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 ID nyhetsbrev nr 9 /maj 2018نشرة يصدرها االحتاد الدميقراطي للجمعيات العراقية يف السويد        

حقووقو وا ناضلت الشعوب وقدمت التضحيات ، من اجل نيل 
السياسيو  والوموشوافيو  شوو الشواون الوعوامو  
لبلدان ا، وغالبي  البلدان ضمنت دستوفها هواا 

نصوت  5002الحق، شالدستوف العفاقو لوعوا  
مادته العشفين على ان" لولومووانونويون فجوا  
ونساء حق الموشوافيو  شوو الشواون الوعوامو ، 
والتمتع بالحقوق السيواسويو ، بوموا شويو وا حوق 
التصويت وا نتواواب والوتوفشويوي" ، ويشو ود 
الثانو عشف من آياف القاد  ا نتاابات الفابوعو  
للمجلس النيابو ) انتاابوات الواوافت سوتويوون 
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 كلمة العدد 

 شباب مبدعون

الشاب عدنان باس  ناجو او الوثوموانويو  
وبشوعووفهو   عشف عاما مع زمويولو  لوه

الوووعوووالوووو بوووالوووموووسووواولووويووو  توووجوووا  
يعتزمون السفوف الوى الودولو    ا افين

ا قفيقي  ياميبيا ومن هناك الى احود  
الووقووف  الصوونوويووفق موون اجوول تووقووديوو  

النلب  هناك من االل  لتعلي   المساعدق
ويل الوك يوتو    نصب بفامج يومبيوتف

بوومووجوو ووود شوواووصووو موون اووالل جوومووع 
ا موووال الووبووسوويوونوو  لشووفاء بووعوو  

التوو سويوقودموونو وا هونواك  المستلزمات
وبمساعدق جمعي  سويدي  متواوصوصو  

 ل اا النوع من المساعدات وهو
Sukuta förening 

امونوويوواتوونووا لوولووشوواب الومووبوودع عوودنووان  ,
وزميلته بوالونوجوال  الودالو  والوتووشويوق 

    بمشوافه  الدفاسو وا جتماعو

شو العواشوف والوحوادر عشوف مون آيواف ،  ر 
آياف مووعودا آاوف لومواليويون  15سييون يو  

الوعوفاقويويون، لوموموافسوو  حوقو و  شوو ااوتويوواف 
ممثلي   الى المجلس النيابو الجديد، و  نجد 
ضووفوفق بووالووتووايوويووف بوو ن الوومووشووافيوو  شووو 
ا نتاابات هو حق دستوفر وواجب ونونوو، 
ول ا  ا نتاابات  همي  واصووصويو ، حويو   
ان حسن ا اوتويواف والوتوصوويوت لولونوزيو ويون 
واليفولين سييون له اثوف شوعوال شوو عومولويو  
التنييف واإلصالل ، والوار اصوبوي مونولووبوا 
وضووفوفيووا إلنوو وواء الوونووالووفوويوو  السوويوواسوويوو  
والمحاصص  والفساد، والتالص من الوجو  
الووفوواشوولوو  الووتووو  وصوولووت الووبووالد الووى حوواشوو  
ا ن ياف، وستيون السنووات ارفبوع الوقوادمو  
مقففق شوو فسو  صويواغو  شويول ومضوموون 
ونبيع  الدول  العفاقي  حويو  تودوف موعوفيو  
متعددق الصوعود حوول الوك، ومون اجول بونواء 
الوودولوو  الووموودنوويوو  الووديوومووقووفانوويوو  والووعوودالوو  
ا جتماعي  ، يحدونا ارمل ب ن توتووت جو وود 

القو  المدني  والوونونويو  والوديوموقوفانويو ، 
بااتالف قوالم ا والتالشواتو وا وشواووصو وا 
بتحقيق نتالج تليق بوتوافيواو وا وحواضوفهوا  
يما نتنلع الى مشافي  نشين  للمواولوصويون 
من بنات و بناء جاليتنا شو التفويج للاويواف 
العابف للنوالف، الواويواف الومودنوو الوونونوو 

 الديمقفانو  



 

  
2018العدد التاسع  / أيار   االتحاد الديمقراطي                                                       نشرة                                                                                       5       

 
 

  النخبة املثقفة يف املهجر السويدي تستذكر
 فقيد الثقافة والفكر السياسي واالجتماعي العراقي الدكتور فاحل عيد اجلبار

 نشاطات  

 يتاب  وتصويف / اديسون هيدو

شو السادس والعشفين من ش ف شوبوان / شوبوفايوف 
وعندما يان الديتوف شالي عبد الجباف على  5012

ال واء موبواشوفق اوالل  سوتوضواشوتوه شوو بوفنواموج 
) العفاق شو قفن   الوار توقودموه قونواق ) الوحوفق 
عفاق   , تعف  رزم  قلبي  موفواجولو  اضونوفتوه 
لالعتااف من المشاهدين عن إيمال المقابل  , نوقول 
على  ثفها الى مستشفى الجامعو  ارمويوفيويو  شوو 
بيفوت لتلقو اإلسعاشات ارولي  وما لب   ن شوافق 
الحياق   وبفحيله اسفت الثقاش  العفبي  والساحو  
العلمي  والفيفي  العوفاقويو  والوعوفبويو  واحودا مون 
فوادها المفيفين و حد  عال  التنويف الفويوفر شوو 
العال  العفبو ، يقام  ثوقواشويو  عوفاقويو  مومويوزق ، 
وعلماً من  عال  العفاق شو عل  اإلجتماع , و حود 
شفسان ا السوسيولوجييون الوقواللول , والوار  ول 
 مينا لقضايا عصف  ومجتمعه ، متسلحا ب ياديميو  
فصين  ، ومن جي  صافم  ، وايبتا مسفحا واسعا 
من الحفاك ا جتماعو السياسو والفيفر والثقاشو 

 شو العال  العفبو  

وبمفوف  فبعون يوماَ على فحويولوه  قوا   صودقواء 
وعالل  الفقيد  مسي   ستاياف وحفل ت بيونوو والوك 

 5012مساء يو  الجمعو  السوادس مون نويوسوان 
على قاع  البيت الثقاشو العفاقو وجمعويو  الوموف ق 
العفاقي  , حضفها جم وف يبيف من  بناء الجوالويو  
العفاقي  ونابت ا المثقف  , تضومونوت الوعوديود مون 
الفقفات و لقاء اليلمات والقصالد مع عوف  شولو  
قصيف عن حياته ومقتنفات مون  حواديوه و قووالوه 
حول العديد من القضوايوا الوفويوفيو  وارجوتومواعويو  
والسياسي  , شيانت البداي  مع يلم  عفيف الحوفول 
الزميل جاس  نالل الار فحب بالوحوضووف الويوفيو  
داعيا  ياهو  لولووقووف دقويوقو  صوموت عولوى فول 
الفقيد , قف  بعدها ما يتبه اا ستاا زهيف الدجويولوو 
من محنات م م  من حياق الفقيد , ليفتقو المنبوف 
من بعد  الزميل الشاعف عوبواس سومويوسو  و لوقوى 
قصيدق بالمناسب  فاشقت ا موسيقى حزينى على  ل  
الفايو  للموسيقاف العفاقو فيسان ,  عقبه ارديوب 
والفوالو س يل سامو نادف و دلى بوحوديو  مواثوف 
عن عالقته النويل  الممتدق لعقود من الوزمون موع 
الفقيد الفاحل , تالها قفاءات ماوتوافق مون موجولو  
الثقاش  الجديدق للياتب اليبيف جاس  المنيف , ومون 
ث  قفاءات للفنان التشييلو العفاقو االود بوابوان , 
وقصيدق للشاعف العفاقوو الويوبويوف عوواد نواصوف , 

ليفتقو المنبف من بعدها زوج  الوفوقويود  لسويودق 
الفاضل   ميفق حسين )    االد   و و د الفقيود 
السيدان االد وعلو و لقى يل مونو وموا يولوموات 
مفتجل  و حادي  عن ايفيات موا موع والودهوموا 
الفقيد االل شتفات الونوفوولو  وموا بوعودهوا بوعود 
تفحيب ما بالحضوف مقدمين الشيف الوى الوبويوت 
الثقاشو العفاقو وجمعي  المف ق الوعوفاقوو والوى 
يوول موون سوواهوو  شووو  حوويوواء هووا  ارمسوويوو  

 ارستايافي  عن شقيد العفاق اليبيف  

واالديتوف شالي عبد الجبواف هوو موفويوف وعوالو  
اجتماع وفليوس موعو ود دفاسوات عوفاقويو  شوو 
بيفوت ، متاصص بودفاسو  الوفويوف السويواسوو 
وا جووتووموواعووو شووو الشووفق اروسوون ، تووتوونوواول 
 عموالوه الوديون ، ودوف الوقوانوون ، والصوفاع 
الدينو والمجتمع الومودنوو   وهوو مون مووالويود 

محل  باب الشيخ شو بنداد ، عومول شوو  1491
صوحويووفو  نووفيوق الشووعوب لسووان حوال الوحووزب 
الشوويوووعووو الووعووفاقووو , وغووادف الووعووفاق عووا  

  متنقال شو عدد من الدول والمحنات ، 1492
شعمل شو الصحاش  اليسافي  شو سوفي  ولبنوان 
من ا صحيف  الشفق اروسن , و ستااا وبواحوثوا 
شو عل  ا جتماع شو جواموعو  لونودن ، مودفسو  
السياس  وعل  ا جتماع شوو يولويو  بويوفيوبويوفك 
ارنيليزي    وقد عمل سابقا محاضفاَ شو جامع  

  (L o n d o n  M e t r o p o l i t a n  
University (   قوواد  1449، وموونووا عووا

مجموع  بح  المنتد  الوثوقواشوو الوعوفاقوو شوو 
يلي  بيفيبيك   يما عمل سابقا موديوفاَ لولوبوحو  
والنشف شو مفيز الدفاسات ا جتماعي  لولوعوالو  
العفبو التو يوجد مقفها شو نيقوسيا وبويوفوت 

  , وهو موتواوصوص  1440 - 1421للفتفق ) 
بدفاس  الفيف السياسو وا جتماعو شو الشفق 
اروسن   لينت وو بوه الومونواف شوو الوعواصومو  
البفيناني  لندن ، منتقوالَ إلوى الوعومول الوبوحوثوو 
وارياديمو، شنال شو وادق الوديوتووفا  شوو عولو  
ا جتماع من يلي  بيفيبك بجامع  لندن شو عا  

  ف س الوومووعوو وود الووعووفاقووو لوولوودفاسووات 1444
 5009ا ستفاتيجيو  شوو بويوفوت مونوا الوعوا  

وحتى وشاته ، وشافك باحثا ومحاضفا شو عدد 
من الجامعات والماسسات البحثي  ، من بيونو وا 
مع د دفاسات السال  شو نويوويووفك بوالوو يوات 
الوومووتووحوودق ارموويووفيوويوو  ، وموودفسوو  الوودفاسووات 

ارشفيقي  والشفقي  ) سواس   بوجواموعو  لونودن , 
وجامع  ميتفوبوليتان شو لندن ، وجاموعو   يسوتوف 

 شو بفينانيا  

يان الفقيد يتيل   رلماني  باإلضواشو  إلوى الوعوفبويو  
واإلنيليزي  بنالق  , وله يوتوب وموالوفوات عوديودق 
نايف من ا ) الدول  والمجتمع المدنو شو العفاق   
) الديمقفاني  المستحويولو  ـوـوـوـوـو حوالو  الوعوفاق   
) معال  العقالني  والافاشو  شوو الوفويوف الوعوفبوو   
) المادي  والفيف الدينو المعاصف   ) بنيو  الووعوو 
الدينو والتنوف الوف سوموالوو   ) شوفضويوات حوول 
ا شتفايي    ) الموقودموات الويوالوسويويويو  لونو وفيو  
ا غتفاب   ) اشويوالوو حوول دولو  الواوالشو  شوو 
العفاق   ) العمام  وارشنودر   ) موا الوعوولومو    
ا قتصاد العالمو وإميانات التحي    ) ا سوال  و 
النزع  ا نساني  العلماني    ) الوعوفوبو  والوقوفن 
الحادر والعشفين   ) الوتووتوالويوتوافيو    )  زمو  
الوودولوو  شووو الووونوون الووعووفبووو   ) شووو ارحوووال 
وارهوال  عن الومونوابوع الوثوقواشويو  واإلجوتومواعويو  
لوولووعوونووف   ) بوونوويوو  الوووعووو الووديوونووو والووتوونوووف 
الف سمالو   ) ا ستشفاق واإلسال    ) الونوالوفويو  
والتسامي والعدال  ا نتقالي   من الفتن  إلوى دولو  
القانون   ) مالمي العقالني  و الافاش  شوو الوفويوف 
السياسو العفبو   ) دول  الاوالشو    الوتوقود  إلوى 

الولوويواثوان الوجوديود    -الماضو   ) يتاب الدولو  
) المادي  والفيف الوديونوو الوموعواصوف   ) الصوفاع 
الماهبوو   شصوول شوو الوموفو وو  والوتوافيوخ     
بارضاش  الى مالوفوات قويومو  بوالولونو  ارنوَيولويوزيو  
  موووووووووووووووووووووووووونوووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووووا   

  (A y a t o l l a h s ,  S u f i s  a n d  
Ideologues : State, Religion and 
Soc ia l  Movements in  I raq  ( 
Tribes and Power: Nationalism 
and Ethnic i ty in  the Middle 

East ( (  ويتاب آاف  شتفك شو ت لويوفوه الويواتوب
 The Shi'iteهشووووا  داود بووووعوووونوووووان ) 

M o v e m e n t  i n  I r a q  (  .   
وله من التفجمات ) ا قتصاد السياسو للتاولوف   
) موجز ف س المال   ) ف س المال ــ نتالج عملي  

 اإلنتات المباشفق   وغيفها  ليثيف  
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علم ثقايف كبري .. وحميط يغني العقول ويثري الفراغات
َ
 م

 تقرير مصور / كتابة وتصوير 
 أديسون هيدو

 مكتبة البيت الثقايف العراقي ومجعية املرأة العراقية 
 

 تقارير 

يعتبف  لبيت  لوثوقواشوو  لوعوفاقوو وجوموعويو  الوموف ق 
العفاقي  شو مدين  يوتنبيفغ السويدي  من  رنوديو  
 رجتماعي  و لوثوقواشويو   لوموعوفوشو  لود   لوجوالويو  
 لعفاقي   ليبيفق  لمقيم  شوو الوموديونو  ,  سوتونواع 

 ن  1441االل سنوات قليل  منا ت سويوسوه عوا  
ييون شو مقدمو   رنوديو   لوعوفاقويو   لوعوامولو  شوو 
 لساح   لسويدي  , مستمدا نشوانواتوه وشوعوالويواتوه 
 لمتميزق مون اوالل هويولواتوه  ردافيو  الوموتوعواقوبو  
وهيلته  لعام   لتو تض  شفيح  يبيفق ومثقف  من 
يال  لجنسين  لاين ينضوون تحت ايمته , شيوانوت 
مشافياته و س اماته  لفاعل  شو جميع  لمناسبوات 
و رحتفا ت  لونني   لتو  قويوموت شوو  لوموديونو  , 
و هووتووموواموواتووه بشوواون  ردب و لووثووقوواشوو  و لووفوون 
و لفياض  و لمف ق و لشباب ودعمه ل   , و قامتوه 
للم وفجوانوات  لوفونويو  و لوموحواضوفات  لسويواسويو  
و لثقاشي   لعديدق قد ساهمت بشويول شوعوال شوو  ن 
تيون له بصومو  مومويوزق بويون  رنوديو   راوف  , 
و سو ووامو  يووبويووفق شوو توقووويوو   واصووف  لوعووالقووات 
 رجتماعي  بين جميع  شفاد  لجالي   لعفاقويو  بويول 
تالوين ا   بلجانه الماتلف  يلجن  الثوقواشو  ولوجونو  
ارعال  , والشبيب  والفياض  وغيفها ,  ضاش  الى 
ميتبته العامفق التو تلعب دوفاَ ثقاشيا وتفبويا شوو 
إثفاء الحياق الثقاشي  والفنويو  والوفويوفيو  رعضواء 
النادر وضيوشه من  بناء الجالي    و لتو تعدّ مون 
المعال  الفليسي  للبيت والجمعي  , يالق وجوودهوا 
جوا ثقاشيا ومعفشيا رعضاء النادر , وتعمل عولوى 
غفس حب القفاءق بين   , ب عتبافها مصدف يبويوف 
للحصول على المعلوم  وليل ما يحتاجه الوقوافرء 
شو البح  وارنالع شو مصادف المعفش  الوموتواحو  

