
إضاءة

ملــــاذا انـت مـتــــوتــــر لهــــذا
احلـــد؟ لـيــس هـنـــاك اي
سبب لتكون سيء املزاج.
انتظـر قليالً فـالفـرج لم

يعد بعيداً عنك كثير.
رقم احلظ/131

يوم السعد/االثنني .

لـن تــسـتـــسلـم بـــسهـــولـــة
امـام اي حتـد يحـتمل ان
يكــــون كل هـــذا يف غـــايـــة
الـسرية. مفاجأة سارة يف

طريقها اليك.
رقم احلظ/141

يوم السعد/االربعاء.

مــــا هـــــذا القــــرار الــصعــب
الـــــــــذي يـالحـقــك؟ هـــــــــذه
الفتـرة فيهـا قلق نـوعـاً مـا،
غــيــمــــة صــيـف وتعــبــــر. ال
تقـلق تعـيــش لقــاء ممـيــزاً

هذا االسبوع.
رقم احلظ/231

يوم السعد/السبت.

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ

علـيـك معــاجلــة اي طــارئ
بكـثيــر من الــدبلـومــاسيـة،
عــــنـــــــــــــدك شــــيء قـــــــــــــدمي
يــــــزعجـك وال تــــســتــطــيع
الـتـخلــص مــنه بــسهــولــة.
حـاول ان تكـون مـوضــوعيـاً

يف مواجهة االمور.
رقم احلظ/301

يوم السعد /اجلمعة.

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ــــــــدة عــــــــاطـفــــــــة جــــــــدي
سيـظهــرهــا شخـص مــا
جتـاهـك، ال تتهـرب منه
فـمع االيـــام ســتكـتـــشف
انه كـان ورقة رابحـة بني
يديك يلزمك التركيز.

رقم احلظ/281
يوم السعد/اخلميس.

ـ ـ ـ احلظ سيـساعـدك علىـ
الــــنـجــــــــــاح انــــتــــبـه مــــن
الثــرثــرات الـتي حــولك
فـــــرمبـــــا تـكـــــون مــصـــــدر
غـيـــرة ألحـــدهـم، حـــاول
االبتعاد عن الشائعات.

رقم احلظ/191
يوم السعد/االحد.

ـ

احلمل
21اذار  20نيسان

الثور
21نيسان  20ايار

اجلوزاء
21ايار  20حزيران

السرطان
21حزيران  20متوز

االسد
21متوز  20اب

العذراء
21اب  20ايلول

امليزان
21ايلول  20ت االول

العقرب
21ت اول  20ت الثاني

القوس
21ت ثاني  20ك االول

اجلدي
21ك اول  20ك الثاني

الدلو
21ك الثاني  20شباط

احلوت
21شباط  20اذار

الكلامت املتقاطعة

1- عاصمة والية كونكتيكت.
2- اعيان واكابر القوم.

3- يــــتــــــطـلــــبـهــــــــــــا اجلـــــــــســــم
الرياضي.

4- قاس وصلب باالنكليزية -
يخيف.

5- لـقـــب ممـــثـلــــــــة عــــــــربـــيــــــــة
معروفة ببدانتها.

6- العـب كــــرة قــــدم ايــطــــالـي
سابق درب منتخب مصر.

7- لعب ومزاج.
8- تروحاً وتغادرا املكان.

9- يجـمع الشـيء يف اخملزن -
اجاوب.

10- السرور واالبتهاج.
11- االسـم االول للمـمثلـة يف
)5( افـــقــــــــــي - االســــــــــم االول

لرئيس اوربي.
12- بلدة اصطياف عربية

عموديافقي
أعداد: حيدر عاشور

1- لالسـتفهام - ادارت عيـنيها
وحددت نظرها.

2- االسـم الثــانـي للــرئيـس يف
)11( افقي.

3- اله - انتقى ما يريد.
4- االسـم االول ملغـنيـة عــامليـة

اسمها الثاني ديسوزا.
5- اســـــــم عــلـــــــم - جتـــــــمـــــــيــل

وحتسني.
6- اداة احدى احلواس.

7- فــيلـم ملـــــرمي فخــــر الــــديـن
وشكـري سـرحـان قصـة يـوسف

السباعي.
8- ملـك الهـنــــد نحــــو القــــرن

الثالث.
9- يقتال ويقضيا على.

10- نوع من االفاعي - امل.
11- نخـرج االفالم املصـرية له

فيلم )اجلوع(.
12- اقداح كبيرة شرب بها.

ســــتــــتـحــــمـل كـل شــــيء
إلرضــاء شخـص يحـمل
لك حـبــاً كـبـيــراً. حــاول
ان تـتـعلـم مـن جتــــاربك
الـــســـــابقــــة، وال حتــــاول

االجترار منها.
رقم احلظ/101

يوم السعد/االثنني.

رمبـــــــــا حتــــتـــــــــاج هـــــــــذا
ــــــى فـــتــــــرة ــــــوع ال االســـب
فـحص ملـشـاعـرك فــأنت
صـادق ولـن تكــذب علـى
نـفـــــسـك. تـعــــــاطـف مـع

العذراء.
رقم احلظ/االربعاء.

يوم السعد/11

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ

الفــرص املـــاليــة سـتمــر
بــك اعـــــــــرف كــــيـفــــيـــــــــة
االســتفــــادة مــنهــــا لـكـن
انـــــتـــــبــه مـــــن اي عـــــمــل
ـــــونــي الــنـــصـــيحـــــة جــن

تقبلها بصدر رحب.
رقم احلظ/181

يوم السعد/الثالثاء.

ـ ـ

ـ ـ

انـتبه لسلـوكك محتمل
ان تتهـم باخليانة وعدم
الوفـاء من قبل احلبيب
ال تهمـل محيـطك ألنه
بــالـنهــايـــة ليـس لـــديك

ملجأ غيرهم.
رقم احلظ /111

يوم السعد/اخلميس.

لقــاء غيــر متــوقع لـكنه
ـــــــذاراً لــك. ســـيــكـــــــون ان
ــــــــدع احــــــــداً انـــتـــبـه ال ت
يـــــدخـل قلــبـك يف هـــــذه
الفــتـــــرة لــئـال تخــــســـــر
قدميك من غير قصد.

رقم احلظ/201
يوم السعد/اجلمعة.

ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ

عتاب على معضلة ال دخل
لك فـيهـا. ال تــدع اي شيء
يؤثر يف اعصـابك ستراهن
مع شخـص علـى امــر مهم

.
رســالــة او مكــاملــة هــاتفـيــة
مــن صــــــــديـق  يــــــــدعــــــــوك

للسفر.
رقم احلظ/51

يوم السعد/السبت.

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

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

ال أدري ملـــاذا تـــسكـنـنــي الكـــوابـيــس دون هـــوادة،
تـتــــربع يف رأسـي يف هــــدأة اللـيل، لـنـتـــواصـل مع
كــوابيـس الـنهــار، ملـتفـة حـولـي كثـعبـان ضـخم،
يعصـر فريـسته عـصراً إن لـم يستـطع التهـامها،

حتى يطحن عظامها دون أن يستريح.
وإذا كـنت قادراً إلى حد ما علـى مقارعة كوابيس
النهـار، بـاحلـاضنـة اإلنسـانيـة، امـراة أو طفالً أو
وردة، أو ابتـســامــة صــديـق. فمــا الــذي ميـكن أن
تفعله معهـا حـني تنفـرد بك لـيالً وحيـداً أعـزالً،
وأنت تـــذهب إلـيهــا بـنفـسـك، كمــا لـــو إنك علــى

موعد مع حبيبة!!
اسـتنجـدت بـصــديق، مـتخم بــاخلبـرات، فـدلـني
علـــى طــــرق ملقـــارعـــة هــــذا العــــدو اللـئـيـم، وأنـــا
اســتـــمع إلـــيه بــكل مـلل، شـــــارحـــــاً لــي جتـــــربـــته
الـنـــاجحـــة يف الـنـــوم املــــريح.. إال إن العـبـث كـــان
الــشـــاهـــد الـــوحـيـــد علـــى فـــشل هـــذه الــسـبل يف
تنحيـة الكوابـيس ولو يف إطـار هدنـة مؤقتـة كما

يحصل عادة بني املتحاربني.
ذات صبـاح أطللت علـى دجلـة من نـافـذة تشـرف
علــيه. وخــيل لـي حلــظــتهـــا، وأنـــا مــشـــدود إلـــى
جـريانه الهادئ األبـدي، إنه يبحث معي عن حل
لهـــذه املعــضلـــة، وشعـــرت بـــأنه يـــوجه لـي دعـــوة
خـاصة للحـوار معه.. لإلقتـراب منه أكثـر.. لشم
رائحـته.. لـلبــوح له مبــا ال يبـاح لـغيـره.. إلعـادة
األلفـة القـدميـة والصـداقـة احلـميمـة زمـان كـان
شـاهـداً علـى أسـرار الـعشـاق والـسكـارى وكـركـرات
األطفــال التي كـان يـسمعهـا بـوجل وهـو يـواصل
جـريـانـه بني ضـفتـني تعـانـقتــا معه قـبل انـبثـاق
احلـيــــاة علـــى هـــذه األرض الـــســـاخـنـــة مـنـــذ أن
أوجــدهــا اهلل! زمــان كــان صـــديق أمـني، خملــاوف
وأسرار العمل الـسري، عنـدما كنـا نحتمي خلف
جـــذوع الـيـــوكـــالـبـتـــوس الـتـي يـــرويهـــا، لـنـتـبـــادل
األوراق الـصغيـرة الـشفـافــة وهي حتـمل األفكـار
واألحالم الـتـي مـــا وصلـنـــا إلـيهـــا إال مــســـربلـني
بالهـزائم واجلروح واالنتصارات الباهتة التي ما
أردنــــاهـــــا يف أحالمـنـــــا تلـك الـتــي دفعـنــــا ثـمـن

محاوالت اإلمساك بها ثمناً باهضاً.

بني قوسني
)...(

حال دجلة
عامر القيسي

كمبيوتر وانترنيت

العدد )   276( السبت)18(كانون االول 2004

NO (276) Sat. (18) December

صرت قريباً منه. سألته:
- كيف حالك يا دجلة؟

أحـسـسـت به يـشـيح بــوجهه، وهــو يـقتـــرب أكثــر،
كـــأنـثـــى تـتـــورد وجـنـتـيهــــا يف لقــــائهــــا األول مع
حبـيبهـا.. كـان يــسحب خـطــاي بقـدرة مـدهـشـة

على التأثير واإلضافة الروحية.
كــيف حــــالك يـــا كـبـــدي.. وأنـت وحـيـــد يف هـــذه
الـــوحــشـــة املـــوحــشـــة.. أيـن سـمــــارك وأطفــــالك
وعـشــاقك وشعـراء الــرصيف.. أيـن هم املـبتلـون
بحبك الـسرمـدي.. اين ابتهـاجك، وأنت تـرطب
مـسـاءاتـهم بهـسيـس أمــواجك الـتي ال تـكف عن
هـــذا العـنـــاق اجلـمـيـل؟ "اهلل يخلـيك" ال تــشـيح
بوجهك بعيداً، دعني أتأمل صفاء وجهك برغم

اجلروح والندوب والغدر واخليانة!!
وأسألك أيها الشاهد األبدي.

هل صحيح إن كل شيء كان خارج أيدينا؟
هل صحـيح إن الــذي شهــدنــاه معــاً كــان قــدراً ال

مرد له، وال حول وال قوة لنا فيه؟
نعـلم بــالكـثيـــر من مـســـاوئنــا. لـكنــا نـســألك أن
تفــتح لـنــــا كــــوة نـلج مــنهــــا يف جــــزء مـن عــــالـم
أسرارك. حتى نـفهم أو نحاول أن نفهم - إن كنا
ال نــزال نخـــوض يف أطيــان األخـطــاء املـهلكــة أم

إنا يف موطئ قدم!!
ســـامحـنــا وســاعــدنــا، أن نـنجــو مـن كــوابـيــسـنــا،
وأمــنحـنــــا فــــرصــــة أخــــرى كعــــادتـك، كــي نحـــش
القصب والـبردي عن أحـشائك، ونعـود إليك بال
مخــاوف وال الـتفــاتــات مـــرجتفــة، كـي ال يــسـمع

اسرارنا غيرك.
كنا نتـذكرك يـا دجلة اخلـير يف قصـائد احلنني.
واليـوم نـطل علـيك نغـسل قلـوبنـا بعتـابك علـى
تـركك وحـيداً أمـام الوحـوش. ولكنـا يا صـديقـنا
األبـدي، الصـامـت - الصــارخ، نسـتعيـد بــرفقتك
األليفـة اآلن جلـسـات أيـام زمـان وإن كــانت علـى
أرصفـــة تــصــطــبغ بـــالــــدم وتفـــوح مــنهــــا رائحـــة
البارود. متسـد على رؤوسنا املتعبة وتقبض على

كوابيسنا وتدمدم مع نفسك...
كيف أحوالكم أنتم؟!

