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نشرة فصلية العدد الرابع تشرين الثاني 6102

عملية حترير املوصل اختبار للوحدة الوطنية

لنقف جميعا وراء رجال عراقنا البواسل
يبدو إن صبرنا دائما ما كان دون حدود .فالدم الذي يراق
من جرح العراق المفتوح لن ينضب رغم أنه يأخذ نزيفه
من أرواحنا .أرواح أبناء شعبنا المرفوعة فوق األكف
تستعجل لقيا عدوها .تنظر في وجهه القبيح ،وتعض على
نواجذها في انتظار ساعة اللقاء.
لقد سرق منا هذا التنين الهالمي المتعددد األذر ،،جوهدر
غالية وجعلها سبية عنده .أغتصب فيها نساءنا ونحر خدير
شددبابنا وكنددا نتوجددي كدداظمين األلددم .ولددم يكددن يواسددينا فددي
فجيعتندا أحددد ،ل بددل كددان ومددا زال العددالم يدددفي بنددا لنكددون
ضددحايا واددرابين دفاعددا عندده وعددن مددصالح بعددض كبدداره،
ولتكن تضحياتنا هذه ثمن لنصرته لندا ،وعنددها يقدف معندا
بوجدده شددرار الخلددع وأبددشي تنظيددم واعددتي فكددر ،ويبقددى
العرااي وحده يدفي القرابين تلو القرابين ،رغدم إن الجميدي
يعرف من صني هذا الغول ومن الذي كان وراء ظهوره.
كان هذا الخلع البشي يبحث عن موطد اددم ،ولكدن أيدن
في هذه األرض الطيبة الطاهر وفوق صدور أبناء وبندا
العراق ،واد وجدها فرصة حين با ،الخونة شرفهم وتآمدر
األندددذال علدددى وطنهدددم وثلمدددوا اطعدددة كبدددير مدددن جدددسده

وسلموها لقمة سائغة لهؤلء األوباش ،وواتذاك انهزم جيدش عرمدرم أمدام حفندة مدن
ضبا ،وبان عورا ومفاسد .سلموا موصلنا الحددباء دون ضدمير ونخدو رجولدة،
باعوا نساء وطنهم ،بنا عوائلهم وكامل عد وعتاد جيش سمي واتها مغوارا.
اليوم نحن ومنذ عامين ونصف ننتظر خدال الدسبية مدن بدراثن الدوحش .وهدا هدي
طالئي أخو الوطن يغذون السير نحدو هددفهم .يبغدضون أراجيدف األعدداء ويبعددون
دعاياتهم المغرضة التي تريد إيقاف الزحف.
فالهدددف واضددح وضددوح الددشمن ،وهددو إنهدداء لعبددة يريددد أعددداء العددراق إطالتهددا،
فالموصل يجب أن تعود لحضن الوطن معافا سالمة.
األرواح تتدافي من أجل خال الموصل من معانا طال وبددا وجدي جرحهدا يطدال
العظددام .الموصددل تلددك العروسددة الجميلددة الددتي باعوهددا األنددذال ببخددن الثمددن ،يريددد
أبطال العراق استعادتها حدتى وإن كدان ثمدن ذلدك غاليدا ،فدال حدساب لدنرواح حيدن
تنزف ،أمام سبية عرااية تستغيث ،ورجل حر يبكي ضيا ،أبناءه وبناته.
ومدينة تعشقها وأهلها القلوب .ليقف الجميي من أبناء العراق الشرفاء الغيارى ،وافدة
يتضامنون فيها مي تلك العزائم التي ارر خوض معركدة تحريدر الموصدل ،رجدال
الجيش العرااي البواسل ،البيشمركه األبطال ،الرجدال الدصناديد مدن الحدشد الدشعبي
ومتطوعي الطوائف والعشائر.
لننز ،األحقداد والدضغائن بعيددا عندا وندترفي عدن صدغائر األمدور ومفداتن المدصالح
الحزبية والطائفية والشخصية ،إن كنا أبناء هذا الدوطن الجدريح ،ونقدف دون تدساؤل
ومناكفددا وراء هددذا الجيددش المغددوار .فالددساعة هددي سدداعة حددسم لعددود الموصددل
الحدباء أم الربيعين الجريحة .وليكن بعد ذلك ما يكون فالمهم رمرمة جسد الوطن.
عاش العراق
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Dylan kommer till Stockholm
— kanske
Bob Dylan kommer till Stockholm
för att ta emot Nobelpriset i litteratur — "om det överhuvudtaget är
"möjligt.
Den amerikanske sångaren och
låtskrivaren har äntligen brutit tystnaden som rått sedan Svenska
Akademien meddelade att han får årets Nobelpris i
litteratur.
På frågan från den brittiska tidningen The Telegraph
om han tänker åka till Stockholm svarar den 75-årige
rocklegendaren:
-Absolut. Om det överhuvudtaget är möjligt.
Han låter enligt reportern nöjd med utmärkelsen och
säger:

Det är svårt att fatta.
Mer om det sid 5
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رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفني يزور العراق
اام رئين الوزراء السويدي ستيفان لوفين بزيار مفاجأ إلى العراق يوم  .2112 / 11 / 24وبحث مي رئين
وزراء العراق وأيضا رئين الجمهورية ورئين مجلن النواب العرااي أخر التطورا في البالد ،وخاصة
محاربة داعش والهجوم على الموصل ،والتعاون السويدي العرااي الذي سيجري تكثيفه مستقبال.
وكان موضو ،محاربة داعش والهجوم الجاري على الموصل من القضايا الرئيسية في المباحثا  .فمن المعروف
أن العراق تضرر بشد من الحرب مي داعش ،ولكن في نفن الوا فإن داعش يشكل أيضا تهديدا لجميي
المجتمعا المفتوحة ،ول يستثنى من ذلك أوروبا .وتساهم السويد من خالل مهمة تدريبية عسكرية في العراق،
وكذلك من خالل التعاون اإلنمائي والمساعد اإلنسانية واسعة النطاق وعلى المدى البعيد.
واد أدلى ستيفان لوفين بتصريح اال فيه:
 يجب مكافحة تلك القوى التي تهاجم مجتمعاتنا الديمقراطية المفتوحة من خالل أعمال إرهابية دموية .الهجومعلى الموصل هو خطو هامة في مكافحة داعش ويجب على جميي الالعبين بذل اصارى جهودهم لحماية السكان
المدنيين الموجودين في المدينة .ومن المهم أيضا أن يعمل القاد العراايون من أجل المصالحة الوطنية واإلصالح
في البالد .هذا اآلمر مهم جدا لحدوث تنمية مستقر طويلة األمد في البالد.
Reaktion på statsminister Stefan Löfven när vägrar kalla
Saudiarabien för en diktatur inför sitt kontroversiella besök
där i helgen och han ville inte heller berätta hur regeringen
tänker ta upp bristen på mänskliga rättigheter med regimen.
Han har fått frågan hur ser han på att alla kvinnor i Saudiarabien har en manlig förmyndare och att dom till exempel
förbjuds att köra bil.
Hansvarade på vissa frågor så här

"”Tänker inte sätta etiketter på länder
dagsmorgonen in sin anmälan mot Stefan Löfven till
konstitutionsutskottet.

Stefan Löfven fick också frågan om han anser att Saudiarabien är en diktatur – men vägrade ge ett rakt svar på den
frågan, trots att till exempel utrikesminister Margot Wallström vid flera tillfällen varit tydlig på den punkten.
Tidigare EU-ministern Birgitta Ohlsson lämnade på mån-

احلكومة السويدية ستزيد الدعم للشعب العراقي
من أجل تعزيز واستقرار المناطق التي تحررت من داعش ،تخطط السويد إلعطاء مبلغ إضافي من المساعدات قدره حوالي  91مليون كرونة إلى آلية
االستقرار في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (التمويل الفوري لتحقيق االستقرار) في العراق .تعتبر السويد واحدا من المانحين الرئيسيين في هذا البرنامج
وتشغل مقعدا في إدارته  .ثمة حاجة كبيرة في هذه المناطق إلى مثل هذه الجهود  ،التي تشمل أحيانا توفير المياه الطبخ وشبكات الصرف الصحي وإصالح
العيادات ألطبية والمدارس ،وزيادة فرص الحصول على الكهرباء وخلق فرص العمل.
وفي الوقت نفسه ،يبدأ اآلن العمل على وضع إستراتيجية خمسيه جديدة للمساعدات إلى العراق .قرار التخلص التدريجي من إستراتيجية المساعدة السابقة
تم اتخاذه من قبل الحكومة السابقة على أساس أن العراق بلد متوسط الدخل .غير أن األمور تدهورت جدا منذ بدء الصراع المسلح ضد داعش  ،وأزداد عدم
االستقرار السياسي والصراعات الدينية ،وانتهاكات حقوق اإلنسان وتدهورت األوضاع اإلنسانية .
وتقول ايزابيلال لوفين:
التطورات في العراق مقلقة بشدة  ،والبلد في حاجة ماسة إلى المصالحة الوطنية وتحقيق استقرار طويل األمد .ال ينبغي على العالم الخارجي أن ينهي دعمه
للعراق ،أو الوقوع في فخ التركيز فقط على العمل في حاالت الطوارئ .يجب علينا أن نقوم بالعملين على حد سواء ،تقديم المساعدة اآلن ،وفضال عن ذلك
دعم التطور الديمقراطي الشامل.
ستصدر تعليمات إلى منظمة المساعدات اإلنمائية السويدية ( سيدا  )SIDAلتطوير أساس لهذه اإلستراتيجية ،والقصد من ذلك هو أن يكون التركيز كليا
على بناء السالم والدولة والمساواة ،ذلك أن هذه األمور هي األكثر قيمة ووضوحا بالنسبة للسويد ..ومن المقرر أن تبدأ هذه اإلستراتيجية في منتصف
 ،1107وتكلف نحو  031مليون كرونة في السنة.
السويد هي أيضا واحدة من أكثر مانحي المعونات اإلنسانية إلى العراق  .المساعدات اإلنسانية الموجهة في عام  1106بلغت لحد أآلن نحو  055مليون
كرونة سويدية .في األسابيع األخيرة ،قررت سيدا أن ترسل أكثر من  01مليون كرونة إلى الجهود المبذولة في منطقة الموصل .كما أن السويد تقدم
دعما كبيرا أيضا إلى كثير من المنظمات اإلنسانية المتعددة التي تعمل في العراق.
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SINAN ANTOON Irakisk författare befarar att
landet kan delas
Just nu besöks Sverige av Sinan Antoon, prisbelönt författare och akademiker som beskriver sig själv som en irakisk författare i USA. Han befarar att
även om offensiven mot Mosul lyckas
driva ut IS så finns det en stor risk att
uppdelningen i religiösa och etniska
grupper fortsätter, i både Mosul och Irak
i stort.
- Jag är rädd för att Mosul kommer användas för att återställa etnosekterismen
i staden och i hela landet, säger Antoon
men tillägger att terrornätverket Islamiska staten måste drivas ut ur staden,
deras terrorvälde måste få ett slut:
– Att leva under ISIS är fruktansvärt, på
den punkten kan vi inte vara nog tydliga.
Antoon har prisats för sina skildringar
av livet i Irak som idag ofta kretsar kring
frågor om identitet och vilka som landet
ska tillhöra, men "landet tillhör alla", säger han.
Enligt
honom
är
uppdelningen
av befolkningen i sunnitiska, shiamuslimska och kurdiska grupper en konstruktion. Då han själv växte upp i Irak, i
en kristen familj, var det inte religion och
etnisk tillhörighet som definierade vem
man var utan sådant som klasstillhörighet och inflytande, berättar Antoon och
fortsätter med att "den amerikanska in-

سنان أنطون يف السويد

vasionen 2113 slog sönder den nationella
identiteten":

شاعر وروائي وأكاديمي عراقي
.٧٦٩١ ، العراق،مواليد بغداد

- USA upplöste den irakiska armén och
polisen vilket lämnade fältet fritt för grupper som IS, genom en politik som utgick ifrån att Irak mestadels bestod av
sunni- och shiamuslimer, säger han.

أكمل البكالووريووس فوي جواموعوة

– Utan USA:s invasion av Irak hade det
inte funnits något ISIS. Det måste vi
alla komma ihåg, säger han.

هاجر إلى الواليات المتحدة عوام

Slaget om Mosul är i förlängningen ett
slag mellan såväl USA som andra länder
och miliser inne i Irak om vem som ska ta
mest mark. Det avgör huruvida landet ska
bestå eller fortsätta att delas i olika befolkningsgrupper, säger Sinan Antoon.
I det värsta scenariot kommer slaget om
Mosul att leda till mer terrorism, tror han.

 قسم اللغة اإلنكليزيوة عوام،بغداد
.٧٦٦١
.٧٦٦٧
حصل على شهادة الماجستير في
الدراسات الوعوربويوة مون جواموعوة
.٧٦٦١ جورجتاون عام
حصوول عوولووى الوودكووتوووراه موون
جواموعوة ر هوارفوارد بواموتويواز عووام
.٦١١٩

- När du tillåter att ett land blir en skådeplats för krig mellan internationella parter
finns det risk för mer terrorism och våld,
säger han.

