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"بيت الشعر العراقي" ..بيان ومؤتمر في نهاية حزيران
بغداد  -الجورنال

مل تعرف جت��ارب بيوت ال�شعر يف املنطقة العربية
عدة
الكثري من النجاح واال�ستمرارية ،وقد يعود ذلك �إىل ّ
عوامل ،لعل على ر�أ�سها متويل الربامج الثقافية وكيفية
احل�صول على دعم مادي لها� ،إىل جانب الكيفية التي
ينظر بها القائمون على هذه امل�ؤ�س�سات �إىل �أدوارهم،
هل يريدونها م�ؤ�س�سات تقليدية بريوقراطية مملة� ،أم
فاعلة م�ؤثرة وتفكر خارج ال�صندوق.
لعل جتربة "بيت ال�شعر العراقي" قد �شابهت بيوت
ال�شعر العربية وامل�ؤ�س�سات الثقافية امل�ستقلة من حيث
تعرث حماوالتها يف العثور على دعم ثابت لأن�شطتها،
لكنها خالفتها يف �أمور �أخرى .فمنذ ت�سجيله ر�سمي ًا
كمنظمة ثقافية م�ستق ّلة ،عام  ،2014حاول القائمون
ّ
على "البيت" �أن تكون براجمهم تفاعلية خارجة

عن امل�ألوف ومرئية للمجتمع العراقي و�أن ال تكون
مقت�رصة على ال�شعر ،لكن ذلك ك ّله تو ّقف عند عام
.2017
عدة حماوالت
بعد
واجه
"البيت"
أن
�
إىل
�
البيان،
ولفت
ّ
وم��ب��ادرات م��ا تواجهه امل�ؤ�س�سات الثقافية غري
املادي لهذه
احلكومية� ،أال وهي"حقيقة انعدام الدعم
ّ
امل� ّؤ�س�سة امل�ستق ّلة التي حافظت على وجودها بعيداً عن
الإمالءات � ّأي كان �شكلها ،والتي �أجربت الهيئة الإدارية
املنظمة لل�سبب
يف دورتها الثانية على �إغ�لاق مقر
ّ
الثقافية
"بيت"
املذكور �أعاله و�إيقاف �إ�صدار جملة
ّ
الف�صلية".
ّ
"تقدمت �إدارة البيت
طوال
�شهور
ومنذ
أنه
�
البيان
وذكر
ّ
التجارية ورجال الأعمال بهدف
ال�رشكات
من
لعدد
ّ
دعم �إجراء امل�ؤمتر االنتخابي لبيت ال�شعر يف دورته
الثالثة" ،م�ؤكداً �أن امل�ؤمتر "ي�ستدعي تو ّفر املمكنات

املادية التي مل تتح ّقق ح ّتى هذه اللحظة ال�ست�ضافة
ّ
الوفود من جميع حمافظات العراق" .و�أو�ضح القائمون
على البيت �إنهم يف انتظار "فر�صة دعم �أخرية" ،م�ؤكدين
على تنظيم امل�ؤمتر يف �أواخر حزيران /يونيو املقبل
حتى ولو من دون �أي متويل ،مو�ضحني "�إذا و�صلنا
�إىل طريق م�سدود بالكامل� ،سنلج�أ – ونحن هنا �أمام
خيار بديل وا�ضطراري� -إىل اعتماد نتائج م�شاوراتنا
ك��ل م��ن "نقابة
وت��داول��ن��ا احل���ايل م��ع ال��زم�لاء يف ّ
الفنانني العراقيني" وم�رشوع "بغداد مدينة للإبداع
الفعالية الدميقراطية يف
الأدبي" ،بهدف �إج��راء هذه
ّ
تدبر م�ستلزمات �إقامة امل�ؤمتر و�ضمان
بغداد ومن �أجل ّ
ا�ستمرارية جتربتنا التي نالت املتابعة واالحرتام من
الثقافية".
قبل الفاعلني يف ال�ساحة
ّ
نبه بيان "بيت ال�شعر العراقي" �أي�ض ًا
يف هذا ال�سياقّ ،
ومر به من ت� ّأخر لي�س
�صعوبات،
من
مير به
ّ
�إىل �أن ما ّ

