا
االستـهتـار بــالنــاس حتـى وإن كـان
له فائدة.
*كـيـف ميكــن تف ــادي م ــا ح ــدث يف صغيرا ،فـأنا أحب احتـرام الصغير
قبل الكبير.
العراق مع باقي األنظمة العربية؟
 أن ــا قلـت يف أكـث ــر مـن لق ــاء الب ــد *آث ــار فـيلـم (عـم ــارة يـعق ــوبـي ــان)مـن أن يـب ــدأ اإلصالح مـن أنف ـسـن ــا ضجة كيف تفسر األمر؟
قــبل أن يجـيء علـيـن ــا ال ــدور والب ــد  -أن ــا فخ ــور ج ــدا ب ــالفـيلـم عل ــى
مـن الـلج ـ ــوء للــتفـكـيـ ــر ال ـ ــواقعـي ،الـرغم من االنـتقادات الـتي وجهت
فــاغـلب األنــظمــة العــربيــة فــاشلــة ،إليه ،وهـذا فيلم جـماعـي وفيه من
وليس لـدينا دميـقراطيـة والبد من األسـمــاء الـتـي لهــا خـبــرة ط ــويلــة
ب ــالعــمل الفـنـي ،وهـم ال يــضح ــون
حل هذا ،ما أراه.
*اآلن أعـ ـ ـ ـ ــود لـلـفـ ــن ألسـ ـ ـ ـ ــأل عـ ــن ب ــأسمــائـهم بـسهــول ــة ،كم ــا أننــا يف
املتحدة األمريكية؟
 واهلل العـظـيـم أن ــا قلـت مـن قـبل فـيلمك (الـسفـارة يف العمـارة) فقـد مــرحلــة بــدايــة احلــريــة ،البــد واننرصـد كل سلبيـات اجملتمع ممـثلة
أن النـظـم الع ــربيــة كلهــا بحــاجــة أثار مشاكل عديدة ملاذا؟
يف ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذه
إلـ ـ ــى تغ ـي ـيـ ـ ــر وإصالح ،ولـكــن مــن  -ه ــذا الفـيلـم
العـمـ ــارة ،وأنـ ــا
نـفـ ـ ـسـه ـ ـ ــا ،مــن داخـلـه ـ ـ ــا ،ول ـي ـ ــس أس ـع ـ ـ ـ ـ ـ
ـصـ ـ ـيــاـدنـ ـ ـجـ ــداـي ـ النظم العربية كلها
راض عـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
مبـســاعــدة أيــة دول ــة أجنـبيــة؛ الن شخ
بحاجة إلى تغيير
الـفـ ـيـل ــم ،وأرى
الــدول األجنـبيــة ال تعــرف تفـكيــر بـكل مـ ــا خـلف
لـ ـ ـ ـ ــو أنـه كـ ـ ـ ـ ــان
وعــادات وتقــاليـد الــدول العــربيـة ،م ـ ــن ض ـجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
وإصالح.
سـيئــا ملــا وصل
وألنني اشعر أن اإلصالح البد وان ألن ــي وج ـ ـ ـ ــدت
ن ـك ـ ـ ـ ــون مـ ـتـفـق ــني عـلـ ـيـه ولـ ـيـ ـ ــس الـكـ ـثـ ـي ـ ـ ــر م ــن ال ـ ـ ـشـ ـب ـ ـ ــاب (اجلـ ـيـل لـلع ـ ــامل ـي ـ ــة وح ـص ـ ــد الع ـ ــدي ـ ــد مــن
الـ ــصغ ـي ـ ـ ــر) ال يه ـتــم ب ـ ـ ــالقـ ـض ـيـ ـ ــة اجلوائز.
مجبرين عليه.
وأن ـ ــا مـع العـ ـ ــراق انه ع ـ ــان ـ ــى مــن الـفلـ ـس ـطـيـنـي ـ ــة ،وبف ــضل فــيلـمـي *يف تقديرك ملاذا وصل العرب إلى
النظام الديكتاتوري السابق ولكن عـرفوا القـضية وتفـاعلوا معهـا وأنا هـذه املرحلـة ،بلدان محتالن و- ..
السؤا
ارفــض الـت ـطـبــيع بـكل مق ــاطع ــا  :مع احـت ــرامـي مل ـس ــأل ــة
أشكاله.
ل:
األمــة الع ــربيــة ،فهـي علــى الــورق،
ـ أنا من اشد احملبني
اه ـ ـ ـ ـ ــو
* هل هـنـ ــاك ق ـضـيـ ــة العـ ــروب ـ ــة عالق ـ ــات شعـبـي ـ ــة فقــط
رفعت بسبب الفليم؟
أالن
ولـيـ ـســت عالقـ ــات سـيـ ــاسـيـ ــة فـكل
للعراق وخصوصا
أسعــد
 نعـم لكـن احلمــد هلل احلكـومـات يف مشـاكل مـع بعضهـا،بغداد.
؟
كـ ـ ــان الق ـ ــاضــي ع ـ ــادال وسـيـ ــاسـيـ ــا اليـ ــوجـ ــد شـيء اســمه
أتوقع
وتـفهـم األمـ ــور بـ ـشـكل القومـية العـربيـة ،رغم أننـي فخور
أن العـراق اآلن يعـانـي أكثـر،وليـس جيد وجاء احلكم لصاحلي.
بـأننـي مصـري عـربي ،ولـي جمهـور
مـعنـى كـالمي بـالـطبـع إن النـظـام *يسأل البعض ملاذا لم تنتم حلزب عــربـي اعتــز به .هــذه هـي العــروبــة
الـسـابق كـان أفـضل ولكـني أقـول :سياسي؟
أن تكــون يف املغــرب وتــسمـع فيــروز
البـ ـ ـ ــد وان نـح ـك ــم أنـف ـ ـ ـسـ ـنـ ـ ـ ــا وال  -ان ـ ـضـ ـمـ ـم ــت يف صـغـ ـ ـ ــرى حلـ ـ ـ ــزب وت ـ ـ ــرى ع ـ ـ ــادل إم ـ ـ ــام مــن احمل ـي ــط
يحكمنا آخرون.
العمـال الـشيـوعي ،وكـان عمـري  16للخليج.

