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اطلـعتُ قبل يـوم علـى تقريـر اللـجنـة النـيابـية لـتقصـي احلقائق
ــرفـوع لـرئــاسـة مـجــلس الـنـواب ـحــافـظـة نــيـنـوى  ا اخلـاص 
العـراقي  وال أدري إن كـانت هي الـنسـخـة الرسـمـية حـقـاً لكن
تفـاصيلها تعطي صورة عن الـوضع .عدد أعضاء جلنة التقصي
ـقابـلـة أربـعة وعـشـرين مـسؤوالً ثـالثة وأربـعـون نـائبـاً  وقـامت 
إدارياً وعـسـكـريـاً وأمنـيـاً من أجل الـوقـوف عـلى الـوضع االمني
اوالً وانعـكـاساته عـلى احلـالة االقـتـصاديـة واخلـدميـة  كـما ورد
ـكن بـأي حال من ال  في مـقـدمـة الـتـقـريـر .  إنّهـا قـراءة مـهـمـة 
وصل بعد حتـريرها وتدميرها معاً  االحوال جتـاهلها لوضع ا
وجتمع الـشهادات التي أدلى بها قادة كبار  للوحدات العسكرية
ـقـاتـلـ ـوصـل عـلى انـهم يـعـانـون نـقص اعـداد ا واالمـنـيـة في ا
ونـقص الـتـجـهـيـزات الـفـنـيـة مـثل الـكـامـيـرات احلـراريـة واجـهـزة
الـتــفـتـيش االلـكـتـروني وســوى ذلك  فـضالً عن احلـاجـة لـقـوات
ـنـاطق التي ال خاصـة مـدعـومة جـواً لـتـطـهيـر اوكـار داعش في ا

تصل اليها اقدام اجلنود وآلياتهم العادية .
يـركـز الـتــقـريـر عـلى احلــاجـة إلكـمـال نــقص الـفـرق الــعـسـكـريـة
قـاتل مـن أبناء احملـافظة  ألنـهم أدرى بجـغرافـيتهـا  كما انّ
هـذه اخلـطـوة تـقـلّل من االثـر الـسلـبي لـلـبـطـالـة التـي كانت االراء
تـؤكـد أنـها سـبب جـوهـري في تفـشي الـتـنظـيـمـات االرهابـيـة ب

الشباب .
العـراقيون ال يـثقون بـنتـائج أيّ حتقيق رسـمي منذ سـنوات عدة
ألنّـهم ال يــرون اجـراءات  تـنــفـيـذيــة ذات مـســؤولـيـة في مــعـاجلـة
ان بـخصوص هذا اخللل . وبـال شك سيتم انتـظار قرارات الـبر
التـقصي . وال نـدري إن كانت جلـنة الـتقـصّي ستـتحـرى الوضع

في جميع احملافظات أم إنّها رمية من غير رام?

شــغـفت وشــغـلت بــاألدب الـشـعــبي عـمـومــاً وبـالــشـعـر الــشـعـبي
ـبــكـر . قـرأت فـيه الــكـثـيـر  الـعـراقي خــصـوصـا مـنــذ صـبـاي ا
وجمعت نصوصاً أعجبتني  واقتنيت كل ما وقعت يدي عليه من
مطـبوع ومسموع ومنذ اكثر من خمس عاماً . استمتعت بقراءة
النـصوص وسـمـاع اشعـار وأنـغام يـعـزف معـهـا القـلب عـلى وتر
االنــتـمـاء الــسـحـري لــيـمـتـد بـي الـعـمــر واقـرا عـلى الــصـفـحـات
االلكترونية حل اإلنترنت خل واسمع هنا وهناك كالما غثا  يزعج
ا نـظمه اآلباء تلـقي بدل االرتـقاء به. أين نـحن  وينـحدر بـذوق ا
ــا نـظـمـوه وغـنــاه رواد ذلك الـزمــان? لـنـقـرأ شــيـئـاً  واألجـداد 
بحالوته وطالوتـه وعذوبة كـلمـاته التي تدخـل القلب وتـستـقر فيه

لنقرأ دارميات مثل :
ما اطحن بحنطات.        اطحن بهمك

ك.  اكعد ودور الروح.           تلكاها 
أو 

آنه من اشوف هواي.      مجبل عليه
حيلي يكع للكاع.           وتموت اديه

أو 
رد يلطبيب اجلاي.        ال تلزم ايدي
سا تنكطع وبالك.        روحي بوريدي
صرنا اليوم لألسف نسمع كالما مثل :
كن اجننيت من كثر ما مشتاك.      
اكل بصل مثروم.      حسباني جكليت

