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ــكـتـبــات في بـعض مــدن الـعـراق  يــثـيـر سـؤاالً احـتـراق ا
بشـأن الطـريقـة التي يـجري فـيهـا تعـويض الكـتب احملتـرقة
ـعــرفـة واالبـداع والـعـلم والـتي كـان اغـلـبــهـا من مـصـادر ا

والفكر والفن .
ـدن مـكـتبـات عـامة كـانت مـنـذ عقـود بـعيـدة غـير في تلك ا
ـدن مـتـجــددة فـكـيف احلــال وقـد أصـبــحت رمـاداً . وفي ا
التي تـضم جـامعـات ومعـاهـد برزت هـناك مـكـتبـات فخـمة
ـوصل ومـكـتـبـات كـلـيـات ـركـزيـة جلــامـعـة ا ـكـتـبـة ا مـثل ا
االداب والــتـربــيــة والــقــانـون واالدارة وســواهــا وحــرقــهـا
الظالمـيـون أيـضـاً . اآلن هل تـكفي الـتـبـرعـات الشـخـصـية
لتأثيث الرفوف اخلاوية  وهل تكفي اجتهادات الكليات او
ـتاز في وظـف في اعـادة بنـاء مكـتـبات كـان لهـا تأثـير  ا

ية عدة عقود ?. الدراسات االكاد
ـنــكـوبـة مع نـحـتــاج الى ان جتـتــمع قـيــادات احملـافـظــات ا
ـعاهد  ومنـاقشة خطـة طموح إلعادة ادارات اجلامعات وا
قام االول  ومن ثم كتـبات العامة واجلـامعية في ا تغذية ا
ـدارس? السيـما الـنمـوذجيـة منـها. االلتـفات الى مـكتـبات ا
من دون القراءة وتفـتيح العـقول  ستولـد المحالة مـنظمات
ا تـصل الى مراكـز في الدولة ارهابيـة ال حصـر لهـا  ور

حتت مسميات شرعية.
 ويـتـطـلب ذلك مــوازنـات مـالـيـة  قـد تــكـون مـتـواضـعـة في
البداية لـكنها تفـي بفتح الطـريق امام مسيـرة اعمار مراكز
عـرفـة والعـلم  فـالتـحـرير ال يـكـتمل بـاجلـانب العـسـكري ا
واالمني حسب  وإنّما به حـاجة اكيدة لتـحرير العقول من
الظالميات التي حلقت بها من جراء فترة التنظيم االرهابي
ـتــنــفــذة في الــبـلــد الــنـاس او من جــراء دفع الــعـقــلــيــات ا
لتوجـهات دينيـة ضيقـة معظـمها قـائم على شعـوذة وتسفيه

للعلم وقبل ذلك تشويه للرساالت السماوية السمحة.
هوالكـو لم يكن غـشـيمـاً  وهو يـستـبـيح بغـداد  ح رمى
مخطـوطات عبـاقرة األمة في الـنهر كـان يعرف مـاذا يفعل
وإلى أين يريـد أن يـصل  فيـا ترى هـل نعـرف  ونحن في
مـطـلع الـقـرن احلـادي والـعــشـرين الـوجـهـة الـتي نـريـد أن

نصل اليها  لتنهض بالدنا من جديد?.

أقامت كـلية الـلغـات بجـامعـة السـليمـانيـة قبل أيـام مسـابقة
رحلة الرابعة في قسم اللغة العربية إشترك القراءة لطلبة ا
فيها أربعة طلبة هم: إسمـاعيل محمد علي رجن بلند مر
جـبّــار وحــنــ عـبــد الــنـاصــر. وكــان الــكـتــاب الــذي كُـلف
رأة) لـلدكتور فـائق مصطفى تسابـقون بقراءته (جـمال ا ا
وهــو مــقــاالت تــربــويــة. وقــد وجه الــيــهم ســؤاالن: مــا أهم
األفـكــار الـتي تــضـمّــنـهــا الـكـتــاب? ومـاذا أفــدتَ من قـراءة
: زيـنو عبد شرفة تـكونت من التـدريسي الكتاب? الـلجنـة ا

