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شاع في السنوات االخيرة مصطلح املدن املحررة في العراق 
الى  التعاطي سياسيًا ونيابيًا معه، وأوغل بعضهم  ، وجرى 
درجة الدعاية والتكسب واالستغالل تحت احدى عناوين النكبة 
الكبرى التي أصابت العراق في اكثر من مكان . وأول مدينة 
تظهر في عنوان املدن املحررة هي املوصل، بالرغم من اّن مدنًا 
اخرى أصابها التدمير لكن ليس كما حدث في املوصل التي 
السورية  املحطم من حلب  الجزء  إال  الدمار  في  ال يضاهيها 
الهتلرية وسط برلني في  القيادة  أو ذلك املربع الحربي ملركز 

الحرب العاملية الثانية .
عناوينهم  في  املحررة  املدن  لقب  حاملو  يفكر  كيف  ندري  ال 
تلك  تعود  كيف  يوميا  يتدارسون  هل  النيابية؟  أو  السياسية 
خدمات  من  تضمه  بما  عهدها  سابق  الى  املحطمة  االجزاء 
سكنية وصحية وتجارية وصناعية وتعليمية وحتى سياحية؟ .
تقوم  أن  اليمكن  طويلة  قرون  عمرها  قديمة  مدينة  املوصل 
دون  من  القديمة  املنطقة  في  السكنية  احيائها  ببناء  شركات 
العام  الشكل  في  للمدينة  القديم  املعماري  الطراز  استلهام 
درجة  الى  وصواًل  واالحياء  للشوارع  الوظيفية  والدالالت 
االفادة من طرق بناء العقدة في تصميم أواوين البيوت القديمة 

في االزقة التي أبدع فيها بّناؤون من أبناء املدينة ذاتها .
واّنما  فحسب،  املعمارية  بالطرز  العناية  تخص  ال  واملسألة 
املستشفى  العادة  جهود  هناك  كان  إن  معرفة  نحتاج 
والعيادة  التعليمي  واملستشفى  العام  واملستشفى  الجمهوري 
التخصصية الخارجية املوحدة، وجميعها كانت ملتقى كفاءات 

طبية عمالقة .
املفروض، أن يطلب مجلس محافظة نينوى صالحيات رئيس 
الحكومة العراقية في عقد اتفاقيات استثمارية خارجية بشروط 
الخدمات  باجور  املواطنني  ارهاق  عليها  يترتب  ال  عراقية، 
مستقباًل  ، ألن السنوات تتوالى واملوضوع اليزال سائبًا  أو 
السياسية  االنشغاالت  ظل  في  الرف  وعلى  مطوي  انه  لنقل 
والتنوع على حصص محلية ومركزية في االمتيازات الخاصة 

التي التبدو لها نهاية .

نصوص العزلة 
)١(

ال وحشًة في عزلتِه
ُ يغّرد ألنَّ قلبه
وعقله يضيء.

)٢(
مثل جندي يتكّور على نفسه

من شّدة النفاق
في محافل األدباء.

)٣(
كما يرى جدواًل ال ينضب

هذه موهبته.
)٤(

املزيفون
سيموتون بطريقة ذليلة.

)٥(
حتى في قبره سيحاربهم

ألنَّ نصوصه
ستبقى ترددها الناس.

)٦(
ماعاد يحنُّ إلى وطنه

فما جدوى الحنني إلى وهٍم.
)٧(

التاريخ منافق كبير
ولذا يرتاب من كل ماجاء فيه.

)٨(
يتكلم مع املمرضة بلغة انكيلزية

ويكتب بلغة عربية
من هنا بدأ فصامه.

)٩(
السعيد على الدوام

بال ضمير.
)٠١(

ُ حربٌة صوته
في عنق االنتهازيني.

)١١(
ة دخل إلى املصحَّ

عندما أصبح عاقاًل.
)٢١(

املجنون
بمنتهى 

الصراحة
ما  عند

يكتب.

)٣١(
إلى مشفى

لم يهرب من الوباء
إنما الرياء.

)٤١(
ينام اإلنسان باطمئنان

عندما يستيقظ ضميره.
)٥١(

يمكن للغانية أْن تبرر فعلتها
لكن االنتهازي

.ُ حتى الغانية ال تغفر له
)٦١(

ما أطول الساعات
على الفاسدين

في عزلتهم اإلجبارية.
)٧١(

الكتابة ترّوض األلم
.ُ ه بينما التأمل يستفزَّ

)٨١(
ما أصعب اإلدمان

على الصدق.
)٩١(

ُ ُ يؤمله صدره
عندما تسعل زوجته

ٍة بعيدٍة. في قارَّ
)٠٢(

م كثيرًا ما يتوهَّ
.ُ أنَّ الحرب أنجبته

)١٢(
ت دمعة األم عندما تشظَّ
مألت األرض شموعًا.