 للجميع  
شفو اض  هاا الي  ال الل من مصادف المعلومات , 
وشو  ل العولم  والتنوف التينولوجو اليبيف الار 
نعيشه ما زالت الميتبات تحتف  بسحفها المعتاد ، 
ل  تفقد قيمت ا شو الوحويواق الوعوصوفيو  , رنواقوتو وا 
وجاابيت ا و جوال ا الجميل  , وموا لو وا مون دوف 
م   وماثف شو الحياق المعاصفق , يون ا  لوموحويون 
 لثقاشو  لار يجد المفء شيه  جوواء توحوفوز  عولوى 
ممافس  هوايو  الوقوفاءق   شو لومويوتوبو  ويوموا هوو 
معفوف بمف وم ا التقليدر هوو مويوان عوا  شويوه 
مجموع  من اليتب , مفتول ومتال لولوجومويوع مون 
 جل  لوصول إلى المعلوم  ب شويوالو وا الومواوتولوفو  
ومصادفها المتعددق , ويالك هو الوحواضونو  الوتوو 
تحتضن المثقفين ونالب العل  ، وما ين لونه من ا 
شو القفاءق والمعفش  وايوتوسواب الوثوقواشو  , لوالوك 

نستنيع القول  ّن وجودها شو ار محفل ثقاشو  و 
 جووتووموواعووو  و  يوو  موواسووسوو  موون الووموواسووسووات 
الثقاشي  ,  و ايه من م  من منو وموات الوموجوتوموع 
المدنو هو عبافق عن ماّشف ثقاشو لالك الونوادر 
 و تلك الماسس  , يون الوقوفاءق هوو مون  يوثوف 
النفق انتشافاً للتعلّ  ، يما  ن ا تزيد من قودفات 
ارنسان اإلدفايي  ، وتزيد من ش مه للويوثويوف مون 
ارموف , ب عتبافها من المفتيزاِت ارساسيّ  التو 
تُساه  شو تقدّ  الشعوب والمجتمعات وتنوفها ، 
لالك ومن هاا المننلق استحقوت مويوتوبو  الوبويوت 
الثقاشو العفاقو ارهتما  اليبيف والدالو  مون قوبول 
جميع ال يلات اردافي  , ومن  مين ا  لار اشفف 
ومازال يشفف علي وا مونوا تو سويوسو وا شوو عوا  

ولوحود الويوو  ا  وهوو ا سوتواا ) عولوو  1441
الفاعو   مساول اللجن  الثقاشي  شو البيت  لوار 
وايب مسيفق البيت والجمعي  وميتبن ا منوا الوك 
الووتووافيووخ , وقوود  عصووافق جوو وود  ووقووتووه شووو 
المحاش   على محتويات ا من اليوتوب والوموجوالت 
والثفوق المعفشي  والثقاشي  ال الل  التو توحوويو وا 
والتو   تقدف بثمن , و لعناي  ب ا وحمايت وا مون 
التلف والسفق  , لثقاشته العاليو  وموعوفشوتوه بويول 
شفوع اردب والت فيخ والسياس  , و لمامه بنفق 
تصنيف اليتب وش فست ا وتفتيب ا , وما يمتلويوه 
 يضاَ من اايفق قوي  متقدق , وشاصي  اجتماعي  
فزين  , ويالك حسن  لتدبيف والوقودفق والوحونويو  
َ يوموا  على تسييف شاون ا و دامت ا , متبعاَ ن اموا
شو  غلب المويوتوبوات الوعوامو  الوتوو توقوِدّ  اودمو َ 
 ستعافق اليتب للجميع من الايوف واإلنوا  ومون 
ياش  الِفلات العمفيو  دون  سوتوثونواء , بوالوداوول 
والقفاءق وا ستفادق من اليتب , محدداَ وقتاً يعيد 
به اليتاب , والتو تتفاول عادق من  سبوعين  لى 
ش ف ، وشو حال تجاوز ها  المدق تُفف  عولويوه 

 غفام  مالي   
اثونواء الوتوجوووال شوو  قسوا  الوومويوتووبو  وفشوووشو ووا 
تستوقف القافرء ي  هالل من اليتب  لتو يقافب 
عددها الثوالثو    ف يوتواب شوو مواوتولوف  نوواع 
المعفش  والعلو  اإلنساني  والت فياي  حيو  توجود 
اعدادا يبيفق من يوتوب  لوتوفا  و ردب والشوعوف 
والفلسف  واليتب الديني  المتنوعو  ) إسوالمويوات 
و هوووت   و ديووان  اووف  , ويووتووب شووو  لووفوون 
والموسيقا , واليتب السياسي  والت فياي  للعفاق 
والدول العفبي  , دفاسات  نسوانويو  وشولوسوفويو  , 
 ردب العفبو وارجنوبوو , فوايوات ويوتوب سويوف 
ااتي  , دواوين شعفي  لشعفاء عفاقيين وعفب , 

 ضاش  الى يتب ودفاسات مافيسي  , ت فيخ الحزب 
الشيوعو العفاقو , يوتوب عون الوقوضويو  الويوفديو  
والت فيخ ا شوفر والصابلو واريزيدر , يتب عن 
ارحتالل ارميفيو للعفاق ,  ضاشو  الوى موجومووعو  
موواووتوولووفوو  موون الووقووواموويووس الوولوونووويوو  والوونووبوويوو  

 والمصنلحات  
ومن  ش ف اليتب التو تحوي ا الومويوتوبو  لوقويوموتو وا 
اردبي  والت فياي  هو ما يوتوب عون ثووفق الوفابوع 
عشف من تموز لليتاب العفاقيين , عقيل الونواصوفر 
وحامد الحمدانو وغويوفهو  , وموفاشوعوات موحويومو  
الشعب للعقيد شاضل الم داور بوجومويوع  جوزالو وا , 
مالفات علوو الووفدر , عوبواس الوعوزاور , عوبود 
الفزاق الحسنو , هينفر ييسنجف , محمد حسونويون 
هييل , ومجموع  مون الوفوايوات الواوالودق لويوتواب 
عفاقيين وعفب و جانب نايوف مونو و  شوو الوفوايو  
العفبي  عبد الفحومون مونويوف , نوجويوب موحوفوو  , 
يوسف  دفيس , محمد الماغون , نوال السعداور , 
حنا مينا   شو  ردب ارجنبو يوتوب لوعوموالوقو  اردب 
ميسي  غوفيو , نيقو ر غوغول و توولسوتوور , 
شييتوف هيجو , دوستويفسويوو , يوافسويوا موافيويوز 
وغيفه     ما شوو اردب الوعوفاقوو شوتوجود فوايوات 
شوواضوول الووعووزاور , زهوويووف الووجووزالووفر , بووفهووان 
الانيب , محمود البياتوو , غوالوب نوعومو  شوفموان 

 وآافين  
و ايفاَ  بد من التاييف بما قدمه لولومويوتوبو  الوفوقويود 
الفاحل صديقنا وزميلنا العزيز موحومود هوادر عوبود 
الملك )  بو  ميف   من ادم  يوبويوفق بو هودالوه قوبول 

 يثف من  لف وامسمالو  يوتواب  5011فحيله عا  
من ميتبته التو يانت عامفق بنفالس اردب والشعف 
والفلسف  والثقاش  والت فيخ والسياس  ويل مجا ت 
الحياق الماتلف  , ش لى فوحه النواهوفق  لوف توحويو  
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 من نشاطات املرأة العراقية يف يوتوبوري

نشاطات  

من نشانات المف ق العفاقي  شو يوتوبوفر دوفهوا 
البافز شو شضي تعديل قانون ارحووال الشواوصويو  
الار يشجع على زوات القاصفات ويعتبف نيب  شو 

  مجال حقوق المف ق والنفول  
توموثوول الونووشوان شوو لووقواء مووع عضوووق الوبووفلومووان 
السويدر شادي  الحيدفر من الوحوزب ا شوتوفايوو 
لنفل ها  القضي  وفشع صوت احتجاجنا ضد هاا 
التعديل الى البفلمان السويدر والف ر العالمو، اا 
ت  تقدي  وثيق  تتناول نقان التعديل والمشايل التو 
ستنتج من هاا التعديل الت دي  ، ويالك مجومووعو  
موون بوويووانووات ا حووتووجووات لووموواووتوولووف الووموونوو وومووات 

 املقام العراقي 

الديمقفاني  وبيان فابن  المف ق العفاقي  بوالولونو  
ا نيليزي  يان لقاءا ناجحا ومثمفا ووعدتونوا مون 
االلو وا سوتونوفل هوا  الووثوالوق الوى الوبوفلوموان 

 السويدر 

، 5012يانوون الوثوانوو  11يو  السبت المواشق 
اشتتي اتحاد اليتاب العفاقيين شو السويد وملوتوقوى 
الحواف الثقاشو شوو سوتوويو وولو  ، بوفنواموجو وموا 

عن " المقا    للفصل ارول من هاا العا ، ب مسي 
الووعووفاقووو" ، حوويوو  اسووتووضوواف شوويوو ووا الووفوونووان 

والمتاصص شو المقا  العفاقو ، ارستاا   المبدع
" موحومود الوعوزاور" ، تووحود  شويو ووا بو سولووبووه 
ارياديمو الشويوق عون اسومواء الوموقوا  الوعوفاقوو 
الفليسي  المعفوش  ، والتو لاص ا بوبويوتويون مون 

 الشعف
 
بالصبا  

وبيات                                   والن اوند
وعج  وبسييا 

ييمل                                   وحجاز
 الفست النن 

 
\ث  يثف ما بجمل " صنع بسحفك" ، حي  الصواد 
للصبا، والنون للن اوند، والعين لولوعوجو ، والوبواء 
للبيات، والسين للسيّيا ، والحاء للحجاز، والوفاء 
للفاست، والياف لليفد  ومما زاد ارمسي  جوموا  
واغناها معفش  ، ان ارستاا العزاور ، يان يقفن 
 شفحه ، بنناء نماات من المقا  بصوته الجميل 

اإلعالمو والياتب شفات المحسن ،   اداف ارمسي 
وحضفها جم وف من الم تمين بالتفا  الوعوفاقوو 
بشيل عا  والمقا  العفاقو بشويول اواص، حويو  
ضاقت ب   القاع ، يانت  مسي  فالوعو  جومويولو ، 
الدت التفا  العوفاقوو الوجومويول، وسوبوي جومويوع 
الحضوف ب مواجه، وشنفوا اسماع   بعبقه وغنى 
المادق، ويانت لد  الوجومو ووف فغوبو  بواإلسومواع 

انوتو واء الووقوت   وا ستمتاع لفتفق  نول ، ولين
الماصص لحجز القاع  حال دون الوك، ونوزو  

توقوفف تونو ويو    عند فغب  الحضووف، ونولوبواتو و 
" محمد العوزاور"   للفنان ارستاا   مسي   اف 

" ننمات المقا  العفاقو" شو شو وف آااف   بعنوان
5012 

 

يما ت  تن ي  وقف  احتجاجي  حول هاا الموضوع بالتنسيق مع مونو وموات الوموجوتوموع الومودنوو والوقوو  
التقدمي  شو يوتوبوفر، فشعت االل ا الشعافات والصوف المناهض  ل اا الوتوعوديول، وتو  تووزيوع بويوان 

 الفابن  وبيانات احتجاجي  ااف  للقو  المشافي  شو الوقف  
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 عامل فوق املاء

نشاطات  

اقام  جمعي  بابلون للثقاش  والفنون و الوجوموعويو  
المندالي  شو ستوي ول ،  مسي  شني  اسوتوضواشوت 
اوواللوو ووا الوومووصوووف السووويوودر بوويووتووف مووانسووون 
والبفوشسوفق ايفا ميوفدال الوموديوفق شوو موتوحوف 
البحف المتوسن، توحودثوا اواللو وا عون الوحوضوافق 
العفاقي  وعن اهواف العفاق وعن سووموف و وف، 
وعن النوبويوعو  السواحوفق رهوواف الوعوفاق وعون 
ضفوفق الدع  وارهتما  العالمو من اجل ايصوال 
الميا  الى  هواف العفاق، علما  ن السويد م تمو  
شو هاا الجانب وهو تن   سنويا ماتموف لولومويوا  
شو العال  ، ووعدت مديفق المتحف ايوفوا مويوفدال 
ب ن ا ستن   شعاليات للحدي  عون حضوافق وادر 
الفاشدين شو افوق  متحف البحف المتوسن ، وسن 
تفاعل يبيف من الحاضفين، من الجديف بالايف ان 
الفنان بيتف مانسون ، يوان قود اقوا  شوو الشو وف 
الماضو معفضا للصوف الفوتنفاشويو  عون اهوواف 
العفاق تحت عنوان ) عال  على الماء شو متحف 
البحف المتوسن، وهو سعيد جدا ، بمنواسوبو  ضو  
ارهووواف الووى الووتووفا  الووعووالوومووو موون قووبوول ارموو  
المتحدق  بمناسب  ض  ارهواف الى التفا  العالمو 
من قبل ارم  المتحدق، اقا  بيتف مونسون معفضا 
شوتنفاشيا شو متحف البحوف اربويو  الوموتووسون، 
وسن العاصم  ستوي ول ، توحوت عونووان )عوالو  
على الومواء ، ورهومويو  الومووضووع اسوتوضواشوت 
جمعي  بابلون للثقاش  والفنون والجمعي  المندالي  
شو ستوي ول  ، يل من الفنان بيتف موونسوون، و 
البفوشسوفق ايفا ميفدال ، للحدي  عن فحلته الى 
مدين   وف و هواف الجبايش حي  سحف الونوبويوعو  
بعيدا عن ضوضاء المدين  ، نالقا العنان ليامفته 
لتلتقن صوف حي ، للماء والنيف والسمك، وحويواق 
 هل ال وف البسين ، بيوت   من القصب وغاال   

 مما يجود به ال وف من سمك ونيف 

وبيتف مونسون افيج يلي  ستوي ول  لألقتوصواد، 
ودفس ايضا القانون شو جامع  ستوي وولو ، شوو 
بداي  حياته الم ني  عمل شو موجوال الشوحون شوو 
شفي  نوفدستفو  وتولن وسالين، الماتص  شوو 
استلجاف السفن والتنقيب عن النفن والتحويو  شوو 
انشن  التبفيد، عمل مساول مالوو اول وموحولول 
مالو، عمل ايضا شو صناعو  الونوابوات والوبونووك 

 احيل على التقاعد  5012والشحن، عا  

 يقول بيتف

إن اهتمامو بالعفاق والشفق اروسن نش  منا 
فحلتو قبل  فبعين سن  ، يونت اننباعات قوي  
عنه  انا ينت ان ف إلى المننق  بفمت ا يمننق  
مستقبلي  بسبب ت مي  النفن وافتفاع  سعاف   

 ن  همي  النفن بالنسب  لالقتصاد العالمو 
والصفاعات السياسي  المتيففق ، جعلتنو اتابع 

 ما يحصل شو المننق    

 الصوف بعدس  المبدع باس  ناجو
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 ستوكهومل / 

 نشاطات عامة

 حفل استذكار للفقيد فنان الشعب بدري حسون فريد 

 مت الجمعي  المندالي  شو ستوي ول   مسي  
إستايافي  للفنان القديف بدفر حسون شوفيود، 
وعوولووى قوواعوو  مووقووفهووا الوويووالوون شووو موونوونووقوو  
"شلنيبو" الواقع  شمال العاصمو  السوويوديو  

 ٦١/٦١/١/٦١سوووتوووويووو وووولووو ، بوووتوووافيوووخ 
 وبحضوف جم وف متميز 

 داف ارمسي  عضوا ال يولو  اإلدافيو ، السوت 
إنعا  شلش وارستاا مناف عوشو، حي  فحبا 
بالحوضووف شوايوفيون حضووفهو ، ثو  دقويوقو  
صمت على فول الفنان  ث  قدما إسوتوعوفاضوا 
موجزا عن دوف  المسفحو وارياديمو حيو  
فحل المافت والفنان العفاقو الويوبويوف بودفر 
حسون شفيد، عن عمف ناهز التسوعويون عوامواً 
ً إفثوا  بعد صفاع نوويول موع الوموف ، توافيوا
يبيفاً من  عماله الفونويو  الوموسوفحويو ، ويوعود 
الفنان الفاحل، الار شافق الحويواق شوو إحود  
مستشفيات  فبيل شوموال الوعوفاق، مون فواد 
الفن شو العفاق الاين تفيوا بصمات واضحو  
على المسفل الوننو  وللفنان الفاحل فصيود 
حاشل من التيفي  شو العوفاق، حويو  حصولوت 
مسفحيته "الحصاف" من إافاجه على جالزق 