السلطـــــــــة تــــــــــــــزيد نسبــــــــــــــة
امتصــــــــاص املــــواد الغـــــــذائية

خاتـــــــم يــــــذكرك بمناســــــــــباتك املــهمة
لندن /وكاالت
متكن بـريطـاني مـن ابتكـار خـامت زفـاف يـدق قبل
ي ــوم واح ــد مـن حل ــول عـي ــد ال ــزواج ،ك ــوسـيل ــة
سـتذكـر جميع املـتزوجـني باملـواعيـد املهـمة يف
حياتهم.
وذكــرت محـطــة سكــاي نيــوز البـريـطــانيـة أن
كـليـف أوينــز 26 ،عــامـ ـاً ،اختــرع خــامت ـاً أطلق
علـيه "خــامت الـتــذكــر" وهــو يــشحـن نفــسه مـن
حــرارة اجلسـم أو نبـض اليـد وحـركتهــا ،وميكن أن
يحفظ اخلامت حتى ثالثة مواعيد.
وقال أوينز "أنـا اخترعت اخلامت ملعاجلة حاجة وأنا نفسي أميل إلى
نــسيــان م ــواعيــد مـهمــة ب ــالنــسبــة إلــى اآلخ ــرين ولـكنـني اعـتبــرهــا
عادية".

يف النيبال يبيعون بناهتم بـ  25دوالر ًا بالتقسيط املريح

واشنطن  /وكاالت

إضــافــة إلــى فــوائــده ــا الكـثـيــرة املـتع ــارف علـيهــا،
أفـادت دراسة أمـريكيـة حديـثة بـأن تنـاول السلـطة
ولـو ملـرة واحـدة يحمل فـوائـد صحيـة أكثـر مـا كـان
يعــتق ــد .وتـبـني لـب ــاحـثـني مـن م ــدرس ــة الــصح ــة
العامة يف جامعة كاليفورنيا ومن جامعة لويزيانا
لـلعلــوم الـصـحيــة ،أن ال ــذين يـتنــاولــون الــسلـطــة
واخلـضــروات النـيئـة لـديـهم مــستـويــات أعلــى من
فيتامينات أوحمض الفوليك.
وأوضح املشـرف على الـدراسة ،الـدكتور لـينور أراب
من مدرسـة الصحـة العامـة يف جامعـة كاليفـورنيا

