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 آذار شهر اخلصب والعطاء
 

اغلب أيام هذا الشهر ارتبطت برواية أو أسطططورة ويطمطيطعطهطا 
يذهب في صناعة ميد لإلنسان وللطبيعة، فطهطو شطهطر الطنطمطو 
وقدوم الربيع وتفتح الزهور والبراعم، وغالبا ما يسمى شطهطر 
البهية، فالخصب والنماء دائما ما بحث عنهما البشر وتلهفطوا 
أليل خلقها و العيش بمضامينهطا بطحطعطا عطن السطعطادة واألمطل 

 القادم.
تظهر في اعتدال اليو فأن العطامطن  إن كانت بشائر هذا الشهر 

منه عيد ألغلى نصط  الطبطشطريطة الطيطمطيطل. الطنطصط  الطواهطب 
المانح. أنه اليوم الدولي للمطرأة، وفطي احطتطفطالطنطا بطهطذا الطعطيطد 
نعتر  بما أنيزته تلك اإلنسانة الرائعة وما وهبتطه لطلطبطشطريطة 
من عطاء عظيم تمعل باستمرار الويطود اإلنسطانطي عطلطى هطذ  
األرض. وليس االعترا  بهذا اليوم يختصر بخصوبة ويطمطال 

مطا هطو تطذكطيطر بطأنشطططتطهطا اإلنسطانطيطة ونضطالطهطا  رالمرأة بقد
وصبرها وقوة شكيمتها وهو أيضا يوم لرفع األصطوات عطالطيطا 
من أيل حشد الدعم للمرأة لغرض نطيطل حطقطوقطهطا ومسطاواتطهطا 
بالريل ودعم مشاركتها في الميالت السياسطيطة واالقطتطصطاديطة 

 وااليتماعية وفي يميع القرارات التي تخص البشرية.
أيضا لنوروز ويومه حصطة فطي هطذا الشطهطر، نطوروز الطبطديطع 
النضر دالة قدوم الربيع وسمي يومه بيوم االعطتطدال الطربطيطعطي 
في هذا الطيطوم تطحطتطفطل الطعطديطد مطن شطعطوب األرض وبطالطذات 
الشرقية منها فرحا بمطيطيء مطوسطم الطبطذار والطزرو والطنطمطو، 
وأيضا تقام فيه شعائر إشعال النار فوق القمم الطعطالطيطة تطيطمطنطا 
بيوم نوروز الذي تتريم كلمته إلى ضوء الصبطا  أو الضطيطاء 

وهو تذكير بأسطورة غرزت في ضمائطر الطنطاس عطن   اليديد،
يوم بدء العورة ضد الطغاة ، بداية الزح  إلنهاء حكم ططاغطيطة 
استبا  دم الناس فقاد العورة أبن البسطاء الريل الفقيطر كطاو  

 الحداد.
ولن نترك آذار دون أن نحتفي بأغلى إنسان فطي هطذا الطكطون، 
نتذكر أمهاتنا العظيمات الكريطمطات الطواهطبطات، ومطهطمطا فطعطلطنطا 
لتكريمهن في هذا اليوم فلن نوفي ما قدمته لنا األمطهطات وهطن 

وهبننطا الطحطيطاة وفطي أحشطائطهطن يصطنطع اإلنسطان وعطلطى   من
صدرها وبحنانها ينمو الناس ويترعرعون. فأي عيد نريد فيه 
تمييد من وضعنا على درب الحياة ووهطبطنطا ويطودنطا. لطك كطل 

 األعياد أيتها األم العظيمة.
الطبطاعطث عطلطى   هذا هو شهر آذار المعطاء والمشرق ببهيطتطه

األمل، وفيه وعند نهايته نتمنى ونتأمل أن نيد لمطحطن شطعطبطنطا 
وعذاباته نهايطة تطكط  وتطبطعطد عطن الطنطاس كطل تطلطك األويطاو 

 وتعوضهم عن خساراتهم الروحية والمادية . 
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TRÄFF MED ABF 

Representanterna från 

IDRF i Sverige, Nabil 

Khoshaba och Basem Naji, 

träffade ABF samordnaren 

Robert Aslan   den 27e 

februari 2017 i Stockholm. 

Detta gjordes för att disku-

tera möjligheter som finns 

för samarbete mellan de 

två organisationerna. I 

början redovisades det en 

kort presentation om ABF 

och IDRF i Sverige. Robert 

Aslan berättade om vilka 

krav som ställs för att samarbete med föreningar och vilka resurser  som finns hos ABF och 

vilken hjälp som ABF erbjuder. IDRF i Sverige har som avsikt att bli medlem och påbörja sam-

arbete med ABF i framtiden. 

Robert Aslan , Nabil Khoshaba och Basem Naji 

TRÄFF MED MUCF 

 

 

 

 

Rebecka Herdevall , Lena Halberg, Fausal Alfuady och Isam Mezer 

Representanterna från IDRF styrelse Isam Mezer , 

Faisal Alfuady och Nabil Albazy träffade MUCF 

handläggarna  Lena Halberg och Rebecka Herdevall 

den 10 mars 2017. Detta gjordes för att gå inom 

ansökan om bidrag  för etniska organisationer i Sve-

rige. 

 21طيار عراقي وأول رائد فضاء من العراق   ص 
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 مجعياتنا                يف هذا العدد                          

 مجعياتنا  

عضطوا ولطلطيطمطعطيطة أصطدقطاء  711تأسست اليمعية في الشهر السادس ويبلغ عدد أعضاءها 
 شخص ممن يحضر فعاليات اليمعية .  011ومؤازرين يقارب عددهم 

 ربما يعار تساؤل عن اسم اليمعية وهل يرتبط بالخصوصية الدينية ويا ترى ماهي األسباب
التي يعلت يمعية عقافية تأخذ تسميتها من اسم طائفة، ويوابنا، لم يكن ذلطك يطدور فطي خطلطد 
احد من المؤسسين  ولم يطتطوقط  اهطتطمطامطنطا عطنطد ، بطقطدر مطا فطرضطه الطواقطع، فطغطالطبطيطة مطن 
المهايرين العراقيين في المدينة كانوا من الطائفطة الطمطنطدائطيطة وربطمطا نسطتطططيطع الطقطول إنطهطم 

% من المهايرين العراقيين . ومع ويود أعداد من المعقفين والمهتمين بالعطقطافطة 59يشكلون 
بين أوساط الطائفة فقد انصب االهتمام على تشكيل يمعية تطعطنطي أسطاسطا بطالطيطانطب الطعطقطافطي 
والمعرفي، ولوضع هذا اليانب في مكانه المقبول بين أوساط اليالية العراقية وأبناء الطططائطفطة 
المندائية بالذات . ولهذا السبب ياءت التسمية ولكن اليمعية كانت ومطازالطت مطنطفطتطحطة عطلطى 

باقي الطوائ  والقوميات ، معلما تطؤكطد عطلطى 
 استمرار نهيها العقافي .

منذ البداية كان همطنطا االشطتطغطال فطي مطيطاالت 
العقافة والمطعطار  الطتطقطدمطيطة والطوططنطيطة وقطد 
استمرت اليمعطيطة فطي ططروحطاتطهطا وططابطعطهطا 
العقافي مع مراعطاة ظطرو  وططبطيطعطة وأفطكطار 
ميموو أعضاء اليمعية، ومحطاولطة الطتطوفطيط  
والتقارب بينهم، وحل الخالفات والحفاظ عطلطى 
لحمة اليمعية ومن عم الططائطفطة، واالسطتطمطرار 
في نهج اليمعية العقافي الطذي نطيطد  مطقطبطوال 
 من الكعير من أعضاء اليمعية وأصدقائها.

إن الططيططمططعططيططة الططعططقططافططيططة تططراعططي اهططتططمططامططات 
األعضططاء ، لططذا تططرى الططتططنططوو غططالططبططا عططلططى 
النشاطات، فهنطاك اهطتطمطام بطعطالطم الطططفطولطة ، 
المرأة ، مكافحة اليريمة والمخدرات ، إقطامطة 
المطخطيطمطات ، الطحطفطالت ، الطنطدوات الطعطقطافطيطة 
للمطعطقطفطيطن والشطعطراء واألدبطاء الطعطراقطيطيطن . 
وحرصت اليمعية دائمطا عطلطى تطوسطيطع دائطرة 
النشاطات بطششطراك أططرا  مطن الطمطؤسطسطات 

 السويدية في العديد من النشاطات. 
تتميز اليمعيطة بطتطقطديطم عطقطافطة بطلطدنطا الطعطراق 
بططتططأريططخططه وتططراعططه إلططى الططيططهططات السططويططديططة 

وتشارك في الكعير من االحتفاالت عبر تقديم عروض مسرحية أو وصطالت رقطص فطلطكطلطوري 
عراقي، وتقيم اليمعية العروض المسرحية ولوحات راقصة ونطقطيطم مطعطارض رسطم وتصطويطر 
لفنانين عراقيين وهي فرصة عمينة لتوطيد العالقة مع اليمعيات والطفطعطالطيطات الطمطشطاركطة فطي 

 المهريان 

 اجلمعية الثقافية املندائية يف لوند

عالقات اليمعية مع مطخطتطلط  الطفطعطالطيطات الطعطراقطيطة واأليطنطبطيطة يطيطدة يطدا 
واليمعية عضو مؤسس في اتحاد اليمعيات العراقطيطة سطابطقطا ومطن عطم فطي 
االتحاد الديمقراطي لليمعيات العراقية  واتطحطاد الطيطمطعطيطات الطمطنطدائطيطة فطي 

 المهير .
االنيازات األدبية والفنية التي أقامتها وتقيمها اليمطعطيطة يطططول ذكطرهطا، إال 
إننا نذكر هنا وتكريما ليهود اليمعية فأن وزارة الطعطقطافطة الطمطوقطرة مطنطحطت 
اليمعية درو اإلبداو الذي قدم من قبل األستاذ فوزي االتروشي وكيل وزيطر 
العقافة، وتم تقديمه في السفارة العراقية في ستوكهولم. وياء هذا الطتطكطريطم 
نظرا ليهودنا المميزة في إقامة احتفالية العالم عبد اليبطار عطبطد و  وأيطام 

 7109العقافة العراقية للعام لعام 
وقد منحت يمعيتنا الدروو من اتحاد اليمعيات العراقية واتحطاد الطيطمطعطيطات 
المندائية في العالم لليهود في تنظيطم فطعطالطيطات ومطنطهطا  الطمطخطيطم الطعطالطمطي 

شطخطص مطن كطل  011لليمعيات المندائية في العالم والذي ضم  ما يقطارب 
أنحاء العالم وبتنظيم قل نظير .  وحاضر وقدم العروض في اليمعية الكعطيطر 
من األدباء والشعراء والباحعين والفنانين والمفكطريطن ومطنطهطم عطلطى سطبطيطل 
الذكر ال الحصر الدكتور رشيد الخيون والدكتور عقيل الطنطاصطري والطبطاحطث 
عزيز سباهي والقاضي زهير عبود والفنان احمد المطخطتطار والشطاعطر كطامطل 
الركابي وعريان السيطد خطلط  والطفطنطان الطمطوسطيطقطي مطحطفطوظ الطبطغطدادي و 
السينمائي على ريسان و الباحث فارس كريم فارس والكعير من الطمطبطدعطيطن 

 واألدباء.
 اليمعية مستمرة بعملها وبراميها العقافية وااليتماعية  
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االحتاد الدميقراطي للجمعيات العراقية يف السويد يقدم خدماته املتواضعة يف إعطاء املعلومات 
 الكافية عن السويد وخاصة القادمني اجلدد.. بإمكانكم االتصال على الربيد االلكرتوني  

 

 اىل جاليتنا الكرمية يف السويد

 

 لقاءات احتادنا مع املؤسسات السويدية 

التقى وفد من لينة العالقات الخاريية في اتطحطادنطا مطمطعطال  7102/ يناير /  72بتأريخ 
الطمطركطزيطة فطي مطديطنطة      ABFبالزميلين نبيل البازي وباسم نايي بممعل مطؤسطسطة 

ستوكهولم السيد روبيرت أسالن. قدم الزميالن استعراضا عن طبيعة تطأسطيطس االتطحطاد 
وبرامج عمله وأهدافه، و الغرض األساسي الذي وفقه تم تشكيل االتحاد، أيضطا تطططرق 
الحديث عن عالقاته ودور  في تصعيد نشاطات اليمعيات المنضوية في عضويته نطحطو 

المدني فطي السطويطد وكطذلطك  التفاعل االيتماعي االييابي مع مختل  منظمات الميتمع 
رفع مستوى العمل المشترك والعالقات فيما بيطن الطيطمطعطيطات االتطحطاديطة. ومطن يطانطبطه 
تططحططدث السططيططد روبططيططرت اسططالن عططن األسططس الططعططامططة الططتططي يسططتططنططد لططهططا عططمططل 

شطروط  في عالقتها مع االتحادات واليمعيات والمبنية علطى وفط     ABF    مؤسسة
التعاون على أن تكون تلك االتحادات واليمعيات مستوفية شروط مطنطظطمطات الطمطيطتطمطع 
المدني بالكامل، وبين بأن المؤسسة في هذا الوقت هطي بصطدد دراسطة ططلطب عضطويطة 

 المركزية    ABF  اتحادنا في مؤسسة

في العاشر مطن الشطهطر الطيطاري الطتطقطى وفطد مطن الطهطيطئطة االداريطة التطحطادنطا مطتطمطعطال 
عصام ميزر , فيصل الفوادي ونبطيطل الطبطازي مطع مطمطعطلطي الطيطهطة الطمطانطحطة   بالزمالء

للمساعدات لالتحادات المركزية في السويد متمعال بالسيدتين ليطنطا هطالطيطبطري وريطبطيطكطا 
هيرديفال وفي اللقاء تم التطرق من قبل زمالئنا الى االتحاد وظرو  نشأته ونشطاططات 

...وتطم الطتطأكطيطد عطلطى االهطمطيطة   االتحاد اضافة الى نشاطات اليمعيات المنضوية فطيطه
االستعنائية التي يوليها االتحاد للشفافية في عمله سواء مع اليمعيات او مطع الطيطهطات 

ومن ناحيتهم تم التطرق الى الية تعاملهم مع االتحادات المركزية وكطيطفطيطة   السويدية .
لالتحادات االعنية وطريقة التقديم اليها .وفي نهطايطة الطلطقطاء تطمطنطوا   صر  المساعدات

 في اعماله ونشاطاته لالتحاد النيا  والتقدم 

لقاء االحتاد الدميقراطي للجمعيات العراقية يف 
 MUCFالسويد مع اجلهة املاحنة 

 لقاء اهليئة اإلدارية مع هيئة حترير نشرة " االحتاد الدميقراطي"

التقى أعضاء من الهيئة اإلدارية لالتحاد الديمقراططي   7102العاشر من شهر اذار    بتاريخ

لليمعيات العراقية في السويد برئيس تحرير نشرة االتحطاد األسطتطاذ فطرات الطمطحطسطن. وكطان 

اللقاء معمرا ركز على طبيعة تقيم عمل نشرة االتحاد والعمل من أيل تطويرها نحو األفضطل، 

والتي تتمعل بالتفاعل الحيوي بطيطن الطيطانطبطيطن  ونوقشت موضوعة عالقة اليمعيات بالنشرة 

وإبراز نشاطات اليمعيات المنضوية في عضوية االتحاد ، وأن تطكطون نشطاططات وفطعطالطيطات 

النشرة في مقدمة العروض، ألهمية ذلك وضرورته ، ولكون اليمطعطيطات االتطحطاديطة الطمطمطول 

الحقيقي لمواضيع النشرة وعامل مهم في تطويرها وينعكس ذلك بشكل اييابي علطى ططبطيطعطة 

 العالقة بين اليمعيات ذاتها وبينها وبين قيادة االتحاد ومركز  اإلعالمي. 

عقدت الهيئة االدارية لالتحاد الديمقراطي لليمعيات العراقية في بالغ 

، وقد ناقشت لقاء وفد االتحاد مع ممعلي  7102اذار/ 07السويد ايتماعا بتاريخ 

(, وتم استعراض ما دار في mucfاليهة المانحة للمساعدات لالتحادات االعنية   )

االيتماو حيث تم التطرق من يانبنا الى ظرو  نشأة االتحاد ونشاطاته ونشاطات 

اليمعيات المنضوية فيه ومن يانبهم تم التطرق الى الية التعامل مع االتحادات 

االعنية وطريقة التقديم للمساعدات السنوية ..كما تم مناقشة تعاون االتحاد مع 

ABF  المركز .وناقشت الهيئة االدارية  دور اليمعيات المنضوية مع االتحاد

الديمقراطي في دعم االتحاد وابراز دور  بين اعضائهم . وتطرقت الهيئة االدارية 

الى دور االعالم وكيفية دعم نشرة االتحاد حيث يرى لقاء مع مسؤولي النشرة 

الذين طالبوا بدعمهم ، وعلى ضوء هذا اللقاء تؤكد الهيئة االدارية على ضرورة 

ارسال نشاطات اليمعيات معززة بالصور الى نشرة االتحاد . وفي ختام االيتماو 

تحدث الزمالء على نشاطات اليمعيات في المدن السويدية في المناسبات العراقية 

والسويدية والتي تحتاج الى تظافر اليهود في اعالء صوت اتحادنا ويمعياتنا بين 

 اليالية العراقية.

 7102اذار  07االتحاد الديمقراطي لليمعيات العراقية في السويد 

 نشاطات االحتاد

irakderif@gmail.com 
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أمسية ثقافية من أجل إعادة احلياة ملكتبة 
 املوصل

 عاكف سرحان

نظمت يمعية بابيلون للعقافة والفنون بالتعاون مع اليمعطيطة الطمطنطدائطيطة 
أمسية عقافية بطعطنطوان )مطن أيطل  72/0/7102في ستوكهولم، بتاريخ 

إعادة الحياة لمكتبة الموصل..تبرو بكتاب(، استطضطافطت فطيطهطا الطدكطتطور 
عقيل الناصري، والكاتب فرات المحسن، وذلك على قاعة مقر اليمطعطيطة 
المندائية و بحضور السفير العراقي في مطمطلطكطة السطويطد، األسطتطاذ بطكطر 
فتا ، وعدد من مسؤولي السفارة، ويمهور عراقطي مطتطنطوو. افطتطتطحطت 
األمسية بالطوقطو  دقطيطقطة صطمطت حطدادا عطلطى أروا  شطهطداء الشطعطب 
العراقي، بعدها رحبت عري  الفعالية السيدة زينب مسلم بالطحطضطور عطم 
ألقى السفير كلمة أعنى فيها على المبادرة والقائمين عطلطى تطنطظطيطم هطذ  
األمسية العقافية، وأكد الحاية  فيها إلى التنسي  وبذل اليهود من أيطل 
إعادة الحياة لمكتبة الموصل، وحيى انتصارات ييشنا الباسل مطع قطوات 
الحشد الشعبي والبيشمه ركة والقوات المساندة األخرى. وتططرق أيضطا  
إلى االغتياالت التي طالت بعض أبناء الياليات ومنها الياليطة الطعطراقطيطة 
)عاني أكبر يالية في السويد بعد اليالية الفنطلطنطديطة، حطيطث بطلطغ عطددهطا 

أل  شخص "حسب ما صر  بطه السطفطيطر"(، وأكطد عطلطى  771حوالي 
ويود أتصال مكع  للسفارة العراقطيطة مطع أيطهطزة الشطرططة السطويطديطة 

 للحصول على نتائج التحقيقات والوقو  على مالبسات الحدث .

بعد ذلك رحب رئيس اليمعية المندائية األستاذ فاضل ناهي، في كطلطمطتطه 
بالسفير وطاقم السفارة، وبالحاضرين وقال: ).. نلتقطي الطيطوم مطن أيطل 
قلب العراق، إنها أم الربيعين، تلك المدينطة الطتطي سطكطنطت الطقطلطوب قطبطل 
العيون والتي احتضنطت أقطدم حضطارات الطبطشطر فطيطهطا مطن ا شطوريطيطن 
والكلدان والسريان، فيها رمز القوة العادلة، العور المينح، فيطهطا تط خطي 
األديان ممزوج بخضرة الوديان. ومن هذا المنبر ندعو سفارتنا لطتطحطمطل 

 يزء من مسؤوليتها في الدعم اللويستي لهذ  المبادرة..(.

وتحدث رئيس يمعية بابيطلطون الطمطصطور واإلعطالمطي سطالم قطاسطم عطن 
تفاصيل دعم المبادرة التي أطلقها اإلعطالمطي )حسطيطن مطحطمطد عطيطيطل(، 
للتبرو بالكتب العلمية والعقافية إلعادة الحياة لمكتبطة يطامطعطة الطمطوصطل 
التي استباحتها موية التخل  واإليرام الداعشي. وقرأت الزميلة زينطب 
نص الرسالة التي بععها صاحب الطمطبطادرة )..فطي هطذ  الطلطحطظطات الطتطي 
تيتمعون فيها هنا، على مبعدة آال  الكيلومترات عن بالدكطم الطعطريطقطة، 
لتتبرعوا بمياميع عزيزة عليكم من كتبكم الشخصية للمكتبة الطمطركطزيطة 
بيامعة الموصل، التي أحرقها مسوغ تنظيم داعش اإلرهابي، ولتقطدمطوا 
تضامنكم الروحي العمي ، للينود المقاتلين في مدينة الموصل العريقطة، 
المتحفزين بشياعة لطلطعطبطور إلطى غطرب ديطلطة، حطيطث خطبطأ  الطمطسطو   

 فعاليات احتادية 

أنفُسهم.. أقول: في هذ  اللحظة ذاتها، يقوم العشرات من أبرز معقفي البالد ونُخبها، هناك، في غالطبطيطة 
المحطافطظطات الطعطراقطيطة، بطتطنطظطيطم 
حططمططالت واسططعططة بططيططن أوسططاط 
الميتمع من البصرة حتطى أربطيطل 
مرورا  بالطنطيط  األشطرا ، ومطن 
الططرمططادي، ومططن الططرمططادي حططتططى 
خانقين مرورا  بالطحطبطيطبطة بطغطداد، 
لططلطططرد الطططحطططضطططاري عطططلطططى هطططذ  
اليريمة التي استهدفت مسطتطقطبطل 
الوطن، بمطحطو ذاكطرتطه، وططمطس 
معالم العقالنية فيه، عطم لطتطتطسطلطم 
الططلططيططان الططتططنططسططيططقططيططة تططبططرعططات 
العراقيات والعراقيين مطن الطكطتطب 
والطدوريطات، إلعطادة الطحطيطاة إلطى 

هذ  المكتبة الكبرى، التي أنتهل من خزانات كتبها عشرات ا ال  من اليامعيطيطن، مطن كطل مطحطافطظطات 
 البالد طوال العقود الماضية...(.

وتليت برقية اإلتحاد الديمقراطي لليمعيات العراقية في السويد التي أعنت على المبادرة القيمة ليمعطيطة  
بابيلون واليمعية المندائية. وقدم الدكتور عقيل الناصري مداخلة قدم فيها  نطظطرة تطاريطخطيطة تطحطلطيطلطيطة 
لنشوء وتطور العقافة في العطراق ودور الطمطعطقط  الطعطراقطي )األنطتطلطيطيطسطيطا( وربطططهطا بطتطططور الطقطوى 
المنتية.وطبيعة ودور المعق  العضوي والمعق  التقليدي، وتسلسلهم التاريخي قبل الطحطرب الطعطالطمطيطة 
وما بعدها وإلى وقتنا الحاضر )الفئات الليبرالية المتعلمة، فئة الضبطاط، بطعطض الطمطتطنطوريطن مطن تطيطار 
المدن..انستسياس الكرملي وميخائيل تطيطسطي، يطمطاعطة حسطيطن الطرحطال، يطمطاعطة األهطالطي، الطحطلطقطات 
الماركسية، بعض معقفي الحطركطة الطتطحطرريطة الطكطرديطة.(، وكطانطت أهطدافطهطم إشطاعطة وتطحطبطيطذ الطنطزعطة 
االستقاللية، تحديد ماهية الهوية العراقية، مناصرة المرأة في التحرر،التمرد الطعطقطالنطي ضطد الشطعطوذة، 
المشاركة السياسية للقوى االيتماعية. وكانوا في صراو مستديم مع الواقع والطمطحطيطط االيطتطمطاعطيطيطن، 
وكل عقد زمني أفرز ميموعة من المعقفين الداعين للتغيير االيتماعي، والمدافعين عن مصالح الطقطوى 
االيتماعية الضعيفة والمسحوقة، ومن مختل  المدارس الفكرية )المحافطظ، والطلطبطرالطي والطرديطكطالطي(، 
ونمو العدد الكمي والنوعي، رغم ما تعرضوا له من السين والتشريد وإسقاط اليطنطسطيطة، وبطقطي األمطل 

 وتباشيرالغد اليديد شيمة مالزمة لها..(.