عمل أستاذا مسواعودا فوي كولويوة

I det bästa scenariot, som han dock har
mycket svårt att föreställa sig, kommer
den irakiska armén att visa hur viktig den
är och kommer befrielsen att följas upp av
ett omfattande program för återuppbyggnad. Det hjälper inte att befria en stad man måste också ge den livet åter, säger
Antoon..
Källan : PI KULTURNYT

٦١١١ نيويورك عام
حصل على الكثيور مون الومونوح مونوهوا
منحة ميلون للبوحوث األكواديوموي عوام
 ومنحة من برنامج أوروبا في٦١١٢
٦١١٦ الشرق األوسط في برلين عام

.٦١١١-٦١١٢ دارتموث
عمل أستاذا ً مساعدا في جواموعوة

األستاذ سنان أنطون الذي زار السويد مؤخرا والذي يصف نفسه بأنه كاتب.في مقابلة أجراها راديو السويد مع الكاتب واألكاديمي والحائز على جوائز عديدة
.عراقي يسكن في الواليات المتحدة
 ربما يولد ذلك خطرا كبيرا في أن تستمر عملية التقسيم وفق،قال أنه يخشى أن يكون الهجوم المكثف على مدينة الموصل وبعد تحريرها من داعش
. إن كان ذلك يحدث في الموصل أو العراق بشكل عام وقال أيضا،المحاصصة الدينية الطائفية والعرقية
 ولكن وبشكل عام يجب القضاء على الشبكة اإلرهابية في المدينة ويجب أن يكون ذلك نهاية لإلرهاب.ـ أخشى أن يحدث مثل هذا في الموصل وفي العراق
.والعنف
وحاز سنان أنطون على جوائز عديدة بسبب إصداراته التي ركزت على وصف حالة العيش في العراق وكذلك اهتمامه بمسالة الهوية الوطنية العراقية ويؤكد
."على إن " الوطن ملك الجميع
،ووفقا لما طرحه فإنه يرى إن العراق بعد االحتالل األمريكي بني على التقسيم وفق المحاصصة سني وشيعي وكردي وهو إي سنان نشأ وترعرع في العراق
1113  وفي ذلك الوقت لم يكن الدين والعرق هو الذي يحدد االنتماء وإنما االنتماء الطبقي ويقول أنطون ومع "الغزو األمريكي في عام،من عائلة مسيحية
)(هدمت الهوية الوطنية
، ويضيف سنان أنطون. دون الغزو األمريكي للعراق لما كان هناك أي وجود لداعش وغيرها من التنظيمات اإلرهابية و علينا أن نتذكر هذا: ويؤكد بالقول
 من الذي سيسيطر على، ودور الميليشيات داخل العراق سوف يكون حول،معركة الموصل هي في نهاية المطاف معركة بين الواليات المتحدة ودول أخرى
. بين المجموعات السكانية المختلفة، وسيحدد هذا فيما ا إذا سيكون االستمرار في تقسيمها،مساحة اكبر
P0 المقابلة الكاملة صوتا وكتابة موجودة على صفحة راديو
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من هو يوشينووي

وسويوما وائز ي

جبز ة نوبل يف واطب
المدى

ُ
أعلن عن فوز العالم الياباني يوويووويوووس اي وواوي بوووا وي لوو و و الو و
إل هاااته و لويو (ول دالو ولاوتو الويا)وي لوشوفوتيواك ياةوقواوافواتوه لو ويو ويول ويوا
الجسم البا س ب ست يإعاد إل اج ا ولات الفتيا.
ي وف يحص يويووويوووس الو والول اون الوعو و  17عوااواع عواوج الوجوا وي الو و
تقلوبو 8اتيتن ة ين و(لس داا يعادل  178777جييه ا ت لين ك لو واو وه
"آليات ال ولاوتو الويا)وي لوشوفوتيوا"ع يةو الوعو ولويول اا وا ويول و الوفوتيوا الو و
يع قل العل اء انها ي ن ا خلااها ملكافحل الس طان يالف ف.
يال لات اليا)ي لشفتيا هو ب لااج إعاد ال لي( الولالواو لوفوتيوا الوجوسوم -
ي م ال قاط او وولوات الوفولويول املويو ول ي(و وم لويد ااجوياء املو ويول او وهوا لو وولويول

صمت بوب ديالن مستمر
لم تيجح ااكادي يل السو(ليل لجا ي لو لغايل اآلن
باالتصال باملغن ااات كي بوب ديتنع بعل أن كالت ل
لألدب .الياطقل با م ااكادي يل
ايح ه جا ي لو
اوا داليوس الت إنها تواصلت اع شفص اق ب ان
ديتن دين أن ت صح ع ا إذا كان املغن ااات كي يق
الجا ي أ ال.
و لحن اوب هادئ يال ناع بالقلق ب للس يعوو بأن
بوب ديتن يأ)ي .ل أةون عاج ل أ ي ي ون ان
املؤ ف إذا لم يأتع يل ن ال يوجل للييا اآلن اا
نس يع فعله .الجا ي ايحت له ياملسؤيليل ال تقع
علييا إذا اا أواد هو أ لم ي د أن يأ)ي إلج الح ع الت
داليوس.
بوب ديالن قادم إىل ستوكهومل لتسلم جائزة نوبل يف

األدب " -إذا كان ذلك ممكنا".

ال ا ل أي بياء لتيا جليل  .يهيه ة ع ليل حا ل بي ايع أيوا و طوالويولع يدوء
العليى يع عن ط (ق الح اظ عاج ال ثي الوغويا وي الصوفو ع فوسنوهوا )سواعول عواوج الوو وايول
ان أا اض عل اث الس س.
ي وول تووم ايوووواد الصولوول اووا بوتوون عو ولويوول الو وولاوتو الوويا)ووي يعوول ااو اض اوثو او ض الاولو
الو عوايووو ع ياو ض السو و س اون الويووود الوثوانويع يالسو طوانع ياووو ووعول اوون اال و و ابووات
امل ت ل بالع  .يجاوالع عاج ت و( أدي(ل وادو عواوج توحوقويوق عو ولويول الو ولاوتو الويا)وي
لعتج ااا اض املف ل ل ان لتل أبحاث ا ث ل.

جز ة نوبل اآلدوب اعزم 6102
اادب أثاواوجل ان وديد ال ع امل يا ضلع
فوز بوب ديتن بوا ي لو
ان ا ح تن بوا ي ألص ت ياع ا باتت أغاليه وايا ان واوز ال لكلوو
الاعب ااات كيع إلج ان وأى بأن ايحه ال قلي ل ان ي ل اادب ااات كي
ال قليلس .بوب ديتن ل سه لم يأت بأيل ود فع ع ي اوا داليوس ان
ااكادي يل السو(ليل لن )س ب حايالت ال واص اعه
و لقل حصليا عاج إجابل ل ي ل ان احل املق تن ايه يهيا ي ييا اآلنع
الت داليوس.
يية إن او ا ااابها لهيا حص السابق عيلاا وفض الكات ال نسو
اآلداب عا .7691
جان بول اوت ا ت جا ي لو

صورة من األرشيف للمغني األميركي بوب ديالن

إن كان في نيته التوجه إلى ستوكهولم ألخذ الجائزة فكان رد
أسطورة موسيقى الروك ديالن البالغ من العمر  75عاما.
ــ بالتأكيد .إذا كان ذلك ممكنا.

أخيرا كسر المغني والشاعر الغنائي األمريكي حاجز الصمت
الذي غلف موقفه منذ أعلنت األكاديمية السويدية عن
حصوله على جائزة نوبل في اآلداب
فقد سؤل من قبل مراسل الصحيفة البريطانية الديلي تلغراف

في مثل هذا الجواب بدا لمراسل الصحيفة البريطانية إن بوب ديالن
راض عن منحه الجائزة ولكنه قال:
ــ من الصعب فهم ما يعنيه
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اخلارجية العراقية وجلوء موظفي السفارات وإجازة املوظفني ملدة  5سنوات

سعد ستار
سألني صديقي .لماذا
ألكثر من مر
نحن نمنح الفيزا إلى موظفي السفارا
األجنبية للسفر إلى العراق ،بفتر اياسية
اصير  ،تكاد تكون اال من أسبو . ،في
حين إن الموظفين الدبلوماسيين العراايين
العاملين في السفارا العرااية في هذه
الدول ،ل يحصلون على الفيزا من تلك
الدول ،إل بشع األنفن ،وتأخذ فتر المنح
أحيانا أكثر من شهرين حتى وإن توفر
جميي األوراق األصولية .
ل يعلم صديقنا هذا ،إن كثير من هؤلء
الموظفين الدبلوماسيين العراايين كان اد
طلب اللجوء لدى البلدان التي عمل فيها
دبلوماسيا أو موظفا إداريا ،وكانوا على
مستويا ودرجا كبير (مستشار أو
مسؤول بعثة أو انصل ومن بقية الدرجا
األخرى) وحدث هذا بعد سقوط النظام
وبالتحديد في السنوا مابين  2115و
.2112
هذه الدول تعرف جيدا إن البعض من
الموظفين العراايين يطلبون اللجوء عند
انتهاء مهامهم .وبعض هؤلء ابتكر طريقة
جديد في اللجوء .فعند انتهاء عمله في
الخارج (بعد إكماله األربي سنوا ) عندها
يبقي عائلته (تطلب اللجوء) في هذه الدولة
ويلتحع هو بعمله في بغداد في وزار
الخارجية وهذا ما حدث ويحدث اآلن.
في زمن النظام الدكتاتوري المقبور  ،لم
يكن ليسمح للموظف الدبلوماسي التمتي
بإجاز إل في حالة الذهاب إلى العراق .أما
طلب اللجوء من ابل الدبلوماسيين

العراايين فذلك يعني اتخاذه موافا بالضد من
الحكومة  ،وبالتالي يكون مصيره ،مصير
المعارض المعادي للسلطة ،ويحكم عليه حال
عودته إلى الوطن بالسجن المؤبد وإذا خفف
الحكم فال يكون اال من عشر سنوا  .أو
يبقى دون عود لوطنه.
يبدو إن الحكومة الحالية غير اادر على
إدار والسيطر على عمل الموظفين
العاملين في سفاراتها ووفع القوانين السارية.
فكيف يتسنى لها ذلك بعد أن صدر ارار منح
إجاز الخمن سنوا .
احد الموظفين الدبلوماسيين ,كان اد شارك
في إحدى الدورا خارج العراق -2112
 , 2112وبعد أكماله الدور غادر إلى احد
الدول اإلسكندنافية وطلب اللجوء  ,وبعد أن
حصل على اإلاامة والجنسية لذلك البلد ،عاد
إلى العراق وعين في نفن الوظيفة التي
حصل عليها حين كان في الدور التطويرية.
ولذا أرى إن أغلب الموظفين من العاملين
في السلك الدبلوماسي العرااي يمكن لهم
طلب اللجوء في أي بلد ثم وحسب اانون
أجاز الخمن سنوا أصبح من السهل عليه
العود إلى وظيفته (مادام األمور تايهه)
وأعتقد إن من الحكمة وألجل بقاء هؤلء
الموظفين في وظائفهم ورجعوهم إلى
العراق ،يفترض بالحكومة العرااية تهيئة
مستلزما الحيا الطبيعة من عيش كريم و
وضي امني مستقر وحيا ااتصادية جيد
التعليمية
الظروف
إلى
إضافة
والصحية والخدمية المناسبة .
أنا اعتقد أن لجوء الموظف الدبلومداسدي إلدى
إي دولة يعني تقليل من شدأن وهديدبدة دولدتده
التي ابتعثته في دورا إداريدة ودبدلدومداسديدة

ودراسية خارج البلد لفترا تمتد أحيداندا لسدندوا ،
احتراما لشخصه وتقديرا لمواهبه وادبدل أي شديء
أخر اعترافا بوطنيته ،فلم يجازي الوطن بكذا فدعدل
مستهدجدن  .ولدذا أجدد مدن الضدروري أن تدندظدر
وزار الخارجية بجدية إلى هذا الموضو ،وتعدمدل
على دراسته بشكل يجدعدل مدن الددولدة ذا اديدمدة
فعلية تجاه الدول األخرى.
هناك معلوما بأن أكثر من  21إلى  25مدوظدف
في السفارا العرااية طلبدوا الدلدجدوء بدعدد اندتدهداء
عمدلده (والدحدبدل عدلدى الدجدرار  ،وجداء إجداز
الخمن سنوا لتسهل للبااين مستقبدال أمدر ذلدك )
إن المبعوث الدبلوماسدي يدعدد واجدهدة دولدتده أمدام
العالم الخارجي ,ولذا تضي دول الدعدالدم مدجدمدوعدة
معايير لعمل دبلوماسيتها منها الدكدفداء  ،اإلخدال
للمهنة ،والموهبة والقدر على المدحداور واإلادندا،
إضافة إلى الذكاء والفطنة والتوازن النفسي والدثدقدة
و اإللددمددام بددالددجددوانددب الددتدداريددخدديددة والددجددغددرافدديددة
والجتماعية لبالده وكدذلدك إتدقدانده إحددى الدلدغدا
األجنبية ,ومن أهم الشروط األساسية هدو اعدتدزازه
بالوطن وحبه لبالده والذود عن سمدعدتده والدوادوف
بوجه أعداءه وهو واجب مقدن .

من اقوال ....احيقار احلكيم
يا بني – يأكل ابن الغني حييية

فيقول الناس :للشفياء ككيليهيا.
ويأكلها الفقري فييقيول الينياس:
من جوعه ككلها.

