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كلمة العدد

باستقبال العام اجلديد

جزر ككريباتي وسامو هيي ووليا اليميدن
التي تحتفل بقيدو اليعيا اليجيدييد وجيزر
هاواي هي وخر المنياقيا احيتيفياه بي ي
المناسبة التي وصبيحيت واحيدة مين وهي
ووروع ووقدس وعياد البشرية ،وميا عياد
اهحتفال ب ا واستقبال إقاللتي يا ييقيتيصير
علا قائفة ب ات ا رغ الخصوصية اليتيي
تتمتع ب ا.
من بداية نيسان (كيانيون الولت تسيتيعيد
الييكييمييييير ميين الشييعييو لييتييصيينييع فييرحي ييا
باستقبال قالئع العا الجديد حيييي ييقيو
الجميع بالتحضير ل لك اليو المجيد.
ففي ليلة  07/ 10وهو اليو الخير في
الش ي يير الخييييير ميين كييل عييا  ،تييتييرق ي
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هيئة التحرير

الييبييشييرييية بييمييخييتييل ي م ي اهييب ي ييا ووقييييياف ي ييا
وجنسيات ا وبأنواع اليقيقيوس واهحيتيفياهت،
إسدال الستار علا ليل ه ا اليييو  ،ليتيومي
في الكون لحظة جديدة تحمل ميعي يا اليتيفيا ل
ببشائر عا جديد وتمنيات بأن يكيون قيدومي
عا سعد ومسرات وومان وكرامات ومحبة.
في العراق بات اهحتفاء بقيدو روس السينية
شعيرة تدل علا ما يكن اليميواقين اليعيراقيي
من ح وتفيا ل وتيرقي ليفيرم قياد يي يمير
الوقن بالقمأنينة والسال  ،وليقياليميا تيرقيبي
الناس ومازالوا ي مينيون وييرتيجيون قيدومي
محمال بالحرية اليحيقيييقييية والمين والسيال
والحياة الحرة الكريمة.
احتفاهت وهيلينيا فيي اليعيراق بيعيييد اليميييالد
اليمييجييييد وروس السيينية ،لي ييا قييعي ودههت
خاصة كون ا تحمل معان كبيرة ،وول يا حي
العراقيين للحياة وتفا ل الدائي بيأن اليقياد
سو يكون وفضيل ميميا سيبيقي  ،ويضيا في ن
احتفال القوائ من غير المسيييحييييين بي ي

رئيس التحرير

فرات المحسن

في عملية جبيانية
وقدمت عصيابيات
الييييييجييييييريييييييميييييية
الييمييسييلييحيية عييلييا
اقيييييييييتيييييييييحيييييييييا
منزل الصحيفييية
والييييينييييياشيييييقييييية
اليميدنييية السييييدة
وفرام شوقي ،وبصفة ج ة ومينييية حيكيومييية،
وبعد ون روعوا واعتدوا علا عائلة الصحفييية
وفييرام وسييرقييوا بييعي ومييوالي ييا وسيييييارتي ييا
الخاصة اختقفوها من منزل ا واقيتيادوهيا إليا
ج ة مج ولة.
نحن مجموعة كيبيييرة مين نياشيقييين ودعياة
اليحيقيوق اليميدنيييية والييمي ينيييية فييي اليمييميليكيية
السوييديية ومين ميخيتيلي وقيييا وقيوميييات

اإلخراج الصحفي

نبيل البازي

المنياسيبية ييعيلين بيوضيوم وصيراحية عين نيوازع
تضامنية ووعي متقد بأن اهحتفال مع وخوت من
القائفة المسيحية يحمل قع ونك ة خاصة تصير
بييوج ي ميين يييراهيين عييلييا فييرقيية وبيينيياء الييعييراق
وتناحره  ،ك لك يمرر رسالة استنكار واسيتي يجيان
لعداء العراق ولجميع من يحمل نوازع شير وبيدع
ضاللة تريد إقصاء وت يجييير ه بيل إبيادة شيرييحية
كبيرة من وهلنا ووبناءنا اهصالء الي يين كيانيوا مين
ووائييل ميين سييكيين وبيينييي وعييميير فييي هي الر
القيبة.
لنراهن دائما عيليا اليميحيبية واليتيسيامي واليقيييبية
والسال وهي كلمات قدسية تقلق ا شيعيو اليعيالي
في ليلة استقبال العا الجديد .وليكن عيا اليجيميييع
من قراء ووصدقاء صحيفتنا عا جديد سعيد ييحيميل
ل ولنا ولجميع شعو اليعيالي بشيائير اليميسيرات
والحياة الكريمة.
المجد هلل في العلا وعلا الر

السال والمسرة

الشع العراقي ،ندين بشدة ه الجريمة الينيكيراء
ونحمل الحكومة العراقية ووج زت ا المنييية كياميل
المس ولية عن ه ا الفعل الشنيع وفي نفس الوقيت
نقال السلقات باتخا اإلجراءات العاجلة لليكيشي
عن مالبسات الجريمة والج ات التيي قياميت بي يا،
ومحاسبة قوى المن المس ولة عن المنققة اليتيي
وقعت في ا الجريمة .وقبل ه ا ،العمل بشكل مكم
ودقيا علا إنقا حييياة الصيحيفييية وفيرام شيوقيي
وتحريرها من يد خاقفي ا وإعادت ا إلا عيائيليتي يا،
وتحديد الج ة المينيفي ة وإنيزال وقصيا اليعيقيوبيات
بحق ا .كما نقال بوضع ضوابق ملزمة للسيييقيرة
علا اهنفالت المني اليميتيفياقي وانيتيشيار السيالم
وعصابات الجريمية واليوقيو بيحيز بيوجي هي
القوى التي باتت تروع الناس وتسلبي ي حيقيوقي ي
اإلنسانية وتعتدي علا كيراميتي ي  .ونيقيالي ويضيا
بالكش عن جميييع عيميليييات اهخيتيقيا واليقيتيل
والترويع التي جرت وتجري يوميا وعر نيتيائي
التحقيقات ليقلع علي ا وبناء الشع العراقي

مراسلو المجلة
ستوك ول جاس هداد
يوتبوري اديسون هيدو

مالمو فاضل زيارة
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مجعياتنا

موجبات التأسيس
في االعوام االخيرة من ثمانيناا اقانارن اقامانادارم و ا ايا
تسعينياته  ،از ا أع ا اقعراقيين اقمنيمايان فاي اقساويا ،
هار ين من جحيم اقنظام اق كتاتوري اقساا او و ااحاثايان عان
حياة أفضل  ،إال إن اقعراق وهمه ومستن له قم ياااارق حايااة
وفكر هؤالء اقمهاجرين  .قن شكل وجو هم في عض اقما ن
اقسوي ي ومنها م ين " ماقمو " ثاقث أك ر اقم ن اقسوي يا ،
ظاهرة جل انت اه أ ناء اقمجتمع اقسوي ي وأثايار حاوقاهام
تساؤال ع ة  ،تاريخهم ،حاضرهام  ،ثاناافاتاهام  ،عاا اتاهام
وتناقي هم وغيرها اقكثير  ،ذقك ما حاز اقعراقيين أن يعكساوا
دورا واقعي إيجا ي قلمجتمع اقسوي ي ع ر تشكيل هيئا أو
منظم تستطيع أن تعا ار عاناهام شاكال داحايا  ،كاماا إن
حاجتهم هم اقى ي يأوياهام  ،ياعازز روا اطاهام ودا تاهام
اقعائلي ويعي اقيهم هج اقع قا اقحميميا اقاماتامايازة ايان
أ ناء اقعراق على مر اقتأريخ  ،ويحافظ على اقنيام اقاجامايالا
اقتي تر وا عليها ومحاوق عكسها اقى أجياقهم اق حنا مامان
سينشأ ويعيش في اقسوي  ،فكان فاكارة تاأسايام اقاجاماعايا
اق ريو اقذي جمع اقعراقيين حوقه فكان اقتأسيم .

املؤمتر التأسيسي االول
في حزيران من عاام  1991كاان اقاعاراقاياون فاي مااقاماو
و عض اقم ن اقنري في جنوب اقسويا عالاى ماوعا قالانااء
وضع اقل نا االوقي قتأسيم جمعي عراقي تل ي طموحاتهام
اقمشروع فتم االتااق على تأسيم " هيئ ثنافيا إجاتامااعايا
مستنل ذا ط يع وطني يمنراطي عام " فكان اقجمعيا
اقثنافي اقعراقي في ماقمو من رأ اقنور في ذقاك اقاماؤتامار
وتم وضع أسم اقعمل واقناظاام اقا اخالاي قالاجاماعايا واقاذي
مازاق تسير اقجمعي على ه اه منذ ذقك اقحين واقاى اقاياوم
مع مراعاة تغيرا هام خل عليه انسجاما مع ماتاغايارا
اقجاقي اقعراقي في ماقمو ومراعاة قلنوانيان اقساويا يا اقاتاي
تخضع قها اقجمعي عامالاهاا وإ ارتاهاا  ،وتام فاي اقاماؤتامار
اقتأسيسي إنتخاب أول هيئ إ اري قلجمعي .
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النشاطات
منذ االيام االوقى قتشكيلها أخذ اقجمعي على عاتنها مهاما ك يرة تمثل في تاوثاياو
ين أ ناء اقجاقي اقعراقي أناسهم و ينهم و ين اقمجتمع اقسويا ي  ،وقااما
اقد
الجل ذقك تنظيم فعاقيا منوع ع ة ت اين ما ين اقنيام اااعااقاياا تضاامانايا ماع
اقشعب اقعراقي واحتجاجا ض ممارسا اقنظام اق كتاتوري اقمنا اور ،وضا كال
اقممارسا اقتي تح من اقحرياا اقاعااما واقشاخادايا  ،وضا اقاااساا اال اري
واقماقي وكل ما أفرزته سياس اقمحادد من ناتاائال سالا ايا أثار عالاى تاطاور
اقمجتمع اقعراقي واز هاره وحنوق االنسان اقعراقي  ،كاالعتداما واقمظاهارا
واقوقاا االحتجاجي  ،كما قام اقجمعايا ااساتاضاافا اقاكاثايار مان اقشاخاداياا
اقسوي ي اقسياسي واقثنافي واقمجتمعي وترتيب قناءا قهم مع أ ناء اقجاقي اقعراقي
 ،كما احتضن اقجمعي اقكثير من اقاعاقيا اقاني واقثنافي اقمتاناوعا كااقاماعاارض
اقتشكيلي واالمسيا اقثنافي اقتي ين م فيها اقانانون واقكتاب واقمثناااون اعاضاا مان
نتاجاتهم في حوار ماتوح مع اقجمهور  ،وكاانا قالامانااسا اا اقاوطانايا واقا يانايا
واالجتماعي حضور ائم في فعاقيا اقجمعي مثل االحتااال ذكار ثاورة تاماوز
عائلي مناس عي ي اقاطر واالضحى  ،وإحياء ذكار اساتاشاهاا
 1951وحا
االمام علي (ع) أو ذكر استشها االمام اقحسين (ع) وذقك إقااما نا وا ثاناافايا
يحاضر فيها مختدون في اقتاريخ االس مي  ،وقم يغب عن اال اقاجاماعايا إحايااء
عض اقاعاقيا اقعراقي اقجميل مثل إقام مسا نا " اقمحي م " اقرمضانايا .كاماا
استطاع اقجمعي ومنذ سنوا ع ة واقى االن من إد ار مجل ثنافي وري اإسام
" مجل تموز" يساهم فيها كتاب ومثناون متميزون قيم فنط من اقعراق فحساب ال
من ع ة ل ان عر ي أيضا  ،وتلنى د ً إيجا يا عن متت عيها اقذين إز ا إقتاناائاهام
قلمجل قيم على دعي اقسوي فحسب ل إمت اقى ل ان ع ة مثل اقنمساا وإياطااقاياا
وأستراقيا واقمغرب واقجزائر وغيرها ،إضاف ما يدل منها اقى اخل اقعراق .
إستضاف اقجمعي ع ر تاريخها اقحافل اقكثير من اقشخداياا واقااارق اماخاتالا
االختدادا وفيما يلي أسماء واختدادا اقكثير منهم.
شخديا سوي ي

-1أنّا قين وزيرة اقخارجي سا نا -2،إيلمار ري اقو رئيم حاكاوما مااقاماو -3
ك.غ .هامر رئيم أساقا اقسوي  -4الرش أوقي رئيم حزب اقياساار  -5مااري
عضوة اق رقمان اقسوي ي-6اقسي قوسيانو عضو اق رقمان اقسوي ي -7
قين كني
اقسي اتريك عضو اق رقمان اقسوي ي  -1آن قين رغ مسؤوق اقثناف فاي حاكاوما
ماقمو  -9ريغتا واقتي كات ودحاي  -10أرنه زاريغ شاعر  -11 ،اقشااعارة
كاترين قينتز  -12اقشاعر اول نيلسون  -13،اقشااعارة كاريساتاياان قايااارث -14
اقشاعرة أنّا قينا اغر  -15 ،اقموسيني واقمغني فيين  -16كما تستضي اقاجاماعايا
في مواسم االنتخا ا اق رقماني واقمحلي اقساويا يا ماماثالاي اقاعا يا مان االحازاب
اقسوي ي قلترويل قنوائمهم االنتخا ي
اإلضاف اقى عوة كتاب ومثناون وسياسيون  ،فنانون ،شعراء و فرق فني .
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فعاليات احتادية

1

َ
فعاليات ايام الثقافة العراقية .يف مدينة كوتنبريغ السويدية

برعاية اهتحاد الديمقراقي للجمعيات العراقية في السويد
وقا البيت المقافي العراقي وجمعية المروة العراقية
وبمناسبة انتصارات قواتنا
اهمنية علا عصابات داعش اهرهابية
ويا المقافة العراقية
لاليا  71- 01تشرين الماني  /نوفمبر وتضمن التالي
معر فني تشكيلي  -فوت رافي لأليا الم كورة
الجمعة  7102/00/01الساعة السادسة افتتام
المعر
الساعة السابعة يبدو الحفل العائلي الساهر يحيي الفنان
ماهر علا DJ
السبت  7102/00/02الساعة السادسة مع الكات
والصحفي فرات المحسن
في ندوة بعنوان (متالزمات العن ت العراق كممال.
وهحد  7102/00/71حفل اختتا ويا المقافة العراقية

َ
فعاليات ايام الثقافة العراقية .يف مدينة كوتنبريغ  ..افتتاح املعرض الفني التشكيلي جملموعة ال ( ) Ort Artللفنانني العراقيني
ضمن فعاليات ايا المقافة العراقية اليتيي
وقام ا البيت المقافي العيراقيي وجيميعييية
المروة العراقية فيي ميديينية كبيوتينيبييير
السويدية برعاية اهتيحياد اليدييميقيراقيي
للجمعيات العراقية ومي سيسية ( A B
F ) ,افتت يو الجمعية اليميامين عشير
من نوفيميبير  /تشيريين اليميانيي 7102
المعر الفني التيشيكيييليي عيليا قياعية
الييبيييييت والييجييمييعييييية بييمييشيياركيية كييبيييييرة
ليمييجيمييوعية ميين الييفينييانيييين اليعييراقييييييين
المقيمين في السويد  ,وه خالد بابان ,
فيياضييل نيياصيير كييركييوكييلييي  ,م ي ييدي
الشاوي  ,عبد الكري السعدون  ,فياروق
فائا عمر  ,احمد بجاي  ,جميل جيبيار ,
سوسن العبايجي  ،روناك عزيز  ,سمير
فتوحي  ،حيقيي جياسي  ,زيينيت قياعية
العر بلوحات اليجيميييلية واعيميالي ي
الفنية المتميزة التي تينياوليت ميواضيييع
وافييكييار مييخييتييلييفيية بييأسييالييي ي الييتييعييبييييير
والتجريد وغيرها من الميدارس اليفينييية
العالمية المعاصرة .
افتت المعر السيدة امل اليمياس ( ا
بشرو ت رئيسة ال يئة اهدارية لجيميعييية
المروة العراقية  ,حيي رحبت في البدايية
بالحيضيور اليكيريي مين ابينياء اليجيالييية
العراقية وممقفي ا ميعيلينية بيدايية ( اييا
المقافة العراقية ليعيا  7102ت داعييية
الييجييميييييع لييقييضيياء اوقيياتييا جييميييييليية مييع

فعاليات ا اليميميييزة واليتيي اميتيدت ليميدة ميالمية اييا
وللفترة  01ــ  71نوفمبر .
وقد وقيمت بعد اهفتتام ومسية فنية غينيائييية جيميييلية
شارك في ا الفنان العراقي حمودي شربية فيي تيقيديي
باقة من الغاني العراقية الجميلة بمصاحبة اليعيود ,
وك لك الفنان ماهر عيليا ال ( )DJحيييي قيد هيو
الخر وجمل الليحيان والغيانيي اليعيربييية واليكيرديية
واهشورية نالت استحسان جموع الحاضرين .