عم تحدث فرات المحسن في مداخلته قائال: )..الحديث عن ما تعرضت له الموصل يقودنا للحديطث عطمطا  
تعرض له العراق بعد االحتالل األمريكي وإسقاط الطاغية الطمطيطرم صطدام حسطيطن وحطزبطه، حطيطث دفطع 
الشعب العراقي العمن وليس غير ، بتعرض تاريخ العراق لتدمير بشع طال يميع المتاحط  والطمطنطاطط  
األعرية )سرقة المتح  الوطني، سرقة متطحط  الطفطن الطحطديطث، بطنطاء مطعطسطكطرات لطلطيطنطود األمطريطكطان 
وحلفائهم داخل المواقع األعرية وخاصة في بابل وذي قار، سرقة دار الكتب في بغداد وحطرق مطا تطبطقطى 
منها(، وهي يرائم أريد ويراد منها طمس أي معلم عقافي وحضاري تاريخي للعراق، وبشطكطل مطمطنطهطج 
راف  كل ذلك تخريب وتدمير متعمد لمؤسسات ومراف  وبطنطى الطدولطة الطعطراقطيطة ومطا زال هطذا الطفطعطل 
مستمرا .وقال ايضا، لتكن مهمة أعمار وترميم مكتبة الموصل حملة عراقية يشارك فيطهطا يطمطيطع أبطنطاء 
العراق، لنعبت للعالم قدرتنا على إعادة بناء صرو  الوطن التنويرية وإغالق أبواب الظطالم والشطر...(. 
وكانت الفقرة األخيرة حوار مع اإلعالمي سالم لترشيح لينة من أعضاء مطنطظطمطات الطمطيطتطمطع الطمطدنطي 
إلدارة الحملة ليمع تبرعات الكتب وإيصالها للعراق. وفي الختام كرم الدكتور عقيل والمحسطن بطبطاقطتطي 

 ورد.

لوند وبدأ نشاطات  -اجلمعية الثقافية املندائية 
 1122عام 

خالل شهر كانون العاني ومعلما اعتطادت الطيطمطعطيطة الطعطقطافطيطة ودريطت عطلطى 
أقططامططتططه بططيططن فططتططرة 
وأخرى حيث تطلطتطئطم 
عططططوائططططل أعضططططاء 
ومناصري اليمطعطيطة 
في أمطاسطي عطائطلطيطة 
تحاول اليمعية فيهطا 
رفع أواصر الطقطربطى 
والمعرفة والطمطحطبطة 
والت خي بطيطن أفطراد 
ياليتنطا، لطذا أقطامطت 

 اليمعية أمسية يميلة تخللها السمر واألحاديث الودية.
 

التقى أعضاء وأصدقاء اليمعيطة مطع  70/0/7102في يوم السبت المصاد  
الفنان المبطدو علطى ريطسان ليعطرض  أربعطة أفطالم مطن إخرايطه أو تمعيلطه أو 
إشططرافه، ومنهططا سططائ  اإلسططعا  و مرعيططة بزيططبز ، كمططا تحططدث عططن تيربتططه 

 فعاليات احتادية 
وسططيرته الفنيططة  فططي العمططل 
المطططططططسرحي والطططططططسينمائي، 
وتططططططأعير الفططططططن الططططططسينائي 
والمططططسرحي علططططى الواقططططع 
العراقطي والخطراب الطذي يعطم 
الوسطططططط الفطططططني اإلبداعطططططي 
نتييططة السياسططات الخاطئططة، 
بعدها اسطتمع الفنطان ريطسان 
إلطططى أسطططئلة الحطططضور ودار 
حطططوار ونقطططاش يميطططل فطططي 
الكعطططير ممطططا يتعلططط  بتاريطططخ 
الفططططن الططططسينمائي وحرفيططططة 
 وطبيعة هذا الفن اليميل. 

أقامت اليمعية أمسية للفنان عاز  الكمان محفوظ البغدادي متحدعا عطن آلطة 71/0/7102في 
الكمان وتركيبه مستعينا بنماذج و بعطرض أفطالم عطن طبيعطة وتركيبطة وأهميطة آلطة الكمطان كمطا 
تحدث في اليانب العاني عن المقامات وأصطولها موضطحا عطبر الحطديث المبطسط اليميطل مقدمطا 
نماذج من المقامات وقد شاركه الشاب الموهوب  وسام بغناء بعض أألغاني الطتي تمعطل أنطواو 

 من المقامات

 كما استمع البغدادي إلى أسئلة الحضور مييبا عليها بوضو  

 قدم الفنانين في كال أالمستين الفنان صال  الصكر   
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 يف ندوة بستوكهومل” صحافة املوبايل 

عقدت يمعية بابيلون للعقافة والفنون، بالتنسي  مع اليمعية المندائية في سطتطوكطهطولطم، 
(، ندوة عطقطافطيطة 7102/  0/  2وبالتعاون مع يامعة ذي قار في العراق، مساء السبت )

مشتركة حول )صحافة الموبايل(، شاركفيها عدد من الكتاب والطفطنطانطيطن واإلعطالمطيطيطن، 
 بحضور طي  واسع من المهتمين في مياالت الصحافة وا داب والفنون.

قدم للندوة األستاذ )منذر نعمان عوفي(، وبدأها بقطراءة رسطالطة يطامطعطة ذي قطار عطلطى 
الحضور الكريم.. أسعدتم مساءا .. من على ضفا  الفرات وقريبطا  “ يمهور الحاضرين: 

من مهد إبراهيم الخليل عليه السالم، أحييكم بأحلى التحايا وأشكركم من األعطمطاق لطنطقطل 
نتايات طلبتنا األعزاء، الشكر اليزيل ليمعية بابلون للعقافة والفنون، وللزميل الطعطزيطز 
سالم قاسم لتواصله معنا، والشكر موصول لليمعية المنطدائطيطة لطتطفطاعطلطهطا مطع نطتطايطات 
طلبتنا، ودمتم بخير. الدكتور سعد إبراهيم: رئيس قسم اإلذاعة والطتطلطفطزيطون فطي كطلطيطة 

 ”اإلعالم في يامعة ذي قار، مؤسس الميموعة التعليمية لصحافة الموبايل
قد عرضت في بداية الندوة ميموعة من أفالم الموبايل القطصطيطرة لطططلطبطة )يطامطعطة ذي 
قار(، قبل أن يبدأ المتداخلون الحديث عن صحافة الطمطوبطايطل وهطم: )دانطا يطالل، قطاسطم 

 العكيلي، محمد المنصور، وسالم قاسم( رئيس يمعية بابلون للعقافة والفنون.
تحدث الكاتب واإلعالمي دانا يالل: عن ما كانت تمعله وسائل اإلعالم واالتصطاالت، فطي 
أربعينيات القرن الماضي ومن أيل السيطرة على السلطة من خالل الطعطاصطمطة مطن قطبطل 

العوار أو االنقالبين، كان يتم السيطرة على دوائر البريد لقطع كطل تطواصطل، ا ن وبطعطد 
العورة في ميال تكنولوييا المعلومات، فشن قطع اإلنترنيت هو الطهطد  األول ألي عطمطل 
عوري أو عسكري ولذا فصحافة الموبايل ال تساهم بنقل الخبر فحطسطب، بطل ومطن خطالل 
تطبيقاته يمكن التأعير في األحداث السيطاسطيطة ومطن عطم الطمطسطاهطمطة فطي تطغطيطر وكطتطابطة 

 التاريخ.
مراسلة وكالة )سكاي نيوز(، تذكر إنها ليأت لتغطيطة األخطبطار مطن يطنطيط ، رغطم عطدم 
ويود مكتب للوكالة، وذلك بالليوء إلى موبايلها، الموبايل يقوم بدور عطمطلطيطات اإلنطتطاج 
وإخراج األفالم ونقل األخبار، وبعد تطور تطبيقات الموبطايطل، أصطبطح الطمطواططن الطعطادي 
مراسال  وصحفيا  ألية وسيلة إعالم يختارها، لطذا نطرى أن الطكطعطيطر مطن الصطحط  تطدفطع 
مكافأة مالية لمن يرسل لها أفالم يوتيوب يوع  فيها حدث مهم، ولذا نشهد ا ن مطرحطلطة 

 كتابة تاريخ صحافة الموبايل.
وهذا ما ييب أن يبادر إليه المختصين في هطذا الطمطيطال فطي الطعطراق، شطابطات وشطبطاب 

 )يامعة ذي قار( اقتحموا ميال صحافة وأفالم الموبايل، فلهم التحية.

المصور الصحفي قاسم العكيلي قال : تفطتطح تطكطنطولطويطيطا إعطالم الطمطحطمطول )صطحطافطة 
الموبايل(، قنوات يديدة للتواصل مع األفراد في المطيطتطمطع، مطمطا يطتطيطح فطرصطة أكطبطر 
لليميع، للوصول للمعلومات العامة والحصول على الخطدمطات اإلنسطانطيطة، فطلطم يسطبط  
ألي تكنولوييا أن وصلت إلى أي بلد من بلدان العالم في فطتطر  زمطنطيطه قصطيطرة، كطمطا 
فعلت التكنولوييا المحمولة، إننا بالفعل نشاهد موية يديدة من ديمقراططيطة االتصطال، 

 من حيث الوصول إلى قنوات مبتكرة من تكنولوييا المعلومات واالتصاالت.
عقد في )دبلن(، أول مؤتمر متخصص بهذا الشأن ويمع عدد كبطيطر مطن الصطحطفطيطيطن 
والمختصين من مختل  أنحاء العالم، وعرضوا أفكارا  متميزة حول استخطدام الطهطاتط  
في اإلنتاج اإلعالمي، وناقش المؤتمر تحت عنوان )صحافة الموبايل(، تحول الطهطاتط  

 الذكي إلى أداة لإلنتاج اإلعالمي.
المخرج والمصور الصحفي سالم قاسم تحدث عن إسهطام الطتطططور الطتطكطنطولطويطي فطي 
ميال اإلعالم على خل  بيئات يديدة، ربما تكونون أنتطم هطا هطنطا شطهطودا  تطاريطخطيطيطن 
عليها، إنها نقطططة تطحطول مطفطصطلطيطة فطي تطأريطخ اإلعطالم، مطنطذ ظطهطور  فطي بطدايطاتطه 

( عطام 911اليماهيرية األولى مع اكتشا  )غوتنبيرغ( للمطبعة قبل نحو أكطعطر مطن )
تقريبطا ، وإذا كطنطا عطرفطنطا الصطحطافطة الطورقطيطة عطم الصطحطافطة اإلذاعطيطة عطم الصطحطافطة 
التلفزيونية، فنحن اليوم شهود على والدة يديدة ألدوات يديدة غيرت مفاهيم اإلعطالم 
التقليدي إلى األبد، نتحدث هنا عن ظهور اإلعالم اليديد أو اإلعالم الرقمي أو اإلعطالم 
متعدد المنصات، لقد نقل اإلعالم اليديد سلطة البث من النطخطبطة إلطى األفطراد، وقطوض 
بشكل كامل مركزية القائم باالتصال، كما منحت كل واحد منا إمكانية أن يكون صحفطيطا  
بعد أن يعلتنا األيهزة الرقمية اليديدة، أو ما نطل  عطلطيطه الطمطنطصطات الطرقطمطيطة مطعطل 
الحواسيب المتنقلة والعابتة واأليهزة اللوحية والهوات  الذكية المتصطلطة بطاإلنطتطرنطت، 
قادرين على أن يكون كل منا وحدة إنتاج إعالمية متكاملطة، قطادرون عطلطى أن نطرسطل 

 ونستقبل المضامين اإلعالمية دون قيد الزمان والمكان.
، وهطي (Mojoفي هذ  األيواء ظهرت صحافة الموبايل أو ما تعر  عالميا  )مويطو 

تعني أن ننتج مضامين إعالمية من خالل استطخطدام الطمطوبطايطل بشطكطل كطامطل تصطويطرا  
وتسييال  ومونتايا ، وعلى الرغم من أن صحافة الموبايل عرفت في العراق مطنطذ عطام 

( من خالل تيربة الصحفي البارو )يواد الخفايي(، إال أن االهتمام بصطحطافطة 7107( 
( بطشططالق 7102الموبايل على نطاق واسع في العراق، لم يظهر إلى الويود إال عام )

ليمعطال أول مطنطصطة  (Newsroomna)التعليمية وموقع  (Newsroom)منصة 
لتعليم صحافة الموبايل في العراق، وقد حققت الميموعة بصفحتها على الفطيطس بطوك 
تفاعال  كبيرا  وإقباال من اإلعالميين العراقيين والعرب، حتى باتت ملتقطى ألكطعطر مطن )

( إعالمي عراقي وعطربطي، بطيطن مطدراء مطحطططات و رؤسطاء تطحطريطر نشطرات 0211
ومقدمي برامج ومراسلين ومصورين وأكاديميين في ميال اإلعالم فضطال  عطن ططلطبطة 

ومطنطذ انطططالقطتطهطا، كطونطهطا أول مطنطصطة  (Newsroom)اإلعالم، أقامت ميموعطة 
تعليمية لصحافة الموبايل في العراق، عددا  كبيرا  من الدورات والمسابقطات واألنشطططة 
المعنية في هذا الميال، ولعل أبرز نشاطاتها هو انطططالق الطمطهطريطان األول لصطحطافطة 

 الموبايل في كلية اإلعالم بيامعة ذي قار.
، هطي (Mojoوقال الكاتب الصحفي محمد المنصور، إن صحافطة الطمطوبطايطل )مطويطو 

إحدى منيزات عورة المعلومات وآخر ما توصلت إلطيطه تطكطنطولطويطيطا االتصطال، وشطكطل 
متطور من الصحافة اإللكترونية، وامتداد إلى صحافة الطمطواططن فطي اإلعطالم الطيطديطد، 
وهي مؤسسة كاملة لصناعة األخبار وقادرة علطى إنطتطاج األفطالم والصطور الصطحطفطيطة 
واألعمال اإلعالمية المتكاملة، وأصبطح بطشمطكطان الصطحطفطي الطمطتطمطرس والطقطادر عطلطى 
استخدام التقنيات اليديدة في أيهزة الهات  الحديعة، أن ينفذ من خالل الهات  الطذكطي 
)الموبايل( حوارا  متكامال ، وأن يقوم بشيراء كافة العمليات الفنطيطة مطعطل: )الطمطونطتطاج، 
الصوت، والبث(، دون أن تكون هناك حاية إلى مكتب أو ستوديو، وأيضطا ال يطحطتطاج 
إلى قلم وأوراق لتدبيج األخبار. وأشار أيضا إلى مؤتمر دبلن وأهمية انعقطاد . وكطذلطك 
إمكان أي شخص أن يكون صحفيا  ينقل رأيه ومشاهداته للعالطم أيطمطع، دون الطحطايطة 
، ” ألن يحمل شهادة في اإلعالم، أو أن ينتمي لمؤسسة إعالمية إليصال صوته لطلطعطالطم
وبالرغم من ذلك فقد تفتقر صحافة المواطن إلى الدقة والصدقية والحيادية في نطقطلطهطا 
إلى األحداث واألخبار، ألنها ال تخضع إلى أية مفاهيم أو قواعد سوى رؤيطة الطمطواططن 

 امسية فنية يف اجلمعية الثقافية يف ماملو

في ميال التكامل والتنوو بيطن الطعطقطافطة والطفطن السطويطدي 
وبين العقافة والفن الطعطراقطي اقطامطت الطيطمطعطيطة الطعطقطافطيطة 
الطططعطططراقطططيطططة فطططي مطططالطططمطططو يطططوم الطططيطططمطططعطططة الطططمطططصطططاد  

في مقر اليمعيطة امسطيطة  05:11الساعة 71/10/7102
فنية بمشاركة فنانتين سويديتطيطن هطمطا ايطفطا كطونطدا نطيطدك 
وهي عازفة موسيقية وقائدة اوركسترا وربيكا دالكفيطسطت 
وهي مدرسة مسر  وموسيقى وملحنة ومطربة باللغطتطيطن 
االنكليزية والسويدية. وقد قدمتطا نطمطاذج مطن الطمطوسطيطقطى 
السويدية وبعض االغاني االنكليزية .وقطد شطاركطهطمطا مطن 
الفنانين العراقيين عاز  الكمان محفوظ البغدادي والفنطان 
شاكر زويد حيث قدم اغاني من الطتطراث الطعطراقطي وكطذلطك 
شاركت الفنانة السورية يميلطة حطيطث قطدمطت اغطانطي مطن 
التراث العربي .كانت االمسية يميلة وممتعة يدا للطيطالطيطة 

 العراقية وكذلك للفنانتين السويديتين.

 طارق حرب/ مالمو

 فعاليات احتادية 
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أقامت يمعية بابلون واليمعية المطنطدائطيطة فطي السطويطد 
محاضرة فنيطة عطقطافطيطة مطتطخطصطصطة لطلطفطنطان الطعطراقطي 
المغترب حيدر الصحا  عن فن الطتطصطويطر و يطمطالطيطة 
الصططورة وكططيططفططيططة بططنططائططهططا تططحططت عططنططوان ) الصططورة 
والرمزية واليمال ( . أدار اليلسة المصور والطمطخطرج 
العراقي المقيم في السويد الفطنطان سطالم قطاسطم .. وقطد 
تحدث في بداية اليلسة معرفا بالفنان حطيطدر الصطحطا  
قائال : الصحا  من مطوالطيطد مطديطنطة كطربطالء .. وكطان 
مولعا بتصوير الطططبطيطعطة واألصطدقطاء .. ويطعطمطل عطلطى 
أظهار أفالمه بنفسطه . انطتطقطل إلطى السطويطد فطي أوائطل 
الططتططسططعططيططنططيططات حططيططث  درس ونططال الططبططكططالططوريططوس 

والمايستير في التصاميم وفي أنظمة الحاسطوب .. لطيطعطمطل بطعطدهطا مشطر  ومطحطلطل أنطظطمطة فطي الطيطيطش 
السويدي .وبقى يمارس فن التصوير الفوتوغرافطي لطيطبطدو فطيطه ويطحطصطد الطعطديطد مطن الطيطوائطز الطعطربطيطة 
والعالمية .. كما انه شارك في الكعير من المعارض السطويطد وخطاريطه .. عطم تطرك الطمطيطال لطلطفطنطان حطيطدر 
الفوتوغرافية بعد ذلك تحدث الصحا  عن تيربته مع فن التصوير ، كما تحدث عن أهمية مساقطط الضطوء 
والظل وتكامل األلوان وعن رمزية الصورة . وتم عرض نماذج من نتاياته التي نطالطت الطيطوائطز . وخطالل 
تفاعل ونقاش الحضور عرضت صور من عدد من دول العالم منها العراق باإلضافة إلى السطويطد والطنطروج 

 تخللت المحاضرة الكعير من النقاشات واالستفسارات حول فن التصوير ورمزية الصورة وتقنياتها.

 حماضرة فنية ثقافية عن فن التصوير

 فعاليات احتادية 

 
اقطامططت الطيططمطعطيططة  7102/    0/    07ولططغطايطة  0/    75مطن يطوم  

  وضمن فعالياتها للموسم الحالي   العقافية في يونشوبك 
دورة تدريسية للغطة االم لطفططفطال مطن كطال الطيطنطسطيطن وبطاعطمطار 

  محاضرات. 2طفال وقدمت فيها  00مختلفة شارك فيها 

  
امسية عراقيطة حضطرهطا 7102 /  7/  72اقامت اليمعية بتاريخ 

يمهور اليالية وعرض في االمسية فلم عن التراث العطراقطي إلطى 
 والموسيقى. االكالت العراقية يانب تقديم

  
ومن نشاطات اليمعية وتفاعلها مع الوسط السويطدي وتطقطديطم مطا 

 يظهر الويه المشرق لليالية العراقية

في أمسية أقطامطهطا حطزب  7102/   0/ 1ساهمت اليمعية بتاريخ 
 ABF اليسار السويدي بالتعاون مع مؤسسة

وقد قدمت يمعيتنا ومن خالل فتيات اليمعطيطة عطرضطا فطلطكطلطوريطا  
 يمهور الحضور  تراعيا للرقص العراقي نال استحسان واعياب

 نشاطات اجلمعية الثقافية العراقية يف يونشوبنك

رابطة املرأة العراقية فرع يوتبوري  
 حتتفل بعيد املراة العاملي

رابطة المطرأة الطعطراقطيطة فطرو يطوتطبطوري  أقامت 
أمسية عائليه إلحياء ذكرى العامن من آذار رمطز 

افطتطتطحطت   نضال المرأة في يميع أنحاء الطعطالطم ...
األمسية بكلمه الرابطة ألقتها سكرتيطر  الطرابطططة 
عايدة يطوسط  ،تطلطتطهطا بطعطد ذلطك كطلطمطه الطحطزب 
الشيوعي العراقي تالهطا الطزمطيطل ططالطب وكطلطمطه 
االتحاد الديمقراطي لمنظمات الطمطيطتطمطع الطمطدنطي 

 ألقاها الزميل زياد .
وكانطت قطد زيطنطت الطقطاعطة احطتطفطاء  بطالطمطنطاسطبطة 
وتصططدر الططقططاعططة شططعططار الططرابطططططة، ووضططعططت 
ملصقات أخرى تشيطر الطى الطمطسطاهطمطات الطحطيطة 
والكبيرة للمرأة فطي مطخطتطلط   مطيطاالت الطحطيطاة  
ومططلططصططقططات أخططرى تططعططكططس مططعططانططاتططهططا فططي ظططل 
األوضطاو والطظططرو  الططتطي تسططعطى إلطى الطحططيططر 

  عليها وتهميش دورها.
تخلل األمسية برنامج منوو من شعر ومسابقطات 
عقافية ونقاشات عن تعري  الوطن للمغتربين أضافه إلى برامج ترفيهية وغنائية أسطهطم  فطيطهطا يطمطيطع 
الحضور فأضافوا لالحتفالية يمالية وحيوية برو  المساهمة اليماعيطة والطمطشطاركطة الطويطدانطيطة بطهطذا 

   اليوم  المكرس للمرأة في عيدها السنوي . 
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ستوكهولم: قالت مصلحة الهيرة السويدية، إنه واعتبارا  من بداية العام الحالي دخلت بطعطض 
التغييرات التشريعية في السويد حيز التنفيذ، و التي من شأنها أن تؤعر على عطمطل مصطلطحطة 

 الهيرة.
وحسب ما ياء في موقع المصلحة على شبكة االنترنت، فشنطه ابطتطداء  مطن األول مطن كطانطون 
العاني يناير، باتت فرص أعطاء طالبي اللطيطوء  عطقطود تطدريطب عطمطلطي مطن  خطارج نطططاق 

 اختصاص مصلحة الهيرة، وبات األمر محصورا  بيد مكتب العمل فقط،
وأشارت إلى أن عقود التدريب التي وقعت قبل دخول القرار حطيطز الطتطنطفطيطذ سطتطبطقطى سطاريطة 

 المفعول، لكن لمدة أقصاها أربعة أشهر فقط.
ومن يهة أخرى، أوضحت المصلحة، أنها ومع بداية العام أصبحت هي اليهة المسؤولة عن 
توزيع مساعدات السكن على البلديات، وذلك بغية ضمان تنفيذ البلديات السويدية للقرار الذي 
صدر في آذار مارس من العام المنصرم، الذي يلزمها )البلديات(باسطتطقطبطال الطاليطئطيطن الطذيطن 

 حصلوا على ح  اإلقامة.
وعلى صعيد آخر، تشير المصلحة إلى التويه اليديد الذي قام به االتحاد األوروبي والمتمطعطل 
بشصدار تعميمات على دوله األعضاء، بضرورة أن تكون إيطراءات الطلطيطوء فطي هطذ  الطدول 
مماعلة لبعضها البعض، مؤكدة أن هذ  التعميمات دخلت اعتبارا  من األول من الشهر اليطاري 
حيز التنفيذ، وذلك لما لها من دور في يعل  قرارات الحماية لطالطبطي الطلطيطوء تصطدر بشطكطل 

 أسرو وأكعر عدال  وكفاءة.
وأكدت المصلحة أن التشريعات السويدية تلبي إلى حد كبير هذ  التعميمات األوروبية حتى قبل 
صدورها، ولكنها أشارت إلى أن القانون السويدي قطد يطحطتطاج فطي بطعطض يطوانطب الطتطعطمطيطم 

 ) التويه األوروبي اليديد( إلى إيراءات مكملة، ليتواف  مع تنفيذ هذ  التعميمات.
وأعطت مصلحة الهيرة معاال  على ذلك وهو، إذا أصدرت المصلحطة اعطتطبطارا  مطن األول مطن 
كانون األول يناير الياري قرار تنفيذ فوري لتسفير أحد طالبي الليوء وف  اتفاقية دبلن معال ، 
وقام طالب الليوء باستئنا  القرار وبعدها بدأت محكمة الهيرة بالنظر في إمطكطانطيطة تطأيطيطل 
تنفيذ القرار حتى إشعار آخر، فعندها يؤيل تنفيذ القرار إذا أصدرت قرارها حوله ولكن، إذا لم 
تصدر المحكمة قرارها بهذا الخصوص حتى نهاية نفس العام،  فشنه يح  لمصطلطحطة الطهطيطرة 

 تنفيذ قرار الترحيل حينها  . 

