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تـعامـد الـشمس بـدأت في تـمام
الساعة 5.55 دقيقة واستمرت
دة 20 دقـيـقة وحـتى الـسـاعة
6.15 دقــــيـقـة بـحـضـور أكـثـر
مـن 3 آالف شــــــــــــــــــــخــص مـن
الـــــــســـــــائـــــــحـــــــ األجـــــــانب
ــصـــريــ مــشـــيــرا إلى أن وا
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ــــوصـــوف تـــلــــقـى الـــعــــدَّاء  ا
بــاألســطـــورة يــوســ بــولت
عــرضـــاً احــتـــرافــيـــاً  مــغـــريــاً
لالنــضـمـام إلى نـادي سـنـتـرال
كــوسـت مــاريــنـــرز األســتــرالي
لكـرة القـدم حسـبمـا نقل موقع
(بـي بي سـي ) الـــــــعــــــربـي عن

وكيله ريكي سيمس.

وأضـاف أن االحـتـفـال بـظـاهرة
تــعــامـد الــشــمس يــتــزامن مع
مـرور 50 عــامــاً عــلى مــشـروع
إنــقـاذ مــعــبـدي أبــوســمـبل من
الـغـرق ضـمن احلـمـلـة الـدولـية
لـــلـــيــونـــســـكـــو والـــتي أنـــهت

أعمالها في 1968.

مـع فــريق بــريــزبن رور بــهـدف
لكل منهما.

وردا عــلى سـؤال حــول مـا إذا
كــان فـريق مــاريـنــرز قـد عـرض
عقدا احـترافيـا على بولت قال
مــدرب الــفــريق مــايك مــولــفي:
(انـــظـــر إلى خـــطـــنـــا األمـــامي
الـــيــوم وتـــســاءل مـــا إذا كــان
بـإمكـانه الـوصـول إلى من هذه

راكز ألن تتساءل?) ا

سنترال كوست مارينرز).
وقــــال الـــنــــادي لـــبـي بي سي
ســبـــورت إنه لن يـــعــلـق عــلى

تكهنات إعالمية.
وسـجل بــولت هـدفـ لـصـالح
فريق مارينرز في مباراة ودية
لــكــنـه لم يــكن ضـــمن تــشــكــيل
الــفـريق خالل مــبـاراته األولى
في مــوسم الـدوري األســتـرالي
أمس األحـد الـتي تعـادل فـيـها

وانـضم بـولت الـفـائـز بـثـماني
ـبـية إلى مـيـداليـات ذهـبـية أو
الـفريق األسـتـرالي مـؤخرا في

مرحلة جتريبية.
واعــتـزل الــعــداء اجلــامــايـكي
الــبــالغ مـن الــعــمــر 32 عــامــا
مـنافـسـات ألعـاب الـقوى الـعام
ــــــاضـي. وقــــــال ســــــيــــــمس: ا
كنني أن أؤكد أن يوس قد )
تلـقى عرضا لـلتعـاقد مع نادي
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ـؤتـمـرات الـتي تـقـيـمـهـا اجلـامـعـات ومـراكـز الـبـحـوث ا
العراقية  ال أريـد هنا أن أسمّي جامـعة أو مركز بحث
ــراجع ـــكــرور في الـــكــتـب وا  بـــاتت جتـــتــر الـــكالم ا
لـة يـقتـلـها االنـشاء وبـعـضهـا مـلخـصات حملـاضـرات 
ـؤتـمـرات جـذابة لـلـغـاية الـثـقـيل  في حـ انّ عـناوين ا
تــخـص احلــيـــاة اجلـــديـــدة والــتـــعـــايش الـــســلـــمي في
اجملـتمـعات ومـكافحـة ظاهـرة التـطرف وحـمايـة الطـفولة
من الـضيـاع وزيادة انـتاج االرض الـعراقـية ومـشكالت
نفسية تعوق التـقدم العلمي وسوى ذلك من موضوعات
حتـتـاج الى بـحـثـ أو ثالثـة فـيـهـا جـدة وعـمق واصـالة
وابتكـار ونتائج حـقيقيـة بدالً من عشـرات االبحاث التي
ــؤتــمــرات الــتي بــات الــنـاس يــنــفــــرون مــنــهـا تـغــزو ا