  يما حصول 1491 شضل إنتات متيامل للعا  
على جالزق  شضل مافت للموس  الوموسوفحوو 

عون إاوفاجوه لوموسوفحويو   1491شو الوعوا  
"مفيب بال صياد"، شيوموا نوال جوالوزق  شضول 
ممثل مسفحو للموس  المسوفحوو شوو الوعوا  

عن دوف  شو مسفحويو  "الونووشوان"  1499
الياهن آنا ، وحصدت مسفحويوتوه "الوفدهو " 
جالزق  شضل إافات شو وزافق الثقواشو  لولوعوا  

1442.) 
و شاف ارستاا شاضول نواهوو فلويوس الو ويولو  
اإلدافي  شو يلمته عن دعو  الوجوموعويو  إلف  
العفاق الحضافر والثقاشو وا حتوفواء بوفواد 
العمل العفاقو من  دباء وشنوانويون وموبودعويون 
شو يل مجا ت الحياق  وقال  مون الوفقوو  ن 
يتفك اإلنسان بصم  شو الحياق ويل يالون لوه 

دوف شو ها  الحياق  لقد الوقونوا لويوس لونو يول 
لنعيش شقن، وإنما لنا فسال ، شويويوف لوفونوان 
ملتز   اا على عاتقه  ن ينيف بوفونوه وعولوموه 
العفاقيين شو الك الزمان الم لو   جومويول  ن 
نستايف هاا الوعَولو  الوعوفاقوو الويوبويوف والوار 
ضحى وناضل وجاهد بيل ما يستنويوع، فغو  
بسان  اإلميانيات شو الك الزمان  توفك إفثواً 
يو يبقى دهفاً يالد  من االل ما زفعوه شوو 
ً و سوتواااً  نفوس تالماته وييف يوان صوديوقوا
ومحباً ليول مون عواشوف  وعوايشوه  سويوبوقوى 

ً شووو سوومواء الوفوون  بودفر حسوون شوفيوود عوولومووا
الووعووفاقووو واووالووداً شووو ايووف  يوول الووبووسوونوواء 
العفاقيين قبل المثقفين، وقد زفع شو نوفووسونوا 

 صوفق جميل  محبب  
بعدها ُعف  شل  من إنتات الجمعي  الومونودالويو  
شو ستوي ول  بوعونووان "بودفر حسوون شوفيود 
 ستاا المسفل" مون إعوداد وموونوتوات الوفونوان 

 عدر حزا  
ث  جاء الدوف للفنان نضال شافس الوار سونوف 
جانب من ايفيات  ستاا  شو  ياديمي  الوفونوون 
الجميل  ومن ا بشيل ااص مسفحيتو "الجوفق 
المحنم "، "جسف  فتا"، و سو وب بوالوحوديو  
عن دوف ارستاا شفيد شو بناء ارعمال الوفونويو  
الووفاقوويوو  ودوف  يوو سووتوواا صوواف  وصووعووب شووو 
ااتصواص موادق الونونوق، وتوفبويوتوه اربوويو ، 
ودوفق يووموواووفت ومووالووف وموومووثوول، واووبووفتووه 
الدقيقو  شوو تشواويوص الوموموثولويون الوواعوديون 

 ودعم   
وشوافك الووفونووان والوومواوفت ارسوتوواا إبووفاهويوو  
شفحان البدفر شو استعوفا   هو  الوموحونوات 
شو حياق الفنان الفالد و ستاا المسفل العفاقوو 
قالالً  عمود من  عمدق المسفل قد او ، قام  
شني  يبيفق فحلت، إنوه الوفونوان بودفر حسوون 
شفيد   ارستاا والمالف والمافت والوموموثول   
جلنا نستايف  عمالك الفالع  التو قدمت ا، لنفد 
الجميل رول  ستواا عولومونوا يويوف نوقوف عولوى 
اشب  المسفل وييف نننق اليولومو  والوحوفف 

 والصوت ونفيق  

http://www.iraqicp.com/index.php/sections/variety/67576-2017-12-19-11-31-35
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 قصائد

 

ن ووو  مجلوووس الوووسل  الوووسويدر سووويمنافاَ باللنووو  
السويدي  واإلنيليزيو  بالتعواون موع من مو  )  ب 
 ف ، على إحود  قاعوات المن مو  الواقعو  وسون 

، 5111115019العاصووم  سووتوي ول ، وبتووافيخ 
  بموووووووووووووووووووووووووووووووووشافي  وحوووووووووووووووووووووووووووووووووضوف

جم وووف موون المن مووات المنووضوي  تحووت مجلووس 
 السل  و غلب   من  صول م اجفق 

شافك شو السيمناف مون العوفاق الناشون  المدنيو  
المحامي  آااف علك مون جنووب الوسويد، والناشون 
الموودنو يفووال محموود الوواهبو، و مينوو  ياياباغووو 
عضو البفلمان السويدر عن حزب اليساف، وآزاد 
حيدفر فليس من م  جواك اليفديو  شوو الوسويد، 
والوووصحفو الوووسويدر يووووايي  مووودين، والناشووون 
التفيووو  فيووان الووار يقووو  بزيووافق ااصوو  إلووى 

 السويد 
 ًشتتووي الووسيمناف بمقدموو  موون الووسيدق  يفووا بيوووفك 
لونووود عوووضو ال يلووو  اإلدافيووو  لمجلوووس الوووسل  
الووسويدر والووتو  دافت الحووواف بيوون المووشتفيين 
حي  تحدثت شو المقدم  عن الوضع الملت ب شوو 
الوشفق اروسون والتنووفات الناتجو  عون احتووالل 
 جزاء م م  من العفاق وسوفيا مون قبول داعوش 

 ويالك التداالت اإلقليمي  شو المننق  
ويانت  ول المتحدثين المحامي  الوشاب  آااف علوك 
حي  تنفقوت إلوى التعوديالت المقتفحو  والمقدمو  
للبفلمان العفاقو على قوانون ارحووال الشاوصي  

، هاا 1424لسن   122الناشا والار يحمل الفق  
التعديل الار يتيي شو  حد شقفاتوه الفليوس  جوواز 

سوونوات، و دانووت  4زاوت القاصووفات موون عمووف 
المتحدث  المشفوع الار يحاول  ن يوضع شواون 
ارحووووال المدنيووو  بيووود محووواي  دينيووو  بووود َ مووون 
القضالي  بما يادر إلى تمزيوق المجتموع العفاقوو 

ويعمق الشق بيون نوالفوه الماتلفو ، إضواش َ إلوى 
الفقووفات الووتو تحوون موون حقوووق المووف ق والنفوول، 
مايوودقَ علوووى دوف الموووف ق وسوووعي ا رجووول إقامووو  
الدولوو  المدنيوو  الديمقفانيوو  الووتو هووو النفيووق 
ارمثل لتحقيق السال  المجتمعو  وقد  ثاف نفح ا 
فدود شعوول شووو القاعوو  حيوو  وج ووت ل ووا  سوولل  
م م  بما ياوص هواا القوانون والوار يعمول علوى 

 ا نتقاص من حفي  المف ق 
وعون تفييوا والوضووع شي وا تحوود  الناشون  فيووان 
عن السياس  التعسفي  للوفليس التفيوو  وفدغوان 

 نشاطات وفعاليات 

 ندوة حوارية يف ستوكهومل حول األوضاع السياسية يف العراق وكردستان وإيران وسوريا وتركيا

شووو قمووع يوول المعافضووين وشووصل   موون و الف وو  
وسولب   حقوووق   المدنيوو  وزج وو  شووو الووسجون بووال 
 سباب، سو  اعتفاض   على سياسوته الديتاتوفيو  
فغ  سلمي  ها  ا حتجاجات  وضوفب  مثلو  عديودق 

 على الك 
وبعوودها تحوود  ازاد حيوودفر، فليووس من موو  جوواك 
اليفديووو ، عووون الوضوووع شوووو سووووفيا، وااصووو  شوووو 
المنانق التو تسينف علي ا القوات اليفدي  والعفبي  
المشتفي  شو فوزاشوا والوصفاع الموسلي ضود جب و  
النصفق المدعوم  مون تفييوا، ومون ثو  ضود داعوش 
ومحوواو ت الووفليس التفيووو لووضفب هووا  القوووات، 
و شوواف إلووى الوودوف البنولووو للنووساء وموووشافيت ن 
الفعالوو  شووو القتووال  ويووالك تحوود  عوون ا نتووصافات 
الووتو حووصلت شووو سوووفيا علووى تن يوو  داعووش ودوف 
حفي  سوفيا الديمقفاني  اليفدي  شو تحفيف يوبانو 
والفقوو   ويووالك تنووفق إلووى التووداالت اإلقليميوو  شووو 

 المننق  
 ما النالب   مين  ياياباشو شقد تحد  بشيل عوا  عون 
إيفان والمننق  وعن دوفها يعضو بفلموان يوسافي  
شوو الووسويد، وعوون عالقوات الووسويد ا قتووصادي  مووع 

بع  الدول الديتاتوفي  وبيع السالل ل ا والوسيوت 
عوون التجوواوزات بحووق القووو  الديمقفانيوو  وحقوووق 
المووف ق، داعيوو  ارحووزاب اليووسافي  شووو دول الووشفق 
اروسن إلى شحا ال م  والوقوف ضد يل ممافسات 

 ارن م  الاانل  
الصحفو السويدر يوايي  مدين تحود  عون مفاشقتوه 
لقووووات الحوووشد الوووشعبو  ثنووواء تحفيوووف الحويجووو ، 
و ضاف  ن الوضع شو العفاق معقد جداَ شموا انت وت 
معفيووو  الحويجووو  حوووتى بووود  الوووصدا  شوووو يفيووووك  
وتحد   يضاَ عن التدال ارمفييو الفوسوو التفيوو 

اإليفانو شو سووفيا وسوقون ضوحايا يبويفق مون 
 المدنيين 

حيووا الناشوون الموودنو يفووال محموود الوواهبو شووو 
مقدم  حديثه انتصافات القووات الموسلح  علوى 
ااتوووالف شفوع وووا، و شووواف إلوووى إن ا نتوووصاف 
العسيفر غيف يواف، و بود مون إجوفاءات علوى 
المووووستو  السياسووووو وا قتووووصادر والدينووووو 
والتعليمو للقضاء على التعصب وتجفيف منابع 
اإلفهاب  يما حيا القو  المدني  شوو ت اهفات وا 
المووستمفق موون  جوول إصووالل العمليوو  السياسووي  
وشضي الفساد تو   اإلفهاب  يما  يد على شوشل 
 حوووزاب اإلسوووال  السياسوووو شوووو بنووواء الدولووو ، 
وإصفافها على المحاصص  بين القو  المتنفاق 
ول واا ش ووو تعيوود إنتووات ارزمووات وهووو حاضوون  
للفووساد  و ن الحوول ييوووون ببنوواء دولوو  مدنيووو  
ديمقفانيوو ، وهووواا لووون يتووو  دون   ووووف يتلووو  
ديمقفانيووو  مدنيووو  قويووو  قوووادفق علوووى تفييوووك  
صووياغات العمليوو  السياسووي  لووصالي بنوواء دولوو  
الموانن  بديالَ عن دول  الميونات  يموا عوف  
 مثلوو  عديوودق عوون الفووساد المنتووشف شووو جميووع 

 مفاشق الدول  
وقوووود  تيووووي للجم وووووف نووووفل ارسوووولل  علووووى 
المتحوودثين شوووو الوووسيمناف، ويوووالك تووو  إعنووواء 
الففصوو  للمووشافيين شووو نووفل ارسوولل  علووى 
بعض   البع  مما  توال ل و  الففصو  بالتعموق 
شو ش   وج ات الن ف التو نفحت شو السيمناف 

 وتبادل اآلفاء 

. 
 يثيفاً ما  فمو  سللتو شو النفيق

 واحتفُس من انواتو المتج   نحو    (
 وبعدَ نوِل صمٍت وضيِق عبافقٍ 
  جد وج و يمتد مع الفقفاء

 الاين تصنُف  ضالع    يواااً 
 على الفصيف

 ومن هناك تبتدُئ القصيدق
... 

 بندادُ شمسِك غـَْضبى بعدما ن بوا
  فَ  العفاق شال ناٌل و  فنبُ 

. 
 جاءوا حفاق ً شال  وناَن تعفش  
 غيَف الاقوِن التو بالوجِه تـَنتصبُ 

. 
  نوا التاتَ  َمْن يستْف َمفاسده 
 وفال يَيشف ا التزويُف واليابُ 

. 
 شوضى مااهب   ِمنْ  حتى الفقاه 

 تـُفتو البالدَ وبيُت الماِل يُنتصبُ 
. 

 زجوا المالييَن شو حفٍب حفالقـُ ا
 هار الشباُب بما تـَفنى وتنتفبُ 

. 
 ُهْبوا شليَس لنوِل الصبِف منزل 
 تـُجنى وليس لهُ وصٌف و  لقبُ 

. 
 هاا العفاُق نفيق هللا مويبهُ 
 نحَو السالِ  الار شو حبِِّه يجبُ 

. 
 شالق الفبيعو

7102-10-01 
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 نشاطات االحتاد 

 ندوة يف ستوكهومل حول مشروع تعديل قانون األحوال الشخصية

ن مت تنسيقي  التياف الديمقفانو شو ستوي وولو  
بالتعاون مع فابن  المف ق العفاقي  شو ستوي ول  
والجمعي  المندالي  شو ستوي ول ، ندوق حوافيو  
بعنوان )مشفوع تعديل قانون ارحوال الشاصي  

و ثوف  السولوبوو عولوى  1424لسونو   122فق  
المجتمع ، استضاشت عضو هيل  المتابع  للتويواف 
الديمقفانو شو الاافت الزميلو  الوموحوامويو  آااف 
علك، والك على قاع  الجوموعويو  الومونودالويو  شوو 

وبوحوضووف  5211115019ستوي ول  بوتوافيوخ 
 العديد من الجم وف العفاقو الم ت  

فحب منسق التياف د  سعدر السعدر بوالوحوضووف 
لبايوفق نشانات التياف بعد الماتوموف وبوالضويوفو  

 المحامي  آااف 
و داف الحواف الزميل عبد الوفضوا الوموادل عضوو 
ال يل  التنسيقي  للتياف، الار فحب بالوحواضوفيون 
وحيا انوتوصوافات قوواتونوا الوعوسويوفيو  بومواوتولوف 
عناوين ا على داعش؛ ودعا للوقوف دقيق  حداد 

 على  فوال ش داء الشعب العفاقو 
ابتد  الحواف بالتعفيف بالزميل  المحامي ، وعفت 
على  همي  المنفول للنقاش الار  ثاف فدود شعل 

على ماتلف المسوتوويوات سوواًء شوو الودااول  و 
على النناق العالمو  و عنى الحوديو  لولوضويوفو  
حي   شافت إلوى اونووفق مشوفوع الوتوعوديوالت 
المقتفح  على قانون ارحوال الشاوصويو  الونواشوا 

، الوومووقوودموو  إلووى 1424لسوونو   122او الووفقوو  
مجلس لنواب العفاقو لمناقشته وإقفاف ، والوتوو 

ستيون ل ا آثاف سلبي  على الونوسويوج ا جوتومواعوو 
العفاقو الار هو موزاليك من النوالف وارثنويوات 
المتنوع   وإن التنوع النوالوفوو يوحوتوات إلوى دقو  
وشفاشي  شو قوانين ارحوال الشاصي  الوموتوعولوقو  
بالزوات والتففيق والوحوضوانو  واإلف  وغويوفهوا  
شالتعديالت المقتفح  تتعاف  مع مواد مثبوتو  شوو 
الودسووتووف الووعوفاقووو حويوو    يووموويون سوون قووانووون 

فغو   122يتعاف  مع الدستووف  و ن الوقوانوون 
موفوف موودق نووويولو  عولوويو  لوويونووه جويوود ومووتونوووف 
والمففو  شو تعديلوه  ن يوعوالوج الوثونوفات لويوو 
يصبي  يثف معاصفق وعدال  ومتضمنا  يثف لحقوق 
اإلنسان الار  قفته ارم  المتحودق وصوادق عولويوه 

وهو شتفق نويولو   ولويون  1449العفاق منا عا  
التعديالت المقتفح  ستفجعنا إلى الع ود الوقوديومو  
بإتاح  الففص  لفق اء الدين لتحديد عوموف الوزوات 
بما يتيي زوات القاصفات لناي  عمف تسع سونووات 
 و  قل وهاا نيوص عن القانون الناشا الوار حودد 
عمف النضوت البايلوجو لوتو هويول الوموف ق لولوزوات 

سنو  و ر عوقود  12وتحمل المساولي  وهو عمف 
 اافت المحيم  الشفعي  يعتبف حالياَ بانالً 