اديسون هيدو  /يوتوبوري
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قيل يف بغداد

دار السال
ب دادُ يا ب

صيرتُ روحي شاقئين وزورقا
لما بفكري وبحرت كراك
واليك دجلة ب والفراتب معانقا
عقر الشواقئ من نسي نبداك
ُ
.
والنخ ُل ب
غـلبا ُء العراق حماتـ
وشموخ شمسا لزهو عُالك
.
وبصرتُ وج كب في البالد سماحة
من ول وج ٍ تعرفين عداك
.
ف ا صببرت ل فأنت وصيلـة ٌ
ه ترحمي علجا يدوس مراك
جنديةٌ شقرا ُء وكر ُ عندهــ
من ول فاقم ٍة ومن موهك
ق في ور العراق دما نا
وترا ُ
حقدا وج ال ينزفون دماك
.
ع بج ل
وقنٌ تقاسم ُ الرعا ُ
حتا غدا الغرا ُ من وفتاك
.
يُفتي علا وتر العمامة غاية
كانتْ لجل دراه ٍوضناك
.
ومفسر القرآن يُفتي صامتا
ُ
تبّا لصمتكب زائفا وفـّاك
.
إن كانت اإلفتا ُء صنعةُ عاب ٍد
إنـي كفرتُ بعال ٍوفـتاك
.
ب دادُ يا م دب الحضارة والن ـا
ورجبالـُك الف ا ُمن وحـياك

والشع ُ في قول البالد وعبرض ا
جيش وللتحرير صانب حماك
ٌ
دار السال تحيــة تـ ُ دى
ب ـدادُ يا ب
ليزهو الح ُّ في لـُقياك.
فائو اقر يعي
تموز2004 /
غا

قال الشافعي – ما دخلت بلد قق إه عددت سفرا  ,إه ب داد فاني حين دخلت ا عددت ا وقنا.
قال وبو القاس الدليمي – سافرت إلا الفاق  ,ودخلت البلدان من حد سمرقند إلا اليقيييروان ,ومين
سرندي إلا بالد الرو  ,فما وجدت بلدا وفضل ووقي من ب داد.
قال الصاح بن عباد – الصناعة في البصرة والفصاحة بالكوفة والخير بب داد .
قال الجاحظ – رويت المدن العظا بالشا والرو وغيرها فل وجد مدينة ارفع سمكا وه وجود استدارة
وه ووسع وبوابا وه وجود فصال من مدينة ب داد ,كما وكأنما صبت في قال وكأنما وفرغت إفراغا .
خق الشاعر فائا الربيعي قصيدت عن ب داد بأصالت ونبل وسعة إدراك ليجسد ميديينية بي يداد هي
التي وسرت بب ائ ا العشاق  .وها ب ا الشعراء وول بجمال ا الكتا  ,ووق مشدوها من عيظيميتي يا
الفالسفة ورجال الفكر والعل والد  .ونحن نتساءل هيل هي بي يداد اليتيي ونيجيبيت خيييرة اليعيليمياء
والمناضلين ,الشاعر فائا الربيعي علا يقين بن ا ستعبر المحنة وسو تعود كما كيانيت هن ميديينية
ب ا الشمو ه يمكن ون تقو حضارت ا جر ان الر وم ما تكالبت عليي يا .خيق الشياعير فيائيا
الربيعي قصيدت عن ب داد بأصالت ونبل وسعة إدراك ليجسد مدينة ب داد ه التي وسرت بيبي يائي يا
العشاق  .وها ب ا الشعراء وول بجمال ا الكتا  ,ووق مشدوها من عيظيميتي يا اليفياليسيفية ورجيال
الفكر والعل والد  .ونحن نتساءل هل ه ب داد التي ونجبت خيرة العلماء واليمينياضيلييين ,الشياعير
فائا الربيعي علا يقين بن ا ستعبر المحنة وسو تعود كما كانت هن مدينة ب ا الشمو ه ييميكين
ون تقو حضارت ا جر ان الر وم ما تكالبت علي ا.

األديب هيثم وايل
يوظف الرواية يف خدمة العراق
دعوة من الجمعية المقافية المندائية فيي مياليميو حيل
بيننا ضي عراقي مبدع فيي ميجيال الد  ,حيليا
ولينا من ميونخ ولمانيا علا جناحي القصة القصيييرة
والرواية ليحق بيننا معززا مكرميا ليتيوقيييع رواييتي
قاعون الشرق.
الدي هيم يكت دائما للمستقبل  ,لإلنسان ,للحياة,
واإلنسان عند غاية وهو الوسيلة وعليي هبيد مين
نصرة الخير علا الشر ,الحا علا اليبياقيل ,الينيور
علا الظال  ,فاختار شخصيات ووحدام ا من اليواقيع
ال ي ه يبحي عن القارئ خارج السوار بيل ييجيد
محاقا ب ونا التفت وو وقا .

العراق خاصة والقيقيار اليعيربييية عيامية.
الرواية الولا من المالمية هي ان ر بينيت
الرافديين واليميانييية هيي قياعيون الشيرق
والمالمة هي اليوهي  ,وربياعيييتي اليتيي لي
تنجز بعد باس العودة واليتيي كيتي ميني يا
السقر الول والخير كما يقول.

في كل ما كت ابتعد عن التعقيد اللفيظيي وميال إليا
البساقة في التعبير  ,ول ي مل ع اللفيظ ووجيميل
العبارات.

في ومسيت خاقي اليجيمي يور وبيالخي
الشبا حول وهمييية اليتيجيدييد واهعيتيمياد
علا الوسائل المتاحة لنيل مكاسي اكيبير,
وووض من خالل النيقياش ميع اليحيضيور
كفاح في سبيل الوصول إلا ما خقيق لي
ووراد فكان النيجيام حيليييفي  ,وقيد وجيا
علا كافة السئلة التي قرح ا اليجيمي يور
علي فنال استحسان الجميع.

لقد تيأمير الديي هيييمي كيميييرا بياليميجيتيميع والد
اللماني حيي من فرصا كبيرة ووتيييحيت لي كياميل
الحرية من خالل التشجييع الي ي حصيل عيلييي مين
الم سسات اإلنسانية اللمانية .وه ما كتب الديي
( مالمية قاعون الشرق ( وو لعل ا ربياعيييتي حيييي
العودة التي ل تنجز بعد ،إضافة إلا وكمر مين ميائية
وعشرين قصة ,وتصدر للكمير من وعمال اليجيالييية
العربية في ولمانيا عبر تشكيل الجمعييات وو إصيدار
المجالت.
مالمية قاعيون الشيرق ييتيزاوج فييي يا اليخيييال ميع
الواقع لتجسد وه واخقر حقبية تيارييخييية مير بي يا

كل التقدير للجمعية المندائييية فيي مياليميو
علا ه ا المسية وما قيدميتي ليليجيمي يور
الكبير ال ي حضر مسيتيميتيعيا بيميا ونيجيز
الدي العراقي هيم نافل والي فيي ميجيال
القصة القصيرة والرواية وك لك في مجال
الشعر والفن التشكيلي.
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مسرحة وفضاء اإليقاع املوسيقي
بدعوة من الجمعية المقافية العراقية وضمن موسم ا اليميتيأليا واليميزدان بيبياقيات ورد
متعددة اللوان ,قل علينا فنان يدعو للمحبة والسيال  ،تيرتسي عيليا مسياحيات وجي ي
المشرق الباس مالم وقن اسم العراق دائما ما يحاول ون ييتيحيفينيا بيجيدييد إبيداعي
الخالق .جاهدا بأفكار النيرة وصوت وحركة ونامل ون يزرع بي ور اليميحيبية واليميقيافية
الموسيقية لشعو العال كافة.
لقد تمكن الفنان ستار الساعدي القاد من سومر وحكاية كلكياميش .مين اليعيراق ار
ستار كما الجم ور في تلك المققوعة الموسيقية عيليا آلية الينياي وو
وان
الحضارات ,ومن فيماغورس ال ي كان يرى بان الكون فيي ميجيميلي ورقيا وني ي ,
اإليقاع ال ي يأتي من عما التاريخ.
النظا واهنسجا ال ي نشاهد في الكون وفي دورات السماء يشب الينيظيا واهنسيجيا
ال ي نشاهد في الموسيقا ,فضال عن ضرورت ا هقمئنان النفس البشرية وتق يرها بصوت ناي الشجي القاد من وادي الرافدين  ,بموسييقيا وإييقياعياتي
العراقية الصيلة حاول الفنان ون ييبينيي وييكيون جسيرا مين اليميحيبية
إلا هولندا بلد الجمال والفين واهزدهيار ،هينياك حيييي تيربيع عيليا عيرش السيتيا يية والسال والمتعة واللفية بييين الينياس والوقيان وبياخيتيال اليلي يات
لإليقاعات الشرقية في كونسرفتوار ,الفرقة السيمفونية ال ولندية في ومستردا .
والديان والعراق ,إن ا رسالت اإلنسانية الراقية.
من خالل محاضرت استقاع ون يحبس ونفاس المستمعين داخل القاعة بأسلوب الجميييل لقد كان الفنان ستار الساعدي يتمتع ويضا بحضور وخالقي يمبت حقيقة
في الشرم والتوومة بين الحركة التعبيرية والموسيقا ,ب يقاعات الموسيقيية وبيقيدرتي وجود عمل فني يتألا ب وبحضور المستمر بين جماهييير اليتيواقية
علا العز وصوت ناي ال ي اب ر الجميع.
إلا سماع صوت وموسيقا الراقية.
بدا باإليقاع م كدا علا إن الصوت الموسيقي بدا كصوت إيقاعي واستش د بي ليك عيليا
صرخات القفل عند الوهدة ,م توج إلا آلة الناي وشرم كيفية صنع ا والعز علي ا,
ووعقا صورة رائعة لمش د موسيقي وضا ائقة جمالية ليليميسيتيميع ,ومين مي ليعي
الفنان ستار من خالل موسيقا دورا في إشراك ه ا المستمع عبر حاهت معيينية ,حيييي
ودى الحضور الغاني التي قد ل ا موسيقيا وومارت فرم وشجيون ووحياسيييس اليفينيان

ه يسعنا إه ون نقد جزيل الشكر للجمعية المقافية العراقية التي عودتنا
برفد ائقتنا الحسي بكل ما هو راق وجمييل وعيليا كيافية الصيعيدة ,
فشكرا ل ا بعدد باقات الورد التي وهدت ا ليكيل مين سياهي فيي إنيجيام
عام ا المتميز والحافل بمختلي الينيشياقيات ونشيييد بيالي كير اليزميييل
المتألا دائما عصا الخميسي.

نشاطات اجلمعية الثقافية العراقية يف

يونشوبنك

ودنا موجز لنشاقات الجمعية المقافية العراقية لليفيتيرة
(تموز – كانون الولت7102/
 70/1- 02/2دورة رق شيعيبيي (دبيكيات كيرديية
وعربية وآشوريةت ،للفتيات بأعمار ( .07-2ت شيراء
مالبس من وربيلت.
 1/2-0وبدعوة من fritidsnämndenسياهيميت
الجمعية ببرنام ميحيافيظية Jönköpingالصيييفيي
لقال الت يئة الل يويية ،بي قيامية ميبيارييات فيي اليكيرة
القائرة.
 5/2وقفة حداد وتضامن مع ضحايا تفجير اليكيرادة
الدموي.
 04/1امسية عراقية ترامية ،قيدميت فييي يا اليفيتيييات
دبكات ن التي امتعت الحضور ،إلا جاني اليميوسيييقيا
الترامية والكالت العراقية.
 72/1بدعوة من ،&fritidsnämnden ABF
ساهمت الجمعية بفقرة قدمت في ا فتياتنا الدبكات التيي
تعلمن ا في دورة الرق  ،وقيد حيازت عيليا اعيجيا
الحضور.
 01/2بدعوة مين fritidsnämndenوجيميعييية
اليييتيييكييياميييل اهجيييتيييمييياعيييي فيييي Jönköpings
 ،Kommunساهمت اليجيميعييية بيعير فيييلي عين

نشاقات ا ،اضافة إلا عر وزياء فيوليكيليوريية
عراقية ،وفقرتين للرق الفولكلوري ليألقيفيال
والكبار.
 75/2امسية لعر انجيازات اليدورات اليتيي
خصصت لألقفيال ميعير ليرسيوميات وقيفيال
دورة الرس  ،ودبكات للفتيات ،ميع ميدربييي ي ،
وقييد وزعييت ال ي ييدايييا عييلييا القييفييال وكيير
المدربون.
 4/07-7/01الدورة المانية لألقفال ليليرقي
الفولكلوري للفتيات بعمر .07-2
 71/01امسية عراقية ،قد في ا فيل ميعيد مين
قييبييل ال ي يييييئيية اهدارييية ،عيين حضييارة وادي
الرافدين ،مع موسيقا ووكالت عراقية.
 04/00زيييارة إلييا مييخيييييي لييالجيييئيييييين فيييي
 ،Bodaförsباليتيعياون ميع قياعية اليفين فيي
 ،Österängenللتعري بياليجيميعييية ،ودور
الجميعيييات فيي مسياعيدة قياليبيي اليليجيوء فيي
السويد.
 74/00مساهمة الجميعييية فيي وقيفية الشيميوع
التي اقامت ا جمعية (معا من وجيل ييونشيوبينيكت
السويدية ،والجمعية المقافية الف انية ،تضيامينيا

مع الشبا الف اني ،واستنكارا لقرارات مصلحة
ال جرة المتسرعة ،في اعادة الشيبيا الفي يانيي
إلا وف انستان.
 72/00ساهمت الجمعية في اهمسية التي وقام ا
الحز اهشتراكي الديمقيراقيي فيي ييونشيوبينيك
حول المساواة للمروة ،من خالل الفنانتين ،فائيدة
صال وهند هادي ،والتي كانت عر ليليوحيات
تشكيلية ،وفن تشكيل الشموع.
 72/00عر بع حلقات المسلسيل الشيعيبيي
الخالد "تحت موس اليحيالق" ،فيي جيو عيرقيي
ترامي ،مع الشاي العراقي الم يل و كرييات وييا
زمان ،علا ون ا الموسيقا الترامية.
 01/07المساهمة فيي اليميعير اليكيبييير الي ي
وقامت  ،Jönköpings Kommunليعيميو
فنانيي اليبيليديية تيحيت عينيوان " ”KONST
 ،ENLIGT Ö.Kمن خالل ليوحيات تشيكيييلييية
للفنانين فائدة صال وعدنان عمر.
 01/07وداع عييا  7102بييامسييييية عييراقييييية
متنوعة ،وتقدي هدايا العيد لألقفال من قبل بابيا
نوئيل،
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تعديالت جديدة يف قانون اجلنسية
قرر البرلمان السويدي ،إجراء تعديالت جدييدة فيي قيانيون اليجينيسييية ،ليزييادة
القيمة الرمزية للمواقنة السويدية ،وتس يل منح ا لألقفال
وبحس بيان نشرت مصلحة ال جرة ،ف ن التعديالت الجديدة ستس يل ،ليليعيدييد
من الشخا  ،التقد بقل الحصول علا الجنسية السويدية ،وو اإلبيال عين
إحداها.
وتشمل الت ييرات ويضا ،المساواة بييين اليرجيل واليميروة فيييميا ييتيعيليا بينيقيل
الجنسية السويدية إلا وقفال  ،وون وي قفل ولد بعد تاريخ  0نيييسيان 7105
يحصل علا جنسية ال  /ال السويدية مبياشيرة (اليميقيصيود بيالقيفيال الي يين
يتمتع والدي باإلقامةت
ووشار البيان ويضا ،إلا ون سيصب من الس ل علا القفال والشبيا اليتيقيد
بقل الحصول علا الجنسية ،عبر ت يير الشروق الزمنييية لي ي  ،وهي ا يشيميل
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ويضا القفال “عديمي الجنسية” الموجودين في السويد.
كما ون الشخا ال ين ت تجريده من الجنسية السويديية،
بسب قوانين سابقة ضد ازدواجية الجنسية ،ييميكيني ي ميني
مقلع الش ر المقبل ،التقد بقل استعادة الجنسية.
ومييا مييواقيينييو دول اهتييحيياد الوروبييي ،بيياإلضييافيية إلييا
اليسلنديين والنرويجيين والليشتينيشيتيانييييين ،ميا ييعير بـ
 ،EES-medborgareييحييصيل وفييراد عيائييليتي ي عيلييا
اإلقامة الدائمة ومناء تقدي الشخ علا الجنسية السويدية.
ووضا بيان مصلحة الي يجيرة بيأني ليزييادة اليتيقيار بييين
السويد ووهمية الجنسية السويدية ،سيتيقيو اليبيليدييات ميرة
علا القل في السنة ،ب جراء مراس المواقنية ليليسيوييديييين
الجدد ،باإلضافة إلا إدخال بند جدييد فيي قيانيون اليجينيسييية
ين علا ون “المواقنة مبنية علا العالقة القيانيونييية بييين
الدولة والمواقنين”.

نسبة كبرية يف ضواحي يوتبوري يؤيدون التطرف الديني العنيف"

الالجئون والقادمون اجلدد يعانون من مشاكل نفسية كبرية

يظ ر استبيان وجرت منظمة ""Varken hora eller kuvadالنسوية ،إن
 %01من المشاركين في اهستبيان عيبيروا عين تيأييييدهي ليجيمياعيات إسيالمييية
متقرفة ،كما تشير ممن المشاركات إلا إن والدي ن يتحكمون بحيات ن الجنيسييية،
حس التقرير ال ي وصدرت المنظمة .المنظمة وجرت اهستبيان في مناقا شيميال
شرق يوتيبوري ،عن قريا زيارة مدارس ا وقرم السيئيلية عيليا ولي وميئيتيي
قال وقالبة بين  01-07من العمر.

وصدر الصلي الحمر السويدي دراسية بيحيمييية ،تيفيييد بيأن
الالجئين والقادمين الجدد إلا السويد ،وبالتحديد السيورييون
من  ،يعانون من مشاكل نفسية كبيرة.
الدراسة تظ ر إن ميليي السيوريييين اليقيادمييين حيدييميا إليا
السويد ،يعانون من اهكتئا واضقرابات القلا .فيما يظي ير
عدد ممامل م شرات بيميعيانياتي ي مين اضيقيرابيات ميا بيعيد
الصدمة.
ه ا ووفاد جميع المشاركين بأن عاشوا وو شي يدوا صيدمية
نفسية بشكل من الشكال في وقن وو خالل قيرييقي ي إليا
السويد .كما كر  %11من المشاركيين فيي اليدراسية وني ي
تعرضوا للتع ي .
الدراسة شملت  0705سوري من القادمين الجدد ،حصليوا
علا تصري اإلقامة ،باإلضافة إلا  021قيالي ليجيوء مين
سوريا ،إريتريا وو الصومال.
وتشير الدراسة إن هنالك حاجة ماسة للبدء بياتيخيا تيدابييير
لمعالجة اهضقرابات النفسية بين قالبي اللجوء واليقيادمييين
الجدد ،حيي ون ا قيد تيكيون إعياقية كيبيييرة هنيدمياجي ي فيي
المجتمع.
اإل اعة السويدية القس العربي

وحس معلومات ج از المن ،ف ن ملي من سافروا من السويد لاللتحاق بيتينيظييي
داعش اإلرهابي ،ه من سكان المنققة التي وجري في ا اهستبيان.
شان يانكوفسكي ،المنسا المحلي ضد التقير
لراديو السويد بأن نتائ اهستبيان ل تفاجئ .