إن أقدم نصوص القَصص واألمثال والحكم اآلرامية إطالقاً ،والتي ال موجوال لولوشوك فوي صوحوتوهوا والوتوي
وصلت إلينا ،قصة (أحيقار كاتب الملك سنحاريب وحامل أختاموه) ،سوجولوهوا خو رطواط آراموي عولوى إحودى
عشرة ورقة من البردي ،عثر عليها سنة ( )0918 – 0916في جزيرة الفيلة قورب أسووان الوموصوريوة
وترقى هذه النصوص إلى القرن الخامس ق .م .انه كتاب مكتوب باآلرامية بحوالي  511ق.م .أي بوعود
وفاة احيقار بقرن ونصف تقريبا ً والذي عثر عليه في إلفنتين بمصر العليا.
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يوم الفيلم العراقي
"اخلاص حبرية التعبري"

محمد كحط

تصوير  /باسم ناجي

DAG FÖR IRAKISK FILMVISNING

””YTTRANDEFRIHET
IDRF ,Babylon konst och kultur föreningen i samarbete med Mandeiska Föreningen i Stockholm , demokratiska rörelse. Irakiska Instituten och yttrande nätverk har den 12 september arrangerad en
kväll för filmvisning av irakiska filmer . ”SIDA som har finansierat
filmproduktion och producenten har fått det stödet för att
kunna visa filmer här—säger dr. Fuad Khorshid vid invigning
”av festivalen

ت ح ححا ر حححححة رلت ح ححتس ح ر ح ححح ح ح ححت رت ح ح ر
دس قت ط نة)رأقةمارج ح رتةتلح ر حلحفحقحة ح ر
و فن رتة حةو رمعر ج ح ر نحا يح ح ر ح ر
س كه مروتن حقح ح ر ح ح حة ر حاسح حقحت طح ر
حححححت قحح ر حح رسحح حح كححهحح ححم رو تحح ححةدر
اس قت ط ر لج ح ةتر حت ق ر ر سحا ر
و حهار حت ق رو ك رتح ح حت رأقح حم رسح ر
ح ر 81/2/9/81ر"سح ر حفح حلحمر
ألحار
حت ق ر خةصرت تس ر ح ح حت" ر ح رمحقحتر
ج ح ر نا ي ر ح رسح ح كحهح حم رح حتر
فحة رج ه رمنرأتنةءر جة ح ح ر حححت قح ح ر
ومنر ه نرتة ن ةرومح وح ح رححتسح ر
ح ت.
تاأتر فحة رتة نش ار طن ر حححت قح ر حمر
ر ل ق فردق ق رص ار لىرأ و حر ها ءر شحبرو ذسن رسحقحاح ر
د ار اةرزسنبرم لمر
م نرأجلرحتس ر ح ت.
وجةءترتحاهةركل ر ختجرسال رقةسمر ي سر ج ح رجةءر هة:رللتةس روتةسمرأ حةء رجح ححح ح ر
كمرأم نةر ن ةي رهذه رو شكتر
تةتل ر لفقة رو فن رس حان رأ رأ حبرتكمر ةكت ر كمرح
م ص لرإ ىر ألخ ةر أل ز ءر ر ج ح ر نا ي رت ار حت ق نر رس كه مر س حة ح حهحم ر حنحة.ر
أم نةر هذ ر رت نرأ المةر و ي رقص تةرتح تر نرمححةنحةة ر ححح حنحة رمحن ر ح حتول رو قح ح حةلر
اةيف روأ المةرأختىرو ةيق ر نرحتس ر ح ترو حت ر حجح حةهح حتض ر ح حةوحب روحا ر حفح حةدر
و ه شروها ر ةلر حة .))....
وأ ق ارتتق ةترمنظ ةتر ج عر ان رو ج ح ةت ر حححت قح ح رتحححاهحة رتحم ر حتل ر أل حال ر حلحىر
ر لم رخحة ج ركحةد /ر
د ح ن ر ر ف تةر ألو ى ر أل ال ر تو ي روه ر لمرتقةسةر/رإخت جرح نرك
إخت جر ح اركتسم ر لمر ةقر/رإخت جر ة ر ش سل ر لمر ح حجحةج /رإخحت ج ر ح حت ر حالح روتحححار
س ت ح رقص تةرتمر تلر أل ال ر ةيق ر ق روه ر لمرمهن ر ح ح ت ر /رإخحت ج رح حن رقحةسحم ر
حتس ر ح ترمةذ رتحار/رإخت جرستمارتل ل ر تس ر ح تر ه ارمن حظحت ر ح حلحفح  /رإخحت ج رمح ح حار
ح س رذ كتةرنهتر/رإخت جرح ة ر حل .
تححححا ر حتل ر أل ححال ر
أ حقحى ر حاكح ح ر ح در
خححح ححح حححا ر ححح ر
حححهححح حححةححح ر د سححح ر
ج ح رتةتل ر لفقة ر
و فن ركل ر ح حكح ر
تححححح حح ححت رو حح حححححهححار
حت ق رجةء ر ح حهحة ر
لل حح ر حح ححاء رسححقححا ر
حهار حححت قح ركحلر
شححكحححت رو ححح ححقحححاسحححتر
لمرتقةسةر/رإخت جرح نرك ر
ححح حححنحححظححح ححح رهحححذ ر
ح ححهححتجححة ر ححذسححنر
س ححححححح ر ححح ححح كححح حححار
شة ك ر سجةت ر لفقة ر حت ق ر رم لك ر سا رونخصرتة ذكتر ارسال رقةسحم ر حذض رتح حنحىر
رمنر أل ال ر خةص رتةن هةكةترحتس ر حح ح حت ر ح ر حححت ق رو حذض ر حمر
كتةر تلرهذهر ج
ساخترجها ًر ر ا درو ه ة ر ل هتجة رو ر خ ة ر أل ال روتنظ مر تووهة رحتصةًرمنهر لحىر
إنجةحر هتجة ر ذضرسق هرتجه در خص رت روهذ ر جهار كتسمرو ح لر فةنح رسح كحا رحح حهر
لاهر حت قروحتصهر لىرأ رس جةوزر نر رس تر هة.روكذ كرنخصرتة شكترو حت ة رمنظ ر

 Sidaر رسةه ارتشكلرك تر رإن ةجر أل ال ر ح ح ر
س حتلر رهحذ ر ح حهحتجحة روذ حك روح حن رمشحتو ر
تح تر ذضرد ح ح حه ر ح حنحظح ح روو حتت ر حه ركحل رسح حلر
نجةح.))....
مرقا ر ي سر ج ح ر نحا يح ح ر ح رسح ح كحهح حم ر أل ر
ةولرنةه رطاللرتةقحةت ر ح ود ر حلحزمح حل ر ح حخحتجر
سال رقةسم.
كةنار أل ال رتح ت رو نحكةسةر لح قحع ر ح ح سحةوض ر حذضر
سح حشحه ر ححح حنحة رو حكح نحهحة ركحةنحا رتححح ح حت ر حن روححاةر
و ر قار حتر حضروهمرم ق رتك نهةرج حةر
كةنارتحكسرأج ءرومآس ر حتول رو هحةل ر حذضر
ز ل ر حححح ححنححة رسحححححةنح رمححنححه ر صح ر ححقح ححل رو ححامححة ر
و خت لروك مر أل هره ر ةياةروه رم و رهذهر
أل ال .
كةنا ر ح حظحةت رمحتت رت حت ح رمحع رإتحا رمحخحتجح حنر
ت ق نر ر ة مر ن حة روكحةنحا رأ حالمحهحم رتحجح ح حا ر
وأ ف روت قةر ل قعر حت ق رت ت تهردو ر ت ش.

Ingmar Bergman

(Om att se film) Skuggorna rör sig,
vänder sina ansikten mot mig, vill
att jag ska uppmärksamma deras
öden. Sextio år har förflutit men
eggelsen är alltjämt densamma.

يقول السينمائي السويدي” اينغمر بيرغمان“
(عندما تشاهد فلما ) ظالل توتوحورك ،وتوتوحوول
وجوووهووهووم نووحوووي ،يووريوودون موونووي أن اولووي
اهتماما لمصيرهم .لقد مرت ستون عاما ولكن
الحافز ال يزال هو نفسه
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إصدارات

جملة متوز

عصام ميزر

صدر العدد  63من مجلة تموز الصادرة عون الجمعيوة الثقافيوة العراقيوة فوي
مدينة مالمو محتفية بأال دب الكردي حيث أفردت له ملفا موسعا ضوم العديود
من الدراسات إضافة إلى قصائد ولوحات توشكيلية لفنوانين كورد .ويوأتي هوذا
الملف من ضمن ملفات خاصوة تحتفوي باإلبوداع العراقوي المتمويز ،كموا جواء
بالمقال االفتتاحي وسبق أن أصدرت مجلة تموز أعودادا خاصوة بالكاريكاتيور
العراقووي والتووشكيل العراقووي إضووافة إلووى ملفووات بووأدب األطفووال والمووسرح
العراقووي .شووارك فووي ملووف أال دب الكووردي ،العديوود موون البوواحثين والكتوواب
والشعراء والتشكيلين الكرد حيث تطرقت دراسة للكاتوب مؤيود عبود الوستار
إلى الخط المسماري والكتابة الكردية في المملكة العيالمية والتي ظهرت قبل
أكثر من 8111عام قبل الميوالد علوى رقعوة جغرافيوة واسوعة توشكل هوضاب
وجبووال وسووهول فووي إيووران تووسمى اآلن خوزسووتان ،وامتوودت نحووو الووسهل
الجنوبي في العراق *بالد ما بين النهورين * وفوي الملوف أيوضا هنواك مقالوة
للكاتب عدنان رحمون عون دور الشخوصية الكرديوة الفيليوة شواه محمود علوي
الصيواني في تاريخ العراق المعاصر حيث امتدت نشاطاته ونتاجه ألكثر من
ربع قرن وهو مؤلف كتاب *اور بين الماضي والحاضر* وتطرق الكاتب إلى
النهاية المأساوية لهذا الباحث الجليل حيث هجر إلى إيران فوي عوام 0981
بتهمة التبعيوة اإليرانيوة .واحتووى الملوف كوذلك دراسوة عون كتواب اللهجوات
الكردية الجنوبية لمؤلفه د.إسماعيل قمندار وهناك مقالة للكاتبة تارا إبراهيم
في ذكرى رحيول الكاتوب علوي بابوا خوان حيوث تطرقوت إلوى نوشاطات الكاتوب
ومؤلفاته الكثويرة .وللوشاعر جوالل زنكابودي نوشرت  7قوصائد وهنواك أيوضا
قصائد للشاعر بدل رفو حملت عنوان قصائد في المهجر
وفوووي بووواب القوووصة نوووشر للكاتوووب ماجووود الحيووودر قوووصة بعنووووان *بوووشراك
كردستان ..سأفوز بعرب ايدول *وقصة للكاتب محمد سليم سواري بعنوان

ومضات شعرية للشاعر

*خسر رأسه حقا* وقد حفل الملف بالعديد من اللوحات التشكيلية حيث زين
الغالف االول لوحة للفنان سيروان باران والغالف األخير زين بلوحة للفنان
روستم ئاغله .حفل العدد بدراسات منها مقالة للكاتب د .جواد بشارة حملت
عنوان * معضلة الخلوود بيون العلوم والخرافوة فوي الكوون المرئوي .ول سوتاذ
محموود المنووصور نووشر بحووث عوون* فوون الكاريكوواتير الووصحفي ..مؤيوود نعمووة
نموذجا * تطرق فيه الى الجذور التاريخية لهذا الفن وماهيته وتطوره عبور
التاريخ و االتجاهات المعاصرة فيه .وهناك دراسة للكاتوب د .رسوول محمود
رسول بعنوان من بغداد إلى الحي الالتيني في باريس*لحظات حب*تعبيريوة
والدراسة عن الفنان التشكيلي العراقي زياد جوسام وعون لوحاتوه ومعرضوه
األخير في الحي الالتيني في باريس .كما نشر في العودد قوصة مترجموة مون
الدب االسكندينافي للكاتب تور أوكه برينغ فيرد من ترجمة السيد علي سالم
والقصة بعنووان* الرجول الوذي جموع وقوائع األول مون أيلوول .0973الجديور
بالذكر إن مجلة تموز فصليه وصدر العدد صفر منها في عام .0991

فائق الربيعي

السويد  -مالمو  /فاضل زياره

اصيد الومضة لحظة جمالية ،ادصيد مكثفدة بدذاتها تجدسد
موافا وتعبر عن حالة بسيطة أو مركبة أو إشكالية.

الومدددضة ،ادددصيد الندددض
والدهددشة فددي أنقددى معانيهددا،
بددددل هددددي اكتمددددال المعنددددى
الدددددشعري .وهدددددي ادددددصيد
الددصم اليجددابي .ومددضة،
بدددرق خددداطف فدددي فدددضاء
الندددد الددددشعري ،تعدددددد
آراء النقاد حولها ،فهناك من
يدددرى بدددان هنددداك إشدددكالية
تتعلددع بمددسالة التحقيددب فيمددا
يخد اددصيد الومددضة ،أو
اختطاف اللحظدة فدي الحددث ،حيدث إن هدذه القدصيد ليدس حديثدة تمامدا،
وهي ليس الحلقة األخير في التحول الشعرية العربية ،بينمدا هنداك مدن
يقددول ،بأندده ل يوجددد شددكل خددا يددسمى بالقددصيد القددصير أو الطويلددة،
فالقصر واإليجاز ليدن سدمة مدن سدما الحداثدة ،بينمدا يقدول آخدرون بدان
ادصيد الومددضة هددي وليددد عدصر المعلوماتيدة ،ذهددب البعددض األخددر إلددى
القددول بددان القددصيد القددصير ليددس اختراعددا عربيددا وهندداك مددن رأى فددي
اصيد الومضة بأنها اصيد المثقفين النخبة ول يمكن إلنصاف المثقفين أن
يتعاملوا معها.

