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ــرامي من عـودة هــنـاك حتــذيـرات ظــاهـرة مــخـتـلــفـة ا
تنظيم داعش الى العراق.

انّ اخلاليـــا الــنـــائــمـــة ال تــزال مـــوجــودة بـــداللــة أوالً
ـسـتــمـر رسـمـيـاً عن الــقـبض عـلى عـنـاصـر االعالن ا

منها ب اسبوع وآخر.
ـتحـدة مؤخـراً بأنّ الـعراق مـهدّد لـكن تصـريح األ ا
ـرامي بــعــودة تـنــظـيـم داعش قـد ال يــكــون له نــفس ا
ــكـن مالحــظــتـهــا في واالهــداف الــســيــاسـيــة الــتي 
تـصريـحات محـليّـة السيمـا في منـاطق االحتـكاك ب
اجلـيش الـعراقي وقـوات الـبيـشـمركـة وشـريط احلدود
الـسـورية ومـناطق حـرق محـصـولي احلنـطة والـشعـير

في ديالى وسواها.
ـوصل الـتي أكــثـر بـيـئــة بـاتت طـاردة لـلــتـنـظـيـم هي ا
عانـت من احتالل داعش ومـا أعقـبه من معـركة حتت
لـواء الـتحـريـر من داعش لم تـراع الشـروط االنـسانـية
ألكثر من ملـيون من االهالي كـانوا مسلوبي االرادة
حتت حــكم الـتـنــظـيم وحـصــاره وجتـويـعه وتــصـفـيـاته

خليرة شبابهم.
نـخـشى أن يـكون الـتـخـويف مـن عودة تـنـظـيم داعش
الذي لن تنته خالياه في مناطق كثيرة أسلوباً لفرض
ـغرافية وفسح إرادات سياسـية وحصول تـغييرات د
اجملــال لـــقــوى خــارجــيـــة بــالــتــدخـل من جــديــد حتت

مسميات مغايرة.
ستنسـخة لداعش مهمة وطنية اخلالص من النسخ ا
شــاقــة يــجب اجنــازهـــا من اجل ضــمــان اســتــقــرار
العراق وسيادته التي باتت ب رياح العصف الهادر
من الــيـمن والــيـســار في مـنــطـقــة تـقــرع فـيــهـا طــبـول
الـتي ستـلقي بـظاللها عـلى العـراق قبل سواه. احلرب
ومن تـلك الـظالل عـودة داعش أو عـودة الـتـخـويف من

داعش كأسلوب للعمل السياسي اجلديد.

قـلـنـا ان مـوطـن االبـوذيـة األصـلي هـو مـنـطـقـة الـفـرات
بل عـبر األوسـط وجنـوب بـغـداد امـتدادا الى الـبـصـرة
الـى األحـواز وســمي بـ(الـعــلــوانـيــة). وكــمـا في حــالـة
االبـوذيـة (ابو أذيـة) الـعلـوانـية جـاءت من (عـلى الوان)
ويردد مطرب العلوانية عبارة (علوان يابويه) في نهاية
الـعـلـوانــيـة. وراي اخـر يـقـول ان الـتـسـمـيـة نـسـبـة الى
عـلـوان الـشـايع الـذي اشــتـهـر بـنـظـمــهـا وغـنـائـهـا. اال
ـوال (زهـيـري) نـسبـة الى مال يـذكرنـا هـذا بـتـسـميـة ا

جادر الزهيري?
وعـلوانـيـة األحواز غـير طـور العـلوانـية الـغنـائي والذي
اشتهر بأدائه جبير الكون والذي يتبع عادة ببستة (أم
عــلـوان). والـذي تــتـخـلــله عـبــارات حـزيـنـه مـثل: (بـويه

لخ وانعاب قلبي (او) تفز توالي الليل روحي). ا
ـطرب اسم شاعر في اداء العلـوانية االحـوازية يذكر ا