اليعينييي

فيي ييوتيييبيوري صيرم

 "إن ومر ممير للقلا .يج علينا ميتيابيعية كيل شيا ييعير عين تيأييييد لي يالجماعات المتقرفة ،كما إننا نحتاج ليليميزييد مين اليتيدابييير اليميكيميفية بيحيا هي
المجموعة من الشبا ".
ه ا وتظ ر نتائ اهستبيان إن اهضق اد المتعلا بمسائل الشر واسع فيي تيليك
الضواحي ،حيي ون ممن الشابات المشاركات في اهستبيان وفيدن بيأني ين يشيعيرن
بأن الباء والم ات يتحكمون بحيات ن بشكل كبير.
مكتبة ماملو تعزز العربية عند األطفال الناطقني بها

تنظ ميكيتيبية اليميديينية فيي مياليميو،
بيمي ييمية ميين قييبييل اإلدارة الييميقييافييييية
للبلدية ،نشاقات وفعاليييات ليألقيفيال
الناققين باليعيربييية ،بي يد اليحيفياظ
علا ل ت ال
وتتأل النشاقات علا سبيل اليميميال
وحييكيياييييات والييرسييي
ميين قصيي
ونشاقات وخرى يشارك في ا اليعيدييد تشير وماني إلا وهيمييية اليلي ية اليعيربييية
من القفال.
وتعزيزها عند القفال .هسيييميا القيفيال
في الم جر ،كون يتكلمون ل ية اليدولية
وماني اليكيريي هيي إحيدى المي يات المستضيفة ،مما يمكن ون ينافيس اليلي ية
التي تصيقيحي ابينيتييي يا ميعي يا إليا العربية في حاضره ومستقبل
النشاقات اليتيي تينيظيمي يا اليميكيتيبية.

وزير الدفاع استخدم طائرة احلكومة يف سفرة خاصة
كشفت صحيفة سفينسكا داغبالديت ون وزير الدفاع بيتر
هولتكفيست جعل الحكومة تنتظر عدة ايا  ،عندما استخد
قائرة الحكومة في رحلة سفاري خاصة في بوتسوانا مع
خمسة من موظفي وزارت  .وتأتي ه الفضيحة الجديدة
بعد الكش في الش ر الماضي ون احد وزراء الدولة صر
زهاء مليون كرونة سويدية علا رحالت من تشرين لول
عا  7104ولحد اهن .
مكتب االحصاء السويدي املركزي
بييلييي عيييدد سيييكييان السييوييييد فييي  / 10آ الييمييياضيييي
 2211241نسمية وي بيزييادة  %0.71عين
7102
الفترة نفس ا من العا الماضي  .وبل ت نسبة العاقليين عين
العمل  %2.0في ن اية ش ر ويلول.
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بعد سنوات من النتائج املتدنية السويد ترفع من مستواها التعليمي
بعد سنوات من تراجع التالمي السويديين في عدة مواد دراسية ،وظ رت نتائ هي ا اليعيا
تحسنا لدى التالمي السويديين بشكل ملحوظ في الرياضيات والقراءة ،كما يبين اليتيقييييي
ويضا تحسنا في المواد العلمية.
بحس تقيي "بيسا" لعا  ،7102وصلت نتائ التالمي السويديين إلا ما فوق معدل دول
منظمة التعاون في المواد الدراسية الماليOECDD .
فيما يتعلا بالرياضيات ،كانت نتائ السويد متدنية جدا في العوا الماضية مقارنة بالدول
الخرى ،لكن تقيي العا يظ ر ون عدد التالمي وي النتائ المنخفضة جدا في الرياضيات
انخف في السويد بشكل ملحوظ في الوقت الي ي ارتيفيعيت فييي وعيداد اليميتيفيوقييين فيي
الرياضيات.
وشاد تقرير "بيسا" ،بنتائ السويد الكاديمية ،وبمدى فعالية التعلي في السوييد ،ميقيارنية
بعدد الساعات التي يتلقا في ا القال التعلي والساعات التي يقومون ب ا بحل واجيبياتي ي
المنزلية.
فقق خمس ونظمة دراسية تتفوق علا السويد فيما يتعلا بفعالييية اليتيعيلييي  ،وي الينيتيائي
الكاديمية مقارنة بساعات التعلي .
بحس تقيي "بيسا " لدى التالمي في السويد نظرة ايجابية للمواد العيليمييية ،حيييي تيرى
نسبة كبيرة من بأن المواد العلمية ب اية الهمية لحيات الم نية المستقبلية ،وكمر بكميير

إدراج أسم وزيرة اخلارجية السويدية يف قائمة معاداة إسرائيل
الكومبس  -ستوك ول ادرج مركز سيمون فيزنتيال Simon Wiesenthal-centret
وس وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالسترو في قائمة معاداة إسرائيل ،باعتبيارهيا
واحدة من وسوء عشرة وحداي معادية للسامية في العال في العا .7102
ووفقا للمركز ،فأن سب لك يعود إلا ون فالسترو  ،كانت قيد دعيت فيي شي ير كيانيون
الماني من العا الماضي الماضي إلا إجراء تحقيا شامل وموموق في تينيفييي عيميليييات
إعدا غير قانونية في إسرائيل علا صلة مع هجمات عن ووخرى بالسكاكيين ،ضيربيت
البالد حين ا.
وكانت فالسترو وضمن النقاشات التي قامت ب ا ،قد نأت بنفس ا عين الي يجيميات اليتيي
يقو ب ا الفلسقينيون بالسكاكين ضد اإلسرائيليين ،قائلة ون إلسرائيل الحا فيي اليدفياع
عن نفس ا ،لكن ا تحدمت ويضا عن عمليات “ إعدا خيارج نيقياق اليقيضياء” تيقيو بي يا
إسرائيل.
اهعترا بفلسقين
وش دت العالقات بين السويد وإسرائيل توترا لفترة قويلة ،بعد تصري فالسترو عيقي
تسنم ا منص وزارة الخارجية السويدية في العا  7104حول اهعيتيرا بيفيليسيقييين
كدولة ،ما آمار الكمير من الجدل واهنتقادات في إسرائيل ،التي قامت باستدعاء سيفيييرهيا
في ستوك ول
وجاءت فالسترو في المرتبة المامنة في قائمة مركز سيمون فيزنتال ،التي تصدرت ا ه ا
العا الم المتحدة بعد قرارها مقالبة إسيرائيييل بيوقي بينياء مسيتيوقينيات جيدييدة فيي

املوقع الرمسي لوزارة اخلارجية السويدية
احلكومة تتخذ قرارا بشأن أالسرتاتيجية اخلاصة بالعراق

أوقفت الحكومة إجراءات التخلص التدريجي من قانون تقدي المساعدات للعراق ،واتخ ت
قرارا حول توج ات اإلستراتيجيية اليخيميسييية اليجيدييدة ليليتيعياون اإلنيميائيي .سيتينيقيليا
وهستراتيجي من الوضع المتأز السائد فيي اليبيليد ،ميع اليتيركيييز بيوجي خيا عيليا
المجاهت والققاعات التي تمتلك السويد في ا قيما مضافة واضحة.
وب ا الصدد قالت ايزابيلال لوفين :
ال جو في الموصل والنجاحات العسكرية ضد داعش في العراق  ،ت ُظي ير ونينيا ييجي ون
نتقلع الن إلا الما .ول لك نحتاج إلا إستراتيجية قويلة الجل لدع المصالحة الوقنية
واليييييمييييييسيييييياهييييييميييييية فييييييي الييييييتييييييقييييييور السييييييلييييييميييييي والييييييديييييييمييييييقييييييراقييييييي.
هذه اإلستراتيجية هي جزء من تعهدات السويد واسعة النقاق وقويل الجل للعراق ،وهي
تكمل م مة المساعدة اإلنسانية الكبيرة التي تقدمي يا السيوييد ،وكي ليك مي يمية اليتيدريي
العسكري في شمال العراق  .وسيت التركيز علا الج ود اليميبي ولية فيي ميجياهت السيال
وبييييييينييييييياء اليييييييدولييييييية واليييييييميييييييسييييييياواة بييييييييييييييين اليييييييجييييييينيييييييسييييييييييييييين.
ووضافت ايزابيلال لوفين :

اخبار من السويد
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مما كان علي الحال من نحو عقد من الزمن .لكن عدد قيليييل مين
القلبة يعتقدون بأن سيعملون مستقبال في المجال العلمي.
فيما يتعلا المر بياليفيرق ميا بييين وداء اليفيتيييات واليفيتيييان فيي
المدارس ،يبين "بيسا" بيأن نيتيائي اليجينيسييين هيي اتي يا فيي
الرياضيات وفي المواد العلمية ،بينما تتفوق الفتيات علا الفتييان
في القراءة ،كما كان علي الحال خال العوا الماضية
تواج السويد تحديا صعبا مع القال وي العوائل الم اجرة
رغ ون تقيي "بيسا" ل ا العا يشير إلا تحسن عالمات التالمي
السويدييين فيي اليميواد اليميالي اليتيي يشيميلي يا اليتيقييييي وهيي،
الرياضيات ،القراءة والمواد العلمية .إه ون هناك تحدييات كيبيييرة
تواج ا السويد مع القلبة وي الصيول الجينيبييية حيييي تشي يد
السويد ارتفاعا في وعداد اليقيليبية الجياني مين اليجيييلييين الول
والماني..
فبحس تقرير "بيسا" لعا  ،7102هنالك فجوة واسعة فيي وداء
القلبة وي الصول الجنبية وزمالئ السويديين ،فييميا ييتيعيليا
بالمواد العلمية .وتفوق تلك الفجوة معيدل اليفيجيوة بييين اليقيليبية
الجان والقلبة الخرين في دول منيظيمية اليتيعياون اهقيتيصيادي
والتنمية .

الراضي المحتلة
ويقع مقر المركز في وهية لوس ونجلس الميرييكييية ،وهيو
منظمة عالميية ليحيقيوق اإلنسيان تيواجي ميعياداة السيامييية
والكراهية واإلرها ضد الي ود
وليست فالسترو  ،الشخصية السويدية الولا التيي تينيدرج
ضمن اليقيائيمية .حيييي ودرج اليقيييادي فيي حيز سيفيييرييا
ديموكراتىنا بيورن سودر في المرتيبية السيادسية فيي اليعيا
 7104بعد حديم لصحيفة “داغنز ني يتر” حيول إميكيانييية
ون يكون المرء ي وديا وسويديا في الوقت نفس حيي وجيا
حين ا ،قائال “ :وعتقد ون معظ الشخا الي يين يينيحيدرون
من وصل يي يودي ووصيبيحيوا سيوييديييين ،تيركيوا هيوييتي ي
الي ودية .ولكن ليس هناك من مشكلة ،إ ا ل يشياءوا فيعيل
لك .علا المرء ون يميز بين المواقنة والجنسية .يميكيني ي
ون يكونوا مواقنين سوييديييين وون ييعيييشيوا فيي السيوييد.
السامر والي ود يعيشون في السويد من فترة قويلة

 ينب ي ون نستجمع القوى ليكيي نيمينيع حيدوي فيرا سييياسييعندما هيزييمية داعيش  .ون خيقير عيودة اليعيراق إليا وجيواء
النزاع ،وو ون يعاني من التفكك السياسي هو ومير واضي  ،لي ا
يج ون نعمل من وجل عملييية سييياسييية شياميلية يشيارك فييي يا
الشيييعييي اليييعيييراقيييي بيييأكيييميييلييي  ،بيييميييا فيييي ليييك الييينيييسييياء.
سيت إقالق ه اإلستراتيجية علا مراحل خالل النص اليميانيي
من  7102عوضا عن برنام التعاون اإلنميائيي السيابيا ولي ي
جرى التخل من  .وتأخ اإلستراتيجية الجيدييدة فيي اهعيتيبيار
تفاق التدهور بسرعة ،مع استمرار الصراع المسل ضد داعش
 ،وازدييياد عييد اهسييتييقييرار السييييياسييي والصييراعييات الييدييينييييية،
وانت اكات حقوق اإلنسان وتدهور الوضاع اإلنسانية .ون حقوق
الميروة هيي مين اليميسيائيل ات ولوليويية وكي ليك اليميصياليحية،
والمرونة ،والمبادرات في بناء القدرات في الم سسات العامة.
سو تكل ه اإلستراتيجية بييين  211ميليييون و  0ميليييار
كيييييييرونييييييية ليييييييليييييييفيييييييتيييييييرة بييييييييييييييين .7170 -7102
بييعييد الييقييرار الي ي يييحييدد إقييارا لي ي اإلسييتييراتيييييجييييية ،تي هي
الم مة إلا منظمة المساعدات اإلنمائية السويدية ( سيييدا ت و
وكاديمية فولك برنادوت ) ،)FBAوفي ميوعيد ه ييتيجياوز 10
آ ار  7102ستجمع البيانات التي من شأن ا ون تشيكيل وسياسيا
لصياغة ن ائية إلستراتيجية الحكومة.
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صحبفة سفينسكا داغبالديت
اليمينيظيميات

قررت الحكومة عد تقدي الدع لبع
الشبابية السويدية لسبا مختلفة .
من بين المنظمات التيي تيقيرر قيقيع اليدعي عيني يا
منظمة شبا حز سفيريا ديموكيراتيرنيا ومينيظيمية
الشييبييا السييويييدي الييمييسييلي لن ونشييقييتي ييا غييييير
متوافقة مع احترا الممل العليا للديمقراقية.
وصرم مس ول في مصلحة من المساعدات  :مين
المبادئ اهساسية في عيميلينيا ميكيافيحية اليعينيصيريية
وكراهية الجان والتعص  .ويجري سنوييا تيقييييي
عمل المنظيميات تيقيلي اليدعي  ،لن حصيول هي
المنظمات علا الدع سابقا هيعنيي وني يا سيتيحيصيل
علي بشكل آلي .لقد قييمينيا عيميل مينيظيمية الشيبيا
المسل ونرى ون العمل فيي اليمينيظيمية ييجيري فيي
وجواء تتس بعد وحترا اهعضاء لمسألة المسياواة
بين الجنسين ،وتحري التمييز  ،وه حظنا كي ليك ان
ل ا عالقيات ميع مينيظيميات وخيرى ميميل ( اهخيوان
المسيليمييين ت .وكيانيت مينيظيمية الشيبيا السيوييدي
المسل قد اسيتيليميت فيي اليعيا اليميضيي مسياعيدات
بقيمة  0.1مليون كرونة إضا إلا نصي ميليييون
كييرونيية وخييرى لييمييشييروع ضييد الييعيينييصييرييية وعييدتي
المنظمة .وقيد عيليقيت اليمينيظيمية عيليا قيرار قيقيع
المساعدات عن ا قيائيلية  :اني قيرار " تيعيسيفيي "
وسنستأن ضد .
اما بالنسبة لشبيبة حز سفيريا ديميوكيراتيرنيا فيان
هناك دهئل علا اليعينيصيريية وكيراهية اهجياني فيي
عمل ا وومائق ا .ومن المعرو ون الحز ققع فيي
وقت سابا عالقات من المينيظيمية الشيبيابييية  ،وقيد
بل ت المنحة التي تلقت ا فيي اليعيا اليمياضيي زهياء
 0 . 4مييييييييييليييييييييييييييييييييون كييييييييييرونيييييييييية .
كما ت رف من المعونة إلا منظمة شيبيا حيز
اليسار لن المنظمة ليس لدي يا نيظيا جيييد إلدارة
المالية.
وعلا العميو بيلي عيدد اليمينيظيميات اليتيي رفضيت
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الدولة تقطع املساعدات احلكومية عن عدد من املنظمات الشبابية السويدية
قلبات ا  01منظمة .
وقال الحز المسيحي الديمقيراقيي اليييو فيي ميقيالية فيي
صحيفة سفينسكا داغبالديت بعد من المساعدة المالييية إليا
رابقة ابن رشد التدريسية  .وجاء في اليميقيالية  :ون نيجيام
اهسالميين في السويد خالل فترة قوييلية فيي بينياء اقيتيصياد
جمعيات ،والتقد في مواقع بفضل الدع المقيد لي ي مين
قبل الدولة ،ومر غير مقبول .ون تقيديي اليدعي ليإليسيالمييييين
يشكل ت ديدا خقيرا للسويد  .ان لك يحد من حيريية اليرجيال
والينييسيياء فيي الييعييييش كييمييا ييريييدون  ،ويي ييدد كييل نييظيياميينييا
الديموقراقي .ون اهسالميين في صراع مباشر مع اليميجيتيميع
ال ربي  ،لن اهسالميين يعتقدون ون الدولة يج ون تيخيضيع
هلل والييقييوانييييين الييتييي يييعييتييقييدون اني وضييعي ييا  ،والييمييسييميياة
بالشريعة .ول لك فان السويد وجميع الديمقراقيييات الي يربييية
اهخرى تفتقر بالتالي إلا الشرعية في ظل نظرة اإلسالمييييين
المشوة .في كل مكان في العال  ،حيي يتمكن اإلسالميون مين
السيلييقية نييرى كييي تصيبي الييحيرييية ميحييدودة .فيي مصيير
وضعت جماعة "اإلخوان المسلمين " عيوائيا قيويية ليحيريية
المروة في السفر واليعيميل دون إ ن زوجي يا .وييتي شيرعينية
اهغتصا من خالل الزواج وورادوا ويضيا مينيع اليميروة مين
الزواج من غير مسل .
اإلسيييالميييويييية ميييوجيييودة وتيييزدهييير حيييتيييا هييينيييا  ،داخيييل
السويد .وهناك ايضا تمميل لالخوان الميسيليمييين فيي بيليدنيا،
علا سبيييل اليميميال مين خيالل اليرابيقية اإلسيالمييية السيوييد
)IFIS).وممة منظمة وخرى مع صيالت بيجيمياعية اإلخيوان
المسلمين هي منظمة الشبا المسل في السويد )SUM).
كانت منظمة الشبا المسل في السويد تمول حيتيا الن مين
دافعي الضرائ السويديين .اهن ت وضع ن اية لي ليك  .ليقيد
تييلييقييت الييميينييظييميية رفضييا لييقييلييب ي ييا الييميينييحيية ميين الييدوليية .
والسب ون ا تشيارك فيي ونشيقية ه تيحيتير اليدييميقيراقييية
والمساواة ،وبسب صالت ا بجماعة اإلخوان المسلمين .
ان ققع المساعدة عن منظمة الشبا المسل في السوييد هيي
خقوة وولا م مة ،ولكننيا فيي اليمينيظيمية الشيبيابييية ليليحيز