وتنفقت إلى الوموقوافنو  بويون الوقوانوون السوويودر 
ون فته المتنوفق لحقوق الموف ق والونوفول، وبويون 
واقع العفاق وال فوف التوو  نوتوجوت وموفت بو وا 
التشفيعات لقانون ارحوال الشاصويو  وموحواو ت 
شوف  قووانويوون موتواوولوفو   وتووقووعوت  ن مشووفوع 
التعديالت لون يويوتوب لوه الونوجوال لووجوود حومولو  

 عاكف سرحان –السويد 

 
 
 

 وسام تقديري للزميلة
 سلمى نزال 

 عايف سفحان

معافض  دولي  وااص  ارم  المتوحودق، بواإلضواشو  
 إلى حمالت الفش  الداالي  

سوواهوو  عوودد موون الووحوواضووفات والووحوواضووفيوون شووو 
مدااالت  غنت الحواف  وتلت الناشن  دنويوا فاموز 
بيان المن مات وارحزاب العفاقي  شو ستوويو وولو  
حول إدان  تقدي  مشفوع التعديالت الار يادر إلى 
زوات القاصفات وتلك تعد جفيومو  ضود الونوفوولو  

 واإلنساني  
وقف  مديف الونودوق نوص بويوان نوقوابو  الوموحوامويون 
العفاقيين حول مشوفوع الوتوعوديوالت عولوى قوانوون 

 .1424لسن   122ارحوال الشاصي  
بعد الك نفحت  سلل  من الحاضفات والحاضفيون 

 لتجيب علي ا المحامي  آااف علك 
وشو الاتا  ت  تقدي  الوفود من قبل تنسيقي  التياف 
والجمعي  المندالي  عفشاناً وشيف لولوموحوامويو  آااف 

 لتفضل ا بإقام  هاا الحواف الحيور 
 البناق  الشاصي  للمحامي  آااف علك 

 5002اليمن، ماجسوتويوف موحوامواق  1421مواليد 
السويد، عملت محامي  شو مجال إصوابوات الوعومول 
والت مين، عملت شو ستوي ول  شو مجال الحوقووق 
العاللي ، ومجال حقوق الالجلين، وموجوال قووانويون 
السين  فليس  ميتب محاماق يقود ثوموانويو  شوفوع 

 محامو   100شو مدن ماتلف  يعمل شي ا 

امرأةْعراقيةْفيْيوتوبوريْتحقح ح ْ
إنجازْمتميزْفيْمجالْعملهاْونحاتح ْ
ْم حتحو ْ ْعحلحت عدةْجوائزْت ديحريحة

 ات ويد
 

ْو حا ْ ْعحلحت ْنحزال ْ حلحمحت حصل ْاتحرابحةحيحة
ْ Förtjänstteckenْ  7102تحححح ححححديححححري

ْفحيْمحديحنحةْ تنشاطهاْاتمتميزْكرئي ةْمشروع
يتبوريْمنة ةْكورد تين.ْهذهْاتجائزةْتمنح ْ

ْ ْبحيحن شحصحصحيحة١١ْْ نوياْوكان ْ لمتْمحن
ْ ْمحصحتحلح حة. ْمحجحاخت ْفحي كحمحاْ  ويديةْبحارزة

ْاتح ح  حالْ منق ْ ْتحدورهحا أيضاْعلتْت ديرْاخر

ْ  ْ ْقححبحح  ْمححن ْاتشححبححا   Göteborgبححيححن
Kungliga Segel Sällskap .  
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 حماضرات

 مقمدْاتكقط/ْ توكهوتم

 العائلة يف الغربة

عقدت شو ستوي ول  نودوق حووافيو  موع الوديوتووف فيوا  الوبولوداور، حوول 
العالل  شو المنفى، بدعوق من فابن  ارنصاف شو ستوي ول  ومنتد  الوحوواف 

 .5019/نوشمبف/11الثقاشو، والك يو   
 

بداي  الندوق فحب ارستاا نج  اناور بالحضوف وبالضيف الديوتووف فيوا  
بلداور المتاصص بعل  النفس، و وضي نبيع  الندوق الماصص  للوتوعوفيوف 
بإصداف البلداور الجديد وهو يتاب يتناول مشايل العوالولو  الشوفق  وسونويو  

 شو النفب  
يان الحضوف جميال ومنوعا من  بناء الجالي  العفاقي  والوعوفبويو ، وتوزامون  

اللقاء مع نب  تحفيف مدين  فاوق الوعوزيوزق مون قوبوضو  اإلفهواب آاوف الومودن 
 العفاقي  

 مما  شاع الففح  على هاا اللقاء الجميل 
 

شو البداي  تناول الديتوف البلداور تووضويوحواً، بشو ن مونوجوز  الوجوديود يوونوه 
حصيل  ج د من البح  الداوب لسنوات نويل  مع شفيق بحوثوو موتواوصوص 
من المحللين والنفسانيين، والبوحو  يوعوتوبوف مون الوبوحوو  الونووعويو  ولويوس 
اليمي ، حي  تدفس حا ت معين  لتحولويول  واهوفق مون الو وواهوف  شوقود  اوا 
البح  يل عالل  بشيل منفصل، وت  تحليل تجفبت ا توحولويوالً نووعويواً، مشويوفاً 
إلى  نه من الم ا  الصعب  دفاس  العالل ، لوجود قضايا شفدي  وقضوايوا تو و  
مجمل العالل ، ووجود متنيفات عديدق وعوامل ماثفق اجتماعي  واقتوصواديو  
وسياسي  وثقاشي  مما ينعيس على وضع العالل ،  ر  ن هونوالوك اصووصويو  

 ليل عالل  
تتعلق الدفاس  بنماات من مفيز الشفق النبو التاصصو شو السويد، الوار 

 ، شاليتاب حصيل  عومول يولويونويويوو دفس 1442يشفف عليه البلداور منا 
حال  يلينييي ، ومالف من ثماني  شصول، يتناول نبيع  العوالول الشوفق  99

 وسني  القادم  إلى الدول ا سينوديونواشويو ، ويوتوحود  عون الوتوحوديوات الوتوو 
 تواج  ا ها  العوالل شو العيش شو بلدان الم جف 

هنالك  نواع من ها  العوالل الماتلف  شيما بين ا شو عالقاتو وا ا جوتومواعويو   
 والثقاشي  وا قتصادي ، ولالك ييون التعمي  ليس صحيحا 

شو العمو  شان العوالل القادم  من الشوفق اروسون، تويوون موتو ثوفق بونو وا  
السلن  اربوي  السالد شو البلود ار ، حويو  يويوون ارب هوو اآلموف الونواهوو 

 والمقفف لمصيف جميع  شفاد العالل  
ممافس  هاا الن ا  تاتلف بناًء على نبيع  البيل  ا جتماعي  التو  تت من وا 
العالل ، ش ناك مجموع  قدمت من الومودن الوحوضوفيو  الويوبوف  حويو  تسوود 
عالقات اجتماعي  متفتح  نوعا ما، وهنالك عوالل قادم  مون بويولوات قوبولويو  
بدوي  يسود شي ا حي  ارب والقبيل  وتقاليدها، ومجموع   اف  قودموت مون 
بيلات ما بين المجموعتين السابقتين،  غلب ا مون بويولو  فيوفويو  وشوالحويوه   

 زالت ااضع  نوعا ما لتقاليد العشيفق 
ويشيف الديتوف البلداور إلى  ن  ول شوء واج و  شو المفيز هو التنيوفات  

والتحو ت التو تنف  على العالل  الم اجفق إلى الودول اروفبويو ، حويو  شوو 
ها  الدول هناك حقوق شاصيو  يوتوموتوع شويو وا يول شوفد مون  شوفاد الوعوالولو  

 بشاصه بعيداً عن ا نتماء العاللو، ونبيعت ا ا جتماعي  والثقاشي  
وهاا يالق تحديات يبيفق لفب العاللو  ويواثوف عولوى جومويوع  شوفاد الوعوالولو   
الن ا  شو بلدان الم جف ا سينديناشي ، يوعوتوبوف الوفوفد هوو  سواس الوعوالقوات 

ا جتماعي  ولوه حوفيواتوه الشواوصويو  الوموحوددق 
بقوانين سوالودق شوو هوا  الوبولودان، الوتوو شويو وا 
مستو  تينولوجو واجتماعو متنوف، وتتوموتوع 
بونو وا  ديوموقوفانووو يوعونوو لولووفوفد الوعوديود موون 
الوحووقووق، مووموا يوواولووق مشوايوول دااول الووعوالوولوو  
القادم  من البلدان الشفق  وسونويو ، شولو  يوعود 
ارب يووموولوك سوولونووتووه السووابووقو  عوولوى الووعوالوولوو ، 
وارو د  حفاف وليوس توحوت سويونوفق ومولويويو  

 ارب يما يانت    !
مما يالق المشايول بويون اآلبواء واربونواء وهوو 
 يضا ياتلف من عالل  إلى  اف  بسبب نبيعو  
مستو  التعلي  والوعو والثقاش  التوو يومولويو وا 
 شفاد الوعوالولو ، ونووع الوعومول الوار يوموافسوو  
 ووضع   ا جتماعو، والبيل  التو قدموا من ا 

 
%  عووالول 92,9ووجد البح  إن ما نسوبوتوه 

تفغب شو البقاء محاش   ومننلق  على نفسو وا، 
ويصعب اندماج ا شوو الوموجوتوموع، وموا نسوبوتوه 

% تووحوواول  ن تووقووف  مووالمووي الوومووجووتوومووع 19,1
الجديد وتسعى للت قولو  موع الوموجوتوموع الوجوديود، 

% من العوالل تفيد  ن تنصو وف يولويوا شوو 50و
 المجتمع الجديد 

ويايد البلداور  ن الوتونويوفات الوتوو تصويوب 
العالل  شو الم جف تادر إلوى بوفوز مشوايول 
عديدق، قسو  مونو وا اوافجوو يوارزموات موع 
ارقووافب و اووف  مووع موواسووسووات الوودولوو  
الجديدق، مثل المدفس  وماسسوات الوفعوايو  

 ا جتماعي  
هنالك  يضا مشايل داالويو  توبوفز شوو دااول 
العالل  تشمل نبيع  العالق  بويون ارب وار  
 و مووا بوويوون اربووويوون وارو د  وهوونووالووك 
مجموع  من المشوايول وارزموات الوتوو لو وا 
عالق  بوتو قولو   شوفاد الوعوالولو  عولوى نوبويوعو  
العالقات الثقاشي  وا جتماعي  والوديونويو  شوو 

 البلد الجديد 
يما  شافت دفاس  الديتوف البلداور إلوى  ن 
المشايل تزداد شو العالل  عند بولووغ اربونواء  

 سن المفاهق  
وتونوفق الومووحواضووف  لولووعوديوود موون الوونوموواات 
الووعووموولوويوو  الووتووو مووف بوو ووا الووبووحوو ، ويووانووت 

 الموضوع  محن تقديف الحضوف 
بووعوود الوومووحوواضووفق الووقوويووموو  قوود  الووعووديوود موون 
الحضوف مدااالت و سلل   ضفوت عولوى جوو 
الندوق شعالي  وحيوي   شو الاوتوا  تو  توقوديو  
الشيف للديتوف فيا  الوبولوداور موع بواقوات 

 الزهوف، متمنين له العناء الدال  
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 معرض جسد اجلمال والذوق الفني الرفيع 

 فعاليات

 مقمدْاتكقط/ْ توكهوتم
 تصويف زيدون الاميسو

 املهرجان السنوي السابع للفنون التشكيلية للجمعية املندائية يف ستوكهومل 

عودتنا الجمعي  المندالي  شو ستوي ولو  عولوى نشوانو وا 
وشعاليات ا المنوع  والمتميزق، ش ا هو للوسونو  السوابوعو  
على التوالو تقي  م فجانو وا السونوور السوابوع لولوفونوون 
التشييلي ، شو  فوف يمف ب ا الونن بو وفوف صوعوبو ، 
لتعنو الوجه اآلاف المشفق لولوعوفاق ولولوعوفاقويويون شوو 

 النفب ، حي  اإلبداع والتميز الدال  
، 5019 يوتووبوف  15 شتتوي الومو وفجوان يوو  الوجوموعو  

بحضوف نوعو جميل ويبيف من  بناء الجالويو  الوعوفاقويو  
شو السويد ومن ممثلو من مات المجتمع المدنوو، حويو  
قا  الديتوف وعد سعيد مصنفى قنصل السفافق العفاقويو  
شووو السووويوود، والسوويوودق  نووَيووفيوود بوووسووتووفو  عوون دالووفق 
السنسوس السويدي  لدع  الوثوقواشو ، بوموصواحوبو  السويود 
شاضل ناهو فليس الجمعي  المندالويو  شوو سوتوويو وولو ، 
بإشعال الشموع معلنين اشتتال الم فجان الااص بوالوفون 
التشييلو  قد  السيد القنصل يلم  قصيفق عبف شي ا عون 
شفحه واعتزاز  ب اا النشان، بعدها تجول الحوضووف شوو 
 فجاء المعف ، و عماله الجميل  التو جادت ب ا  نوامول 

 مجموع  من الفنانين المنداليين شو السويد 
تنوعت ارعمال بين الفس  ب نواعه، والنحت والتصوويوف 
الفوتوغفاشو وارعمال اليدوي  مثل الازف والصياغ  ، 

  ما الفنانون المشافيون شو هاا المعف  ش  ، 

نوفر عواد حات ، سمي  مواضوو، إنوعوا  سوعويود شولوش، 
إنصاف صدا  جباف، جليل  عاموف الونواشوو، وسوا  ولويود 
الناشوء، عبد ارميف حفبو حبيب، باس  ناجو شوفحوان، 
فالد حامد م در، م فف زهفون، م در العوالوش،  مويوف 
سال ، صبال غالب شفموخ،  بوفاهويو  شوفحوان الوبودفر، 
يواموول صووبوال السووبووتووو، سووال  عووواد السوعوودر، صووبووال 
الاميسو، عبد الصاحب زهفون، سوال  غوفيوب الشويوخ 

 دايل 

ويما تعود الم فجان  ن يستضيف شو يل موفق شونوانوا  
عفاقيا حي  يان ضيف هاا العا  الفنان "جميل جبواف" 
القاد  من مدين  يوتوبوفر السويدي  وتميوزت  عوموال 
هووا  السوونوو  بووجوومووالوويووتوو ووا وتوونوووعوو ووا، والووتووبووايوون شووو 

 المستويات بين الفنانين  
المعف  هو حصيلو  جو ود  سوتوموف رشو وف مون  جول 
انجاز  حي  تشيلت لجن  مشفش  ااص  موتويوونو  مون 
الفنانين نوفر عواد حات ، سمي  ماضو، وسوا  ولويود 

الناشو، فاجوي نوور وعضوو الو ويولو  اإلدافيو  عودر 
 حزا  عيال  اتياف ارعمال الفني  للمعف  

وعلى شفف الم فجان  قي  شو اليو  التالو حفل شونوو 
ساهف بد  بيلمات الشيف والتقديف والوتوفحويوب والوثونواء 
على هاا العمل الفالع من قبل فليس الجمعي ، ثو  قوا  
بتيفي  الفنانين جميعا بدفع الجمعي  المندالي  وبباقوات 
الزهوف، اصوصا  عضاء اللوجونو  الوموشوفشو ، ويوالوك 

 ليل من ساه  شو إنجال هاا الم فجان 
يما قد  الفنان ارستاا نوفر عواد حواتو  يولومو  بواسو  
اللجن  المشفش  عولوى هواا الوموعوف ، و قودموت عودق 
يلمات من ج ات ماتلف  من وا يولومو  السويودق  نوَيوفيود 
بووسوتووفو  عون دالوفق السوونوسووس السوويوديوو  والوتووو 

 يفمت ا الجمعي  بدفع الم فجان وباقات الزهوف 
وتوو  اووالل ارمسوويوو  توويووفيوو  عوودد موون الشوواووصوويووات 

 المندالي  الاين تميزوا بادمات   وعنال     
 ايفا يان الجميع على موعد مع الننواء والومووسويوقوى 
حي  بد  الحفل الفنو الار  حيوا  الوفونوان الشواب لويو  
العفاقو والوفونوان توحوسويون الوبوصوفر حويو  لولوجوموعويو  
المندالي  شو ستوي ول  ومزيدا من العناء شوو اودمو  

  بناء الجالي  العفاقي  وونن   الجميل العفاق 
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 زهور بابل سعيدتوقيع ديوان شعري للسيدة  
نالب عاشوف/ 