إليكم نصو تميز باإليجاز واإلحكدام اللغدوي والدضبط
البالغي والدللي للشاعر فائع الربيعي
 1في أحضان التساؤل
هجي الفقر
وطال نومه
 2دثرتني برداء الماء
واال ل تخشى
البلل
 3خطواتي أشبار من الليل
ل تتسي ال
للحرية
 4مشي متكئا
على نبضي
وحروفي
ابلة حانية للوطن
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نشاطات رابطة املراة العراقية  /فرع يوتوبوري
عقد رابطة المرأ العرااية في يوتبوري مؤتمرها التاسي بتاريخ  2أكتوبر 2112
والذي افتتح بوافة حداد على أرواح شهيدا وشهداء الحركة الوطنية العرااية.
وساد المؤتمر روح النقاش المفعم بالمسؤولية العالية والديدمدقدراطديدة وتدبدادل اآلراء
والمقترحا بإيجابية من اجل تطوير عمل الفر ،والرتقاء بالنشاطا المقبلة.
كما جدد المؤتمرا دعمهن وتضامنهن مي المرأ والطفولة العرااية وشدخدصدن مدا
تتعرض له من سلب وانتهاك إلنسانيتها وحقواها  ،وأعلن تضامنهن مي شعبنا وما يمر
به من أحداث وظروف صعبة .
وأكد األخوا على مواصلة الدعم لمكتبة الطفل في كركوك ودعم النشاط في مجدال
النازحين وبحدود إمكانيا الفر.،

واختتم المؤتمر بانتخاب هيئة إدارية جديد  .وبدعم من رابطة الدمدرأ
الددعددراادديددة  ،فددر ،يددوتددوبددوري م السددويددد وزع د يددوم الددثددالثدداء
المصادف ٠١م ٦١٠٢ /٠١في مركز ( صقر اريش ) الذي تدقدطدنده
عوائل نازحة من تلعفر  ،الزي المدرسي للفتيا الدطدالدبدا بدهددف
تخفيف األعباء المالية التي ما زال تعاني منها هذه العوائل بدالدرغدم
من مرور أكثر من سنة عدلدى ندزوحدهدم والدذي كدندا عدلدى تدواصدل
مستمر معهم بغية التخفيف من معاناتهم ودعمهم بكافة السبل لدمدجدهدم
في المجتمي الجديد الذي اجبروا على العيش فيه بعد أن أرغموا عدلدى
ترك بيوتهم وذكرياتهم في ديارهم نتيجة اإلرهاب الداعشي.
وتأتي هذه المبادرا بدعم الفتيا الطالبا لديمومة استمرارهن فدي
مدارسهم وإكمال دراستهن لكي يعشن حيا طبيعية أسو بأارانهن مدن
الطالبا  ..فالكثير من العوائل تلجأ إلى حرمان بنداتدهدا مدن الددراسدة
بسبب العوز المالي .

نشاطات اجلمعية العراقية يف لينشوبينك

من الفعاليات األساسية الوتوي توقويوموهوا الوجوموعويوة الوعوراقويوة فوي
لينشوبينك هو دورات تدريبية في قاعة تونوفووش ومونوهوا توجوموع
لنساء الجالية العراقية في الوموديونوة إلعوداد الوموأكووالت وتوبوادل
الخبرة بين أعضاء الجمعية وهي بمبادرة من اللجنة االجتماعية
في الجمعية.

تصوير نجاة العاني
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نشاطات اجلمعية الثقافية يف ماملو
فاضل زيارة  /ماملو

الجمعية الثقافية العراقية في مالمو جمعية تفردت بإبوداعها واحتاللهوا لمركوز الريوادة المتميوز
بين الجمعيات العراقية في المملكة السويدية ،ويشار لها بالبنان على كافة األصعدة وذلوك مون
خالل ما تقدمه للجمهور العراقي من نوشاطات متمويزة توضفي الجديوة والحنكوة وتقودم الخوبرة
ألغلب الجمعيات العراقية.
تعددت نشاطاتها وشملت كل ما هو خدمة للوطن – وإظهار وجهه الناصع في مجال السياسوة
واالقتووصاد والفوون – عووون فووي الوودعم المووادي والمعنوووي ألبنوواء شووعبنا الماسووك علووى الجموور
والمكتوي بنار الفساد والطائفية المقيتة – عونا للشعب الصابر من أجل تحقيوق الحلوم – حلوم
الحريوة والعدالوة االجتماعيووة واالنتوصار علووى آفوة اإلرهواب وتحقيووق وعوي متموويز لودى أبنوواء
الجالية العراقية في السويد .وداللة ذلك كثرة الفعاليات النوعية وكم النوشاطات خوالل اقول مون
شهرين –
أوال – فووي  1106 19 – 03أقامووت الجمعيووة حفوول فووني موسوويقي بمناسووبة عيوود األضووحى
المبارك خاص بالعوائل فقط وقد شارك فيها الفنان شاكر زويد والفنان ابو نجيب.
ثانيا – في  1106 – 19 – 07أقامت الجمعية بالتعاون مع جمعية المرأة العراقية رحلة إلى
HÖLLVIKENتضمنت عرض فلم خاص بمرض االيدز ،ثم تنواول طعوام العوشاء
مدينة
وأخيرا قدمت سهرة رائعة مع الفرقة الفنية الموسيقية .وكان المبيت هناك والعودة في اليوم الثاني.
ثالثووا – فووي  1106 – 19 – 13استووضافت الجمعيووة المفكوور اإلنووساني غالووب الووشابندر فووي أمووسية بعنوووان (الوضووع السياسووي الحووالي فووي العووراق وآفاقووه
المستقبلية).
رابعوا – فوي  1106 – 19 – 15أقاموت الجمعيووة بالتعواون مووع جمعيوة الموورأة حفول موسوويقي لفرقوة أنغووام الوسومرية القادمووة مون بغوداد ،وذلوك علوى قوواع
ة Mellesinكمووا قوودم عوورض أزيوواء للمووصممة وفوواء الووشذر
القادمة من بغداد ايضا.
خامسا – في  1106 – 01 – 10استضافت الجمعية بالتعاون موع
جمعية النخيل الودكتور خزعول الماجودي فوي أموسية بعنووان (تاريوخ
األديان من وجهة نظر علمية من عصور ما قبل التاريخ والوى اآلن
وما هو مستقبلها).
سادسوووا – فوووي  1106 – 01 – 19أقاموووت الجمعيوووة حفووول فنوووي
موسيقي خاصة بالعوائل بمناسوبة يووم الهالويون شوارك فيوه الفنوان
السوري عمار حبيب والفنان أبو نجيب .كما توضمن الحفول فعاليوات
مختلفة (عروض أفالم ولعبة الدنبلة وتوزيع الحلويات ل طفال).
وهكذا تؤكود لنوا الجمعيوة الثقافيوة العراقيوة فوي موالمو ،بأنهوا مركوز
ثقافي وطني مثابر من مهامه إشاعة روح المحبة واأللفة بين أبنواء
الجالية العراقية في السويد وترسويخ الوروح الوطنيوة بينهوا .فوشكرا
للقيمين عليها وألف شكر للمساهمين في نشاطاتها.
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الربملان العراقي

يدرج فقرة «حظر الكحول »في آخر لحظات التصويت على قانون البلديات ..من المستفيد؟

بغداد
في محاولة لتجنب غضب المتعرضين ،مرر مجلس النواب في
جلسته التي عقدت السبت  11أكتوبر " ،1106فقرة" خالل
اللحظات األخيرة من التصويت على قانون واردات البلديات،
تتضمن "حظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية
بكافة أنواعها".
فيما أثار التصويت على القانون جدال بين األوساط البرلمانية
وبالذات من نواب األقليات الدينية ،تقدم أعضاء في ائتالف
دولة القانون بالتهنئة إلى مراجع الدين والشعب العراقي
بمناسبة إقرار القانون ،الذي كانوا قد اقترحوه على اللجنة
القانونية النيابية.
ووفقا للمعطيات ،فإن معظم أعضاء مجلس النواب يتعاملون
بـ"ازدواجية كبيرة" مع القوانين التي تعرض للتصويت؛ ففي
الوقت الذي يؤجل التصويت على مشروع قانون "التخلي"
عن الجنسية المكتسبة ،عن طريق اإلخالل بالنصاب القانوني
للجلسة ،يصوت بعد نصف ساعة ،على منع المشروبات
الكحولية في عموم البالد ،عدا إقليم كردستان.

وترك المدونون في مواقع التواصل االجتماعي ،مجريات ووقائع التطور
األمني في قاطع عمليات الموصل ،لصالح تسليط الضوء على
قانون"حظر الكحول".
إذ يرى ناشطون مدنيون ،إنها "تتعارض" مع الدستور العراقي ،الذي
يقر باحترام الحريات ،ويرون أن تطبيقها "سينعش" تجارة المخدرات
الممتد من أفغانستان مروراً بإيران وصوالً للعراق.
وكتب الصحافي قيس حسن عبر صفحته على فيسبوك ،إن "حظر
المشروبات بهذا التوقيت وعبر زجه كقرار في قانون البلديات ،وليس
في نسخة منفردة هو فعل قام به برلمانيون عباقرة هم باألساس تجار
مخدرات" .ويضيف "(المملكة العراقية اإلسالمية) اكتملت اليوم ،فمباركٌ
للجارتين إيران والسعودية".
أما المدون علي وجيه ،فكتب على صفحته" :األمر بسيط ،ال يتعلق
بالخمور ،يتعلق بالحرية الشخصية ،ويتعلق أيضا بازدهار خط المخدرات
والحبوب" .ويضيف ،إن "حظر الخمور ،سيزيد من تهريبه وتعاطيه
أيضا ،وستتحول المنازل إلى بارات".

كقليات العراق املصدومة..
اختبار للوحدة بعد هجوم املوصل
شفق نيوز /لن يشعر بهنام أبوش بأي حال من األحوال بقدر أكبر من األمان
إذا طردت القوات العراقية تنظيم الدولة اإلسالمية من معقله في الموصل.
لذلك يعتمد هو و 311مسيحي آشوري آخرين على أنفسهم في القوة شبه
العسكرية التي يقودها.
يقول أبوش إن بعض أعضاء طائفته اآلشورية وهي واحدة من األقليات

المتشددون بساعات قليلة لكن أبوش قال إن الرحيل المفاجئ لقوات

الدينية والعرقية العديدة في العراق ت ُركوا يواجهون مصيرهم عندما اجتاح

البيشمركة التي تسيطر عليها حكومة إقليم كوردستان العراق أظهر إلى أي

التنظيم المتشدد شمال العراق قبل نحو عامين.

مدى يتعين على األقليات الدفاع عن أنفسها.

واآلن مقاتلوه عازمون على حماية البلدات والقرى المسيحية في منطقة

وأبوش اآلن قائد قوة آشورية يقول إنها لم تحصل سوى على نصف األسلحة

الموصل دون التعويل على أحد بينما تشن القوات الحكومية العراقية وقوات

التي تحتاجها من السلطات وتعتمد بشدة على التبرعات من المسيحيين

أخرى هجومها الستعادة المدينة القريبة.

العراقيين الذين يعيشون في الخارج.

ودائما ما كانت األقليات القديمة جزءا ال يتجزأ من النسيج االجتماعي المعقد

ويعد أبوش رجاله في مضمار حواجز بساحة تدريب جبلية صغيرة تبعد 03

للعراق .وستمثل مواقفها من الحكومة في بغداد وإعادة دمجها في المجتمع

كيلومترا فقط عن مقاتلي تنظيم الدولة .ومهمتهم هي طمأنة السكان المحليين

بعد االضطراب الذي أحدثه ظهور الدولة اإلسالمية اختبارا لتعهدات زعماء

بأن عودتهم إلى منازلهم في المناطق التي يتم طرد المتشددين منها ستكون

العراق بتوفير االستقرار بعد حملة الموصل.

آمنة.

لكن تجارب أبوش توضح لماذا ال توجد ثقة تذكر لدى عدد كبير من األقليات

يقول آخرون إن هجوم الموصل سيفيد العراقيين من جميع الطوائف.

– التي تتراوح من المسيحيين واإليزيديين إلى التركمان والشبك – في

“ فالهدف اإلجمالي لهذا الهجوم هو إعادة الناس إلى منازلهم بأمان ال أن

الحكومات اإلقليمية والمركزية.

نتخلى عنهم -المسيحيون والشيعة والسنة والجميع”.