 1122تغيريات تشريعية ستؤثر على عمل مصلحة اهلجرة اعتبارًا من بداية 

 اخبار  من السويد

املعارضة السويدية العربية والفنلندية تتنافسان على  
 مرتبة ثاني أكرب لغة يف السويد

محا هي أكثر الوظائف التي حصل أصحابها على اقامات 
 ؟ 1122عمل يف السويد خالل

سالم"، "و"، "يال" و "
"حبيبي" بعض الطكطلطمطات 
الططعططربططيططة الططتططي يططعططرفططهططا 

 السويديين 
من شهر  01يصاد  يوم 
ديسمبر اليوم  -كانون أول 

العالمي للغة العربية. وهطي الطلطغطة الطتطي تطنطافطس ا ن الطلطغطة 
الفنلندية على مرتبة عاني أكبطر لطغطة فطي السطويطد بطعطد الطلطغطة 

 السويدية.
نزل راديو السويد بالعطربطي إلطى شطوارو سطتطوكطهطولطم وسطأل 
المارة عن الكلمطات الطعطربطيطة والطفطنطلطنطديطة الطتطي يطعطرفطونطهطا. 

 ومعظمهم يعر  كلمة أو أكعر من كال اللغتين.
الصديقين اليافعين يونعان ودانيل يعرفان كلمات معل "سالم"، 
"و"، "يال" و "حبيبي". اما بالفنلندية كلمطة "مطوي" الطتطي 
تعني مرحبا و "يكسي، كاكسي، كطولطمطه"، أي واحطد، اعطنطان، 

 عالعة، بالفنلندية.
يبدو ان معظم السويديين، يحفظطون فطقطط الطعطد إلطى الطعطالعطة  

 بالفنلندية، أما بالنسبة للكلمات العربية فهنالك تنوو.    
أماندا على سبيل المعال تعر  فقط كلمة " شكرا" بالعطربطيطة،  

 اما يوليا فتعر  فقط كلمة "انشاء و".

 بلديات سويدية تتهم احلكومة بعرقلة بناء مساكن جديدة

 اخبار من السويد

ستوكهولم: قالت مصلحة الهيرة السويدية في إحصائية حطديطعطة 
شخص من خطارج  07972نشرتها على موقعها اإللكتروني، إن 

االتحاد األوروبي حصلوا على اقامات عمل في السويد خالل العام 
 7109تصريح العام  00000الماضي، مقابل 

وياء العاملون في قطاو البرمييات في مقدمة هذ  اإلحصطائطيطة، 
شططخطص عططلططى تصططريطح اإلقططامططة. وأحططتططل  0202حطيططث حصططل 

، تصطريطح فطيطمطا يطاء 0055المزارعون المرتبة العانية بمعطدل 
   907موظفا  والطباخطون ب  251المهندسون المدنيون عالعا  ب 

 . إقامة052أما اقامات العمل لعمال المطاعم فبلغ عددها 
 009وبلغ عدد تصاريح اإلقامة الممنوحة للموظفين الطتطقطنطيطيطن 

 تصريح.
، ممرضا  ومساعد ممرض تصاريح إقامة وبطلطغ عطدد 700ونال 

وعطمطال  710اإلقامة للعامليطن فطي مطيطال مطيطكطانطيطك السطيطارات
تصريح بينمطا وصطل عطدد اإلقطامطات الطمطمطنطوحطة  057التنظي  

 تصريح 091لمدرسي المدارس االبتدائية إلى 
اليدير بالذكر أن مصلحة الهيرة السويدية تتلقى سنويا  عشرات 
ا ال  من طلبات الحصول عطلطى إقطامطة عطمطل مطن خطارج دول 
االتحاد األوروبي، وتتزايد الطمطططالطب مطؤخطرا  بطتطخطفطيط  الطقطيطود 

 والشروط المفروضة على منح هكذا نوو من التصاريح.

ستوكهولم: تطالب السلطات المحلية في البلديات السويدية الحكومة، بطتطخطفطيط    –الكومبس 
القيود المفروضة على المكان الذي يمكن أن يتم بناء المساكن فيطه،مطن أيطل إيطواء األعطداد   

الططمططتططزايططدة مططن السططكططان فططي 
 البالد.

 
فيما أقر وزير اإلسكان بيتطيطر 
اريكسون، أن هذا الموضطوو 
أمططر يسططتططحطط  الططنططظططر إلططيططه 
مضيطفطا  فطي حطديطث لطإلذاعطة 
السويدية، أن المطالطب بطهطذا 
الخصوص تغطي يزءا  كبيطرا  
يدا  من الخريطة السطويطديطة، 
ومع ذلك فطشن الطحطكطومطة لطن 
تتخذ أي تدابير أو قوانين إالّ 
بططعططد الططقططيططام بططالططمططشططاورات 
الالزمة لحل الطمطشطكطلطة وفطقطا  

 للوزير اريكسون.
 

من يهتها قالت آن صوفي إريكسون، من اليمعية السويدية للسلطات والمناط  المحلية، إن 
 نسبة األراضي المحمية والتي يمنع البناء عليها ييب أن تكون أقل.

وتعاني غالبية البلديات المحلية من نقص في المساكن ومطالبات من قبل السلطات المركزية 
باستيعاب الوافدين اليدد  نظرا  للنمو السكاني الذي يتزايد مع حركة الهيرة إلى البالد ومطع 
ذلك، فشن نص  األراضي السويدية تعتبر محمية من قبطل الطحطكطومطة وهطذا مطا يصطعطب مطن 

  مشاكل توفير مساكن يديدة
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طالب ليوء منقولين مطن إيطططالطيطا والطيطونطان تطبطدأ  0111السويد تستقبل في الصي  زهاء 
السويد في منتص  شهر حزيران في قبول طالبي الليوء المنقولين من اليطونطان وإيطططالطيطا. 

  شخص إلى هنا. 0222ايلول سينتهي نقل  –حزيران  02وخالل الفترة 
  وبهذا الصدد يقول أوسكار ايكبالد رئيس قسم في مصلحة الهيرة.

السويد سو  تقوم بيهد مهم بالنسبة لفشخاص الذين ييدون أنفسهم في وضع إنسطانطي  -
صعب في اليونان وإيطاليا، باإلضافة إلى أن هذين البلدين يحطتطايطان إلطى تطخطفطيط  األعطبطاء 

من طالبي الليوء في اليونان وإيطاليا إلى مطخطتطلط   00902عليهما. لقد تم حتى ا ن، نقل 
دول االتحاد األوروبي ، وكذلك النرويج وسويسرا. وقد تسارعت وتيرة النقل فطي الطخطريط  

. أما البطلطدان الطلطذان اسطتطقطبطال أكطبطر عطدد مطن 7102الماضي واستمرت حتى ا ن في عام 
(. ولكن هناك دوال صطغطيطرة مطعطل مطالطططا، 7272( وألمانيا )7291المنقولين فهما فرنسا )

لوكسمبورغ وفنلندا ودول البلطي  قد حققت حتى ا ن أيضطا قسطططا كطبطيطرا مطن حصطصطهطا 
لم تقم حتى ا ن بأخطذ أي  -المير وبولندا والنمسا  -إلعادة التوطين في حين أن عالث دول 

  من طالبي الليوء المعاد توطينهم . السويد حصلت على تأييل لمدة سنة واحدة.
، قطرر  7109ونظرا لكون السويد قد استقبلت الكعير من طالبي اللطيطوء فطي خطريط  عطام 

االتحاد األوروبي أعطاء السويد فترة تأييل لمدة عام في قضية أعادة التوطين . وستطنطتطهطي 
حزيران من هذا العام، وحينها تبدأ السويد باستقبال حصتها من الطمطعطاد  02مدة التأييل في 
  شخصا من إيطاليا . 0011شخصا من اليونان و 7021توطينهم ، وتبلغ 

كطان مطن الطمطفطروض نطقطل  7109عندما قرر االتحاد األوروبي مسالة النقل في أيلول عطام 
من طالبي الليوء المويودين في اليونان وإيطالطيطا خطالل فطتطرة عطامطيطن، ولطكطن  021111

أتضح ا ن أن عدد طالبي الليوء الخاضعين للقرار هو أقل مما كان محطسطوبطا ، ولطكطن مطن 
غير الواضح كم هو عدد المشمولين بالقرار. وتنص الخطة على أن ييري هذا الصي  نطقطل 

أيلول سطيطتطم نطقطل كطل  72من طالبي الليوء يوا إلى السويد في كل أسبوو. وبحلول  791
المشمولين بالقرار. ولكن قبل أن تبدأ العملية ، هناك العديد من األعمال التحضيرية في هطذا 

  الشأن.
ييري العمل على قدم وساق في المناط  العالث التي سينقطل إلطيطهطا الطقطادمطون : الطوسطططى 
والشمالية والشرقية. وباإلضافة إلى ذلك، يويد فري  داخل منطقة سطتطوكطهطولطم لطلطتطحطضطيطر 
للنقل. يهاز األمن سيقوم بالتحق  من يميع طالبي الطلطيطوء ططالطبطوا الطلطيطوء ال يطمطكطن أن 
يختاروا البلد الذي سيتم نقلهم إليه. كما أن البلدان المطضطيطفطة أيضطا ال يطمطكطنطهطا أن تطخطتطار 

ستيفان لوفني يدعو جملس السياسة األمنية إىل االنعقاد بعد 
 تزايد حاالت إطالق النار يف املدن السويدية .

 اخبار  من السويد

دعا رئيس الوزراء ستيفان لوفين ميلس السياسة األمنية إلى عقد يلسة 
غير اعتيادية يوم الغد بسبب يرائم العصابات وحوادث إطالق النار الطكطعطيطرة فطي 

ا ونة األخيرة . وقد أدلى رئيس الوزراء بتطصطريطح فطي 
هذا الصدد قال فيه :هطذا كطعطيطر يطدا . يطنطبطغطي تطحطططيطم 
اليريمة المنظمة . ويدخل في عطداد الطمطيطلطس كطذلطك ، 
عدا رئيس الوزراء ، وزير الطداخطلطيطة انطدرش يطغطيطمطان 
) اشتطراكطي( ووزيطرة الطخطاريطيطة مطارغطوت فطالسطتطروم 
) الحزب االشتراكي ( ووزير الدفاو بيتر هطولطتطكطفطيطسطت 
) اشتراكي ( ونائبة رئطيطس الطوزراء إيطزابطيطلطال لطوفطيطن 
) البيطئطة ( وكطذلطك وكطالء هطذ  الطوزارات .كطمطا سطيطسطتطدعطى 
للمشاركة في ايتماو الميلس كل من : رئيس الشرطة ومدير 

  مصلحة اليرائم البيئية ومدير مصلحة الضرائب .
وسيحصل لوفين منهم على معلومات عن االستراتيييات التي يعطتطمطدونطهطا ضطد الطيطريطمطة 

  المنظمة، ورؤيتهم المستقبلية .
كما أن لوفين يريد أن يعلم عن كيفية تحسين التعاون بين المصالح الحكومية ، والطمطوارد 

  المطلوبة .
وقال لوفين أنه غير قل  من احتمال أن تفقد الشرطة السيطرة على الوضع ، بل يعتقد أن 
 الشرطة تقوم بعمل ييد . ولكنه قال أنه يريد منها " اال تدخر يهدا " للنظر في ما يمكن 

 مصلحة اهلجرة

 حول االزمة يف حزب احملافظني

األشخاص الذين سينقلون أليها . سيعاد النظطر فطي الطنطقطل فطقطط فطي حطالطة ويطود 
تهديدات ألمن البلد المضي  أو لويود شطكطوك فطي أن مطقطدم الطططلطب قطد ارتطكطب 
يرائم حرب أو يرائم ضد اإلنسانية. هنا في السويد يقوم يهاز األمطن بطالطتطحطقط  
من كل طالب ليوء قبل أن يطير إلى هنا. في يميع المناط  التي ستتلقى ططالطبطي 
نقل، يويد مطار ودائرة ليوء و مكان كبير لإلقامة. وسطتطقطوم مصطلطحطة الطهطيطرة 
بدراسة حاالت المنقولين على غرار قضايا الليوء األخرى. والطفطرق الطوحطيطد هطو 

  أنه سيتم التعامل مع قضاياهم دون انتظار طويل.
ويقول لويز ويبر، الذي يترأس أعمال مصلحة الهيرة فطي مطيطال عطمطلطيطة إعطادة 

لقد سب  وانتظروا وقتا طويال يدا في ظطرو  صطعطبطة فطي الطيطونطان  -التوطين : 
وإيطاليا. ا ن من المهم أن يحصلطوا بسطرعطة عطلطى قطرار حطول قضطايطاهطم حطتطى 

  يتمكنوا من المضي قدما في حياتهم.
اإلريتريون والسوريون إلى السويد ووفقا لقرار االتطحطاد األوروبطي، فطان ططالطبطي 
الليوء الذين سينقلون من إيطاليا واليونان ينتمون إلطى يطنطسطيطات تطحطصطل عطلطى 

في المائة من الحاالت، وفقطا لطمطعطططيطات االتطحطاد األوروبطي  29تصريح إقامة في 
  هذ  اإلحصاءات يتم تحديعها فصليا.

وهذا يعني أن السويد سو  تتلقى أساسا السوريين مطن  -ويضي  لويس ويبر : 
اليونان واالريتريين من ايطاليا. إنهما ميموعتان، يحصل اليطمطيطع تطقطريطبطا فطيطهطا 
على ح  اإلقامة . ولكن حتى بالنسبة لهم تسري القواعد المؤقتة للقانون. هطم ال 
يحسبون معل اليئي الحصص الذين يمكنهم الحصول على اإلقطامطة الطدائطمطة عطلطى 
الفور واالنتقال السريع إلى البلطديطات قطبطل ططيطران ططالطبطي الطلطيطوء إلطى السطويطد 
سيحصلون على معلومات عن السويد ومطا يطنطتطظطرهطم هطنطا. سطتطتطولطى الطمطنطظطمطة 
الدولية للهيرة تزويدهم بالمعلومات وستقوم أيضا بحيز الطرحطالت الطيطويطة. فطي 
السويد، سيحصل المتقدمون للحصول على الليوء بسطرعطة عطلطى قطرارات بشطأن 
طلباتهم التي تقدموا بها، وعادة في فترة ال تطزيطد عطن خطمطسطة أيطام بطعطد إيطراء 
التحقي  معهم . أولئك الذين يحصلطون عطلطى تصطريطح تطعطططى لطهطم األولطويطة فطي 

  الحصول على مكان في إحدى البلديات .
يعتقد لويس ويبر أن إعادة التوطين من خالل االتحاد األوروبي يطمطكطن أن يطكطون 
بداية لطريقة يطديطدة لطمطسطاعطدة الطنطاس الضطعطفطاء. بطاإلضطافطة إلطى ذلطك، يطيطري 
التفاوض في االتحاد األوروبي في الوقت الحالي حول اقترا  يديد بشطأن تطنطظطيطم 

  دبلن.
بهذا الصدد تقول كارولين كالمار الخبيرة في القسم الدولي في مصلحة الهيطرة : 

من بين أمور أخرى، هناك اقترا  أنه في حالة قدوم عدد كبير يدا مطن ططالطبطي  -
الليوء إلى دولة عضو، يتم أوتوماتيكا تنشيط آلية إعادة التوطين لتوزيع ططالطبطي 
الليوء على يميع الدول األعضاء في االتحاد األوروبي. ليس من المؤكد بطعطد كطم 

 من الوقت سو  تستغرق المفاوضات، وكي  سيكون النص النهائي .

تزداد القوى المطالبة بالتغيير في حزب المحافظين بعد أألرقام الكارعية التي حصل علطيطهطا 
  الحزب في استطالعات الرأي.

فقد الحزب كل عالث ناخب خالل الشهرين األخيرين ، وصار حطزب الطمطحطافطظطيطن يطتطخطلط  
  ا ن عن حزب سفيريا ديموكراترنا في استطالعات الرأي.

وكان استطالعان يديدان للطرأي قطامطت بطهطمطا مطؤسطسطة ديطمطوسطكطوب لصطالطح صطحطيطفطة 
اكسبريسن، ومؤسسة اينزو لصالح صحيفة افتونبالديطت، نشطرا فطي األسطبطوو الطمطاضطي 

وهذا األسطبطوو، قطد أظطهطرا أن شطعطبطيطة حطزب الطمطحطافطظطيطن قطد 
%، أي أنه فقد خالل الشهرين األخيرين مطا  02.2انخفضت إلى 

يقرب من علث الناخبين. وفي الوقت نفسه، تخطى حزب سفيطريطا 
ديموكراترنا )المعادي لفيانب ( ألول مطرة حطزب الطمطحطافطظطيطن. 
لطم  -وبهذا الصدد قال أحد المسؤولين في مؤسسة ديموسكوب: 
 نر معل هذا الحدث الدرامي منذ أن بدأنا بشيراء االستطالعات .
عمله. سكان هذ  المناط  يرون أن األمر مروو ، وأنطا ايضطا أرى أن 

 االمر مروو ./ موقع وزارة الخاريية السويدية

وتعليقا على ذلك قال أول  آديطلطسطون احطد الطزعطمطاء السطابطقطيطن 
إنه وضع خطير، ينبغي عطلطيطنطا الطيطلطوس،  -لحزب المحافظين : 

ومناقشة كيفية المضي قدما. وبسبب هذين االستطالعين شعطرت 
األوساط السياسية بهزة ، وكتب المعل  السياسي في صحيفة اكسبريسن بيطريسطتطروم " 

  ان حزب المحافظين لن يتسامح مع زعيم فاشل"،
وقد عقد في األسبوو الماضي ايتماو حضطر  مطمطعطلطون عطن الطتطنطظطيطمطات الطحطزبطيطة فطي 
ستوكهولم، باعتبارها المنطقة األكعطر خسطارة لطلطمطؤيطديطن .وتطوقطعطت وسطائطل األعطالم أن 
ييري تغيير زعيمة الحزب في االيتماو ، وطرحت أسماء بعض الطمطرشطحطيطن لطخطالفطتطهطا 
ومن بينهم :كارل بيلدت ، اليزابيث سفانتيسون، وأول  كريستيرسون، ولكن الطمطعطلطقطيطن 
أشاروا إلى إن األسماء المطروحة قد ال تواف  علطى ذلطك . وهطو األمطر الطذي حطدث . و 

على عطاتطقطه مسطؤولطيطة قطيطادة خذ حازت زعيمة الحزب على العقة مرة أخرى، ولكن السؤال حول كفاءتها في القيادة مازال مطروحا ، وينتظر فقط ويود المرشح الذي يقبل أن يأ
 الحزب، وذلك الستمرار عدم الرضا في الحزب، رغم أن آنا شينبيري باترا قالت :

  

يطيطب وإننا نمر بفترة صعبة. االستطالعات تأتي وتذهب ولكن من يحدد هو يوم االنتخابات. بالطبع أريد أن نخرج أقوياء من هذ  الفترة الصعبة،  -
ا أنطنطعلينا القيام بعمل شاق، من خالل المزيد من سياسات التوظي ، من خالل إظهار أننا لسنا خائفين من تنفيذ ذلك، ومن خالل كسب عطقطة أكطبطر بط

 يمكن أن نؤدي بالسويد في اتيا  أفضل.
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 أعمال شغب يف إسكلستونا

 حوادث يف مهرجان النار بستوكهومل

إسكلستونا: شهدت مدينة إسكلستونا مساء أمس، أعمال شغب تطمطعطلطت   –الكومبس 
  برمي الشرطة بالحيارة.

وكانت االضطرابات قد بدأت في الساعة الخامسة من عصر يوم أمس، حطيطث وصطل 
إلى الشرطة بالغ حول اندالو شيار كطبطيطر ووقطوو حطاالت اعطتطداء عطنطد مطدرسطة ، 

  ليتبين بعد ذلك أن البالغ كان كاذبا .
وبحسب الشرطة فان ميموعة من المراهقين قامت بتصرفات عدوانية ضد الشرططة 
وألقت الحيارة عليهم، ما أدى إلى تطحطططيطم عطدة نطوافطذ فطي الطمطدرسطة والطحطضطانطة 
المياورة، فيما لم يتعرض أي شخص لإلصابة، بحسب المتحدث باسم الشطرططة فطي 

  المنطقة بيورن أوبيرغ.
واعتقلت الشرطة عالعة أشخاص، حيث ألقي القبض علطى شطاب فطي الطعطشطريطن مطن 
عمر ، أوال  واقتيد لالستيواب، ليتقرر بعدها بقاء  في الحيطز عطلطى ذمطة الطتطحطقطيط  

  كمشتبه به في االعتداء المشدد.
وأُعتقل شخص عان في العشرين أيضا ، إلخالله بالنظام العام، فيما ُسطلطم مطراهط  لطم 

 عاما  إلى لينة الخدمات االيتماعية، لالشتبا  بتعامله مع المخدرات. 09يبلغ عمر 

املعارضة السويدية  

الطبطنطاء   شطخطصطا اعطنطاء حطوادث فطي مطواقطع 20مطات  7100-7111بين سنوات 
السويدية . تبين ذلك من خالل تصني  الطحطوادث. وخطالل الطفطتطرة نطفطسطهطا، تطم رفطع 

مطن قطبطل الطنطيطابطة ، ويطرى الطحطكطم فطي خطمطسطة مطنطهطا   خمسة عشر قضطيطة مطنطهطا
ويطقطول وكطيطل الطنطيطابطة الطعطامطة    وكانت االحكام أما مشروطة أو غطرامطات .  فقط .