 تصويف لار حزا 
 وباس  ناجو

 
إلتقى جوموع غوفويوـوف مون 
 بناء الجالي  العفاقي  شوو 
حفل توقيع ديوان شعوفر 
لوولووسوويوودق )زهوووف بووابوول 
سعيد  على قاع  الجمعي  
المندالي  شو سوتوويو وولو  
بمشافي  جموعويو  الوموف ق 

المندالي  والفابن  المندالي  للثقاش  والفنون   شو 
، وبوعود موقودمو  91915012مساء يو  السوبوت 

قصيف  للسويودق الوموتو لوقو  بودوف بوابول، شوقويوقو  
الشاعفق،  لقت الشاعفق زهــوف بوابول عودد مون 

 قصالد ديوان ا الجديـــد 
 "شلينمفك الحُب منفاً"

ويووانووت قصووالوودهووا موون الشووعووف الووحووف)الووموولووتووز   
بالتفعيل  ، يما  لقت قصيدق من الشعف الشوعوبوو  
تفاعل معو وا جومو ووف الوحواضوفيون بوالوتوصوفويوق 

 ويلمات الدع  والتشجيع  
 

والشاعفق زهوف بابل سعيد سيدق عفاقي  مندالي  
تافجت من مع د المعلمات العالو ث  دوفق للونو  
اإلنيليزيــ ، وعملت ريثـــف مون عشوفيون عوامواً 
شو سلك التعلي ، قبل  ن ت اجــف إلوى هوولونوـوـوـودا 

، عومولوت 1441وتستقف شو آمفسفوفت شو عا  
مع مجموع  هولندي  بتيليف من الوبولوديو  حوول 

 ثقافة ومسرح 

 مقمدْاتكقط/ْ توكهوتم
 تصويف زيدون الاميسو

 مسرحية رائحة احلرب

يان  بناء الجالي  العفاقي  والعفبي  شو ستوي ول  عولوى 
مووعوود مووع عووفٍ  مسووفحوو بووعوونووان "فالووحوو  الووحووبووف  

DOFTEN AV BLÄCK"  لففق  جدافا للتمثيل عولوى
نوووشوومووبووف  11 حوود مسووافل بوولووديوو  سووتووويوو ووولوو ، يووو  

 ، التو قال القالمون عن ا  ن وا عويوسوت موعوانواق 5019
شعب وب ا  العبافق ))شو  غونوى بولود شوو الوعوالو  حويو  
الفساد السياسو، يوعويوش الشوعوب الوعوفاقوو بوحوالو  مون 
الي س والق ف  تعالوا معنا لنف  مااا تفعول نووف عونودموا 

 يتمسك المالف وفب العالل  بمبادله      

 
 

يان الحضوف ب يواً، حويو   نودموج موع الوعوف  حوتوى 
الن اي  حابوس ارنوفواس وهوو يسوتوموع لوحوواف موفوعو  
بالشاعفي  وا نفعال، إفهاصات ياتب يوعوشوق ونونوه، 
ييتب عنه من  عماِق فوحه، ييف تيون معاناته وهوو 
يف  ب   عينيه مااا يوحوصول شوو بوالد  الونونويو  واات 
التافيخ العفيق، لقد يان الوفونوان موحومود صوالوي قوادفا 
على إيصال تلك المعاناق لولوجومو ووف ويوالوك الوموموثولو  
عاتي  سال  التو تحملت تلك المعوانواق وقودموت الوعوون 
والنصالي، ش و  يضوا عشوقوت الوونون وحومولوتوه شوو 
وجدان ا، ينا نوحوس لووعو  الوبونولويون وهوموا يوقودموان 
دوفي ما، وشممنا فالح  الحبف وتولوك الويولوموات الوتوو 

 تافت من القلب والفول 
يان الحواف باللن  العفبي  الفصحى، واإلعداد بوجو وود 
ااتي  وبإميانيات بسين ، لين يان لإلصفاف والتوحودر 

 والعمل الداوب وفاء تحقيق هاا اإلنجاز 
لقد عبف العديد من الوحوضووف عون إعوجوابو و  بوارداء  

والنص، علما إن المسفحي  من إافات الفنوان موحومود 
صالي والت ليف للياتب هشا  شوبوف، وديويووف الوفونوانو  

سمي  ماضو، وموسيقى الفنان بسا  واإلضاءق للفونوان 
 يوايي  

ششيفا لففق  جدافا ولجميع من ساه  شوو إنوجوال هواا 
 العمل 

نووفق مسوواعوودق الوويووبوواف لووإلنوودمووات بووالوومووجووتوومووع 
ال ولندر   يما شوافيوت شوو صوفوحو  انوتوفنويوت 
هولندي  تنشف الشوعوف الومويوتووب بوالو وولونوديو    
وساهمت شو الوعومول بوموجوال الولوجوان الوثوقواشويو  
المندالي  شو البيت المندالو شو هولونودا، ويوانوت 
عضو ال يل  اإلدافي  لونوادر  وتوفاوت الوثوقواشوو 
المندالو، وعملت شو )م فجان دهبوا آد يوموانوه  
 و م وفجوان الوتوعومويود الوتوو يوانوت الوفويودفالويو  

 ..5010المندالي  تقيمه سنوياً ومنا عا  
يما شافيت شوو يول نشوانوات اإلعوال  الواواص 

 بإتحاد الجمعيات المندالي  شو الم جف 
وشو الاتا  يفمت الشاعفق بباقات من الوفد من 

 قبل الجمعيات الفاعي  لألمسي  
ويان بعد حفل توقيع ها  المجموعو  الشوعوفيو ، 
 مسي  غنالي  وموسيقي  لمتاوقو النفب ارصيل 
قدم ا الفنان غسان الفّحال بفشق  عازف اروفك 

 إحسان 
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  هنا وهناك

 اخبار  من هنا وهناك

شو تما  الساع  الوثوانويو  عشوفق  و وفا مون 
الوموعوف  ,  السابع من نيسان الجافر اشتتوي

وهونواك ,الوموشوتوفك لوجوموعويو  الويوفاشويوك  هنا
 Grafiska  السويدي  شوو سوتوويو وولو 

sällskapet  مع جمعي  هوسبوو يووفد
 Husby konst ochلوووولووووفوووونووووون 

hantverksföreninge 
  Konst hallوعلى قاع  هوسبو  

شونوان وشونوانو  مون يوال  20بمشوافيو  نوحوو 
الجمعيتيون و بوعومول واحود او عومولويون لويول 

وعن المعوف  ومشوافيوتو وا الوتوقويونوا  شنان ,
ب لفونوانو  الوتوشويويولويو  سومويو  مواضوو حويو  

بومواوتولوف  ان ا عمال المشافي  يانت قالت  
بين ماتلف انوواع الوحوفوف  ا حجا  وتنوعت 

او النبع او اليفاشيك والوموواد الوموسوتواودمو  
 شي ا

ويانت لو مشافي  بعمل يفاشيك مون الوحوجو  
شوووو الوووحوووفوووف عووولوووى  20x11   الووويوووبووويوووف

وهووو  Linoleumsnitt   الوولوويوونووولوويووو 
لويووس بوالووعووموول السوو وول ويوحووتووات الو  الوودقوو  

شو الحفف   واعتقود انونوو نوجوحوت   والم افق
 شو الك 

ويوو وو ووف شووو لوووحووتووو ا غووتووفاب مووع ارموول 
 باللن  العفبي    وعبافق "بيت لإليجاف"

المعف  بالنوسوبو  لوو يوان شوفصو  جومويولو  
لوولووتووواصوول مووع الووفوون شووو السووويوود ومشووافك 
الفنانين السويديين ومون انونوا نوموتولوك ايضوا 
الفيفق واستادا  الفن شوو اودمو  ا نسوانويو  
وان ن  ف إبداعاتنا ونوقوول انونوا هونوا موعويو  

  ايضا   
 

 الصوف بعدس  الفنان باس  ناجو

من نشاطات اجلمعية الثقافية 
 العراقية قي مدينة يونشوبنك

يما عودتنا الجمعويو  الوثوقواشويو  الوعوفاقويو  شوو 
يووونشوووبوونووك بووبووفنووامووجوو ووا الووحوواشوول بووموواووتوولووف 
النشانات الثقاشي  وا جتماعي  , منو وا موايوان 
تعليميا وا اف تفشي يا, والار اثمف على جواب 
العديد من ابناء الجالي  العفاقي  المقيمويون شوو 
مدين  يونشوبنك  ومن ابوفز هوا  الونوشوانوات 
هو ااك النشان الماصص لالنفال والار يقوا  
تحت شعاف ) انفالنا ثوقواشوتونوا   حويو  تصوبوي 
م م  تنميت   وتنويفه  من مو وا  الوجوموعويو  
الثقاشي  العفاقي  اضاش  للماسسوات الوتوفبوويو  

والعاللي , وقد توت هاا الشعاف بنشوان موتومويوز 
والار اصص شيه يو  ااص ومتميز بالبيتوزا, 
حي  قا  ا نفال بصنع البيتزا بانفس   وعولوى 

  5012  - 01  -  75 قاع  الوبوفيوايووف يوو 
وقد يتب ل   النجال وبامتياز منقنع الونوضويوف, 
ومما زاد شو جمال هاا النشان ان صاحبه لعب  
اليفاسو من قبل ا نفال, يما ااتتمت ا مسي  

 بفقصات لالنفال على اننا  الموسيقى 
يل هاا زاد شو فس  الب ج  على محيا ا نوفوال 
واوي   وعمل على زيوادق حوبو و  وافتوبوانو و  
بالجمعي  الثقاشي  العفاقي  ومنالبت وا بوالوموزيود 
من النشانات , ويانت الصوف ايف شاهد عولوى 

 الك 
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 تصوير الفنان باسم ناجي

 5012 – 09 – 11شاضل زيافق  الجمع  /  –مالمو  –السويد 

 الفنان التشكيلي يوسف عكار يف معرضه حمبه

 فنون ومعارض

بدعوق من الجمعي  الثقاشي  العفاقي  , جوموعويو  
المفاق العفاقي  , مفيز النوف الثقاشو وجموعويو  
بافاداي  تايمز ا عالمي  , اقي  موعوف  لولوفون 
التشييلو للفنان يوسف عياف بعنوان موحوبو  , 
حي  يان عفضا مميزا وديناميييوا لو  تشو ود  
قاعات العف  ا اف  , شقود توجوسود الوعوف  
على شيل مسوفحويو  توحوايوو اوق واحسواس 
الجم وف التواق للفن بويول انوواعوه , و الوار 
حضف على شيل جمع غوفويوف ضو  نواوبو  مون 

الفنانين والفنانات وا عالميين وبوعو  نوجوو  
 السوشيال ميديا  

بدات احتفالي  العف  بقوص الشوفيون ا حوموف 
من قبل الفنان يوسف وعاللته, والار اان من 
بعد  بداول الجم وف الى قاع  العوف  وسون 

ا ت التوصوويوف وانونوا  الومووسويوقوى, والوتوو 
اوحت اننا  العزف الموسيقو الى بدا الحوواف 
مع الفنان يوسف من قبل الوجومو ووف, والوار 
اعوود لوو ووا ا عووالمووو الوومووتووالووق اثوويووف مووحووموود 
الشمسو, ويانت معو و  الوحووافات موتوعولوقو  
بالقدفق على ا بداع شو الفن التشويويولوو وموا 
اهمي  هاا الفن للحياق من االل القودفق عولوى 
تجسيد المواقف شو الولووحو  الوفونويو  والوتوو 
تمنح ا القدفق الوتوعوبويوفيو  الومواثوفق يومولويو  
شيفي  لد  المشاهد  يانت الولووحوات الوفونويو  
تعبف عن قدفق الايال الاصب ان يونوسوج شوو 
ثوونووايووا  اعوو وو  انووواع الصوووف الووتووعووبوويووفيوو  
والجمالي  حسيا وحدسيا عبف عمليو  ا دفاك 

 ا نسانو الماهل  
مما ميز هاا الوموعوف  هوو ان الوفونوان قود  
جووموويووع لوووحوواتووه الوومووعووفوضوو  وعووددهووا 

لوووحوو  , هووديوو  موونووه الووى الووجووموو وووف   52

الحاضف, وت  توزيع ا وشق قوفعو  يوانوت هوو 
متميزق ايضا حي  ع  الففل عولوى وجوو  يول 
من حضف, يانت لويولو  مشوفقو  بوا بوتوسواموات 
والتفاعل الحو مابين الفنوان والوجومو ووف, زاد 
من هاا التفاعل الوفولو  الوار اعودتوه مواسوسو  
النوف عن تافيخ الفنان واميانياته, وااف ابداع 
عفضه الفل  هو قدفق الفنان علوى الوفسو  مون 
االل اصابع القدمين, القدفق التو ابودعوت شوو 
الق لوحات جميل  جدا ومعوبوفق جودا ادهشوت 

 الحضوف 
بعد انت اء الفل  يانت هونواك بووشويو  موفوتووحو  
تونوتوو وف الووجوموو ووف لووتوسواهوو  ايضووا شوو اولووق 

من الففل المعجون بالحب والنوقواشوات  اجواء 
الجميل  التو يان محوفها هو لوحوات الوفونوان 
الوموعوفوضوو  عولوى جودفان الووقواعو  الووفلويوسوو  
للجمعي  الثقاشي  العفاقي   ث  عاد الصف ليلتل  
موفق ااوف  ومون اوالل الونوقواشووات الوموعوبووفق 
والمبفمج ل ا وج ت دعوات للفونوان مون قوبول 
جمعيات ومفايز ثقاشي   قام  معاف  مماثولو  
شو اسوتوويو وولو  وشوو الودنوموافك وشوو دااول 
العفاق وبلدان ااف , مما ادال الففل الويوبويوف 
شو نفسي  الفنان واشعف  بانه قادف عولوى توفك 
اننباع يبيف شو نفوس الجم وف وعلى اهومويو  
مواصل  العمل وتجسيد همو  الونن من االل 

 لوحاته الفني  الفالع  
اللوحات الفني   قت اقبا  وتفاعال يوبويوفا مون 
الزالفين , انو وا بوحوق اعوموال شونويو  جسودت 
ماتلف نواحو الحياق سواء شو دااول الوونون 
او اافجه , وعبفت على ان الفنان قادف عولوى 

جومويوع   –احدا  نقل  نوعي  شو وعو الونواس 
 الناس على صعيد الونن او العال  يله 

ويووان لوولووموووسوويووقووى دوف شووو اثووفاء موواوويوولوو  
الجم وف وشو مني العف  فونوقوه الوجوموالوو, 
حي  صدحت شوفقو  الوتوفا  الوعوفاقوو بوقويوادق 
المايستفو محفو  البندادر , اجومول اغوانويو وا 
التفاثي  الشعبي  العفاقي  والوتوو توفواعول الويول 
مع ا مما زاد الففل والنبنو  بويون الوحوضووف, 
حوويوو  جسوودت ا غووانووو عوونوووان الوومووعووف  
محب  ,يما جسدت حب الوونون وان ار شونوان 
عليه ان ييون منتميا لشعبه ووننه, وهواا موا 

 جسد  الفنان يوسف عياف نول حياته 
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 كتابة / أديسون هيدو    تصوير / كامل محيكا

يو  الجمع  الثال  والعشفيون مون موافس / آااف 
وعولوى قواعو  الوبويوت الوثوقواشوو الوعوفاقوو  5012

وجمعي  المف ق العفاقويو  شوو موديونو  يووتونوبويوفغ 
السويدي   لتقى جمع من  بناء الجوالويو  الوعوفاقويو  
بووالووديووتوووف موووسووى الووفشوواعووو  اصووالووو الووعووالت 

والوومووقوويوو  شووو  (Ozonterabi)بوواروزون 
العاصم  الفوماني  بواافست شوو نودوق عولومويو  
نووبوويوو  قوويووموو   دافهووا الووزموويوول ارسووتوواا فيووا  

 النابوقو  
وقد  الديتوف الفشاعو شو محاضفته نوبواق عوامو  
عن اروزون وارمفا  التو يُستادَ  شو عالج ا 
قالالَ ) ا وزون هو غاز  ويسجين ثالثو الافات , 
نشن , عالو الناق  , يسوتواود  شوو الونوب الوعوا  
ونووب ا سوونووان وشووو الصوونوواعوو  وتووعووقوويوو  موويووا  
الشفب   والعالت به هو شيل من  شويوال الوعوالت 
بوالوونووب الووبووديول الووار يوو وودف إلوى زيووادق يووموويوو  

دولو   51ا ويسجين شو الجس  , يسوتوعومول شوو 
اوفوبي  واليابوان وفوسويوا والو ونود والومويوسويوك 
وسنناشوفق واستفاليا وا مافات العفبي  المتوحودق 