لرتابتها.
ـمــا يــنــقــصــنــا جلـان قــويــة الجــازة الــبــحــوث وعـدم ربّ
الـتـساهل ألسـباب اجـتـماعـيـة او وظيـفيـة أو سـياسـية 
ـؤتــمـرات الــتي يــنـبــغي أن تــنـقب في ومن ثم حتــويل ا
مـشـكالت البـلـد الى مـجـرد ندوات كـالم سائب ال رابط
قهى علمياً  يحكمه  فـيتساوى الشخص العادي في ا
في النقـاش مع الباحث الـذي يحمل درجـة علميـة عالية

.
ؤتـمـرات الـعـراقـيـة ال تـزال تـفـتـقـر إلمـكـانات كـمـا انّ ا
ية الرصينة االنفتاح على مراكز البحوث الـعربية والعا
والتـالقح معـها أو في األقل دعـوة البـاحثـ العـراقي
شـارك في جـامعـات عربـية ـقيـم في اخلـارج أو ا ا
يـة إلغـنـاء مـحـاور مـؤتـمرات جـامـعـيـة وبـحـثـية في وعـا
الـعراق تـبـدو فقـيرة فـقراً مـدقعـاً  وحـ تنـتهي الثـمرة

فيها وتكون كالرماد.
اذا لـم تـكن األسـبـاب واالمـكـانــات مـتـوافـرة فال حـاجـة

لعقد مؤتمرات ال تسد حاجة وال نقصاً . 
ــؤتــمــرات الــشــؤون االجــتــمــاعــيـة واألمــر ال يــتــعـلـق 
والسيـاسية والنـفسية واالقـتصادية التـي تخص البلد 
ـا مؤتـمرات تـخص النـواحي العـلمـية الـعميـقة وهي وا
نـادرة  والـتي تـبـحث فـي ميـاه الـعـراق وتـربـته وثـرواته
عـدنية ومـستـقبل اجليل احلـالي استـناداً الى الوضع ا
ـرجح انـتـقـالـهـا جلـيل الـصـحي واالمـراض احملـتـمـلـة ا

مقبل  ومسائل ذات طبيعة علمية دقيقة .
ؤتمرات الـعلمية حـاجة مهمة لـنمو اجملتمع لتقـيات وا ا
لكن لـذلك اشـتـراطات تـبـدو شبه وتـقـدم مراكـز بـحـوثه 

غائبة.
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ـعلـنة اآلن  أغلب الـظن هـو أن الريـاض ستـبـقى متـمسـكـة بروايـتهـا ا
حول قضية مقتل الصحفي الـسعودي جمال خاشقجي  مع مواصلة
إدخال بـعض اإلضافـات واحملسّـنات عـليـها  وحـسب ما يـرشح تالـياً
ي تـكتـيكي  ـهم  ومـا تتـعرض لـه من ضغط عـا طـبخ الـتركي ا من ا
ظاهـره حقـوق اإلنـسان وبـاطنـه حقـوق الصـفـقة الـدسمـة الـتي تريـدها

أمريكا حتديداً .
كشـفت واقـعـة جمـال عن عـالم خـطيـر تـعيـشه الـكـرة األرضيـة الـيوم 
تساوى فيه الغرب والشرق على حد سواء أو يكاد األمر يكون كذلك 
شـارك بـالـنوح والـلطم والـدوران حول حيث إتـضح بقـوة أن أغـلب ا

ا فعلوا ذلك بقليل إنسانية وكثير توحش وطمع ونفاق . اجلثة  إ
في نهاية القصة سيعود كل شيء الى ما كان عليه من قبل  وستبقى
العالقة الدسمـة ب أمريكا واوربـا وآخرين مع السعوديـة قوية وقائمة
ـشهد  مع تغـطيتـها بـهجـمات إعالمـية ودعـائية رخـيصـة  وسيـعود ا
رتـزق إلى وضعه الفـائت  أو قد يتـحول الى دكة زدوج ا الصحـفي ا
ا مزاد تـعرض عـليـها ضـحيـة جديـدة قد تـكون ثـانويـة وال صلـة لهـا 