وتمكن كثير من سكان قرقوش وعددهم  55ألفا من الفرار قبل أن يصل
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مووعزت فن /ودب/علوم

يوسف العاني

يوسف العاني ( 0يوليو  01 -0917أكتوبر  ،)1106وهو
ممثل ومخرج وفنان عراقي مشهور .نشأ في محلة بغدادية
شعبية قديمة تعرف بـمحلة (سوق حمادة) وسط بغداد ويبدو
أنه قد أخذ الكثير من أصول وركائز وأشكال كتاباته
المسرحية من أجواء ومالذات محلته تلك .توفي في إحدى
مستشفيات األردن في تاريخ  01تشرين األول .1106ولد

مسرحية طويلة أو من فصل وشارك في صناعة السينما العراقية ومثل في بعض

في عنة في محافظة األنبار في عام  0917ثم أنتقل أهله إلى

أفالمها.

بغداد في طفولته .عمل مدرسا معيدا في كلية التجارة

وأسهم العاني في اثراء الساحة الثقافية العراقية وعرف بنهجه الواقعي النقدي في

واالقتصاد بعد تخرجه من جامعة بغداد عامي -0951

أعماله المسرحية والسينمائية والتزامه بالتعبير عن هموم الفئات المسحوقة في

0950م ،لإلشراف على النشاط الفني في الكلية .أسس فرقة

المجتمع العراقي ،وبقدرته على التقاط خصوصيات الحياة العراقية وشخصياتها

الفن الحديث مع الفنان الراحل إبراهيم جالل وعدد من

الشعبية التي يقدمها في مواقف تحتوي على لمسة من النقد والسخرية التي يبرع

الفنانين الشباب .0951مارس النقد الفني في عدة صحف

العاني في استخدامها .وشارك في العديد من المهرجانات العربية والدولية مثل 'أيام

منها األهالي والشعب واألخبار .كتب أكثر من خمسين

قرطاج المسرحية' في تونس و'مهرجان المسرح التجريبي' في مصر و'مهرجان
الشباب السينمائي' في سويا وغيرها.

يف مخسة كعمال رمست بفن الغرافيتي..

مقاطع شعرية حتتج على عبارات الثأر العشائري يف بغداد
ان يأ)ي إلج الل ح الح (ل بوال ال خ ان بغلادع يصادفه هيا املق ع
للااع ص اء للف " :يا صاحب  /باااس حتن ايق ت الفيادق /يةللا
ً
ُ
ل وت /..ة بت أغييل!"ع يالصا ع ان الغ افي عاج الجلاو اليس
ت اقاطع
يصله املاو ان جهل احل علنع فهو ان ن ااع ال ال
يع (ل اي خ ل ي لات ال عاليل االت ل وت الاع الع اق ع ال لي ت
ً
ً
حليثا تحت ا م "الجلوان لوست لثاوات العاا "ع وفضا لتلحلاو
االج اع ب ابل ع اوات الثأو العاا س عاج الجلوان يأبواب امليازل
الفصواات ال تحص بتن أف اد ان املج ع .ي لأت ال عاليل ان جال
ال خ عيل الل ح ّ الح ّ(ل دجهل احل علنك ب م اق ع الااع ص اء
للف امليةوو أعتهع يبعلها إلج ح ّ الست دال و ج ك ب م اق ع الااع
عا الح ي ع ي ال صافل أة ف (ق الع و م ااع ال اليو الثانيع
اب لاء ان الحا ط اليس يحيط الع الاع الليل هياك اع اق ع
ّ
للااع ةيال أح لع ّ
املؤدس إلج ح
ثم إلج الل ح ّ اليع اليل ب الجس
ً
بغلاد الجليل دحيث اق ع الااع فوزس ة (مكع يألت ا كان ل ا ال عاليل
د الل ياود فلس تن دجهل الجااعل املسقيص (لك اع اق ع الااع
صتح فا ق.
يأة ف (ق الع تي يي هيا النااط عاج الاو يواتن ان الص اح إلج
املساءع التهت اليو الثالث بألي صوو تيكاو(ل لاع اء يفيالتن جواو هيه
ّ
ااع الع حيث )اك ال (ق ان و وس بوت الاع الااع حسا الس اس

اليس أداو الع ع يال يان اح ل و(اض زاي اص م ااع الع يال يالتن
اح ل لالل ياح ل يحيل الليين ل يا ااع ال الف سل ان فن الغ افي ع
ياملص م حسا فتح الف اط صاح اإلل وغ افيك ال ع ( ي الفاص
بال عاليل.
ي اوا ع ال واص االج اع أياد لاي ون ياليلون ب يعل امل ادو
ً
( ا ان املج ع
يهلفهاع يعلها ال عض ل و لجع الع الثقا
ياا تتهع حيث املق ع الاع س امل و ب (قل حلاثيل عيوان لتح واج
امللني.
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جائزة حرية الفكر لأليزيديتني نادية وملياء
ارر البرلمان األوروبي ،منح جائز “ساخاروف لحرية الفكر” لنيزيديتين نادية مراد ولميداء عجمدي بدشار،
تقديرا لمواافهما اإلنسانية ،ونتيجة لما تعرضن له من أعمال وحشية على يد عصابا “داعش” .وبات مراد
وعجمي وجهين من وجوه الدفا ،عن اليزيديين بعد أن خطفهما اإلرهابيون وحولوهما إلى سبايا على غرار
آلف النساء اللواتي ذهبدن ضدحايا السدتعباد الجندسي .واالد مدصادر صدحفية :إن اختيدار رئيدن البرلمدان
األوروبي مارتن شولتز ورؤساء الكتل السياسية ،نادية مراد ولمياء عجمي حدصل يدوم الخميدن المدصادف
 ، 2112 / 11/ 25على أن يعلن فوزهما بشكل رسمي خالل جلسة موسعة لحقا ،مبيندة أن الجدائز تكافد
كل سنة أبرز المدافعين عن حقوق اإلنسان.

شييييييارع الرشيييييييد
صددادف يددوم الددسب 2112 / 11 / 22
الدددذكرى المئويددددة إلنددددشاء اادددددم شددددار،
عددصري فددي بغددداد وهددو شددار ،الرشدديد
الذي تعدد أسماؤه حتى استقر على هدذا
السم الذي منحه شهر واسعة في البلدان
العربيددة  .واددد كددان هددذا الددشار ،بمثابددة
السجل التاريخي لمدينة بغداد بمدا عاصدر
وشدددددهد مدددددن أحدددددداث  .وهدددددو الوجددددده
الحضاري لها بما حدوى مدن أبنيدة اديمدة
وحديثة ومرافع متنوعة واسواق وخانا
ومقاه وجوامي.
بوشر العمدل فيده مندذ العدام  1212وتدم
افتتاحه من ابل والي بغداد التركدي خليدل
باشا فدي  23تمدوز  1212وحمدل اسدمه
بددالتركي م خليددل باشددا جدداده سددي م وتددم
إنددشاء وفتددح الددشار ،ألغددراض عددسكرية
بحتة تتعلع بتسهيل مرور اطعا الجيدش
التركي من شمال بغداد عند الباب المعظم
إلى جنوبها عندد البداب الدشراي للوصدول
إلددى جنددوب بغددداد بهدددف إيقدداف زحددف

القوا البريطانية المتقدمة من الفاو والبصر لحتالل بغداد والسيطر عليها.
شار ،الرشيد منذ بدايته كان يزخر بأبرز األبنية والمثابا من بينها دوائر الدولة والجوامدي
واألسواق والمطاعم والمحال التجارية واألسواق المتفرعة من سوق الشورجة الكبدير ومدن
الشار ،نفسه.

الشاعرةJasnasofijaKosanovic :
ترجمة :واثق ابراهيم محمود

عندما يتحدث الزمن بنبرة حزينة وقاسية
عندما تسمع أنين الحجر
عندما أم الربيعين تقبل أبناءها من الخدود
وهي ترى أبيات الشعر تقف صماء مثل الحجر
عندما يمر أمامنا صوت أبدى مدوية الموصل تتحرر
لنتذكر األزمان وكيف األلم يغلي ويتقد ألجل الحرية
أجمل مدينة ،روح األرواح ،تقسم باهلل بأننا باقون وسننهض
عندما ترى الميت ملقي في النعش
تراه أمه وال يمكن تقبيل يده
وعن بعد تراقب مراسيم الجنازة بحزن
ذهبت بعيدا لذلك المكان التي كانت به الوالدة
انه الوليد الموصل
سعيدة بوالدة ابنها تملكتها السعادة وهي تداعب ابنها يكبر ويكبر

كمثال سويدية
Kan inte alla oavsett sin
förmögenhet för att köpa en ung
man som gick på .

*ال يستطيع إنسان مهما بلغت ثروته كن
يشرتي شبابه الذي مضى ..

*De flesta av de katastrofer som
orsakats av det minsta vi säger ja
snabbt, inte långsamt och inte
säga ..

معظم كوارث الدنيا سببها كننا

*

نقول نعم بسرعة  ،وال نقول ال ببطء ..
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هلجة بغداد وتبدالتها
احلكيم البابلي

حين وفَدَت اللغة العربيوة الفوصحى إلوى العوراق موع الغوزو اإلسوالمي،
امتزجت شيئا ً فشيئا ً مع لُغات ولهجات وادي الرافدين ،وكانت النتيجوة
والدة لهجة عامية عراقية تحمل في عمقها الكثير من ترسبات اللغات
المحلية القديمة ال ُمنودثرة وغوير ال ُمنودثرة ،والوتي كوان ال يوزال الكثيور
من ُمفرداتها متداوالً في وادي الرافدين مثل اللغة السومرية واألكديوة
واآلراميووة وتفرعاتهمووا ،وكووذلك التركيووة والفارسووية وغيرهووا .وربمووا
يتبيوون لووسامع تلووك اللهجووة العاميووة بأنهووا تختلووف اختالفووا كبوويرا ً عوون
العربية الفُصحى ،وهي كانت كذلك بالفعل وال زالت.
وكددأي لةغددة حيددة أخددرى كددان لهددذه العاميددة -وبمددرور الددزمن -تعابيددر
ومشتقا و ةمفردا واصطالحا جديد تتبددل وتتغدير بدصور تلقائيدة
دون اددصدية مددن ا تبددل متكلميهددا ،حيددث هددو شدديء طبيعددي أن يددستحدث
النددان دائم دا ا تعددابيرا ا جديددد تخدددم غايدداتهم واحتياجدداتهم اللغويددة كددل
عشرين أو ثالثين سنة وربما أاصر بكثير ،وعلى سبيل المثال فاللهجدة
العامية البغدادية بداية القرن العدشرين كاند تختلدف بدصور ملحوظدة
عن عامية بغداد في منتصف ذلك القدرن زمدن الخمدسينا والدستينا ،
كذلك تختلف مي عامية بداية القرن الواحد والعشرين!.
ويلجددأ النددان عدداد إلددى الدددم والتددأليف والتددصغير والتحريددف والددب
الحروف واإلدغدام واإللدصاق مدن أجدل التعبدير عدن أفكدارهم بدصور
ةمختزلة وسهلة واألهم أن تكون مفهومة من ابتل ال ةمتلقي أو الدسامي فدي
الطرف اآلخر .وأحيانا ممكن إيصال الكثير في كدالم اإلندسان العراادي
مددن خددالل كلمددة واحددد أو كلمتيددن مثددال :جيبلددة تتددن ،لتلددح بالزلطددة،
دهلة ،دتجة دبنكت  ،لزكة ،ةجك النداف ،دثو ،لوتدي ،دالغجدي ،إمحدسقلهة،
إم ت
طفي ،مضروب الجلو … الخ.وال ةمرااب الدايع لعاميدة العدراق يجدد
فيهدا الكثدير مدن األمثدال والدشعر الدشعبي والفدصيح واألادوال المدأثور
و ةمختصر بعض الحكايا الدشعبية أو حدتى العالميدة ،إضدافة إلدى الكدم
الهائل من ال ةمفردا والكلما األجنبية على اختالف أنواعها والدتي تدم
تحويرها بحيث أصبح تةلفظ بطريقة خاصة ةمختلفدة عدن مدا تةلفدظ فدي
لغتهدددا األصدددلية الدددتي اشدددتق منهدددا ،مثدددال :كلمدددة ( فةددد كدددال )
ويددستعملها العراايددون فددي وصددف الددشيء الجديددد الددذي يةدددهش النظددر
ويأخذ األلباب ،بينما هذه اللفظدة ةمدشتقة مدن الكلمدة اإلنكليزيدة ( first
( جنتلة) للرجل المرصو البنيدان القدوي
 ،!! ) classاو اولهم
العدددضل المتماسدددك بددددنياا ،بينمدددا أصدددلها مدددن الكلمدددة اإلنكليزيدددة (
 .)gentlemanوهكذا دواليك.