)٢٢(
ليست املصابيح من تضيء املدينة

إنَّها دموع العشاق.
)٣٢(

الدمعة التي ساحت من عينيها
ُ غديرًا في الجنَّة. تشبه

)٤٢(
الوجوه التي ال تضع األقنعة
ترى تضاريس األلم عليها.

)٥٢(
لم يسأم من العزلة

ُ أدمن عليها ألنَّه
منذ سنوات طوال.

حسن النواب

لوس اجنلس -الزمان
سويفت،  تايلور  األمريكية،  املطربة  اعلنت 
العام  لبقية  الغنائية  حفالتها  إلغاء  أمس، 
"كورونا"  فيروس  جائحة  بسبب  الحالي، 

املستجد.
إن  الشهيرة  املطربة  باسم  املتحدث  وقال 
إلغاء  مع  تماشيا  اُتخذ  إلغاء حفالتها  "قرار 
العالم،  أنحاء  في جميع  األحداث  من  العديد 
الصحة  مسؤولي  لتوجيهات  اتباعا  وكذلك 
معجبيها  سالمة  على  للحفاظ  محاولة  في 
الفيروس  انتشار  من  الحد  في  واملساعدة 
برس"  "أسوشيتد  وكالة  بحسب  التاجي"، 

لألنباء.
وأشار املتحدث إلى أن حفالت تايلور سويفت 
العام  والبرازيل ستقام  املتحدة  الواليات  في 
اإلعالن  سيتم  جديدة  بتواريخ   2021 املقبل 

عنها في العام الحالي.
يشار إلى أن تايلور سويفت حائزة على لقب 
"أعلى املوسيقيني ربحا خالل 2019"، بحسب 

بيانات مجلة "فوربس".
"فوربس"،  مجلة  قائمة  "سويفت"  واعتلت 
 185 بلغت   2019 خالل  أرباحا  حققت  أن  بعد 
ألبومها  مبيعات  بفضل  وذلك  دوالر،  مليون 
الغنائي الجديد، وصفقتها الجديدة مع شركة 
الغنائية،  وجولتها  ميوزيك"،  "يونيفرسال 
تحقيقا  غنائية  جولة  كأكثر  صنفت  التي 
للمبيعات في تاريخ الواليات املتحدة، بأرباح 

تجاوزت 266 مليون دوالر.
سويفت  تايلور  تنضم  أخرى،  ناحية  من 
بث  في  وينفري  وأوبرا  لوبيز  جنيفر  إلى 
األسبوع  هذا  نهاية  في  خاص  تلفزيوني 
سيقر بجهود العاملني في الخطوط األمامية 

ملواجهة تفشي فيروس كورونا املستجد.
وبحسب "رويترز"، أعلن عن حدث "عالم واحد 
املوسيقى  من  مزيج  وهو  املنزل"،  في  مًعا 
والكوميديا والقصص من األطباء واملمرضات 

وعمال البقالة.
أبريل   18 في  السبت  اليوم  البث  وسيتم 
ساعتني  يستغرق  الذي  للعرض  الجاري، 
عبر العديد من شبكات التلفزيون في أمريكا 
أكبر  في  السبت  مساء  والعاملية  الشمالية 
عمال  مع  التضامن  إلظهار  اآلن  حتى  جهد 

الخطوط األمامية.

تايلور سويفت األعلى ربحًا
بني املطربني ترحل حفالتها الى 2021

لندن - الزمان
عن  الستار  الصينية   Blackview شركة  أزاحت 
هاتف زودته بكاميرات حرارية قادرة على العمل 
الدامس.  الظالم  في  اخملتلفة  األجسام  ورصد 
 BV9800 Pro وتبعًا لـ "روسيا اليوم"، فإن هاتف
العدسة  ثالثية  أساسية  بكاميرا  يأتي  اجلديد 
فيها مستشعر حراري قادر على رصد األجسام 
أو  الليل وظروف اإلضاءة املنخفضة  احلية في 