الاللة تنري املستقبل!!
مها عادل العزي

مــن الفــــروق الـــــواضحــــة بـني احلـكــــومــــة الـــســـــابقــــة
واحلكـومـة احلـاليـة، أن األولـى كـانت تــرفض احلـريـة
بــشتــى أنــواعهــا، واحلـــاليــة تقــول لـك أنت حــر فـيمــا
تقـول وأنـا حـرة فـيمــا أفعل..، كـثيـرة هـي االنتقـادات،
وأكثر منهـا املشاكل يف بلد النفط، وما يفوق كل ذلك
كثـرة، هي التـصريـحات غيـر املنتهيـة بانفـراج كل هذا
الهم الذي تراكم على قلوبـنا حتى غلفها مبا يصعب

التنفس معه.
يف هــذا العـام احلــافل بـاألحـداث، جـاء الــشتـاء بـارداً
كعـــادته، وكــأمنــا لـيـنـتقـم مـن سخــونــة األحــداث، لـن
نـتحدث هـذه املرة عـن شحة الـبنزيـن أو الغاز وتـهافت
النـاس للـحصـول علـى )تـنكـة( بــالكـاد متأل بــالنـفط
إلــى ثالثـة أربــاعهــا. ولن نــدخل يف تفـاصـيل أنفجـار
أنبـوب كـذا، وتعطـيل محطـة كيت، مـا يهمنـا من هـذا
)العك( الــسيــاسي واالقـتصـادي هـو معـانــاة طالبنـا،
الـتـي يـبـــدو أن ال نهــايـــة لهــا يف ظـــرف االنقـطــاعــات
املستمرة للتيـار الكهربائي. حتى بتنـا متأكدين بأنها
أزمة يستعـصي حلها على السـادة املسؤولني، وإال فما
معنـى أن نحظـى بسـاعتني أو ثـالث من مجمـوع أربع

وعشرين ساعة.؟
العـائلـة العـراقيـة كعـادتهـا حتلت بـالـصبـر واستعـانت
بــشتـى الـوســائل، كــان من أهـمهـا املـولـدات املـسكـينـة
التي بـدأت حتت ضغـط االستعمـال تئن مبـا يجعلـها
تزفر يف مـكانها، وبعد أن أعيـتها احليلة يف إصالح ما
عــطب مـنهــا، جلــأت إلــى مـصــابـيح الـشحـن، كل ذلك
لتـوفـر ألبنـائهـا الـطلبـة جـواً يـستـطيعــون من خالله
مـواصلة دراسـتهم، لكن أين الكـهرباء خلـزن الشحن؟
ففـي أحــسـن األحـــوال متـــر ســـاعـــة ويـنفـــذ الـــشحـن،
حينذاك البد من اللجوء إلى )الاللة النفطية( فهي
الصديق القـدمي اجلديـد للعائلـة العراقيـة، الصديق
الذي عرفـوه منذ حرب الـتسعني وما فـارقوه أبداً، وال
بـأس أن انـكسـرت زجـاجتـه الهشـة، ففي خـزين الـبيت

إلى جانب التموين زجاجات تنتظر دورها.
من بني كل هذا يجلس الطالب حائراً وهو يحاول أن
يـصـطــاد األسـطـــر الهــاربــة، وبـني الـضــوء املـتــراقـص
والعـتمـة العـميقـة قــد تضـيع أغلــى طمـوحــاته.. فيـا
أيهـا الـســادة غيـر املـســؤولني أال متـارســون بعـضــاً من
مـسؤولياتكم؟ أم ترانا واهمني يف كل ما حدث وكل ما

سيحدث؟.

كـاريكاتري

عبير حسن
ــــــــزال، ــــــــة والت - عـــمـلـــت اجلـــمـعـــي
لــتـحقـــيق جـــملـــــة اهـــــداف يــنـــص
عليهــا النظـام الـداخلي للـجمعيـة
وفق الــوســائل املـشــروعـــة املتــاحــة،
وهـي بث الــوعي الـثقــايف والعلـمي
ــــــــــــون واملـهـــــنـــــي يف مـجــــــــــــال الـفـــــن
الـبـصــريــة، وابــراز اهـمـيـــة الفـنــون
البـصــريــة كــأحـــد اهم االجتــاهــات
املعــــرفـيــــة، والـتــــواصـل واالنفـتــــاح
علــى العــالم، وفـتح ورش تـدريـبيـة
لــرفع املــستــوى املـهنـي واالحتــرايف
للراغـبني، ولدينـا نشاطـات عديدة
حـيـث اقـمـنـــا عــــدة معــــارض داخل
وخـــــــارج العــــــراق، واقــمــنــــــا ورشــــــاً
لتـدريب االطفـال يف املـدارس علـى
فن الرسم والتلوين وبإشراف عدد
مـن فنــانـي اجلمـعيــة، وقــد شــارك
ــــــــر مـــن )9000( طـفـل فـــيـهــــــــا اكـــث

وبإعمار ومراحل مختلفة.
كـمــــا قــــامـت اجلــمعـيــــة بـتــنفـيــــذ
مـــشــــروع مهـم وحـيــــوي لـتــطــــويــــر
جــــامعــــات ومعــــاهــــد القــطــــر  مـن
خالل جتهيزها باملصادر واالجهزة
واملعــــــدات الــتــي مــن شــــــأنهــــــا رفع
املـستــوى العلمـي والثقـايف واملهـني

لدى الطلبة.