طر آخر نفسه "كاألطرش في الزفة"
ولهذا اد يجد السامي العربي من اة ٍ
كما يقول المثدل ،حيدن إندصاته للعدراايين وهدم يتكلمدون فيمدا بينهدم !!،
عكددن العرااددي الددذي يفهددم غالبيددة اللهجددا والعاميددا العربيددة مددن
مصرية وشامية وخليجية ولكدن ربمدا سيدصعب عليده  -نوعدا ا مدا -فهدم
عاميا شمال أفريقيا.
تشير جميي المصادر أن لهجا بغداد وغالبية العراق فدي زمدن الدولدة
العباسية كان متقاربدة جددا ا وتدشبه إلدى حدد مدا اللهجدة الدتي يتكلدم بهدا
اليوم يهود ومدسيحيي بغدداد  -مدن بقدي منهدم ومدن هداجر ،كدذلك هدي
تشبه لهجة أهل الموصل وأهل تكري وما حولها.
في أحدداث التدأريخ المتدأخر ل يعلدم الكثديرون عدن النقدالب الحقيقدي
الذي حدث على لسان أهل بغداد الدذي أمدسى اليدوم لدسان أهدل العدراق
و ةم توحد لهجاتهم ،فمنذ ة حادث فيضان وطاعون داود باشدا ال ةكرجدي عدام

 ،1231حيددث ته تلددكت تج د ةل أهددل بغددداد مددن المددسلمين ،بينمددا أتبع د الملددل
األخرى طريقدة ( الحميدة) أو مدا يةدسمى بعدزل ال ةمرضدى ( الكرنتيندة )،
وهي تسمية متأتية مدن اإليطاليدة (كاروند ) ،وتعدني األربعيدن يومدا ا مدن
عزل ال ةمرضى عن األصحاء ،وكان اد أتبعها و ت
طبتقتها اليهدود والندصارى
بدسبب الت تمدان الحدضاري للملتدل البغداديددة مدن غدير المدسلمين وانفتاحهددا
على الخارج ،وعلمها ال ةمسبع بتلك األمور والحتياطا والوااية ،والتدي
حفظددد لهدددم – بالنتيجدددة  -حيددداتهم ووجدددودهم وندددسلهم مدددن األمدددراض
واألوبئة ،والل من ندسبة ضدحاياهم ،فمكثدوا ةمدرابطين ،يحملدون اإلرث
البغدادي ال ةمسترسل مدن الحقدب الدسابقة ،والدذي أنقدرض بدانقراض أهدل
تلدك الحقدب التاريخيدة .وكدداد بغدداد -حينئد ٍذ -أن تكددون أثدراا بعدد عيددن،
مثلما مدائن سامراء وواسط والكوفة ،أو أبعدد مدن ذلدك تاريخيدا فدي أور
سدكانها حدتى وطدأ  11ألدف سداكن ،وأن
وأريدو ولكش ،وأنخفدض عددد ة
الحيا لدم تةبعدث فدي بغدداد كحاضدر حدتى بواكدير القدرن العدشرين ،ولدم
يتكددددددداثر أهلهدددددددا -حينئددددددد ٍذ -أكدددددددثر مدددددددن  21الدددددددف سددددددداكن!!.
إن لهجة بغداد كان مثل السد التراثي الذي دمره طوفدان وطداعون داود
باشددا عددام  1231حيددث مكددث البغددداديون والددسوامر ( أهددل سددامراء)
والتكارتة (أهدل تكريد ) والمدصالو (أهدل الموصدل) أةمنداء عليهدا حتدى
ذلك الحين ،ومكث بعضها اليوم فدي الموصدل وتكريد  ،وهدي تةحداكي -
إلى حد ما -لهجة يهود بغداد التي حافظوا عليهدا حدتى تدسفيرهم القدسري
األخير عام  ،1251والذي أفقد بغداد أثراا هاما ا من تةراثها اللساني.
واد حاول بعض اليهود العراايين جمي تلك اللهجة البغدادية في إسرائيل،
ومنهم البروفيسور (شموئيل) سامي موريه ،وهو باحث أكداديمي عراادي
ورح د تل عنهددا سددنة  .1251درن
يهددودي ةولددد فددي بغددداد عددام  1232ت
العربيددة فددي القدددن ،وحددصل علددى الدددكتوراه فددي لندددن ،أسددتاذ جددامعي،
حصل علدى الكثدير مدن التقددير فدي إسدرائيل لجهدوده فدي بحدوث الثقافدة
العربية وهو يتحدث عن الطريقدة الدتي حدافظ بهدا مدسيحيو ويهدود بغدداد
على أرواحهم من خالل (الكرنتينة) الدتي لدم يعدرف ضدرورتها وفائدتهدا
أخوتهم المسلمين ،نقرأ للراحل د .علدي الدوردي فدي كتابده (دراسدة فدي
طبيعة المجتمي العرااي) اوله [ :كان الهند منبعا ا لكثير مدن األوبئدة كمدا
هددو معددروف ،وكثدديرا ا مددا كددان الوبدداء ينتقددل منهددا إلددى العددراق بددصور
ةمباشدر أو عددن طريددع إيددران ،مددن خددالل الزيددارا الدينيددة ونقدل جثددث
الموتى لدفنها في مرااد أئمدة الدشيعة ،وكاند النزعدة القتدتريدة ال ةمدسيطر
على أكدثر سدكان العدراق (مدن المدسلمين) مدن العوامدل الفعالدة فدي ندشر
الوبدداء بينهددم ،فهددم كددانوا ينظددرون إلددى الوبدداء كأندده نددو ،مددن (القددضاء
والقدددر) الددذي كتبدده م عليهددم ول منددا مندده! ،فددإذا جدداءهم الوبدداء
صاروا تجاهه كاألغنام في المجدزر  .وادد ذكدر الدسائح (ولدشتا ) :أنده
عندددما وصددل أخبددار الطدداعون إلددى بغددداد عددام  ،1231بددذل القنددصل
البريطاني جهودا ا جبدار إلاندا ،الوالدي باتخداذ التددابير الحتياطيدة ضدده
وبدإعالن الحجددر الددصحي (الكرنتيندة) ،ولكدن  ..رجددال الدددين اإلسددالمي
منعوا الوالي من ذلك اعتقادا منهم بأنه ةمخالف ألحكام القرآن !.
باإلضافة إلى نكبا الفيدضان والطداعون يومئد ٍذ كدان هنداك اضدطراب
سياسي كبير جدداا بدسبب انتهداء ةحكدم المماليدك ،وادد تدم تعدويض النقد
الخطير في سكان بغداد بعد كل تلك النكبا والفواجي من خالل استيطان
البدو والريفيين فيها ،ومي حلدول القدرن العدشرين بزغد معده فدي بغدداد
لهجة عامية سلسة وبسيطة جديد تميل إلى البدداو القريبدة مدن الفدصحى
أةطلع عليها تسمية ( البداوي) ،وأعتقدد أن هدذه التدسمية متآتيدة أو ةمدشتقة
من ( البدو والبادية )!.
وحتى اللسان ( البداوي ) هدذا تغدير كثديراا وبدصور ملحوظدة مندذة بدايدة
سددكان بغددداد
الددسبعينا وإلددى حددد اآلن مددن خددالل غيدداب الكثددير مددن ة
األصليين الذين هداجر غدالبيتهم  -ةمدسلمين ومدسيحيين وصدابئة وغديرهم-
إلى خدارج العدراق هربدا ا مدن الجحيدم الدذي فتدح صدنابير لهبده مندذ عهدد
صدام وما لحقه أثناء الحتالل األميركي ولم يةغلقها بعد.
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عشاق عكد النصارى
من أكثر األشعار ال ةمغ ّنا التي نسجدوا حدولدهدا األسداطديدر
والحكايا  ،كان اصيد ( يدا راهدب الدديدر ) لشداعدر
مغمور  .انتشر بين مغنيّا العصر العباسي  ،غدنّدتدهدا
مؤنسة جارية بن المهدي كما تذكر الروايا  ،ووجددندا
لها ليلة في ( ألف ليلة وليلدة)  ،وغدنّداهدا الدمدصدريدون ،
وأنشدها أهل الشام  ،واشدتدهدر فدي مدقدامدهدا الدعدرااديدون
وأولهم شيخ المقاما محمد القبانجي .
ي مسدلدم جداء مدن
اائل هذه األبيا بتواتر األخبار  ،جند ّ
مصر أيام الخالفة العباسية وسكن ( عكد النصارى ) فدي
بغداد  ،ثم مدا لدبدث أن أضدحدى عداشدقدا ا فدي هدوى فدتدا
صة حبّ زلزلد ادلدبده كدان عدلديده أن
نصرانية  .وبعد ا ّ
ّ
فدحدن وبدكدى وشدبدك
يعود إلى بالده مي الجند العائدين ،
مدر بدك
عشره على رأسه  ،وسأل راهب الدير (  :هل ّ
اإلب ةل ) ث ّم تدحدسّدر عدلدى وصدل وتدوسّدل (  :يدا حدادي
عرج كي أودّعهم  /يا حادي العيدن فدي تدرحدالدك
العين ّ
األج ةل ) حتى آلمه العشع  ،وأودى بعقله وحياته

من مجلس األب انستاس ماري الكرملي في
عكد النصارى  .قال لي  :من الكرملي تعلمت
ي لقب الحنفي
العربية وهو من أسبغ عل ر
وقيل هناك مسجد تجاوره كنيسة  ،شيخ في
مجلس راهب  ،مسلم عاشق يصبو في هوى
مسيحية  .ال بُدر هناك من لغز عجيب يدفع هذه
العذابات نحو( سمراء من قوم عيسى )  ..ولو
كانت هذه السمراء تضرب بالناقوس لتفتك
بالقلوب !.

جوزفني حداد

وعندما غنّى محمد الدقدبداندجدي مدقدام ( الدندصدارى ) تدقددم
ي ببالغ يتهمه بدالدطدائدفديدة أيدام لدم يدعدرف
ي مسيح ّ
صحف ّ
العراق معنى الطائفية  .هناك اجتمي المدسديدحديدون فدي )
عكد النصارى ) وكتبوا بدالغدا ا بدأسدمدائدهدم واددّمدوه إلدى
المحكمة يعلنون واوفهم مي القبانجي  ،مدا دعداه أن يدردّ
لهم التحيّة بأحسن منها  ،ويةغنّي لهم (أنا مغرم بالنصارى
) بدددندددو ،مدددن المدددتدددندددان والدددعدددرفدددان بدددالدددجدددمددديدددل!.
ووجد الشيخ محمد سعيد الحبوبي وهو بركان هادر من
يمر في عكد النصارى فيستوحي من
الشعر والمشاعر ّ ،
ا
) الددعددكددد ( أحددلددى اصددائددده ويددندداجددي الددحددبدديددب اددائ دال :
فلو رأتك النصارى في كنائسها
صوراا ربّع فيك األاانيما
 ..ةم ّ
وهذا هو الشاعر البديي حافظ جميل أبو نوان العراق
تخطف جمار البه طالبة مسيحية اادمة من دمشع اسمها
) ليلى تين ( يلتقيها في الجامعة األميركية ببيرو
فيغازلها بقصيد رايقة غناها المطرب ناظم الغزالي ( :
يا تين يا تو يا رمان يا عنبة  /يا خير من حو
األغصانة والكتبة  ) ..وفي بي آخر ( حلف ة بالكرم يا
در ويااو ) ،و (
ليلى وبالتو  /وما ض ّم صدرك من ّ
يا تو ة يا لي ظ ّل التو مضجعنا  /وأن ليتك يا ر ّمانة
ترضعنا.
لم تكتمل القصيد  .اشتك ليلى إلى عماد الجامعة ما
تلقاه من مضايقا حافظ جميل ووشايا الطالب  .عاد
حافظ إلى العراق دون أن يظفر ل بليلى ول بالتين  ،غير
أن الحظ شاء أن يجتمعا بعد طول فراق ونوى حين
جاء ليلى للتدرين في دار المعلما ببغداد  ..كان
اللقاء في (عكد النصارى) واكتمل القصيد
وإذا كان عكد النصارى أشهر أحياء بغداد التي سكنها
المسيحيّون  ،فمن الملف إن أشهر منار في تاريخ بغداد
 ،منار جامي الخلفاء  ،سمق وشهق في هذا المكان
أيضا ا  ..ويوما ا حدثني الشيخ جالل الحنفي عن ذكريا

” جوزفين حداد" أول امرأ عرااية برتبة "كدابتن طيدار" تقدود طدائر عدام ،1242
في تلك الحقبة من الزمن يوم كان العالم منشغال بمحو آثدار الحدرب العالميدة الثانيدة
التي دمر معظم أوربدا ،وكاند المدرأ تعيدش حالدة السدتعباد فدي كثدير مدن دول
العالم ،أي ابل  27عاما ا كان امرأ عرااية تقود طائر مدنية ،متقدمدة علدى سدائر
األاطار العربية ودول أخرى في العالم.
يوم كان العراق حاضرا بقو في صياغة وتوايي ميثاق سدان فدرانسديدسدكدو إلنشداء
األمم المتحد  ،وكان للعراق صو مدوي في المحافل العالدمديدة ،لديدثدبد أنده مدهدد
اإلبدا ،والتحضدر والدرادي والدتدطدور ،ومدحدط رحدال الدعدلدوم واآلداب والدثدقدافدة
والفنون أجتترمحهةرإحاىر جت يار ا دس رحاسفة رصح حفح حة رقحة حا ر ح حه رأنحهحة فدي
 1242/12/17منح اإلجاز المرامة  23والتي تسمح لها بقيداد طدائدر الدتدي
كان تستعملها جمعية الطيران العرااية بعد أن أنهد 72سداعدة طديدران تدخدولدهدا
الحصول على الرخصة.
هذا نموذج واحد عن المرأ العرااية التي أبددعد وتدقددمد وأثدبدتد شدخدصديدتدهدا
وحضورها في كل الميادين منذ وا مبكر من القرن العشرين طدبديدبدة ،واداضديدة،
ومفكر  ،وأديبة ،وشاعر  ،ومهندسة ،و و و  ...في وا مازال المرأ في الدعدديدد
من البلدان العربية تعامل معاملة من الدرجة الثانية ..ولنسف الشديد اليوم تتدراجدي
عموم األمور في بلدنا إلى الخلف بفضل سياسا األحزاب ذا النزعا المتسلطة
والتي تحجر على المرأ وتحجب عنها الحريا المدنية.
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احلكومة تعد بأن تكون السويد كفضل دولة بالتعامل مع الصحة
والرعاية الطبية الكرتوني راديو السويد