االحتاد العام لنقابات العمال السويدي يدعو اىل سياسة هجرة أكثر تنظيما
الكومبس – سيتيوكي يولي  :دعيت وربيع شيخيصيييات
قيادية في اهتحاد العا لنقابات العمال السويدي فيي
مقال للروي ،نُشر في صحيفة “داغنز ني ييتير” إليا
ضرورة ون “ تعود السويد إلا التزا سياسة هيجيرة
منظمة”.
وقال رئيس اهتحاد كارل بيتر مورفالدسون“ :نيرييد
ون نكون وكمر سخاء من سياسات اللجيوء اليميتيبيعية
في يومنا ه ا”.
وكتبت الشيخيصيييات اليقييياديية الربيع ،ون السيوييد
استقبلت في العا  7105ما ييزييد عين  021ولي
قال لجوء.
لكن كُتا المقيال ووضيحيوا ،قيائيلييين“ :إني وعيليا
المدى البعيد ه ييميكين اهسيتيميرار فيي ليك .عيليا
السويد ون تيعيود اليا سييياسية مينيظيمية ومشيتيركية
لل جرة واليتيي ييدعيو إلييي يا اليحيز اليدييميقيراقيي
اهشتراكي تاريخيا”.
ووضافوا ،ون علا جميع دول اهتيحياد الوروبيي ون
تتقاس مس وليات الالجئين وون يت تشديد قيوانييين
هجرة العمالة بالشكل ال ي نتمكن في من اهستفيادة
من العدد الكبير من الالجئييين فيي شي يل الينيواقي
التي تش دها بع ققاعات العمل.
وقال مورفالدسون لوكالة النباء السوييديية “ :نيرييد
العودة الا سياسة هجرة مينيظيمية ،ليكين تضيامينييية
ويضا بالشكل ال ي ه تعني ميني تصياريي بياإلقيامية
الم قتة”.
وووض  ،ون اإلقامة اليمي قيتية تيعيييا اهنيدمياج فيي
سوق العمل .حيي ه يبحي حييني يا الشيخيا عين
فر للعمل وو اليدراسية ،كيميا وني ي ه ييجيتي يدون

اخبارمن السويد
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المسيحي الديمقراقي نيقيالي بياليميزييد مين اليخيقيوات
هزالة المن للمنظمات التي ل ا عالقات ميع اليمينيظيميات
اإلسالمية وو غير ديمقراقية .وتوجد هنياك اليجيميعييية
الدراسية ابين رشيد اليتيي تيعيود نسيتيبي يا إليا اليرابيقية
اهسالمية في السيوييد ومينيظيمية الشيبيا اليميسيلي فيي
السويد .ويممل شخيصيييات مين اليمينيظيميتييين اليجيميعييية
الدراسية في كمير من المحافل  ..لي ا تيقيالي اليمينيظيمية
الشبابية للحز المسيحي الديمقراقي بيان يشيميل قيقيع
المساعدات جمعية ابن رشد الدراسية ايضا .
رسالتنا الا اإلسالميين فيي اليبيالد واضيحية .سيتيواصيل
السويد العمل وفقا للقي التقليدية اليجيييدة اليتيي جيعيليت
تاريخيا بالدنا قوية .ان ا قي المجتمعات ال يربييية وقييي
الحرية الدينية والديمقراقية والمساواة بين الجنيسييين .
نحن لين نسياو وبيدا عيليا هي ا ولين نينيتيقيل وبيدا إليا
اإلسالموية .في بلدنا الفراد ونفس يتيخي ون اليقيرارات
إ ا كييانييوا يييرغييبييون فييي ارتييداء الييحييجييا وو يييريييدون
الزواج .كما ينب ي ون يكون لك ممكنا من دون اليخيو
من ردود الفعل .ال ي يأتي إليا السيوييد وو ييرغي فيي
تشكيل مستقبل هنا ينب ي ون ييتيكييي ميع هي ا اهمير
ليييكيييي نيييكيييون قيييادريييين عيييليييا اليييعيييييييش ميييعيييا .
نييحيين فييي الييميينييظييميية الشييبييابييييية لييلييحييز الييمييسيييييحييي
الديمقراقي سو نفعل كل ما في وسعنا ،وعلا اوسيع
جب ة  ،لميواجي ية اهسيالميويية  ،وضي يوقيات" قضياييا
الشر " وخلا المجتمعات الموازية .اإلسالموية تشكيل
اليو واحدة من وكبر الت ديدات للمجيتيميع اليحير ،و مين
غير المقبول ما عمل اهسالميون ليفيتيرة قيوييلية ليبينياء
اقتصاده وتحسين مواقع بفضل الدع الحكومي مين
الدولة.
ه كرونة من الضريبة بعد اهن لتمويل اهسال .
كريستيان كارلسون
رئيس منظمة شبا الحز الديمقراقي المسيحي
))KDU

التحقيق مع موظف يف وزارة اخلارجية السويدية منح
 01فيزا

ويضا في تعل الل ة السيوييديية قيبيل حصيولي ي
علا تصاري باإلقامة الدائمة.
“تحديد هجرة العمالة”
كيميا وجي يت الييقيييادات الربييع انيتييقيادات ضييد
هجرة العمالة.
وقييال مييوفييالييدسييون“ :نييريييد إعييادة اليينييظيير
بخصيو اسيتيقيدا اليعيميالية اليمي ياجيرة مين
خارج دول اهتحاد الوروبي التي ليس لسيوق
العمل في السويد حاجة إلي ا”.
ودعا في نفس الوقت إلا اإلبقاء علا العيميالية
التي تعاني البالد نقصيا فييي يا ،قيائيال“ :ليديينيا
الن عدد كبير جدا من الالجئين من الي يين لي
يييحييصييلييوا عييلييا فييرصيية عييمييل .سيييييكييون ميين
المناس ون يت اهستفادة من ي فيي قيقياعيات
الييعييمييل الييتييي نسييتييقييد ميين وجييل ي ييا الييعييميياليية
الم اجرة”.
وقال مورفاليدسيون ،إن حيدييمي هي ا ه ييعينيي
الت زل بحز سفاريا دييميوكيراتينيا ،ميوضيحيا:
“ علا العكس .نريد ون ييكيون هينياك سييياسية
لجوء وكمر سخاء من سياسة اليو ”.

اليييييييكيييييييوميييييييبيييييييس –
سيييتيييوكييي يييولييي  :تيييحيييقيييا
مصييييلييييحيييية اليييي ييييجييييرة
السييويييدييية فييي شييبي ييات
تيدور حيول ميوظي فيي
وزارة اليييييخيييييارجييييييييييية
السييويييدييية ،عييمييل فييي
إحييييييدى السييييييفييييييارات
السويدية فيي آسيييا بيعيد
منح  21تأشيرة دخول سويدية علا وساس خاقيئ .ميا قيد ييعينيي
قيام بت ري البشر بشكل محتر .
ووفقا لما كر راديو (إيكوتت ،فأن التحقييا وظي ير ون اليميسي ول
المشتب ب قا بت يير إجراء صحي قا ب وحد زمالء فيي اليعيميل
بعد رفض تأشيرة دخول ،بسب عد صالحية اليوميائيا اليميقيدمية،
حيي ُمنحت التأشيرة لحد المواقنين الف ان.
وبحس الراديو ،فأن وزارة الش ون اليخيارجييية كيانيت عيليا عيلي
بالقضية من وكمر من سنة ،لكن ا ل تبدو وي تحقييا فيي اليقيضييية،
لن المعلومات الفعلية التي توفرت في البداية حيول اليميوضيوع لي
تكن بالكافية.
وستقو اللجنة المس ولة في المصلحة التي ينتمي إليي يا اليميوظي
المشتب ب  ،ب جراء تحقيا وكمر دقة قبل إتخا قرار ب ا الشأن.
من ج ت  ،رف المشتب ب الت الموج ة إليي  ،وقيال اليميحياميي
ال ُمكل باليدفياع عيني جيان سيودرغيريين ليليرادييو ،إن اإلتي ياميات
الموج ة الا موكل مشينة وه وساس ل ا.

نشرة

االحتاد الدميقراطي
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احلكومة تقاضي املفوضية األوروبية الختاذها قرارا بشأن كرومات
الرصاص

ترى الحكومة ون المفوضية الوروبية قد انت كت القواعد عندما سمحيت بياسيتيميرار
استخدا كرومات الرصا داخل اهتيحياد الوروبيي  .اليقيرار سييء ويي مير عيليا
صحة الناس  ،ويصع اليمينيافسية بيالينيسيبية ليليشيركيات اليجيادة اليتيي تيوقيفيت عين
استخدا ه المادة الخقرة .ل لك ،قررت الحكومة اليو رفيع دعيوى قضيائييية إليا
محكمة العدل الوروبييية ليليتيحيقيييا فيي قيرار اليميفيوضييية وإعيادة الينيظير فييي .
لقد اعتمدت المفوضية قرارا في ش ر ايلول ب عقاء اإل ن لحدى الشركيات فيي ون
تبيع وصباغا تحتوي علا كرومات الرصا لالستخدا داخل اهتحاد الوروبي علا
الرغ من ون هناك بدائل جيدة .تراعي البيئة  .ون الحكومة السويدية تدافع من خالل
مقاضاة المفوضية اهوربية عن القواعد المشتركة علا مسيتيوى اهتيحياد الوروبيي،
وعن صحة اإلنسان وعن الشركات التي وخ ت علا عاتق ا اههيتيميا بياليميسي ولييية
البيئية.
ولما كانت اهصبا الرصاصية ورخ من البدائل ،فان الشركات التي تختار بيع هي
اهصبا تحصل علا ميزة تنافسية افضل مقارنة بالشركيات اليتيي اخيتيارت اليتيقيييد
بالشروق البيئية  ،وإزالة الرصا من اصباغ ا  .ون الحكومة السيوييديية مين خيالل
قرارها بمقاضاة المفوضية تقو ايضا بيميسيانيدة اليمينيافسية الصيحيييحية فيي السيوق
المشتركة لالتحاد اهوروبي .
ون الرصا هو واحد من وكمر المواد السامة المعروفة لإلنسان .ون قيواعيد اهتيحياد
الوروبي واضحة في ان اعقاء اإل ونات لممل ه المواد الخقرة تحيدي فيي حيالية
عد وجود بدائل مناسبة تراعي البيئة .هناك بالنسبة للرصا بدائل جيييدة  ،وليدى
الشركات السويدية ممل ه البدائل التي تخلصت في ا من مادة الرصا .

ستيفان لوفني
يلتقي الطبيب أزاد النجار تثمينا جلهوده يف جمال أمراض القلب
الكوميبيس  :اليتيقيا رئيييس اليحيكيومية
السويدية ستيفان لوفين ،قبل وييا  ،فيي
مدينة فيستروس ،قيبيييبيا سيوييدييا مين
وصييول كييردييية ،يييدعييا وزاد إبييراهييي ي
النجار ،و لك لنجاح في مجال صنياعية
القل اإلصقناعي “ ،وخقيفي الضيواء
عالميا بعد ابتكار عمل عيلييي لسينيوات
في صناعة القل الصناعي ليزرع ب لك
المل في نفوس ماليين الميرضيا حيول
العال ”.
وبييييحييييسيييي مييييوقييييع “Kurdish
”Cafêفان النجيار يينيحيدر مين بيليدة
زاخو الحدودية فيي إقيلييي كيوردسيتيان
اليعييراق ،وعيياش لسيينيوات عيديييدة فييي
العاصمة العراقية ب داد م وكمل دراست
فييي كييلييييية الييق ي بييجييامييعيية الييمييوصييل
عا .0227
ابتكر النجار ما يقر من  00نيميو جيا
لقل صناعي يتوقع كمييرون ان يي دي
الا مورة في عال الق .
وعمل هحقا في مستشفا الكندي بب داد
لنحو عامين قبل ون ي ادر هو ووسيرتي
إلا السويد عا  0225لييبيدو مين هينيا
مشوار فيي ابيتيكيار يينيتيظير مياليييين
المرضا.
وصنع النجار نحو  00قيليبيا صينياعيييا

وقا بتجربت ا علا الحيوانات وقال إن ييتيقيليع
إلا اختبارها في وقت هحا من اليعيا اليميقيبيل
علا البشر.
وقا النجار -وهو احد ميرشيحيي جيائيزة نيوبيل
للق  -بصناعة ه ا العدد من القلو في مركز
القبي ال ي يقلا علي “ريل هارت” ويقع فيي
مدينة فيستروس السويدية.
وعمل النجار علا ابتكار لفترة امتيدت لـي 05
عاما.
والضواء التي سلقت عيليا الينيجيار وميركيز
القبي دفعت رئيس الوزراء السويدي سيتيييفيان
لوفين ووزرائ لزيارت والتعبيرعن إعيجيابي ي
بابتكارات القبي الكوردي ليدرجية ون ليوفييين
نشر صورة جمعت ب علا صفحات في ميواقيع
التواصل اهجتماعية معبرا عن فيخير بياليرجيل
وانجازات
وفي مقابلة خاصة مع كوردستان 74قيال آزاد
النجار وهو من مواليد  0221إن سلق الضوء
مع لوفين ووفد الوزاري عيليا اخيتيراعي فيي
البلد ال ي يدع المبتكرين وي يتي بي نيجيازاتي ي
ويمول ا.
وقال “ النظا الصحي في العيراق وكيوردسيتيان
متي ياليك ولي ييتيقيد ميني عشيريينيييات اليقيرن
الماضي” ،مبديا استعداد في العودة إلا اإلقلي
والعمل في ققاع الصحة.
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املئات من املوظفني اجلدد يف مكتب العمل
سيقو مكت العمل بتوظي اليميئيات مين اليميوظيفييين
الجدد ،بسب زيادة ملحوظة في وعداد القادمين الجدد،
ال ين سيت تدريج ضمن برام الترسيخ.
وسجل وعداد القادمين الجدد ال ين سيبد ون بيميرحيلية
الترسيخ ازديادا كبيرا في الش ر الواحيد ،مين 7511
إلا  ،4111في سبتمبر ،ويلول الماضي.
روي ميلشيرت ،رئيس وحدة اهندماج والتيرسيييخ فيي
مكت العمل ،صرم ليرادييو السيوييد وني ي ييتيوقيعيون
ازدياد علا ه ا النمق في العا القاد ويضا.
يي كير إن اليقيادمييين اليجيدد ييدرجيون ضيمين عيميلييية
الترسيخ لمدة عامين ،لتعل الل ية السيوييديية ،واتيخيا
بوادر وإجراءات وخرى تي يد إليا إدخيال اليقيادمييين
الجدد سوق العمل.
سب اليزييادة اليكيبيييرة فيي وعيداد الشيخيا الي يين
يسجلون في البرنام  ،يعود إلا إن الكمير من قياليبيي
اللجوء ال ين قيليبيوا اليليجيوء اليعيا اليمياضيي ،بياتيوا
يحصلون علا اإلقامة الن.
اإل اعة السويدية القس العربي

Azad Najar
Årets Nybyggare i Västmanland
Nyligen
delade
landshövding
Ingemar Skogö ut
pris
till
Årets
Nybyggare i Västmanland på Västerås slott. En av
vinnarna var Azad Najar som med sitt företag
Laprotech skapar helt nya möjligheter för titthålskirurgin. Laprotech har tidigare fått affärsutvecklingsstöd av Create.
Azad kommer ursprungligen från Irakiska Kurdistan. Han kom
till Sverige 1995 och har vid sidan om sin anställning som
överläkare på urologkliniken i Västerås arbetat med innovationer inom avancerad medicinteknik. Dessa innovationer har
resulterat i fyra nya företag med mycket stor potential.
Inom Laprotech har Azad utvecklat nya instrument som skapat
helt nya möjligheter för tillhålskirurgi. Bland annat en unik typ
av titthålsstav med en inbyggd nål som är helt infälld och kan
därmed inte göra någon skada medan instrumentet förs på
plats. Med ett enkelt tryck kommer nålen fram och kan användas för att sy. Instrumenten bedöms ha en enorm potential
och produkten lanseras nu stort i Skandinavien och övriga
Europa.
Källa: Länsstyrelsen
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اخبار العراق

موقع بريطاني

 6011سعودي يقاتلون يف صفوف تنظيم

احلشد العشائري:

سياسيون أنباريون يسهلون عودة الدواعش
للمحافظة
كش الناقا باس الحشد العشائري في اهنبار محمد ال رق ،عن
عودة عناصر داعش إلا بع مناقا المحافظة بدع وتس يل
من قبل سياسيي المحافظة لتنفي وجندات خارجية تعمل علا
زعزعة امن المحافظة .وقال ال رق إن “اغل سياسيي اهنبار
منتمون إلا وجندات خارجية تحاول زعزعة امن واستقرار
مدن ا من عصابات داعش
المحافظة بعدا تق ير اغل
اإلجرامية” ،مشيرا الا ان “ه هء مستعدون ان يتحالفوا مع
الشيقان إلرضاء رغبات الشخصية والحصول علا المكاس
والسياسية”.
المالية
ووضا ون “مدن اهنبار ش دت رجوع وتسلل عناصر عصابات
العائالت التي دعمت ومولت
داعش اإلجرامية إلي ا وبع
اإلرها ” ،م كدا ون “العشائر التي اشتركت بقرد داعش وساندت
القوات المنية وعملت علا استتبا المن في المحافظة ترى الن
من دع داعش يتجول بحرية في مناقا اهنبار”.

بابليون
ب داد /كل اهخبار

اخبار العراق

01

داعش

وكد موقع صحيفة “ميدل إيست آي”
البريقاني  ،ان “الت ديد الخقر
ال ي ي دد دول الخلي بما في ا
السعودية وباقي دول مجلس
التعاون الخليجي ه الجماعات
اإلرهابية ،موضحا ان في المدة
المقبلة ستش د منققة الخلي تدفقا للمسلحين ه سيما بعد هزيمة
تنظيمي داعش اإلرهابي وجب ة النصرة في ساحات القتال بالعراق
وسوريا “.
و كر الموقع ون “هناك  7511من السعوديين يقاتلون في صفو ه
الجماعات ،وهو العدد العلا من بين دول الخلي  ،حيي في المقابل ،هناك
فقق ما يقدر بنحو  21من الكويتيين انضموا لصفو داعش والنصرة،
ولكن هناك بالفعل ت ديدا داخل حدود دول الخلي ات ا التي ش دت
سلسلة من ال جمات في المملكة العربية السعودية وخارج ا “.وعد
الموقع ون تراجع الدع السعودي وزيادة تكالي المعيشة وارتفاع البقالة
يدفع الشبا نحو اهنضما إلا الجماعات اإلرهابية ،ه سيما في ظل
وجود الن الصولي المتشدد في المملكة القائ علا الوهابية.