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ

احمد مهدي الصالح
قــال )الفيــومي( صــاحب )املـصبـاح املـنيـر(.
مـاد مييـد ميـدا من بـاب باع، ومـيدانـاً بفتح
الـيـــاء حتـــرك، واملـيـــدان مــن ذلك لــتحـــرك

جانبيه عند السباق واجلمع ميادين.
وذكر )ياقـوت احلموي( يف )معجم البلدان(
اربعـــة مـــواضـع كلهـــا اسـمهـــا مـيـــدان، وقـــال
شـارع امليـدان مـحله ببغـداد، وامليـدان محلـة
بـبغــداد وهـي شــرقـي بغــداد بـبــاب االزج، اي

باب الشيخ احلالية على وجه التقريب.
اما البـاحث )طه هاشـم( فقد روى نقالً عن
تــاريخ )الـغيـــاثي( الــذي الفـه )عبـــد اهلل بن
فتـح اهلل البغــدادي الغيـاثـي( املتـوفــى سنـة
)891 هـ (. ذكر لهـذا امليـدان يف حوادث سـنة
)874 هـ(. واضـــــاف )هـــــاشــم( ان  الـــــدكــتـــــور
املـرحوم )مـصطـفى جـواد( فسّـر هذا الـقول
يف )دلـيل خـــارطــــة بغـــداد( ان املــــراد به هـــو
)ميـدان القلعـة( ببغـداد وهو املعـروف اليوم

بإسمه وبه سميت محلة امليدان احلالية.
وامليـدان اعــذب نغمــة يف سمفـونيـة مـدينـة.
بل يف وجـود بالد، عـندهـا استـراحت خـيول،
وعـلى ارصفـتها تـوسد اجملـانني رحمـة الرب
هـربــاً من جـوع او جـور واحـتمـاء مـن مطـر،
يقــول الـــدكتـــور )عمـــاد عبــد الــسالم رؤوف(
من املـظــاهــر الـعمـــرانيــة الـتي اتــسمـت بهــا
مـــدن العـــراق يف العـصـــور املـتـــأخـــرة، وجـــود
فـسحـات مكـشـوفـة داخل اسـواق املـدن، وقـد
عـــــرفهـــــا العـــــراقــيـــــون بـــــإســم )الفــضـــــوات(
واكبرها )فـضوة القلعة( وهو مـيدان املدينة
الكبيـر فيه تعـرض اخليـول للبيـع، ويجلس
النــاس علــى اخـتالفـهم لـالستـمتــاع بـشــرب
القهــوة والتــدخني يف املقـاهـي احمليـطــة به،
وهــــــــو يف الــــــــوقـــت نـفــــــسـه املـــيــــــــدان الـعــــــــام
إلسـتعـــراض اجلـيـــوش، وعلـــى هـــذا املـيـــدان
بـنــــى )احـمــــد بــــاشــــا الـكـــشخــــدار( جــــامـعه
الكـبـيـــر سـنـــة 1795 م وامـــامه مـتـــسعـــة مـن
مـرافقه حتتـوي علـى سقـارية وحـوض كبـير
ثـم خــــربـت الـــســــاحــــة وبقـيـت خــــالـيــــة مـن

البناء.
ويقــال يف امليــدان  فقـط يتـمكـن القــادمــون
من اقـاصـي القــرى وسعـة الـريـف، التـنفـس
بعـمق، والـتمـتع بــالفـضـاء ونـعمـة  الـنجـوم
واحلريـة واالمنيـات. هل يعـرف البغـداديون
سرمـدية الـنجوم يف ليـلها املتـألق اجلميل؟
هل القـادمـون من الـريف والقــرى يفتحـون
صـدورهم الرتـعاشـات الغـروب وهم يـتابـعون

)يفيكا شاه( األم
الهندية تبتسم
بعد فوزها بتاج
سيدة الهند
العاملية لعام 2004
يف بومباي.
وكانت  السيدات
واألمهات
املتزوجات من
طول البالد
وعرضها قد شاركن
يف مسابقة "سيدة
الهند" العاملية
التي متنح النساء
املتزوجات فرصة
التنافس يف
املسابقة العاملية
التي ستعقد يف
مدينة ساهارا ليك
)بحيرة الصحراء(
يف الهند من 12 -
26 شباط القادم.

امليدان.. سمفونية مدينة

امليدان!! ساحة ام فراغ؟ ضجيج ام صمت اخلالئق يف وحشة الكائنات؟ هل لها قلب ينبض ام انها االبيض
الرخامي يحاصر الذكريات؟ كل االماكن تنحني وتدلف صوب النسيان.. اال امليدان فهو املكان الوحيد الذي تغلغل
الى اقاصي ارواحنا - نحن العراقيني - من اقصى اجلنوب الى اعلى الشمال، اال امليدان فهو اللغز الدافئ الذي
البد وان يبكي كلما تذكره اولئك الصحب يف الذي يبعد من بالد الثلوج، هي ليست حافالت تدمي لبغداد حياتها،

او وجودها تفرغ عند امانها كل ارتباكات العصور، هي ملسة خريف يف امسية وتكبيرة عند آذان سحر.. او هي
فوج الباعة يف اعالي الليل. وامليدان اول حيرة يف عيون الطلبة القادمني من سعة الريف الى وهج

اجلامعات، معطف العراق املعطر بنكهة االسالف عند ذروة التاريخ، فعند بواباتها تتردد عبارة الرشيد )انى
ذهبت فخراجك عائد لي( وتتقافز بقية اشعار نثرها شعراء شهداء وليس بعيداً عن سطح ارضها غاصت جرار

مسكوكات حتت اقدام عابرين.

من ايامنا.
لـذا فـامليـدان اليـوم وهـو ارث شعب بحـاجـة
الــى ارصفــة اكـثــر جـمــاالً  وسعــة، واصـص
ورد ونــافــورات وادعــة، بل هــو بحــاجــة الــى
وقـفة تـرتب لـها مـا تسـتحقه من مكـانة يف

النفوس.

واصـــدقـــائـي يف شـتــــات الكـــون وأحــــرضهـم
على العودة الى امليـدان اعني اعادة امليدان
الـينـا. اعــادته من خـيبـات تـأكـل اآلن ابهته
ومنحـرفـون يـبتـزون وجــوده وشيء عجـيب
من بـشـر مخـيف يحـاول ان يـأخــذ فطـنته
وهـو الــذي عمـرنــا عنـده االحلــى واالجمل

ســـدر حتـتهـــا يحـتـــرز الـبغـــداديـــون مـن اذى
االرواح الـشريـرة. وكلمـا امر بـامليـدان ومعي
صــديق اقــول لـه: اني السـتغــرب ويــأخـــذني
الـعـجــب الـعـجـــــــاب، كــيـف يـقــبـل الـعـــــــراقــي
بجـنـــات االرض قـــاطـبـــة مـن دون مـيـــدان؟!
هــــــا.. كـــيف؟ دعــنــي ابــــــرق لـكـل اصحــــــابــي

اسراب الطيور ترتكب حماقة الهجرات؟.
واملــيـــــــدان لــيـــــس مـكـــــــانـــــــاً ومـع ذلـك مـــــــره
الـــــســيـــــــاســيـــــــون واالدبـــــــاء، وعــنـــــــده تـفـــــــرد
الصعــاليك بقـمصـان العبـث، ومن مفـرداته
سـوق الهـرج ومقهــى ام كلثـوم وازقـة تفـضي
الـــى  عمــر مـــدينـــة من اعـــاجيـب!! واشجــار

مجعية الفنون البرصية املعارصة.. رؤية نحو احلياة
جمعية الفنون البصرية
املعاصرة، جمعية فنية

ثقافية مستقلة، تأسست
يف نيسان 2003 من قبل

نخبة من االساتذة
والفنانني واالعالميني

وطلبة مهتمني بالفنون
البصرية وجميعهم من

داخل العراق، وهي اول
جمعية اسست بعد احلرب.