العلوانية اثناء الغناء مثال:
بعض الـربع عافتنـي ونست انكروا طـيب اجلرى مني
سيـد ناصـر يقول ونـست األصابع خـمسة حـسبوهن
ت ونــسـت اتــركــوني وشــافــو الــدنــيه عــلــيه اون وال 
بـاللـيل سـاعـة بـسـبب مـرضي بجـمـيع اعـضـاي سـيد
ـوسوي يـقول سـاعة وحـدي وال اخو الـوئام مـحسن ا
ساعة حتى ابني جـفاني وخان بيه جتدر اإلشارة الى
ان أهل األحـواز ال يـكـادون يـلـفـظـون حـرف اجلـيم اال
نـادرا ويقـلـبـونه يـاء ف جـابـر تصـيـر يـابـر..ودجـاجة

تصير ديايه وهكذا أمثلة:
( . (وجع دليلي خلف لي بالدالل ويع

. (وجع الــعـيـون بـسـبب ويع لـوع ظـلــوعي وويع ويـعـ
البكاء)

. (يساعد) صديج اجلنت اظنه وفي ويع
طــلع بــذات وكــته وخــان بــيه مــلــوني األهل من نــوحي

وااليناب. (األجانب)
اصبح ال اخو اجلاوب وااليناب. (ناب عني)

العليهم جنت الي شرهه وااليناب. (ولي داله)
همه والدهر صارو عليه وكما يقلب االحوازيون اجليم
يـاء فـانـهم يـقـلـبـون الـقـاف غـ ف غـالي تـصـيـر قـالي

وغرغرة تصير قرقره ! أمثلة:
وحك اللي رفع عرشه وغامه. (اقامه)
خسيس العاف خوانه وغامه. (قومه)

بيوم الكون دم عزمه وغامه.
ندم مندل طريجه بيا نويه

بـعض العـلـوانـيات تـتـضمـن كلـمـات يصـعب عـلى غـير
أهل األحواز فهمها مثل:

حالة الرجل من يزحم وال فاي ١ الـعاكه مادخل عبره
ـايـحجـي بحـدو سـيـفه والفـاي اذا كومه الف والفـاي ا
ماله جتيـه (وال فاي االولى = يقتـحم. الثانـية = العاكه
= من اليـعرف الـسـباحـة وال الفـوج. الـثالـثة = وال فج

ثغرة في صفوف األعداء)
كمـا يالحظ على علـوانيات األحـواز اإلكثار من الـفخر

ديح واالنتماء للعشيرة مثال: وا
عمامي ما يهمهم دهر لو يور. (جور الدهر)

وال خافوا دخيل اعتقد لو يور (جار)
عـلــمـهـم مـوت لــلـعــدوان لـو يـور.

توجهوا (للقتال)
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كشـفت دراسـة أميـركيـة مؤخرا
عن أن السجائر اإللكترونية قد
تـــقــلـل من قـــدرة اجلــسـم عــلى
مـكافـحة الـفيـروسات وحتـديدًا

فيروسات اإلنفلونزا.
وأجـرى الــدراسـة بـاحـثـون في
جــــامـــعــــة واليــــة كـــارواليــــنـــا
الـشمالـية وعـرضوا نـتائـجها
أمـام مــؤتـمـر جــمـعـيــة الـصـدر
ـاضي األمــريـكــيــة االســبــوع ا

دينة داالس.
ويـتــوهـم الـنــاس انه جلــوءهم
لـلـســجـائـر اإللـكـتــرونـيـة يـقـلل
آثـــارهــــا اجلـــانـــبــــيـــة أو هي

. محاولة لإلقالع عن التدخ
وتـعـمل الـسجـائـر اإللـكتـرونـية
عن طـــــريق ســــخـــــان حــــراري
لـتـسـخـ سـائل يـحـتـوي عـلى
ـوجـود داخـلـهـا الـنـيـكـوتــ ا
لــيــتــحــول الــسـائـل إلى بــخـار
الــنـيـكــوتـ الـذي يــسـتــنـشـقه
ـدخـنــون بـدال عن حــرقه كـمـا ا