و ي  امفييي   قفت العالت به ,  52ب رضاش  الى 
وهو عالٌت تيميلو آمن وغيف ماِل  ، و  يتعاف  
مع الِعالجات التقلويوديو  ، يوموا  نوه غويوف ُمويوِلوف 
نسبياً , يستاد  مع ا ويسجين شو العالت بونوفق 
ماتلف  حسب متنلبات العالت , مونو وا بوواسونو  
مزجه مع الد  او حقنوه دااول ا موعواء او وضوع 
ايياس ا وزون على الجفول والتقفحات الملت ب  
ويوومووادات الووموواء وزيووت الووزيووتووون الوومووشووبووعوو  
بووا وزون   وشووو عووالت الوويووثوويووف موون ارمووفا  
باإلضاش  الى استادامه شو النب التجميلو ، وهو 
تقني  ثوفي  لتجديد االيا البشفق وإافاء عالموات 
الشياوا  ، بعيداً عن العمليات الجفاحي  والُحقَن 
الموضعي      ) وهو  حد النازات المووجوودق شوو 
النبيع  ، ونسبته شو النالف الجور ضليل  قد   
تتجاوز شو بع  المنانق واحود شوو الومولويوون , 
يمتاز بلونه  لشوفواف ارزفق، وبواحوتووالوه عولوى 
ثال  افات من اريسجين، ويُوفموز لوه بوالوفموز ) 

O₃ )  شو الصين  الييميالي  ، يتيون من اوالل
تيسف الفابنو  الوثونوالويو  الومووجوودق شوو جوزرء 

 حماضرات

 موسى الرفاعيلقاء اجلالية يف يوتوبوري مع الدكتور  

 ويسجين بارشع  الفوق البنفسجي  شوتوادر الوى 
تتحد يل  , O7وجود افتو  ويسجين نشنتين 

افق من موا موع جوزرء  ويسوجويون شوتوادر الوى 
وتسوتوموف هوا   ( O₃تيوين جزرء  وزون ) 
 العملي  مفاًفا وتيفافاَ  

وعن ت ثيف اروزون علوى الوحويواق وشووالود  ايوف 
الفشاعو ب ن ) السبب الفليسو لووجوود اروزون 
شو النالف الجور هو  نه يحمى  ليوفق ارفضويو  
من ارشع  شوق الوبونوفوسوجويو  الوتوو تصولونوا مون 
الشمس التو تسبب سفنان الجلد , حي  يوتوولوى 

% منو وا، وبوالوك يوحوموى 44امتصاص  يثف من 
 شيال الحياق المعفوش  على سني ارف  وهواا 
ما يجعل الحياق على يويبنا مميونو  عولوى اوالف 

 بع  اليوايب اراف  شو ن امنا الشمسو    
ومن ث  تحد  الديتوف الفشاعو عن استاودامواتوه 
شو عالت العديد من ارموفا  قوالوالَ ) يسوتواود  
اروزون شو عالت عدد يبيف من ارمفا  مونو وا 
على سبيل الحصف تليف اليبد والوفلو ، وتصولوب 
اروفدق الدموي  وتصلب الشفايين  يحواشو  عولوى 
صح  الج واز الوتونوفوسوو ، وبوالوتوالوو يوقوو مون 
 مفا  الفبو والحساسي    شنفيات الجولود موثول 
شنفيوات الوقود  و شونوفيوات الوجو واز الو وضوموو 
والبولو والتناسلو , نفيليات الج از ال ضمو و 
الد  مثل اإلسيافس و المالفيا و الديدان , يساه  
شو تاايف النشان السفنانو ووقف نموو الواواليوا 
السفناني  و الوقوضواء عولويو وا , يوعوالوج موف  
اإليدز   يحاش  على صح  الدماغ ، ون فاً لقدفته 
الفعّال  على تجديد االيا  ش و يقو من الزهايوموف 
والافف   يعالج نوفويوالت الوجو واز الو وضوموو ، 
واإلمساك ، وضنن الد  ، والوجوفول   ويُوحوسون 
المزات، وبالتالو يقو من ا يوتولواب , بواإلضواشو  
الى استاداماته شو المحاش   على مويواق الشوفب 

 وتعقيم ا وجعل ا صالح  لالستادا     

 
ن اي  حديثه عفت الديتوف الفشواعوو الوى مووضووع 
م   وهو الحفب القافق التو تشن ا يبف  شوفيوات 
اردوي  التو تقف ضد هاا النوع من العالت واوش ا 
من  نتشاف  , شوا وزون وغويوف  مون الوموايسودات 
الحيوي  واردوي  التو ليس لو وا بوفاءق ااوتوفاع , 
وهووى قوولوويوولوو  الووتوويووالوويووف موون حوويوو  الووتووحووضوويووف 
وا ستعمال   شالتيولوفو  الونو والويو  لوجولوسو  الوعوالت 
با وزون تصل بالياد الى نصف التياليف المدشوع  
شى الوعوالت الوتوقولويودر   ومون هونوا يوموثول الوعوالت 
با وزون ت ديدا حقيوقويوا لولومواسوسوات والشوفيوات 
النبي  والدوالي  الويوبوف  الوتوو توحوتويوف الوعوقواقويوف 
التقليدي  والموسوتوشوفويوات الواواصو  الوتوى اعوتوادت 
استادا  ادوي  باه   ووسالل نبي  معقودق واقوامو  
نويل  ا مد شى المستوشوفويوات ويولوه عولوى حسواب 
شاتوفق المفي    ووقوف الوموجوتوموع الونوبوى ضود 
استادامه ليس بالتجاهل شقن ولين بالتو وديود ايضوا 
بسحب تفايص ممافس  الم ن  من ا نبواء الوايون 
يسووتوواوودمووون ا وزون شووى عووالت الوومووفضووى , بوول 
ومحايمت   واغالق عيادات     مون نواحويو  ااوف  
شالماسسات الصحي  الحيومي  شى العوالو  اواضوعو  
لنفوا شفيات ا دوي  اليبف  و للوبو  لنبوو  لوتوو 
تستثمف  موال ا النالل  شى العقاقيف التقليدي  لملوات 
ا عوووا  الووقووادموو  , وهووى توواووشووى موون اسووافق 
استثمافات ا التو توفووق الواويوال مون حويو  يومويو  
ا موال التى تستثمف شى المجال الدوالو التقليودر , 
مما يجعل اجفاء ابوحوا  عولوى هوا  الونووعويو  مون 
ا دوي  وغيفها من ا دويو  الويوتويومو  الوتوى  تو و  
 سووو  الووفووقووفاء مسوو لوو  شووى غووايوو  الصووعوووبوو   
شو اتا  النودوق شوتوي الوموحواضوف بواب الومودااوالت 
وارسلل  وارستماع الى الحاضفين و جاب عولويو وا 

 بيل التفصيل  
 

  روزون  يسيف الحياق ودواء الفقفاء !! ما هو ؟ وييف يت  العالت به ؟؟
 وماهو ارمفا  التو يعالج ا ؟؟ ولمااا تقف شفيات اردوي  ضد  ؟
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 التاميز: اكتشاف هيكل عظمي يف املغرب يعيد كتابة التاريخ اإلنساني 

احتفى منتد  الوحوواف الوثوقواشوو الوعوفاقوو شوو 
ستويو وولو  واتوحواد الويوتواب الوعوفاقويويون شوو 
السويد ، وبوحوضووف مومويوز مون الومو وتومويون 
والوووومووووثووووقووووفوووويوووون ، بووووالوووويوووواتووووب شووووفات 

بمناسب  صدوف فوايته الموسوم    المحسن
يوافل موافيوس شووو الوعوفاق ، قود  لوألمسويوو  

 . الياتب والصحفو نالب عبد ارميف
الفواي  عمل شنوو  دبوو موتومويوز وموحواولو   

شفيدق " وهو فواي   دبي  بونويو و  الوفونوتوازيوا 
وبووالوولوونوو  الووفووصووحووى والوولوونوو  الوومووحوولوويوو  
العوفاقويو   ارحودا  تودوف شوو  موايون ومودن 
عفاقي ، و تستوعوف  مون اوالل الشواوصويو  
المحوفي  وشاوص  اف ، الصفاع الويووموو 
ا جتماعو السويواسوو الودالوف شوو الوموجوتوموع 
الووعووفاقووو، وتووالمووس بوولوونوو  نووقووديوو  شوواضووحوو  
وساافق ارعفاف والقي  والعادات والوتوقوالويود 

 المجتمعي  شو العفاق  
 

جدي  ونبيع  ولن  الفواي  و حداث ا ،  ثوافت 
اليثيف من المدااالت الومو ومو  الوتوو  ضواشوت 
لألمسي  ت لوقوا ونوابوعوا حووافيوا شويوقوا ويوان 
ا هتما  واضحا وماشفا لما توفيوتوه الوفوايو  

وقد بويون .  من اهتما  وشضول لد  الحضوف
القاص المحسن بع  نقان م مو  عون شويوفق 

 كتب

 فـــــرات احملســـــنأمسية متميزة مع الكاتب          

الفواي  والدواشع التو جعولوتوه يوفويوف 
باستحضاف شاصي  تافياي  شلسفيو  
للقدو  إلى العفاق وفغب  شو تحلويول 
ارحدا  من االل تولوك الشواوصويو ، 
وما حد  لتلك الشاصي  مون موقزق 
وعثفات سبوبو وا الووضوع الومولوتوبوس 
والمشايل العصي  هنواك   يضوا بويون 
المحسن ييف سبق هاا العمل اردبو 
شوويووفق السوواال الوويووبوويووف الووار فاود  
وجعله يشتنل شو نص الفواي  وهو  
هل يستنيوع يوافل موافيوس توحولويول 
بني  ارحدا  والمجتمع والشواووص 

 شو العفاق؟ 
 

قد  للقاص المحسن شويوف الومونوتود  
واتووحوواد الوويووتوواب وبووعوو  ارصوودقوواء 
باقات من الزهوف بعدها وقع الوقواص 

 يتابه لمن نلبه من الحضوف 

ستمفاف لفحل  البح  عن  جداد البشف اروالول 
وصفات   ومعلومات جوديودق عونو و ، ايوتوشوف 
علماء حففيات اوموسو   شواواص مون الوبوشوف 
اروالوول الووعوواقوولوويوون، شووو جووبوول إيوونووود بووإقوولوويوو  
الويوووسووفويوو  شوو دولوو  الووموونوفب، شووو يووونوويووو/ 

حزيفان الماضو، مايديون  نو وا الوحوفوفيوات 
 البشفي  ارقد  

ومما يميز هاا ا يتشاف  ن توافيواوه يوعوود 
 لف عوا ،  ر  120 لف و 100إلى ما بين 

عوا  عون الوحوفوفيوات  1000 قد  ب يثف من 
البشفي  التو ت  العوثووف عولويو وا سوابوقوا شوو 

 إثيوبيا، بقافق  شفيقيا  يضا 
وهو ما يعنو  ن البشف تنوفوا وعاشوا شوو 
منانق ماتلف  بالقافق ارشفيقيو  ولويوس شوو 

 ميان واحد يما يان يعتقد شو السابق 
بوقوايوا  5012ويان العلماء قد ايتشفوا شوو 

هييال ع ميا جزليا تعود رنوواع جوديودق  12

من البشف، ما  ثواف اهوتوموا  الوعوالو  شوو الوك 
 الوقت 

وشو هاا الوقت ل  يتمين العلماء مون توحوديود 
عمف ها  البقايا لل ومو نوالويودر، وهوو نووع 
منقف  من جونوس الو ووموو، لويون الوبوعو  

 اعتقد  ن عمفها يساور ثالث  ماليين عا  
لين شفيق البح  تمين من تحديد عمفها هواا 
العا ، و علن قوالود الوفوفيوق لوو بويوفغوف،  ن 

 لوف  100 لوف و 500عمفها يتفاول بين 
 .عا 
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 شخصيات عراقية

 شخصيات عراقية

 صبيحة الشيخ داود

 ترشيح الشاعر العراقي 
 مظفر النواب لنيل جائزة نوبل 

ً عولوى  ً اواصوا اتحاد اردباء واليتاب العفاقيين، عقد اجتماعوا
مستو  الابفاء من  جل شتي قنوات التوواصول موع الولوجونو  
الوومووشووفشوو  عوولووى جووالووزق نوووبوول شووو الووعوواصووموو  السووويووديوو  
ستوي ول ، وتعوفيوفو وا بوالشواعوف مو وفوف الونوواب" لونوف  
تفشيحه للدوفق القادم  لنيل جالزق نوبول شوو اردب، و شواد 
المتحد  الفسمو  تحاد اردباء واليتاب الوعوفاقويويون، عوموف 
سفار، ب ن "م فف النواب بات مفشحاً من قبل ا تحاد لنيول 
جالزق نوبل شو اردب ، بوتوصوويوت غوالوبويو   عضواء اتوحواد 

 اردباء واليتاب العفاقيين" 
 

و ضاف سفار  ن "م فف النواب هو  حود  نوجوي الشوعوفاء 
شو العال  العفبو، ونحن نن ف إلى توفشوحوه لو وا  الوجوالوزق 
بعين ارهمي ، رن تجافبه اإلبداعي  غني ، يوموا  نوه شواعوف 

 يبيف" 
، وغوادف الوعوفاق 1419وولد م فف النواب شو بنداد عوا  

شو شتفق السبعينيات، ويعيش حالياً شو الوعواصومو  السووفيو  
 دمشق 

ويُعتبف الشاعف م فف النواب  حد فموز الحداث  شو الشوعوف، 
يما يتَب العديد من القصالد الونني  والمسفحي  عن العفاق 

 وسوفيا، شضالً عن عدد من السينافيوهات المعفوش  
 

 /٦٢١صبيح  الشيخ داود     ول تلمياق تدال مدفس  لإلنا  شو العا  
 ، والوودهووا الشوويووخ  حووموود الووداود وزيووف اروقوواف شووو الووعوو وود الووموولوويووو  1415ولوودت شووو بوونووداد 

 نشوو ت وتووعوولوومووت الووقووفآن الوويووفيوو  شووو صوونووفهووا ، ثوو   يووموولووت الوودفاسوو  ا بووتوودالوويوو  والوومووتوووسوونوو  
وهو  ول شوتواق  يومولوت دفاسو  الوحوقووق  1490وتافجت شي ا سن   1411دالت يلي  الحقوق عا  

 ويانت تسمى الحقوقي  ارولى 
سنوات شو الم فجان اردبو اليبيف الار  قي  شو  4عندما يانت بعمف  1451شافيت شو صنفها سن  

بنداد بعنوان) سوق عيا    شمثلت شيه دوف الشاعفق الانساء وهو تفيب ناق  عفبي  بحضوف المولوك 
 شيصل ارول ووالدها وزيف اروقاف

صبيح  الشيخ داود ل  تين من  والل النالبات والمفبيات حسب، بل يانت  قد   دبي  عفاقي  معاصوفق 
و ول حقوقي  و ول قاضي  عفبي ، و ول من  قامت صالونا  سبوعيا ينت   شيوه  عوال  الوفويوف واردب 

والسياس  شو العفاق  إن قصت واببوحوقب لويوسوت إ  
صفح  االدق من صوفوحوات نضوال الوموف ق الوعوفاقويو  

 المعاصفق  
ً شوو   مافست المحاماق مدق يسيفق ث  عويونوت موفوتوشوا

قواضويو  شوو  1421وزافق المعافف، وعويونوت عوا  
 محاي  بنداد

عينت عضووا شوو موحويومو  ارحودا   1422شو عا  
 واستمفت شو ها  الو يف  حتى  حيلت على التقاعد 

ساهمت شو الن ض  النسالي  شاشتفيت شوو الومواتوموف 
  ،1415النسالو ارول الار عقد ببنداد 

وااتيفت سيفتيفق له و لقت موحواضوفق عون حوقووق  
 المف ق المسلم  

اشتفيت شو الومواتوموف الونوسوالوو الوعوفبوو شوو بونوداد 
، ويانت ل ا جو وود موايووفق شوو الوجوموعويوات 1425

 الايفي  يال الل ارحمف وحماي  ارنفال 
فوت تجفبتو وا الونوسوويو  شوو يوتواب بوعونووان )  ول 

 .1422النفيق  صدف عا  
يان ل ا صالون  دبوو يوعوقود يول  سوبووع شوو دافهوا 

 المنل  على دجل  شيحضف  فجال الفضل
والصحاش  واردب والسلك الدبلوماسو زافت ارقناف  

 العفبي ، واتصلت بفالدات الن ض  النسوي  شي ا 
قال ارديب العفاقو جعفف الاليلو  ن صبيح  موتو نوقو  

 شو لباس ا، صفيح  شو قول ا، يياد
لسان ا يننق بيل ما شوو صودفهوا، صوبويوحو  الووجوه  