 كريستر يارلوس:
موظفي المقاول المسطؤولطيطن  المشكلة هي أنه يصعب في كعير من األحيان معرفة   -

ولو كان االمر بيدي لوضطعطت الطمطسطؤولطيطة  .مواقع البناء عن التنسي  والسالمة في 
الذي يتويب عليه ان يراقب تنفيذ المقاولين الطفطرعطيطن   على عات  المقاول الرئيسي
 لكل متطلبات السالمة.

                       ال أحد يعاقب بسبب احلوادث  

 اخبار  من السويد

ستوكهولم: اقترحت أحزاب كتلة تحال  يميطن الطوسطط الطمطعطارضطة فطي   –الكومبس 
عطامطا ، 02السويد، تمديد فترة التعليم اإللزامي للوافدين اليدد إلى مطا بطعطد سطن ال ط 

 وذلك لتسهيل الفرص أمام المزيد منهم في تلبية متطلبات الكفاءة.
معلمة ومعلم فطي الضطواحطي  0911كما يريد التحال  المعارض، زيادة رواتب نحو 

كرون إضطافطيطة فطي  01111التي تعيش فيها غالبية من ذوي الدخل المحدود بقيمة 
 الشهر.

وقالت رئيسة حزب الوسط آني لو  في المؤتمر الصحفي الذي عقدته شطراكطة مطع 
في العطام الطمطاضطي قطدمطنطا مطقطتطرحطات “ رؤساء بقية أحزاب المعارضة في أوبساال: 

 ”.بشدخال إصالحات للحد من اليريمة، واليوم نقدم إصالحات بخصوص المدارس
وشارك في المؤتمر، الذي ُعقد في المدرسة الدولية اإلنيليزية كل من رئيسة حطزب 
المحافظين آنا شينباري باترا ورئيسة الحزب الديمقراطي المسيحي إيبطا بطوش عطور 

 ورئيس حزب الليبراليين يان بيوركلوند.
واقتر  قادة أحزاب التحال ، ان يختطار الطتطالمطيطذ فطي يطمطيطع الطبطلطديطات السطويطديطة 
مدارسهم بشكل فعال، كما ينبغي على يميع أولياء األمور والططلطبطة الطمطسطاعطدة فطي 
 اختيار المدرسة، التي تدرس المواد التعليمية لطلبتها بشكل فعال وبلغات مختلفة.

 تدعو اىل متديد التعليم اإللزامي للوافدين اجلدد

 عضوًا من أعضاءه يف العام املاضي 0111حزب البيئة خيسر أكثر من 

السطويطديطة، أن  ”Dagens Industri”  ستوكهولم: ذكرت صحيفة   –الكومبس 
 عضوا  من أعضائه خالل العام الماضي. 0111حزب البيئة خسر ما يزيد عن 
من أزمات عدة، شكلت سببا  لزعزعة عقة الناخطبطيطن  7102وعانى حزب البيئة في العام 

بالحزب، أبرزها فضيحة العضو البرلماني ووزير اإلسكطان مطحطمطد كطابطالن، الطذي أُيطبطر 
على اإلستقالة بعد إنتقادات الذعة نالت منه، بسبب إتصاالته مع اليمطاعطات اإلسطالمطيطة، 

 وفضائح أخرى كان أبطالها أعضاء قياديون في الحزب.
وشكل ذلك ضغطا  متراكما  على المتطحطدعطة بطاسطم الطحطزب أوسطا رامسطون، كطمطا ويطهطت 
إنتقادات شديدة إليها ما أيبرها على اإلستقالة واإلنسحاب مطن الطحطكطومطة، حطيطث كطانطت 

 تترأس منصب نائبة رئيس الوزراء ستيفان لوفين.
وترايع دعم الرأي العام للحزب الى حد كبير، وبدا ذلك واضحا  في أرقام عدد األعضطاء، 

عضطوا ، مطقطارنطة ب   00215حيث بلغ عدد أعضاء الحزب في نطهطايطة الطعطام الطمطاضطي 
 .7109عضوا  في أواخر العام  02209

وعلقت سكرتيرة الحزب أماندا ليند على هذ  الطنطتطائطج مطن خطالل الطمطوقطع األلطكطتطرونطي، 
ترايع بسبب عطدم رضطاهطم عطن  7102نعلم أن عدد أعضاء الحزب خالل العام “ قائلة: 

 ”.القرارات السياسية الصعبة

 1122ازدياد الوفيات بسبب حوادث املرور يف عام 

بسطبطب  7102إزداد عدد المتوفين في عام 
حوادث المرور بعالعة أشخاص ووصل إلطى 

شخصا . وكطان الطعطدد فطي السطنطوات  720
شطخطصطا  721و 721االخيرة يتراو  بين 

بالمقارنة مع ما لطوحطظ مطن انطخطفطاض فطي 
 بعض السنوات سابقا . 

وتقول باحطعطة  فطي السطالمطة الطمطروريطة : 
لست مندهشة من النتيية ، ألننا لطم نشطهطد 
تحسنا كبيرا في موضوو عدم السياقطة فطي 
حططالططة السططكططر ، واسططتططخططدام حططزام االمططان  
وعططدم تططيططاوز السططرعططة الططمططحططددة عططلططى 
الطرق. وبلغت حاالت الوفاة بسبب حطوادث 

 :المرور ا تي

 العدد السنة

263 2016 

259 2015 

270 2014 

260 2013 

285 2012 

319 2011 

ستوكهولم: ذكرت الشرطة أن فوضى واضطرابات صاحبت مهريان الطنطار  –الكومبس 
اإليراني ) يوار شمبة سوري( الذي أقطيطم فطي حطديطقطة الطمطلطك فطي سطتطوكطهطولطم، يطوم 

00/10  /7102.  
وكان شخصان قد تعرضا إلى الطعن بطالسطكطيطن خطالل الطمطهطريطان، حطيطث ُصطنطفطت كطال 

  الحادعتين على أنها شروو في القتل.
ووصل بالغ إلى الشرطة حول ويود شخص مصاب في ميدان سيريل وسط العطاصطمطة 
ستوكهولم ، حيث تمكن من الوصول إلى الميدان بعد طعنه بالسكين أعنطاء الطمطهطريطان، 

  ليتم بعدها نقله إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعا .
ووصفت درية إصابته بالخطيرة، ولكنها ال تهدد الحياة، فيما لم يتم الطقطبطض عطلطى أي 

  مشتبه به.

كما اندلع شيار كبير خالل المهريان، وأفادت التقارير أن ريال آخطر أصطيطب بسطكطيطن. 
وباإلضافة إلى الحادعتين، أفادت الشرطة، أن تقارير عدة وصلتطهطا حطول وقطوو حطاالت 

 عن  واعتداءات ينسية.

أن يطواز السطفطر ”  نوماد كابيطتطالطيطسطت“ دولية: قالت شركة االستشارات   –الكومبس 
السويدي هو األقوى في العالم من حيث السفر من دون تطأشطيطرة دخطول، ومطن حطيطث 

 رسوم السفر، والسمعة العالمية، والحريات المدنية.
  

دولة، بينما يطاءت الطمطمطلطكطة الطمطتطحطدة فطي  055واحتلت السويد المرتبة األولى بين 
مطرتطبطة  01، أما الواليات المتحدة األميركية فلطم تطكطن مطن ضطمطن ال ط 02المرتبة ال  

 .011األولى، بحسب موقع اندي 
  

دولة مطن دون  022وكش  بحث أن حاملي يواز السفر السويدي يمكنهم السفر إلى 
 الحاية إلى تأشيرة دخول.

  
وحصلت السويد أيضا  على عالمات ييدة من حيث الطحطريطات الشطخطصطيطة، إذ يطتطمطتطع 
مواطنوها بكامل حرية التعبير وحرية الصحافة، إضافة إلى أنها تسيل واحد مطن أقطل 
 029معدالت السين في العالم. وعلى الرغم من أن البريطانيين يمكنهطم السطفطر إلطى 

 دولة، إال أنهم ال يتمتعون بالحريات والميزات الخاصة بالسويديين.

 نوماد كابيتاليست:

 

 اجلواز السويدي أقوى جواز يف العامل 



 

  
7102العدد السادس  /  اذار / االحتاد الدميقراطي                        نشرة                 01       

سططتطوكططهططولططم:   –الطكططومططبطس 
تزايد عطدد الطبطالغطات الطتطي 
تلقطتطهطا السطويطد مطنطذ الطعطام 

بططخططصططوص يططرائططم  7111
 الحرب في سوريا.

وذكطططر راديططططو )إيططططكططططوت( 
السويدي، إن الشرطة تلطقطت 
المزيد من هذ  البالغات فطي 

، 7102الططعططام الططمطططاضططي 
 وأكعر من أي عام ساب .

وقالت مديرة ميموعة لينة يرائم الطحطرب فطي قسطم الطعطمطلطيطات الطوططنطيطة 
الطكطعطيطر مطن األدلطة تشطيطر إلطى أن عطدد هطذ  “ باتريسيا راكيتش للراديطو: 

البالغات أرتفع بشكل كبير بعد التدف  الكبير لاليئين الذي شهدته البالد في 
 ”.7109صي  وخري  العام 

بطالغطا ،  20وبلغ إيمالي البالغات التي تلقتها اللينطة فطي الطعطام الطمطاضطي 
غالبيتها كانت من سوريا، وهو أعلى رقم يتم تسييله منطذ أن بطدأت لطيطنطة 

، فطيطمطا وصطل 7111يرائم الحرب) نوا ( عملها بهذا الخصوص في العام 
 بالغا . 01على سبيل المعال إلى  7109عدد تلك البالغات في العام 

 بالغا  في الوقت الحالي. 70وتعمل اللينة على التحقي  في 

ستوسع الحكومة من قدرة العائالت السورية لتقديم طلب يمع شمل األسرة مطن 
خالل تمكين السفارة السويدية في الخرطوم من معالية هذ  القضايا. وستستمر 

ما إذا كان تطبي  ترتيبات مماعلة في سفارات  الحكومة في الوقت نفسه دراسة 
 أخطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططرى ايضطططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططا.
وقد تم اختيار السفارة في الخرطوم ألن السوريين يمكنهم السفر إلطى السطودان 
دون تقديم طلب للحصول على تأشيرة، وألنه أصطبطح مطن الصطعطب عطلطى نطحطو 
متزايد بالنسبة للسوريين الوصول إلى السفارات السويدية األخرى في المنطقطة 

 بسبب لوائح التأشيرات الصارمة.
 وبطططهطططذا الصطططدد قطططالطططت وزيطططرة الطططخطططاريطططيطططة مطططارغطططوت فطططالسطططتطططروم.

يحصل المواطنون السوريون ا ن على فرصة من قبل دائرة سطويطديطة أخطرى  -
للنظر في طلباتهم للم شمل االسرة .. هذا تغيير طفي  في القواعد   في الخارج 

ولكن ال يستهان به. و في الوقت نفسه نرايع باستمرار الحاية إلى تغييرات في 
 المنطقة.

 وتططقططول إيططزابططيططال لططوفططيططن، وزيططرة الططتططعططاون اإلنططمططائططي الططدولططي والططمططنططا :
بسبب الحرب، وأنا على علم تام بطمطحطنطتطهطم  لقد تحطمت عائالت سورية كعيرة 

 توسيع الفرصة أمام السوريني لطلب مجع مشل األسرة

 اخبار  من السويد

،لذلك، نطحطن ا ن بصطدد تطوسطيطع الطقطدرة عطلطى ططلطب لطم الشطمطل مطن خطالل 
 لراحة المتقدمين.  في الخرطوم، والبحث عن فرص إضافية أخرى  سفارتنا 

التغيير يعني أن سبع بععات سويدية تتعامطل ا ن مطع قضطايطا تصطاريطح إقطامطة 
السوريين، أبو ظبي، عمان، أنقرة، اسطنبول، القاهرة والخطرططوم والطريطاض. 
الحكومة تدرك أن المواطنين السوريين قد يحتايون إلى تأشيرة للسفر في عدة 

للسويد  بلدان، ونفهم أيضا أن هذا يسبب صعوبات لهم . هذ  الظرو  اليمكن 
تقرر القوانين التي تيعل منها معبرا ومنا اذا  ان تتحكم بها . البلدان هي التي 

القضايا المتطعطلطقطة  كان ذلك يتطلب الحصول على تاشيرة مرور . وبالتالي فان 
 بطلب التأشيرة، تعالج مع الدولة المعنية . 

التعليمات اليديدة يرت من خالل اللوائح في مكتطب الطحطكطومطة، وتطدخطل حطيطز 
التنفيذ ا ن. تقديم طلب للحصول على تصريح إقامة بسبب يمع شمطل األسطرة 
يططكططون مططن خططالل الططمططوقططع اإللططكططتططرونططي لططمططصططلططحططة الططهططيططرة ، ويططكططون لططهططا 

الحضور الشخصي في السفارة السطويطديطة هطو السطتطكطمطال بطعطض  االفضلية . 
أيزاء من إيراءات الفحص معل فحص الهوية، ومقابلة الشخطصطيطة وتسطيطيطل 

 البيانات الشخصية.

ارتفاع أعداد طالبي اللجوء الراغبني بالعودة الطوعية اىل  السويد تتلقى املزيد من بالغات جرائم احلرب يف سوريا
 عشرة أضعاف

ازدادت في ا ونة األخيرة في السويد، أعداد ططالطبطي  :ستوكهولم  –الكومبس 
الليوء الراغبين في مغادرة البالد والعودة الطططوعطيطة إلطى بطلطدانطهطم األصطلطيطة، 

بمقدار عشرة أضعطا  عطمطا كطانطت  7102وزادت تكاليفهم خالل العام الماضي 
 .7109و  7100عليه خالل عامي 

ويمكن لطالبي الليوء الحاصلين على قرارات رفض والطراغطبطيطن بطالطعطودة الطى 
أوطانهم بشكل طوعي، او حتى األشخاص الذين ال يقوون على إنتظار الفطتطرات 
الطويلة لحين حسم قضاياهم، التقدم بطططلطب الطحطصطول عطلطى اإلعطانطة الطمطالطيطة 
الحكومية التي تقدمها مصلحة الهيرة والتي يطل  عليها إعانة إعادة الترسيخ، 

 .الهد  منها مساعدتهم ببدأ حياتهم من يديد في بلدانهم األم
ويختل  مقدار اإلعانة تلك من الفرد الطواحطد إلطى الطعطائطلطة الطمطؤلطفطة مطن عطدة 

 .أشخاص
، فشن عمر أكبر شخص حصل على منحطة إعطادة ”أفتونبالدت“وبحسب صحيفة 

عاما ، ولم تفصح مصلحطة الطهطيطرة عطن  17الترسيخ خالل العام الماضي، كان 
 اسم وطنه ، حفاظا على سرية المعلومات.

شطخطصطا  مطبطلطغ إعطادة  709، صدر قرار بمنح 7109 و  7100وخالل عامي 
الترسيخ في البلد األم، إال أن العدد ارتفع بشكل كبير يدا  خالل الطعطام الطمطاضطي 

 .شخصا ، ما يعني زيادة تصل إلى عشرة أضعا  7970الى  7102
 العراقيون واألفغان

وشكل العراقيون و األفغان، النسبة األكبر بين طالبي الليوء الذين قرروا سحب 
 .طلباتهم والعودة الطوعية إلى بلدانهم

 .وتدفع مصلحة الهيرة تلك المبالغ عند وصول األشخاص الى بلدانهم األم
أل  كرون، فيما يحصل الطططفطل الطواحطد  01ويحصل الشخص البالغ على مبلغ 

كرون، والحد األقصى الذي يمكن أن تحصل علطيطه الطعطائطلطة  09111على مبلغ 
 .أل  كرون 29الواحدة قد يصل إلى 

 العديد سحبوا طلبات حصولهم على اإلقامة
وبلغ ميموو المبلغ اإليمالي الذي تم دفعه العام الطمطاضطي لطفطشطخطاص الطذيطن 

مليون كرون  07سحبوا طلبات إقامتهم وتقدموا للحصول على إعانة الترسيخ، 
للفترة من األول من شهر كانون العاني/ يناير وحطتطى األول مطن شطهطر كطانطون 

 .7102األول/ ديسمبر من العام 
والسبب وراء هذ  التكلفة الكبيرة، أن العديد من طالبي الليوء إختطاروا سطحطب 
طلباتهم والعودة بشكل طوعي الى بلدانهم األم، لعدم قدرتهم على تحمل فطتطرات 
االنتظار لحين البت في قرار إقامتهم أو أن الحياة في السويد لم تكون في الغالب 
بالشكل الذي يعتقد  الكعير من القطادمطيطن الطى الطبطالد، وفطقطا  لطمطا ذكطر  الطقطسطم 

 .الصحفي في مصلحة الهيرة
ووفقا  لإلحصائيات الصادرة عن مصطلطحطة الطهطيطرة، والطتطي اططلطعطت صطحطيطفطة 

على يزء منها، فشن غالبية من يحصلون على الدعم المطالطي هطم ” أفتونبالدت“ 
كطمطا قطد يطمطنطح الطدعطم  .عطامطا   01-01األشخاص الذين تتراو  أعمارهم بين 
 .ألشخاص أكبر من هذا العمر بكعير

طفال  رضيعا  قد حصل على إعانة إعادة الترسيخ بطعطد قطرار ذويطهطم  07وكان 
 .العودة الطوعية الى بلدانهم
 وزير الهيرة: سياسة متعمدة

وقال وزير العدل والهيرة السويدية مورغان يوهانسون للصحيطفطة، أن تطلطك 
سياسة متعمدة، أن يحصل األفراد الذين رفضت طلبات ليوئهم ولديهم الرغبة 

 .بالعودة الطوعية إلى البلد على منحة مالية
الكعير من األشخاص الذين وصلوا الى السطويطد، خسطروا “ وأضا ، موضحا : 

وأن منحهم ما يسهل عليطهطم  .قسم كبير من مواردهم، ووصلوا البالد مفلسين
 .”بدأ حياتهم في بلدانهم من يديد، له أسباب إنسانية

 تصورات خاطئة
وعن األسباب التي تدفع بالكعير إلى سحب ططلطبطات لطيطوئطهطم وقطرارهطم تطرك 

الكعير من األشطخطاص “ السويد والعودة إلى بلدانهم األصلية، قال يوهانسون: 
الذين ياءوا الى السويد، استندوا على تصورات بأن من السهل الحصول على 
الليوء في السويد. البعض من مهربي البشر أشاو بينهم ذلك، بطهطد  خطداو 

 .”الناس بأن القوانين السويدية أكعر ليبرالية مما هي عليه في الحقيقة
من “ وفيما إذا كان الراغبين بالعودة الطوعية قد يزيد الى أكعر من ذلك، قال: 

الصعب الحكم بذلك. لكني أعتقد أن العدد سيبطقطى مطحطافطظطا  عطلطى مسطتطويطاتطه 
المرتفعة. ولكن مع التقدم الذي تحرز  مصلحة الهيطرة فطي الطنطظطر بطططلطبطات 

 .”الليوء، سيترايع العدد في النهاية
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ستوكهولم: كشط  تطقطريطر يطديطد صطدر عطن الطمطركطز الطوططنطي   –الكومبس 
اإلسطالمطيطيطن “ لتقييم اليرائم اإلرهابية، اليوم األربطعطاء، أن  NCTالسويدي 
الذين يتحركون بفعل دوافع ذاتية من أنفسهطم، لطلطقطيطام بطأعطمطال ”  المتطرفين

 .7102إرهابية، يمعلون التهديد األكبر للبالد خالل العام 
وال يزال مستوى التهديدات األمنية المحتملة التي قد توايهها السويد ضطمطن 
 المستوى العالث من مقياس مؤل  من خمسة مستويات، أخطرها األخيرة.
وبحسب التقرير، فشن احتطمطاالت قطيطام تطنطظطيطم الطدولطة اإلسطالمطيطة، داعطش، 
بالتخطيط وتنفيذ عملية إرهابية في السويد، قليلة. وأن التهديد األكبر يتطمطعطل 
في قيام أشخاص موالين أو متعاطفيطن مطع الطتطططر  اإلسطالمطي بطمطعطل هطذ  

 العمليات، بدوافع ذاتية، ومن تلقاء أنفسهم.
الطخطططر “ وقال مدير المركز ماتس ساندبيري لطراديطو )إيطكطوت( السطويطدي: 

الرئيسي الذي نرا ، هو أن أشخاصا  فرديين وبدافع من التططر  أو اإللطهطام 
من فكر اليماعات اإلسالمية المتطرفة، قد يقدمطون عطلطى الطقطيطام بطعطمطلطيطات 
إرهابية بمبادرة شخصية منهم. ونحن نرى أن خطر وقوو هيمات مطن هطذا 
النوو أكبر من خطر وقوو هيمات منسقة كبيرة، معل الذي حصل في باريس 

 ”.على سبيل المعال
 مصدر إلهام

وأوضح، أن اليماعات المتطرفة، كداعش والقاعدة معال ، قد يشكالن مصطدر 
إلهام لففراد الذين يحملون أفكار إسطالمطيطة مطتطططرفطة، بطدل أن تطكطون تطلطك 

 التنظيمات هي من تخطط لمعل هذ  العمليات.
ويتف  الباحث في شؤون اإلرهاب بيامعة الملك في لنطدن هطانطز بطراون مطع 

إن ”: “ أفطتطونطبطالدت“ النتائج التي خلص إليها تقرير المركز، وقال لصحيفطة 
من الصعب يدا  الكش  مسبقا  عن األشخاص الطمطتطططرفطيطن الطذيطن يطقطومطون 

املتطرفون الذين ينطلقون من دوافعهم اخلاصة يشكلون أكرب 
 ”تهديد إرهابي يف السويد

 اخبار  من السويد

بالتخطيط بأنفسهم لعملية إرهابية، مقارنة بميموعة متطرفين يحاولون تنظيطم 
 ”.عمل شيء معا  

 البقاء عند نفس مستوى التهديد
مطن مطيطمطوعطة مطن  NCTويتأل  المركز الوطني لتقييم الهيمات اإلرهابيطة، 

موظفي شرطة األمن والدفاو الوطني واالستخبارات العسكرية واالسطتطخطبطارات 
األمنية، وتتمعل مهمتهم في إيراء تقييمات إسطتطراتطيطيطيطة لطلطتطهطديطد اإلرهطابطي 
 المحتمل ضد السويد والمصالح السويدية على المديين القصير والطويل.

وعلى الرغم من أن مستوى التهديدات األمنية المحطتطمطلطة الطتطي قطد تطوايطهطهطا 
ال زال عند نفس المستوى العالطث، إال أن الطتطقطريطر  7102السويد خالل العام 

 أوضح، أن ذلك يعني تهديدا  مرتفعا .
التهديد ضمن المستوى العالث، يعنطي أمطرا  “ وقال ساندبيري في بيان صحفي: 

ممكن الحصول. ومع ذلك، ليس من المحتمل أن تمعل السويد أولوية بالطنطسطبطة 
 ”.للهيمات اإلرهابية الكبيرة والمنسقة التي تُنيز بتكلي 

 النية والقدرة
، فشن عدد األفراد الذين لديهم القدرة والنيطة عطلطى تطنطفطيطذ NCTوبحسب تقرير 

هيوم إرهابي في السويد، قليل. من بينهم األشخاص العائدين مطن الطقطتطال فطي 
مناط  الصراو التي تسيطر عليها اليماعات اإلرهابية المتطرفة، و أشطخطاص 
ربما لم يسافروا إلى تلك المناط ، لكنهم يستوحون أفكارهم من العن  وتعزيز 

 الدعاية اإلسالمية.
ووفقا  للخبير في شؤون اإلرهاب هانز براون، فشن األشطخطاص الطذيطن يطقطفطون 
وراء اإلرهاب في العالم الغربي، هم في الغالب أولئك الطذيطن لطم يسطافطروا إلطى 

 مناط  الصراو.
أولئك الذين لم تؤتى عمارهم يمكن أن يكونوا مشكلة كطبطيطرة. “ وأوضح، قائال : 

 ”.ربما يشعرون أنهم يحتايون الى تقديم المزيد
ومقابل ذلك، أظهر التقرير في الطوقطت نطفطسطه، تطرايطعطا  فطي سطفطر األشطخطاص 
لالنضمام إلى يماعات العن  في كل من سوريا والعراق خالل العطام الطمطاضطي 

7102. 
وأن سفر األشخاص القالئل إلى تلك المناط ، لم يكن من أيل اإللتحاق بتنظيطم 
داعش، بل بتنظيمات متطرفة أخرى، يبهة فطتطح الشطام )يطبطهطة الطنطصطرة فطي 

 الساب (، ما يعني ترايعا  في قدرات داعش على يذب الشباب إليه.