بعد عشر سنوات من اآلن ستحتل السويد المرتبة االولى في العوالوم
فيما يتعلق باستخدام تقونويوة توطوبويوقوات الومووبوايول وألوواح الوقوارئ
االلكتروني في مجال الصحة والرعاية الطبية .هذه رؤية الوحوكووموة
التي جاءت على لسان وزير الصحة غابريل فيكستروم في صحيوفوة
د.ن .واالمر يتعلق بأن يحصل المريض ،من خالل استخدامه لوهوذه
التقنية الجديدة وتطورها ،على رعاية صحية جيدة موا اموكون ذلوك.
تقول أغنيتا كارلسون:
 سيكون من السهل ان يقوم المريض بحجز المواعيد التي يوجودهوامالئمة له .كما ويسهل من إمكانية اطالع العاملين على المعلووموات
المتوفرة عن المريض .ولكون بوطوبويوعوة الوحوال موع الوحوفواظ عولوى
الخصوصية الشخصية للفرد .كما سيسهل ذلك من استفادة البحووث
السويدية من هذه المعلومات الطبية.
وبالرغم من ان السويد تعد اليوم من اكثر الوبولودان الوتوي تسوتوخودم
فيها تقنيات االنترنيت في مجال الطبابة والرعوايوة الصوحويوة اال أن
الرفاهية في هذا المجال دون المستوى الوموطولووب ،وحسوب وزيور
الصحة غابريل فيكستروم فالسويد تعتبر اليوم بعيدة عن ان توكوون
افضل بلد في هذا المجال ،وعند سؤالنا له عن أسباب ذلك قال:
 ربما يكمن السبب في ان استخدام هذه التقنية جرى بشكل مبوكور،و تم فيها استحداث أنظمة مختلفة في المحافظات والبولوديوات ،دون
ان يكون هناك نظام موحد يجمعوهوا ،وقود يوكوون الوقوانوون لوم يوعود
مالئما لهذا االمر .وهذه القضايا الوتوي سونوأخوذهوا بونوظور االعوتوبوار
عندما ننقل التواصل االلكتروني الى المرحلة الالحقة.

كريسرب ...بروتني يقمع
اجلينات يف اخلاليا اجلذعية

في العام  1116تم إقورار اسوتوراتويوجويوة الصوحوة االلوكوتورونويوة فوي
السويد ،والتي جرى تحديثها في العام  1101باستوخوداموات أخورى،
حيث تم ،مثالً ،البدء بتخزين الوصفات الطبية الكترونيا ،والوتوخولوص
من الوصفات الورقية التي يكتبها الطبيب للمرضى ،وقد تم هوذا فوي
اطار ربط الصيدليات في برنامج الكتروني يتيح لولوموريوض إموكوانويوة
الحصول على االدوية من اية صيدلية كانت.
ولكن وحسب ما تشير اليه الحكومة ،فالعمل الحالي في هذا المجوال
مازال يغلب عليه الطابع المحلي ،بمعنى كل محافظة لهوا بورنواموجوهوا
الخاص في الصحة االلكترونية .ويأمل الوزير غوابوريول فويوكوسوتوروم
بتذليل اإلشكاليات التي تعيق مسألة جمع كل المعنين في المحافوظوات
الحادية والعشرين والبلديات التابعة لوهوا وعوددهوا  191بولوديوة فوي
نظام واحد ،بل وربط جهات أخرى معنية باألمر:
 استخدام التقنية االلكترونية في الرعايوة الصوحويوة موتوواصول مونوذعقود ،لكن ثمة ضرورة الى إيجاد خطة عمل وطنية شاملة ،ورؤيوة
مشتركة لجميع المعنيين ،ليس فقط العالقة ما بين الدولة والمجالوس
النيابية في المحافظات والبلديات ،بل وحتى الوخودموات االجوتومواعويوة
التي تساهم في هذا العملهكذا يقول وزير الصحة غابريل فيكستروم

في دراسة نشر في دورية  ، Cell Stem Cellأوضح
الباحثون كيف استخدموا كريسبر المعدّل ،والذي يدعى تداخل
كريسبر ( ،)CRISPRiإلبطال نشاط الجينا في الخاليا الجذعية
المح ّفز وخاليا القلب الناشئة منها .إن هذا التطور سيسمح للباحثين
بإيقاف الجينا بداة وكفاء بواسطة كريسبر .عالو على ذلك،
فإنه يوفر للباحثين السيطر على مستوى امي التعبير عن الجينا ،
وعكن ذلك إذا لزم األمر .يستخدم نظام كريسبر بروتين كان2
لحذف جزء محدد من الجينوم عن طريع اطعا صغير في
الحمض النووي للخلية .يتجاوز نظام تداخل كريسبر ذلك باستخدام
نسخة معطلة خاصة من بروتين كان 2مي بروتين مثبط يدعى

كراب ( )KRABهذان البروتينان يقبعان في البقعة المستهدفة من
الجينوم ويقمعان التعبير الجيني دون إحداث أي اطعا  .النتيجة
النهائية هي امي التعبير الجيني بشكل أكثر اتسااا ا بالمقارنة مي اطي

بغداد  -العامل

نظام كريسبر – كان 2هو أحد األدوا البيولوجية الواعد  .إنها تسمح
للعلماء باكتشاف والتعامل مي الجينا داخل الخاليا والقيام بذلك بداة
غير مسبواة؛ حيث أنها أطلقتنا إلى عصر جديد من الهندسة الوراثية.
اآلن ،عد ّل العلماء هذه األدا أكثر ،مما سمح لها بتعديل جينوم الخاليا
الجذعية المح ّفز (iPSCs(.

الحمض النووي مباشر  .ويقول كبير مؤلفي الدراسة ،برون
كونكلين" ،نحن مذهولون من الفارق الكبير في األداء بين
النظامين .كنا نظن أن اطي الجينوم بشكل دائم من شأنه أن يكون
الوسيلة األكثر فعالية إلسكا التعبير الجيني ،ولكن في الوااي،
 CRISPRiدايع جدا ا ويرتبط بالجينوم بإحكام شديد مما يجعله في
الوااي طريقة أفضل إلسكا التعبير الجيني".
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ً
انتبه رجاء :مضادات االكتئاب تزيد "امليول
اإلجرامية"
قال علماء إن الشبان الذين يتناولوون الوعويواقوموا الومو واد
االكتئاب مثل باوزاك وسماوكسات يمملون بودجةوة كوبوموا
الجتكاب ةاائم عنف أثناء العالج.
وفي بحث نشا في دوجيوة بولوود موديسومون الولوبوموة قوال
العلماء إن هناك حاةة إلةااء مزيد من الدجاسات وإضافوة
تحذيا مستيبال حمن توصف هذه الوعوالةوات لومون توتوااو
أعماجهم بمن  51و 42عاما.
والعياقما التي تنتمي الى ما يعاف باسم مثبلوات اسوتواداد
السماوتونمن االنتيائمة (إد.إد.آج.آي) ومنها ما تلواحو
شاكة إيلي لمولوي لولودواء بواالسوم الوتوزواجي بواوزاك وموا

حبث

يستطيع املرضى النفسيون ذو النزعات

العدوانية كن يتعاطفوا  -إذا دربوا على ذلك
ترجمة عن السويدية نبيل البازي
المصدر المجلة العلمية  " Brainالدماغ"
Psykopater kan känna empati – om de måste

منذ فترة طويلة كان الباحثون وعلماء النوفوس يوعوتوقودون أن
المرضى النفسيين ذوي النزعات العدوانية يفتقرون لقودرة
التعاطف مع اآلخرين .ولكن األبحاث الجديدة عن الودموا ،
دلت على مقدرة هؤالء علوى الوتوعواطوف موع اآلخوريون إذا
دربوا على ذلك.

تلاح شاكة ةالكسو سممثكالين باالسم التوزواجي سومواوكسوات توهودف إلوى
التخفمف من أعااض االكتئاب واالضلااب .
ودجد الباحثون بمانات أظهات أن الشبان الذين تتوااو أعومواجهوم بومون 51
و 42عاما ويعالزون بهذه العياقما تاتفع بمنهم مخايا اجتكواب ةواائوم عونوف
بنسبة  24في المائة.
وقاد هذه الدجاسة مزموعة باحثمن من ةامعة أوكسفووجد الوبوايولوانوموة حوموث
قاجنت الدجاسة بمن سلوك نفس األشخاص أثناء تناولهم هوذه األدويوة وأثونواء
عدم تناولهم لها.
يُعت َيد أنهما أجادا فيط إخافة الفتا لكنهما تاكاها من دون هواء لووقوت يوويول.
وقد أ ّكد المحييون وقوع الحادثة الماوّ عة عنودموا كشوفووا أنو توم اسوتوزوواب
شيمق باوال وصدييت .

وال يزال المحييون يحاولون التوصل إلى معافة الدافوع ،موع أنوهوم يوا ّكوزون،
بحسب المعلومات ،على فاضمة أن ال حمة دمّوات سويوموفوة مون الويو كوان
شيميها في صدد بنائ فمما كان والداهما يعمالن في بستان مزاوج للتفا .
لن يخ ع الشيمق للمحاكمة بسبب صنا سنّ  ،لوكون صودج أمواض بووضوعو فوي
ماكز إلعاد التأهمل حمث سمخ ع للعالج.
كانت إحد تزاجب الباحثمن ،السما للماضى ذو النزعة العدوانمة مشاهد األفوالم
التي يتعاض الناد فمها لمواقف مفاحة أو مؤلمة ،والتي تمس الحما االةتماعمة.
في البداية ةعل الماضى النفسممن يشاهدون األفالم دون إجشاد أو تعلممات .ومثلموا
توقع العلماء فإن نشاي الدماغ المتعلق بالززء العايفي كان أقل نشايا مما هو عنود
اآلخاين.
ولكن عندما يلب منهم في الما األخا أن يشاهدوا األفالم وكان هناك تعايف مع
األشخاص الموةودين في األفالم ،حمنها كانت نوعمة التعايف فوي الودمواغ عوالوموة
كما هو الدماغ عند اإلنسان العادي.
اللبمعة المزدوةة
ييول الباحثون إن هذه النتائج تساعدهوم عولوى توفوسوموا أي وضوعوموة يوكوون فوموهوا
المايض نفسما ذو نزعة عدوانمة أو عندما يكون اةتماعما وبدون عايفة.
يبدو أن لدى هؤالء المرضى محرك أو لنسميه زر "للتعاطف" التي يمكن تشغيولوه
أو إيقافه عندما يريدون ذلك ـ هكوذا يوقوول كوريسوتويون كويوسويورس الوذي هوو أحود
الباحثين وراء هذه الدراسة.

كيف يمكن لإلنسان أن يكون عولوى حود سوواء اجوتومواعويوا
ومثيرا وناجحا وفي نوفوس الووقوت شوخوصوا أخور يورتوكوب
جرائم قتل وحشية غامضة وغيرها من جرائم العنف؟

هل كانت النتائج جيدة أم سيئة؟

نعم ،كيف لمختل عقليا أن يمتلوك الصوفوتويون .هوذا الشويء
سعى الباحثون منذ فترة طويولوة الوحوصوول عولوى اإلجوابوة
المطلوبة عنه .ولكن ذلوك فوي غوايوة الصوعووبوة ،وبشوكول
خاص أن يتنبأ الباحث بردود فعل المرضى النفسييون ذوي
النزعات العدوانية عند القيام بدراسة سلوكهم.

كانت النتائج تشمل الحالتين ،يقول كريستين كيسيرس ،ولكن الخبر السار هوو أن
النتائج أظهرت توفر قدرة للتعاطف عند هؤالء ،وهذا ما قد يعني أن يتموكونووا مون
تحقيق تحسن من خالل الجلسات .ولكن األخبار السيئة حول هوذا الومووضووع هوي
أنه ليس لدينا حاليا أي فكرة عن كويوفويوة تودريوب الشوخوص عولوى أن يوكوون" زر
التعاطف " في قيد التشغيل بشكل دائمي.

اآلن استطاعت مجموعة من الباحثين الهولنديين الوصول
إلى المشكلة ،ويعتقدوا أنهم قد حصلوا على اإلجابة.

ما الذي يجعل المرضى النفسيين ذوي النزعة العدوانية بشكل عام ،يعانون من
ضعف في قدرتهم على التعاطف؟

النظا بشكل مخفي داخل عيل الماضى النفسممن

يقول كريستين كيسيرس  -نحن ال نعرف بوالضوبوط السوبوب فوي ذلوك ،وفوي نوفوس
الوقت ،نحن نعلم أن جميع البشر لديهم القدرة على أن يتعاطفوا بشكل أكثر أو أقل
وفق الظروف المختلفة .ولعل االختالف ببساطة يكون أكثر تطورفوا إلوى حود كوبويور
عند المرضى النفسيين.