تنفي االنسحاب من احلشد وتفصح عن نيتها تشكيل قوة حلماية مسيحيي بغداد

نفت الحركة المسيحية في العراق “كتائ بيابيليييون” النيبياء اليتيي
تحدمت عن انسحاب ا من الحشد الشيعيبيي بيعيد اسيتيشي ياد ميميانييية
مسيحيين في هجو مسل شرقي ب داد ،فيما وفصيحيت عين نيييتي يا
تشييكيييييل قييوة عسييكييرييية لييحييميياييية الييمييسيييييحيييييييين فييي الييعيياصييميية.
وقال المتحدي باس الحركة ظيافير اهليقيوشيي إن “ اليبيييان الخييير
لكتائ بابليون ل يتضمن وي ت ديد بانسحابنا من الحشيد الشيعيبيي،
بل وكدنا في ون الكتائ ستقو بسح مجموعة من المقياتيلييين إليا
ب داد لحماية العوائل”.

أمانة بغداد:

ووضا  ،ون “كتائ بابليون تنتظر نتائ التحقيا بالعميلييية اإلرهيابييية
التي است دفت مجموعة مين وخيوانينيا فيي بي يداد وبيعيد ليك سينيقيرر
وسيكون لكل حادي حديي”
ووشار اهلقوشي إلا ون “الكتائ قد تيليجيأ إليا تشيكيييل قيوة ليحيميايية
العوائل في ب داد و ا عجزت القوات المنية وعمليات ب داد عن تيوفييير
الحماية ل ” ،م كدا ون “ تلك القوة وفيي حيال تشيكيييلي يا فسيو لين
تكون بديال عن الشرقة والقوات المنية”.

منافسة زعيم عربي وتفجريات وراء توقف مشروع سكني

كشفت ومانة ب داد ،عن تفاصيل مميرة حول وسبا توق تنفي
مشروع سكني كان مقررا في معسكر [الرشيد] السابا جنوبي
العاصمة.
وقال المتحدي باس المانة حكي عبد الزهرة في تصري صحفي،
ون "الشركة اإلماراتية [المعبر] التي وحيل ل ا تنفي المشروع قد
انسحبت من بعد منافسة من الشركة العقارية المملوكة لرئيس
الوزراء اللبناني الحالي [سعد الحريري] ال ي كان قد زار ب داد
عا ."7111
ووضا  ،إن "الشركة وبعد فوزها بالمشروع وقعت تفجيرات دامية
في ب داد ،ما دعاها إلا اهعت ار واهنسحا من تنفي " رافضا

بشدة " وجود ربق في زيارة الحريري وتزامن التفجيرات مع فوز
الشركة اإلماراتية بالمشروع".
ي كر ون ومانة ب داد قد ات مت هيئة اهستممار العراقية في وقت سابا
بأن ا فشلت في ودارة المفاوضات مع الشركات الجنبية التي كان
يفتر ون تبدو بمشروع وكبر مجمع سكني في معسكر الرشيد.
وعزت هيئة اهستممار الوقني ،في  02تشرين الول  ،7104وسبا
تأخر إحالة مدينة الرشيد للتنفي إلا الظرو المنية التي يمر ب ا
البلد.
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ثالثة مصارف عراقية بني أكرب  011مصرف عربي
ب داد /كل الخبار
وعلن المين العا إلتحاد المصار
العربية وسا فتوم ،عن اختيار
مالمة مصار في العراق بين
 011وكبر مصر في الدول العربية.
وقال فتوم ،في بيان ل  ،ون “المانة العامة لالتحاد ،ووفا دراسة تحليلية
صادرة عن اإلتحاد ،وباهستناد إلا بيانات المصار العربية ،والمتضمنة
وكبر  011مصر عربي بحس الموجودات وظ رت لن اية الفصل المالي
من العا  ،7102ون تلك المصار تدير موجودات مجمعة تقدر بحوالي
 7.21تريليون دوهر ،وي نحو  % 21من مجمل موجودات الققاع
المصرفي العربي”.
ووشار الا ون هناك “ 70مصرفا إسالميا ضمن قائمة وكبر  011مصر
عربي ،تدير موجودات تقدر بحوالي  412مليار دوهر ،ورغ استمرار
اهضقرابات والض وقات السياسية واهقتصادية في كل من العراق ،وليبيا،
ومصر ،ه يزال عدد من مصارف ا يحتل مراكز متقدمة ضمن قائمة وكبر
 011مصر عربي”.

العراق يسجل  0016حالة طالق خالل شهر
شفا نيوز /سجلت المحاك وكمر من (4411ت حيالية قيالق ،ميقيابيل (5512ت
حاهت زواج رسمية في عمو البالد خالل ش ر تشرين الماني.
وقييال الييمييتييحييدي الييرسييمييي
للسلقة القضائية اهتحياديية
اليييقييياضيييي عيييبيييد السيييتيييار
بيرقدار في تصري صحفي
إن "المحاك التابعة لجميييع
رئاسات اهستئنا سيجيليت
خالل ش ر تشرين الماني (
4417ت حالة قالق ،مقابل
)5512ت حاهت زواج".
وتابع بيرقدار ون "وعلا معدهت القالق سجلت ا ب داد بجانبي ا الكر والرصافية
بـ(7111ت ،التي ش دت ويضا وعلا نس الزواج بـ (0251ت حالة" ،هفيتيا إليا
ون "المحاك سجلت ويضا (7574ت حالة تصديا لزواج ابر خارج المحكمة".
ووشار إلا ون "القالق ش د خالل الش ر اليمياضيي تينياقصيا عيميا سيجيلي شي ير
تشرين اهول بـ (112ت حاهت".

زهاء حديد

تفاجئ العامل بآخر تصميم قبل
رحيلها  -لندن BBC /

كُش في بريقانيا عن تماميل جوائز
بريت الموسيقية للعا المقبل  ،التي كانت صممت ا الم ندسة الميعيمياريية اليراحيلية
زهاء حديد.
ووُعلن عن خمسة تصميمات ،إه ون واحدا فقق من ا سيُيوزع عيليا اليفيائيزيين فيي
الحفل ال ي يُقا في ش ر شباق المقبل.ووعر رئيس جوائز بريت ،جايسون إليي،
عن سعادت “ بانت اء العمل علا التماميل .وهي تصميمات مبتكرة ووصيلييية كيعيادة
زهاء ،وفاقت التوقعات بكمير لصنع شيء مميز يحقا تقد الجوائز في المستقبل.
وقال جايسون ولي  :ون “حديد كانت قد وخبرت بأن لدي ا “ر ية” للتصميمات”
ووصدر مكت زهاء بيانا جاء في إن ا وجرت قبل وفياتي يا “اجيتيمياعيا ميبيدئيييا ميع
فريق ا ،وعلنت في عن توجي ات واضحة للتصمي  .واحتر اليجيميييع هي الير يية
ونف وها بدقة ،إه ون ا لألس ل تر التصمي الن ائي.
ومن بين المصممين السابقين لتماميل جوائز بريت الفنان ديميان هيرسيت ،وسييير
بيتر باليك.

صلوات تدعو للنصر والسالم
ب داد  /وائل الملوك
مشاركة مواقنين من شتا وقيا وولوان الشع العراقي ،دقت وجراس الكنائس يو
الحد  ،7102 / 07/ 75لتعلو وصوات مسيحيي العراق بمناسبة اهحتفال بعيد الميالد
المجيد من خالل إنشاد التراني وقراءة وجزاء من الكتا المقدس وبع الققوس المرافقة
في ب داد.ففي كنيسة مري الع راء ،الواقعة في منققة النعيرية بب داد الجديدة  ،كان المنظر
مختلفا تماما ،حيي ارتفع صوت القديس مارتن هرمز داوود وهو يقرو وجزاء من الكتا
المقدس ،ليلي إنشاد التراتيل ممزوجة مع رائحة البخور وصوت الحاضرين وه يرفعون
الصلوات والدعوات ويشعلون شموع المنيات ،إضافة إلا الققوس الدينية الخرى .فيما
تمنا القس اوگن ،ون يع السال في العراق وعمو العال  ،في ظل الوضع الراهن
واهضقرابات الكبيرة والخو المنتشر من شر العناصر اإلرهابية التكفيرية التي هدف ا
الول إزالة اإلنسانية وت دي الحضارة ،منوها برسالة قداسة الباتريك ،وهو المرجع العلا
للكنيسة ،بأه ينسا المسيحيون الم تربون وصول وج وره التاريخية ،وان يبقوا علا
مبدئ الصيل تجا وقن  ،إضافة إلا دعوت للسال لعراقنا الحبي ولجميع دول العال .
وفي الختا  ،تبادل الحاضرون الت اني والتبريكات متوج ين لباحة الكنيسة الخارجية،
إلشعال الشموع وقل المنيات والتقاق الصور بالقر من شجرة الميالد..

فوضى قطع الداللة يف العراق!
خضري احلمريي
انفالت غير مسبوق تش د ققع الدهلة  ،في شوارع ب داد والميحيافيظيات ،فيبيعيد
إن كانت (ققعةت القبي محددة بسنتيميتيرات ميعيدودة ه تيتيجياوز اليميتير مي يميا
استقالت ش رة القبي وتعددت ش ادات ل اية السبعينات والممانينات ،وصيبيحيت
تتمدد قوه وعرضا لت قي واج ة عمارة بأكمل ا وحيييانيا ،وه ييكيتيفيي اليقيبييي
والمضمد وصاح المخبز والسوبر ماركت ومكت العقيار واليقيبييي اليروحيانيي
والمق رجي والبنجرجي والفيترجي بققعة واحدة للدهلة عيليا ميحيلي وقيبيييعية
عمل  ،ف ناك ققعة علا الواج ة واخرى علا اليرصييي ومياليمية عيليا اليجيزرة
الوسقية ورابعة بروس الشارع وخامسة وسادسة وسابعة..
فوضا عارمة تحرمك من الرصي  ،وتضايقك في الشارع ،وتشوش عليك وينميا
توج ت ..فوضا هيمكن ون تنت ي إه في حالة تفيعيييل نيظيا ضيرييبيي ييتينياسي
قرديا مع حج اللوحة اإلعالنية ..
حين ا سو تتحول إعالنات الكمير من العيادات والميحيال اليتيجياريية واليميكياتي
العشوائية الا ققعة حج (  !! ) A4مجلة الشبكة العراقية
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معتقدات عراقية
يعتقد الب داديون إن حيكية
اليييييد اليييييميينييا تييعيينييي ون
صاحب ا سيييحيصيل عيليا
دراه
وان حكة الخد تيدل عيليا
مجيء ضي عزيز تبيادل
مع القبل علا الخدود
وان حكة الخش (الني ت
تبشر بأكلة سمك
وان حكة الرجل اليمنا تشير إلا إن احده كير صياحيبي يا قيدحيا وو
مدحا
وان رجفة الكت

تدل علا لباس جديد

وان وجود شعراية باللسان ينبيء بوصول صوغة وى هدية

عراقيات

يسافر
إ ا افترشت الدجاجة الر ييعينيي قيدو ضييي
وك لك إ ا زقزقت العصافير وو نزل العنكبوت مين
السق وإ ا زح القفل ال ي يسيتيقيييع اليميشيي
وإ ا كنس القفل الر وإ ا قيفير اليعيجييين مين
النجانة وإ ا غسلت البزونة
ونحكي بتفصيل نوعا ما عن تنامر العجين من بين
يدي العجانة
عندما تضع المروة القحين في الصحن المعد للعجين وتبدو بعيميلييية
بع العجين إلا الر من بين يدي ا فتعتقد بأن هبد ون ييأتييي ي
ضي (خقارت وب لك تخبر وهل ا معلنة ل بأن سو ييأتيي إلييي ي
ضي و لك هن عجين ا يتقاير من الصحن وهو من نصيب حس

اليعيجين ييتيقيايير
فيي هي ا اليييو
فيي هي ا اليييو
ما تعتقد.

تحتفظ ال بمالبس ولدها البكر لتلبس ا لوهدها الالحقين وو ووهد ووهدها
يتشائ الناس من يو السبت ويتفائلون بيو اهمنين إ ييعيدون هي ا اليييو هيو ييو
الرسالة ووهدة الرسول ويو وفات (صلا هللا علي وال وسل ت يتشائي الينياس مين
عد تناول العشاء ليال

ومن عوائد الب داديين ويضا و ا سافر احده فان زوجت ه تتصنع وه إ ا قلبت ملعقة الشاي في القدم علا غير وج ا فدهلة علا تنيبي الشيار
تييتييزوك (وى ه تييتييجييمييل وه
النق وخاصة في الري
تستعمل ويية ميادة مين ميواد
ووقوع العصابة من روس المروة
التجميلت حتا يعود زوج ا
وإ ا سييكينييت عيائييليية بييجييوار
عييائييليية وخييرى فييميين واج ي
الجوارين تكري الجار الجديد
ب رسال (خبرتفحوا إن غ اء
يو ال يد سيييكيون مين بيييت
فالن.
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بيوجيود

يحدي في بع الحيان إن المروة وهي جالسة تنحل (تفتلت عقدة عصابتي يا فيتينيزل
علا روس ا فتعتقد بان نساء وخريات قد تحدمن ب كرها (مسكن شدهات وهي اليحيالية
تشب (قنين ال نت فنجدها تقول إن شاء هللا خيرا ،وبعد لك تشد عصابت ا كما كانت
في سابقت ا.
ح ك رجل العز والعزبة (الشا والشابةت لدى العروسين
عند حدوي زواج في القرى نجد عزا تلك القرية يأتون الا مخدع العروس (اكوفةت
ويبدو العروسان بحك ورجل هي هء اليعيزا و ليك اعيتيقيادا مين إن هي هء اليعيزا
(الشبا والشاباتت بان حك ورجل عند العروسين سو يس ل ويسرع في زواج
ويقولون الممل اهتي (ان انمقرت كاع تتبشر اخوت ات.

وه من اليعيادات اليليقيييفية
التي تتي الفيرصية ليليعيائيلية
الجدييدة فيي تيرتييي اليبيييت
وفرش وتنظيف فضال عن إن و البيت (تعبانةت وه وقت ل ا تصيرفي
في قبخ ال اء (لصاح البيت والجي يالت .وهيي كي ليك عيادة تيوقيد
وسبا التعار ال ي هبد من بين (الجوارينت وهك ا تيبيقيا اليعيائيلية ويحكا ويضا في حــــــك اليديــــن
الجديدة مدة وسبوع وو وكمر والجوارين يتناوبون في إرسيال صيوانيي في بع الحيان ييحيدي ون ييدي الشيخي
ال داء الحافلة بكل ما ل وقا
تبدآن بحكة فيعتقد بأني هبيد مين ون ييميسيك
نقودا وو شيئا غريبا في اليييو اليتياليي ،وقيد
ومن عادت إن اهبن ه يدخن السجارة بحضور والد حيتيا ليو كيان
الولد متزوجا وعند ووهد وك ا ال بالنسبة لخي الكبير زييادة فيي يتحقا ه ا اهعتقاد في بيعي الحيييان ميميا
اهحترا كما ه يضع (رجل علا رجل تومينياء اليجيليوس فيي ميجيليس يزيد اعتقادا في ه ا الحيالية وهيي (صيدفيةت
هو وجميع الحاضريين عينيد فأصب يعتقد بأن كلما حكت يد هبد مين ون
يجمع بمن هو اكبر من سنا كما ين
يقب نقودا وو شيئا غريبا في ا.
دخول رجل اكبر من سنا وتلك لعمري من الصفات الحميدة
العيـــن

وإ ا وجد احده ققعة خبز علا الر فياني ه ييقي هيا بيقيدمي بيل رفيــــ
يلتقق ا ويقبل ا م يضع ا في ( فتحة الحايق ت ميقي فيي اليجيدار وو ونقصد بالرفي اي تحرك جفن العين العلوي
بالقر مني كيميا وني ي ييليتيقيقيون مين الر كيل ورقية ميكيتيوبية عدة مرات فيعتقدون إن تيحيرك جيفين اليعييين
ويحرقون ا وو يضعون ا في مق الحائق ويضا خشية ون ييكيون فييي يا هبد ون ييأتيي شيخي عيزييز وغيائي عيليا
اس هللا جل جالل
صاح العين ،وه ا الشخ غائ من عيدة
ويا  .فباعتقاده ون اليعييين تيعيلي لني يا وداة
ه يجوز كنس فناء الدار وقت ال رو لكي ه تزول النعمة
الر يا ول لك نجد النساء يقولن (رفت عييينيي
عندما يأتي ش ر صفر فالناس تضع ققعة نقدية في الشربة وتكيسير هبد من ون يأتي عزيز عليت وتوضع غالبا قشة علا الجفن إلبقال الرفي .
ببا الدار ,وبعد مضي ه ا الش ر ومجيء ش ر ربيع الول تقول:
ووقو اللقمة في البلعو
الناس ه صفر جانا ربيع يا محمد يا شفيع دفعا للبالء
عندما يتقد الشخ لألكل وبعد ون يأكل لقمة وو لقمتين ه تدخل إحداهما في البلعو
غ ا خرج وبو البيت للعمل تلقي زوجت وو والدت خلف الماء اعيتيقيادا بس ولة وي يالقي صعوبة في بلع ا فيعتقد بان احد وبنائ إن كيان ميتيزوجيا وو احيد
المقربين ل إ ا ل يكن متزوجا جائع .ول لك ه تدخل اللقمة بسي يولية وتيحيدي عيادة
بان لك يفيد بالرزق والعودة بسال
ممل ه الحالة عندما يكون لك الشخ م تربا (ويت بعيدا عن وهل
وإ ا ركبت فردة النعال وو الح اء يكر القراء معنياهيا صياحيبي يا رام
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شعراء األغنية السبعينية حياكمون أغاني اليوم
كاظم غيالن

عراقيات
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سير
وبرزها (ويفر بيّ هوى المحبو ت وشار بالقول الا ون ّ
ديمومة وتجدّد الغنية السبعينية ينبع مين كيوني يا وصيييلية
وغير هجينة ولن ا حقيقية تنتمي لنتاج واعٍ يستند لحيقيبية
وعمدت ا متسلحة بالمقافة المكتنزة علا الصعدة كافة ،ول ا
ف ي شكلت بم لفي ا وملحني ا ومقربيي يا ميالميييا إبيداعيييا
حقّا التفرد في رفيع مسيتيوى ائيقية الينياس واسي ي فيي
ت يب ا ،كما تلخصت بياليعيدييد مين اليمييّيزات كيميواكيبيتي يا
للحدامة المقافية في النصو الشعرية البعيدة عن اليحيشيو
واإلسفا فضال عن النبو المبكر ليجيييل مين اليميليحينييين
الموهوبين ال ين وبعدوا ونفيسي ي عين اليتيأمير بياإلييقياعيات
ال جينة ال ربية.
يعزز المحاويلي روي بالصرامة التي تعاملت مع ا الجي يات
المس ولة عن حقل اليميوسيييقيا والي ينياء ميميميلية بيليجيان
الفح واهختبيار المير الي ي ونيتي فيي سيبيييل اليميميال
القصائد الم ناة .وما وغنية اليو فيصف ا بيالي يجييينية اليتيي
سرعان ما ت ادر ال اكرة دون ون ت ُ كر.
بئس الوليدُ والصديا

ما من مفصل من مفاصل حياتنا العراقية العاصفة بالمت يرات إه وكانيت ليليسييياسية
تدخالت ا في  ،سلبية كانت ه التدخالت و إيجابية ،وليربيميا قيال هي ا المير وبيرز
جماليات ه المفاصل ووشدها حسياسييية وميالمسية ليوجيدانينيا ووعينيي «الغينييية
العراقية »التي دخلت حيّز الخرا وورتدت ميا مقافة العن بحك ردم قيوييل مين
حرو متالحقة وحصارات مفتعلة مريرة،
ولربما بل ت روة انحدارها حين وقد «عدي »نجل القاغية صدا عليا اسيتيحيداي
م سست المحاقة بكل ما هو قبيي واليتيي وقيليا عيلييي يا «قينياة الشيبيا  -إ اعية
وتلفاز».