حدث .
رعبة  خالل العشرين يوماً البائدات من عمر تلك الرواية البوليسية ا
 تغـطـيـة موت مـئـات من الـضـحايـا األبـريـاء الذيـن قتـلـوا في الـعراق
وسوريا وليبـيا واليمن وأفغـانستان ونيـجيريا والصـومال وموج البحر
ـلــونـة ــتــوسط وأمـكــنــة اخـرى  واخــتـصــرت الــشـاشــات ا األبـيض ا
وصدور اجلرائد وهامـاتها  بنبـأ وصورة الصحفي الـقتيل  وتطورت
تقنـية النـفاق والكـذب فأنتـجت مثالً حزن إيـران وذيولهـا  وحضورهم
اإلعالمي الـكـثـيف جملـلس عـزاء الفـقـيـد  وهـؤالء يـكـرهـون خـاشـقجي
ويعـتبـرونه ارهابـياً قـاعديـاً داعشـياً وهـابيـاً  لكـنهم الـيوم يـستـعمـلون
دموع الـتـمسـاح فـقط بغـضـاً ونـكايـة بـالسـعـودية  الـتي عـاشت ورطة
عـظـيــمـة غـبــيـة لم تـكـن مـسـتـعــدة لـهـا  خــاصـة عـلى صــعـيـد اإلعالم
ـضادة الـتي أمـطـرت علـيـهـا بقـوة  حـتى صـارت فضـائـية والدعـايـة ا
واحدة بـقطـر  أكـثر تـأثيـراً وأعـظم إيذاء من كل الـشـاشات واجلـرائد
ـمـلكـة بسـخاء مـب . من السـعوديـة الداخـليـة  أو تـلك التي تـمولـها ا
ــشـهــد كـله  ســنـعــيـد كـتــابـة مــا ذكـرنـاه بـاب الــتـذكـيــر وربط أثـاث ا
ـكـتـوبنـا عـلى أخـيـرة جـريدة الـزمـان  وكـان نـبوءة األسبـوع الـفـائت 

طمسة .  ملكة للخروج من تلك ا متقدمة استعملتها ا
كنا كتبنا : 

 أما اآلن فسوف أكتب جزءاً من سيناريو مشتق من روح هوليود
ـملكة لـلخروج من هذه الـورطة العظمى  إنْ شهورة  قد تـلجأ إليه ا ا
ــكـشــوف . ســتــقــول الــســعــوديـة إن ــة عــلى ا صــحّت وبــانت اجلــر
الصحفي جمال قد زار قنصليتها في اسطنبول لترويج معاملة  حاله
من حـال كل مـواطـنـيـهـا في اخلـارج . بـبـطن الـقـنـصـلـيـة حـدث نـقـاش
ـوظـف  فـتـعـالت األصـوات ووصل سـيـاسيٌّ حـاد بـيـنه وبـ بـعض ا
األمـر حـد الـشـجـار بــاأليـدي  فـخـرج الـقـنــصل من غـرفـته وجـاء الى
صالـة اخلدمـات في محـاولة مـنه لـفض اإلشتـباك  ثم دعـا خاشـقجي
ومجـادليه الى غـرفته  وهـناك جتـدد احلوار الـلغـوي العـنيف  فـحمل
ـوظفـ قـطعـة حادة من أثـاث الـغرفـة وزرعهـا بـرأس الصـحفي أحد ا
ـهــله طــويالً  وعـنــدمـا شــعـر ـغــدور  مـا أدى الى نــزيف حــاد لم  ا
ـبنى القـنصل ومـوظـفوه بـالورطـة الـكبـرى  قرروا اخـراج اجلـثة من ا
سرّاً  ورميها في البحر الـذي ابتلعها وصارت اآلن طـعاماً للتماسيح

وأخواتها!!
بهذه القصة الرسمية السعودية لم يسدل الستار تماماً  بل قد ينفتح
جبّ األســئـلــة ويــتـواصل ولــو الى حــ من الــدهــر  وقـد تــكــون تـلك
األسئـلة طـابـوقة أسـاس ستـدقـها أمـريكـا وبـقايـا الغـرب االسـتعـماري
اسـونـية اخلـفـية  لـبدء عـمـليـة فوضى ودكاكـ ا
ملـكة وأخياتها في يسمونها خالقـة  ستحرق ا
اخلليج العربي كـله  وبها سيحـترق الشرق كله
وتـنـجـو ثـالث دول فـقط  هي اسـرائــيل وتـركـيـا