ولكي نتعرف على
نشاطات واهداف

اجلمعية، قمنا بزيارة
مقرها يف بغداد، وحاورنا

رئيس اجلمعية نزار الراوي
الذي حدثنا قائالً: 

خـــبــــــــرة جـــيــــــــدة يف مـجــــــــال عـــمـل
املـنـظـمــات، وشــاركـت اجلـمعـيــة يف
املهــرجــان الــذي اقــامـته مـنـظـمــة
ارض الــنخلـــة، ومـنـظـمـــة الـــسالم،
والـتعـــاون مع مـنـظـمــة اقـــرأ فقـط
حلقـــوق االنــســـان، وسـيـنـمـــائـيـــون
عــراقيـون بال حــدود، كمـا سـاهـمت
ايـضـــاً يف اقـــامـــة مهـــرجـــان صـــوت
احملبـة وبالـتعاون مع فـرقة الـدمى
للفـنــون مـن خالل تقــدمي الــدعـم

لها.
* ماذا عن مشاريعكم املستقبلية؟
- نقـــوم حـــالـيـــاً بـطــبع امللــصقـــات
اخلـــاصـــة بـــاحلـملـــة االنـتخـــابـيـــة
بـالتعـاون مع جـمعيـات ومنـظمـات
اخــرى، ونقــوم بــإعــداد التـصــامـيم
لعـدة كليـات تـابعـة جلـامعـة بغـداد

ومنظمات عراقية.
ويف الـنيـة اقـامـة اذاعــة داخليـة يف
جـــــــامعـــــــة بغـــــــداد، ونحــن بـــصــــــدد
التوجه الـى مؤسـسات وزارة العمل
والــشـــؤون االجـتـمـــاعـيـــة مـثل دور
االيتــام وذوي القـابـليـات احملـدودة
للمشـاركة يف تدريب اعـضائها، مبا
يحقق لـهم املـتعــة والفــائــدة، وقــد
تـطـــوع لهـــذا العـمل اغلـب اعـضــاء

اجلمعية.

كمـا ســاهمت اجلـمعيـة يف احلملـة
الوطنـية ملطبـوعات الدميقـراطية،
ووزعـــت آالف )الـــبــــــــوســـتــــــــرات( يف
جـمـيـع محـــافــظــــات العـــراق الـتـي
تسهم يف دعم التطورات واخلبرات
الــوطـنيــة إلنهــاء االحـتالل وعــودة
السيـادة الوطنيـة الى العـراق. كما
مت تـــــــصـــــمـــــيـــــم شـعــــــــــــارات وزارات
ومـــؤســســـات الـــدولـــة. كـمـــا قـــامـت
اجلــمعـيــــة بــــإنـتــــاج فــيلـم قــصـيــــر
بعـنـــوان )مــســتقـبـل العـــراق(، ومت
فـتح قــسـم خـــاص بـــإنـتـــاج االفالم
الـــوثــــائقـيـــة، وتــسـتعـــد اجلـمعـيـــة
إلقــامــة مهــرجــان العـــراق للفـيلـم
القصـير يف الفـترة املقـبلة، كـما مت
تـــــــأســيـــــس مـــــــدرســـــــة )احملــتـــــــرف
لــتـــــدريـــــس الفــنـــــون الــبـــصـــــريـــــة(
اخملتـصــة بـــالتـصـميـم والتـصــويــر

والفنون التشكيلية.
ـــــــــــــالـــك تــعـــــــــــــاون بـــــني * هــل هـــــن
جمعـيتكـم واجلمعيـات واملـنظمـات

االخرى؟
- بـــالـتـــأكـيـــد، اذ نقـــوم مبــســـاعـــدة
اجلــمـعــيـــــــات واملــنــــظــمـــــــات الــتــي
تــــأســـسـت فـيـمـــــا بعــــد، مــن خالل
تقــــدمي املـــشــــورة لـتــطــــويــــر عــمل
املنـظمـات، حـيث اصـبح للجـمعيـة

ـ

ـ ـ

املدى/خاص
ليست احلياة على األرض حتى لو
نظرنـا إليها من زاوية كـونية حدثاً
قــريـب العهــد. فـمنــذ نـصف مـليــار
سنـة كانـت احمليطـات تغص بـأنواع
كـثـيــــرة مـن األحـيــــاء احلـيــــوانـيــــة
والنبـاتيـة املستعـدة لغزو الـيابـسة.
وكـان التـركيب الـضوئـي  هو اآللـية
الــتــي تــتـــيح الـــتقــــــاط الـــطــــــاقــــــة
الــشـمــسـيــة. لـــذلك كــان البــد مـن
دراسة عمر النباتات على األرض .
تــشيــر األبحــاث اجلــديــدة  الــى أن
عـمــــر الـنـبــــاتـــــات يعــــود إلــــى آالف
املاليـني من الـسنـني وذلك بخالف
األبحــــاث الـــســـــابقــــة الـتـي قــــدرت
الفترة بحوالي  أربع مائة وثمانني
مليون عام. ومن  احملتمل أن تكون
الـنـبـــاتــــات يف ذلك الـــوقـت رقـيقـــة
وبــدائيــة بـحيـث أنهــا لـم تتــرك أي
أثــــر أحفـــوري يف الــصخــــور. ولكـن
وجـودهـا تـرك أثـراً كـبيــراً يف املنـاخ
وتطـور احليـاة الالحق. الــذي نشـأ
مـن تنــاقـص كـميــات ثــاني أكــسيــد
الــكــــــــــربــــــــــون وارتـفــــــــــاع كــــمــــيــــــــــات
األوكــــسجـني يف اجلــــو مبــــا يـكفـي
لـتـطـــور احلـيـــاة ومـن ثـم تـنـــوعهـــا

