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باريس

الفـترة. وأضافت أن وزنـها قد
زاد بــشــكـل كــبــيــر وخــضــعت
بـعـدهــا لـنـظــام قـاسٍ إلنـقـاصه
ولـم تــســـتـــطع الـــتــوقـف عــنه
نـافـيـة خـضـوعـهـا ألي جـراحـة

إلنقاص أو نحت جسدها.
وكـــشــــفت مـي عن تــــفـــاصــــيل
بــرنـــامــجـــهـــا الــغـــذائي الــذي
خـضــعت له والـذي يـدور حـول
تــنــاولــهــا وجــبـه خــفــيــفــة كل
سـاعـتـ تـتـكـون من مـعـلـقـت
فقط ووصفته بأنه صعب جدًا
ولــكن نـــتـــائــجـه جــيـــدة جــدًا
مـــــــؤكــــــدة أن الـــــــبـــــــعـض من

أصـدقــائــهــا يــقــول لــهــا انــهـا
أصبـحت نحـيفة جـدًا. يذكر أن
أخـر أعـمـال مي عـز الـدين كان
مـسـلـسل الـبـرنـسـيـسـة بـيـسة
والــــذي طـــــرح في الـــــســــبــــاق
اضي وشارك في الرمضاني ا
سلـسل بوسي وأمير بطولـة ا
ــــصـــــري ومــــحــــمــــد أنــــور ا
ان الـسيد وسلـيمان عـيد وإ
وحـجـاج عـبدالـعـظـيم وحـسام
داغـــــر وســــــامـي مـــــغـــــاوري
ــيــرغـــني وتــألــيف وضـــيــاء ا
فـاروق هـاشم ومصـطـفى عـمر

وإخراج أكرم فريد.
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هـناك نـقطة بـعيـدة في اجلدار الـسمـيك يدخل مـنهـا حزمة من
ـغـلـقة دوائـر من االحالم ـسـاحـة ا الـضـوء  يـولـد في عـتمـة ا
وال ابيض وكـانها تـمر في موشـور زجاجي شفـاف ال اسود 
العـاجي اللون والشـمعي يـجمع كل االطيـاف في تلك البـقعة
سح الـتي تشـبه االحالم الـعراق ....يـبعـثر جـبروت الـظالم 
بدفء الـشـمس البـعـيدة اجلـدران السـمـيكـة الـبائـسـة الرطـبـة 
الـقادمة بترانيم عشـتارية... يجمع من اوتار القـيثارة الذهبية
 ومن حـروف سقـطت من فم كاهن اوسـاحرةقرب نـهر فوق
جـســد طـاهــر مـقــدس ..قـرب بـوابــة زرقـاء تــتالال وسط رمـال
الـصحـراء.. وقـباب ذهـبيـةحتمل رايـات من الـوجع.. يغـتسل
والـسـماء تـشـهـد والنـجـوم تـلقي ـاء مقـدس  جلـسد الـنـبـيل 

اليم و يعطر بدماء العذراوات .. 
ـسـيح ودعـوة مـحـمد . االالم ا يـحـمل كل االالم. االالم كـلـها
تـثـور الـســمـاء وتـلـفظ االرض قـوتـهــا. تـتـحـول االشـجـار الى
سهام ونبال يهتز جسد االرض األم.. تنبثق قوى من السماء
وكــهـنــة قـديــسـون. مــحـاربــون. وحـفـاة الـهــة وجنـوم ســحـرة 
فـقـراء. وامـوات نـساءو رجـال جـبـال وانـهـار الـواح ومـلوك.
وتـيجـان وسفـينـة نوح جن وعـفاريت طـيور ابابـيل صواريخ
طــائـرات حتـمل الـهالك قـنـابل  ــدى  ـدى قـصـيـرة ا طـويـلــة ا
.دمــاءو اشـالء اجــســـادو رووس واصـــابع .صـــلـــوات خــمس
صـباح ومسـاء. ارامل واطفـال بقايـا من البـشر كانت تـشير
سجى.. انه جسد العراق... خارطة خلقت كلها الى اجلسد ا