الله وشيالن فتحي وكه شه عبد الله.
سـابقـة قراءتنـا أنا والـدكتور إن ما دعانـا الى إقامـة هذه ا
فـائق مـا كـتــبه زمـيـلي فـي الـدراسـات الـعـلــيـا د.فـاحت عـبـد
السالم في زاويـته اليـوميـة بـ(الزمـانخل الغـرّاء حول غـياب
مسابقات الـقراءة في مدارسنـا وجامعاتـنا وهذا يدل على
غيـاب الـعـنايـة بـالقـراءة احلـرة في مـؤسسـاتـنا الـتـعـليـمـية
بسـبب شـيـوع منـهج احلـفظ والـتـلقـ في طـرائق الـتدريس

تّبعة في تعليمنا. ا
إن الـقــراءة فـعـل حـضــاري يـشــيع مع شــيـوع احلــضـارة
ويـغـيب مـع غـيـابـهــا. إنـهـا تـبــني الـعـقل والــتـفـكــيـر وتـنـمّي
الـشخـصـيـة وجتـعل احلـيـاة أكـثـر إشـراقـاً وبـهـاءً وتشـغل

وقت اإلنـسـان حــتى اليـبـقى
عـنــده الـفــراغ الـذي يــدفـعه
الى الــــثـــــرثــــرة الــــفــــارغــــة
والـــتــســـكـع في الـــشــوارع
واإلنــــشــــغــــال في الــــقــــيل
والـــقـــال. يـــقــــول الـــكـــاتب
الصيني حلجوجوه بينجخل:
اذا عـليـنا أن نـقرأ? حلحل
بــرأيـي إن هــذا الـــســؤال
مـرتــبط إرتــبــاطــاً وثــيــقـاً
ـــاذا يــــحـــيى بـــســــؤال: 
اإلنــســان? إذا قـــلــنــا أن
هـنـاك شخـصـاً ال يـبـالي

بأن يكـون للـحيـاة التي يـعيـشها مـعنى  فـبالـطبع قـد يكون
ـغزى هـذا اإلنسـان ال يـقـرأ الـكـتب ولـكن إذا كـنت تـهـتم 
احلـيـاة وتــريـد أن جتــسـد قـيــمـتــهـا وال تـرضـى أن تـضـيع
حــيـاتـك ســدىً إذن سـتــكــون الــقــراءة غــايــة في األهــمــيـة
ا قـيل في فـوائـد الـقراءة –وأظن أن بالـنـسـبـة لكخلخل. و
قائـله عبـاس محـمود الـعقاد –إن القار يـعيش ألـف حياة
ــوت. أمــا ذلك الــذي ال يـقــرأ فــانه يـعــيش حــيـاة قـبل أن 
واحــدة فـــقط.   ولألسف –كــمـــا ورد في كـــتـــاب (جـــمــال
رأة)- يشيع في مـجتمعـنا العراقي في هـذه األيام مثلث ا
الــتــخــلف اخلــلــقـي: كــســاد الــعــقل والــثــرثــرة والــنــزعــة
اإلستـهالكـية. أمّـا كسـاد الـعقل فـانه يـعني أن اإلنـسان  ال
يقـرأ وال يفـكر ويـتصـرف في شـؤون حيـاته كافـة بإسـلوب
غـريـزي وعـشــوائي دون أن يـفـكــر في الـعـواقـب والـنـتـائج.
وهكذا ينام العقل ويـغيب فيكون اإلنسـان شبيها بـ(السوق
ـســابــقـة الـكــاســد) ال رواج فــيـهــا وال حــركــة.   فـاز فـي ا
الطـالب إسـمـاعيـل محـمـد عـلي الذي كـتب ((لـقـد أفدت من
قراءة هـذا الـكتـاب امـوراً تربـويـة وتـعلـيـميـة وثـقافـيـة وحتى
أقتـصـاديـة حـيث يـنـصح الـكاتب قُـرّاءَهُ بـتـعـديل وتـصـحيح
الـعـادات والـتــقـالـيـد اخلـاطــئـة سـواء أكـانت إجــتـمـاعـيـة أم
ال وفي الـوقت وإهمال تعلـيميـة أو دينـية كاإلسـراف في ا
ان ببسـاطة العيش التي هي مـصدر السعادة أو عدم اال
دارس واجلـامـعـات من وحتـويل الـعـمـلـيـة الـتـعـليـمـيـة فـي ا
ـناقـشة نـهج احلواري وا نـهج التـلقـيني او الـبنـكي الى ا ا
شاركة وإعـداد الطلبة لـلحياة وتـسليحـهم بسالح العلم وا