عتادة. في السجائر ا
ولـكــشف الــعالقــة بـ تــدخـ
الـــســـجــــائـــر اإللـــكــــتـــرونـــيـــة
واإلصـــــابـــــة بـــــفـــــيـــــروســــات
اإلنـفــلــونـزا راقب الــبـاحــثـون
مـــجــــمــــوعـــة من األشــــخـــاص
األصـــحـــاء الــذين  حـــقـــنــهم
بـنـســخـة مـخـفــفـة من فـيـروس
اإلنـفلـونزا لـقيـاس االستـجابة
نـاعـيـة الـفـطريـة لـفـيـروسات ا

اإلنفلونزا.
وكان من ب من أجريت عليهم
الدراسـة من يـدخنـون السـكائر
اإللــــكـــتــــرونــــيــــة وآخـــرون ال

يدخنونها.
ووجـــــد الــــبـــــاحــــثـــــون أن من
يدخنـون السجـائر اإللكـترونية
بأنواعـها انخفـضت استجابة
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فـي خاليـا الــرئـة كــمـا أن أثـار
ـتـد إلى الـدم تـلك الـنـكــهـات 
وت فهي سـامة وتتـسبب في ا
برمج خلاليا الدم البيضاء. ا
ـية نشرت منظـمة الصـحة العا
تــقــريـرًا في  2015حــذّرت فـيه
من أن الـسـجـائـر اإللـكـتـرونـيـة
حتتوي على مواد سامة ضارة

بالصحة.
ووفــقًـا لـلــمـنـظــمـة فــإن الـتـبغ
يــقــتـل مــا يــقــرب من  6مالي
ـتوسط شـخص بإقـلـيم شرق ا
ســـنــويًــا بــيــنـــهم أكــثــر من 5
ماليــ مـــتــعـــاطــ ســـابــقــ

وحـاليـ للـتـبغ وحوالي 600
ـدخـن ألف شـخص من غـير ا
عرض للتدخ السلبي. ا

ــنــاعــة لـديــهم والــتي جــهــاز ا
تعمل كمضاد للفيروس ما زاد
من انـــتــشــاره فـي أجــســادهم
ـدخن الذين مقارنـة مع غير ا
ــهــاجــمــة قــامت مــنــاعـــتــهم 

الفيروس.
وكـشف الــبـاحـثــون أن تـدخـ
الــسـجــائـر اإللــكـتــرونـيــة عـدّل
ــــــضـــــاد نــــــظــــــام الـــــدفــــــاع ا
لــــلـــفـــيــــروســـات فـي اجلـــهـــاز
التنفسي وجعله عرضة بشكل
أكـــبـــر لـــتـــداعـــيـــات فـــيـــروس

اإلنفلونزا.
وكـانت دراسات سـابـقة كـشفت
ـســتـخــدمـة في أن الـنــكـهــات ا
الـسـكـائـر اإللـكـتـرونيـة تـسـبب
استجابات التهابية وتأكسدية
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هـاجم الـويلـزي غاريث اعـرب ا
بـــيل جنم نـــادي ريـــال مـــدريــد
اإلسبـاني لكـرة القـدم عن أسفه
حـيال حـياة العـبي الكـرة الذين
يــتم الــتــعــامـل مـعــهـم كــمــا لـو
كـانــوا (روبـوتـات) ال يـحق لـهم
الـتــحـكم في حـيـاتـهم اخلـاصـة
وال يستـطيعون اخـتيار جداول
مــواعـيــدهم مـؤكــدا في الـوقت
ــسـيـرة الــريـاضـيـة نـفـسه أن ا

قصيرة وتستحق التضحية.
وقال بـيل: (الـرياضي احملـترف
وخــاصـــة إذا كــان ضـــمن أحــد
الفرق ال يحق له اخـتيار جدول
مـواعــيـده كــمـا هــو احلـال في
الــــغـــولـف أو الــــتــــنس نــــحن
روبـوتات وحـسب يقـولون لـنا
أيـن عـلـيـنـا أن نـتـواجـد ومـتى