 
 السويد  -صدر حديعا عن اليمعية العقافية العراقية / مالمو 

 7102/  20العدد اليديد  من ميلة تموز 
حفلت الميلة  بمختل  المواضيع العقافية واالدبطيطة والطفطنطيطة . 

 وفيما يلي استعراض لمحتوياتها :
 االفتتاحية  : الحراك المدني ، صوت المواطنة الحقيقي .

 دراسات 
المعاناة النفسية في ميدان النضال الطقطومطي او الطوططنطي   •

 للدكتور صبا  عقراوي 

الصورة الصحفية ، تاريخطا وتطقطنطيطة وعطقطافطة  / مطحطمطد   •
 المنصور

 التشكيل 
متعة الرسم وحياته ، سيروان باران بوصطفطه رسطامطا  /  •

 للفنان كريم سعدون 

 ويو  منصور البكري تراقب حوارنا / يبار ياسين  •

 البحوث  

 المراة في العراق / الباحث االعاري حامد خيري الحيدر  •

مقتطفات من عادات وتقاليد الكورد الفيطلطيطيطن /  االديطبطة  •
 نظيرة اسماعيل كريم 

 الفن والسينما   

 الفنان محمد احمد اربيلي/  االديب شه مال عادل سليم   •

 مرعية بزيبز ، اسى بطعم االمل / علي الحسن   •

 القصائد 
 للدكتور حميد اليمالي ، فائ  الربيعي ،  وسوسن سي  

 القصة 
 هيعم نافل والي  - 

 1122 -  26جملة متوز/ صدور العدد اجلديد  

 مل  العدد : 
االديب الراحل  والمشر  التربوي عبد الستار 

 كاظم  اعداد  مؤيد عبد الستار
 

 االخراج الفني : عبد الكريم السعدون 
 لوحة الغال  االول : الفنان منصور البكري
 لوحة الغال  العاني : الفنان نبيل علي 

 

 استعراض الكاتب
 مؤيد عبدالستار
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لفنباء المرصد العراقي للحريات ”  سكاي برس“أبلغ عدد من الزمالء في وكالة 
الصحفية إنهم يتعرضون إلى تهديدات وابتزاز من قبل يهات سياسية من خارج البالد 
ومن الداخل وخاصة رئيس الوكالة الزميل مراد الغضبان، وإنهم يطلبون الحماية 
والمعاضدة لالستمرار في عملهم برغم تلك األشكال من الضغوط. المرصد العراقي 

 للحريات الصحفية

 اخبار العراق   

 اخبار العراق

 فريق عمل وكالة أنباء عراقية يتعرضون للتهديد ويطلبون احلماية

الزميلة نور الشطري مدير تحرير الوكالة قالت للمرصد العراقي 
للحريات الصحفية، إن وكالتها تتعرض إلى حملة إعالمية شرسة، 
ومغرضة في محاولة مكشوفة لزعزعة نهيها الحيادي، وكشفها 
المفسدين، من قبل أصحاب النوايا المشبوهة، إذ قامت ميموعة 
من ضعا  النفوس بنشر األخبار الكاذبة منتحلة أسم الوكالة، 
وموقعها االلكتروني، وبعها ألخبار مزيفة، وكاذبة، وتود إدارة 
الوكالة أن تشير إلى أنها معتمدة لدى نقابة الصحفيين العراقيين، 
 باإلضافة إلى أنها ال تمتلك أي مكتب لها في  بقية المحافظات.

رئيس المراسلين في الوكالة حسن النصار كش  للمرصد العراقي، 
إن أحد أسباب تلك التهديدات هو طريقة التغطية الصحفية المعتمدة 
التي تفضح ممارسات سلبية وحاالت فساد، وإن رئيس ميلس 
اإلدارة الزميل مراد الغضبان يتعرض للتهديد المباشر والخطر 

 بمختل  الوسائل واألشكال.

 طيار عراقي وأول رائد فضاء من العراق

فريد لفتة  طيار عراقي وأول رائد فضاء من العراق. دخل 
موسوعة غينيس لفرقام القياسية لمشاركته في القفز بالمظالت 

 فوق قمة ايفرست.
حاصل على بكالوريوس في  ٨٢٩١آذار  ٩٢فريد لفتة من مواليد 

 علم الكيمياء.
في طفولته، تأخر نطقه عن المعتاد حتى سن العالعة، فكان يستخدم 
يديه كأنه يحل . لكن بعد مرور السنين اتضح إلى أهله انه كان 

 متفوق وأسرو في النط .
انتقلت عائلته إلى بغداد وهو في العالعة عشرة من عمر  بعدما 
كانوا يسكنون في محافظة ميسان. كان فريد متفوقا في دراسته 
واهتم بالرياضة إذ اتيه إلى األلعاب الفردية ككمال األيسام ورفع 

 األعقال.

 حنو )
َ
 هدر

ُ
وقِف

ُ
مدرسة حكومية تغلق أبوابها أمام التالميذ لعدم  ( مليار دينار 505النزاهة ت

 دفع اإلجيار

 بغداد / كل األخبار
 

أغلقت مدرسة ابتدائية في بغداد أبوابها بوجه التالميذ 
التربية بدفع بدل إييارها السنوي  بسبب عدم التزام وزارة

في سابقة قد تكون األولى من نوعها .وقال مالك األرض 
الشرعي سيد علي التي شيدت عليها المدرسة انه ليأ إلى 
غل  المدرسة للضغط على مديرية التربية لتسديد 
مستحقاته المتراكمة منذ عالث سنوات. وأضا  سيد علي 

السبب الذي دفعنا إلى غل  المدرسة هو عدم االلتزام “إن 
سنوات". وتابع  0بالعقود، لكوننا لم نتسلم إيياراتنا منذ 

ليأنا إلى الوزارة عدة مرات من دون “سيد علي لقد 
تم تبليغي قبل فترة أن اإلييار “، مشيرا إلى انه ”استيابة

 عالي العمن، وأبلغتهم بشمكان تخفيضه.

وساهم في عدة بطوالت في مصر وقطر وأوكرانيا ضمن منتخب الشباب، وهكذا نمت 
لديه رو  المغامرة وحب التعلم واالطالو على كل ما هو يديد، خاصة بعد أن اضطرت 

 . 7110عائلته إلى مغادرة العراق في عام 
 حقّ  إنيازات كبيرة في ميال الطيران والقفز

سافرت عائلة فريد لفتة إلى األمارات العربية المتحدة حيث مارس هوايته في الطيران  
والغوص وتحديدا  في دبي. ومن ضمن هواياته، ركوب وسباق الدرايات النارية علماُ 

 ألن لفتة حقّ  إنيازات كبيرة في ميال الطيران والقفز. 
 رسم أكبر لوحة أيقونة للسالم في العالم

نيح فريد وفريقه بتسييل رقم قياسي يديد من خالل رسم أكبر لوحة أيقونة للسالم في   
مليون زر، في برج بالزا في منطقة "أعمار بوليفارد" التي تقع  0.7العالم باستخدام 

بالقرب من مول دبي. وكانت لوحة السالم على هيئة حمامة مشّكلة من أزرار ملونة 
 بألوان علم دولة اإلمارات.

يقول فريد ألحدى الصح  العالمية "أريد أن أمعل بلدي وأن أكون واحدا من الريال 
الذين أظهروا بكل تواضع ما الذي يعنيه أن تكون إنسانا ييدا، تماما كما فعل نيل 

 ."أرمسترونج ويوري يايارين

( مليار ديناٍر من 909كشفت هيأةُ النزاهة  عن تمكُّنها من إيقا  هدر نحو )
زة  إلى هيأة التقاعد الوطنيَّة باسترداد أكعر من ) ، ُموعِّ ( مليار 90المال العاّمِّ

ة بأعضاء الميالس  َ  ضمن الرواتب التقاعديَّة الخاصَّ ديناٍر كان قد ُصرِّ
 المحليَّة واألقضية والنواحي.

، الُمكلَّ  بمرايعة  دائرةُ التحقيقات في هيأة النزاهة أكَّدت أنَّ الفري  المركزيَّ
وتدقي  المعامالت التقاعديَّة ألعضاء ميالس المحافظات واألقضية والنواحي 
والقواطع واألحياء في عموم محافظات العراق عدا إقليم كوردستان ومحافظتي 

( مليار 900,900,295,000األنبار ونينوى، تمكَّن من إيقا  صر  مبلغ )
ديناٍر كان ُمعَدّا  للصر  كرواتب تقاعديٍَّة بمويب معامالٍت ُمنَيزٍة ألعضاء 

والنواحي والقواطع واألحياء، الفتةً إلى أنَّ جميع ميالس المحافظات واألقضية 
ت إحالتها إلى المديريَّات ومكاتب التحقي  التابعة  أوليَّات الموضوع قد تمَّ

 للهيأة؛ الستكمال التحقي  فيها.
، طالبت هيأةُ  واستنادا  إلى المرايعة والتدقي  التي أيراها الفريُ  المركزيُّ

( مليار ديناٍر تُمعُِّّل رواتب 90النزاهةِّ التقاعدَ الوطنيَّةَ باسترداد أكعر من )
تقاعديَّة  مصروفة  سابقا ، حيث تمَّ إيقا  صرفها والمطالبة باستردادها بمويب 

 وتوصيات الفري  المركزي. 7109( لسنة 000قرار ميلس الوزراء رقم )
من يهتها أيَّ دت هيأةُ التقاعدِّ الوطنيَّةِّ في كتاٍب ُمعنَوٍن إلى الهيأة ما ياء في 
صة والتي  تقرير الفري  المركزّيِّ، ُمبيِّّنة  أنَّ قيمة الهدر بالمال العاّمِّ الُمشخَّ
تطالُب هيأةُ النزاهةِّ باستردادها من ُمتسلِّّميها )بدون ويه حّ ٍ( وإعادتها إلى 

 ( مليار ديناٍر.90,707,919,121خزينة الدولة بلغت )
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 من بالدي مبدعني 

أحد الطعطلطمطاء (…  7100 – 0500فوزي رشيد )
القالئل في العالم الذين لهم الطقطدرة عطلطى تطريطمطة 

 وفك شفرات اللغات القديمة

األستاذ الدكتور فوزي رشطيطد  
أكمطل  0500محمد من مواليد 

شهادة البكالوريوس فطي قسطم 
ا عار في كلية ا داب يطامطعطة 

وبعطدهطا تطم   0592بغداد عام 
إرسططالططه بططبططعططعططة دراسططيططة إلططى 
ألططمططانططيططا الططغططربططيططة , يططامططعططة 
هططايططدلططبططرغ عططاد بططعططدهططا إلططى 
الططعططراق بططعططد أن حصططل عططلططى 
شهادة الدكتورا  ليعمل أسطتطاذاَ 
للتاريخ القديم في يامعة بغداد 

أصبح مديرا المتطحط  الطعطراقطي فطي دائطرة  0525، في عام 
عطم شطغطل مطنطصطب مطديطر الطدراسطات  0522ا عار حتى سنة 

تم نقل خدماتطه الطوظطيطفطيطة  0512والبحوث إلى نهاية عام ، 
بعدها إلى كلية ا داب يامعة بغداد ليصبح أستاذا  فيهطا حطتطى 

.سافر  األستاذ الدكتور  فوزي رشيد إلطى لطيطبطيطا  0559عام 
نظرا  للظرو  التي كان يمر بها البلد  وعمل أستاذا  بيطامطعطة 
الزاوية فتخرج على يد  الكعير من الططالب الطذيطن اسطتطفطادوا 

( ونطظطرا  لطتطقطدمطه فطي  7117من علمه الغزير وفطي عطام )
العمر أنهيت خدماته من يامعة الزاوية وفي العام نطفطسطه تطم 
تقديم عرض له مطن قطبطل الطيطمطهطوريطة الطتطونسطيطة  لطغطرض 
االستفادة من علمه في ميطال الطبطحطث األعطاري فطتطم تطكطلطيطفطه 

عاد إلى العطراق   7100بيدول محاضرات رمزي , وفي عام 
وهو في عمر ناهز العمانيطن عطامطا . انطتطقطل إلطى رحطمطه و 
تعالى بعد عودته إلى العراق بأيام معدودات وبوفاتطه انطططوت 
صفحة مهمة من تأريخ  العلماء القالئل في العالم الذيطن لطهطم 
القدرة على تريمة وفك شفرات اللغات القديمة )السومريطة , 
البابلية , االكدية ( حيث كان من األسمطاء االعطاريطة الطعطلطمطيطة 
الالمعة , التي لها  العديد من المؤلفات و الطبطحطوث الطعطلطمطيطة 

 المنشورة في الميالت المحكمة والرصينة .

 عراقيات

 حاور  فاضل زيارة 
 

شاعر حفر له في ذاكرة الشعر اسما لن تمحو  ريا  الزي  
إلى األبد, شاعر في قمة البساطة, ولم يلهطث وراء اإلعطالم 

 بل اإلعالم آتى أليه.
في البداية نريدك أن تطعطرفطنطا بطنطفطسطك مطن خطالل حسطن   *

 الشاعر أم حسن اإلنسان.
   أنا إنساٌن قبل كلِّ شيء ٍ ..هبطُت على هذا الكوكب بتطراب 
 الشعر ..سيرتي األدبية هي كفيلة بأن تقدمني للقارئ...

* أنت قاص وكاتب سيناريو وشاعر. كي  تطوفط  بطيطن كطل 
 تلك الصنو  األدبية؟

  أنا لم أكتطب  سطيطنطاريطو ..بطل كطتطبطُت نصطا  ططويطال بطعطنطوان 
) مرحبا بَك في السويد ( وهو عبارة عن رحيل يطلطيطامطش 

وأعني بذلك كل مهاير ترَك بلد ُ بسبب الظرو  ، هذا النص قاَم بكاتبة السيناريطو لطه الطمطخطرج الطعطراقطي 
األستاذ سمير الرسام ، وقام بتريمته إلى اللغة السويدية األستاذ حميد كشكولي ، وأيضا قام بتريمته إلطى 
اللغة األنيليزية األستاذ صبا  نوري السامرائي وصدر الكتاب بعالث لغات عن دار فطيطشطون السطويطد عطام 

م ..هذا من ناحية أما من كوني قاصا ، أنا لم أقدم نفسي يوما بأنني قاٌص بل يربُت كتابة الطقطصطة  7101
م  7112بعنوان ) مسلة الشمس ( وفزُت بها باليائزة األولى في مسابقة في لبنان عام  ، وكتبتُ  قصة 
   في منتدى لبنان   

أنا شاعر ، كتبُت الشعر منذ الصغر...بقي شيئا أود أن أقوله وهو يمكن أن يطوفطَ  األديطب بطيطن مطخطتطلط  
 فنون األدب ماداَم نهُر األدب واحد.
 * كي  تختار موضوو القصيدة.

  القصيدةُ هي فيٌر يشرُق في لحظة ٍ ال ميالدَ لها ..تخرُج القصيدة ُ حاملة   معها عوبَهطا واسطمطهطا وحطالطمطا 
 تهبط ُ بسالم ٍ على الورقة يصبُح لها كيان ٌ له ُ ألوانُه ُ التي تُميز ُ وتمنحه ُ صفتَه ُ التي يستحقها.
 * لكل شاعر ملهمته في كتابة الشعر, من هي ملهمتك االكعر تاعيرا في بلورة تيربتك الشعرية.

   أنا ال أتف  معَك بأَن الشاعَر الحديث لهُ َمن  يلهمه ُ في كتابة النص ، وذلك بسطبطب الطحطيطاة ا نطيطة الطتطي 
  ٍ نعيشها ، ما يحدث اليوم من أزمات سياسية واقتصادية وإنسانية تيعل الشاعر الحقيقي يُيسدُ كَل شطيء

 مقابلة مع الشاعر حسن رحيم اخلرساني

حينما يتفاعُل بصدق مع الحدث الواقع .وهناك شيٌء مهم يطدا هطو رصطيطدُ الشطاعطر 
 عقافيا وإنسانيا وكي  يتعامل مع هاتين النيمتين في إشراق موهبتَهُ إلى ا خرين.

  
 * هل للمرأة مكانة في شعرك؟

   بالتأكيد المرأة ُ هي أساس الميتمع، وحين تنال المرأةُ حقها الطبيعي فطي الطحطيطاة 
سو  يكون هناك ميتمع مزدهر بالحب واليمال والتقدم ، نعم كتبطُت قصطائطدَ كطعطيطر 

 عن المرأة فهي أمي وأختي وحبيبتي وصديقتي .
 * كم هو رصيدك في الشعر؟ وهل لديك اصدارات؟

  صدر لي أعنا عشطر كطتطابطا تطوزعطوا مطا بطيطن شطعطر ونطقطد وسطيطنطاريطو فطلطم ..وقطد 
 بعض المياميع إلى لغات أخرى منها اإلنيليزية والفرنسية والسويدية.  تُريمت

 * ما هو نوو السمات الشعرية التي تطغي على شعرك؟
شعرية تطغي على ما أكتُب ..بل أنا أبحُر في كلِّ نوافذ الحيطاة      ال تويد هناَك سمة

التي تمنح اإلنسان إنسانيته وقيمتَهُ في الويود ..أنا مع اإلنسان بعيدا عن الديطن أو 
 العرق أو الينس ..لهذا تيد في نصوصي طابع الحزن والفر  واليمال والاليمال .

 * أي نوو من الشعر تكتب, العمودي ام الحديث.
 كالهما ..أنا أكتُب الشعر الموزون العمودي والحر وكذلك أكتُب الحديث   
  
 ما هي تمنياتك للشعر. * 

  أنا أتمنى لإلنسان أن يعيش بكرامة على هذا الكوكب الذي ييمعُنا يميعا ، وحطيطن 
 نعيش بسالم وأمان سو  يكوُن الشعُر أزهارا للعاشقين ويزدهر بمحبةِّ ا يرين.

 كي  ترى المشهد العقافي العراقي اليوم؟ * 
  هناك فوضى كبيرة في المشهد العقافي العربي عموما ، ومطنطه الطمطشطهطد الطعطقطافطي 
العراقي بسبب ما حدث للعالم من كوارث وللعراق خاصة  ، فالعقافة أصطبطحطت مطزاج 
كاذب يُصف ُ  لهُ  الكاذبون ..هناَك رغباٌت مدفونة ٌ تتفيُر أحيانا بال هطويطة وتُطنطسطُب 
لفدب ولها مريدون ..هذ  هي الكارعطة ..نطراهطا كطَل يطوم فطي الصطحط  والطمطيطالت 

 وكذلك مراكز التواصل االيتماعي الفي سبوك والتويتر. وغيرها.
في ظل ما يشهد  عالمنا العربي من حراك, من عن  وقطتطل, هطل هطنطاك مطا زال  * 

 شعر للحب والسالم فاعال ؟
   بالتأكيد هناك شعطراء مطبطدعطون يطكطتطبطون لطلطحطب ولطلطيطمطال، ونطحطن يطمطيطعطا مطع 
الحب ..نُقاتُل ضد الحرب والعن  والدمار بالحب ..الحب هو األقوى ، هطو الشطمطس 

 التي تمنح الحياةَ رونقها.
 كلمة أخيرة تريد أن توصلها للشعب العراقي. 

 .بالحب والتسامح نخلُ  عراقا يديدا يشُع بالنور 

 Munktell Science Parkعينننت كن  نة 
الشاب السويدي من أصل ع اقي ساسنان كنابنا، 
مدي اً تنفيذياً جديداً لنلنشن  نة النتني تن نمنل عنلنى 
مساعدة المبتك ين وأصحاب المشاريع لنالتنتنقنا  
من الفك ة إلى الواقع، وتنسسنينر كن  نة بشنكنل 
س يع وتاجح ودعم مختلف المهارات ومسناعندة 
رجا  األعما  على تطوين  أفنكنارونم والنحن نو  
على المنشنورة النمننناسنبنة لنتنمنوينل مشنارين نهنم 

 وتدريبهم من أجل إتجاح ال مل.

الصادرة  ”ekuriren“وقال شابا لصحيفة 
أنا ” في مدينة إسكلستونا حيث يقيم شابا، 
متحمس يدا  الستالم زمام اإلدارة وقيادة 

فيها إلى  الشركة ودفع عيلة التنمية
وأضا  أن الشركة تملك الكعير من ”.األمام

اإلمكانيات وميموعة متميزة من فري  العمل، 
ولذلك ينبغي اغتنام هذ  الفرصة والتركيز بشكل 
واضح وكبير على تعزيز وتقوية الشركة محليا  

 وإقليميا .
في بيان صحفي اليوم أن مجلر اإلدارة ق ر باإلجنمناع تن نينينن سناسنان كنابنا مندين اً  MSPوأعلنت ك  ة 

، وسيبدأ باستالم مهامه الوظينفنينة النجنديندة فني Eskilstunaتنفيذياً جديداً للش  ة المملو ة من قبل بلدية 
 .6161كباط/ فب اي  عام  61

عاماً، ينحدر من عائلة قدمت الى السويد من بلدة عنكاوا في أقليم   دستنان  16ويبلغ كابا من ال م  حوالي 
ال  اق، في التس ينيّات من الق ن المن  م، و ان ي مل في السابق فني قسنم تنطنوين  األعنمنا  فني النقنطناع 
ً فني النمن نهند النمنلنكني  التجاري وال ناعي في بلدية إسكيلستوتا، وباإلضافة إلى ذلك فنقند  نان ين نمنل أي نا

 ما يتمتع بخب ات و فاءات مهنية منتنقندمنة جنداً سنواء  MDHوجام ة  KTHللتكنولوجيا في ستو هولم 
 في مجا  خب ة ال املين لحسابهم الخاص أو ال مل على ال  يد الدولي.

عن س ادتها وك وروا بال ضا لتن نينينن كنابنا فني  Teresa Laurénوأعلنت رئيسة مجلر إدارة الش  ة 
 من ب مهم بالش  ة، وقالت إته مدي  كاب يتمتع بالحيوية والطاقة والشغف بمتاب ة الق ايا التجارية.

  مبدعون عراقيون يف بالد املهجر

https://www.facebook.com/%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%AC%D8%B1-1007115839406330/
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ميديا، صدرت مؤخرا  للكاتب واالعالمي العراقي طالب عبد األمير، ميموعة قصصطيطة   –عن دار نشر أوروك 

 بعنوان "ظالل على شواطئ المنفى". 

قصة بين قصيرة ومتوسطة، يروي لنا الكاتب، من خاللها، بطو  الطعطراقطي الطذي  07تتوزو الميموعة، على 
اضطرته الظرو  أن يغادر بلد  الى المنفى،  الذي طال أمد  عقودا ، وهطو الطذي حسطبطه بضطع سطنطوات، عطن 
األسى والحنين، وصدى الذكريات، واألحالم التي تبخرت في خضم ما يرى وما آلطت الطيطه األحطداث، وتطداخطل 

 الصور بين منفى في الوطن، ووطن في المنفى.
 نبذة عن الكاتب: 

طالب عبد األمير، بدأ حياته األدبية في كتابة الشعر والنص النعري والقصصي مذ كان في المتطوسطططة، حطيطث 
. وواصل في إتخطاذ ططريط  الصطحطافطة واإلعطالم، حطيطث نشطر 0520بدأ النشر في الصح  العراقية منذ العام 

وينشر العديد من المقاالت واألبحاث والنقد في عدد من الميالت والصح  العراقية والعطربطيطة، مطنطهطا ططريط  
 الشعب، الشرق االوسط، النور، المدى، العقافة اليديدة،العربي، يسد  وغيرها.