وحدها مثل اول انسان...
وت.. هنا بعث اجلسد ونفخ فيه الروح فوق جذع ا

ـــلـــقـى الـــذي يـــتـــشـــبث كـــان الـــهـالك يـــتـــربص بـــاجلـــســـد ا
بـاحلياة....يفتش في العتمـة عن نهر ازرق تسقط فيه الشمس
مـتدة من الـذهبـية تـعـانق وحدة الـلون في خـضـرة االشجـار ا
نــخــيل واعــنــاب.... اه مــنك يــاوطــني يــاروحي الــتي تــلــفظ
وهـو يـسـتلم انـفـاسهـا... ارى من بـعـيـد صـوجلان حـمـورابي 
الـعرش يـغرف من دجـلتك كأس احلـياة يـاغضـنفـر الشرق....
ويـعـيد احلـيـاة نقـية يـاصولـة االبـطال ..يـامـجد يـولـد كل يوم 
بـهيـة مـشرقـة تطل من الـشـرق وتفـتح لـلشـرق مئـات االبواب
وطـني الـناي والـعـود وطـني الـقصـة االولى لـلـحرف والـعـجـلة
تـأتي عشتار حتمل قيثارتـها تعزف حروفك فانت اول السلم
ـوسيقى.. تتـذدغ وجه النهر بـاجملذاف حيث يجـتمع السمار ا
هـناك في االهوار و يتشابك الـقصب لينسج ملـحمة كلكامش

وهو يفتش عن اجلذوة االولى للحياة.... 
وحـوار حـضارات وطـني اسـطورة وحـكـاية  وطـني الـعراق 
وطـني امة ترضع البطولة. وطني الم
الـشــهــداء وتـرانــيم االنـبــيـاء  يــنـزل
الــوحي الــيـه كل يــوم مع لــســان كل
نـبي الـعراق شـمس التنـطفيء ووجع

الينتهي . 
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قــالت مــواقع اخــبـاريــة ان سـلــطـات
الطيران في الص قررت منع طيار
من الـــطــيــران مـــدى احلــيـــاة بــعــد
سـمـاحه المـرأة بـالـدخـول إلى قـمرة
الـقيادة وتصـويرها بـالداخل ونشر
الـــصـــورة عـــلـى مـــواقع الـــتـــواصل
تـداولة االجـتمـاعي. وفي الـصـورة ا
تــظـهــر الــفــتــاة جـالــســة في مــقــعـد
الــقـبــطــان وتــشــيـر بــيــدهــا بــعالمـة

الـــنـــصـــر وهي الـــصـــورة الـــتي 
نـشرها على نـطاق واسع على موقع
الــتـــواصل االجــتـــمــاعي الـــصــيــني
Weibo في نـهايـة األسبـوع وكتبت
الراكـبة تعليق شكرا لـلقائد. سعيدة

جدا.

األمــريــكي (دونــالـد تــرامب) من
فــرض الـعــقـوبـات الــتي حتـظـر
عـــلـى الـــشـــركـــات األمـــريـــكـــيــة
الــتـعــامل مع هــواوي. وقـد دفع
هـــذا الــضـــغط شـــركـــات; مــثل:
غوغل إلى سـحب دعمـها لـنظام
أنــدرويــد الــذي تــعــتــمــد عــلــيه
ـا دفع هـواوي في هـواتـفـهـا 
عـمالق الـتـقـنـيـة إلى إيـجـاد أو

بناء بدائل.

تقدم برامج مكافآت خاصة بها.
وتـــأتي هـــذه اخلـــطـــوة في ظل
ازيـــاد الـــضـــغـط عـــلى هـــواوي
بــســبب عالقــتــهــا بــاحلــكــومــة

الصينية. 
وقد نفت الشـركة مرارًا وتكرارًا
ـزاعم الـتي تـقـودهـا الـواليـات ا
ــتـحــدة بــأنه قــد تُــجــبــر عـلى ا
. ولكن التجسس نيـابة عن بك
ـــنـع إدارة الـــرئــــيس هـــذا لـم 