"التحديات التي تقف يف وجه العمل
�إال منوذج ًا على
ّ
الثقايف امل�ستقل" يف العراق .كما ذكر بع�ض الأن�شطة
الأ�سا�سية التي ُقدمت خالل الأع��وام  2014وحتى
 ،2017مثل "�أول جائزة لق�صائد الأطفال دون �سن
ال��ـ  12وج��رى توثيقها يف كتاب "نب�ض الكتابة"
 ،2014واالحتفاء بفنون �أخرى جتاورت مع ال�شعر
فن الت�شكيل وال�صورة الفوتوغرافية
يف
فعالياته ،مثل ّ
ّ
وامل�رسح على مدار الأعوام  2015و 2016و."2017
للمارة" التي
تطرق البيان �أي�ض ًا �إىل جتربة "مقاطع
ّ
احتفى البيت من خاللها بـ "مقاطع � 65شاعراً �أغلبهم
�شعري ًا داخل العراق وخارجه،
من الأ�سماء الفاعلة
ّ
حيث ُعلقت مقاطعهم على جدران املدار�س والكليات
واملقاهي واملكتبات ويف ال�شوارع الرئي�سة ببغداد
فن الغرافيتي يف جت�سيد �صور ال�شعراء) ،يف
(م�ستخدم ًا ّ
ظروف عامة معروفة للجميع على امل�ستوى الأمني".

حظك

7

اليوم

احلمل
�س��جل ان االو�ض��اع املهني��ة تتجه نح��و منعطف �آخر
ت�شعر به يف الأ�س��ابيع الالحقة ،وتكون خالق ًا ومبدع ًا
وتعال��ج ق�ض��ايا مالي��ة او تخو���ض مفاو�ض��ات م��ع
م�ؤ�س�سة او مرجع كبري
ً متار���س جاذبي��ة �س��احرة ومتل��ك ق��درة عل��ى �إقن��اع
احلبيب مبواقفك و�آرائك

الثور
تتعزز االو�ض��اع املهنية وتوحي اليك بافكار جديدة
لك�س��ب امل��ال ،فتفك��ر يف توظيف��ات وا�س��تثمارات
وتعي�ش فرتة متحركة جداً
يث�ير ه��ذا الي��وم ردات فع��ل باجت��اه ق�ض��ية تخ�ص
الزوج �أو ال�رشيك وت�ش�ير اىل عالقات عاطفية مربكة
وتنذر ببع�ض اخلالفات

الوزاء
ج
تك�بر تطلعات��ك فرتن��و اىل من�ص��ب جدي��د لتعزيز
موقع��ك يف العمل ،وال �س��يما �أن الظ��روف مالئمة
للقيام بخطواتك ،فكن جاهزاً على �أكمل وجه
تتعر���ض لأو�ض��اع �ص��عبة حتت��اج فيه��ا لوقوف
ال�رشيك اىل جانبك لتتجاوزها

الرسطان
ي�س��عى بع�ض��هم اىل توريط��ك يف �أم��ور غ�ير
مهمة بغية الإيقاع بك ،فكن جاهزاً للرد
يقنعك ال�رشيك بوجهة نظره �إىل بع�ض الأمور،
فعلي��ك �أن مت�ض��ي معه وقت ًا �أطول لت�ص��ل �إىل
النتائج اجليدة

االسد

ترب��كك احلياة املهنية وتو ّل��د �رصاع ًا وازدواجية،
وقد تُعاين مناف�سة مع زميل �أو زميلة ،ورمبا يدور
�رصاع بينهما
�إذا كنت على و�شط االرتباط قد تتخذ قرارات كبرية
مهمة يف حياتك ينتج منها تغري يف منط عي�شك