تكريم حممد فوزى بمهرجان
املوسيقى العربية
القاهرة  /وكاالت

النيبال )(CNN
تنتشـر يف نيبـال عادة متـداولة منـذ القدم،
ومــازالت متـارس علـى نحـو واسع الـنطـاق،
وهـي عـمــالـ ــة الفـتـيــات الــصغـي ــرات بعقــود
سـ ــن ـ ــويـ ـ ــة ،ويـ ــطلـق عل ــيهـ ـ ــا مـحلــي ـ ـ ـاً اســم
"كــمالري" ،حـيــث تقـ ــوم األسـ ــرة بـتـ ــأجـيـ ــر
خــدمـ ــات ابنـتهــا ،الـتي ال تـتع ــدى الث ــانيــة
عشـرة من عمرها ،إلى أسر أخرى يف أنحاء
البالد.
ومن مهام فـتيات الكمالري ،غـسل األطباق
ومــراقبــة األطفـال الـصغـار والـعنـايـة بـهم،
ومسح األرض وتنظيفها.
ويق ــدر عـ ــدد فـتـيـ ــات الـكــمالري يف نـيـبـ ــال
ـ
بح ـ ـ ــدود  20ألف طـفل ـ ـ ــة ،مع ــظ ــمهــن مــن
منـطـقتـني همــا وادي دانغ ووادي دوخـاري،
وذلك رغـم أن القـ ــانـ ــون الـنـيـب ــالـي يحـظ ــر
تشغيل األطفال دون سن الرابعة عشرة.
ووفق ـاً ملـ ــؤســسـ ــة تعـن ــى بـت ــوفـيـ ــر الف ــرص
ـ
للشباب النـيبالي ،فإن الـوكالء أو الوسطاء
يقـومون بتـوقيع عقـود سنويـة باإلنـابة عن
أهالي الفـتيات ،وغالباً مـا يتم جتديد هذه
العقود سنة تلو أخرى.
ويف العـ ــادة ،ال تقـبــض الفـت ــاة الع ــاملــة أي
مبلـغ ،والذي يقـدر بنحـو  50دوالراً سنـوياً،
وإمنـ ــا يـ ــذهـب إلـ ــى ذويهـ ــا كـمـ ــا يفـتـ ــرض،
ويقتطع الوسطاء نسبة لهم من املبلغ.
ك ــذلك ال يع ــرف أي من اآلبــاء أو الفـتيــات
كـيف يـعثــرون علــى بعـضـهم الـبعـض ،ذلك
ألن الــوسطـاء يـشغلـون هـؤالء الفـتيـات يف
مـ ــدن ومـنـ ــاطـق بعـيـ ــدة جـ ــداً عـن أمـ ــاكـن

سكنهم األصلية.
ويف منـطقــة وادي دانغ بغــربي نـيبــال ،ثمـة
خمــس مقــاطعــات تــسكـنهــا عــائالت وأســر
تعــود إل ــى قبــائل "ث ــاروس" ،وهم ميــارســون
هذه العادة منذ أجيال بعيدة.
ومـن ـه ــؤالء ،كـ ــانـت الفـتـ ــاة س ــوبـيـت ــا ،الـتـي
يعـمل والــدهــا "ســونــدار" يف حـقل حكــومي
لزراعة األرز.
وقــال ســونــدار إن ظــروفه املـعيــشيــة صـعبــة
للغـايـة ،وأنه يـأمـل يف أال تطـرده احلكـومـة
من عـمله يف احلقـل ،وعب ــر عن حــزنه ألنه
قــام بـبيـع بنــاتـه الثـالث ليـعمـلن لــدى أســر
وعـائالت أخـرى يف منـاطق بعيـدة جـداً عن
مسقط رأسهن.
وتـ ــراوحـت أسعـ ــار الفـتـي ــات الـثالث بـني 25
دوالراً ،م ــثل سـ ـ ــوب ـيــت ـ ـ ــا ،و 40دوالراً ،علـ ـ ــى
اعـ ــتـ ــبـ ـ ـ ــار أن األب لـ ــن يـ ــصـ ـبـح مـ ــضـ ــطـ ـ ـ ــراً
إلطعـ ــامهـن والعـنـ ــاي ــة بهــن وال تعلـيـمهـن،