احملـمـولـة الـسـابـقـة والـقـادمـة
بــاإلضـافــة إلى نــظــام تــشــغـيل
األجــهـزة احملــمـولـة: هــارمـوني
الذي قد تلجأ إليه هواوي بديلً
عن نظام أندرويد الـتابع لشركة
غوغل. يُـشـار إلى أن هواوي لن
تكـون األولى في إطالق بـرنامج
ـكافـآت إذ إن مـنـافسـاتـها في ا
ا في سـوق الهـواتف الـذكيـة 
ذلك: غوغل وأبل وسـامسونغ
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فــاد مـوقع (تك كــرنش) الـتــقـني
أمس بـأن شـركـة هـواوي طـلبت
مـن أشـهــر مــخـتــرقي الــهـواتف
الـــذكـــيـــة في الـــعـــالـم حـــضــور
اجــــتـــمــــاع ســـري في مــــديـــنـــة
انية في وقت الحق ميونـيخ األ
مـن الــشـــهـــر احلـــالي وذلك في
مـحـاولـة مــنـهـا جلــذب اهـتـمـام
ـيــة وفق مـا احلـكــومـات الــعــا
نشرته البوابة الـعربية لألخبار
ـــوقع عن الـــتـــقـــنـــيــــة. ونـــقل ا
مــصــادره أن االجــتــمــاع سـوف
ُيجرى في  16نوفـمبـر اجلاري
وأن الــشـركـة الـصـيـنـيـة تـعـتـزم
تـــكـــريس االجـــتـــمـــاع الـــســري
ــــكـــافـــآت لــــعـــرض بــــرنـــامج ا
اخلـاص بــاكـتــشــاف الـثــغـرات
الــذي يـســمـح لــهم بــاحلــصـول
عـــلـى جـــوائـــز مـــاديـــة مـــقـــابل
اكـتــشـاف الـثـغـرات األمـنـيـة في

منتجات الشركة.
ـــصـــادر: إن بــرنـــامج وقـــالت ا
ـــكـــافـــآت اخلـــاص بـــهـــواوي ا
ـــركـــز عــــلى األجـــهـــزة ســــوف يُ
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كــشــفت مــجــمـــوعــة من الــعــلــمــاء
األســــتــــرالــــيــــ أن اجلــــري ولـــو
لـفــتـرات قــصـيــرة يـقـلـل من خـطـر
بـكر. فـقد تـوصل العـلماء ـوت ا ا
عاهد من أسـتراليا الـذين ينتمـون 
وتـايالند وفـنلـندا من خالل حتـليل
دراســة ســابـــقــة من الــواليــات 14
ــتـــحــدة وبـــريــطـــانــيـــا والــصــ ا
ــارك إلى نـتــائج تـفــيـد بـأن والـد
شـاركـة في أنشـطة الـعدو زيـادة ا
ســيــؤدي عــلى األرجح لــتــحــســ
الــصـحــة الـعــامــة ومـتــوسط عــمـر
ـارسـون ن  اإلنـســان بـالــنـسـبــة 
هـذه األنشـطة. وشمـلت الدراسات
الـتي قـامـوا بـتحـلـيـلـها  232ألـفـا و
مـشـاركـا وجـرت عـلى فـتـرات 149
تــــتــــراوح من  5.5إلى  35عــــامــــا.
وكــشف الــعــلــمــاء أن األشــخـاص
سـافـة - أيا الـذين قـاموا بـالـعـدو 
كــانت - يــنــخـــفض لــديــهم خــطــر
ائة ـبكـرة بنـسبة  27فـي ا الـوفاة ا

ارسون العدو. ن ال  مقارنة 
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ـصـنـوعة كشـف العـلـمـاء أن فالتر الـسـجـائر ا
من ألـياف األسيتات ال تقلل من الضرر الناجم
عن التدخ على اإلطالق ولكنها تستخدم من
ــال وفي نـفس قــبل الـشــركـات فــقط لـتــوفـيـر ا
الوقت تغمر أدمغة الناس بأسطورة السالمة.
دعا عـلـمـاء بـريطـانـيـون وأمريـكـيـون إلى فرض
حظـر كـامل عـلى مـرشحـات الـسـجائـر فـوفـقًا
للـمجلـة الطبـية البـريطانـية فإن الـتقاريـر تشير
إلى أن الـــبـــاحــثـــ يـــرون أنه من الـــضــروري
ــنـتــجــات في الــقــائـمــة الــسـوداء إدراج هــذه ا
واد البالستيكية كجـزء من احلظر العام على ا
كن التخلص منـها والتي ستدخل حيز الـتي 

التنفيذ في االحتاد األوروبي في عام . 2021
وصف اخلـبراء الفالتـر بأنهـا (من أكثر حاالت
االحــــتــــيـــــال دمــــويــــة في تـــــاريخ احلــــضــــارة
ـة الفـائدة تـمامـا وهذا اإلنسـانـية)  فـهي عد
بـــأي حــال مـن األحــوال ال يـــحــد من الـــضــرر
ـفترض الـناجم عن الـتدخ وفـكرة أنـها من ا
أن جتــعل الــســجـــائــر أكــثــر أمــانــا هي خــرق