العذراء

 3أشهر

كشفت حقيقة
"آيفون" الجديدة

تراجع��ت مبيعات �آيفون بن�س��بة  17يف املئة خالل الربع امل��ايل الأول من العام
اجلاري ،و�سط ا�ستمرار معاناة �أ�شهر منتجات ال�رشكة الأمريكية.
وي�ش��كل هذا االنخفا�ض �أك�بر انخفا�ض يف مبيعات �آيفون على الإطالق ،بح�س��ب
ما ذكرت وكالة "رويرتز" .جاء ذلك فيما �أعلنت �أبل عن عوائد من مبيعات �آيفون
بلغ��ت  31.5ملي��ار دوالر ،وه��ي �أك�ثر من ن�ص��ف عوائ��د ال�رشك��ة ،عموما خالل
ال�شهور الثالثة الأوىل من العام احلايل ،التي بلغت  58مليار دوالر.
وت�أتي هذه املبيعات �أقل قليال عن تقديرات املحللني البالغة  31.10مليار دوالر
وفقا لبيانات من "فاكت �ست" .وتعترب هذه الأنباء �أقل "�سوداوية" من التوقعات،
حيث ارتفع �سعر �سهم �أبل بن�سبة  5يف املئة ،بعد �ساعات على بدء التداول ،بينما
�أعلنت ال�رشكة الأمريكية �أنها ب�صدد �رشاء  75مليار دوالر من �أ�سهمها ،بح�سب ما
ذكرت �صحيفة "غارديان" الربيطانية.

أطعمة "يجب نسيانها" إن
كنت تعاني ارتفاع ضغط الدم
يظ��ن كثريون �أن ارتفاع �ض��غط ال��دم ميكن عالجه
ببع���ض الأدوية ،ورمبا ين�س��ون �أن النظام الغذائي
يلع��ب دورا كب�يرا يف احلفاظ على �ض��غط الدم يف
امل�ستوى الأف�ضل.
ويقول اخلرباء �إن اتباع نظام غذائي غني باحلبوب
الكامل��ة والربوتين��ات ال�ص��حية ،مث��ل البقولي��ات
واللح��وم اخلالي��ة من الده��ون ومنتج��ات الألبان
قليلة الد�س��م واخل�رضاوات والفواك��ه ،يعترب مثال ًيا
�إذا كنت تعاين من ارتفاع �ضغط الدم.
ون�ستعر�ض هنا � 10أطعمة ين�صح اخلرباء بتجنبها
عن��د الإ�ص��ابة بارتفاع �ض��غط الدم ،وف��ق ما ذكر
موقع "�ستاندر ميديا" الربيطاين.
امللح
�إن �أف�ض��ل طريقة للتحكم بكمي��ة امللح يف الطعام،
�أن تعد الطعام بنف�س��ك .و�إن كنت م�ضطرا للأكل يف
مطع��م ،فاطل��ب من الن��ادل عدم �إ�ض��افة امللح �إىل
الطعام .فامللح �أبرز الأطعمة التي ترفع �ضغط الدم.
الكحول
يعد الإفراط يف �رشب الكحول �أحد م�سببات ارتفاع
�ض��غط الدم .وف�ض�لا عن ذلك ،ف�إن تن��اول الكحول
ب�ش��كل دائم ال ي�ؤدي فقط �إىل م�شكالت طويلة الأمد
يف �ضغط الدم ،لكنه يقلل �أي�ضا من فعالية �أدويته.
البيتزا
البيتزا ،ما مل تكن م�صنوعة يف البيت ،حتتوي على
ن�س��بة عالية من ال�ص��وديوم من العج�ين واللحوم
امل�ص��نعة واجل�بن وال�صل�ص��ات .وه��ذه الأطعم��ة
الغنية بامللح ت�ساهم يف ارتفاع �ضغط الدم.
احل�ساء �رسيع التح�ضري
ق��د يحتوي احل�س��اء اجلاهز املجف��ف على عنا�رص
مغذية للج�س��م ،لك��ن هذه املنتجات حتتوي �أي�ض��ا
على م�س��تويات عالية من امللح .لذا ،ين�صح اخلرباء
باختي��ار غ�ير اململ��ح منها� ،أو �ص��نع احل�س��اء يف
البيت.

كلمات

حمل
ّ

هذه التطبيقات..
وال تهلع إذا ضاع هاتفك!

معر���ض ل�رسق��ة هاتفه �أو �ض��ياعه يف � ّأي وق��ت من الأوق��ات ،لذلك ال ب ّد
اجلمي��ع ّ
من اتخاذ بع�ض الإجراءات جتاه تلك امل�ش��كلة� ،أ�سهلها تنزيل تطبيقات ت�ساعد يف
�إ�س�ترجاع الهاتف �إذا ما رُ�سق �أو حتديد مكانه يف � ّأي وقت كان وحمو املحتويات
م��ن بع��د .وعلى الرغم م��ن وجود تطبيقات خا�ص��ة من غوغل و�آبل مثبتة م�س��بق ًا
على الهوات��ف مث��ل ""Find my iPhoneو" ،"Find My Deviceهنالك
�أي�ض�� ًا الكثري من التطبيقات الأخرى التي توفر الكثري من املزايا ون�سبة عالية من
الأمان .ومن �أبرزها:
 :lookoutيحتوي هذا التطبيق على مميزات �أمان خمتلفة .فهو قادر على تت ّبع
اجله��از ،لكنه يعمل كم�ض��اد للربجميات اخلبيثة �أي�ض��اً .كذلك يوف��ر هذا التطبيق
مي��زة �إغالق الهات��ف عن بعد �أو حذفه متاماً ،بالإ�ض��افة �إىل �إمكانية �أخذ ن�س��خة
�إحتياطية من اجلهاز و�سج ّل املكاملات.