عركة احلياة)). والفن والثقافة 
  وفي اخلتـام وزعت اجلوائـز على
ـتـســابـقــ وهي كـتب مــهـمـة في ا

األدب والفكر. 
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حــذر عــلــمــاء فـي أحــد مــراكـز
انيا من ستهـلك) بأ (حمايـة ا
أن اللون األخضر في البطاطة
يـتـكـون جراء الـسـوالنـ وهو
سم طـبـيعي يـتم الـعثـور عـليه
حتت الـــــقــــشــــرة مـــــبــــاشــــرة
خـــصـــوصـــا تـــلك الـــتـي بـــهــا
ــــكن أن حتــــتـــوي بــــراعم و
الــبـطـاطـة الــتي  تـخــزيـنـهـا
بـــــشـــــكل غـــــيـــــر مـالئم عـــــلى
مـــــســـــتـــــويــــــات ســـــامـــــة من

. السوالن
ولـــذلك يــفــضل دائــمــا تــنــاول
ة بعـد تقشرها البطاطـة القد
وتـقطـيع قـطع كـبيـرة حول أي
جـــزء بـه نـــقــــاط خـــضـــراء أو

بـراعـم. إذ أن تـنـاول الـبـطـاطة
دون تقشـير يزيد خـطر ارتفاع

. مستويات السوالن
وتـشــمل األعــراض اجلـانــبـيـة
ـعدة الـقيء واإلسـهـال وألم بـا

وتهيج األغشية اخملاطية.
واألمـر اخلـطيـر أن الـسـوالن
مقاوم للحرارة ويظل موجودا
رغم الغلي أو اخلبز أو القلي.
وبالـتالي يـوصي مركز حـماية
ــسـتــهــلـك بـشــراء وتــخــزين ا
الـبـطــاطـة في مـكــان ال يـسـمح
بـدخـول الـضـوء مـثل األكـياس
الــــورقـــيــــة وفي مــــكـــان بـــارد
ومـظــلم.  وإذا لـم يـتــسن ذلك
من األفــــضل شـــراء كــــمـــيـــات
صغيرة واستخدامها سريعا.
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حرصت الـفنـانة الـلـبنـانيـة مادلـ طـبر عـلى حضـور حفل
ـرأة في دورتـه الـثــالـثـة خـتــام مـهــرجـان أســوان ألفالم ا

والذي أقيم مساء الثالثاء  26فبراير.
الفـنانـة الـلبـنانـية تـألـقت في احلفل بـإطاللـة هنـدية خـطفت
األنظار حيث أطـلت بساري هـندي أنيق بـاللون الـفوشيا
ـكياج قوي يزة وتـزينت  وارتدت اكسـسوارات هنـدية 

أبرز مالمحها.
وحـضــر حــفل اخلــتـام الــلــواء أحــمـد إبــراهــيم مــحـافظ
أسـوان والـدكــتـور خـالــد عـبـد اجلـلــيل مـســتـشـار وزيـرة
الثقافـة لشئـون السيـنما والفـنانة لـيلى علـوى رئيس جلنة

التحكيم والفنانة نور اللبنانية والفنان باسم سمرة.
 كما حضـرت الفنـانة سنـاء عكرود والفـنانة مـادل طبر
والفـنـانـة يسـرا الـلوزي والـفـنـانة سـنـاء يـوسف والفـنـانة
جيـهان خـليل والـفنـانـة أحمـد مجـدى واخملرج عـمر عـبد
العـزيـز واخملرج مـحـمد عـبـد العـزيـز واإلعالميـان عـمرو

عبد احلميد ونشأت الديهى.
وشهد احلـفل تكر  5من الشخصـيات النـسائية الالتى
لهـن إسهـامـات عـديـدة فى عـالم الـسيـنـمـا وهن مـصـمـمة
ـونتـيـرة الكـبيـرة لـيلى فـهـمى وخبـيرات التـترات نـوال وا

الترجمة (عايدة) و(عزة) و(عبلة) أنيس عبيد.