لربما اختل روي الشاعر «حسن الخزاعي »بع الشيء
عن روي زميلي السماوي والمحياوييليي ،إ وشيار إليا ون
الموجة الجيدييدة ه تيخيليو مين ميحياوهت جيميييلية خيالقية
ومبدعة ،مع لك ف ي ل تصمد وما سابقات ا – السبعينيية
 ،ه سيّما تلك التي يت تعميم ا من قبل ما وسميا بـي»جيييل
الفيسبوك »وولقا عتب علا من ركبوا اليميوجية السيرييعية
وإن ل ي تدوا لألصالة ويعودوا لينابيع ا الولا ف بيئيس
ا والخليل .وما الغينييية السيبيعييينييية فيييرى
الوليدُ والصدي ُ
ّ
الخزاعي ميمة تفوق ا من خالل مضامين ا ،ولعل ا اليحيقيبية
اهستمنائية التي ش دت تقورا كيبيييرا وواسيعيا فيي تيأرييخ
مسار الغنية العراقية مختتما رويي بيتيشيبييي ي يا بياليميروة
الجميلة التي ه تحيتياج حيتيا لدوات اليتيجيميييل ليميا فيي
مالمح ا من جمال ووصالة وعما.

راحت م سسة «عدي »تس وتوغل في تخري ائقة الناس وتعمل عيليا إقصياء
وتشوي المالم الصيلة التي عرفت ب ا الغنية العراقية ،مستبدلة تيليك اليميالمي
التي تحمل وقار زمن ا بمضامين وإيقاعات رخيصة مبت لة ووصوات نشاز ه ييقياق
سماع ا ،فضال عن ستوديوهات التسيجيييل «اليقيقياع اليخيا »اليميعينييية بياليربي
والسمسرة التجارية علا حسا ك ّل ما هو وصيل وعريا ،واستفحلت الظاهرة هي
إ ْ بل ت روت ا مع مت ير نيسان  7111بحك تناسل اليفيضيائيييات وميوجيات اليبيي وج آخر للسياسة
ّ
ي.
اإل اع ّ
الشاعر «سعدون قاس »وجا وكأن يردّ علا ت مية غييير
مخلّة بالشر الفني الجمالي قائال :لست شييوعيييا ،وليكينّ
وبرغ ما تقد كل بقي إشعاع الغنية السبعينية وشدّ سقوعا وحضورا راسخا فيي
مقافة اليحيز الشيييوعيي فيي السيبيعييينيات وتيأمير الدبياء
اكرة الناس لتراهن علا ديمومت ا.
والفنانين بتلك المقافة ونتجت جييال ميميقيفيا جيميييال فيي كيل
«الشبكة »استقلعت آراء عدد من شعراء الغنية العراقية البارزين لليتيعير عيليا المجاهت ومن ا الشعر فكانت نوازع إنسانية ترتقي بالفرد
اليحيس واليرقيي.
والمجتمع الا ائقة جمالييية عيالييية مين
ّ
انقباعات حول ه ا الموضوع:
ولربما كان ه ا وحد السبا الم مة لبقائ ا .ه السبا ،
وول ال يي «يا حريمة »الشاعر ال نائي المعرو «ناظ السماوي »م ل اليكيمييير إضافة إلا وجود وصوات مميزة ميميميلية بـي»يياس خضير،
من الغاني العراقية وبرزها «يا حريمة »التي قا بيأدائي يا اليفينيان اليقيديير حسييين سعدون جابر ،حسين نعمة ،فياضيل عيواد ،رييا وحيميد،
نعمة است ل حديم معنا مقارنا بين رداءة وإسفا النيصيو اليحيالييية وفيردوس ف اد سال  ،قحقان العقار ،عار محسن ..وغيرهي »إليا
الصالة المفقود بين «زرازير البراري »و »صديقي باك محفظتي وق رني» ،في جان قاقات لحنية كبييرة ميميميلية بـي»قيالي اليقيرغيوليي،
سبيل الممال ،وغيرها من ب اءات مقارنا في الوقت ات بين الشاعر الممقي الي ي كوك حمزة ،محسن فرحان ،جعفر الخفيا  ،كياظي فينيدي
كت وغنيات بل ة متحركة نيابيعية مين ضيمييير ميعيانياتي اليتيي تسيبي فيي الي اكيرة وآخرين » ،ونتجيت هي الينيخيبية وغينيييات خياليدة لي تيزل
الموشومة بالترق الخالقي المالمس لوجدان اإلنسان وبين اإلساءة ل ائقيتي ي مين محافظة ومراهنية عيليا دييميوميتي يا وبيرييقي يا حيتيا هي
خالل اهرتزاق المشين موضحا بالقول( :الغنية السبعينية ليست وغنييية ميزاج وو اللحظة ،حدّ ون بات من الصع تقليييدهيا مين قيبيل شيبيا
منفعة شخصية ضيّقة ،بل كانت حصيلة مشتركات واعية بين عناصرها في التأليي
الموجة الجديدة ال ين وخفقوا حتا في التقليد.
واللحن والداءت ،منب ا لخقورة اهسفا البعيد عن اهستحقاق اإلنساني واليتيربييية
ليليحيس ويخت حديم بالقول :برويي إن ه ا اهنحدار الم ل ل ينت
الفنية الجميلة ،فأققا الشراكة المنتجة لألغنية الحالية تيفيتيقير ميعيظيمي يا
ّ
المر ال ي ودى إلا خدش للحيياء يصيل حيدّ سوى شاهد زور يسعا ليتيدمييير ائيقية وحضيارة وتيأرييخ
ي ،ليصل حدّ الرخ
ي – المقاف ّ
الوقن ّ
كامل .ليس سوى الرب المالي وراء ه ا التردّي الي ي هيو
السقوق.
الوج الخر لراهننا السياسي.
المملي اإلبداعي
مجلة الشبكة العراقية
الشاعر «محمد المحاويلي »م ل العديد من الغاني المعروفة الشائعة وليعي ّل مين
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كتب واصدارات

ميكن احلصول عليها يف شارع املتنبي يف بغداد
حكايات شعبية الحكايات الشعبية لـي "ليييون تيولسيتيوي "،هي

اليحيكياييات اليعيشير

المجموعة تحت ه ا العنوان نشرها الم ل بعد آنا كارنينا ،إننا نرى هنا تولستوي صياحي
مدون وقائع قبقات المجتمع الراقية
الن ال ي ت يمن علي همو التمقي  ،لسنا هنا ب زاء ّ
لكننا هنا ب زاء كات تتملك اله اإلنجيلية وحييياة سيواد الشيعي الي ي ييرى فييي وحيد
الخال وال ي يرغ من وجل لك بال ات ون يساعد فكريا " بيكيتي اليقيراءة الربيعية "
ووخالقيا بحكايات اإلنجيل ال ي يعتقد ون قد ف رسالت ف ما كليا بعد وزمت اليديينييية ،ليكين
م ما تكن قيمة ه الحكايات وم ما يكن رد فعل القارئ علا قراءت ا ،فمن الم التعريي
ب ا ولكي يتام لنا تصور عما الفاجعة التي عاش ا تولستوي.
أورلندو رواية فرجينيا وول

صدرت حديما ترجمت ا العربية  ،واليروايية نُشيرت لول

مرة في  00تشرين اهول  .0271وهي رواية مرحة مستوحياة مين اليتيارييخ اليميضيقير
لعائلة صديقة فرجينيا وول المقربة ،الشاعرة والروائية الرستقراقية فيتا ساكفيل ويسيت،
ويمكن القول إن ا احدى وش ر روايات وول  ،وهي تصور تاريخ الد اإلنيجيليييزي بشيكيل
ساخر .ويص الكتا م امرات شاعر ي يّر جنس مين رجيل هميروة وييعيييش ليعيدة قيرون،
ويقابل الشخصيات الرئيسية في تاريخ الد اإلنجليزي .تعتبر الرواية كالسيكية فيي تيارييخ
واليميتيحيولييين
الد النسوي ،وتكل عن ا الباحمون في الد الينيسيوي ودراسيات اليجينيس
ّ
جنسيا.

ّ

السيد واخلادم ه ا المجلد من وعمال تولستوي ال ي صدر تباعا بترجمة الراحل صيبيام
الج ي يتضمن مجموعة من القاصي والحكايات الشعبية تنتمي في معظم يا إليا الينيوع
التمقيفي ال ي تبنا م ل (آنا كارنينات .المجلد يضي اهعيميال اليقيصيصييية التييية :السيييد
والخاد  ،هللا والشيقان (الشيقان يُ ري والقي يتحملت ،ميالمية وميميال ،الي هي واإلخيوان،
الجحي ال ي وُعيد بنا ُ  ،وسرحدون ملك آشور ،العمل الموت والمر  ،مالمة وسئلة ،كورني
فاسيلفيي  ،صالة و ُ  ،لما ا ،التوت البري ،اإلل ي والبشريُ ،ميقيدمية لي تُينيشير ،الحيجيار،
س ّراتت،بو ا ،كارما 41 ،عاما وسقيورة
س ّرات (مق ا ُ
وغاني القرية (غناء في القريةت ،نُ ّزل ُ
من روسيا الص يرةُ ،مفرق ال الء ،حياتي.

فكر معنا  /االلغاز
مرحبا بك سنقد لك بع الل از
بعض ا س ل والبع الخر يحتاج
منك بع التفكير ,لكن جميع ا
مفيدة لنا.
فحاول مشاركة ه الل از الهل والصحا في

جو من الحيوية والنّشاق.
الجبلسات ال ّلقيفة لخلا ّ
 0ما هو ن اية ّ
الزمان والمكان وبداية النّ ار؟
 7ما الشّيء ال ي ُكلّما نق زاد ,وما الشّيء الّ ي كلّما

أنا ومحاري في كتا "ونا وحماري" ليخيوان
رامون خيميني ( 0110ـ 0251ت ي دو الحميار
(بالتيروت هو المروي لي  ،فيي الي يالي  ،فيداخيل
المكون من  011نصا قصيرا ،يعميد
بنية الكتا
ّ
الراوي إلا مخاقبة حمار بحر اليمينيادى ،وو
هو من خالل ه التقنية يخاق القيارئ ويينيقيل
ل تجربت مع حمار وهما يجوبان ونحياء قيريية
"م ير" متميتيعييين بيجيميال اليقيبيييعية وتيعياقي
الفصول ،يراقبان معا البشر واليحيجير والي يدران
والمروج والشجار وبقية الحيوانات ،وكل شيء
يصادف ما في قريق ما وهما يتسكعيان ميعيا ،وو
ي ديان م مة ما .والكتا بمجمل استعادة ع بة
لمققع من الحياة ل سحر وسقوت علا اكيرة
الراوي ،فممة احتفياء بياليقيبيييعية ،وو بيالحيرى
بالقرية "م ير" وبالحمار نفس .

زاد نقُ ؟
 1ما ما هو الشّيء ال ي يستقيع المشي بدون ورجل والبكاء بدون وعين؟
يتحرك بيننا وه يستقيع وحد منّا ر يت ؟
 4ما هو الشيء ال ي
ّ
 5ما هو الوقت ال ي ي ب ن في الدّيك؟
حرك ؟
2
قوي لدرجة ونَّ ال ّ
وي ومر ,وضعي لدرجة ونّ النّسي يُ ّ
سكين ه يتركُ في ّ
ٌّ
مرة واحدة وه يوجد في
مرتين وفي القرن ّ
 2ما الشّيء ال ي يتواجد في الدّقيقة ّ
ساعة؟
ال ّ
 1ما الشّيء ال ي يبيع صانع وه يرا ُمستعمل  ,وه يستعمل من وشترا ؟
حمل مسمار؟
 2شيء ب مكان ون يحمل وقنان لكن يعجز عن ْ
ّ
 01ما الشيء ال ي نمتلك  ,لكنّ غيرنا يستعمل وكمر منا؟
 00ما البا ال ي يستحيل فت ُح ؟
 07ما هو الشّيء ال ي نب ب ُح ونبكي علي ؟ احللول يف الصفحة االخرية
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تعرف على طنني األذن وأسبابه

ك مرة شعرت بسماع صوت رنين وو صفير في و نيك دون وجود صوت خيارجيي؟ ه بيد
ون لك الشعور كان مزعجا وانك شعرت براحة كبيرة عند اختفائ .
القنين هو شعور المري بوجود صوت في ال ن وو الروس دون وجود مي مير خيارجيي،
و قد يكون م قتا وو دائما في بع الحاهت .يُصي اليقينييين حيواليي  %05مين سيكيان
العال و ترتفع تلك النسبة إلا  %11عند الشخا ما فيوق السيتييين عيا  ،و يينيعيكيس
بصورة سلبية علا جودة و قبيعة حياة الشخا المصابين ب .
للقنين الدائ ومر نفسي كبير علا شخصية المصابين ،ف البا ما يُعانون من قلا دائ وفيي
بع الحيان من اكتئا مزمن ،و قد يميلون إلا اهنعزالية ،و ي مر ويضا عليا مسيتيوى
التركيز و وداء الم ا بصورة ممالية.والقنين قد يكون علا وشكيال ميتيعيددة كيالصيفييير و
الققققة و ال دير والحفي .
وللقنين وسبا عديدة من وهم ا:
 فقدان السمع العصبي و غالبا ما يكون في الترددات العالية.و تعيتيميد شيدة اليقينييين
علا مدى فقدان السمع في تلك الترددات ،حييي ون اليتيعير لصيوات عيالييية وي
التلوي السمعي سواء كان بصورة مزمنة وو مفاجئة ميميا يينيتي عيني ضيميور فيي
الخاليا السمعية ونقصان السمع المصاح للقنين.
 تصل عظمة الركا في ال ن .
 خلل في مفصل الفك وو عضالت سق الحلا (و هو من القنين ال ي يمكن سيمياعي
من قبل القبي ت.
ارتفاع ض ق الد  ،حيي ون في بع الحاهت قد يكون القنين م شر لمرا فيي

الشرايين و الوردة الرئيسية للرقبة ،و يكون القنييين عيليا شيكيل نيبيضيات و ييتي
سماع من قبل القبي .
 انسداد القناة الخارجية لأل ن بواسقة الشمع الصم ي -2.وورا في ال ن الداخلية.
 بع المرا النفسية.
من العرا الجانبية لألدوية كبع المضادات الحيوية و مدرات البول و بيعي

الدوية المستخدمة في العالج الكيماوي و اهسبيرين.
لتشخي القنين هبد من فح شامل و كامل للجس ككل ،و لمينيقيقية اليروس و اليعينيا
خصوصا ،باإلضافة إلا التاريخ المرضي ل (لمعرفة قبيعة القنيين و ميدتي و هيل هيو
دائ ا م قت علا نفس الدرجة من الشدة ا مت يرت ،و تيفياصيييل الميرا اليميزمينية و
العمليات الجراحية التي خضع ل ا المري و الدوية التي يتناول ا.
ولعالج القنين هبد من معرفة سب القنين فقد يكون العالج س ال كتنظيي ال نييين فيي
حال كان السب انسداد القناة الخارجية لأل ن بالصم الشمعي ،وو إعقاء ودوية مخيفيضية
للض ق إ ا كان السب ارتفاع ض ق الد  ،وو إجراء عملية جراحية إ ا كيان السيبي ميقي
في غشاء القبلة وو تصل في عظمة الركا وو ارتفاع في السائل المخي.
مالحظة :من المور التي تحتاج إلا متابعة حميمة و ج د دائ من قبل اليقيبييي اليميعيالي
بالتعاون مع المري ا ا كان سب القنين خلل في اليعيصي السيميعيي حيييي ون هينياليك
بع الدوية ت ُعقا لتحسين ت ية العص السمعي و إزالة المواد الضارة كالجينكوبيلوبيا
و بع الم دئات ومضادات اهكتئا .
من قرق العالج ويضا:
 استخدا سماعات ميخيصيصية تيعيميل عيليا إصيدار صيوت مسيتيمير(white noiseتللت قية علا القنين -.العالج بالموسيقا و تمارين اليوغا.
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باحثون سويديون يكتشفون أسباب إصابة
الرجال بالزهامير والسرطان

الييكييومييبييس – سييتييوكي ييولي :
كشفت دراسة بحمية جيدييدة
وعييدتيي ييا جييامييعيية ووبسيياه
U p p s a l a
Universitetون اليرجيال
الييي ييييين فييييقيييدوا الييييوحييييدة
الساسية الجينية الميعيروفية
بياسي y-kromosom
ميين خيياليييا الييد  ،ه ي وكييميير
عييرضيية لييإلييصييابيية بييميير
الزهايمر ،كيميا ييعيتيبير وحيد
السييبييا الييتييي تسيياهي فييي
زيادة خقير اليميوت نيتيييجية
اإلصييابيية بييعييدة وشييكييال ميين
السرقان.
وقالت جياميعية ووبسياه فيي
بيان صحفي إن حوالي  % 71من الرجال ممن تجياوزت وعيميارهي سين 11
عاما يعانون من فقدان جينات y-kromosomفيي خيالييا اليد  ،وييتيكيون
تركي الكروموسو بشكل عا من جينات وهو يحمل ب لك الصفات اليورامييية،
وهو يتكون من DNAوبروتينات كميرة ،ويمتلك اإلنسان  42كرموسيو فيي
كييل خييلييييية جسييمييييية مييرتييبيية عييلييا شييكييل  71زوج ،ويييوجييد نييوعييان ميين
الكروموسومات الجنسية في اإلنسان ،كيروميوسيو مين الينيوع Xوآخير مين
النوع  ،Yوعندما تنقس الخاليا المكونة من ا الحيوانات المنوية ،تنتي نصي
خلية ب ا كروموسو Yويحتوي النص الخر من الخلية الكروموسو X.
ويشير الباحمون السويديون إليا ون الينيسياء ه تيميليك ،y-kromosom
وبالتالي ف ن إحدى النظريات تقول إن ه ا المر قد يكيون وحيد السيبيا الي ي
يجعل متوسق عمر الرجال وقصر من النيسياء ،وليكين اليبياحيميون وكيدوا وني ه
يوجد شيء واض حتا الن.
ويأمل الباحمون بوجود إمكانية في المستقبل تساه في إجراء اختبار لليكيشي
عن وسبا فقدان جينات y-kromosomوتحديد اليرجيال الكيمير عيرضية
لخسارة ه ا النوع من الجينات الورامية.
وقال العال والباحي في قس عل المناعة وعل المرا الورامة فيي جياميعية
ووبساه Lars Forsbergفي بيان صحفيي إن إجيراء اخيتيبيار عيا حيول
فقدان جينات كروموسو Yيمكن ون ي دي إلا تقليل ميعيدل وفيييات الي كيور،
باإلضافة إلا احتمال ان يساه في تقلي الفوارق المتعلقية بيميتيوسيق ميعيدل
عمر حياة الرجال والنساء.
وشملت الدراسة حوالي  1711رجل تتراوم وعماره بين  12و  22عياميا،
وت نشر نتائ الدراسة في المجلة القبية المريكية المخيتيصية بيعيلي اليورامية
البشرية American Journal of Human Genetics.