 Länkحرر وأخرج عددا من الميالت لمنظمات الميتمع المدني ، مطنطهطا الطتطواصطل، الطمطرتطيطى، الطمطنطار،  
 بالسويدية وغيرها.

عقد عدد من الندوات والمحاضرات حول تطور تقنية اإلعالم واإلتصاالت والعالقطة بطيطن األنطتطرنطيطت الطعطولطمطة 
 والديمقراطية، ويدلية العالقة بين العلم والفن، وغيرها.

 ساهم في تريمة "أنطلوييا القصة اليوغسالفية القصيرة" دار نشر بغداال، صربيا.
 ميموعة شعرية بعنوان "قصاصات من دفتر الغربة"،  0517أصدر في العام 
تريمة قصتين بعنوان "يدان ووريقتان" عن دار المنفى، سطتطوكطهطولطم، والطكطنطوز األدبطيطة،  0555وفي العام 
 بيروت.

 عمل صحفيا  ومذيعا  ومتريما  لفخبار في القسم العربي بشذاعة يوغسالفيا اإلتحادية.
 كما عمل وألكعر من عشرين عاما  محررا  ومنتيا  للبرامج في  القسم العربي في اإلذاعة السويدية.  

 له كتابان يديدان تحت الطبع
 من أحدى قصص الميوعة وهي بعنوان  "حين عبرت اليسر" نقرأ:

"طيلة الطري  من عمان الى الحلة، التي شاءت الظرو  أن تكون محططتطي األولطى فطي الطوططن، وأنطا شطارد 
الذهن، مشتت التفكير. تارة أحاول لملمة قصاصات الرو  التي تناعرت في المنافي لمايقرب من عالعطيطن عطامطا  
لم تطأ قدماي  خاللها أرض الوطن ولم أشم فيها نسائمه، وتارة أحاول تلمس أيوبة لعالمات اإلستفهام الطتطي 
ظلت تمر من بين مسامات تفكيري المتعب، من شحة النوم أليام سبقت تلطك الطرحطلطة، الطحطلطم، بسطبطب الطقطلط  
والخو  من اللقاء المرتقب مع من تبقى من األهل، وأصدقاء الطفولة والصبا. كي  سيكون شكل هذ  اللقطيطا؟ 
وكي  ستكون مصافحة األمكنة واألشياء والذكريات التي أودعتها دروب و أزقة المديطنطة وأغصطان نطخطيطلطهطا، 

 قبل الرحيل؟ 
على الطري  الطويل القاحل بين عمان والحلة وأنا أنوء بأحمال سنوات الطغطربطة الطعطقطيطلطة، بطدأت تطنطهطض فطي 
داخلي صورة العراق القديمة، عراق بداية ومنتص  سبعينات القرن الماضي، عراق الخير ببساتينه الطزاهطيطة 
بشمو ، وبكرم نهريه العظيمين، وطيبة أهله ونخوتهم. غير أن صفاء هذ  الصورة تعطكطر  الطوسطاوس الطتطي 
تدب في رأسي بين الفينة واألخرى، فتبعث في نفسي األسى والحزن والخطو  مطن الطمطيطهطول ومطا قطد أيطد  

 اصدارات

 كتب واصدارات 
 ظالل على شواطئ املنفى 

هناك، لكعرة ماصور  ا خرون عن العطراق والطعطراقطيطيطن. اذ 
قالوا أنهم فقدوا أهلطيطتطهطم لطلطعطيطش بطعطد أن أذلطهطم حطاكطمطهطم 
الطاغية وأفقرهم ألكعر من ربطع قطرن فطتطغطيطرت أخطالقطيطتطهطم 
وأنسلخت منهم النخوة والحمية اللتان تطعطدان مطن صطفطاتطهطم 

 العابتة.  
كانت تنتابني، في تلك الساعات التي كنت يالسا  فطيطهطا عطلطى 
المقعد األمامي لسيارة "اليمسي" التي كانت تلتهم الطططريط  
المقفر مشاعر قطلطقطة تطداخطلطت فطيطهطا الطفطصطول والطمطنطاخطات، 
وأمتزيت بها مخاو  مختلفة، كان أشدها توترا  هطايطس أن  
لم أصل حيا  وأن ال أبلغ أمنيتطي بطمطعطانطقطة الطوططن واألحطبطة، 
فحكايات قطاو الطرق والخاطفين منطتطشطرة عطلطى كطل لسطان   
عم من يضمن لي ان السائ  لم يكن متواطئا مطعطهطم؟ حطاولطت 
استدرايه للحديث أكعر من مرة لمعرفة رأيه بما يري خطالل 
الحرب وسقوط النظام وفرار الييش وترك بطغطداد مسطتطبطاحطة 

المحررة، فلم أتمكن مطن فطك عطقطدة لسطانطه  -للقوات الغازية 
وتيهم ويهه، رغم أنه كان يزيح لفة الكوفية الطحطمطراء عطن 
فمه ليفرج عن شفتيه احيانا ، صانعا  ابتسامة باهطتطة تطكطشط  

 عن أسنان نخرها التبغ الرخيص".

 تسلية
هل أنت ذكي وتفهمها وهي طايرة؟ 

 جرب وجاوب على األسئلة لتتأكد؟
 إذا أنت ذكي ستياوب على خمسة أسئلة،
 وإذا أنت شاطر ستياوب على اربعة،
 وإذا أنت عادي ستياوب على اعنين،

 وإذا أنت أيبت على سؤال واحد فاهلل يعينك،
 وإذا لم تيب على أي سؤال فاهلل يستر عليك،

 مستعد؟ فلنبدأ ...
 السؤال األول :

إذا كنت في سباق، وتيطاوزت الطمطتطسطابط  الطعطانطي. فطمطاذا  -
 سيكون ترتيبك؟

 اليواب : إذا أيبت بأنك األول، فأنت مخطئ تماما 
 الذي يتياوز العاني سيكون هو العاني ألنه لم يتياوز األول.

 حاول أال تخطئ هذ  المرة.
 ا ن أيب على السؤال العاني

ولكنها ال تأخذ الكطعطيطر مطن الطوقطت كطمطا أخطذت فطي السطؤال 
 األول، حسنا؟

 السؤال العاني:
 إذا تياوزت الشخص األخير، فكم يكون ترتيبك ...؟ -

 اليواب:
إذا كانت إيابتك هي أن ترتيبك قبل األخير، فأنت علطى 
خطأ مرة أخرى. ألنه ال يمكنك تياوز الشخص األخطيطر 
ألنك لست خلفه .. وإذا تياوزته فمعنى ذلطك انطك أنطت 

 األخير وليس هو؟
 لست ييدا في هذا، أليس كذلك؟

مطلوب من كل واحطد يطعطططيطنطا دريطتطه الطحطقطيطقطيطة لطو 
سمح .. وطبعا  تقدم العمر له دور في انخطفطاض مطعطدل 

 الذكاء.
 السؤال العالث:

 مسألة حسابية صعبة يدا 
مالحظة : ييب أن تقوم بالحسابطات فطي رأسطك  
 فقط،

 وال تستخدم ورقة وقلم أو آلة حاسبة. حاول ذلك:
آخطر .  0111. أضط  ا ن 01أض  إليطهطا  0111

 01أض  ا ن 
. أضطط  ا ن 71آخططر . أضطط  ا ن  0111أضطط  
 آخر 0111

 . ما هو الميموو؟01أض  ا ن 
 ؟9111اليواب : هل حصلت على 

 0011اليواب الصحيح هو في الواقع 
 إذا كنت تشك في ذلك، تحق  من ذلك ب لة حاسبة.

 اليوم هو بالتأكيد ليس يومك، أليس كذلك؟
 …ربما يكون السؤال األخير سؤالك 

 السؤال الرابع:
 والد مريم له عالث بنات :  -
 . نيني . ما هو اسم ابنته العالعة؟7. نانا ، 0

 اليواب : هل اإليابة نونو؟.

 ال بطبيعة الحال ليست كذلك
 أقرأ السؤال مرة أخرى …اسمها مريم

 
 حسنا، وا ن دور المكافأة:

 
شخص أبطكطم ذهطب إلطى مطحطل يطريطد أن يشطتطري  -

فططرشططاة أسططنططان. مططن خططالل اإلشططارة إلططى أسططنططانططه 
وتحريك يديه بصورة محاكية لعملية غسل األسطنطان 
عبر عن نفسه بنيا  إلى الطبطائطع وأشطتطرى فطرشطاة 

 األسنان.
 
التالي ، كطان ريطل أعطمطى يطريطد شطراء نطظطارات  -

 شمسية المه، كي  يوضح هذا للبائع؟
 

 يأشر على عيونه .. غلط.
نه أعمى وليطس أل اليواب : يفتح فمه ويسأل ويتكلم 

 أبكم   
 

 ….نظن أنها كانت  بسيطة للغاية
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عدم التّوازن أعناء الوقو  تعتبر اضطرابات عدم التطوازن أعطنطاء 
الوقو  واحدة من أكعر مسبّبات اليرو  والكسطور انطتطشطارا  مطا 
بين الناس وخاصة  كبار السن، وقطد يطنطتطاب الطكطعطيطريطن مشطاعطر 
متفاوتة من القل  والحيرة عن األسباب الصحيّة المطؤدّيطة لطمطعطل 
هذ  االضطرابات، مما يدفعهم إلى تيربة الطعطديطد مطن الطعطاليطات 
الشعبيّة واألعشاب للتخلّص منها، إال أّن زيطارة واحطدة لطططبطيطب 

 أمراض السمع والتوازن قد تريحهم من كل هذ  المعاناة.
 
 أسباب عدم التوازن أعناء الوقو  
تختل  األعراض التي يشهدها األفراد خالل حاالت عدم التوازن  

عند الوقو  ما بين الطفيفة والشديدة، وباختال  هذ  األعراض 
تختل  األسباب المؤدية لكل منها. في حاالت عدم التوازن أعطنطاء 
الوقو  التي يرافقها شعور بالدّوار وكأن العالم يدور كطالطدّوامطة 
مع رغبة قويّة بالتقيؤ تمتد لفترات طويلة، فيشير األطباء إلى أّن 

% ممن يعانون من هذ  األعراض يكون بسبب ويود مشكلة 52
ما في وظائ  األذن الداخليّطة. فطي حطاالت عطدم الطتطوازن أعطنطاء 
الوقو  التي يرافقها شعور قّوي بعدم التوازن، وكأن العالم يميل 
في يميع االتياهات، وعدم التمّكن من الوقو  بشكطل سطلطيطم أو 
المشي بشكل سليم إال بطاالسطتطعطانطة أو اإلمسطاك بشطيء فطتطتطعطدد 
األسباب المؤدّية إلى ذلك، وفي حالة األطباء قطلطيطلطي الطخطبطرة أو 
الخرييين اليدد قد يفسرون حدوث ذلك بسبب ويود ورم ما في 

 أسباب عدم التوازن أثناء الوقوف..  الزاوية الطبية  

 ما هي اسباب االم الصدر لدى الشباب؟

 علوم ، طب ، تكنلوجيا 

كعيرا  ما يصعب على الطبيب تحديد اسباب االم الصدر. ومن 
الصعب تحديد أي ا الم يمكن عاليها في المنزل. إذا كان لديكم أي 
شك من آالم في الصدر، أو أعراض أخرى معل ضي  التنفس، 

 استدعوا على الفور اإلسعا  األولى. 
إن االالم في الصدر هي أحد األعراض الخطيرة التي يفسرها معظم 
الناس "كنوبة قلبية". مع ذلك، هناك العديد من العوامل األخرى 
التي قد تسبب هذ  االالم. كعيرا  ما يصعب حتى على الطبيب 

 اسباب االم الصدر. تحديد
ليست هناك قاعدة بسيطة لتحديد أي االالم يمكن عاليها في 
المنزل. إذا كان لديكم أي شك من االم في الصدر، أو أعراض 

 ضي  التنفس، استدعوا على الفور اإلسعا  األولى. أخرى معل
ا عند الريال المعافين تحت سن  ، 01نادرا  ما يسبب القلب االم 

. إن االالم في القلب قليلة يد ا بين 01والنساء المعافيات دون سن 
من  91من حياتهم، والنساء في سن ال   01الريال في سن ال  

 حياتهن.
 

ا في الصدر،  ال يسبب القلب حتى منتص  العمر، عادة، االم 
 فيما يلي اسباب االم الصدر األكعر شيوعا في هذا الييل:

 
ألم قصير وحاد شائع لدى األشخاص الشباب واألصحاء وال  *

ا بالنسبة لالنكماش أو ألم في نهاية نفس  معنى له. هكذا أيض 
 عمي .

 
هو سبب  (Hyperventilation)تنفس زائد )فرط التهوية(   *

ا عند الشباب.  شائع لفلم في الصدر، وخصوص 
 
إذا كان الضغط على نقطة معينة يسبب األلم أو االنزعاج، فمن  *

المريح أن األلم ناتج من يدار الصدر وليس القلب. يمكن عالج 
 هذا األلم في البيت.

 
هي ألم في القلب،  (Angina pectoris) الذبحة الصدرية  *

 لكنها ليست نوبة قلبية.
 

يزداد شدة  عند التنفس  (Pleuritis) التهاب الينبة ألم مصدر  غشاء الرئة أو ألم  *
 بعم  أو السعال. هذا النوو من األلم يتطلب التويه إلى الطبيب.

 
التهاب في غشاء  إذا شعرت باأللم مع كل نبضة من القلب، قد يكون  *

 هذا النوو من األلم يتطلب أيضا التويه إلى الطبيب.. .(Percarditis) القلب
 
ا عندما تكون البطن فارغة، ويقل بعد  * أأللم النايم عن قرحة في المعدة يزداد سوء 

 تناول الطعام. تويهوا إلى طبيبكم.
األلم الذي يكون مصدر  المرارة هو عادة أكعر حدة بعد ويبة الطعام، وهو أيضا  *

 يتطلب استشارة الطبيب.
 

 العالج الذاتي
عالج األلم في يدار الصدر بمسكنات األوياو التي ال تحتاج إلى وصفة طبيب او بعالج 
موضعي بمرهم مسكن. الراحة تساعد هي أيضا، تويهوا إلى الطبيب في حال استمر 

 األلم ألكعر من خمسة أيام.
 

 عند زيارة الطبيب/ة
سو  يسأل الطبيب عن الخلفية الطبية وإذا ما كانت هناك حاالت مرضية مصاحبة 

تخطيط القلب  أخرى، وسييرى فحصا بدنيا. على األريح ستويهوا إليراء فحص
وفحوصات الدم. إذا كان سبب األلم في الصدر ال يزال غير   (ECGG) الكهربائي

معرو ، قد يطلب الطبيب إيراء فحوصات إضافية. من الممكن أن يحتاج الشخص الذي 
 يعاني من ألم في الصدر المكوث في المستشفى.

 
 النوبات القلبية والذبحة الصدرية

تكون االم الصدر الناتية عن نوبة قلبية، عادة شديدة، على الرغم من أن قوتها قد تكون 
 معتدلة.

 أحيانا يشعر وكأنه ضغط على الصدر.
يرتكز األلم أو عدم الراحة، عادة تحت عظمة الصدر. قد يمتد الشعور باأللم إلى الفك، 

 الظهر أو أسفل اليزء الداخلي في أحد الذراعين.
قد يشعر الشخص الذي يعاني من أزمة قلبية بالغعيان، التعرق، الدوار أو ضي  في 

 التنفس. استدعوا فورا اإلسعا  األولى إذا كنتم تشكون بويود نوبة قلبية.
أما في حالة ويود االم في الصدر، كالذي يظهر عند بذل يهد ويختفي مع الراحة، فغالبا 
ما يكون هذا يختل  عن األزمة القلبية ويطل  عليها األطباء الذبحة الصدرية. إن خطر 
اإلصابة بنوبة قلبية مرتفع للغاية، عندما تصبح الذبحة الصدرية المألوفة شديدة، أو عند 
حدوث الذبحة الصدرية األولى. تويهوا إلى الطبيب على الفور، إذا عانيتم من االم 

 يديدة من الذبحة الصدرية. 

الدّماغ أو اضطرابات عصبيّة خطيرة، وعلى الطرغطم مطن صطّحطة الطتطحطلطيطل إال أنطهطا مطن 
االحتماالت النادرة الحدوث في العالم وتحتاج إليطراء الطفطحطوص واالخطتطبطارات الطططبطيّطة 
الالزمة إلعبات ذلك قبل اطالو المريض على هذا الخبر، ويشير األطباء المختصون بطهطذا 
الميال إلى أّن مشكالت عدم التوازن أعناء الوقو  حتى الشديدة منها ال تنبئ بويود أي 
أمراض خطيرة أو مستعصية، وعلى أغلب األحيان تكون ناتية عطن ويطود مشطاكطل فطي 
وظائ  األذن الداخليّة وبالتحديد في يهاز التوازن الطرفّي المرتطبطط بشطكطل مطبطاشطر مطع 
يهاز التوازن المركزّي، وتكمن الخطورة فقط في حاالت فقدان الوعي المفايئة والتي قد 

 تتسبب باألذى للمريض نتيية ارتطامه بشيء صلب أو حاد عند فقدانه لوعيه.
 
 عالج عدم التوازن أعناء الوقو   

قبل وص  العالج المالئم للمريض يتطويطب 
على الطبيب القيام بطالطفطحطوصطات الطالزمطة 
لكش  الخلل المويود في يطهطاز الطتطوازن 
الطرفّي، وفي أغلب الحاالت يطكطون الطخطلطل 
ناتيا  عن اضطرابطات دهطلطيطزيّطة فطي األذن 
الداخليّة، ويتضمن الطعطالج األمطعطل تطحطديطد 
نظام غذائّي معطيّطن لطلطمطريطض بطحطسطب مطا 
ينصح به الطبيب، باإلضافة إلى االستطعطانطة 
بأساليب العالج الطبيطعطّي مطن أيطل تطأهطيطل 
يهاز التوازن الطرفي، وممارسة عدد مطن 
 التمارين المنزليّة البسيطة، وعالج أي من األمراض المساهمة في حدوث عدم التوازن.
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ة واألطفال حباجة للميكروبات لتطوير املناعة!
ّ
ظافة مضر

ّ
 الن

مططن الططمططهططّم يططدا غسططل الططيططديططن 
بططانططتططظططام خططوصططا فططي مططوسططم 
االنفلوانزا والزكام، أو عند زيطارة 
أحد المرضى في الطمطسطتطشطفطيطات. 
ولكن ما يبدو غطريطبطا ، أّن سطكطان 
الططغططرب ابططتططعططدوا عططن الططنططظططافططة 
المفرطة بطعطد انطتطشطار الطدراسطات 
 التي أكدت أهمية الميكروبات. 

أظطهططرت الطدراسططات الططحطديططعططة أن 
الميكروبات التي ننشغل بطشبطعطادهطا 

عن أطفالنا بواسطة المطّهر، أو الصابون الطمطضطاد لطلطبطكطتطيطريطا أو يطرعطات مطن 
المضادات الحيوية، كلّها تؤعّر سلبا على يهاز المناعة عند األطفال، بطحطسطب مطا 
أوضحت عالمة األحياء ماري كلير اريتا، والتي شاركت في تطألطيط  كطتطاب يطديطد 
بعنوان "دعهم يأكلون التراب: إنقاذ أطفالنا من عالم التطهير المفرط."مطن يطهطة 
أخرى، أكدت عالمة أخرى أّن اإلفراط في تنظي  األطفال قد يؤدي إلى مطيطمطوعطة 

 من الحاالت المرضية المزمنة التي تتراو  من الحساسية إلى السمنة.
وقد أكدت العالمة أن ما دفعها وزميلتها إلى تألي  كتاب "دعهم يأكلون التراب"، 
هي األبحاث التي أظهرت أّن تعرض اليسم للبكتيريا يطعطططي الطفطرد صطحطة يطيّطدة 

 طوال حياته. 
ورغم أننا نعتقد بأن تناول مضادات الحيوية يقّوي يهاز المناعة ويبعد األمراض، 
إال أن هذا األمر غير صحيح. والدليل على ذلك، أّن عند الوالدة ال يحتطوي يطهطاز 

 الفلفل احلار عالج واعد ملرض خطري ماذا حيدث عند تناول الدواء من دون ماء؟ 

يعمد الكعير من الطنطاس إلطى تطنطاول أقطراص 
الدواء من دون شرب الماء. لكنهم ييهلطون 

 األخطار النايمة عن ذلك.
تعتبر الطمطيطا  السطائطلطة مطن أكطعطر الطوسطائطل 
المعتمدة التي تعمل على تخفي  ضرر الكعير 
من األدوية. وهي تساعد أيضا علطى انطزالق 

أقراص الدواء بمختل  أشكالها من الفم إلى المعدة، مطن دون احطتطكطاكطات أو أي 
ضرر. وإّن عدم االستعانة بالميا  البتالو أقراص الطدواء، سطيطؤدي إلطى الطتطهطاب 
يدار المعدة بشدة، والتركيز الدوائي بها قد يسبب الشعور بالحموضة والحرقان، 
والقر . هذا فضال  عن مشاكل مرضية بالمريء، وبالحمطض الطمطعطوي بطاخطتطال  
 نوعه. وباإلصرار على هذ  العادة تصبح المعدة عرضة للقر ، وااللتهاب الدائم.

توصلت نتائج أبطحطاث ألطمطانطيطة 
إلى إمطكطانطيطة اسطتطخطدام بطعطض 
يزئيات الفلفل الحار في عطالج 
بططعططض أنططواو سططرطططان الططعططدي 
األكعر خطورة، وبطيطنطت نطتطائطج 
التيارب أن هذ  اليزيئات التي 
تيعل الفلفل حطارا  تطبطططئ نطمطو 
أورام الطعطدي، خطاصطة إذا كطان 

 الورم عدوانيا .
وبحسطب نطتطائطج الطبطحطث الطذي 
أُيططريططت تططيططاربططه فططي يططامططعططة 
روهر بالتعاون مع عدة معطاهطد 
ألمانية متخصطصطة فطي أبطحطاث 
السرطان، تطبطيطن أن اسطتطخطدام 

يرعات مكعّفة من اليزيئات الحارة في الفلفل تقضي على أعداد كبيطرة 
من خاليا سرطان العدي، وتؤدي إلى إصابة الخاليا التي لم تمت بالعيز 

 عن الحركة.
لكن وفقا للتقرير الذي نشرته دوريطة "بطريسطت كطانسطر" عطن نطتطائطج 
الدراسة ال يمكن االعتماد فقط على تناول الفلفل الحار كطعام في عطالج 
سرطان العدي، حيث يتطلب االعتمطاد عطلطيطه كطعطالج يطرعطات عطالطيطة، 
ومهايمة خاليا الورم مباشرة وليس من خالل دورة الطعام عبر اليهاز 

 الهضمي.
مطلطيطون حطالطة يطديطدة  0.2وتفيد التقارير الطبية أنطه يطتطم تشطخطيطص 

لسرطان العدي سنويا  حول العالم، وهو أكعر أنواو األورام الخبيعة التي 
 تهايم النساء.