لكن هـذه العمـلية الـتي حتتفظ
بـالــشـعــر في حــرارة تـقل 150
درجة مئوية لن تكون رخيصة
ـصــدر ألنـهــا جتـري بـحــسب ا
فـي عـدة مــراحل وتــتـطــلب كل
مـــــــــــرحــــــــــلــــــــــة دفـع آالف مـن

الدوالرات.
وأوضـح مــديـــر شـــركــة (هـــيــر
كلـون) لعـالجات الـشعـر بسام
فرجـو أن أهمـية هـذه الطـريقة
تـكـمن في قـدرتهـا عـلى إنـعاش
الــشـعــر وجــعـله يــتــكـاثــر أمـا
الـــوقت فـــهـــو غـــيـــر مـــهم ألن
الـشـعـر سـيــكـون مـتـوفـرا عـلى

الدوام في اخملتبر.
وتسـعى الشركـة إلى احلصول
عــلى مــوافــقــة مـن الــســلــطـات
حـتى تبـدأ تقـد استـشاراتـها
ـن يـــــريـــــدون عـــــمـــــا قــــــريب 
االحـتــفـاظ بـبــصـيالت الــشـعـر
ـقـبـلة. حتـسـبـا أليـام الصـلـع ا
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ابـتـكــر بـاحـثـون بــريـطـانـيـون
تـقنـية طـبية تـتيح لـإلنسان أن
يـــزيـل بــــصـــيـالت من شــــعـــره
ويحـتفظ بهـا في اخملتـبر حتى
يعود إلى استخدامها في فترة
الحقة تفاديا لإلصابة بالصلع.
وبــحـسب مــا نــقـلت صــحـيــفـة
(ديـلـي مـيل) الــبـريــطـانــيـة عن
العلـماء البـريطانـي فإن هذه
الــتـقــنـيــة الـثــوريـة لالحــتـفـاظ
بالـشعر سـتكـون متاحـة ابتداءً

قبلة. من السنة ا
وتــعـتــمـد هــذه الـطــريـقــة عـلى
إزالة بصـيالت من شعر الرأس
واالحـتــفـاظ بــهـا في اخملــتـبـر
فضال عن جـعلـها تتـكاثر خالل
مرحلـة التخـزين وحينـما يبدأ
اإلنــســان فـي فــقــدان الــشــعــر
سـيــكــون قـادرا عــلى زراعـتــهـا

مجددا.
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ألـقت قــوات األمن الـقـبض عـلى
صـرية رنـا هويدي اإلعالميـة ا
مـذيـعة  MBCمـصـر الـسـابـقة
وذلك عـلى خلـفـية ورود اسـمـها
في قــــضـــيــــة الـــفــــيـــديــــوهـــات
ـنـسـوبـة لـلـمـخـرج الــفـاضـحـة ا

خالد يوسف.
وقـد  الـقــبض عـلى اإلعالمـيـة
ــصــريــة في مــطــار الــقــاهـرة ا
أثـنــاء مــحــاولـتــهــا الــهـرب إلى
خـــارج الـــبالد وقــد  حتـــريــر
مـحــضــر ضـدهــا وضــبط مــبـلغ

مالي بحوزتها.
كــانـت أجـــهــزة األمـن قــد ألـــقت
الـقــبض عــلى الـفــنــانـتــ مـنى
فـاروق وشــيـمـا احلـاج بـتـهـمـة
ارتـكـابـهـمـا فـعالً فـاضـحاً عـلى
خــلــفـيــة تــداول مــقــطع فــيــديـو
إباحي لـهما قـيل إنه مع اخملرج
خــــالــــد يــــوسف عــــبــــر مــــواقع

التواصل االجتماعي.
وال تــــزال هــــنــــاك امــــور غــــيـــر
واضــــحــــة ومالبــــســــات حــــول
الـتــصـويــر وتــسـريب الــفــيـلم .
ورحَّـلت قـوة أمـنـيـة من مـديـرية
ــمــثــلــتــ مـنى أمن الــقــاهـرة ا
فـــاروق وشــــيـــمــــا احلـــاج إلى

{ لوزان (سـويـسرا)-(أ ف ب) –
أعلن االحتـاد الـدولي لـكرة الـقدم
(فيفا) امس أن جلـنة األخالقيات
التـابعـة له قررت إيـقاف الـرئيس
الـسابق الحتـاد أوقـيـانيـا ديـفـيد
تشونغ الذي استـقال من منصبه
ـدة ـاضي  في نـيـســان/أبـريل ا
ستة أعـوام ونصف العـام بسبب