علمي. 
استـذكر الـعلـماء أن الـسجـائر الـتي  إضافة
الفـلتـر لهـا بدأ بيـعهـا في اخلمـسيـنات. عـندها
صـنـعـون اجلـميع بـأن الـتـدخـ لم يكن أقـنع ا
خــطـيـرًا جــدًا مع هـذه اإلضــافـة وأكـد مــؤلـفـو
ــقـال أن الـفالتــر سـمـحـت فـقط بـحــفظ الـتـبغ ا
زيـد من الـسـجـائـر وكانـت في الوقت وإنـتـاج ا
ـثـابـة طـعم نـفسـي أثار الـتـدخـ أكـثر نفـسه 

وصنع نفثًا أعمق.
وصــرح الــعــلـمــاء: (نــحن نــعــلم اآلن أن حــجـة
األمان هذه كانت خرافة واحدة من العديد من

التي أنشأتها صناعة التبغ لبيع السجائر).
كـما أكد الـباحـثون كل مـا حصـل عليـه الناس
رشحـات هو تـريلـيونات وتـريلـيونات من هـذه ا
من أعـقـاب الـسـجـائــر الـتي ال تـتـحـلل وجتـدر
ـنــتـجـات تــتـكــون من ألـيـاف اإلشــارة إلى أن ا
خالت مــلـــفــوفــة في الـــورق وهــذا هــو الــنــوع

األكثر شيوعا من القمامة على هذا الكوكب.
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ن البشـرية بالـركاب وغيرهم 
ـــرون عـــبـــر هـــذه احملـــطـــات
األربع ويـدعــونـهم إلى جتـربـة
قــيـادة جــهـاز مــحــاكـاة قــاطـرة
إلغــرائـهـم عـلـى الـتــدريب عــلى

الوظيفة.
هتم رشح ا ويتم إعطاء ا
ــــلـــئــــهــــا عـــلى أن طــــلــــبـــات 
يـواصـلون إجـراءات الـتـوظيف
ــعـتـادة والـتي تـنـطـوي عـلى ا
مـقـابالت واخـتـبـارات نـفـسـيـة.
وذكرت الـشركة - عـلى موقـعها
اإللـكـتـروني - أن مـدة الـتدريب
تــتــراوح بـ  16 - 14شـــهــرا
(وخالل تـــــلـك الـــــفــــتـــــرة يـــــتم
تـوظـيـفك في الــشـركـة وتـتـلـقى
أجــرا). وتــهـــدف الــشــركــة إلى
توظيف ألف سائـق قطار جديد

بحلول عام . 2025
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بـدأت شـركـة الـسـكك احلـديـدية
فـي ســــويـــســــرا فـي تـــوظــــيف
مرشحـ من ب الركاب وذلك
لـسـد الــعـجـز الـشــديـد في عـدد
الـســائـقــ فــيـمــا وصف بـأنه
نــهج مــبـتــكــر إليــجــاد وظـائف
جــديــدة. وذكـر مــوقـع (لــوكـال)
اإلخــبــاري األوروبـي أن هــيــئـة
السكك احلديدية الفيدرالية في
ســـويــســـرا تــفــقـــد حــوالي 30
سائق قطار يومـيا لعدة عوامل
مــنـــهـــا الـــتــقـــاعـــد واإلجــازات

 . وظف وإجهاد ا
ولـسـد الـفجـوة بـدأت الـشـرطة
ــرشـحـ من فـي االسـتـعــانـة 
بـ الـركـاب في مـحـطـات قـطار
بيرن ولوزان وأول وزيوريخ
ــوارد حــيـث يــخــتـــلط مــدراء ا
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ـصرية مي عز كشفت الـفنانة ا
الـدين سـبب فـقـدانـهـا الـكـثـيـر
مـن وزنـــــهــــا خـالل الـــــفـــــتــــرة
ـاضـيـة كـمـا ردت عـلى أنـبـاء ا
خــضــوعـهــا جلــراجـة لــفــقـدان