املعدومة.
 )48+48+5( بدقة  الكاميرا  هذه  وتأتي 

 16 فبدقة  األمامية  الكاميرا  أما  ميغابيكسل، 
 ،f/2.0 عريضة  عدسة  وبفتحة  ميغابيكسل، 
نوع  من  خاص  بصري  مستشعر  وفيها 
اجلهاز  هذا  ويعمل    .OmniVision OV16885
 Cоrtex-A73 نوع  من  النوى  ثماني  مبعالج 
بتردد 2.1 غيغاهيرتز، وذاكرة وصول عشوائي 
ذاكرة  أما   ،LPDDR4X نوع  من  غيغابايت   6
غيغابايت   256 فبسعة  فيه  الداخلية  التخزين 
قابلة للتوسيع. وحصل هذا الهاتف على هيكل 
وعلى  والغبار،  واملاء  للصدمات  مقاوم  متني 

 NFC وشريحة   ،FM الراديو  إلشارات  مستقبل 
 6580 بسعة  كبيرة  وبطارية  اإللكتروني،  للدفع 

ميلي أمبير تكفيه ليعمل 5 أيام متواصلة.
كما زود مبنفذ USB-C، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، 
املواقع  A-GPS وGPS وBeiDou لتحديد  وأنظمة 
لبطاقات  ومنفذين  الصناعية،  األقمار  عبر 
الذكي  الهاتف  استعمال  ميكن  فيما  االتصال. 
أو اجلهاز اللوحي املزود بنظام غوغل أندرويد 
كاميرا ويب بفضل التطبيقات املناسبة، وال يهم 
إذا كان اجلهاز قدميًا أو حديثًا، ولكن املهم أن 

نفسها،  بالشبكة  يكون اجلهاز احملمول متصاًل 
اجلهاز  أو  توب  الالب  جهاز  بها  يعمل  التي 
املزودة  الذكية  للهواتف  وبالنسبة  املكتبي. 
التطبيق  أندرويد، ميكن استعمال  بنظام غوغل 
Droidcam Wireless Webcam اجملاني، الذي يتيح 

صغير  برنامج  وهناك  والصورة،  الصوت  نقل 
اجلهاز  أو  توب  الالب  جهاز  على  يثبت   Client
أو  ويندوز  مايكروسوفت  بنظام  املزود  املكتبي 
برامج  الصغير  البرنامج  هذا  ويوفر  لينوكس، 

التشغيل الالزمة وإنشاء االتصال.

جهاز لرصد االجسام في الظالم 
كيف تستعمل الهاتف الذكي مثل كاميرا ويب؟ 

برلني - لوس اجنلس - الزمان 
قالت الدكتورة زيبيله جورليتز نوفاكوفيتش 
بصفة  احلامل  يهاجم  املثانة  التهاب  إن 
هذه  بطبيعة  تتعلق  ألسباب  وذلك  خاصة، 

الفترة.
األملانية  النساء  أمراض  طبيبة  وأوضحت 
يؤدي  "البروجيستيرون"  احلمل  هرمون  أن 
إلى إرخاء العضالت، ومن ثم تتسع املسالك 
الوزن  بسبب  املثانة  تهبط  كما  البولية. 

املتزايد للرحم.
الرغبة  في  املثانة  التهاب  أعراض  وتتمثل 
أثناء  بحرقان  والشعور  التبول  في  امللحة 
التبول وعكارة البول ورائحة البول الكريهة 
البطن والظهر،  وآالم في اجلزء السفلي من 

باإلضافة إلى احلمى والغثيان والقيء.
الوقت  في  املثانة  التهاب  عالج  ويجب 
والدة  حدوث  خطر  يرفع  ألنه  املناسب 
يتم  العالج  بأن  علمًا  إجهاض،  أو  مبتسرة 

بواسطة املضادات احليوية.
الواليات  في  الباحثني  من  فريق  ابتكر  فيما 
املتحدة مرحاضًا ذكيًا ميكنه رصد املؤشرات 
اخملتلفة  باألمراض  اإلصابة  على  تدل  التي 

عن طريق حتليل فضالت االنسان.
ويستطيع املرحاض الذي طوره باحثون في 
مختبر "ساجنيف سام جامبهير" في الواليات 
الدالالت  من  سلسلة  يكتشف  أن  املتحدة 
تعكس  والتي  والبراز  البول  في  املوجودة 
األمراض  من  متنوعة  بسلسلة  اإلصابة 

الكلى  وأمراض  السرطان  أنواع  بعض  مثل 
واجلهاز الهضمي.

املراحيض  مع  الذكي  املرحاض  ويتشابه 
ولكنه  الشكل اخلارجي،  التقليدية من حيث 
يحتوي في داخله على مجموعة من أجهزة 
عملية  جتري  التي  واالستشعار  القياس 

حتليل سريع للفضالت البشرية.
الفحص  نتائج  بإرسال  املرحاض  ويقوم 
احلوسبة  بنظام  تعمل  خاصة  منظومة  إلى 
مكان  في  بها  االحتفاظ  أجل  من  السحابية 
استدعت  ما  إذا  منها  واالستفادة  آمن 

الضرورة.