اليزي الفساد.  وأدين تـشونغ ا
األصل واحلــــامل جلــــواز ســـفـــر
دولـة بـابوا غـيـنـيـا اجلـديدة من
طرف غرفة احلـكم التابعـة للجنة
األخالق التـابـعة لـلفـيـفا بـ(قـبول
ومنح) هـدايـا ومـزايـا أخـرى في
خــرق لــقـــانــون األخالق. وأوقف
الـــعــضـــو الــســـابق في مـــجــلس

الفـيفـا والرئـيس السـابق الحتاد
بـابــواسي غـيــنـيــا اجلـديـدة عن
ـارسة أي نـشـاط مـرتـبط بـكرة
ـسـتـويـ الـوطـني الـقـدم عـلـى ا
ـدة  6 أعـوام ونــصف والـدولـي 
مع غرامة مـالية بـقيمة  100ألف
فرنك سويسري ( 87900يورو).
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والــبـقــاء في وضـعــيـة االســتـعـداد
ا أورده حـتى  50أسـبـوعـا وفـقـا 
مــوقع (ذا فـيـرج) نـقال عن الـشـركـة

صممة. ا
ــكن اســتـعــمـال الــهـاتف لــشـحن
األجــهـــزة األخــرى كــمــا أنه يــدعم
خـــاصــيــة الـــشــحن الـــســريع. و
تـزويد هاتف (باور ماكس) بشاشة
كـريـسـتـال يـصل مـقـاسـها إلى 6.2
بــوصــة ويــعــمـل بــاإلصـدار  9من
ــعـــروف بــاسم نـــظــام أنـــدرويـــد ا
(أنـدرويد باي) وسعة تخزين تبلغ
 128غــيــغـــيــابــايت مع إمــكــانــيــة
ــاثـــلــة من خالل إضـــافــة ســعـــة 
بـطاقة تخزين باإلضافة إلى ذاكرة

عشوائية سعة  6غيغابايت.
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احلـضور نـظرا لـبطـاريته الـعمالق
بــقــدرة  18ألـف مــلــلي أمــبــيــر في
الـساعـة والتي وصُـفت بـالبـطارية

األقوى في سوق الهواتف حاليا.
الـبـطـاريـة الضـخـمـة الـتي حتـتاج
إلى  8ســـاعـــات لــيـــتـم شــحـــنـــهــا
بـالكامل ساهمت في زيادة سماكة
اجلـهـاز بـشـكل مـلـحـوظ وتـبلغ 18
مـلم أي أكـثر بـ  3أضـعـاف تقـريـبا
مـن أنـــحف هـــواتف آيـــفـــون عـــلى

ثال. سبيل ا
ـكن لـلـهـاتـف أن يعـمـل ألسـبوع و
كــــامـل قـــبـل أن يــــحــــتــــاج إلعـــادة
ـدة الــشـحن أو اسـتـخـدام كـثـيف 
يــومــ مـــتــتــالــ اعــتــمــادا عــلى
بــطــاريــته الــعــمالقــة كــمــا تـمــنح
ات ـكـا ـسـتـخدم  90سـاعـة من ا ا
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ي ـــؤتـــمـــر الــعـــا كـــيه بـــوب في ا
ـقام حـالـيا في لـلـهواتف الـنـقالـة ا

برشلونة اإلسبانية.
الــــهــــاتف من تــــصــــمــــيم شــــركـــة
Avenir االتــصـــاالت الــفــرنــســيــة
 Telecomالــتي تــقـوم بــتـصــمـيم
وتــــوزيـع الـــهــــواتـف احملــــمــــولـــة
والــذكـــيــة ومــســتــلـــزمــاتــهم حتت
Ener- الـعالمـة الـتـجـاريـة لـشـركـة
يا في   gizerإنـرجيزر الرائدة عا