ومنوها.
وهـكــــذا وجــــدت احلـيــــاة بــــالـــشـكل
الـذي نعـرفه ألنهـا متلـك الشـروط
املنـاسبة من حيث تـوفر األكسجني

واملاء والبعد عن الشمس .....
إذا نـظــرنــا إلـــى احليــاة مـن وجهــة
نظر علماء البيولوجيا. فإن وحدة
احليـاة األساسيـة هي اخلليـة التي
تـــــــؤدي مـجــمـــــــوعـــــــة كــبــيـــــــرة مــن
الـوظـائف. يقــوم بكل منهـا بـروتني
خـاص أو مجموعة من الـبروتينات
اخملــــتـلـفـــــــــــة. حــــيــــث أن اخــــتـالف
البــروتـينــات هــو الــذي يحــدد نــوع
اخلليـة  عصبـية أو خلـية كبـدية أو
كـــريـــة  حـمـــراء ....وكـــذلـك يحـــدد
آالف الــــوظـــــائف الـتــي تقـــــوم بهــــا
اخللـيــــة. والــــذي يخــطــط ويـنــتج
هـذه البـروتـينــات .يف كل خليـة.هـو
شـــريـط مـن   DNAالــــذي يحـمل
آالفا مـن الشـفرات الـوراثيـة . هذه
املــادة املــوجــودة داخل نــواة اخلـليــة
.يف كل الكــائنــات احليـة مـن أقلهـا
بـدائيـة مـثل الفيـروس إلـى أكثـرهـا
تـعقـيـــداً مـثل اإلنــســــان. ويخـتـلف
طـــــول هـــــذا الــــشـــــريــط ووظـــــائـفه
حـسـب الكــائنـات وتـعقيـدهـا حـيث
ممـــكـــــن أن يـحـــــمـل مـــــن 150 ألـف
شفـــرة وراثـيـــة إلـــى ثـمـــانـيـــة آالف

مليون  شفرة.
لـذلك فـإن الفـروق الـتي تـوجـد يف
الطبيعـة بني األفراد واألنواع تنتج

كيفية تكّون احلياة عىل كوكب األرض؟

تـتـــشـكل عـنــــدمــــا يـــسخــن الغـبــــار
الكــوني بحـزمـة كـبيـرة مـن الضـوء

ذات الطاقة العالية.
لــــذلك تــــرجح هـــذه الـنــظـــريـــة أن
احلــيــــــــاة وصلــت إلـــــــى األرض مــن
الـغبــار وليــس من اصـطــدام نيـزك
بكــوكب األرض فـاالحـتمــال األكبـر
أن الغـبار دخل إلـى الغالف اجلوي
دون أن يـتعــرض لـالحتــراق. حـيث
ميـكــن أن تــتعـــــرض أشـكـــــال أكــثـــــر
تعقيداً لالحـتراق عند اصطدامها
بـغالف األرض محمـولـة علــى منت

نيزك. 
وأخـيــــراً أطـلقـت وكــــالــــة الفــضــــاء
األمــريكيـة نـاسـا مـسبـا ر جنــاسس
الـــــــذي ال يحـــمل رواد فـــضــــــاء .يف
مهمـة طـويلـة األمـد جلمع الـريـاح
الــــشــمــــســيـــــــة والغــبــــــار الـكــــــونــي.
وسـيتـوغل املـسـار بـاجتـاه الــشمـس
ملــســـافـــة ملـيـــون مـيل حـيـث تفـتح
نــــافــــذة خــــاصــــة جلــمع مــــا ميـكـن
جمعه مـن الغبار الـكوني ومكـونات
رياح الشمس وستغلق النافذة بعد
ثالثــــة أعــــوام لــتعــــود إلــــى األرض
حــاملـــة معهـــا 20ملغـــرام من ريــاح

الشمس .
يقــدر وزن الـغبــار الكـــوني الــواصل
إلــــــى األرض مــن كــــــواكــب وجنــــــوم
بعـيــدة بـنحـــو ثالثــة آالف طـن كل

عام.
ويظل التسـاؤل )حول كيفـية تكون
احليــاة علــى األرض( كمــا نعــرفهـا
مـفتــوحـــاً يف انتـظــار تقــدم العلــوم

لإلجابة احلاسمة عليه.

علـــــى األرض يعــــود إلـــــى ملـيــــارات
السـنني كمـا  أظهـرت التحـاليل أن
النيزكني يحتويان على الكثير من
األحــمـــــاض األمــيــنــيـــــة . ونــيـــــزك
)مــورتــسيـشــون ( يحـــوي أكثـــر من
تــــــسعــني نــــــوعــــــاً مــن األحــمــــــاض
األميـنيــة. كمــا عثــر بـهمــا ولـلمــرة
األولـى علـى مـواد عضـويـة مـسمـاة
بولـيولـز وهي تـسميـة علمـية لـنوع
مــن الــــسـكـــــر. والــــسـكـــــر كــمـــــا هـــــو
معـروف أسـاسـي للحيـاة ألنه يـوفـر
هـيكل املـواد الكـربـونيـة للجـزيئـات
وهـــــو مـــــوجـــــود يف    DNAواملـــــواد
الكربـونية األصل ميـكن أن تتحول
إلــى مـــركبــات تقــوم علـيهــا أشكــال

احلياة البدائية.
ومع اكــتــــشـــــاف آثـــــار اجلـــــزيــئـــــات
السـكريـة يكـون مكـوناً أسـاسيـاً من
مكـــونـــات احلـيـــاة جـــاء مـن خـــارج

الكوكب.
ويف نـظــريــة جــديــدة من نـظــريــات
علــمــــــاء الفــيـــــزيـــــاء الـفلـكــيـــــة. إن
جــزيـئــات كــانـت تــسـبح بـني أجــرام
سمـاويـة حتــولت إلــى كتل بـنيـويـة
دبت فيـها احلـياة تـدريجـياً بـتأثـير
الـريـاح الـشمـسيــة. لتقع بعـد ذلك
علــــــى األرض يف شــكل ذرات غــبــــــار
كــــونــي. يعـتـمــــد الـعلـمــــاء يف ذلـك
على جتـاربهم اخملتبـرية .فقـد قام
فــــــريق مــن الـعلــمـــــاء يف جــــــامعـــــة
يـاجـيلــونيــان البــولنـديـة بـتجـربـة
مخـتـبـــريـــة تـــوصلـــوا بهـــا  إلـــى أن
اجلـــزيئــات الـبيــولـــوجيــة ميـكن أن