في أي ساعـة علـينـا أن نتـناول
الطعام وفي أي ساعة علينا أن
نـتدرب األمـر يبـدو كمـا لو أنك
فـقـدت الــسـيـطـرة عــلى حـيـاتك
بـــــطــــــريــــــقـــــة مــــــا). وجـــــاءت
تصريحـات بيل في هذا الصدد
مـتفقـة تمـاما مع مـا قاله زمـيله
ـنــتـخب الــويـلــزي لـيـوين في ا
نيـاتاجنـا الذي أكـد قبل بـضعة
ــثل كل شيء ــال ال  أيــام أن ا
وأنه يـــعــــرف العـــبــــ كـــانـــوا

يكرهون كرة القدم.
ـنـحـوك وتـابع بــيل قـائال: (ال 
فرصـة اختـيار مـا ترغب في أن
تــــقـــوم بـه أو أن تـــقــــوم به في
ـكـنني أن الـوقت الـذي تـريـد 

اذا يقول هذا). أتفهم تماما 
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ية انه قالت مواقع اخبـارية عا
تــوصـل الــبــاحــثــون في كــلــيــة
الـطب جـامـعة (شـنـغـهاي) إلى
ـكن أن أن األمـعــاء الــدقـيــقــة 
خ تسـاعد في تـنظـيم وظائف ا
من خالل مـــا يـــســـمى (مـــحــور

األمـعــاء).. ولـلـوصـول إلى هـذا
االســــتــــنــــتــــاج اســــتــــعــــرض
الباحثون  21دراسة نظرت في
حـالة  1503أشـخـاص.. ووجد
الـــــبـــــاحـــــثـــــون أن مـــــكـــــمالت
البروبيـوتيك في سبع دراسات
ضــمن حتـلـيـلــهم حتـتـوي عـلى

نــــــــــــوع واحــــــــــــد فـــــــــــقـط مـن
الـــبـــروبــيـــوتك واســـتـــخــدمت
دراسـتـان منـتـجـا يحـتـوي على
نوع من البروبيوتيك شملت
ــــســـتـــخـــدمـــة في ـــكـــمالت ا ا
الـــدراســــات اخلــــمس األخـــرى
ثالثــة أنــواع عـلى األقل. وتــعـد

(الـــبـــروبـــيـــوتــيـك (اخلـــمـــائــر
الطـبيعـية) من الـكائنـات احلية
ـوجــودة بــشـكل طــبــيـعي في ا
عـروفة أيـضا بعض األطـعمـة ا
بــاسم الـبـكـتـيـريـا (اجلـيـدة) أو
(الـــصـــديـــقـــة) ألنـــهـــا حتــارب
البكتـيريا الضارة وتـمنعها من
االسـتقـرار في األمـعاء. وتـشـير
كن األبحاث احلديثة إلى أنه 
عالج االضطـرابات الـعقـلية من
خالل تـنـظـيـم الـكـائـنـات احلـية
ـعـويـة ولكـن لم يكن الـدقـيـقة ا
هـنــاك دلـيل مــحـدد يــدعم هـذا.
بـشكل عـام أظـهرت  11من 21
دراسـة تــأثـيــرًا إيـجــابـيًــا عـلى
أعراض الـقلق من خالل تـنظيم
الــكـــائــنــات احلـــيــة الــدقـــيــقــة

عوية.  ا
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يــتــواصل مــنــذ ثالثــة ايــام في
الــعــاصــمــة الـــتــركــيــة أنــقــرة
مـعــرض (سـلــيــمـان نــامه) لـفن
ـنمـنمـات أحد أهم فـروع الفن ا
اإلسالمي والــذي يـصـف فـتـرة
حــكم الـــســلــطـــان الــعـــثــمــاني

سليمان القانوني.
عرض برعـاية مؤسسة ونظم ا
الشؤون الدينيـة التركية وبنك
كـــويت تــورك حـــيث  عــرض
ـــنــــمـــنـــمـــات  50لـــوحــــة من ا

اإلسالمية.
وقـال الــفـنـان الـتـركي أوزجـان
عـرض شـارك فيه أوزجـان إن ا
الــعـديــد من الــفـنــانــ األتـراك
نمـنمات مثل اخملتصـ بفن ا
أرزو أق بـلـوت وآيـسل اكـشي
وأمل دميـر وعصـمت كومتش