وايران !
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قــــال  مــــوقع (ســــايـــنـس ديـــلي)
تخصص في األبحـاث العلمية ا
والــتــكــنــولــوجــيــا ان ابــتــكــارا
جـديدا في اجـهـزة غـسـيل الـكلى
يعـد طفـرة نوعـية في الـطب بات
كنـا ومتـحقـقاً  حيث  في ظل
تـــعــذر إجــراء عــمـــلــيــات زراعــة
ـاليـــ الـــبــشـــر الـــذين الـــكـــلى 
يعانون من مشكالت كلوية حول
العـالم وكذلـك الصـعوبـات التي
رضى مع عمليات يعاني منهـا ا
الـغـســيل الـكـلـوي الــتي تـتـطـلب

زيـــارات تـــصـل إلى ثالث مـــرات
ـراكــز الـطـبـيـة أسـبــوعـيـا إلى ا
تــوصل بـاحــثـون في اجلــمـعــيـة
األمـريـكيـة لـلـكـيـميـاء إلى تـقـنـية
جديـدة تفتح اجملـال أمام ابـتكار
كن أن كـلى صـناعـيـة صـغـيـرة 
ـريض طـوال الـوقت. يـرتـديـهـا ا
ولكن العـقبة التـي تواجههم هي
مـــادة الــيـــوريـــا الـــتـي يـــتـــعــ
تنقيتهـا من اجلسم للحفاظ على
. تــــوازن مـــــادة الـــــنــــتـــــروجــــ
وتـــســتــخــدم أجــهـــزة الــغــســيل
الـــكــلــوي احلــالــيـــة نــوعــيــة من
ــات الـتي تــقـوم بـتــفـكـيك االنـز

اليوريـا على مـستوى اجلـزيئات
إلـى مـــادتـي األمـــونــــيــــا وثـــاني
اكـسـيـد الـكـربـون ولـكن الـكـمـية
ـــادة إلتـــمـــام هــذا الالزمـــة من ا
الـتـفـاعل الـكـيـمـيـائي كـبـيـرة في
احلجم وثـقيـلة في الـوزن بحيث
ـكن ارتـداؤهــا عـلى اجلـسم. ال 
وابـتكـر الـباحـثـون في اجلمـعـية
األمريكـية لـلكيـمياء مـادة جديدة
تـــعــرف بـــاسم (إم زين) وتـــأخــذ
شكل شريـحت من مـواد ناشئة
متنـاهية الصـغر تنـتمي إلى فئة

عادن.  كربيدات ا
وتــعــتــمــد هــذه الــتــقــنــيــة عــلى

احتـجاز اليـوريا بـ ثنـايا مادة
(إم زين).

ـادة احـتـجـاز وتـسـتـطـيع هـذه ا
ئة من اليوريا التي يتم 94 با
تـنــقـيـتــهـا من اجلـسـم بـواسـطـة
أجـــهــزة الــغــســيـل الــكــلــوي في
درجـــة حـــرارة الـــغــرفـــة. وعـــنــد
اخـتـبار مـادة (إم زين) فـي درجة
حــــرارة اجلـــــسم (6ر 98درجــــة
فهرنـهايت) تبـ أنها تـستطيع
احتـجاز كمـية أكـبر من الـيوريا
ـا كـمـا أنـهــا ال تـقـتل اخلاليـا 
يــعـــنـي أنـــهـــا آمــنـــة فـي حـــالــة

االستخدام على االنسان.