أو 
ال مسج ال مس كول.      جا شنهي فلمك
دزلي رسالة بساع.         ال امسح اسمك

أو  
بالنت صدك حبيت.      حبيت بخبال
تالي فتحت الكام.          طلعتلي رجال

المح ان الـكـثـيـر من الـنـصوص الـشـعـريـة حتـمل في أعـطـافهـا ا
الـنــفـسـيـة والــفـكـريـة والـثــقـافـيـة لــلـمـجـتـمـع . وهي تـشـكل جـزءا
أساسـياً مـن شخـصيـة الـفرد الـعـراقي . لذا نالحظ كـيف يـتغـير
الــشــعــر الــشــعـــبي بــتــغــيــر اجملـــتــمع . والــدرامي  والــذي هــو
مـوضـوعــنـا الـيــوم  هـو نـظم  يـتــكـون من بـيـت واحـد له شـطـر
وعجـز فقط  وال يحتـاج الدارمي لبيت اخـر ليكمل مـعناه بل هو

نظم مكتمل بذاته  مثل :
اتريده الروح.       كشمرته بلوه ا

اي.     كوه اعله علوه  مثل اليودي ا
وتفعيلة الدارمي سهلة وهي :

مستفعل مفعول.       مستفعالتن
ويبـدو ان سهولـة التـفعـيلة شـجعت الـكثـيرين عـلى نظم الدارمي.

للدارمي اسماء عديدة  منها :
الـتـوشيح  –الـبـسته  –الـغـناء  –نـظم الـبـنات  –غـزل الـبـنات .

واستقر على كلمة دارمي .
ـاط الشعـر الشـعبي العـراقي  نشا والدارمي مـثل الكـثير من أ
في الـريف  وبخاصة مناطق الفرات األوسط وجنوب العراق ثم
انتـشر في عموم الـعراق . ولست اعرف بـلدا عربيـا غير العراق
 ينـظم الدارمي وبـهذه الكـثرة. ومن سـمات الدارمي االخـتصار
واالختـزال فمثال مـجنون لـيلى الذي عـاتب بقصـيدة طويـلة لياله
ا ح الحـظ احمرار في يـدها ظنه خـضاب حل حنـة خل قائال :و

تال فينا على سفح رامة.      رأيت بنان العامرية احمرا
فقلت خضبت الكف بعد فراقنا.  فقالت: معاذ الله ذلك ما جرى
ا الح بي النوى.          بكيت دما حتى بللت الثرى ولكني 

مسـحت بأطراف البنان مدامعي.    فصارت خضابا من دموعي
كما ترى

أوجز الدارمي القصيدة ببيت واحد قائال :
كلتلهه تتحن     بجفاج اليه

.   وأثر بديه  كالت مسحت الع
ومــا دمـنـا فـي مـحــراب احلب واحملـبــ  أقـول ان كـتـب الـتـراث
العـربي مـليـئة بـقصص احلب واخـبـار احملبـ . ومن هذه الـكتب
كـــتــاب  “طـــوق احلــمـــامـــة  في األلـــفــة وااليالف  “البـن حــزم
. األنـدلـسي  حـيث خـصص اكـثــر من بـاب لـلـحـديث عن احلب 
عالمـاتـه مـثل االضـطـراب عـنـد روءيـة احملـبوب..وخـفـقـان الـقـلب
. يوجز الـدارمي ما أسهب في وصفه ابن حزم  وأحـوال احملب

أمثلة :
ليش من اشوف هواي.     يتغير اللون

والدنيا صفرة تصير.          ويتماوج الكون
او 

ر ويفوت.   تاخذني خوفه كلما 
ن اشوفه موعه تصيب الروح.   

وفي مـــا يـــحــصـل عــنـــد ســـمــاع اسـم احملــبـــوب او ذكـــره قــال
الدارمي:

ريت الله من يبالك.      يلصحت بسمه
فر فرة العصفور.         كلبي شيلزمه

او 
ه شيلي الزاد.    جني تغديت يا 

جابولي طاري هواي.   بالزبد غصيت 
او 

سمجه وخبأها الروج.     وذبهه بحلم حوت
هذا انه حالي يصير.     من طيفك يفوت

اما االرتباك واحليرة عند احملب  قال الدارمي :
ال ارضه عني تكوم.    ال ارضه تكعد
ال ارضه جاري تصير.   ال ارضه تبعد