وغيرهم. 
ــعـرض وأضــاف أوزجـان أن ا
نـــظـم بـــهـــدف اجلــــمع بـــ فن
الــرسم والــثــقــافــة اإلسالمــيــة
حـــيث أن الــــلـــوحــــات تـــشـــرح
حـكـايـة الـشـخـصـيـات الـتـركـية
واإلسالمــيــة عـبــر الــرســومـات
التوضيحية. ولفت أوزجان أن
ــعــرض يــهــدف إلى احلــفــاظ ا

حيـاتي مسـلسـل هيـكون أجزاء
كـتـيـر ونـسـبــة الـكـومـيـديـا فـيه
هـــتــبـــقـى كـــبـــيـــرة). وأضــاف
الـكـوميـدي هـنيـدي خالل لـقائه
في بـرنـامج (درامـا شـخـصـية)
ــذيـعــة إيــنـاس الــشـواف مع ا
ــــذاع عـــبــــر (إنــــرجي): (في وا
مـرحـلـة إبـتـدائي كـنـت حـساس
وعاطـفي جدًا وكان لـيا عالقات
كـــتـــيـــر أطــــول واحـــدة فـــيـــهم
اســتــمــرت حــوالي  15يــومًـا).
وتــابع: (مـــفــيـش مــواقف رعب
في حــــيـــاتي بس كـــان عـــنـــدي
هوايـة زمان إني أخـوّف الناس
وكـنت بــسـبب إزعــاج لـلــشـارع
كــله). وأكــد أن احلـيــاة البـد أن
نقدم فيها بطولة مشتركة وفي
جـــزء كـــبــــيـــر مــــنـــهــــا نـــكـــون
ـطلـقة كـومبـارس.. والبـطـولة ا
تـــكـــون في الـــســـيـــنــمـــا فـــقط
مــوضـــحًــا أن مــســـاحــة الــدور
وتـــأثــيـــره فـي حـــيـــاة الـــنــاس
يـتـوقف عـلى عالقـته بـهـم.يـذكر
أن بــرنـامج (درامــا شـخــصـيـة)
يحـاور الفـنان والـشخـصيات
الـعـامـة بـاعـتــبـار حـيـاتـهم هي
درامـتـهم الـشـخـصـيـة فـيـتـتبع
ـراحل الـتي لـعـبـوا فـيـها دور ا
الــــبــــطـــولــــة والــــكـــومــــبـــارس
والـــتــــحــــوالت الــــدرامـــيــــة في
حـــيــــاتـــهم وحلـــظـــات األكـــشن

والرعب.

: (حياة بتنفيذها. وقال هنيدي
مـكن أن تتـحول كل واحد مـن ا
ألكـتر من عـمل درامي.. وأنـا لو

اخلـاصـة بـحـيـاته الـشـخـصـيـة
وقــصص احلب الــتي مــر بــهــا
ــــقـــالـب الــــتي كــــان يــــقـــوم وا
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ــصـري مـحـمـد كـشف الـفـنـان ا
هـــنــيــدي بـــعض الــتـــفــاصــيل
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صغرة ويـعتبر التوضـيحيـة ا
أحـد أهم فروع الـفن اإلسالمي
ويـندرج أيـضا حتـت ما يـسمى
بـ(فن الـكتـاب) وهو فن زخـرفة
وتــــذهــــيب وتــــزيـــ وتــــزويق

الكتب أو اخملطوطات.