عشرة أمور عن الوالدة
اإلندبندنت نشرت موضوعا في صفحة الصحة عن  01ومور قد هتعرف ا النساء عن
الوهدة.
تقول الجريدة إن ا تحدمت مع قابلة ل ا خبرة تتعدى المالمين عاما فيي هي ا اليميجيال
لتسأل ا عن وه النصائ التي يج ون توج ا للنساء حول الوهدة .
وتوض ون الصورة ال هنية التي يعرف ا الجميع بيخيصيو اليوهدة تيتيراوم بييين
صورة سيدة تصر من الل وو وخرى تحمل وليدها ملفوفا في بقيانييية وتيرقيد فيي
السري بسال وهدوء لكن بين الصورتين هناك الكمير من الخفايا.
وتقول القابلة راشيل فيتز إن ينيبي يي عيليا اليحياميل ان تيقيو بيعيميليييات اإلحيمياء
واهستعداد للوهدة قبل ا وهو اهمر ال ي قد يتقل  1وييا عيليا القيل فيي بيعي
الحاهت.
وتضي بعد لك يج ان يكون الجس قد دخل في عملية المخا فعيليييا حيييي ان
عمليات اإلحماء تقو بدفع اهج زة المعنية للوصيول إليا اليحيال اليميقيليوبية ليبيدء
المخا ودفع الجنين إلا خارج رح اه وهو ما يحدي عندما يتسع عينيا اليرحي
إلا نحو  4سنتيمترات المر ال ي يجعل ال رمونات المحفزة تندفع فيي اليجيسي ميع
الد وتج ز لعملية المخا بشكل سريع.

وتح ر القابلة النساء المقبالت علا الوهدة من عد توقع الميعيجيزات
من اهقباء وو القابالت ف لن يكونوا قادرين علا اإلسراع في عملية
الوهدة مال يحصلوا علا المساعدة والتعاون الالزمين من ال وهينيا
تنص بأن تبقا ال في المنزل وقول فترة ممكنة وعد اليتيعيجيل فيي
ال ها إلا المستشفا.
وتضي ويضا ون مسكنات اهل هتعيميل بشيكيل كيليي في يي ه تيني يي
الشعور باهل لكن ا تخفف فقق وو تدخل اه في حالة من الخدر ومن ا
تقنية "إبيدولاير" التي يقو في ا الفريا القبيي بي دخيال ميحيقين مين
ظ ر ال إلا النخاع الشوكي ليقو بتخدير النص السفل من الجس
فقق ويبقا النص العلا في حال اعتيادية.
وتشير إلا ون نزول ماء الوهدة من الرح يعبر عن جاهزية اه لبدء
المخا يي يكون ه ا الماء دافئا ومرقبا ويجعل الرح مستعدا لبدء
عمليات الدفع وس ولة انزهق الجنين إلا خارج الرح .
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األدوية التكميلية والبديلة قد تغني عن
العالج الكيماوي لسرطان الثدي
الكومبس – وكاهت :وكد باحمون ون المصابات بسرقان المدي يج
ون يتحدمن عن الدوية التكميلية والبديلة ممل المكمالت ال ائية
والعشا عندما يناقشن وقباءهن في مسألة العالج الكيماوي.
وتزايد استخدا ممل ه الدوية بين المصابات بسرقان المدي خالل
العقدين الماضيين لكن دراسة جديدة نشرت ا دورية جاما لعل الورا
خلصت إلا ون من يستخدمن الكمير من ه العالجات غير التقليدية
يصبحن وكمر قابلية لالست ناء عن العالج الكيماوي المقترم.
وقالت هي ر جرينلي كبيرة الباحمين في الدراسة وهي من كلية
ميلمان للصحة العامة في جامعة كولومبيا بنيويورك “من منظور
الصحة العامة ينب ي ون يكون هناك نقاش بين المريضات والقباء
عما إ ا كانت النساء يتناولن الدوية التكميلية والبديلة ولما ا
يستخدمن ا وما إ ا كانت وهداف ن واقعية”.
ووجرت جرينلي وزمال ها الدراسة علا  215امروة مصابة بسرقان
مدي ل ينتشر بعد لنسجة وخرى وتقل وعمارهن عن  21عاما
وشاركن في البحي بين عامي  7112و.7101
وعندما انضمت النساء للدراسة وول المر قال  % 12من ن إن ن
يتناولن الفيتامينات وو المعادن وو العشا وو منتجات قبيعية
وخرى.
وكانت هناك ودلة علا جدوى العالج الكيماوي في حاهت بع
المشاركات في الدراسة لكن من يتناولن الدوية التكميلية والبديلة
بين ن كن وقل عرضة للعالج الكيماوي مقارنة مع من ل يتناولن
العالجات البديلة
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مدن السماء
ميين
مشييروع قييمييوم لييلييتييخييل ي
ضجي ودخان المدن الصناعية مين
خالل الخروج بالبنايات فوق ال يو
مدينة في السماء  ،اس وقلا علا
المشروع الجديد لـ ناقحات
السحا المستقبلية  ،ه ا المشروع
ال ي وقلق الم ندس البريقاني Tsvetan Toshkovي د من خالل
إلا بناء واحات خضراء في السماء في المدن الصناعية التي يملئ ا الدخان
وغيرها من مخلفات المصانع  ،ه المدينة التي تأخ شكل زهرة اللوتس ،
ه الزهرة والتي تعر بقدرت ا علا النمو في الميا الموحلة  .وقد قد
الم ندس تصاميم الولية الجميلة بمجموعة صور للمشروع المستقبلي.

تقنية اهلولوجرام والتصوير اجملسم

غاية التعقيد من التداخالت الموجية المعقدة ،التي تسجل علا لوم
وهو ما يسما بال ولوجرا

الرياض – ملا هوديل

تاريخ ه ا العل وقريقة عمل

تشه كل دقيقة في ويامنا الحالية وهدة جيل جديد وآهت جديدة ،وتقنيات
مختلفة باختال الحاجات البشرية ،وفي كل يو نسمع اسما جديدا لعل
حديي يخد فئات مختلفة وحاجات متفاوتة ،وفي عل الصور والتصوير
ظ رت قفرة وُقلا علي ا اس عل ال ولوجرا  ،ال ي يعمل علا تجسي
الصور باستخدا وشعة الليزر.

التصوير المجس المعرو بال ولوجرا يختل عن التصوير العادي
بعدة محاور وساسية ،وهم ا :ون يعتمد علا تسجيل سعة الموجات
وقورها ،والصورة تتكون في الفضاء وليس علا ورق ،كما
للجس
ّ
في التصوير العادي ،وه يمكن للصورة المصورة باستخدا
ال ولوجرا ون تتميز عن الجس الصلي ققعيا .ويرجع تاريخ ه ا
العل إلا عا  0242عندما حاول العال دينيس جابور تحسين قوة
التكبير في الميكروسكو اإللكتروني ،وبسب ش الموارد الضوئية
وقت ا تأخر ظ ور التصوير المجس  ،حتا ظ ر الليزر عا ،0221
فت العمل من قبل العال جيوريس ووباتنيكس علا استخدا الليزر
مالمي البعاد .وفي عا  0227بدوت
وال ولوجرا كوسيق عر
التجار بالتوالي ،حتا توصل العلماء لتقسي حز وشعة الليزر إلا
قسمين نصف ا يسقق علا مرآة مستوية تجزئ الشعة وتعكس ا
علا لوم فوتوجرافي ،وتسما ه الشعة بأشعة المرجع ..والجزء
الخر من الشعة يسقق علا الجس المراد تصوير  ،وتسما ه
الشعة بأشعة الجس  ،فعندما يلتقي الشعاعان ينت تداخل لألشعة في
مناقا مظلمة ووخرى مضيئة

ما المقصود بال ولوجرا ؟
تعتبر فكرة عل ال ولوجرا وو ما يسما بـ ،Holographyوو
الشعاع الزرق ،من وه ما توصل إلي العل الحديي في مجال الصور
والتصوير ،ف و العل ال ي يعمل علا إعادة تكوين صور الجسا
المالمية البعاد باستخدا وشعة الليزر حيي يعد الليزر من ونقا ونواع
الضوء المعروفة ،وما يميز ونّ ل نفس التردد ،فتظ ر باستخدام
الصور مجسمة بأضواء في ال واء دون مصدر للضوء ،ودون سق
هنعكاس الضوء علي  ،فتبدو الشياء وكأن ا حقيقية ومامنا ،إه وننا
عندما نقتر لتحسس ا يتع ر علينا لك ،ف ي مجرد صور في ال واء
وليست وجساما حقيقية ،ويمكننا تمرير ويدينا من خالل ا ،وقد تفوقت
ه التقنية علا تقنية الـD 1التي تظ ر الصور مالمية البعاد باستخدا
نظارات خاصة.
فكرة ال ولوجرا
تعتمد فكرة ال ولوجرا علا تداخل وشعة الليزر ،و لك باعتماد قوانين
الموجات في الفيزياء ،ف ن عند التقاء قمتي موجتين ف ن ما تتحدان
لتشكّال موجة وكبر مرتين ،وما إ ا التقت قمة موجة بقاع موجة وخرى
تنعد الموجتان مكونة منققة سكون .فيعتمد ه ا العل علا شبكة في

استخدامات ومحاسن
يمكن تقبيا التصوير المجس لعدة وغرا ووهدا  ،وهم ا :ما كان
المنتجات ،وفي تصوير الفال
تجاريا إعالنيا في قريقة عر
الخيالية والفال العلمية ،التي تبدو لإلنسان ون يرى ورواحا تتحرك
ومام وه يمكن لمس ا ،كما ون يستخد حاليا للقضاء علا التزوير
كون مستحيل النسخ ،ه عن قريا آهت التصوير ،وه حتا عن
قريا الماس الضوئي المعرو بالـ «سكانر» ،إه ونّ ه ا العل ه
يزال بحاجة للتقوير لنّ المشاكل التقنية متعلقة بشاشات العر .
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معلومات عامة
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أغسااااااااااااااطاااااااااااااام 0 2 - 0 1 1 1
مايو 0215ت ضابق بريقاني اشت ر
بدور في مساعدة القيوات اليعيربييية
خييييييييييييييييييييالل الييييييييييييييييييييمييييييييييييييييييييورة
الييعييربييييية عييا  0202ضييد الييدوليية
العممانية عن قيرييا انيخيراقي فيي
حييييييييياة الييييعيييير الييييمييييوار وعيييير
وقت ا بلورنيس اليعير  ،وقيد صُيور
عيين حيييييات ي فيييييل ي ش ي ييييير حييمييل
اس ي لييورنييس الييعيير عييا .0227
هحقا كت لورنس سيرت ال اتية في كيتيا حيميل اسي اعيميدة
الحكمة السبعة ،قال عن ونستون تشرشل :لن يظ ر ل مميل "
"م ما كانت الحاجة ماس ل لقي مصرع نتيجة سقيوقي مين
علا دراجت النارية في  02مايو. 0215

أول من وضع صورته على النقود

ييييعيييتيييبييير اإلسيييكييينيييدر
وول مين
المقيدونيي هيو ّ
وضييع صييورتيي عييلييا
اليينييقييود نييظييرا لييقييوت ي
ونييفييو  ،وهييو الييمييلييك
اإلغريقيي الي ي اعيتيبير
من وقوى ووش ر الملوك خاصّة من الناحية العسكريّة ،لنّي لي
يُ ز في وي معركة بل كان دائما هو ال ي ينتصر عيليا اليعيدو
ال ي كان يقم بالوصول إلا ن اية العالي واليبيحير اليخيارجيي
الكبير ،وال ي تعلّ الفلسفة علا يد ورسيقيو وهيو فيي اليمياليمية
عشر من عمر  ،م وصبحت عادة وضع صيورة اليحياكي عيليا
النقود من العادات الشائعة التي اعتمدها الحكا من وجل تمبيييت
عرش وترك بصمات واضيحية لي ي عيليا ميرحيلية حيكيمي ي ،
فأصبحت عمالت الدول تدل عيليا اليحياكي مين خيالل صيورتي
الييمييقييبييوعيية عييلييا الييعييمييالت الييمييعييدنييييية وو الييورقييييية.

معلومات عامة

02

عدد غرف البيت األبيض  001غرفة
يعتبر الرئيس جورج واشنقن الول هو من حيدد
موقع بناء البيت البي علا الرغ مين وني لي
يعش ب وبدا .وت وضع حجر الساس في الموقع
عييا  0227بييعييد ون بييدو الييبيينيياء عييلييا وسيياس
التصيمييي الي ي وضيعي اليمي ينيدس اليميعيمياري
اإليرلندي المريكي “جيمس هوبان”.
بعد مماني سنوات مين اليبينياء ،انيتيقيل اليرئيييس
“ جون آدميز” وخيييرا إليا اليبيييت البييي عيا
 0111قبل اهنت اء من بناء تماما ،يُ كر ون البيت البي ل يُعر باسم الحالي عند
تشييد  ،فقد حمل العديد من السماء من ا قصر الرئيس ،بيت اليرئيييس ،وحيتيا اليقيصير
الرئاسي ،ول يحمل اسم الحالي إه عا  0210عندما وقلا عيلييي ميييودور روزفيليت
البيت البي  .لكن البناء احترق بعد ون قامت قوات بريقانية بحرق عا  0107خيالل
الحر  ،فقا الم ندس “جيمس هوبان” ب عادة بنائ مرة وخرى ،وانتقل الرئيس جيميس
مونرو إلا المبنا الن ائي عا . 0102

عدد أوتار الة القانون  06وترا مزدوجا

القانون آلة موسيقية وترية ات الوتار اليميقيليقية ييعيز
علي ا بواسقة الكشتبيان وهيي تشيبي كشيتيبيان اليخييياق,,
وتصنع من المعدن مفتوحة من القرفين ..يلبس ا اليعياز
في كل من سبابة اليد اليمنا واليسرى ,,وتيوضيع اليريشية
بين الصبع والكشتبان .والريشة عادة ما تيكيون مين قيرن
الحيوان  .نشأت صناعة آل’ القانون فيي اليوقين اليعيربيي
( تحديدا في العيصير اليعيبياسيي ت  ,وييرجيع اليفيضيل اليا
استكمال ا وت يب يا اليا اليفيييليسيو اليفيارابيي بشيكيلي يا
الحالي .
وما عن تسمية آلة القانون ..فليقيد كير د .صيبيحيي انيور
رشيد في كتاب ( الهت الموسيييقييية اليميصياحيبية ليليميقيا
العراقي ت ..ون الكلمة الغريقية قيانيون ه تيدل عيليا آلية
القانون المعرو  ..بل تدل علا آلة ات وتر واحد تيعير
باس ( المونوكورد ت وهي آلة تستعمل لقياس نس اصوات السل الموسيقي  ,واليواقيع
ان المار الموسيقية الغريقية والرومانية ليس في ا ما يمبت استعمال ولة القانون.