او  
يلهفت روحي اعليك.    رييض لي اشوفك 
البييه اصدن ليك.       ال بييه اعوفك

وفي عذابات احلب ولوعة االشتياق  قال الدارمي : 
ما تنسمع رحاي.    بس ايدي تدير

اطحن بقايا الروح.   موش اطحن شعير 
او 

انهض واكع للكاع.    واتوجه وانهض
ما ظل عظم بعضاي.  رضني الدهر رض

او 
اجتبجب بهاليل.   جيتك ونيده
كلما اكف والشوق. يدفعني بيده

او 
كلما يصير الليل.       يطرن احزانك
ع العمه وال شوف.   خالي مكانك
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استراليا

اشنطن  الزمان ربح متجر

و

ـسـتــعـمـلـة في لــبـيع الـســلع ا
واليــة كــارواليــنــا الــشــمــالــيـة
األمـيركـية ألف دوالر من غـرفة
ا نوم يدوية الصنع لكنها ر

تكون (مسكونة).
وبحسب وسائل إعالم محلية
حــــذر مـــتــــجـــر (هــــابـــيــــتـــات
هــيــومــانـــتي روان كــانــتــري)
الـــزبـــائن احملـــتـــمــلـــ من أن
الك السابق لغرفة النوم قال ا
إنه وزوجـته كـانت تـنـتـابـهـمـا
(كــوابـيس مــسـتــمـرة) عــنـدمـا

كانا يناما في غرفة النوم.
كـمـا أن كالبـهـما كـانت تـشـتبه

ـــظـــلــة وخـــزانــة في ســـريــر ا
األدراج الـــلــذيـن يــعـــودان إلى
ـاضي خـمــسـيـنـيــات الـقـرن ا
و(ال يــتــوقــفـــون عن الــنــبــاح)

جتاههما.
ــبــيــعــات في وقــالـت مـديــرة ا
ـتـجـر إلــيـزابـيث بـرادي إن ا
زبــونـ فــتــنــا بـغــرفــة الــنـوم
ودفـــعـــا ثـــمــنـــهـــا كـــامال ولم
يـصـدقـا مــا يـتـردد عن كـونـهـا
حلمسـكونـةخل.وكان مـسؤولو
اإلســكـــان بــواليــة كـــارواليــنــا
ــتـــجــر الــشـــمـــالــيـــة أمـــروا ا
بـاإليـضاح عـلى نـحـو كامل أن

األثاث (مسكون). 
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االلـــــتـــــهـــــابـــــات فـي اجلـــــسم
وبــإنــتـاجـه جتــاريـاً مـن الـتــبغ
كن تـوفيـر ولم يتم اسـتخدام
هــــذا الــــبـــروتــــ من قــــبل في
جتارب عـديدة على احلـيوانات
بـسـبب عدم قـدرة الـعلـمـاء على

إنتاجه بكميات كبيرة.
وتـقـوم كـلـية اإلنـسـان بـإنـتاجه
بكمـيات صغـيرة داخل اجلسم
وتؤدي هـذه الكـميات الـضئـيلة
دوراً مـهـمـاً في ضـبط مـسـتـوى

االلتهابات.
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تـــمـــكّن بـــاحـــثـــون بـــجـــامـــعــة
ويسـترن أونـتاريـو الكـندية من
اســــتـــخـــدام أوراق الــــتـــبغ في
إنـتاج كـمـية كـبـيرة من بـروت
تـنـتـجه كلـيـة اإلنـسان بـكـمـيات
ضئـيلـة ويقوم بـضبط مـستوى
االلــــتـــهـــابــــات. ويُـــعــــتـــقـــد أن
IL-37 الـبـروتـ الـذي يُـسـمّى
ــكن أن يُــســـتــخــدم في عالج
ـفاصل. الـسـكـري والتـهـابـات ا
IL-37 تــنــتج الــكــلى بــروتــ
بكميات ضئيلة لضبط مستوى
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الـــوزيـــر) و(الـــبـــيه الـــبـــواب)
ـكـيـاج أيـضـا مـؤكـدًا أنه عـمل ا
للفنانة إسعاد يونس في جميع
أعــمــالــهــا. كــمــا انــتــقــد إنــكـار
ـمـثـلـت جملـهـوده مـعـهـما في ا
كـياج بأعمـالهما الـفنية عمل ا
ووجه رســــالـــــة إلى صـــــفــــيــــة
الـعــمـري وأعـرب عن انـدهـاشه
من إنـكارهـما االسـتعـانة به في
ــكــيــاج فـي أعــمــالــهــمـا عــمل ا
الـفـنـيـة مـوضـحًا أنـه أراد فقط
أن يـذكـرهــمـا مـن هـو الــدكـتـور