على التـراث اإلسالمي والفنون
الـتقـليـديـة. مشـيرا إلى حـضور
عدد كـبيـر من محـبي هذا الفن.
ـنمـنـمات  minyatürفـهو فن ا
فن توشيح النصوص بواسطة
الـــــتـــــصـــــاويـــــر أو الـــــرســـــوم
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{ كـــان- وكــاالت - بــعــد  25عــامــا من
الـنـجاح الـكـبيـر لـفيـلـمه (بالب فـيـكشن)
في مـهـرجــان كـان فـاز الـفــيـلم اجلـديـد
للـمـخـرج األمـريـكي كـوينـ تـارانـتـيـنو
ــهــرجــان بــفــضل كــلــبـة بــجــائــزة في ا
ظـهـرت فـي الـفـيــلم.وفـاز بــرانـدي الـذي
أدى الـدور فيه في احلـقـيـقة ثالث كالب
من نـوع بـيتـبول بـجـائزة سـعـفة الـكلب
ـسـابقـة غـير الـرسـميـة لـلمـهـرجان في ا
اجلمعـة.وقال تارانـتينـو في حفل اتسم
ـرح وهـو يـسـتـلم اجلـائـزة (يجب أن بـا
أقــول إنه لــيـشــرفــني كــثـيــرا حــصـولي
عــلــيـــهــا (اجلــائــزة). وأود أن أهــديــهــا
مثلتي الرائعـة براندي).كان تارانتينو
قد فاز بجـائزة السعفـة الذهبية في كان

عام  .1994
الى ذلك قــال اخملــرج كــر عــيـنــوز في
اضيـة ( إن فوز فيلم تصريح اجلـمعة ا
برازيـلي في مهـرجان كـان بعث بـرسالة
أمل في وقت عصـيب لصـناعة الـسيـنما
في الـبـالد وذلك بـعـد فـوزه بـجـائـزة في
رموقة سابقات اجلانبية ا واحدة من ا

هرجان السينمائي). في هذا ا
وفاز فـيلم (احليـاة اخلفيـة) ألوريديسي
جـــوســـمــاو (ذا إنـــفـــيــزيـــبل اليف أوف
ــثــابـة أوريــديــسي جــوسـمــاو) وهــو 
روايــة عن شـقــيـقــتــ ونـضــالـهــمـا في
مــجـــتـــمع يــهـــيــمـن عــلـــيه الـــذكــور في
البـرازيل في فترة اخلـمسـينات بـجائزة

نـظـرة ما في مـهـرجـان كان الـتي تـهدف
ــزيــد من إلى تــســلــيـط الــضــوء عــلى ا
األفالم غـيــر الـعــاديـة.وقــال عـيــنـوز في
تـــصــريح بــعــد احلــفـل ( أعــتــقــد أنــهــا
(اجلائزة) تبعث برسالة أمل. أعتقد أنه
عــام رائع لــلــســيــنـمــا الــبــرازيــلــيـة في
ــهــرجــان وأعــتــقــد ويــحــدوني األمل ا
كـذلك أن ال يـواجه هـذا األمـر بـأي حـال

حتديا من قبل ما نشهده في البالد).
وتــركــز قـــصــة احلــيـــاة اخلــفـــيــة عــلى
شــقــيــقــتــ يُــحـبـط أحالمــهــمـا بــعض
الـرجـال في حـيـاتهـمـا وقـد أُسـتـوحيت
هـذه القـصـة من كتـاب من تـأليف مـارثا
باتالها.وقالت مـجلة فارايتي (إن الفيلم
ـثـابـة مـيـلــودرامـا رائـعـة عن الـنـسـاء
الالئي لديـهن استـقالل عقـلي كامل و
عـرضـهـا في شكل المـع وألوان مـشـبـعة

باجلرأة وأصوات خصبة).
ــمـثـلـة الـلــبـنـانـيـة ورأست اخملـرجـة وا
نادين لبكي التي فاز فيلمها كفر ناحوم
بــجـائــزة جلـنــة الـتــحـكــيم الـكــبـرى في
ـهـرجـان كـان في ـسـابـقـة الـرئـيـسيـة  ا
ـاضي جلـنـة حتـكـيم نـظـرة ما. الـعـام ا
وقـالت لــبـكي (إنه رغم أن الـسـيـاسـة لم
تؤدي دورا في اخـتيـارات هذا الـعام إال
أن احلصـول على جـائزة من كـان يبعث
برسالـة جيدة ومشـجعة). وأضافت (كل
ـتـألـقة ـنـصـات ا تـقـدير فـي مـثل هـذه ا

يكون له صدى أعلى بكثير).