فيسبوك

يجري أكبر تغيير في تطبيق
الهواتف منذ خمس سنوات

�أعل��ن الرئي���س التنفي��ذي لـ"في�س��بوك" م��ارك زوكربريج خ�لال م�ؤمتر مط��وري ال�رشكة
ال�س��نوي "� ،"F8أن "في�س��بوك" �س��يقوم ب�أك�بر تغي�ير يف تطبيقه للهواتف يف ال�س��نوات
اخلم�س املا�ضية .وميثل الإ�صدار اجلديد من التطبيق خطوة نحو ر�ؤية جديدة ،تركز على
اخل�صو�ص��ية ،وقال زوكربريج �إن الن�س��خة اجلديدة للتطبيق �ستعزز من دور املجموعات
" "groupsبدرجة �أكرب من الت�صميمات ال�سابقة ،ح�سب ما نقلت قناة "�سي �إن بي �سي"
الأمريكية .و�أ�ض��اف الرئي�س التنفيذي لل�رشكة �أن التطبيق �س�يركز ب�شكل �أكرب على «جعل
املجتمعات مركزية مثل الأ�ص��دقاء» ،كما �س��يكون ت�ص��ميم التطبيق �أكرث ب�س��اطة ،وقال
�ض��احك ًا« :مل يعد التطبيق لونه �أزرق» ،م�ش�يراً �إىل �أنه �س��يتم حتديث �أيقونة "في�س��بوك"
�أي�ض�� ًا .وق��ال زوكرب�يرج �إن ال�رشك��ة �س��تتخذ تدابري احرتازي��ة للت�أكد من �أنه��ا ال توجه
امل�ستخدمني نحو االن�ضمام �إىل جمموعات مت �إن�شا�ؤها بغر�ض ن�رش املعلومات اخلاطئة،
وهي م�شكلة مت انتقاد "في�سبوك" ب�سببها ب�شدة خالل العام املا�ضي.

متقاطعة

�إذا �أقف��ل الب��اب يف وجه��ك فال ت�ض��طرب وال تقم
الدنيا وال تقعدها ،لأن باب ًا جديداً �سيفتح حتم ًا
م�س���ألة طارئة توجب عليك اق�تراح افكار متنوعة
للو�ص��ول اىل تو�ض��يح بع�ض الأمور م��ع ال�رشيك،
القيام ببع�ض التمارين الريا�ضية مردوده ايجابي

ز
امل�ان
ي

ي��وم جيد وم���ؤات متام�� ًا ملنح��ك الإرادة واجلر�أة
القوي��ة والكافي��ة القتح��ام جم��ال جدي��د بع��زم
وثب��ات ،ومينح��ك �أي�ض�� ًا الفر�ص��ة للتحال��ف م��ع
االقوي��اء  ،على الرغ��م من بع�ض الهدوء ال�س��ائد،
ومر�ض جداً ويف�س��ح
تتط�� ّور الأحداث ب�ش��كل جيد
ٍ
هذا اليوم يف املجال �أمام الأحباء

العقرب

يتطلب منك العمل بذل املزيد من اجلهد ،وكل
ما عدا ذلك لن يكون يف م�صلحتك يف الأيام
املقبلة
ال تكن �أناني ًا وحاول �أن تت�شارك مع ال�رشيك
يف اتخاذ القرارات احلا�س��مة وخ�صو�ص�� ًا �أن
بع�ضها م�صريي

القوس

ح�ين تعمل بجه��د كبري ف��� ّإن اجلميع �سي�س��عى
لكي تن��ال حقك ،وهذا �سي�ش��عرك بارتياح كبري
و�سعادة بالغة
علي��ك تو�ض��يح بع���ض النق��اط العالق��ة ،و�إال
ف�إ ّنك �س��تبقى رهن ال�شكوك ،وذلك لن يكون يف
م�صلحتك