محمد عشوب.
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اكيير مـحمد عشوب استنكـر ا
تــصــريـحــات الــفــنـانــة صــفــيـة
الـــعــمــري والـــفــنــانـــة إســعــاد
يــــونـس مــــؤخــــرًا حــــول عـــدم
اكيير في جميع استعانتهمـا 

أعمالهما الفنية. 
ووجّه عـشـوب رسـالـة لـصـفـيـة
الــــعــــمـــري عــــبــــر صــــفـــحــــته
ـوقع (فيس بوك) الشخـصية 
ذكـــرهـــا فــيـــهـــا أنه وضع لـــهــا
ــكــيــاج في مــسـلــسـل (لـيــالي ا
احلـلـمـيــة) بـأجـزائـه اخلـمـسـة
فــضال عـن فــيــلــمـي (عــلى بــاب
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كـــشــفـت دراســة حـــديـــثــة عن أن
سـنات الالتي يعان السيدات ا
ـفــرطــة ويــأخـذن من الــبــدانــة ا
أكــثـــر من  3أضـــعـــاف اجلـــرعــة
ــــوصى بــــهـــا من الـــيــــومـــيــــة ا
الفيتام دي أظـهرن حتسينات
في الــذاكـرة الـتــعـلم ولــكن كـان
أيـضـا ردود أفعـالـهن بـطـيـئة في
بـــعض األحــيــان. فـــقــد افــتــرض
الــبـاحــثـون أن أوقــات رد الــفـعل
األبطأ قد تزيد من خطر السقوط
بـ كـبـار الــسن.. فـقـد اسـتـخـدم

الباحثـون في كلية الـطب جامعة
(نـيـويـورك) أجـهـزة الـكـمـبـيـوتر
لـتـقـييـم تأثـيـر فـيـتـامـ (د) على
الـــوظــيــفــة اإلدراكـــيــة.. وقــامــوا
بــتــقــيـــيم ثالث مــجــمــوعــات من
النساء تراوحت أعمارهن ما ب
ال  70 – 50عـــامـــا في جتـــربـــة
عشوائـية. وقد تـناولت مجـموعة
وصى واحدة اجلرعـة اليومـية ا
بها من  600وحدة دولية  IUأي
مـا يـعادل  15مـيـكـروجرامـا من
ــدة عـام.. فــيـتــامــ (د) يـومــيـا 
وأخــذت مــجــمــوعــة أخـرى 200

وحدة دولـية في الـيوم والـثالـثة
أخـــذت  4000وحــــدة دولــــيــــة..
وشـــاركـت جـــمـــيع الـــنـــســـاء في
ط ـــــشـــــورة حـــــول  تــــقـــــد ا
احلــيــاة و تـشــجــيــعـهـن عـلى

فقدان قدر ضئيل من الوزن.
ووجـــد الــبــاحـــثــون أن الــذاكــرة
ومــهــارات الــتـعــلم حتــســنت في
اجملـمــوعــة الـتي تــنـاولت 2000
وحدة دولـية من فـيتـام (د) في
الـيوم ولـكن لـيس في اجملـمـوعة
الــتي تـنــاولت اجلــرعــة األعـلى..
وفـى الــــوقت نــــفــــسه أظــــهـــرت
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ــــرأة الــــدراســــة وقـت رد فــــعل ا
أصـبح أبـطـأ بـ النـسـاء الالتي
تـــنــاولن جـــرعــات مــرتـــفــعــة من
الـفـيتـامـ وهـو مـا قـد يـكون له
نتائج سلبيـة أخرى مثل احتمال

زيادة خطر السقوط والكسور.
وتشـير الـدراسة إلى أن الـضعف
ثالن مشاكل اإلدراكي واخلرف 
كبيرة في الصحة العامة خاصة
مع تــقـدم الـعــمـر. وتـشــيـر األدلـة
إلى أن فـيـتــامـ (د) يـلـعب دورًا
فـي اإلدراك واألداء الـــطــــبـــيــــعي

ركزي. للجهاز العصبي ا
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تـــــوقع خـــــبــــراء أن تـــــتــــحــــول
الــهــواتف الــقــابــلــة لــلــطيّ إلى
سـاحة تـنافس جـديـدة ب كـبار
مــصـنــعي الـهــواتف هــذا الـعـام
وطرح مـا ال يقل عن  10هواتف
قــابـــلــة لــلـــطيّ هــذا الـــعــام من
شــركـات مـخــتـلـفــة مـؤكـدين أن
الهـواتف اجلديـدة ليـست مجرد
مـوضة عـابـرة بل هي منـتـجات
ثــوريــة سـيــكــون لــهــا طــلب في