المناعة على ميكروبات، ولكن مطع الطوقطت يطتطططّور هطذا الطيطهطاز مطع 
التقاطنا للميكروبات، بغية التهيؤ للعمل بشكل صحيح. ومن دونها فطشن 
يهاز المناعة غير قادر على مقاومة اإلصابات بشكل ييد. وذلك، ليس 

 فقط بسبب غياب الميكروبات ولكن لما تنتيه. 
واليدير ذكر ، أّن التعرض للميكروبات في عمر مطبطكطر هطو ضطروري 
لتطوير وتقوية يهاز المنطاعطة. وذلطك، لطيطصطبطح قطادر عطلطى مطحطاربطة 

 البكتيريا في وقت الح  وتينب تطورها إلى أمراض.
تشير األدلة الوبائية أن األطفال الذين ينشأون في بيئة زراعية هم أقطّل 
عرضة لإلصابة بالربو. واألمر مشابه للطذيطن يطربطون الطحطيطوانطات فطي 

 منزلهم وخصوصا الكالب.
إضافة إلى ذلك، أعبتت الدراسات أن تنظي  كل شيء يدخل فم الطفل قد 
يعرضه لإلصابة بمرض الربو. بينما تنخفض نسبة اإلصابة بالربو فطي 

 حال تم تنظي  المصاصة معال، في فم أهل الطفل. 
صحيح أنّه علينا أال نتوق  عن غسل أيدينا، ولكن ينبغي أن نفعل ذلطك 
في الوقت الذي يكون فعاال لمنع انتشار المرض، أي قطبطل األكطل وبطعطد 
استخدام الحمام. لذلك، فشن كان طفلك يلعب في الطخطارج بطالطتطراب فطال 
داعي لغسل يديه. ألنّه ن الضروري تحقي  التوازن بطيطن الطوقطايطة مطن 

 العدوى وتعزيز فكرة التعرض للميكروبات الذي سيكون صحيّا .
أخيرا ما يمكننا اختصار  هو إن البيئات شديدة الصحية يمكن أن تؤدي 
إلى أمراض مزمنة، بينما تلك المطعطرضطة لطلطمطيطكطروبطات تطقطوي يطهطاز 

 المناعة وتبعد األمراض.
 

 اكتشاف تأثري مذهل ملاء سلق البطاطا على اجلسم

.فطقطد أوصطى بطاحطعطون 7102كشفت أحدث األبحاث الطبية أن ماء سل  البطاطس سرعان ما سيحتل كأحدث صيحات رفع كفاءة اليسم وإزالة السموم فطي 
 يابانيون بأن تناول ماء سل  البطاطس يعد مزييا فعاال للتخلص من الشوائب والسموم التي تعرقل كفاءة عمل العديد من وظائ  اليسم.

ان، فطي فطئطركما توصل الباحعون إلى أن بروتينات )الببتيد المتوايد في البطاطس(، والتي تترسب في ماء المغلي، تعمل على نحو فعال على كبطح شطهطيطة الط
 الوقت الذي يعتقدون أن لها نفس التأعير على اإلنسان.

يوما على إتباو فئران التيارب لنظام غذائي مرتفع الدهون وتناولوا مغلي سل  البطاطس، ترايعت أوزانهم بصورة  71وأشارت األبحاث إلى أنه بعد مرور 
 ملحوظة، فضال عن انخفاض مستويات الكولسترول في الدم، ومستويات هرمون"الليبتين"، مما يساعد في تنظيم مستويات اليوو بينهم.

 علوم ، طب ، تكنلوجيا 
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 األجداد واجلدات الذين يساعدون يف رعاية األحفاد يعيشون لفرتة أطول
أوضحت دراسة أُيريت في العاصمة األلطمطانطيطة بطرلطيطن أن األيطداد 
واليدات الذين يساعدون من فترة ألخطرى فطي رعطايطة األحطفطاد أو 
يقدمون المساعدة  خرين في ميتمعهم يعيشون لطفطتطرة أططول مطن 

 كبار السن الذين ال يهتمون با خرين.
وكتب الباحعون في دورية التطور والسطلطوك الطبطشطري أن الطتطفطرغ 
لتربية األحفاد قد يطكطون لطه أعطر سطلطبطي عطلطى كطبطار السطن ولطكطن 

 المساعدة في التنشئة من آن  خر يمكن أن يكون مفيدا لهم.
وقالت الباحعة سونيا هيلبراند التي تعد رسالة الطدكطتطورا  فطي عطلطم 
النفس بيامعة بازل فطي سطويسطرا "عطدم االتصطال بطاألحطفطاد عطلطى 

 اإلطالق يمكن أن يؤعر سلبيا على صحة األيداد واليدات."
وأضافت لنشرة رويترز هيلث المتخصصة في الصحة عطبطر الطبطريطد 
اإللكتروني "هذ  الصلة يمكن أن تكون آلطيطة مطتطيطذرة فطي مطاضطي 
تطورنا عندما كانت رعاية األططفطال أمطرا حطاسطمطا لطبطقطاء الطيطنطس 

 البشري."
وتوصل الباحعون في الدراسة إلى هذ  النتائج اعتمادا على بيانات يرى يمطعطهطا مطن أكطعطر مطن 

 شخص فوق السبعين من عمرهم. 911
حطتطى عطام  0551وخضع المشاركون لمقابالت واختبارات طبية كل عامين في الفترة من عطام 

7115. 
ولم يضم الباحعون في الدراسة أي أيداد كانوا الراعي الرئيسي ألحفادهم وإنما فقط من ساعدوا 

 في تربية األحفاد من آن  خر.
وقارن فري  البحث هذ  الميموعة بأشخاص آخرين كبار في السن قدموا مساعدات لغيطر أفطراد 
 عائالتهم معل األصدقاء أو الييران وكبار آخرين في السن لم يقدموا أي مساعدة لآلخرين.

عاما كانت  71وفي الميمل بعد حساب عمر األيداد وحالتهم الصحية العامة تبين أنه على مدار 

 ملاذا يكرر املسنون األخبار؟  التدخني يزيد حدة االكتئاب  

 من عوارض االكتئاب الحزن والتعب وصعوبة النوم
يليأ الكعير من المراهقين إلى التدخين ظنا  منطهطم انطه يسطاعطدهطم عطلطى  -تورنتو 

التخلص من االكتئاب لكن باحعين في كنطدا قطالطوا ان هطذ  الطعطادة قطد تطزيطد حطدة 
عطططوارض االكطططتطططئطططاب لطططدى 
 الطططططططططططططططططبطططططططططططططططططعطططططططططططططططططض. 
وقال المعد الرئيسي للدراسة 
مايكل شطايطتطنطون مطن وحطدة 
أبططحططاث الططتططبططغ فططي يططامططعططة 
تورنتو ومسطاعطدتطه يطنطيطفطر 
أولوغلين من مركطز أبطحطاث 
يططامططعططة مططونطط  انططه بططعططد 

مططراهطقططا  فططي  227مطراقطبططة 
المرحلة العانوية طلب منطهطم 
ملء استمارات بشأن تطأعطيطر 
التدخين على أمزيتهم، تبين 

 ان لططططهطططططذ  الططططعطططططادة تططططأعطططططيططططر مططططعططططاكطططططس لططططالعطططططتططططقططططاد السططططائطططططد.
وأوضح شايتنون أن "هذ  الدراسة هطي واحطدة مطن عطدد قطلطيطل مطن الطدراسطات 
 لططمططراقططبططة مططا يططعططتططقططد إنططهططا فططوائططد عططاطططفططيططة لططلططتططدخططيططن بططيططن الططمططراهططقططيططن".

 
وأضا  انه "بالرغم من انه قد يبدو أن للسيائر تأعيرا عالييطا أو إنطهطا تطحطسطن 
المزاج، إال انه تبين على المدى الطويل أن المراهقيطن الطمطدخطنطيطن يطفطيطدون عطن 

 عوارض اكتئاب أكعر حدة".
 

وقسم المشاركون في الدراسة إلى ميمطوعطات، واحطدة لطم يطدخطن أفطرادهطا أبطدا، 
واألخرى لم يليأ فيها المراهقون إلى السيائر لعالج أنطفطسطهطم، والطعطالطعطة لطعطالج 

 أنفسهم.
وطلب من المشاركين تصني  حدة عوارض االكتئاب التي يشطكطون مطنطهطا أي أن 
يقولوا إن كانوا يشعرون بالتعب أو ييدون صعوبة في النوم أو يشعرون بالحطزن 
 أو االكتئاب أو ال يرون أمال  في المستقبل أو يشعرون بالتوتر والعصبية والطقطلط .
وقالت أولوغلين ان "المدخنين الذي دخنوا لتحسين مزايهم كانوا أكطعطر عطرضطة 
لخطر زيادة حدة عوارض االكتئاب من المراهقين الذين لم يدخنوا يطومطا ". يشطار 

 إلى ان نتيية الدراسة تنشر في ميلة "تصرفات إدمانية".

تبين ان عمة سطبطب إلعطادة الطيطديطن األخطبطار مطرارا  وتطكطرارا ، إذ  -واشنطن
أظهرت دراسة يديدة ان المسنين يطمطيطلطون أكطعطر مطن الشطبطان إلطى نسطيطان 

 الشخص الذي تشاركوا معه المعلومات.
وأفاد موقع "الي  ساينس" الميركي أن الدراسة التي أيراها معهطد أبطحطاث 
روتما في نورنتو عين من الذاكرة األولى هطي "ذاكطرة الطمطصطدر" أو تطذكطر 
معلومات خاصة، والعانية "ذاكرة الويهة" أو تطذكطر مطعطلطومطات وردت مطن 
أشخاص آخرين، وتبين ان المسنين ليسوا سيئين في تذكطر الشطخطص الطذي 

 نقلوا إليه معلوماتهم وإنما هم واعقون يدا  من ذكرياتهم المغلوطة.
 

وقال العالم ناييل غوبي المشارك في الدراسة ان "الراشدين المتقدميطن فطي 
السن واعقون يدا  مقارنة باألصغر سنا ، من انهم لم يقولوا أشياء معينة فطي 

 وقت فعلوا ذلك حقا ".
وأضا  ان "هذ  العقة المفرطة تدفع الراشدين إلى تكرار معطلطومطاتطهطم أمطام 

 الناس".
 

ولفت الباحعون إلى ان نتائج اختبارين أيروهما تشطيطر إلطى أن الطتطقطدم فطي 
السن ال يؤعر كعيرا  على "ذاكرة المصدر"، لكنت "ذاكطرة الطويطهطة" تطتطأعطر. 
واعتبروا ان المسنين أكعر ميال  لخسارة "ذاكطرة الطويطهطة" ألنطهطم يطفطقطدون 
القدرة على التركيز واالنتبا  مع التقدم في العمر. وأوضطحطوا ان الطمطسطنطيطن 
يركزون أكعر على تشارك المعلومات لدرية ينطسطون الطتطنطبطه إلطى الشطخطص 

 الذي يتويهون إليه.

نسبة الوفيات بين األيداد الطذيطن سطاعطدوا فطي تطربطيطة 
 أحفادهم أقل بالعلث عمن لم يساعدوا في تربية األحفاد.
ونص  األيداد الذين ساعدوا في تربية األحفطاد كطانطوا 
على قيد الحياة بعد عشرة أعوام من إيراء أول مقابلة 
لهم مع الباحعين. وكان األمر كذلك أيضا بالنسبطة لطمطن 
ليس لهم أحفاد ولكن ساعدوا أبناءهم الكبار بطريقة ما 
 معل المساعدة في أعمال المنزل على سبيل المعال.

وعلى العكس فان نص  المشاركين في الدراسة الذيطن 
لم يساعدوا ا خرين على اإلطالق تطوفطوا بطعطد خطمطس 

 سنوات من بداية الدراسة.

 علوم ، طب ، تكنلوجيا 
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يتيه يبل يليدي هائل يقترب من حيم والية ديالوير األميركيطة لطالنطفطصطال عطن 
 القارة القطبية الينوبية )أنتاركتيكا(.

وقال علماء إن صدعا كان يتسع ببطء في السنوات الماضية عبر الير  اليليدي 
)الرسن سي( في شبه يزيرة أنتاركتيكا اتسع فيأة الشهر المطاضطي وزاد ططولطه 

 كيلومترا. 01بنحو 
كطيطلطومطتطرا  71كيلومترا ولم يتب  سوى  11وأضافوا أن طول الصدو يبلغ ا ن 

 فقط على انفصاله عن القارة القطبية الينوبية.
وذكر العلماء في يامعة سوانسي في ويلز في بيان "الير  اليليدي الرسن سي 

كيلومطتطر مطربطع بطعطد  9111في أنتاركتيكا يتيه لفصل منطقة مساحتها أكعر من 
 زيادة كبيرة في صدو."

وأضا  البيان "االنفصال سيغير بشكل أساسي المنظر الطططبطيطعطي لشطبطه يطزيطرة 
 أنتاركتيكا".

ويخشى علماء من أن فقدان اليرو  اليليدية حول القارة الطمطتطيطمطدة سطيطسطمطح 
لميا  األنهار اليليدية باالنزالق على نحو أسرو نحو البحر مطع ارتطفطاو دريطات 
حرارة األرض بفعل االحتباس الحراري، األمر الذي سيزيد منطاسطيطب الطمطيطا  فطي 

 البحار حول العالم.

م فيها بالتفكري  
َ
ك
َ
تح

ُ
 االطراف الصناعية امل

 جبل جليدي هائل يتجه لالنفصال عن قارة أنتاركتيكا

 علوم ، طب ، تكنلوجيا 

 عام 0511بالصور.. هكذا كانت مالحمنا قبل 

نيح باحعون للمرة األولى في كش  تفاصيل ويه يميمة متحيرة تعد واحدة من 
 5911أهم القطع األعرية المويودة في المتح  البريطاني يعود تاريخهطا لطنطحطو 

وتعد يميمطة "يطيطريطكطو" واحطدة .عام
من أقطدم الطقطططع األعطريطة بطالطمطتطحط ، 
وكانت تمعل لغزا كبيرا كونها مطموسة 
الططططمططططعططططالططططم، وال تططططعططططبططططر عططططن 

واستطاو الباحعون مطن خطالل .مالمحها
تقنية الطباعة عالعية األبعاد أن يقومطوا 
بكطشط  مطالمطح الطيطمطيطمطة مطن خطالل 
تيويط  الطعطيطنطيطن وتصطويطر الطمطالمطح 
الدقيقة للويطه بطدقطة، وفط  مطا نطقطلطت 

وتططعططد .""نططاشططيططونططال يططيططوغططرافططيططك
قطع أعرية تعود للعصر الحيري، اكطتطشطفطت مطن  2"يميمة ييريكو" واحدة من 

في موقع تل السلطان بالقرب مطن  0590يانب عالمة ا عار، كاعلين كينيون عام 
الطغطربطيطة فطي مدينة أريحا بالضطفطة 

ونطيطح الطبطاحطعطون عطبطر .فلسطيطن 
عططمططلططيططة رسططم مططالمططح الططويططه فططي 
معالية األن  المكسور باليطمطيطمطة 
الططمططتططحططيططرة، وهططو مططا يططؤدي إلططى 
التعر  بدقة على مطالمطح اإلنسطان 
بالعصر الحيري من خالل النطمطاذج 

واستخدم الطبطاحطعطون .عالعية األبعاد 
خالل يهودهم العلميطة الطتطحطلطيطالت 
الططوراعططيططة، إضططافططة إلططى األشططعططة 
المقطعطيطة مطن أيطل الطوصطول إلطى 

 .عاما 5911مالمح الويه الذي يبلغ عمر  

توقطعطت شطركطة الطعطمطالقطة 
" إنياز أيهطزة "آي بي ام

قادرة على قطراءة األفطكطار 
والططتططعططر  إلططى صططاحططبططهططا 

 .7102بحلول العام 
وشططرحططت الشططركطططة فطططي 
تططوقططعططاتططهططا السططنططويططة فططي 
مطططيطططال تطططكطططنطططولطططويطططيطططات 

 المستقبل الممتدة على خمسة أعوام،
من هوديني إلى سكايووكر مرورا بشكس من، تعتبطر قطراءة األفطكطار "

 ."مراد أمنيات محبي الخيال العلمي وستتحق  هذ  األمنية قريبا
 وبحسب وكالة األنباء الفرنسية، أضافت "آي بي أم" أن

الباحعين في الشركة يدرسون كيفية ربط الدماغ بأيهزة إلكطتطرونطيطة "
 ."من قبيل الكمبيوترات والهوات  الذكية

ومن التطبيقات المحتملة لهذ  المنهيية دفع المستخدم إلطى الطتطفطكطيطر 
 .بشخص معين ليطلب هاتفه الرقم المناسب من تلقاء نفسه

كما أكدت الشركة أن االستدالل الحيوي من قبيل التعر  على الويو  
أو األصوات سيحل محل كلمات السر وتوقعت الشركة انه سيكون من 

 الممكن قريبا "سحب األموال من الصرا  االلي
بميرد التعري  عن االسم أو النظر إلى يهاز استشعار صغير يتعر  

 ."على شبكية العين

  1122منتجات قراءة األفكار يف طريقها للوجود عام 

إن األطرا  الصناعية التي يتم التحكم فطيطهطا 
بالتفكير هي أحد االبتكارات المذهلة الطتطي ال 
يصدق أحد أننا استطعنا تحقيقها بعد. ولطكطن 
 ليس هذا هو الحال، فالطعطلطمطاء فطي مطعطامطل

DARPA  في البنتايون استطططاعطوا صطنطع
أذرو آلية يمكن التحكم فيها بواسطة األفكطار 
بمساعدة رقاقة في المخ. وهطذ  واحطدة مطن 
  التقنيات المستقبلية العشرة المويودة بالفعل

 طباعة األعضاء البشرية
يمكن لطبطاعطة األعضطاء 
البشرية أن تنقذ األروا  
البشريطة الطعطمطيطنطة. هطذا 
ليس حلم األطبطاء فطقطط، 
ولكنطه حطلطم الطنطاس فطي 
يميع أنحاء العالم الذين 
يرون أحباءهم يطمطوتطون 
مطن األمطراض الطقطاتطلططة. 

هذا لم يعد حلم كاذب. وقد تمكن العطلطمطاء مطن ططبطاعطة الشطرايطيطن 
االصطناعية. القلب، والرئتين وسيليها المزيد من األعضاء قريبطا. 
وهذا االكتشا  المدهش يمعل عورة في العلوم الطبية. وهي أفضل 

  .التقنيات المستقبلية المويودة بالفعل 01إضافة إلى ال  

  زرع الشبكية

يمكن لزرو الشبكية مساعدة المكفوفين على الرؤية. ولقد تم تقديم 
هذا الوعد العلمي لكل المكفوفين في العالم. ولكننا نعتقد يميع ا أن 
ا عن تحقي  هذا الوعد. ولكن العلماء فطي  العلم لم يزل متأخر كعير 
ألمانيا استطاعوا بالفعل عمل زرو لطلطشطبطكطة يسطمطح لطلطمطكطفطوفطيطن 
بالرؤية. وهذا بالتأكيد أحد التقنيات المستقبلية العشرة الطمطويطودة 

  .بالفعل

http://www.elearning-arab-academy.com/elearning/future-technology/766-2017.html
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 فتاة بريطانية تتغلب على عبقرية أينشتاين

حصطططططلطططططت الطططططفطططططتطططططاة 
الططبططريطططططانططيططة الططبططالططغططة 
نيطكطول بطار مطن الطعطمطر 

 027عططامططا عططلططى  00
في اختبار نسبة الطذكطاء 

 “IQ  ” مططتططغططلططبططة بططذلططك
على أينشتاين وستطيطفطن 
 هوكينج بفارق نقطتين.
وأوضطحططت بططار أنطهططا ال 
تواظب على الذهاب إلى 

 المدرسة بسبب كعرة سفر والديها.
الطبطريطططانطيطة فطشن بطار ألطقطت كطلطمطة فطي الطبطرلطمطان ”  ديلي ميل”  وبحسب خبر صحيفة

كنت أيد صطعطوبطة فطي ” األوروبي في بروكسل بعد مشاركتها في اختبار الذكاء، قائلة: 
المواظبة في الذهاب إلى المدرسة في مرحلة االبتدائية ولذلطك عطانطت أمطي كطعطيطرا فطي 

لطكطن هطذ  الطمطدرسطة غطيطرت ”  أكاديمية برنطت مطيطل”  الذهاب بي إلى مدرستي األخرى
 ”.حياتي يذريا

وقالت والدتها إن نيكول كانت تستطيع حل المسائل الرياضية البسيطة قبل سن العانطيطة 
وببلوغها سن العاشرة أصبحت تستطيع حل المسائل الرياضية المعطقطدة. ومطن الطكطتطب 

 لعبقرية الفيزياء هوكينج.” التاريخ المختصر للزمن”التي تقرأها نيكول بار كتاب 
وأوضحت بار أن الرياضيات هي المادة المفضلة وأنها حاليا تطتطعطلطم الطعطز  عطلطى آلطة 

 المندولين بمفردها.
بار ليست الفتاة األولى التي تتغلب على أينشتاين وهوكينج في اختبطار نسطبطة الطذكطاء، 
ففي شهر سبتمبر/ أيلول الماضي تغلبت اإلنيليزية ليديا سيبستيان، ططالطبطة الطمطرحطلطة 

عاما، على عالمي الفيزياء الشهيرين بفارق نقططتطيطن  07اإلعدادية والبالغة من العمر 
أيضا. وكانت والدة ليديا قد قالت إنها الحظت عبقرية ابنتها منذ أن كانت رضيعة حتطى 

 أنها بدأت الكالم عند بلوغها سن الستة أشهر.

 الدهشة تصيب العلماء: اكتشاف أضخم كوكب صخري يف الكون

الواقطع خطارج الطمطيطمطوعطة الشطمطسطيطة، والطذي  BD+71950bربما كان كوكب 
 ، أكبر كوكب صخري في الكون يتم اكتشافه حتى ا ن.7109اكتش  عام 

% 011يبلغ قطر هذا الكوكب تقريبا نص  قطر كوكب نبتون، لكنه يتكون بنسبة 
ينطايطر/كطانطون الطعطانطي الطمطاضطي  71من الصخور، وفقا للباحعين الذين نشروا يوم 

 .arXIV.orgبحوعهم على اإلنترنت على موقع 
وعلى الرغم من أن عدد الكواكب الصخرية المكتشفة حتى ا ن خارج الميطمطوعطة 
الشمسية يعتبر قليال  يدا، إال أن هناك بعض العالمات المطعطيطرة لطالهطتطمطام، والطتطي 
تشير إلى أن هذ  الكواكب لها خصائص مشتركة. فهذ  الكواكب الشبيهة بطاألرض 
لها، على سبيل المعال، مكونات متشابهة، لكنها تظهر بها اختالفات معينة تحطصطل 

 بصورة طبيعية.
، تطوقطع الطعطلطمطاء، بسطبطب ضطخطامطة BD + 71950bوبميرد اكتشا  الكوكطب 

حيمه، أن يكون ذا كعافة منخفضة، ومتكونا  من كميات كبيرة من المواد الطططيطارة 
)الغازات(، إال أنهه ويدوا، مع مواصلة البحث، أن كتلته الكبيرة تعود إلى تطكطونطه 

(، وكطمطيطات قطلطيطلطة فطقطط مطن الطحطديطد MgSiO0من كميات كبيرة من الصخور )
 والمواد الطيارة.

هذا ويقع الكوكب، وفقا لنستور اسبينوزا، عالم الفطيطزيطاء الطفطلطكطيطة فطي الطيطامطعطة 
البابوية الكاعوليكية بتشيلي، والمؤل  الرئيسي للبحث المقدم حول هطذا الطكطوكطب، 

، ويبلطغ حطيطمطه Ariesسنة ضوئية من كوكبة برج الحمل  911على بُعد حوالي 
غطرامطات لطكطل  1ضع  حيم كوكب األرض، وتصل كعافته إلى حوالي  02حوالي 

 سنتيمتر مكعب.
ومن المعير لالهتمام أن العلماء لم يععروا عطلطى آعطار لطويطود غطال  يطوي لطهطذا 
الكوكب حتى ا ن، بالرغم من كتلته الكبيرة. ونظرا للمسافة الكبيرة الطتطي تطفطصطل 
الكوكب عن نيمه األم، يستبعد العلماء أن يطكطون غطالفطه الطيطوي قطد أزيطل بطفطعطل 
اإلشعاو الشمسي، بل يريحون حدوث ذلك بسبب بطعطض الطقطوى الطخطاريطيطة ذات 

 التأعيرات العمالقة التي قد يكون تعرض لها من قبل.
 المصدر: ساينس بوبيوالر

 سنوات 21تكهنات باندثار السبورة والطباشري خالل 

 التلفزيونات اجملسمة/ ثالثية األبعاد 

تطوقططع مططنطظططمططو مططعطرض حططول الطتططعططلططيططم والططمططعططدات الطمططدرسططيططة والططيططامططعططيطة فططي الططدار 
البيضاء،اندعار السبورة والطباشير بعد عقد من ا ن،وقال منظمو المعرض إن أزيطد مطن 

عارضا من مخطتطلط  أنطحطاء  711عشرة آال  زائر زاروا المعرض، في حين شارك فيه 
 العالم.