 حلوق الشمالل بعيدق عن التيلف إلى حد
 معقول  

ودشونوت شوو موقوبوفق الواويوزفان  1492توشيت سنو  
 بارع مي  شو بنداد 

 المصادف
 جفيدق المشفق -.ارستاا الديتوف ابفاهي  اليل العالف-
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 لقاءات

 .مىت نستفاد من مندي الصابئه يف الديوانيه 

  باسم ناجي / ستوكهومل
اجفيت هاا اللقاء مع مساول الووقوف الومونودالوو شوو موديونو  

 الديواني  السيد االد ناجو ) ابو فشيف  
من االل زيافتو الى مدينتو الحبيبه الديوانيه شو شو وف اااف 

  الماضو
وجدت هناك صفحا جمويوأل وبونوايوه غوايوه شوو ا نواقوه واات 
تصمي  معمافر فاقو جدا وانيق وبونوابوقويون وموا يوزيود مون 
جمال ا هو موقع ا الفاقو جدا عولوى ضوفواف شوفع مون نو وف 

 ///٦الففات الار يشنف المدينه الى نصوفويون وبوموسواحو  
ملياف ديناف ويحتور عولوى قواعوه يوبويوف  جودا  ١وبيلف    متف

شواوص والوعوديود مون الومونوازع  //١اات نابقين تحتوضون 
والحمامات وهونواك جونوال اواص لوفجوال الوديون وبوحووثو و  

 ومسقفات
على اف  مزفوعه اضوفاء توقوو الوموتوعوموديون مون حوفافق 
الشمس او من ا مناف وعن هاا الصوفل توحود  لونوا السويود 

 االد ناجو قالال  
مليوون ديونواف  ١٦قنع  ا ف  المايوف  بسعف   حصلنا على

عفاقو مدشوعه من ديوان المسيحيين وا يزيديين والصوابولوه 
 المنداليين

علي ا بشق ا نفس مستثمفينموسواعودق موحواشو    حي  حصلنا
القادسيه شو حين ا ا سوتواا سوالو  حسويون عولووان وسوجولوت 
بمستند عقاف باس  منداليو الديووانويوه بوعود ان قوابولوت وزيوف 
البلديات شو حين ا ا ستاا عولوو الومو وودف وبوعود ا جوفالوات 
الفسمويوه والوقوانوونويوه بواشوفنوا بوانشواء الوموشوفوع بوتوافيوخ 

وشفحنا جدا حي  حققنا مايان ابالنوا واجودادنوا  ١/١/٦١//١
  يحلمون به

وصولوت نسوبو  انوجواز الوموشوفوع  ١/٦٢وشو تموز من عا 
  بالمله٢١

ولالسف شبت شيه الناف وحفق الوموشوفوع حوتوى ان الوحوديود 
  والشيش شو البناء انص ف تماما

ولين ل  ني س من الك وبعد التحقيق وا جوفالوات الوقوانوونويوه 
استلنف العمل به مف  ااوف   ١/٦٢التو استمفت لناي  عا  

بعد ان قابلت وزيف ا سيان وا عماف ا ستاا نافق الاييانوو 
اابفنو بضفوفق ايمال هاا المشفوع الحيور واستمف العومول 

بالمله وتوقف العمول موف   ٥١حي  وصلت نسب  ا نجاز الى 
لناي  يومنا هاا بعود ان قوابولوت وزيوفق  ١/٦٢ثانيه منا عا  

ا عماف الديتوف  ان ناشع اوسو وودعتنو ايفا ولويون بودون 
  شعل مع ا سف الشديد

يووان موون الوومووفووفو  ان نسووتوولوو  
حويو  ١/٦١المشفوع شو ن اي  عا  

يوو  شوقون  //٢ان مدق انوجواز  هوو 
والوويووو  مضووى عوولووى هووا  الووموود  

يو  تاايف ول  يويون  ///١القانونيه 
هوونوواك بصوويووص اموول  نووجوواز  شووقوون 

 لوف  /١١بالمله المتبقو بويولوفو  ٦١
دو ف مستيثفته الحيوموه الوموفيوزيوه 
علوى اعوفق واقود  مويوون حضوافتوه 

عوا  واول الوديوانوات ///١ايثف مون 
  التوحيديه وه  السومفيين ا والل

علما ان هاا المشفوع هو الوحيد بين 
محاش ات الففات ا وسن الار يعيوس 
ثقاش  وتحضف ابناء المديونوه ويسواهو  
شووو نشووف الووتوو اووو الووديوونووو والسووال  
والوومووحووبووه والووولووا  ويوونوو ووو مووعووانوواق 
المنداليين مون مود  نوويولوه شوو اداء 
نقوس   الدينيه الار يفل ا وضمنو وا 
لنا الدستوف العفاقو شو حفي  العوبواد  
واداء مش د التعميد شو الماء الجافر 
ويالك اقام  مفاسي  الوزوات واقوامو  
الفواتي وايضا للتجمع بويون عووالولونوا 

شووفد  //١الووار زاد عووددهووا عوون 
عوالولوه  /٢موزعين على ايوثوف مون 

مووعوو ووموو ووا موون سوويوونوو  الوومووفيووز لوو وو  
  الحقوق مثلما علي   الواجبات

ولين العدد بد  بوالوتونواقوص والو وجوف  
والسفف لعد  توشف مسوتولوزموات بوقواء 
ها  الوعووالول شوو عوبواداتو و  واقوامو  
مفاسيم   وعد  تعويويون ابونوالو و  بول 
ومووحووافبووتوو وو  موون قووبوول الووحوويووومووات 
المفيزيه المتعاقبوه واصوفافهوا عولوى 

  عد  انجاز هاا المشفوع الحيور
اضع هاا الموضوع اما  الف ر الوعوا  
المندالو شو اوفبا واميفيوا لوموسوانودق 
وماازفت اهلنا شو محاش   القادسويوه 
والضنن عولوى الوحويووموه الوموفيوزيوه 
 يموال الوموشوفوع الويوبويوف والوار   

 لوف دو ف  /١١ييلف ايماله سو  
امفييو وليننو سوف ابقى ول  ابواول 
بار ج د يصب شو انوجواز الوموشوفوع 
لييون لنا شوو هوا  الوموحواشو وه مونودا 
يجسد وجودنا وابالنا قوبولونوا شوو هوا  
المحاش ه الار عمف المندالييون شويو وا 
موونووا توويووويوون الوودولووه الووعووفاقوويووه شووو 
عشفينويوات الوقوفن الومواضوو وتوفتوع 
الفايه الومونودالويوه بولو وود الونويوبويون 

والايفين من المنودالويويون شوو دااول 
  واافت العفاق

حوومووى هللا الووعووفاق واهوولووه بوويوواشوو  
   ميونات    

 ستيفن ويليا  

 Stephen :باإلنجليزي ) هويينج
William Hawking ولد )

 24 - 2442 يناير 8) إنجلترا أكسفورد، في
(2128 مارس

[33[]33]
، هو من أبرز 

على  وعل  اليون الفيزياء الن في  علماء
مستو  العال ،

[12]
جامع   دفس شو 

وحصل من ا على دفج  الشفف   يسفوفد
جامع   ،  يمل دفاسته شوالفيزياء ارولى شو
عل   شو الديتوفا  للحصول على يامبفيدت
عل   ن في  شو  بحا  ، لهاليون
الثقوب  و بحا  شو العالق  بين اليون
، يما له  بحا  والدينامييا الحفافي  السوداء

 .ودفاسات شو التسلسل الزمنو

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/Stephen_Hawking_Pronunciation.ogg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/Stephen_Hawking_Pronunciation.ogg
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1942
https://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/14_%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/2018
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%81%D9%86_%D9%87%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%AC#cite_note-36
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%81%D9%86_%D9%87%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%AC#cite_note-37
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%81%D9%86_%D9%87%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%AC#cite_note-38
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AD%D8%AB_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9_%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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 بغداديات

 صور من ماضي العراق اجلميل

 مىت متت إنارة أول شارع يف بغداد؟

  وهوو شوتوفق موتو اوفق 1224فجُع إنافق شوافع بنداد إلى عا  
نسبياً شو ع د الوالو العثمانو )عبد الفحمن ، حين  موف بوإنوافق 
بع  المحالت بجانب الفصاش ،شوضعت )الوفووانويوس  مون قوبول 

 بلدي  بنداد 
        

وشو عصف يل يو  يجتاز مستادمو البلدي  النفق ومع   ساللو  
اشبي  يفتقون علي ا إلشعال الضوء، وشملت ها  اإلنافق مع و  

 .1402شوافع بنداد عا  
          

ول  تين بنداد قد عفشت الي فباء بعد حتى  يا  الوالو نا   باشا 
،حين جفت  ول موحواولو  شوو عو ود   سوتواودا  1411ـ 1410

الناق  الي فبالي  شو تشنيل تفموار بنداد ـ اليا مي  واسوتونواع 
محمود الشابندف احد تجاف بنداد المش وفين ـ  ن ياسس شوفيو  
شو لندن إلنشاء مشفوع الناق  الي فبالي  شو بنداد،بعد حصوله 
على مواشق  السلنات الوعوثوموانويو  عولوى هوا  الشوفيو  شوو عوا  

،التو يانت تعفف باس    )الشفي  العثمانويو  الوموسواهومو  1419
للتفموار والتنويف والوقووق الويو وفبوالويو  لوموديونو  بونوداد  ولويون 
المشفوع ت  تجميد  بسبب اند ع الحفب العالمي  ارولى واحتالل 
بفينانيا للعفاق اقتفن استادا  الي فباء شو بنداد  ول موفق موع 

  حين قامت مصلح  11419   110  1ا حتالل البفينانو ل ا، شو 
ارشنال العسيفي  البفيناني  بنصب  ول ماين  لولويو وفبواء قوفب 
بناي  القشل ،ويانت ت دف إلوى إنوافق شوافع السوفار وبونوايوات 
القشل  والمستشفيات، و المستشفى الوموفيوزر الوبوفيونوانوو شوو 
)الباب المع   ،ونصبت  اف  مثل ا شو شفيع  المجيدي  إليصال 
الضياء إلى جمل  المستشفيات الومووجوودق اوافت بواب الوموعو و  

الوبوالد ”  عوفاقويو “ ها  الصوفق تياد تيون الشاهود عولوى 
المتسق  مع اات ا؛ شبحّفي  وتلقالي  ودون ايتفا  لحوفيو  
العدس  تمافس مجموع  من الفتيات تمافين فياضي  شوو 
ثانوي  الفاهبات )مبنى ثانوي  العقويودق حوالويوا  شوو صوف 
نويل وناصع، بينما وقفت المودفسوات يوتو مولون الوموشو ود 
الار   يحمل إ  مواصفات الزمن الناصع  تصويف الفنان 

  لنيف العانو

نصب الجندر المج ول شو ساح  الوفوفدوس بوبونوداد هوو 
نصب تايافر يفمز لولوجونوود الوموجو وولويون الوار اهوبووا 
ضحي  الحفوب شو العفاق، صممه الم نودس الوموعوموافر 

من القفن المواضوو  24العفاقو فشعت الجادفجو شو عا  
على ع د الزعي  عبد اليفي  قواسو   و زيول هواا الصوفل 
الجميل حقدا وبنضا لع د الوزعويو  قواسو  ووضوع موحولوه 

شولت تيفو يل واحدق من ا إلضاءق  لف مصبال توقوفيوبواً،ويوالوك  550ويالهما من دفج  
نصبت  اف  شو اليفادق )الجانب اريسف  و اف  شو )   الع ا   إلنافق معسيفات الجيش 
البفينانو، واقتصف تج يز الي فباء  ول ارمف على الماسسات الوعوسويوفيو  الوبوفيونوانويو  

 علنت السلنات البوفيونوانويو  تووزيوع  1412ودوالف الحيوم  شو القشل   وشو ش ف آااف 
مقداف معين من النوف الي فبالو على بع  ارماين والبيوت القفيب  من السفار، ونلبت 
 من الفاغبين تقدي  نلب   إلى بلدي  بنداد ووضعت شفون لالك  /المصدف/ اايفق عفاقي  

تمثال لصدا  حسين ث   سوقون 
 5001صونوو  الوونوواغوويوو  شوو 

  ثناء النزو ارمفييو للعفاق 

إيوان يسف   و ناق يسوف  
يما يعفف محولويواً، هوو ارثوف 
الوووبووواقوووو مووون  حووود قصووووف 
اإلمبفانوف الفوافسوو يسوف  
آنوشفوان، يقع جنوب مدينو  
بوونووداد شووو موووقووع مووديوونوو  
نيسفون الواقع  شو مونونوقو  
المدالون الوتوابوعو  إدافيوا إلوى 
محاش   بنداد، وتعفف محليوا 
ولد  العام  ب )سلمان بواك  
على اس  الصحوابوو الشو ويوف 
سولووموان الووفوافسووو الوموودشووون 
هناك  بد  ببناء إيوان يسوف  
عوولووى عوو وود يسووف  ارول، 
المعفوف ب نوِشفوان )الفولِ 
الوواووالوودق ، بووعووود الووحووموولووو  
العسيفي  على الوبويوزنونويويون 

 ، لوويووصوبووي مووقووفا 290عوا  
لومووموولوويووتووه الووفووافسوويوو   حووتووى 
سووقووونوو ووا عوولووى يوود جوونووود 
الوواوولوويووفوو  الووثووانووو عوومووف بوون 

 الاناب 
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 اخبار العراق

 يف هدر متعمد للمال
  العام

مسلحون يهامجون منزل متهم باالنتماء 
 لتنظيم داعش جنوب املوصل

 شاد مصدف  منو، بم اجم  منزل مت   با نتماء 
 لتن ي  داعش، جنوب مدين  الموصل 

وقال المصدف ، إن "عناصف مسلح  هاجمت منزل 
شاص مت   با نتماء لتن ي  داعش بقنبل  يدوي  على 
منزله، شو احد  القف  التابع  لناحي  حما  العليل 

 جنوب الموصل" 
و ضاف،  ن "العملي  اسففت عن وقوع  ضفاف مادي  
شو المنزل شقن، دون تسجيل اسالف شو ارفوال  و 

 إصابات" 

نشووفت صووحوويووفوو  "موويوودل ايسووت 
اونالين" ا ليتفوني  الواولويوجويو ، 
تقوفيوفا تونوفق إلوى مووضووع   
مبا ق الحيوم  العفاقي  شو إعادق 
تووفموويوو  مووا دمووفتووه الووحووفب شووو 
المووصول، ويويوف يوفمو  الوتوجواف 

 محال    ب نفس   
وتقول الصحيف  ا ليتفونيو ، شوو 
تقفيفها ان "تجاف المدين  القديم  
بالموصل يحاولون بما  ميون مون 
اإلميانيات تفمي  ما دمفته الحفب 
وإعووادق الووحوويوواق شووو  وول غوويوواب 

السلنات المفيزي  العفاقي ، شقد قفف تجاف سوق السوفار الوتوفاثوو شوو الوموديونو  الوقوديومو  وسون 
 الموصل إعادق تفمي  محالت   المدمفق ب نفس   اثف نفاد صبفه  إزاء انت اف مساعدات ل  تصل" 
وتضيف  "وبعد  ش ف من الصمت، انتعشت عمليات إعادق ارعماف وعادت الحفي  التجافي   ايفا 
إلى هاا الحو التفاثو الار دمف بشيل يامل اثف حفب الشوافع التو ااضت ا القوات العفاقي  ضود 

 تن ي  داعش" 

 جتار املوصل يرممون حمالتهم بأنفسهم بسبب "ال مباالة"احلكومة

 واسن/ الند بفس 
شو مدفس  حموفابو شمال غفبو محاش   واسن، 
ي اا التالميا دفوس   اافت صفوف المدفس  )شو 
ً من وقوع بناي  المدفس  على  ال واء النلق ، اوشا

 فاوس   
وقال  حد المعلمين شو المدفس  لـ"الند بفس"، إنه 
"بين الوهل  واراف ، تسقن  جزاء من  سقف 
وجدفان المدفس ، باإلضاش  إلى تاسف ارفضي ، إاا 
ً من   صبي من الصعب التعلي  داال المدفس  اوشا

 ان يافها ووقوع ا" 
 

و ضاف المعل  الار شضل عد  اليشف عن اسمه،  ن 
" ولياء ارموف  بلنوا إدافق المدفس  بعد  تعلي  
ً إلى  نه "    بنال   بداال ا بسبب ت الي ا"،  شتا
يتحمل مساولي  التعلي  بداال الصفوف ولو لدقيق  
واحدق" و شاف إلى،  نه قد  "العديد من المنالبات 
والمناشدات إلى الحيوم  المحلي  ومديفي  التفبي  
بضفوفق صيان  المدفس  قبل وقوع يافث  على النلب  