الدي
ج

ال تهتم بت�رصفات الآخرين ،فكثري منهم يعتمدون
ا�س��لوب ًا خا�ص�� ًا لدفعك اىل اتخاذ قرارات ع�شوائية
وغري مدرو�سة
علي��ك ان ترتك املج��ال لل�رشيك للتعب�ير عن ر�أيه،
فقد تكون ن�صيحته مهمة ويف مكانها ال�صحيح

الدلو
�أح�� ّذرك م��ن ا�س��تثمارات جمازف��ة �أو مواجه��ات م��ع
ال�س��لطة ،قد حت�ص��ل تغيريات بالن�س��بة �إىل الأمور ،لذا
�أدعوك �إىل الرتوي يف املجال اال�ستثماري واملايل
ن��زاع مع �أحد �أف��راد العائل��ة وبع�ض التهدي��دات التي
تتعلق بعالقة وخالفات وانف�صال

تجربة مثيرة للجدل  ..علماء يطورون أعضاء بشرية في الحيوانات
يعم��ل علماء يف جامع��ة طوكيو اليابانية عل��ى م�رشوع طموح
يرمي حلل م�شكلة البحث عن �أع�ضاء ب�رشية بغر�ض زراعتها.
ووفق ما �أوردت وكالة �أنباء "�شينخوا" ال�صينية ،ف�إن الباحثني
يعملون على ت�ش��كيل بنكريا�س من خاليا جذعية ب�رشية ،لتزرع
يف اخلنازير ،بحيث تتطور الحقا لع�ضو كامل جاهز للزراعة.
ونقلت الوكالة عن الربوفي�س��ور هريوميت�س��و ناكو�شي امل�رشف
عل��ى البحث ،قول��ه �إنه يتوق��ع �أن تب��د�أ اليابان عملي��ات تنمية
الأع�ضاء الب�رشية يف �أج�ساد احليوانات خالل عام واحد.
ويخطط فريق ناكو�شي ال�ستخدام اخلاليا اجلذعية املحفزة بكل

جزئياته��ا لإع��ادة �إنتاج بنكريا�س ،وذل��ك لقدرتها على التطور
لأي نوع من اخلاليا.
كذل��ك تتمي��ز تل��ك اخلالي��ا بقدرته��ا على الت�ش��كل م��ن اخلاليا
البالغ��ة دون احلاج��ة �إىل �أجنة ،وهو ما �سي�ش��كل نقطة �إيجابية
حتل م�شكالت عدم توافق الزرع.
و�س��يحقن العلماء خاليا جذعية حمف��زة يف جنني خنزير معدل
وراثي��ا ويفتقد الق��درة على تطوير ع�ض��و البنكريا�س ،ويو�ض��ع
بعدها اجلنني يف رحم بديل.
وقب��ل الوالدة� ،س��يتم �إخراج اجلنني لفح�ص �أن�س��جة البنكريا�س

امل�س��تمدة من اخلاليا اجلذعية املحفزة الب�رشي��ة ،ومدى كفاءة
عملها.
وي�أم��ل فريق العلم��اء الياباين يف ا�س��تخدام البنكريا�س املعدل
وراثي��ا لع�لاج مر�ض��ى ال�س��كري يف غ�ض��ون ال�س��نوات الع��شر
القادمة.
وكان��ت وزارة التعلي��م والعل��وم الياباني��ة ق��د �أعط��ت ال�ض��وء
الأخ��ضر لعملي��ة البح��ث املث�يرة للج��دل يف الأول م��ن مار�س
املا�ض��ي ،والت��ي تنطوي على زراع��ة خاليا ب�رشية يف �أج�س��ام
حيوانات للو�صول �إىل �أع�ضاء ب�رشية متكاملة.

احلوت
جتري الرياح بخالف ما تتمناه وتع ّر�ض وظيفتك
وم�ص��احلك للأخطار ونف�سك للم�س��اءلة القانونية
واملحا�سبة
ه��ذا اليوم مهم ج��داً وقد يحمل �إليك جناح ًا باهراً
��شرط التعام��ل م��ع ال�رشي��ك بهدوء
وحكمة وم�س�ؤولية