{  كانـبـيـرا  (ا ف ب ) - رئيس
الــــوزراء األســــتــــرالـي ســــكـــوت
مـــوريــســون يــلــقـي كــلــمــة أمــام
ــان فـي كــانــبـــيــرا في 22 الـــبــر

تشرين االول/أكتوبر 2018.
أصدر رئـيس الوزراء األسـترالي
ســــكـــوت مـــوريـــســـون االثـــنـــ
اعــتـذارا وطــنـيــا آلالف ضـحــايـا
االعتداء اجلـنسي في مـؤسسات
البالد معترفـا بأن الدولة فشلت
تــــــمــــــامــــــا في وقـف "اجلــــــرائم
ـظلمـة" التي ارتكبت الشريرة وا

على مدى عقود.
وقال موريـسون في خـطاب أمام
ان وجّـهه كـاعـتـذار مـتـأخر الـبـر
بــحق  15ألف شـــخـص يـــعــرف
أنـهم من ضـحـايـا سـوء مـعـامـلـة
االطفال "األمر قام به أستراليون
. أعـداء وسطنا جتاه أستـرالي
أعـداء وســطـنـا". وتــابع "كـدولـة
لـقــد خـذلـنـاهـم وتـخـلـيــنـا عـنـهم

وهو عار سيالحقنا دائما".
واســـــتـــــعـــــرض مـــــوريـــــســـــون
االنــتــهــاكــات الــتي تــوصـل لــهـا
التحقـيق احلكومي والذي كشف
أن االنتـهـاكات كـانت مـسـتوطـنة
ـــدارس والـــكـــنـــائس ودور في ا
األيــتــام والــنــوادي الــريــاضــيــة
ـــؤســـســـات في وغـــيــــرهـــا من ا

أرجاء البالد على مدى عقود.
وأعلن موريسـون الذي حتشرج

ظاهـرة تعـامد الـشمس قـطعت
خاللها أشعة الشمس 60 مترا
ــعـــبــد مــرورا بــصــالــة داخل ا
األعـــمــدة حـــتى حــجـــرة قــدس
األقداس لتسقط أشعة الشمس
لك رمسيس على وجه تمثـال ا

الثاني.
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تـعـامدت الـشـمس اإلثـنـ على
ـــلك رمـــســـيس الـــثــاني وجه ا
ـــديـــنــة ـــعـــبــده الـــكـــبـــيــر 
أبـوسـمـبل الـسـيـاحـيـة جـنـوب
أسـوان في الـظـاهـرة الـفـلـكـيـة
الـفـريـدة الـتـي يـتـكـرر حـدوثـها
مــرتـ خالل الـعــام إحـداهـمـا
يوم 22 أكـتـوبـر واألخـرى يوم
22 فـــبــرايـــر وذلك بــحـــضــور
وزراء اآلثـــار الــدكـــتــور خـــالــد
الـعـناني والـسـيـاحة الـدكـتورة
ــــشـــاط والــــثـــقــــافـــة رانــــيـــا ا
الـدكــتــورة إيـنــاس عـبــدالـدا
والــــتـــــضــــامن االجـــــتــــمــــاعي
الـدكـتـورة غـادة والي ومـحافظ
أســوان الـلـواء أحــمـد إبـراهـيم
ونــحــو 22 من ســـفــراء الــدول
الـعــربــيــة والــصــديــقــة مــنــهـا
بلجيكا واألرجنت وأذربيجان
ـــانــــيـــا واإلمـــارات واجملــــر وأ
والـبـحـرين والـسـويـد والـص
وإســـــــــــــــبـــــــانـــــــيــــــا واألردن
ولــتـوانـيـا بـاإلضـافـة إلى وفـد
من مـــنـــظـــــمـــة الـــيــونـــســـكــو
تخصص عاهد األثرية وا وا
في إيـــطـــالـــيـــا وبـــريـــطـــانـــيــا

وسويسرا .
وقال األثري خالـد شوقي مدير
عــام آثـــار أبــوســمـــبل جــنــوب
أسوان في تصريح إن ظاهرة

صــــوته اثــــنـــــاء اســــتــــعــــراضه
االنـــتــهــاكــات عــقــيــدة وطــنــيــة
جديـدة في وجه هـكـذا مزاعم في

ستقبل "نحن نصدقك". ا
ويأتي اعتذار الدولة بعد إصدار
جلـنـة مـلـكـيـة تـعـمل مـنـذ خـمس
ســنـوات تــقـريــرا يـفــصّل مـزاعم
مروعة لإلساءات اجلنسية بحق
أطفـال تتـضمن مـؤسسـات كانت

اضي بالثقة. تتمتع في ا
وأكّـد مــوريـســون "الـيــوم نـقـول
آسفون لألطفـال الذين خذلناهم.
آســفــون. آســفــون لــآلبـاء الــذين
خــنـــا ثــقــتــهم والــذين كــافــحــوا
داواة (جـراح أبـنـائـهم). نأسف
ن فــضــحــوا الــفـســاد الــذين لم

نستمع لهم".