الــسـوق واسـتــخـدامـات مــفـيـدة
وتـفـتح مسـاحـة جـديدة البـتـكار
هــواتف ذات تــصــامــيم جــديـدة
كــــلـــيــــاً وبـــعــــيـــدة عن الــــنـــمط
التقلـيدي وأنها سـتكون (بوابة
جــديــدة) لـنــمــو سـوق شــاشـات
ومــــكـــوّنــــات الــــهــــواتف.  ومن
ــنــتـظــر أن تـطــرح شــركـة (تي ا
سي إل) أول هــواتـفـهـا الــقـابـلـة
لــــلـــــطيّ أوائل   .2020وكــــانت
سامسـونغ قد كشـفت في فبراير

ـــاضي عن هـــاتف (غـــاالكــسي ا
.  كـما كشفت فولد) الـقابل للطيّ
(هـواوي) عن أسـرع هـاتف ذكي
قـــابل لـــلـــطيّ لـــشـــبـــكــة اجلـــيل
اخلـامس (هـواوي مـايت إكس).
مـن جــهـة اخــرى  قــالـت خــدمـة
الـتراسل الـفـوري واتسـآب إنـها
) كل من ســــتـــحــــظـــر (مــــؤقـــتــــاً
يستخدم غير تطبيقها الرسمي
ــسـتـخـدمـ في مــسـعى لـدفع ا
إلى جتنب استخدام التطبيقات

ا فيها اخلارجية التي جتذبهم 
من مزايا قد ال توجد في تطبيق
واتــسـاب.  وأوضــحت الـشــركـة
في صــفـحـة األسـئــلـة واألجـوبـة
عـلى مـوقـعهـا إن تـلـقـيت رسـالة
داخـل الــتـــطـــبـــيـق تـــفـــيـــد بــأن
) فـهذا حسـابك (مـحظـور مؤقـتاً
يعني أنك على األرجح تستخدم
إصداراً غير مدعوم من واتسآب

بدالً من التطبيق الرسمي. 
©ÊU e «® l u  vKŽ d³)« WOIÐ

WOLÝd « dOſ  UIO³D² « s  ZŽeM  »P ð«Ë

 o¹dD « w  wDK  WKÐU  nð«u¼ W eŠ

ــتــتــبــعــون لــهم. ــشــاهــيــر ا ا
واجلــديــر بــالــذكــر أن مــصـادر
صـحـفـيـة قـد كـشـفت أن اخلـا

الذي تقدم به رودريجيز.
 لــلــزواج من جــيــنــفــر لــوبــيـز
يــتــكــلف نــحـو  5مالي دوالر
اسة ضخمة. الحتوائه على أ

األلـعاب الـريـاضيـة بـنيـويورك
حـــــيث الـــــتــــقـــــطت عـــــدســــات
ــصـورين عــدداً من الـلــقـطـات ا
لــهــمـا مــعـا أثــنــاء تـوجــهـهــمـا
لـلصـالة حيـث أصبح قـيامـهما
بــالــتــدريــبــات ســويــا روتــيــنـاً
يــومـيــاً اعــتــاد عـلــيه مــصـورو

شـائـعات انـتـشـرت مـؤخرا عن
خـيـانة خـطـيب جـينـيـفر لـوبـيز
لـــهــــا وازدادت بــــعـــد ظــــهـــور
خـطـيبـهـا بـكدمـات عـلى وجهه.
وبـعـد انتـشـار هـذه الشـائـعات
ظـهـرت جـيـنــيـفـر لـوبـيـز وهي
تــصـطــحب خــطـيــبـهــا لـصــالـة

الـبهـامـا. وعقب إعالنـهـا لتـقدم
ألــيــكـس خلــطــبــتــهــا رســمــيـا
نـشـرت جـيـنفـر الـلـقـطـات الـتي
ســـجــلت بــهــا حلـــظــة الــتــقــدم
لـلزواج والـتي جسـدت مشـهدا
رائـعا لـغـروب الشـمس ووقوف
الـثـنـائي عـلى الـشاطـئ. وكانت
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ــطــربــة حــصـــلت الــنــجــمــة وا
األمــريــكـيــة جــيـنــيــفـر لــوبــيـز
مـؤخـرا عـلى عـرض الـزواج من
صـــديــقــهــا العب الـــبــيــســبــول
الـشـهـيـر ألـيـكس رودريـكـيز في
أجــواء رومـانــســيــة عــلى جـزر