تويف اجلاحظ بعد سقوط جمموعة من الكتب عليه من أرفف مكتبته وكان عمره  40سنة
لجاحظ الكناني هو وبو عممان عمرو بن بحر بن محبو بن فزارة الليمي الكناني البصري ( 052هـي 755-هـيت
ودي عربي كان من كبار وئمة الد في العصر العباسي ،ولد في البصرة وتوفي في ا .مختل في وصل فيميني ي
من قال بأن عربي من قبيلة كنانة ومن ي مين قيال بيأن وصيلي ييعيود ليليزني وون جيد كيان ميوليا ليرجيل مين
بني كنانة وكان لك بسب بشرت السمراء ال امقة .وفي رسالة الجاحظ اشت ر عن قول ون عربي وليس زنجي
حيي قال:
ونا رجل من بني كنانة ،وللخالفة قرابة ،ولي في ا شفعة ،وه بعد جنس وعصبة
كان ممية نيتيوء واضي ٌ
في حدقتي فلق بالحدقي ولكنَّ اللق ال ي التصا ب وكمر وب قارت شي يرتي فيي الفياق هيو اليجياحيظ ،عي ّمير
الييجيياحييظ نييحييو تسييعييييين عييامييا وتييرك كييتييبييا كييميييييرة يصييع ي حصييرهييا ،وإن كييان الييبيييييان والييتييبيييييييين وكييتييا
الحيوان والبخالء وش ر ه الكت  ،كت في عل الكال والد والسياسية والتاريخ والخالق والنبات والحيييوان
والصناعة وغيرها.
ي مضبو ٌ
انتـ الجاح ُ
ق ودقياٌ ،يبدو بالشَّك
ظ في كتب ورسـائل وسلوبا بحميا وق ُّل ما يقال في إنَّ ُ من ُ بح ٍ
ي علم ٍّ
َّ
ي ،وهو «في تيجيربيتي
ليُ ْع بر ب علا النقد،
ُّ
ي وعقالن ٍّ
ويمر باهسـتقراء علا قريا الت َّعمي والشُّـمول بنـزوعٍ واقع ٍّ
ّ
وشك وتعليل كان يقلع علينا في صورة العال ال ي يُ ْعم ُل عقل في البحي عن الحقيييقية،
وعيان وسماع ونقد
حس ون يسب علا بحم صب ة ودبيَّة جماليَّة ت ُضفي علا المعار العلميَّة رواء من الحسن وال َّ
ظ ْر  ،ير ُّ بأجنحت الم ف فة رفييي
ولكنَّ استقاع برهافة ّ
َّ
العاق الحاني علا معقيات العل في قوالب ا الجافية ،ليسي ا في ال هان ويحبب ا إلا القلو  ،وه ميزة قلت نظيرات ا في الت ُّراي اإلنساني
وما عن من ج في معرفة الحالل والحرا فيقول " :إنما يعر الحالل والحرا بالكتا الناقا ،وبالسنة المجمع علي ا ،والعقيول الصيحيييحية ،واليميقياييييس
المعينة" رافضا ب لك ون يكون اتفاق وهل المدينة علا شيء دليال علا حل وو حرمت لن عظ حا البلدة ه يحل شيئا وه يحرم  ،ولن وهيل اليميديينية لي
يخرجوا من قباع اإلنس إلا قبائع المالئكة "وليس كل ما يقولون حقا وصوابا".
فقد كان الجاحظ لسان حال المعتزلة في زمان  ،فرفع لواء العقل وجعل الحك العلا في كل شيء ،ورف من وسماه بالنقليين ال ين يل ون عقول وما ما
ينقلون ويحفظون من نصو القدماء ،سواء من ينقلون عل ورسقو ،وو بع من ينقلون الحديي النبوي
ويتحدّي كت ّا السير عن ن ايت في عا  121الموافا لسنة  755هـ وقد ني علا التسعين سنة .ول مقالة في وصول الدين وإلي تنس الجاحظية .وقيد
هدّ شلل وقعد وشيخوخة صالحة ،عندما كان جالسا في مكتبت يقالع بع الكت المحببة إلي  ،فوقع علي ص من الكت وردت ميتا ،ليقيد ميات اليجياحيظ
مدفونا بالكت  ،مخلفا وراء كتبا ومقاهت ووفكارا ما زالت خالدة حتا الن.
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حيتفي بلوحة {لعبة اخللق} وبرسامها العراقي بشري مهدي
متحف أمسرتدام »«Amsterdam Museum
استضا (متح ومستردا ت وهو من المتاح العريقة في هولندا ولمالمة اسابيع
لوحة الفنان العراقي الم تر بشير م دي ،وهو تقليد يتبع المتح لالحتفاء
بلوحات من مقتنيات عائلية هولندية من مدينة ومستردا .
في احتفال خا جرى في القاعة التي عرضت في ا لوحة الفنان حضر عدد من
الم تمين وزوار المتح جرى تقدي الفنان بشير ولوحت مائدة الحياة وو لعبة
الخلا من قبل الناقد والشاعر خيرت هودنخ .
رس الفنان لوحة “لعبة الخلا” عا  7101بعد وسابيع من م ادرت المشفا،
بعد عملية جراحية معقدة وعادت إلا الحياة  ،وعن اللوحة ومفردات ا وم زاها
قال{ :الفكرة اهه التي تشكل م زى ه اللوحة هي محاولة رس فكرة الخلا.
اللوحة اشب ما تكون بالجنة لكن ا ليست الجنة ،وشخوص ا ليسوا في الجنة ،ه
علا مائدة الحياة ،في الواقع يعيشون مفردات جدل الحياة ،وشب ما يكونوا بسفراء
وديان إه إن يعيشون واقع ما بعد الخلا ،واقع نشأة الشياء}.
ل ة خاصة
وجاء في مقدمة كتا صدر عن الفنان بشير في هولندا حيي يقي كتب الكات
والشاعر ال ولندي جريت لودنجا{ :إن الفنان م دي يمتلك ل ة خاصة ب  ،نجدها
كحقيقة بارزة عند الفنانين ال ين يتقلعون بأساليب الفنية نحو عال يستحي

واتساب  -تعزز األمان عرب خطوتني
وقلقت شركة “واتسا ” وحدي نسخة تجريبية “بيتا” من تقبيق يا اليعياميل عيليا
نظا وندرويد ،والتي تضمنت إجراءات ومنية مشددة عين قيرييا ميييزة اليتيحيقيا
بخقوتين ،والتي قد تصل قريبا إلا جميع المستخدمين ميع الينيسيخية اليميسيتيقيرة
القادمة من التقبيا.وتضي الميزة بشكل وساسي لحسا المستخد إمكانية وجود
رمز مرور مكون من  2ورقا بممابة قبقة ومينييية إضيافييية عينيد تيميبيييت وإعيداد
التقبيا علا ج از جديد.وتقل عادة الشركة من مستخدمي ا تأكيد رق الي ياتي
عبر رسالة نصية قصيرة تصل إلا الج از المعني ،وليكين رميز اليميرور اليجيدييد
يساعد علا إضافة قبقة جديدة من المان للتأكد من ون اليميسيتيخيد هيو صياحي
الج از.ويمكن للمستخدمين ال ين يملكون حسابا حاليا علا الخدمية اليتيوجي إليا
اإلعدادات ومن م النقر علا خيار “الحسا ” ومن م خيار “التحقا بخقوتييين”
لبدء عملية التحقا .ولن يضقر المستخد إلا إدخال كلمة الميرور فيي كيل ميرة
يقو ب ا بفت التقبيا ،وتشير واتسا إلا ون ا ستقل من المستخدمييين بشيكيل
دوري إعادة إدخال رمز المرور خاصت .

معلومات عامة 01

كمعايشة
دواخل
رئيسة عن قصد ،كل
ه ا يشكل مصادر
إل ام  .وفي كل
الحوال ،يتخقا ه هء
ونفس  ،فندخل مع
في رحا كوني نتجاوز
في البعد الشخصي،
يحاول جاهدا
رحا
التقلع إلا الحرية،
بقوة الخيال.
إن وعمال الفنان بشير
تحمل بعدا كونيا واضحا}.
يشار إلا إن بشير م دي ل يدرس الرس في معاهد الفن وجامعات ،
لكن ّ
بز الدارسين بدقت وحسابات وحفريات الفلسفية وحب للفن.
كانت الساعات التي يست رق ا في التأمل وكمر من الساعات التي
يقضي ا بالعمل وما اللوحة ،وه ا يفسر عما موضوعات وقول المدة
الزمنية التي يحتاج ا لتنفي كل عمل من وعمال  ،قد تست رق في ا
اللمسات الن ائية للوحة وياما ووسابيع ،ومع لك ل نسمع يوما يسخر
من لوحات نف ت علا عجل وو يس وعمال الفنانين الخرين بالسقحية
واهبت ال.

وتضي الومائا ون في حال قا المستخد ب عادة اليتيحيقيا مين رقي
ال ات عبر تقبيا واتسا بعد مرور  11يوما عليا آخير اسيتيخيدا
للتقبيا ،ودون رمز المرور ،سيت ح الحسا وإنشاء واحد جدييد
عند نجام عملية إعادة التحقا.
وعلا المستخد وضع عنوان بريد إلكتروني حقيقيي ،حيييي ه تيقيو
الشركة بالتحقا من عنوان البريد للتأكد من ون حقيقي عيليا اليرغي
من ون ا تقل إدخال البريد اإللكتروني مرتين ومناء عيميلييية اإلعيداد،
لتجن حدوي مشاكل في عملية إعادة التحقا واهستخدا / .ميجيلية
الشبكة العراقية

اسرتاحة
مل نصل اىل الطالق

وه تتوفر معلومات حاليا عن عدد المرات التي قد تقو ب ا الشركة بياليقيلي مين
المستخدمين إدخال رمز المرور ،ولكن يعتقد ون قل إدخال رميز اليميرور سيييتي
عند عد استعمال التقبيا لوقت قويل غير اعتيادي.
ووفقا لومائا الدع الخاصة بتقبيا واتسا وعند تفعيل ميزة التحقا بخقيوتييين
لن يسم لرق ال ات ب عادة التحقا خالل  2ويا من آخر استخدا للتقبيا دون
رمز المرور.
ويمك ن بعد مرور اليا السبعة إعادة التحقا من رق ال ات دون اليحياجية إليا
رمز المرور ،مع اهنتبا إلا فقدان المستخد لجميع الرسائل المعلقة وح ف ا عند
إعادة التحقا.

امللل والفضول
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معلومات عامة
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نساء خمرتعات
نظام االتصاالت الال سلكية" واي فاي"
"هيدي همار" الممملة النمساوية المريكية التي
وضعت مجلة «تاي »صيورت ا عليا غالف يا فيي
منتص الخمسينيات تحت عنوان «وجميل اميروة
في العال » ،تحتفل مالي دول هي النمسا وولمانيا
وسويسرا بيو ميالدها ليكون «يو المخيترع »
تكريما ل ا وإلنجازها العلمي ال ي لوه لميا كيان
هناك شيء اسم «بلوتوي »وو «واى فاى »وو
«موبايل».

ماسحات زجاج السيارات
في عا 0211عندما كانت السماء تمقر وو تمل كان السائقون يضقرون للتوق
بضعة ومتار لمس زجاج السيارات ،حلت "ماري وندرسون" عا 0211
ه المشكلة عندما اخترعت المساحات .وقد شكك الناس في اختراع "ماري" في البداية
ظنا من بأن المساحات ستكون بممابة تشتيت هنتبا السائا ولكن مع مرور الوقت ومبت
ه ا اهختراع فعاليت حيي ه توجد سيارة تخلو من في وقتنا الحالي.

"هيييييدي" كانييييت باإلضييييافة لكون ييييا مممليييية
مش ورة في زمان يا هيي عالمية وباحمية قيورت
نظيييا اتيييصاهت اعتبرتييي ومريكيييا سيييالحا سيييريا
ساعدها ومناء الحر العالمية المانية ،بعيد ن ايية
الحيير اسييتمر تقوييير تقنييية "هيييدي" لتييصب
وسييياس قفيييرة اهتيييصاهت الحديمييية كالموباييييل
و«الواى فاى »و«الجا بيا إس »ونظي اتيصال
القمار الصناعية.
حفاظات االطفال
"ماريون دونوفان" عرضيت لول ميرة اختراع يا
للحفاظييات فييي متجيير "سيياكس فيفييي وفينيييو" فييي
ومريكييا بعييا  ،0242وحييازت "دونوفييان" علييا
براءة اخيتراع ل ي الحفاظيات الوليا مين نوع يا
والتي توصلت إلي يا مين خيالل تقويرهيا لألقميشة
الييتي تقيياو تييسر الميياء .وحيياز اختراع ييا علييا
ردود فعل ايجابية كمييرة وكونيت ميروة مين خاللي
مما قادها إلا تأسيس شركة بيامبرز اليش يرة فيي
عا .0220

كل

االكياس الورقية

اكييتييسييبييت "مييارغييريييت نييايييت" بييراءة
اختراع في عيا 0120عيليا اخيتيراعي يا
ليجي يياز يييجييعيل قييعيير الكييييياس الييورقييييية
مسقحة كما نعرف اليو  ،مما ساه فيي
انتشار استخيدا الكييياس اليورقييية فيي
وقت ل يكن في لألكياس اليبياليسيتيييكييية
وجود .مما جعل اختراع ا قفزة في عالي
الييمييبيييييعييات .لييدى "مييارغييريييت" عييدة
اختراعات وخرى ونيجيزت وولي يا عينيدميا
كانت بسن ال  ،07وعند وفياتي يا كيانيت
"مارغريت" قيد مينيحيت وكيمير مين 72
براءة اختراع

غسالة الصحون
نظام التدفئة املركزية  -اليس باركر
غض "جوزفين كيوشيران " مين مسياعيدتي يا اليتيي
كانت تكسر الصحون الصييينييية اليفياخيرة بياسيتيميرار
قادها إلا اختراع غسالة صيحيون مسيتيخيدمية ضي يق
الميا العالية .حصلت "جوزفين" علا براءة اخيتيراع
عا .0112ولكن خالل ه الحقبة ل يكن لدى معظ
المنازل تكنولوجيا نظا الماء الساخين ليتيشي يييل هي ا
الج از ،ومع لك استمرت "جوزفين" بيبيييع غسيالية
الصحون إلا الفنادق والمقاع إليا ونيتيشير اخيتيراع
"جوزفين" في المنازل شيئا فشيئا.

"باركر" من اليميخيتيرعييين الميييركييييين
الوائل ،حصلت علا براءة اخيتيراع عيا
 0202هختراع ون ا اسيتيخيدا اليحيقي
والفح في المنازل ليليتيدفيئية ،حيييي كيان
نظا التدفيئية الي ي اخيتيرعيتي "بياركير"
قادرا علا تنظي درجة حرارة المبنا مين
غرفة إلا غرفية وهيو ميا ييعير اليييو
بنظا التدفئة المركزي.

نشرة
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مواقع التواصل االجتماعي ..أزقة افرتاضية أم ساحات حترير؟
رغد عبدالزهرة
الناس إلا دكيات اليمينيازل ،ييتينياقيليون
يجلس
مواقع التواصل ت ُشب زقاقنا القدي
ُ
ُ
الخبار والنميمة ،ويتحدميون فيي كيل شييء مين السييياسية ،إليا آخير الغيانيي،
وشجارات الزواج ،ومناسبات الخقوبية واليزواج ،واليوهدات ،واليعيشياق الي يينب
يتبادلون اإلشارات فوق سقوم المنازل!

معلومات عامة

71

الدما ل ْ يتقور ليحتمل ممل ه ا الك ال ائل من اليميعيليوميات
التي ت ُضخ عبر  ،وترى ون مجتمعنا ال ُم لا وصقد ب بال تم ييد
ب التكنولوجيا فأساء استخدام ا.
الشاعر “محمد السيد” يقول :ونَّ المجتمعات اليميعيتيادة عيليا
اهست الك ه اإلنتاج كمجتمعاتنا لن تقييدهيا ميواقيع اليتيواصيل
كميرا ،بل ستعيدها إلا الخيلي ! وروى ونّ القيفيال هي وكيمير
المتضررين من ه المواقع ،إ يقع القفل ب همال مين الهيل
فريسة ل المواقع ليكونب بين مقرقة التوحد والعزلة ،وبيين
سندان اهنسال الخالقي ل لك يمنع ابنتي الصي يييرة ميني يا،
وإن كانب الموضوع يزداد صعيوبية ليزييادة عيدد القيفيال مين
وقران ا في ه المواقع.

ل ْ يت ير الكمير ،ب مكانكب المشاركة ،وو اإلص اء فقق ،وو تكون “سنفور غضبان”
وصيار الينياس
هزمتك في كل حديي “ونا وكر ُ ه ا” .رب ّما حينب ت ابتكار الي ياتي
ب
يستعينون باهتصاهت لمعرفة الخبار ،عوضا عن الحضور ،كان هينياك ميميل هي ا
وقر ون اإليجابيات كميرة ،لكنّ الجيييال اليقيادمية
التأف من ون الناس صاروا ه يحظون بحياة قبيعيية ميع ونياس حيقيييقييييين ،بيل “يونس آغا” َّ
عبر سليك ه تسيتيقيييع اليتيأكيد مين هي وكيمير اليميتيضيرريين ،ليكيون اإلنيتيرنيت يسيتي يليك ووقيات
يضيعون ويام بالتواصل مع وصوا ٍ
ت منقولة ب
اهلتزامات وبضمن ا ووقات الدراسة ،ما يعينيي انيحيدارا وكيبير
هوية وصحاب ا!
في التعلي  ،فال فائدة لوجود معيليوميات ه يُيفياد ميني يا بسيبي
في استقالع توج تُ ب إلا رواد ه المواقع لمعرفة ما وفادو من ه اليميواقيع تدوير الج ل من جيل إلا جيل! بينما “سيييمياء” وهيي شيابية
وما خسرو بسبب ا ،كانت الراء متنوعة“ :صبري محمد” كان روي ونّ “ميواقي بع واكبتْ اإلنترنت ُمبكرا ،تقيول عين تيجيربيتي يا الشيخيصييية ون
التواصل بل اإلنترنيت بصيورة عيامية وغينيا عين اليتيليفياز الي ي ييقيول ونّي ُ كيان “الدخول إلا مواقع التواصل وفضيل ميا حصي بل فيي حييياتي يا،
موج وفر لر ى شخصية وسياسية ،بينما لي ي
بسب كمية الفائدة التي تلقت ا ،ومعيرفيتي يا قيرييا اليكيتي ”.
يستسخف  ،بما في من إعال ّ
ّ
ّ
ونَّ
المواقع دور م في اتساع رقعة الحوار ،لكن قل ب مين مسياحية عيييش اليحييياة وهي ه ترى حتا العزلة التي يتكل الباء عيني يا سيليبييية
بشكل حقيقي”.
وي اليعيزلية – ليإلنسيان فيي قيور
فتقول ونّ ا حالة قبيعية – ّ
التقور من المراهقة الا النض  ،والعزلةب عن الهل والعيائيلية
وهو ما ويد ُ في “هاني المياحي” ال ي يرى ونَّ مواقع التواصل تولد مشاعر غيير التي وفرت ا مواقع التواصل ،وفرت لليشيا فيرصية ليتيقيويير
حقيقية تجا الشخا  ،ولكن يُقر ون الفيسبوك ساعد ُ في تخقي مشكلة نسييياني إهتمامات وبلورة شخصيت  ،بمتابيعية واليتيعير عيليا ونياس
السماء“ .منا خل ” من روي اهستيا “صيبيري” فيي كيون اليميواقيع وسيعّيت وكمر نفعا من المجامالت اهجتماعية/ .مجلة الشبكة العراقية
القدرة علا التواصل مع وناس كميرين ،علا حسا الناس القر  ،ومن روي يا ونّ
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