وكان الهد  من الطمطعطرض تطقطديطم عطروض حطول 
الموارد والخدمات والوسائل التعليمطيطة والطتطربطويطة 
والرقمية وتشييع التواصل بين الفاعلين واليهطات 
التي تقطدم الطخطدمطات الطتطعطلطيطمطيطة والطبطاحطعطيطن عطن 
التكوين المستمر وبين مختل  الفاعلين فطي مطيطال 
التعطلطيطم. وقطال هشطام الشطافطعطي، مطديطر الطمطعطرض 
الدولي إن المعرض أوضطح أن الطمطدرسطة ومطيطال 
التربية والتعليم يعرفان تطورا كبطيطرا، مشطيطرا إلطى 
أن مدرسة اليوم تختل  تماما عن مدرسة األمطس، 
عطلطى مسطتطوى انطفطتطا  الطططلطبطة عطلطى كطل مطا هطو 

يمكن القول إن السبورة السوداء والططبطاشطيطر سطيطنطدعطران »معلوماتي وأضا  الشافعي: 
 .«بعد عشر سنوات
إن المعرض كان فرصة للمهنيطيطن لطمطتطابطعطة آخطر مطبطتطكطرات الطمطنطاهطج »وقال الشافعي: 

والمعدات التعليمية على المستوى الدولي، وفرصة للطططالب مطن أيطل مطواكطبطة مسطتطوى 
 .«تعليم عالمي

نططنططدهططش يططمططيططع ططا مططن الططتططلططفططزيططونططات 
الميسمة التي نراها في أفالم هوليطوود. 
وننظر لها بتعيب ونطعطتطقطد أنطهطا شطيء 
سيتطمطتطع بطه أحطفطادنطا. ولطكطن ال حطايطة 
لططلططيططأس، فططهططذ  واحططدة مططن الططتططقططنططيططات 
المستقبلية العشرة الطمطويطودة بطالطفطعطل. 
ولقطد تطم عطمطل نطمطاذج أولطيطة بطالطفطعطل، 
وستقدم شركة يابانية نسخة كاملة منها 

 710عام 

 حقول الطاقة

ا تعزيز فعاليتها من خالل بناء دفاعات ال يمكن اختراقها. وفطي  أرادت الييوش دائم 
طا  الحروب، الدفاو القوي ييد بنفس قدر الهيوم القوي. ولقد تخيلت اليطيطوش دائطم 
امتالك حقول طاقة لحماية قواتها. ولكنهم ليسوا بحاية لالنتظار أكعر من هذا. لطقطد 
ابتكر علماء بريطانيون بالفعل حقل طاقة بناء على اإلشارات الكطهطرومطغطنطاططيطسطيطة 
التي يمكنها الدفاو عن أي ييش من الهيمات. ويعتبر الييش بالتأكيد هذا الشطيء 

 .من بين التقنيات المستقبلية العشرة المويودة بالفعل

افة
ّ
 السيارات الطو

إن السيارات الطططوافطة اعطتُطبطرت مسطتطقطبطلطيطة 
طا. ويطؤمطن الطنطاس أنطه مطن الطمطسطتطحطيطل  دائم 
امتالك سيارات يمكن أن تطير ونحن سطعطداء 
بططالططتططفططكططيططر فططيططهططا كططيططزء مططن األفططالم أو 
الوعائقيات. ولكن هذا أحد التقطنطيطات الطعطشطرة 
الططمططويططودة بططالططفططعططل. لططقططد اسططتطططططاو عططلططمططاء 
إسرائطيطلطيطون صطنطع مطركطبطات مطعطارك بطدون 

 سائقين أليل اإلخالءات العسكرية

 علوم ، طب ، تكنلوجيا 
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 في إنياز علمي خطير.. إنتاج حيوانات منوية خارج اليسم
تمكن علماء من إنتاج حيوانات منوية في المعمل استخدمت في إنياب فئران صغار 

 بصحة ييدة، في خطوة رائدة قد تؤدي إلى عالج حاالت العقم.
وأخذ هذا البحث الصيني خلية يذعيه، وحولها إلطى حطيطوانطات مطنطويطة أولطيطة، عطم 

 استخدامها لتخصيب بويضة إلنتاج فئران في صحة ييدة.
، وأظهرت أن الفئران الصغطار كطانطوا ” سيل ستيم سيل“ ونُشرت الدراسة في ميلة 

 بصحة ييدة، كبرت إلنياب ذرية خاصة بها.
 وقال الخبراء، إن هذ  خطوة باتيا  التوصل لعاليات للعقم البشري.

وستساعد هذ  النتائج في تقديم عالج لفوالد الطذيطن تضطررت خصطوبطتطهطم بسطبطب 
عاليات مرض السرطان، أو العدوى معل التهاب الغدة النكفية، أو األشخاص الذين 

 يعانون من قصور ييعلهم غير قادرين على إنتاج الحيوانات المنوية.
وإنتاج الحيوانات المنوية في الخصيتين هو واحد من أطول وأعقطد الطعطمطلطيطات فطي 
 اليسم، إذ أنها تستغرق أكعر من شهر من البداية حتى النهاية في معظم العدييات.
لكن العلماء أصبحوا ا ن قادرين على استنسا  العملية في المختبر، وأعربوا عطن 

ألبطحطاث مطمطاعطلطة عطلطى الطنطسطيطج ”  مصدر إلهام“ أملهم في أن تصبح هذ  الدراسة 
 ”.لحل مشكلة العقم“البشري 

فطي بطريطططانطيطا ”  فرانسيس كريطك“ وأشاد البروفيسور روبين لوفيل بادج من معهد 
مفيدة تماما لفبطحطاث “ ، وستكون ” نتائيه معيرة” و”  مذهل“ بالبحث، ووصفه بأنه 

 في هذا الميال.” األساسية
، أن إنتاج الحيوانات المطنطويطة ” شيفيلد“ واعتبر البروفيسور ألن بايسي من يامعة 

سيكون شيئا رائعا سواء لطتطططويطر الطعطلطوم أو أيضطا الطقطدرة عطلطى “ خارج اليسم 
 مساعدة األشخاص الذين يعانون من العقم

 إنتاج حيوانات منوية خارج اجلسم  اكتشاف جمرات جديدة حجبتها درب التبانة 

 علوم ، طب ، تكنلوجيا 

رصد التلسكوب األسترالي باركس المئات من الميرات الفضائية  
 المحتيبة خل  ميرة درب التبانة، التي تضم ميموعتنا الشمسية.
واستعان العلماء في التلسكوب بمستقبِّل حديث لقياس المويات 

 ”.رويترز“الالسلكية، وف  ما أفادت وكالة 
ميرة علعها لم يكن قد اكتش  من قبل.  110وقال العلماء إنهم رصدوا 

 ونشرت هذ  االكتشافات في العدد األخير من الدورية الفلكية.
كيلومترا غرب مدينة سيدني  009واستخدم هذا التلسكوب الذي يبعد 

في بث صور حية للحظة هبوط نيل أرمسترونغ على سطح القمر عام 
0525. 

تم :”وأوضح العالم في مركز بحوث المويات الفلكية، ليستر سميث 
اكتشا  مئات من الميرات اليديدة باالستعانة بنفس التلسكوب الذي 

 ″.00استخدم لبث لقطات تلفزيونية من مركبة أبوللو
التقنيات اإللكترونية القديمة مختلفة تمام االختال ، وذلك “وأضا : 

هو السبب الذي يدعونا إلى االستمرار في استخدام هذ  التلسكوبات 
 ”.القديمة

وتوصل العلماء إلى هذ  االكتشافات أعناء مراقبة منطقة قريبة من 
مركز يتسم بحالة من فوضى الياذبية في الفضاء السحي  بين 

 الميرات.
وبدا أن هذ  المنطقة تيذب ميرة درب التبانة نحوها بقوة يذب تعادل 

 أكعر من مليوني كيلومتر في الساعة.
وقالت الدراسة إن االستعانة بالمويات الالسلكية أتا  للعلماء مشاهدة 
مناط  في الفضاء تقع إلى ما وراء النيوم والغبار الكوني بميرة درب 
التبانة، التي كانت تق  حائال في الساب  دون تمكين التلسكوب من 

 رصدها.

 21اهم 
اكتشافات 

علمية  عام 
1122 
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ووحطيطد  الخرتطيطت يسمى أيضا

يش قرن يس. والَحرِّ مِّ ر   والهِّ
علميا يصن  من شعبة 

الحبليات ،من طائفة العدييات 
ورتبته من وتريات األصابع  
 ومن فصيلة الكر كدنيات

 ومن صفاته:
حيوان ضخطم وهطو مطن أكطبطر 

 0.9الحيوانات المويودة على سطح األرض ويطبطلطغ ارتطفطاعطه 
متر ططوال  والطوزن مطن  0.29  -0متر عند األكتا  وطوله من 

 كلغ فاألنعى أصغر حيما  من الذكر. 0029 - 099
كلغ بعد فطتطرة حطمطل  01صغير وحيد القرن يولد متوسط وزنه 

أيطام  0شهر ويمكنها أن تبدأ في تتبطع أمطهطا بطعطد  02-09من 
فقط، والصغار تكون هدفا  للضباو واألسود وفي الغالب تطنطيطب 

-79سنوات ويعيش وحيد الطقطرن مطن  0-7اإلناث الصغار كل 
 عاما  في األسر. 91عاما  ولكن قد يعيش  01

يتميز وحيد القرن بقصر النظر فلذلك قد يهايم أوال  عطم يطتطبطيطن 
الحقا  رغم وزنه العقيل يستطيع اليري بسطرعطة يطيطدة يطتطمطيطز 
بحاسة شم ممتازة تمكنه من اكتشا  أمطاكطن األعطداء ، يطلطد  
الكعي  غالبا  ما يكون مليأ للحشرات وا فطات، ولطذلطك يشطاهطد 
غالبا  وعليه طيور معل فصائطل أبطو قطردان تطتطغطذى عطلطى تطلطك 

 الحشرات.

 لون دم حيوان الكركدن أزرق 

 معلومات عامة 

 اجلاموفوبيا هو اخلوف من الزواج 

 معلومات  عامة

 لون الصندوق األسود املستخدم يف الطائرات برتقايل 
يعتقد الكعير من الناس أن لون الصندوق هو "اللون األسود" 
وهذا خطأ، فلونه برتقالي أو أصفر وذلك لتطمطيطيطز  بسطهطولطة 
بين حطام الطائرة. ما يزال سبب التسمية غطامضطا  تطاريطخطيطا ، 
فقد ذهب البعض أنه سمي بالطلطون األسطود بسطبطب الطكطوارث 
اليوية وحوادث تحطم الطائطرات. ويسطمطى أيضطا  "بطمطسطيطل 
معلومات الطائرة". هناك رأي آخر يعود بطالطتطسطمطيطة إلطى أن 
مسيالت المعلومات األولى نفسها كانت عاتمة اللون وسوداء 
من الداخل لمنع التسربات الضوئية من تدمير شريط التسييل 

كما في غر  التصوير الفوتوغرافي. كما أن هناك تفسير آخر للسبب يتعلط  بطمطقطابطلطة 
 This is"حين قال له الصحفي:،  Dr. Warrenكانت بين صحفي والدكتور وارن 

a wonderful black box"  أي: أنه صندوق أسود رائع   
منذ الستينات بدأ اإلنسان يفكر في يهاز يستطيع تحمل االنفيارات وتحطططم الطططائطرات 
والنيران وتحمل المكوث في المحيطات وتحمل السقوط من عشرات الكيلو مطتطرات بطل 

كان خبراء الطيران يياهدون في سبيل معرفة أسباب حوادث  0590 ا ال . ففي عام
التي بطدأت تطلطقطي ظطالل الشطك عطلطى مسطتطقطبطل  كوميت سقوط عدد من طائرات شركة

صطنطع  ديفيد وارن أسترالي، يدعى الطيران المدني برمته وبعد عام اقتر  عالم طيران
يهاز لتسييل تفاصيل رحالت الطيران. وكان اليهاز األول أكبر من حيم الطيطد ولطكطنطه 
يستطيع تسييل نحو أربع ساعات من األحاديث التي تيطري داخطل مطقطصطورة الطقطيطادة 
وتفاصيل أداء أيهزة الطائرة. وأصيب الدكتور وارن بالدهشة عندما رفضطت سطلطططات 
الطيران األسترالية يهاز  وقالت إنه "عديم الفائدة في ميال الطيران المدني" وأطلط  
عليه الطيارون اسم "األ  الكبير" الذي يتيسس على أحاديعهم. ونقل الطدكطتطور وارن 

تقطريطرا حطول  بي بي سي حيث رحب به بحماس، وبعد أن بعت إذاعة لبريطانيا ابتكار 
هذا الحير له اهمية كبيرة   اليهاز تقدمت الشركات بعروضها لتطوير  وصناعته. لكن

 ومن خالله يمكن معرفة أحوال الطائرة. 

الياموفوبيا " على الخو  الشديطد 
من الزواج ، والذي يطحطدث غطالطبطا  
نتيية سماو حكايات وروايات تظل 
عططالططقططة فططي الططذهططن تططؤعططر عططلططى 
الططمططسططتططقططبططل، وهططو حططالططيططا  مططرض 
العصر. فطقطد أصطبطح الطخطو  مطن 
الزواج السائد فطى نطفطوس مطعطظطم 

الفتيات والريال ، وال يعنى هذا الخو  من الزواج نفسه ، وإنما 
الخو  مما بعد الزواج ، فعندما نيلس مع األصدقاء نستمع إلطى 
مشاكلهم والتى منها الزوييطة ، بطهطد  مشطاركطتطهطم فطى إيطيطاد 
الحلول لها ، فحتى وإن تم حل المشكلة الطخطاصطة بطأحطدهطم تطظطل 
عالقة بأذهاننا وعواطفنا. وتدور فى أعماقنا أسئلة دائمة مع كطل 
خطوة لبداية عالقة ، فمعال  إن سمعت من أحد المحيطيطن بطأن " 

شريكته عندما تقابل صديقاتها تعود متبلدة المشاعطر و تطكطون أقطل اهطتطمطامطا  بشطئطونطه 
وأحيانا  تكذب و.. و .. " ، فتيد أنك إن أخبرتك خطيطبطتطك أو زويطتطك بطأنطهطا سطتطقطابطل 
صديقاتها تستحضر هذ  الصورة إلى مخيلتك . وتتحدث أخرى عطن زويطهطا الطذي كطان 
مخلصا  يدا  ، عم أصبح زير نساء بعد الزواج، أو أنه تحول حتى أنه ال يهتم بما يعنيطهطا 
أو يحتويها كما كان يفعل من قبل ، أو أنه لم يعد يشعرها باالحتياج لها ، فطتطبطدأ الطفطتطاة 
تخشى أى ريل وترى أن كل الريال يتحولون بعد الزواج إلى ريل واحد بهطذا الشطكطل. 
ويتحدث آخر عن تغير زويته والتى كانت هادئة ورقيقة يدا  فى فترة الخطوبة ، لتصبح 
عنيدة وعصبية وال تهتم بأنوعتها ، فتيد أن األمر مالزم لطعطقطلطك الطبطاططن و إن خضطت 
تيربة تخبر شريكتك بأنك ال تحب العند والعصبية وال التغيير بعد الزواج وأنطك تطتطمطنطى 
حياة معالية ، وإن حدث وويدتها منفعلة ذات مرة قبل الزواج تبدأ مرحلة الخو  تزداد. 
و أشارت الدراسات النفسية الحديعة أن الشخص األعزب هو األكعر اكتئابا  من المتزوج 
، حيث أن المتزويين دائما  يروون أن األشياء المفرحة فى حياتهم ال يطنطبطغطى أن تطقطال 

خصوصا  وأن أغلبها نتاج مشاعر ال تحكى من األساس ، ولطكطن فطى حطالطة ‘  على المف 
  حدوث مشكلة فهى سهلة الحكي فيبدأوا باالستعانة باألصدقاء .

 كم عضلة يف وجه االنسان تتحرك يف حالتي الضحك والغضب؟

 

 ( عضله من عضالت ويه اإلنسان 02عند الضحك تتحرك ) 

 ( عضله من عضالت ويه االنسان 00عند الغضب تتحرك ) 

 التي سرعان ما تنتابها التياعيد
  
 

اجلمل أقوى احليوانات ذاكررة والدلفرني 
 أذكاها والديك الرومي أغباها 

زهما املصاب بعمى األلوان هما األمحر و األخضر           
ّ
 لونان  ال ميي

 

\ 

 سنة  611تعيش أشجار الزيتون أكثر من  
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 كيف حتذف حسابك يف فيسبوك نهائيا؟

أداة ييدة للبقاء على تواصل مع األصدقاء والعائلة، لكن بطالطنطسطبطة لطبطعطض  فيسبوك عد
الناس فشن التحديعات المتواصلة والرسطائطل واإلعطيطاب والطوكطزات واإلعطالنطات تصطبطح 

قططد يططبططعططد  مطيططتططمططعططة أمططرا مططزعططيططا، نططاهططيططك عططن إدمططان "الططتططواصططل الططرقططمططي" بشططكططل
أحيانا عن "التواصل الحقيقي" مع ا خرين، وقطد يطرغطب أمطعطال هطؤالء فطي  المستخدم

إنهاء صلتهم بفيسبوك.إن إنهاء الحساب على فيسبوك يطتطم بطططريطقطتطيطن: الطتطعطططيطل أو 
اإلنهاء، وتعتمدان على ما إذا كان المستخدم يفكر في العودة مسطتطقطبطال إلطى حسطابطه أو 

 حذفه نهائيا.
 كيفية تعطيل الحساب

إن تعطيل الحساب مؤقتا يعني أن المستخدم يملك خيطار الطعطودة إلطى فطيطسطبطوك فطي أي 
  وقت يشاء، ولتعطيل الحساب ييب إتباو التالي:

السهم المتيه لفسفطل فطي أعطلطى يطمطيطن صطفطحطة فطيطسطبطوك، واخطتطيطار  رأس النقر على
من القائمة التي تظهطر عطلطى يسطار الشطاشطة، ومطن  "إعدادات"، عم النقر على "األمن"

خيارات "األمن" التي ستظهر على اليمين تختار "تعطيل حسابك" عطم تطتطبطع الطخطططوات 
 لتأكيد العملية

إذا عطلت حسابك فشن ملفك الشخصي لن يكون مرئيا لطآلخطريطن عطلطى فطيطسطبطوك، ولطن 
يتمكن أحد من البحث عنك، لكن بعض المعلومطات مطعطل الطرسطائطل الطتطي أرسطلطتطهطا إلطى 

الطعطودة إلطى فطيطسطبطوك مطرة أخطرى،  أصدقاء قد تظل ظاهرة لآلخرين. وفي حطال قطررت
فيمكطنطك إعطادة تطفطعطيطل حسطابطك بطأي وقطت 
بططتططسططيططيططل الططدخططول بططاسططتططخططدام بططريططدك 
اإللكتروني وكلمة المرور لطتطسطتطعطيطد مطلطفطك 

 بأكمله.
 حططططذ  الططططحططططسططططاب نططططهططططائططططيططططا كططططيططططفططططيططططة

إما إذا كنت تعتقد بأنك لن تستخدم فيسطبطوك 
أبدا، فبشمكانك طلب حذ  حسطابطك نطهطائطيطا، 
وفي هذ  الحالة لطن يطمطكطنطك إعطادة تطفطعطيطل 

 حسابك أو استعادة أي شيء شاركته على ملفك الشخصي.
قبل حذ  حسابك قد ترغب في عمل نسخة احتياطية لمعلوماتك من فيسطبطوك، ولطلطقطيطام 
بذلك انقر على رأس السهم المتيه لفسفل في أعلى يطمطيطن صطفطحطة فطيطسطبطوك، واخطتطر 
"إعدادات"، عم انقر على الرابط في أسفل القائمة الرئيسية الذي يقول "نزل نسخة مطن 

 بياناتك في فيسبوك".
 ولحذ  حسابك عليك التويه إلى الرابط التالي:

 اراء عن النشرة 

 
 عزيزي الصدي  األستاذ فرات المحسن

 تحية طيبة 
التهاني الحارة بطمطنطاسطبطة الطعطام الطيطديطد لطك 
ولعقيلتك الفاضلة ولكل األصدقاء، والتمطنطيطات 
بعام يديد أفضل من سابقه ييلب معه الصحة 

  الموفورة والعافية والحياة الهانئة
والتهاني القلبية بصدور العد المهم والمتطنطوو 
والغني بمضامينه. فشكرا  على هطذ  الطيطهطود 
المضنية والتمنيات بمواصلتها ولطك ولطهطيطئطة 

 التحرير يميل الشكر وصدق المودة
 د. كاظم حبيب

 
 الشكر اليزيل لك ايها العزيز فرات ولكل 
 العاملين معك في اخراج هذ  النشرة،
 م،ئمع التمنيات بموفور الصحة والعطاء الدا

 وكل عام وانتم بخير
 د. غالب العاني
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 ترسل المواد للنشر  على البريد االلكتروني
'Furat almohsen' <f_almohsen@hotmail.com> 

 معلومات  عامة

 حذف صورة متثال عار من موقع فيسبوك

أقدم موقع فيسبوك علطى حطذ  صطورة تطمطعطال عطار يطعطود  لطهطة الطبطحطر عطنطد 
الرومطان، مطن عطلطى 
صططططططفططططططحططططططة أحططططططد 
المستخدميطن، وذلطك 
بزعم أنها تطتطعطارض 
مع قواعطد وقطوانطيطن 
الموقع التي تحدّ مطن 

 اإلباحية.
والطططتطططمطططعطططال، الطططذي 
يطيططسطد "إلطه الطبططحططر 
نططططبططططتططططون" عططططنططططد 
الططرومططان، يُططعططد أحططد 

رموز عصر النهضة في القرن السادس عشر، ويقع في ساحة دل نطيطتطونطو فطي 
 قلب مدينة بولونيا اإليطالية.

وطالبت إدارة فيسبوك من مؤرخة لطلطفطن اإليطططالطي بطحطذ  الصطورة مطن عطلطى 
 صفحتها، كونها تتعارض مع قواعد وقوانين الموقع.

 
ووفقا لصحيفة "التليغرا " البريطانية، قالت مؤرخة الفن اإليطالي، بطاربطاري، 
إنها "تشعر بالصدمة كون موقع فيسبوك يمنع نشر صورة فنية ال عطالقطة لطهطا 

 باإليحاءات الينسية".
وأوضحت بارباري أن إدارة فيسبوك قامت بتغطية التطمطعطال خطالل نشطر صطورة 

، مضطيطفطة: "أرى أن فطيطسطبطوك يطرغطب 0591التقطت في احتفاالت تعود لعام 
بتغطية التمعال من يديد".وكتبطت الطمطؤرخطة اإليطططالطيطة عطلطى صطدر صطفطحطتطهطا 

 بفيسبوك: "نعم لنبتون وال للرقابة".
ومن المعرو  أن إدارة فيسبوك صارمة يدا  في قواعد الطنطشطر عطلطى الطمطوقطع، 
وتقوم بحذ  أي صور عارية أو تدعو إلى العن ، أو غيرها مطن الصطور غطيطر 
األخالقية. كما تعمد أحيانا إلى تيميد نشاط مستخدمين أليطام عطدة، عطقطاب طا لطهطم 
على نشر أي من هذ  الصطور، وقطد يصطل األمطر إلطى إغطالق الصطفطحطة بشطكطل 

 نهائي.

 حتية لعيد املرأة اجمليد
 وعيد نوروز اخلالد 

 وعيد االم العظيمة 