حيـث يعــد الـ ــوسيـط أهــالـي الفـتيــات بــأنه
سيعمل على إحلاقهن باملدارس ،وهو األمر
ال ـ ـ ــذي ال يـ ـتـحـقـق الحـق ـ ـ ـ ـاً ك ــمـ ـ ـ ــا تـقـ ـ ـ ــول
ـ
املنظمات غير احلكومية ذات العالقة.
وحت ـ ــاول املــنـ ـظــم ـ ــات املـ ــس ـ ــاع ـ ــدة غــي ـ ــر أن
ـ
احلكـومــة لن تــوقف العـمل بهــذه املمـارسـة
غيـر اإلنـســانيــة لتـقليـد تــرسخ علـى مـدى
عقــود ،مبــا يف ذلـك جمـعيــة الـعمـل اخليّــر
النيبالية.
وتقـول اجلمعيـات اخليـرية إن تـوفيـر مبلغ
يقدر بنحـو  100دوالر لألسرة كفيل بـإلغاء
هـ ــذا الــتقلـيـ ــد ووقف ه ــذه املـم ــارس ــة الـتـي
يـصفونهـا بأنهـا حكم بـالسجـن املؤبـد على
الفتيات الصغيرات.
وتوضح اجلمـعيات ذات العالقـة بأن فـتيات
الكـمالري يعملن ملـدة  10سنوات ،ثـم يعدن
إلـى أسرهن بعـد أن يتجاوزن سن الـسادسة
عشرة ،غيـر أن الكثيرات مـنهن يتجهن إلى
منــاطق أخــرى بـحث ـاً عن أيــة فــرصــة عـمل
توفر لهن إمكـانية البقاء علـى قيد احلياة،
ومنهـا العمل يف مجال البغاء أو الرقص أو
يف املطاعم.
وبــالنــسبـة إلـى سـوبـيتـا ،فــإنهــا تعـمل اآلن
لدى أسـرة يف العاصمـة النيبـالية كـامتندو،
وهي لم تتصل أو تعرف عن أهلها أي شيء
منذ شهور.
أما والـدتهـا ،فتـقول إنـها لـم تكن تـرغب يف
إرسـ ــال أي مـن بـنـ ــاته ــا لـلعــمل ،غـيـ ــر أنه ــا
تـضـيف قــائلــة" :نـحن شـعب فـقيــر ..فمــاذا
ميكننا أن نفعل؟"