 واليادف التعليمو، لين دون جدو "  
 
وتستقبل ابتدالي  حموفابو الماتلن  شو البسفويي   

)غفبو اليوت ، العا  الدفاسو الجديد، مع استمفاف 
 جواء اإلهمال وماانف البناء المت الك واآليل 
للسقون، ارمف الار دشع  ولياء ارموف بالتقد  بشيو  

 من  جل إنقاا  بنال   من "شبي المعاناق" 
وقال عدد من  ولياء ارموف، إن رسقف تسقن على 
النلب ، و سياخ الحديد متقيل  ودوفات الميا    تصلي 
لالستادا  اآلدمو، ما ييبد النالب معاناق شديدق شوق 

 ناقت  " 

 جلت المحيم  العليا شو 
استفاليا محايم   ج  
عفاقو الجنسي  بت م  
ممافس  ت فيب البشف، شيما 
قففت الحيوم  ارستفالي  
مالحقته يوهنه مقي  شو 
 نيوزيلندا ونالبت بتسليمه  

وايفت وسالل إعال  
 ستفالي ،  ن الالج  العفاقو 

منلوب شو استفاليا بت    5004ارصل المقي  شو نيوزيلندا مع زوجته وثالث   نفال منا عا  
تتعلق بإفسال قوافب ت فيب بشف تقل نالبو اللجوء والم اجفين من اندونيسيا الى استفاليا 

 شاصا على إثفها  121بنفق غيف شفعي ، شو حين غفق إحد  القوافب وقضى 
وتنالب الحيوم  ارستفالي  السلنات النيوزيلندي  بتسلي  المت   استنادا إلى قانون تسلي  

 المجفمين حي  يمينه إحال  القضي  إلى وزيف العدل ا ستفالو 
يايف  ن استفاليا تتبع سياس  متشددق إليقاف ال جفق غيف الشفعي  نحو البالد التو تنص على 
اعتفا  وإعادق قوافب ت فيب الم اجفين إلى  ماين اننالق ا، شضال عن اعتقال من يصل شو 

 مفايز اعتقال ااص  متواجدق على جزف نالي  وسن المحين ال ادئ 

 طالب جلوء 111أسرتاليا تطالب نيوزيلندا بتسليم عراقي متهم بالتسبب بوفاة 

 تدريس يف "اهلواء الطلق" 

السومفي  نيوز/ ا نباف   علن قال  مقا  قضاء 
الفمادر ويال  مايد شفحان، عن نصب مجس  
بفت إيفل شو ساح  مدال مننق  الملعب 

 بالمدين  
وقال إن "بلدي  الفمادر، قامت بإنشاء مجس  
بفت إيفل ووضعه شو  مدال مننق  الملعب 
بمدين  الفمادر"، مبينا  ن "المشفوع  نجز 

 % والباقو تشجيف الساح  بالزهوف" 90منه 
 

و ضاف شفحان،  ن "المجس  ت  إنشاا  
بج ود ااتي  من بلدي  الفمادر"،  شتا إلى  ن 
"المجس  ت  ااتياف  ب اا الشيل لالبتعاد عن 
الفوتين يونه سيزين الفمادر بم  ف جميل 

 وحضافر" 

 برج إيفل وسط الرمادي 
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 قرب 
ّ
كويكب بإمكانه أن ميحو احلياة مر

 األرض دون معرفة ناسا
 يدت دفاس   جفاها ابفاء من الجمعي  ارمفييي  
رمفا  الصدف  ن  دوي  اإلقالع عن التداين تتفك 

 آثافا انيفق على الصح  
و وضي الابفاء بحسب مواقع دولي  " لقد بينت 

 دفاساتنا ارايفق  ن  دوي  اإلقالع عن التداين تتفك 
مضاعفات انيفق على الصح ، وتساه  شو تنوف 

  مفا  الج از الوعالو وتادر  عتال ت شو عضل  
 القلب" 

% من الاين تفيوا 19ووشقا للدفاسات المايوفق شإن " 
 التداين مستعينين بتلك ارنواع من العقاقيف غالبا ما

يت  نقل   إلى  قسا  اإلسعاف لتعفض   لنوبات من  
 ارل  الشديد شو عضل  القلب، وغالبا ما تالح  لدي  

إشافات تدل على  ن   معفضين لنوبات القلب شو  
 المستقبل" 

و وضي الابفاء  ن " دوي  اإلقالع عن التداين غالبا 
 ما تحور مادفات مافف   و يميات من النييوتين، 

و ر جفع  زالدق من تلك العقاقيف قد تتسبب لإلنسان 
 بمشايل صحي  انيفق  و حتى الموت  حيانا" 

 أدوية اإلقالع عن التدخني أخطر منه 

 علوم ، طب ، تكنلوجيا 

 يد علماء سويديون ودنوموافيويوون  نو و  تووصولووا لوبوعو  
المصادف النبيعي  التو مون الومومويون  ن تسواهو  شوو إنوتوات 

 مضادات حيوي  جديدق يليا 
شفو  ل التنوف اليبيوف الوار تشو ود  صونواعو  اردويو  شوو 
وقووتوونووا الووحووالووو، وفغوو  وجووود عوودد يووبوويووف موون الووعووقوواقوويووف 
والمفيبات النبويو ، يوايود الويوثويوف مون اوبوفاء الصوحو   ن 
الحاج  مسوتوموفق إليوجواد مضوادات حويوويو  جوديودق، بسوبوب 
المقاوم  التو بد ت تبديو وا بوعو  مسوبوبوات ارموفا  مون 

 الفيفوسات والبيتيفيا لتلك المفيبات 
قوال  Nature Microbiologyوشو مقال نشفته مجل  

الجميوع يوعولو  عون “ الابفاء من جامع  تشالمفز السويدي   
 همي  ايتشاف البنسلين، وارثف الار تفيوه هواا ا يوتوشواف 

شو عال  النب، وتعود  همي  هاا ا يوتوشواف يوون الوموصودف الوار اسوتواوفت مونوه الودواء، مصودف نوبويوعوو، وهوو 
 نواع من شنف البنلسيليو  لدي ا اواص وميونات لو  تويون موعوفوشو  مون  4الفنفيات   لقد بينت  بحاثنا ارايفق  ن 

و شوافوا إلوى  ن ”.  قبل، تلك الميونات يمين استادام ا  ستاوفات مضوادات حويوويو  وموواد مضوادق لولوسوفنوانوات
نوعا من الفونوفيوات بويونوت  ن موعو ومو وا قوادفق عولوى إنوتوات موواد نشونو   59اربحا  التو قاموا ب ا ماافا على 

بيولوجيا، ومواد يمين استادام ا يمضادات حيوي   وها  المواد هو نفسو وا الوموواد الوتوو تسوتواودمو وا الوفونوفيوات 
 لحماي  نفس ا من مسببات ارمفا  شو النبيع  

يايف  ن  ول مضادات حيوي  ت  الحصول علي ا من الفنفيات هو البنسلينات، حي  اعتبفت تلك المفيبات الوموضوادق 
للبيتيفيا حين ا ثوفق شو عال  النب، و ول من انتبه لت ثيف البنيسيلين المضاد للبيوتويوفيوا يوان الوعوالو  ا سويوتولونودر، 

، و بعد عشف سنوات ت  عزل جزرء البينيسيلين وتفييز  ودفاسته على يد الباحثويون، 1452 ليسندف شيلمنغ، العا  
جوالوزتوو نووبول لولونوب والوفوزيوولووجويوا عون  1492إفنست تشين، وهوافد شلوفر، وتقاس  الباحثون الثالث  سونو  

 إنجازات   شو الك المجال 

 العلماء يكشفون عن مصادر طبيعية قد تنهي عصر املضادات احليوية التقليدية 

 حبة دواء قد تكون احلل لتعلم اللغات يف املستقبل

يشاف إلى  ن العديد من الناس يلجاون إلى عقاقيف 
اإلقالع عن التداين للتالص من تلك العادق السيل ، 

 حتى 
 ن البع  شو السنوات ارايفق  اا يستعين بالسجالف 

 اإلليتفوني   نا من    ن ا تساعده ، لين دفاس  
 مفييي  حديث     فت  ن الاين يدانون السجالف 
اإلليتفوني  حتى ولو  حيانا، قد يتحولون إلى مدانين 

 لسجالف التبغ االل عامين 

مف يوييٌب يان قادٌفا على محو مدينٍ  بحوجو  نويوويووفك 
يوويوولووومووتووفاٍت شووو  4شوووق ارف  بسووفعووٍ  تصوول إلووى 

الثاني ، دون معفش  علمواء ويوالو  الوفوضواء ا موفيويويو  
 "ناسا"  

ويان اليوويويوب الوار يصول حوجوموه إلوى حوجو  حووٍت، 
ى   لوف مويول شوقون ) 91، على بُعد VL5 5019ويُسمَّ

ييلومتفاً  من يويبنا عند موفوف ،  ر ثُولو   119920
 المساش  بين ارف  والقمف 

ومن دواعو الصدم   نَّ علماء الفلك شو ويال  ناسا لو  

 .يفصدوا اليوييب سو  بعد يوٍ  من مفوف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وُفِصد اليوييب الار يان من المومويون  ن يويوون قواتوالً 
رول مفٍق شو مفصد مونا لوا بو ي  هواوار ارمويوفيويو  

ود ) 11:59شو تما  الساع   بالتوقيت الوعوالوموو الومووحَّ
بتوقيت غفينتش ، شو الوعواشوف مون نووشوموبوف/ 51:59

تشووفيوون الووثووانووو وإاا يووان هوواا الوويووويوويووب قوود اصوونوود  
بارف ، يان من الممين  ن يمحو الحيواق الوواقوعو  شوو 

 ييلومتفات   1ميل ) 1.9نناق 

نحن نعل   ن تعل  اللنات والموسيقى شو مفاحل النفولو  
س ل للناي ، ولين سفعان ما تضعف قدفتنا على التعولو  

 مع تقدمنا شو العمف 
ويمين  ن يتنيف هاا ارمف ب يمله شو المستقبل الوقوفيوب، 
بعد قيا  العلماء بتحديد مادق ييميالي  شو الدمواغ، توعومول 

 على إبناء هاا النوع من التعل  
ووجد الباحثون  ن تقييود عومول موادق موحوددق شوو دمواغ 
شلفان التجافب، يساعد على إنال  قدفت وا عولوى الوتوعولو  

 عبف الصوت، شو وقت  حق من الحياق 
ويقول شفيق البح  إنه شو حال ت  تنوويوف دواء بشوفر 
لمنع عمل المادق الييميالي ، شقد يتمين البالنون يوما موا 
من استعادق القدفق على إتقان لن  موا،  و توعولو  الوعوزف 

 على آل  موسيقي  بسفع   يبف 
وحودد الووبواحوثووون شوو مسوتوشووفوى  بووحوا  ارنووفوال، شووو 
ممفيس بو ي  تينيوسوو ارموفيويويو ، موادق ارديونووسويون 

مون ”  الومو واد السوموعوو“الييميالي  الموجودق شو مننق  
 دماغ الفلفان البالن  

ومن المفجي  ن يت  العثوف علوى مسوتوويوات  عولوى مون 

اردينوسين، شو دماغ البالنين مقافن  بوالصونواف، رن 
 إنتاجه يزداد مع تنوف الدماغ 

وقال ستانيسالف زااافينيو، الموالوف الوموشوافك شوو 
البح ، والعضو شو قس  عل  ارعصاب الوتونوموور، بـ 

St Jude “ : من االل تعنيل إشوافات ارديونووسويون
شو الم اد السمعو، قمنا بزيادق ناشاق التعلو  السوموعوو 
رنوول شوتوفق مومويوونو ، وحوتوى موفحولوو  الوبولووغ عونوود 

 ”.الفلفان
تقد  هوا  الونوتوالوج إسوتوفاتويوجويو  “ و ضاف موضحا  

واعدق لتوسيع الناشاق نفس ا عند البشف، لتعل  اللنوات 
والموسيقى عبف تنويف عقاقيف تمنع بشويول انوتوقوالوو 

 ”.نشان اردينوسين

 هل لالستحمام اليومي عواقبه على الصحة؟

يعتبف ا سوتوحوموا  مون  شضول الوعوادات الصوحويو  الوتوو 
تساه  شو الحفا  على ن اش  الجس  وصوحو  اإلنسوان، 

 ولين هل ليثفق ا ستحما  مضافها  يضا؟
وشو حين يحفص اليوثويوفون عولوى ا سوتوحوموا  بشويول 
يومو وريثف مون موفق  حويوانوا،  يود عودد مون عولومواء 

ها  العادق هو من العادات الصحي  الجيودق “ الصح   ن 
للحفا  على ن اش  الجس  والتالص من فالح  الوعوفق، 
ولين ا ستحما  ريثف مون موفق شوو الويوو  بواسوتواودا  
الصابون والمواد الييميالي  المن ف  للوجوسو  قود يويوون 
له عواقبه السيل ، ش و يادر إلى تقصف الشوعوف، يوموا 
قد يتسبب بضفف للنبق  النبيع  الحامي  من البيوتويوفيوا 

 ”.الموجودق على الجلد
وشو نفس الوقت  شاف العلماء إلى  همي  الحفوا  عولوى 
الن اش  الشاصي  وغسل اليدين و جزاء الوجوسو  الوتوو 
تعد عفض  للتماس مع البيتيفيا باستمفاف، و وضوحووا 
 ن ا ستحما  بالماء الداش ، واصووصوا شوو الوموسواء، 
يعتبف النفيق  المثلوى لولوتواولوص مون ارفق واإلفهواق 

 ويساعد على النو  
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 منوعات

Hässelbybor ska installera solceller i Gambia 

28-åriga Sainabou Drammeh 
och Adnan Naji från Hässelby 
ska åka på en volontärresa till 
Gambia i höst. De ska hjälpa 
en skola i byn Sukuta i västra 
Gambia med elförsörjningen 
genom att installera solceller 
på skolans tak. 
– Vi var där med Smedshags-
skolan när vi gick i åttan ef-
tersom de var vänskolor. Då 
berättade de att deras solcell-
ler hade blivit stulna, och ef-
tersom eltillgången är väldigt 
skakig i Gambia behövs de för 
att se till att skolan har el, till 
till exempel sitt datorlabb, sä-
ger Sainabou Drammeh. 
– När vi åkte därifrån kände 
jag att jag måste hjälpa till. 
Och så fick Adnan idén om att 
samla in pengar och bygga 
solceller.Har startat insamling 
För att projektet ska gå att ge-
nomföra har de tagit kontakt 
med en leverantör på plats i 
Gambia, och startat en in-
samling i Sverige. Dessutom 
har de fått några svenska före-
tag att donera saker som de 
också kommer att ta med sig, 
som kläder och böcker till skol-
barnen. 
– De är otroligt glada på sko-
lan, säger Adnan Naji. 
Volontärresan genomförs i 
samarbete med Sukuta vän-
förening, en ideell organisat-
ion, grundad i Hässelby. 
– Efter som vi kör på egen 
hand tillsammans med en ide-

I åttonde klass åkte de till Gambia med Smedshagsskolan. 
Resan satte spår, och nu har Hässelbyborna Sainabou Drammeh och Adnan Naji 
startat en insamling för att kunna installera solceller till den gambianska skolans 
datalabb. 

ell förening så vet man också var 
pengarna går, säger Adnan Naji. 

Ska ha lektioner på skolan 

Sukuta vänförening har tidigare ge-
nomfört en rad projekt och insatser 
på skolan. 

– Skolan ligger i ett av de mest ut-
satta områdena i Gambia, och ef-
tersom vi har varit där förr har vi 
sett hur det fungerar och har en del 
kontakter där, säger Adnan Naji. 

– Det finns barn där som har 2 mils 
promenad till skolan! 

När de själva är på plats i oktober 
kommer de, utöver att installera sol-
celler, att ha lektioner om olika äm-
nen, som kvinnlig könsstympning 

och barnkonventionen. 

– Barnen där lever i ett slutet samhälle 
och vet inte så mycket mer. De vet till 
exempel väldigt lite om sina rättighet-
er, säger Adnan Naji. 

Långsiktigt projekt 

Kommer ni att vara i hamn med in-
samlingen i oktober? 
– Vi behöver samla in mycket pengar, 
men vi ser det som ett långsiktigt pro-
jekt som också handlar om att bygga 
broar, säger Adnan Naji. 
Sainabou Drammeh och Adnan Naji 
kommer via sociala medier att föra re-
sedagbok under sin resa för den som 
vill följa deras projekt. 
• Vi vill att fler ska vilja åka dit. Vi vill 

att fler ska hjälpa till världen över. 

Källa internet 

 ماملو /حمطة املرتو 