التهاب املثانة يهاجم احلوامل
ومرحاض ذكي لتشخيص األمراض 
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القاهرة- مصطفى عمارة 
أثار املنتج صادق الصباح جداًل كبيرًا بعد 
تصريحات تليفزيونية، كشف فيها عن حمل 
النجمة اللبنانية نانسي عجرم في مولودها 
مسلسل  عن  حديثه  خالل  وذلك  الرابع، 
»سكر زيادة« أثناء حلوله ضيفًا في برنامج 

»يحدث في مصر«.
من  كان  عجرم  نانسي  إن  صادق  قال  و 
إحدى  في  كضيفة شرف  تحل  أن  املفترض 
حلقات املسلسل الذي يستضيف الكثير من 
العامة  التعبئة  حالة  إعالن  أن  إال  النجوم، 
االحترازية  اإلجراءات  ضمن  لبنان  في 
موضحًا  ذلك،  دون  حالت  كورونا  ملكافحة 
أنها اكتفت بتسجيل تتر املسلسل، واضاف: 
»أعتقد أيضًا أنها حامل، ولذلك لم تستطع 

املشاركة بالتصوير«.
حول  »الصباح«  شركة  صاحب  لسان  زلة 
التساؤالت  من  الكثير  أثارت  نانسي،  حمل 
عن حقيقة األمر، خاصة أن الفنانة اللبنانية 
لم تعلن عن ذلك رسميًا، إال أنها قررت حسم 
عن  تردد  ما  فيها  نفت  بتصريحات  األمر 
حملها الرابع، وقالت: »لست حاماًل والحمد 
بهّن  علّي  اهلل  أنعم  بنات  ثالث  لدّي  هلل 

وكفاني ربي«.
طبيب  من  متزوجة  عجرم  نانسي  أن  ُيذكر 
األسنان فادي الهاشم، وقد ُرزقت منه بثالث 

بنات هن »إيال وميال، وليا«.
من ناحية أخرى، انتهت نانسي من تسجيل 
نبيلة  للنجمات  زيادة«  »سكر  مسلسل  تتر 
عبيد، نادية الجندي، سميحة أيوب، وهالة 
خالد  الشاعر  كلمات  من  واألغنية  فاخر، 
تاج الدين، ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد 

إبراهيم.

نانسي عجرم تعّلق 
على أنباء حملها

في  السلطات  اعلنت   - ب(  ف  مابوتو-)أ 
اكثر  احد  سلمت  انها  االحد  موزمبيق 
البرازيل  في  املطلوبني  اخملدرات  مهربي 
دوس  اباريسيدو  جيلبرتو  وهو  بلده  الى 

سانتوس الذي أوقف في مابوتو االثنني.
في  موزمبيق  في  الداخلية  وزارة  وقالت 
بيان إن املشتبه فيه مت ترحيله إلى البرازيل 
البالد بشكل غير قانوني« و«سلم  »لدخوله 
مذكرة  مبوجب  البرازيلية  الشرطة  إلى 

توقيف دولية«.
وقالت الشرطة التي وزعت صورا للمشتبه 
طائرة  في  أثناء صعوده  اليدين  مكبل  فيه 
صغيرة على الصحافة، إن دوس سانتوس 
طائرة  في  السبت  مساء  موزمبيق  غادر 
أباريسيدو  وجيلبرتو  برازيلية.  عسكرية 
هو  بـ«فومينيو«  املعروف  سانتوس  دوس 
إجرامية  مجموعة  أكبر  في  بارز  عضو 
كابيتال  »فرست  البرازيل  في  منظمة 
عشرين  من  أكثر  منذ  هارب  كوماندوز« 
البرازيلية.  الفدرالية  للشرطة  وفقا  عاما 
وتعتبره السلطات في برازيليا »أكبر مورد 
عن  و«املسؤول  املنظمة  في  للكوكايني« 

إلى بلدان  إرسال أطنان عدة من اخملدرات 
مختلفة«.

اخملدرات  مهرب  على  القبض  ألقي  وقد 
شرطتا  نفذتها  عملية  سياق  في  هذا 
البرازيل وموزمبيق مبشاركة الدبلوماسية 
البرازيلية ووزارة العدل األميركية والوكالة 

األميركية ملكافحة االجتار باخملدرات.

موزمبيق تسلم البرازيل 
أكبر تاجر مخدرات