حيـنمــا عــرف اإلنـســان األول أن جلل ــود احليــوانــات
إمكــانـيــة ان حتـمـي قــدمـيه مـن صــدمــات الـط ــريق،
كـانت أمامه وسـيلتان لـتحقيق تلك اإلمكـانية :فـإما
أن يف ــرش األرض كـله ــا بـ ــاجلل ــود ،أو ي ـصــنع ح ــذاء
لــنفـ ـسـه ،بعـ ــده بـ ــآالف الـ ـسـنـني جـ ــاء بــيل جـيـت ــس
صاحب شـركة مـايكروسـوفت ليصـرح :أنه يبحث عن
أفك ــار ،أفك ــار فقـط ،أمــا الـتقـنـيــات الـتـي جتعل مـن
تلك األفكار واقعاً معيشاً فتتوالها شركته.
وبــني ذلـك اإلنـ ــس ـ ــان األول وبــيل ج ـيــتـ ــس هــن ـ ــالـك
أش ــواط ش ــاق ــة وط ــويل ــة قــطعـته ــا الـتق ــان ــة لـتــصل
باإلنسان إلى عالم سهل ومريح ويف متناول اليد.
إن الـتقــان ــة أذن هي الـتي حـمت اإلنـس ــان وهي الـتي
أطـ ــالــت بعـمـ ــره ،وهـي الـتـي ســتغـيـ ــر يف اخلـ ــريــطـ ــة
"الدميـوغرافـية" للعـالم ،نعـم هي التي تـغير الـعالم؛
ففي تقرير لصـندوق التنمية الـسكاني التابع لألمم
املـتحــدة جــاء؛ إن عــدد ال ــذين جت ــاوزوا الـ( )60سنــة
سيكـون بليـونني عـام ( ،)2050وبـذلك ستفـوق أعـداد
املـ ـسـنـني أعـ ــداد األطفـ ــال للـمـ ــرة األولـ ــى يف تـ ــاريخ
البشرية بحيث لم يـعد األطفال مستقبل العالم بل
كـبـ ــار الـ ـسـن ،لـي ــس ه ـ ــذا فق ــط بل إن عـمـ ــر املـ ـسـن
س ـيـ ـصــبح ( )100ســن ـ ــة ولــيـ ــس ( )60ســن ـ ــة كــم ـ ــا يف
املاضي.
لـذلك سـتكـون الـشـركـات الـرائجـة يف العـالـم ليـست
مـستحضـرات التجميل وال مـستلزمـات األطفال وال
األلـب ــسـ ــة الـ ــريـ ــاضـيـ ــة ،بل ال ــشـ ــركـ ــات الـتــي تعـنـ ــى
بـاحتيـاجات املـسن مثل :صنـاعة األسـنان ،الـعكازات،
الكراسي املتحركة ،أصباغ الشعر ..وغيرها.
حك ــوم ــات دول الع ــالـم وم ــؤس ـس ــاته ــا ب ــدأت ب ــوضع
مشاريع وبرامج ودراسات تـوازي هذا التغيير الهائل،
فـمــثالً يف إحـ ــدى دول الع ــالــم وظف كـب ــار ال ـسـن يف
ريــاض األطفــال كـمعـلمـي حكــايــات ،يــروون قـصـص ـاً
لألطفــال ،معـتمـديـن يف ذلك علـى رابـطــة اإلصغـاء
الفطرية املتبادلة بني احلفيد وجده.
أمــا يف هلـسـنكـي فقـد بــدأوا علـى مــا يبـدو مـبكــرين
جداً ،فهنـاك حي سكنـي كامل صمـم خصيصـاً لكبار
الــسن ،يف ذلـك احلي ال تـوجـد حفـر يف الـشـوارع وال
مطبات اصطناعية أو طبيعية.
أخيــراً ،يف كل ال ــذي قيـل أعاله ،هل مــر ذكــر لــسيــرة
املسن العراقي؟.

يفتـتح مهرجـان املوسيقـى العربيـة دورته الـ( )15بـ باقـة من أجمل اغـنيات
املطـرب الــراحل محمـد فــوزي ،بصفـته فنـانـا شـامال أثـرى احليـاة الفـنيـة
باألغاني التي حلنها ملطربني آخرين.
ويشـارك يف املهـرجان الـذى من املقـرر افتـتاحـة يف أول كانـون األول املقبل،
 110بــاحثـني من  16دولـة عــربيـة هـي مصـر ،وفلـسـطني ،ولـبنـان ،وسـوريـا،
واألردن ،والعـ ــراق ،واملغ ــرب ،وت ــون ــس ،والك ــويـت ،وال ــسع ــودي ــة ،واإلم ــارات،
وليـبيــا ،والـبح ــرين ،وقـطــر ،وسلــطن ــة ،عم ــان ،واليـمن وفــرنـســا ،وأمل ــانيــا،
وإجنلترا.
ويعـد املـوسيقـار واملـمثل الـراحل محمـد فـوزي مـن أهم عمـالقـة الغنـاء يف
الوطن العربي ويعتبـر أهم الرموز التي أثرت يف املوسيقى العربية وأثرتها
يف وقت شهـد وجود عمـالقة يف الـتأليف املـوسيقي مثـل رياض السـنباطي،
ومحمد القصبجي ،ومحمد عبد الوهاب ،ومحمود الشريف.