وتـابع "آسف لألزواج والـشـركاء
والــــزوجــــات واألطــــفـــال الــــذين
تــعــامــلــوا مع عــواقـب االعــتـداء
والــتـســتـر والــعـرقــلـة. آســفـون.
ــاضــيـة واحلــاضـرة. لألجــيـال ا

آسفون".
ـــان وقف وفـي جـــلــــســـة الـــبــــر
النواب دقيقـة صمت بعد خطاب
ـئات من موريـسـون فيـمـا كان ا
الــنــاجــ يــشــاهــدون اخلــطــاب

تلفز في أرجاء البالد. ا
ــان ارتــدى وخــارج مـــقــر الــبــر
توف قالدات أقارب الضحـايا ا
حتـــمل أســـمـــاء بـــنـــات وأبـــنــاء
ن وجه إليهم وأخوة وأخوات 

تأخر جدا. االعتذار ا
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صرية طربة الـلبنانية مـاجدة الرومي للغـناء في دار األوبرا ا القاهرة - وكاالت - تـعود ا
وسيقـى العربية الـذي ينطلق بعد غياب نحو  15عاما وذلك من خالل مـهرجان ومؤتـمر ا
هرجان جيهان قبل. وقالت مدير ا في دورته السابعة والعشرين في شهر تشرين الثاني ا
هرجان في مرسي في مؤتمر صحفي عقد االثن (إن مـاجدة الرومي ستحيي حفل ختام ا

صاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة نادر عباسي).   12تشرين الثاني 
ـهـرجان الـذي تـأسس في  1992هـو األقـدم عـربيـا الـذي يـتـخـصص في إحـيـاء الـتراث وا
واهب اجلـديدة في الـعزف والـغنـاء ويجـذب أعذب األصوات وسـيقي ويـهتم بـتقـد ا ا
ـقـبل ويـشمل 43 ـهـرجان فـي األول من الشـهـر ا من داخل مـصـر وخـارجـها.ويـنـطـلق ا
ــطـربـ وعــازفـ من ثــمـاني دول هي مــصـر والــسـعــوديـة والـكــويت وتـونس حـفال 
ـشاركـ التـونسـية لـطيـفة طـرب ا والـعراق ولـبنـان والبـحرين واألردن.ومن أبـرز ا
والــلـبـنـاني عـاصي احلالني والــسـعـودي رامي عـبـد الـله والــعـراقي هـمـام إبـراهـيم
ـان البـحر والـبحـريني وحـيد اخلـان ومن مـصر مـحمـد احللـو ومـدحت صالح وإ

درويش وهاني شاكر ومحمد ثروت ومروة ناجي وصابرين النجيلي.
ؤتمر الصحفي هرجـان مجدي صابر في ا صرية ورئيس ا وقال رئيس األوبرا ا
هـرجـان سيـكرم  17شـخصـية سـاهـمت في إثراء احلـيـاة الفـنـية في مـصر (إن ا
ـطرب السـعودي عـبد الرب إدريس كـرمة ا والعـالم العـربي).ومن ب األسمـاء ا
ـوسيقي العـراق حبيب ظاهر صـري سمير اإلسـكندراني والباحث ا طرب ا وا
ـوسـيـقار ـوسـيـقـار الـلـبـنـاني الـراحل حـلـيم الـرومي واسـم ا الـعـبـاس واسم ا
ـصـري الـراحل سـعد ـصـري واسم عـازف الـكمـان ا ـصـري الـراحل مـيشـيل ا ا
ـهـرجـان مـهـداة إلى الـفـنـانـة مـحـمـد حــسن).مـشـيـرا إلى (أن هـذه الـدورة من ا

صرية الراحلة شادية). ا