عــن تغــيـــــرات أو طفـــــرات يف املـــــادة
اجلـيـنـيـــة الـــوراثـيـــة. فـــالــطفـــرات
حتصل بـاستمـرار. ولـكن بتـواتـرات
جـد ضعيفة. حتى أن مـورثاً معيناً
ميـكــن أن ال يعـــــانــي ســـــوى طفـــــرة
واحدة لعـدة آالف من األجـيال. إن
هذه الـطفرات الناجتـة عن أخطاء
يف نـسخ املـواد الـوراثيـة هـي مصـدر
عــــدم الـثـبــــات الــــذي يــــؤمـنـبــــدوره
الــــــركــيــــــزة األســــــاســيــــــة للــتـــطــــــور
باالصطفـاء الطبيعـي. وهذا الذي
أدى إلـى ظهور اإلنـسان بعـد مضي
ماليني وماليني مـن سنني التـطور
وال يعــنـــي أن مجــيـــئه هـــــو كــمـــــال
الـتطـور ولكنه وألول مـرة يف تـاريخ
األرض كــان االصـطفــاء الـطـبيـعي
قـد صــاغ عضـويــة حيـة قـادرة علـى

التفكير والتحليل.
فـمن أيـن أتت اخلـليــة األولــى إلــى

األرض؟
هنـاك أكثر مـن نظريـة حول بـداية
احلـيــــاة. واملعــتقـــد الـــســـائــــد أنهـــا
قــدمـت مـن الفـضــاء اخلــارجـي.إن
أهـم النـظـريــات تقــول أنهـا قــدمت
علـى الـنيــازك. يبـني الـعلمـاء هـذا
االقـتــراح مـن دراســة نـيــزكـني هـمــا
)مــورتــشـيــســون( الــذي عـثـــر علـيه
ا الباـحثوـن يف أسترـاليا عاـم 1 ل

ا

و )مـــــوراي(  الـــــذي اســتخـــــرج مــن
عـمق صخــرة رمليــة يف كنــدا يعـود
تـاريخ نشوئها إلى مـئة مليون سنة
. ويعـتقـــد أن الـنـيـــزكـني هـمـــا مـن
بقايـا جسم أكـبر حجمـاً. وقد دلت
األبحاث علـى أن تاريـخ سقوطهـما
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دمـــشق  - تفـتخـــر ســـوريـــا بـــأنهـــا
مهـــد احلــضـــارات وبــــأنهـــا كـــانـت
منطلقاً للفكر االنساني القدمي.
وهذا االعتزاز لم يأت من فراغ إذ
ما زال بـعض السـوريني ميـارسون
عادات ويـتكلمـون لغـات تعـود إلى
أزمـنــــة غــــابــــرة حـني كــــانــت لغــــة

سوريا السريانية االرامية. 
ولـيـــس بعـيــــداً عـن دمـــشق ، تـقع
بلدة معـلوال التـي ما زال سكـانها
البالـغ عددهم سـبعة آالف نـسمة
مـــن مـــــــســـيـحـــيـــني ومـــــــسـلـــمـــني
يتكلـمون لهجة من لهجات اللغة
االرامـيــة الـتـي تـكلـم بهــا الــسـيــد
املسيح. إال أن هذه اللهجة يتكلم
بهــــــا سـكــــــان قــــــريــتــني أخــــــريــني
قـريـبتـني من العــاصمـة الـسـوريـة
همـا بخعا وجبعدين بذلك يصل
عـدد الـذيـن يتـكلمـون هـذه اللغـة

حوالي 12 ألف شخص. 
وقـد حــافظ سكـان القـرى الثالث
مـن االبــاء واالجـــداد علـــى اللغــة
محـكية وأهـملوا شكـلها الكـتابي.
أمــــا الـيـــــوم فقــــد تــصـــــدى بعــض
محبي هـذه اللغـة ملهمـة إحيـائهـا
مـــن جــــــــديــــــــد فــــــــأقـــيـــمـــت دورات
تـعلـيـمـيـــة يف مـعلــــوال لكـتـــابـتهـــا

والنطق بها على السواء. 
ــــــــــــوال الـــــتـــــي تـعـــــنـــــي وتـقـع مـعـل
بـاالراميـة "الطـريق الضـيق" على
سفح جـبل العــسل علـــى بعــد 50
كـيلــومـتــراً شـمــال شــرقـي دمــشق
والبلـدة تعـود إلـى عصـور مـا قبل
الـتــــاريخ حـيـث دلـت الـتـنقـيـبـــات
االثـــريـــة هـنــــاك علـــى أن الـبلـــدة
سـكــنهــــا االنـــســـــان علــــى فـتــــرات

متتالية يف العصور احلجرية. 
ويقول جـورج رزق اهلل الذي عكف
مـؤخــراً علـى تـدريـس هــذه اللغـة
منـذ إنشـاء معهد تعلـيم اللغة يف
الصيف املـاضي أن مركـز التعليم
"يلقـــى إقـبـــاال كـبـيـــراً علــــى تعلـم
اللـغة مـنذ االيـام االولى مـن بدء

التعليم." 
وبــرغم ذلك فـإن رزق اهلل يخـشـى
اندثـار آراميـة معلـوال حيث "أنـها
غيـر مـكتـوبـة وال مقــروءة كمـا أن
الهجـرة من البلـدة إلى العـاصمة

يزيد من اخلوف عليها أكثر." 
ويـقـــــــــول رزق اهلل أن مـحـــــــــاوالتـه
إلحـيــــاء الـلغــــة بــــدأت مـنــــذ زمـن
بـعيد حيث تكللت جهـوده بإحياء
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قـداس كنسي باللغـة االرامية عام
1994 يف دمـــــــــــشــق إال أن هـــــــــــــــذه
اجلهــود لم تـسـتمـر بـسـبب تفـرق
اجلــــــــوقــــــــة الـــتـــي أشــــــــرف عـلــــــــى
تعلـيـمهــا إنــشــاد الـتــراتـيل بهــذه