وزنها.
مي قـالت خالل لـقـائهـا بـإحدى
الـــقـــنـــوات الـــعـــربـــيـــة إنـــهـــا
شـخــصـيـة غــريـبـة حــيث أنـهـا
تـــأكل في كـل حــالـــتــهـــا ســواء
كـانـت فـرح أو حــزن فــإنــهـا ال
تـــتـــوقف عن األكل نـــافـــيــة أن
تـكون في حـالـة حب خالل هذه

ـوضوعيـة لنشـوب الثورات أو يـقال إنه مهـما كانـت الظروف ا
االنـتفـاضات قـائـمة فـان حتقق انـدالعهـا لـيس مضـمونـاً. على
حـد علـمي لم يتـمـكن علـماء الـسيـاسـة واالجتـماع من حتـديد
ـوعــد نـشـوب سـر الـغــمـوض الــكـامن فـي صـعـوبــة الـتــنـبــؤ 
ـاء إلى حـالـة الـغـلـيـان الـلـحـظة الـثـورات أي حلـظـة وصول ا
الـتي تتحـد فيـها العـديد من شـرائح اجملتمـع وتقرر الـنهوض
فتكسر جدار اخلوف وترفض الواقع ثم تبدأ عملية التغيير.
لـقد حـدث حراك شـعبي مـنذ عام  2003في بـغداد والـبصرة
وصل ومدن ومحـافظات أخرى وكنت والـناصرية واألنبـار وا
أظن أنـهــا الـشــرارة لـكن سـرعــان مـا تــقـمع تــلك الـتــحـركـات
وتـنطـفئ جـذوتـها وتـعـجـز عن الوصـول إلى حـالـة الغـلـيان. ال
اكـتم سـراً بـأنـني شعـرت قـبل أشـهـر وبـعـد مضي  16عـامـاً
عـلى االحـتالل أن آمالي بـحدوث الـثـورة لم تكن سـوى أوهام
وأن مـا آمـنت به واعتـقـدت بـصـوابه كمـنـهج وكـحتـمـيـة اندالع
ا مـوقف مـعزول لم يـعد الـثورة فـي أعقـاب احتالل الـعـراق إ
احـد يـؤمن به وأنني لن أرى الـشـمس ثانـيـة في بالدي. لكن
فـجأة ومن دون مـيـعاد كـما يـقولـون انـطلـقت شرارة الـثورة
الـواعدة. قد يقول قائل إنك تستعجل احلكم وتستبق األحداث
ألنـنا ال زلنا فـي البداية. نـعم هذا صحـيح فالثورة ال زالت في
شـهـرهـا األول أو  الثـاني لـكن مـا حتـقق حـتى االن يـفـوق ما
ـعـنى ان يـبــرز جـيل شـاب نـشـأ وسط أجـواء كـنت أتـخــيـله: 
جتـهيل متعمد وأن يدرك بحسه الفـطري خديعة تقسيمنا إلى
طـوائف وفـرق مـتنـاحـرة يـنـهش بـعـضهـا حلم اآلخـر فـيـكـسر
قـيود العبودية ويسفه الفكر الطائفي ويسحقه ويرقص بوجه
رصـاصـات الـسـلـطـة الـغـاشــمـة عـلى مـوسـيـقى أغـاني عـهـود
وحـروب لم يــعــشـهــا ويــسـتــنــهض حـسـه الـوطــني والــقـومي
ـوغلة في عـمق التاريخ مـؤمناً فـينتـفض لعروبـته ولعراقـيته ا
ـلك بـضـرورة تــوحـده لـيـســارع في الـتـضــحـيـة بــأعـز مـا 
ـانا منه بـصواب نـهجه.. هـذا لعـمري أمر بـروحه الطـاهرة ا

يفوق اخليال.
شـكراً للـجيل الواعي الـشجاع الذي
أعـاد لــنـا األمل وردّ إلـيـنــا كـرامـتـنـا
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منذ بدء التظاهرات  في مطلع تشرين االول
اضي و (التك تك) يأخذ حيزا اساسيا في ا
احلراك الشعبي لدوره البديل عن سيارات
االسعاف ولتسهيله حركة النقل داخل ساحة
التظاهر. واعتزازا بدوره هذا  تصميم
اقراط على شكل (تك تك) بدات الشابات
بالتزين  بها. من قبل الفنانة هيام وهي

خريجة معهد الفنون اجلميلة سنة 2004 في
البصرة  