مجال تصنيع البطاريات.
وبـــالـــرغم من االهـــتـــمــام الـــواسع
بــــتـــــقــــنــــيــــات اجلــــيـل اخلــــامس
والـهــواتف الـذكـيـة الـقـابـلـة لـلـطي
ـؤتــمــر نــال هــذا الـهــاتف خـالل ا
قـسـطـا من االهـتـمـام والـدهـشة من
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سـجن الـقـناطـر بـعـد أن انـتهت
نـيــابـة مــديــنـة نــصـر بــإشـراف
ستـشار تامـر العربي احملامي ا
الــعـام األول مـن مـواجــهـتــهـمـا
بالعـقود العـرفية الـلتان تـقدمتا
بـهـا واعتـرفـتا بـصـحة الـعـقود

العرفـية خالل جلـسة التـحقيق
الثانيـة أمام النيـابة العامة في
الــقــضـيــة الــتـي شـغــلـت الـرأي
العام موخرًا في واقـعة الفيديو

اإلباحي.
ورنــا هـويــدي مـذيــعـة ومــقـدمـة

بــرامج ومــخــرجــة مــصــريـة من
أصـول تـونـسيـة قـدمت الـعـديد
من الــــبـــرامج عـــلـى الـــقـــنـــوات
ــصــريــة وشـاركت الـعــربــيـة وا
بـالـتــمـثـيل في عـدد من األعـمـال

وأخرجت فيلم لقمة عيش.
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تـسابق دول الـعـالم عـلى تـطـوير
بــنــاهــا الـــتــحــتــيـــة اســتــعــدادا
لشبكات اجليل اخلامس أو التي
تعرف بـ( ?(5Gالتي يـتـوقع لـها
أن تبـدأ في االنـتشـار على نـطاق
واسع بدءا من هذا العـام مقدمة
ـزايا والـقدرات غـير العـديد من ا
ـســبـوقـة. تـمـثل هــذه الـتـقـنـيـة ا
اجلـــيل اجلـــديـــد مـن مـــعـــايـــيـــر

تنقلة وتعد بسرعة االتصاالت ا
فائـقـة وتغـطيـة كبـيـرة للـشبـكات
الالســـلــكــيــة.  وتــصل الــســرعــة
اجلـديـدة لـهـذه الـشـبكـة إلى 4.5
غـيـغـابت في الـثـانيـة في الـوقت
الذي تـبلغ فـيه الكـفاءة الـقصوى
لشبكات اجليل الرابع نحو 600

ميغابت في الثانية.
كـــذلك تـــخـــفض هـــذه الــشـــبـــكــة
الثـورية من زمن االستـجابـة عند

نــــقــــر رابط عــــلـى اإلنـــتــــرنت أو
تــشــغــيل فــيــديـو لــيــصل إلى 1
مـيــلي ثـانــيـة وهــو الـزمن الـذي
يــســـتــغــرقه إرســـال الــطــلب إلى
الـشــبـكـة وجتـاوبـهــا والـتـحـويل
ـوقع ــطــلــوب أو ا ــوقع ا إلى ا
CNET وفـق مـــــــا أورد مـــــــوقع
التقـني.  وتستـخدم هذه الـشبكة
طــيـفــا فـائق الــتـرددات الــعـالــيـة
بـنطـاق أقـصـر ولكن بـقـدرة أكـبر

لــنـــقل بــيـــانــات ضـــخــمـــة عــبــر
اإلنـترنت وبـجـودة عـاليـة. مـزايا
الـشــبـكـة صــمـمت شـبــكـة اجلـيل
اخلـامس لـربط عـدد أكبـر بـكـثـير
من األجـهـزة مـقــارنـة بـتـلك الـتي
تــوفـــرهـــا شــبـــكـــات اخلــلـــيــوي
التـقليـدية وبـالتالي فـإنهـا تتيح
تطبيق مـفهوم (إنـترنت األشياء)
بسهولة أي أن أي أداة أو جهاز
في الـبــيت أو الـشــارع أو الـعـمل

ســـيــكــون مـــتــصال بـــاإلنــتــرنت.
وبـــــفـــــضل ذلـك ســـــيـــــكـــــون من
كان دعم هذه التقنية السهولة 
ـدن لــتــطــبــيـقــات عــديــدة مــثل ا
الـــذكـــيـــة والــعـــمل والـــلـــعب في
احلوسـبة الـسـحابـية واجلـراحة
الــــطـــبــــيــــة عـن بـــعــــد والــــواقع
االفتـراضي واألتـمـتة الـصـناعـية

والسيارات ذاتية القيادة.
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