اللغة. 
وقـــــد خـــــرج رزق اهلل الــبــــــالغ مــن
العـمــــر 67 عــــامــــاً أكـثــــر مـن 100
شـخــــــص مــــن هـــــــــذا املـعـهـــــــــد يف
الـصيف املـاضي ويـضيف رزق اهلل
أن هـنــــاك الكـثـيـــر مـن االجـــانـب
يــــطـلـــبــــــــون تـعـلـــم الـلـغــــــــة إال أن
إمكـانيــة تعليـمهم "تـعتبـر صعبـة
النه يلــزم مــدرسني قــادريـن علــى
ـــــــــــة ــــــــس الـلـغـــــــــــة اآلرامــــي ـــــــــــدري ت

باالجنليزية." 
ومعلوال أيضاً التي حافظت على
الـتـــراث اآلرامـي الـــوثـنـي تـــوجـــد
فيها بعـض من أقدم الكـنائس يف
الـعالـم التي أقـيمت عـلى أنـقاض

املعابد الوثنية. 
فـكنيـستـا مـار سـركـيس وبـاخـوس
تـعتبران مـن أقدم الكنـائس حيث
ــــــــرابـع ــــــــى الـقــــــــرن ال تـعــــــــودان إل
امليالدي. ورغم أن أولـى الكنـائس
يف هــذه الـبلــدة شـيــدت  بـني 312
و325 مـــيالدي فــــــإن املــــســـيحــيــــــة
ـــــــــدة وجـــبـل انـــتـــــــشـــــــــرت يف الـــبـل
الـقلمـون يف نهـايـات القـرن االول
املـيالدي حـني اتخــذت القــديـســة
تقـال جبــال القـلمــون مـالذاً آمنــاً
لهــــا بعـــد أن تـنـصـــرت هـــربـــاً مـن

ذويها الوثنيني. 
وبـاالنتقـال إلـى مـدن بعيـدة مثل
مــــديـنــــة القــــامـــشلـي واحلـــسـكــــة
ــــــــة ــــــــزاوي والـلـــتـــني تـقـعــــــــان يف ال
القـصيــة يف شمـال شــرقي سـوريـا
فـإن املـرء يجـد اللغـة الـسـريـانيـة
هـنـــاك مـــا زالـت حـيـــة بكـتـــابـتهـــا
وطـريقـة نطقهـا حيث يـنظم بـها
الـــشعـــر ويقـــام لهـــا املهـــرجـــانـــات
الـــسـنـــــويـــــة ومتـــــارس الـكـنـــــائـــس
طقــوسهــا بهـا ويـتم تـدريـسهـا يف
املـــــــدارس الـــــــديــنــيـــــــة الــتــــــــابعـــــــة
لـلكـنـــائــس الــشـــرقـيــــة القـــدميـــة
كالكلدان والسريان والنساطرة. 

ويفتخـر متكلمو السريانية بأنها
أقـــدم اللغــات املــوجــودة يف الـبالد
حــيـــث أنهـــــــا سلـــيلــــــة االكــــــاديــــــة
واالراميـة وهـي التـي أغنـت اللغـة
العـربيـة مبتـرادفـاتهـا وقـواعـدهـا

السلسة. 
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اآلرامية: لغة املسيح ال تزال حية يف سوريا 
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وافقـت جلـنـــة اإلتــصـــاالت
األمــــريكـيــــة الفـيـــدرالـيـــة،
األربعــــــاء، علــــــى إعـــطــــــاء
النقل اجلـوي املدني اإلذن
بـــاسـتعـمــــال تكـنـــولـــوجـيـــا
علـى مـنت الطـائـرات تـتيح
احلــصــــول علـــى خـــدمـــات
اإلنـتـــرنــت خالل العـــامـني

املقبلني، بأسعار متدنية.
وكـــــذلــك وافقــت الـلجــنـــــة
علــــى القـيــــام بــــاســتفـتــــاء
ملعرفـة نسـبة قـبول العـامة
الســــتـعــــمـــــــــــال الـهـــــــــــاتـف
ــــــــــــــى مـــــنت ــــــــــــــوي عــل اخلــل
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ــــــويـــنـغ ألن تـكـلـفــــــة مـــن ب
تـركيبها للطـائرة الواحدة،
ـــــــــة 500 ألـف تــــبـلـغ قـــــــــراب

دوالر.
بـينمـا تـتيح الـتكنـولـوجيـا
الـتـي ســمحــت بهــــا جلـنــــة
اإلتــصــــاالت الفـيـــدرالـيـــة،
استـعمـــال التــرددات ذاتهــا
املـسـتعـملــة للهــواتف علـى

منت الطائرة.
ولــــن تــــتـجــــــــــاوز تــكـلـفــــــــــة
الـتـجهـيــــزات الــضــــروريــــة
لــتــــــوصـــيالت اإلنــتــــــرنــت،
ــــــة ألـف دوالر. ــــــائ مــبـلـغ امل
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وكـانت اللجنة وافقت على
خـــــدمـــــة اإلنــتـــــرنــت الــتــي
تقـــــدمهــــا شــــركــــة بــــويــنغ،
ــــــــــــــاســـــم واملــعــــــــــــــروفــــــــــــــة ب
"كــــــــــــــــونــــكــــــــــــشــــــن". إال أن
اسـتعمـال هـذه اخلـدمـة ال
يـــزال يقـتـصـــر علـــى عـــدد
قليل مـن شركـات الطـيران

بسبب كلفته املرتفعة.
ويقــول رسـميــون يف قـطــاع
الـطيـران املـدني األمـريكي
إن شــركــات الــطيــران الـتي
تقــوم بــرحالت داخـليــة لم
تعـتـمــد خــدمــة اإلنـتــرنـت

ـ ـ ـ
ـ ـ

الطائرات.
ـــــــة وقـــــــال رئـــيــــــس الـلـجـــن
الفــيــــــدرالــيــــــة لــــــوكــــــالــــــة
األسـوشـيتـد بـرس، مــايكل
بـاول، إننــا نعيـش يف عـالم
تتـزايـد حــركته يـومـا بعـد
ــــــــوم، وإن األمــــــــريــكـــيـــني ي
يـطـــالبــون يــومــا بعــد يــوم
بـاخلـدمــات الالسلـكيـة يف

كل مكان ويف اي وقت. 
وأضـاف "نفعـل ما بـوسعـنا
لـتــــسهــيل الــــوصــــول إلــــى
املـعلـــــومـــــات يف كـل أنحـــــاء

العالم."

ـ ـ

ـ ـ

اإلنرتنت عىل متن الطريان املدين األمريكي

سيدة اهلند العاملية