قانون ياباين يتيح استغالل الفضاء
لألغراض العسكرية
طوكيو  /وكاالت

أفـادت صحيفـة يوميـوري شيمـبون اليـومية بـأن احلزب
الـليبرالي الدميقـراطي احلاكم يف اليابـان يعتزم عرض
مشروع قانـون على البرملـان يف وقت الحق العام اجلاري
ي ـب ــيح االس ــتغـالل العـ ـ ـسـكـ ـ ــري لـلفـ ـض ـ ـ ــاء لألغـ ـ ــراض
الدفاعية.
وإذا مت متريـر القانـون فإنه سيـمكن احلكومـة اليابـانية
مـن إطالق إقمــار استـطالع ألغـراض عـسكـريـة دفــاعيـة
مـن بـيــنهـ ــا رصـ ــد أي ص ـ ــواريخ قـ ــد ت ـطـلق مـن كـ ــوريـ ــا
الشمالية.
ويقتصـر استغـالل اليابـان للفضـاء على األغـراض غير
العـسكـريـة يف ظل تفـسيـر صـارم التفـاقيـة تـابعـة لألمم
املتحدة وقعت عليها طوكيو يف عام 1967.

أن تـن ــاول ال ــسل ـط ــة م ــرة يف الـيـ ــوم يع ــد طـ ــريق ــة
مالئـمـ ــة لــتحـ ـســني وضعـك ال ــصحـي بـ ــسهـ ــولـ ــة،
وأض ــاف أن تـن ــاول ال ــسلـط ــة م ــرة واح ــدة ي ــومـيـ ـاً
يـسـاعــد علــى تلـبيــة التـوجـيهــات الغــذائيـة الـتي
ت ـ ـ ــوص ــي بـ ـتـ ـن ـ ـ ــاول ك ـ ـ ــوب ــني ون ـ ـصـف الـك ـ ـ ــوب م ــن
اخلـض ــروات ي ــومـي ـ ـاً للحـص ــول عل ــى ألفـي سع ــرة
حرارية.
وذكــر آراب أن إضــافــة الــسلـطــة يــزيــد مـن ن ـسـبــة
امتصـاص مواد غـذائيـة معينـة مت استهالكـها ألن
الدهـون ميكن أن تعـزز امتصـاص هذه املـواد  -كما
جاء بجريدة املستقبل اللبنانية.

اكتشاف كوكب جيمع بني الضخامة
وخفة الوزن
واشنطن  /وكاالت

أثنـاء رحالت اكـتشـاف عـالـم الفضـاء اخلــارجي اكتـشف علمـاء فلك
أمريكيون كوكباً ضخماً لكنه خفيف الوزن بشكل غير عادي.
مت العثـور على الـكوكب يـدور حول جنم ممـا قد يـرغمهم عـلي إعادة
بحث النظريات بشأن كيف تتشكل الكواكب.
ووفقاً جمللـة حريـتي ،فقد أطلـق العلماء علـى الكوكب اجلـديد ،اسم
"هــات بن او" ،الـذي يعـد أضـخم بحـوالـي الثلـث من كــوكب املـشتـري
أكبر كواكب النظام الشمسي لكنه يف نصف وزنه تقريباً.
ومن جـانبه أشار روبرت نـويس من مركز جـامعة هارفارد سـميثونيان
إلى أن "االكتـشاف اجلـديد يـوحي بأن شـيئاً مـا قد يكـون مفقوداً يف
نظرياتنا بشأن الكواكب وكيفية تصنيفها".

العدد الثامن من جملة البيئة واحلياة
بغداد  /إسراء العزي
صـ ــدر العـ ــدد الـثـ ــامـن مـن مـجلـ ــة الـبـيـئـ ــة
واحليــاة أيلـول  2006الـتي تـصــدر عن وزارة
البيئة العراقية.
وت ـضـمــن العـ ــدد مـ ــوضـ ــوع عــن نهـ ــر دجلـ ــة
لألسـت ــاذ س ــاطـع محـم ــد ال ــراوي وكـ ــذلك
الـطاقـة الشـمسيـة صديقـة للبـيئة لـألستاذ
مـاجـد حــسن مـديـر مـركــز بحـوث الـطـاقـة
ومــوضــوع ـاً آخــر عـن الـتــراث حتـت عـنــوان
ت ــراثـن ــا مـن املــس ــؤول عــنه لألسـت ــاذ شـم ــال
املفتي.
كـما كتب املـهندس علي وهـاب موضـوعاً عن
سـ ـ ـ ــوق بـغـ ـ ـ ــداد وتـ ــض ــم ــن الـعـ ـ ـ ــدد أيـ ــض ـ ـ ـ ـاً
مـوضوعـات متنـوعة حـول البيئـة وثقافـتها
وأخبار ونشاطات وزارة البيئة.