استلاع الباحثون باستخدام األشعة المونونوايوموسوموة الونوظوا
داخل عيل مزموعة محكوم علوموهوا بوالسوزون وأخوا مون
الماضى النفسممن ،وبوالوذات داخول األمواكون الوفوعوالوة فوي
الدماغ والتي لها أهممة بالززء العايفي ومن ثم تحوديود أن
كانت نشلة أم ال.
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البلديات تستعد لعودة السويديني

من جتمعات مقاتلة يف سوريا والعراق

ابل  717و(لس كالوا ل ال حقوا بو ووو وعوات اسوشوحول داعويول لولوعويوف و
وو(ا يالع اق عاديا اآلن إلج السو(لع أا جع ال لليات )س عل لولو وعوااو
اع هيه ال ئل ان العا لين .
لولل ة ياحل ان ال لليات ال غادوعلد ان كوانوهوا لولوقو وال و صو ووف
الو ووو وعووات اإلوهووابويوول .آلووا يوو وتو الوولع اونوسوقول الو ولووليول ملوكووافوحوول الو و و ف
اللاع للعيف
و و كووان هويوواك ولووق اوون ةويو ويوول الو وعووااو اووع هوويه ال و وئوول اوون الويوواس لو وون
الفتصل ةو إلويوا ونو وعوااو اوعوهوم بوالو و (وقول لو وسوهوا الو و لو وعوااو بوهوا اوع
الو وي وواس ال وويس و و ويا تو و ك الو و و ووو و و وع ووات االو و ى ال وولاعو وي وول لو ولو وعو وي ووفع
تقول يو ت الل
يت ى بلوليول لوولول إن )وعوااو املوؤ وسوات اوع ااشوفواص الوييون يوعوودين إلوج
السو(ل بعل فت ات اع ال و عوات املو و و فول الولاعويول لولوعويوف يووو أن يو وم
ة و ووا ي و ووم ال و وعوواا و اووع ااش وفوواص الووييوون ي وق و وين ا وغووادو ال و وي وي وي و ووات
اإلج اايل السو(ل .ال حقيق اليس أجو توه الو ولوليول اضوهو أيضوا إنوهوا يووو
أن تقل اللعم لهويه الو وئول اون الويواس عوبو توأاوتون اسو ون يي ويولول لولوعو و
ياالة اء اليا)ي.
ط (قل الع هيه تتق دع ا ال ق ( العا اليس ي عه املنسق الووطونو
ملكافحل ال ف اللاع للعويوف .ةو سو ووفو كواولسوون الويس ي وع الو وقو (و

يقول إن ج يع ان يغادوين ال و عات امل فل ياإلج اايل يح اجون إلج اللعم
و ااا ا ت ط بالو ع اال صادس ياالج اع  .يوو إعواد داوج ااشوفواص و ووق
الع ع اثت عب اساعلتهم عاج الحصول عاج ولصل ياد أي إلوغواء الوليوون أي حو و
تأاتن اس ن .ااشفاص اليين يغادوين هيه ال و عات ي علون هيا لشحصول عواوج
يو ء آل يإذا اا لم ت وف هيه املقواات ف ص ح ع ليول االلو وقوال صوعو ول .عول تووفوتو
املساعل امل لو ل يوعونو لو و ي وود هوؤالء ااشوفواص اون جوليول و ديااول الو و و ف
يالعيف
.يوقووول ةو سو وووفو كوواولسووون اوون او و و املونوسووق الوووطونو ملوكووافوحوول الو و و ف الوولاعو
للعيف.لولل لوست ال لليل الوحيل ال ت وافق إج اءاتوهوا اوع الو وقو (و الويس ي وعوه
كاولسون إل ا هيا اا ت عله أيضا بلليات أل ى اث بووليغه يايو(ب ي .االوتو تولوقوت
ال قادات عل العا املاضو بعل أن ايحت يابا عاد ان ووو(وا فو صول لولو ولوب عواوج
ال لليل.
ع
آلوا يوو وتو الولع املونوسوقول ملوكوافوحول الو و و ف الولاعو لولوعويوف و بولوليول لوولول ال تووافووق
ال أسع ب ت ى ان الج يع يو أن يحصلوا عاج ف صل لل ساعل
و ال نس يع ان لقول لألشفاص اليين ال اويا ت ك العيوف يالوعوود إلوج اووو و وعواتويوا
بأنهم الييا اوا لاطئاع تقول آلا يو ت الل.

ارتفاع قياسي يف أسعار اإلجيار "من الباطن"
السويد أفضل بلدان العامل للفتيات
الكومبس – ستوكهولم:
تصدر السويد اائمة أفضل البلدان في العالم للفتيا  ،وذلك وفقا ا ألحددث

سجل أسعار إيجار الشقع من الباطن أرااما ا اياسية في المدن
السويدية الكبير  ،وذلك وفقا ا لمواي اإلعالنا (Blocket).
فقد تم اإلعالن عن  17ألف شقة لإليجار من الباطن في المواي
المذكور خالل الربي الثالث من هذا العام ،كان  3211منها
في ستوكهولم لوحدها .وذلك وفقا ا لما ورد في خبر لصحيفة
(سفينسكا داغبالدي ).
ويقدر سعر إيجار شقة صغير بغرفة واحد بحوالي 7711
كرونة سويدية في الشهر .فيما يةقدر سعر شقة تتألف من
غرفتين بحوالي  12511كرونة سويدية ،أي بزياد وصل
إلى  . 7%فيما سجل مدينة يوتيبوري زياد بنسبة .%2
وفي مالمو ارتفع األسعار بنسبة  ،%2وذلك مقارنة بنفن
الفتر من السنة الماضية.

تقرير صادر عن منظمة إنقاذ الطفولة.
ومن بين ما أخذه التقرير بنظر العتبار مسألة زواج األطفال ،حيث جرى
ايان مؤشر ذلك مدن خدالل ،عددد الدفدتديدا الدلدواتدي يدحدمدلدن ،ويدندهديدن
دراستهن ،ووفيا األمها وعدد النساء الممثال في البدرلدمدان الدوطدندي
للبلدان التي شملها التقرير.
واال األمينة العامة للمنظمة إليزابيث دالين في بيان صحفي ،إن الدبدلددان
التي تذيل القائمة ،برز فيها مشكلة زواج األطفال ،والتي جرى اياسدهدا
من خالل ارتفا ،حال الحمل في سن مدبدكدر وتدراجدي أعدداد الدفدتديدا
اللواتي ينهين دراستهن .كما ارتفع نسبة تعرض الفتيا في تدلدك الددول
إلى العنف المنزلي وعدوى اإلصابة باألمراض الجنسية.
ويبدو أن دول الشمال األسكندنافية بشكل عام هي األفضل بالنسبة للفتيا ،
إذ جاء بعد السويد فنلندا والنروي في المدركدزيدن الدثداندي والدثدالدث فدي
القائمة.
وتذيل النيجر وجمهورية أفريقيا الوسطى و تشاد القائدمدة ،حديدث خدلد
التقرير إلى أن أكثر ثالث عقبا تواجهها الفتيا في تلك الدمدنداطدع هدي،
زواج األطفال واندعددام الدرعدايدة الصدحديدة والدتدعدلديدم وصدعدوبدة إيصدال
أصواتهن الى الجها المختصة او مركز القرار.
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مبدعني

فنانة عراقية
ً
تضع نصبا يف
إحدى ساحات
ماملو
املدى الثقايف

في مدينة مالمو السويدية يقوام اآلن نصوب نوحوتوي لولونوحواتوة السوويوديوة/
العراقية مها مصطفى بعد فوزها بالمسابقة المقترحة من قبل مدينة مالموو

في إحدى الساحات المهمة والمسماة ساحوة "داك هومور شوولود" Dag
Hammarskjöldأمام المبنى الجديد للمركز الثقافي والفني للمدينة.
"المسار" هو عنوان النصب النوحوتوي الوكوبويور والوموصونووع مون الوحوديود
المطاوع بارتفاع أكثر  8متر وتم انجازه اآلن بأحد المصانع الكوبويورة فوي
هولندا وبتقنيات عالية جدا .إن العمل النحتي بتكويناته الجريئة المعاصرة
عبارة عن موجات كبيرة تتشابك على شكل هيكل كبير وترتفع ل على إلى
أكثر من  8أمتار في فضاء مفتوح وبحركة موسيقية وديونوامويوكويوة .وهوو
يبدو للمشاهد في حالة نمو مستمرة ومتنامية ،تتدحرج أشكاله بقوة .تلوك
األشكال النحتية تأخذنا بحركتها من داخل المكان إلى الوفوضواء الوموفوتووح.
هذا العمل النحتي وبعناصره الفنية المميزة يشد الفضاء المحويوط بوالوبونواء
المعماري القديم والحديث في المكان ويعطي اإلحساس بالقوة والحرية في
الفضاء الداخلي للعمل النحتي ،كما تقول الفنانة مها :إن إحساسي العميق
بالفضاء جاء أول مرة عندما زرت الملوية في موديونوة سواموراء وأنوا فوي
عمر الرابعة عشرة عندما صعدت إلى أعلى هذا البناء الموعومواري الورائوع
ونظرت عميقا إلى األسفل في ذلك الفضاء المهيب والساحر مون األشوكوال
الملتوية وغير المنتهية في حركتها ،في تلك اللحظوة شوعورت وألول مورة
باإلحساس بالفضاء والحرية .وهذا ما أكدت عليه دراسوات فونويوة عوديودة
حول برج بابل أيضا والذي الهم العديد من الوموعومواريويون والوفونوانويون فوي
العالم .هذا المشروع الفني هو عبارة عن مودخول يوعوكوس فوكورة توجوانوس
الثقافات المتعددة وتفاعلها .يمتاز العمل بتوغويور شوكولوه موع توغويور حوركوة
المشاهد ويدعوه للمشاركة التفاعلية .اللون األحمر العميق والنابوض هوو
من مميزات العمل الفني فهو لون مفعم بالحيوية والطاقة في قلب المكان.

معرض الفنانة بروين مريزا
يف ماملو

اقامت الفنانة العراقية بروين ميرزا معرضها االخير في مالمو في
11/01/1106اتيليه اور بادارة الفنان جعفر طاعون السبت في
الفنانه بروين ميرزا من مواليد كركوك 0960
درست التصميم الجرافيكي
في معهد الفنون الجميلة في بغداد عام 0985 -0981
الووووووووتووووووووشووووووووكوووووووويوووووووولووووووووي جووووووووعووووووووفوووووووور طوووووووواعووووووووون .
في العراق عملت منذ عام  0998-0986معلمة رسم في الومودارس ( .المحور الذي يحرك الفنانة العراقية بورويون مويورزا هوو الوبوحوث فوي
االبتدائية في بغداد
السطح وتحت السطح  .عوالم ميكروسكوبة بودأت توأخوذ موكوانوهوا فوي
الوفونوانويون
وجوموعويوة
العراقيين
الفنانين
اتحاد
في
كما كانت عضوا
معظم أعمالها االخيرة  .هل هي الذاكرة؟ ام اكتشافها لوموسواحوات غويور
العراقية
التشكيليين
مرئ رية كانت غائبة في واحدة من طبقات خزينها الداخلي المتراكم عوبور
السنين .ان محاوالت الفنانة الدخول فوي عومولويوة الوبوحوث الوموجوهوريوة
1105-1106عملت مدرسة رسم متطوعة للموركوز ااالجوتومواعوي
وانتقالها من منطقة الوتوصومويوموم الوذي تودربوت عولويوه خوالل سونووات
في الهاي هولندا
دراستها في معهد الفنون الجميلة الي مرحله النتاج المكوثوف لولووحوات
1115عملت مدرسة رسم ل طفال في الهاي.
تجريديه لها ما يم ريزها عن الكثير من االعمال العراقية التي أنتجت فوي
1114معرض في الهاي في المهرجان العراقي .
نفس الفترة).
1113معهد الثقافات المتعددة في اسيا
1111معرض في صالة بورجر.لقد اقامت معارض كثيرة فوي عوام
 1111في هولندا
بروين ميرزا الفنانة التي مزقت كفن اللوحة كما قوال عونوهوا الوفونوان
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السويد يف طريقها لالعتماد الكلي على
طاقة الرياح واملياه

الكومبس – بيئة :اهتمت وسائل اإلعالم العالمية بالتوقواريور
التي نُشرت في ستوكهولم حول إعالن السويد إنوهوا تسوعوى
كليرا ً إلى استخدام الطاقة المتجددة خالل الـ 15عاما ً المقبلة،
فيما كانت شغرلت ما نسبته  57في المائة من استخودامواتوهوا
العام الماضي من طريق طاقة الرياح والمياه.
وتخطط الدولة حاليا ً لالستفادة من اإلمكانات الكبيرة لوطواقوة
الرياح ،لوتوصوبوح الوبوالد خوالويوة مون اسوتوخوداموات الووقوود
األحفوري بحلول العام  ،1141وهو الوهودف الوذي وضوعوه
رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين ،في التوجوموع الوعوام
ل مم المتحدة العام الومواضوي ،وفوق موا ورد فوي صوحويوفوة
«إندبندنت »البريطانية.
وقالت المدير العام للتفتيش في أسواق الوطواقوة السوويوديوة،
آن نيلسون ،إن »دولتنا ليست مكتظة سكان رياً ،ولدينا الكثيور
من اإلمكانات والمساحات الجيدة الستخدام طاقوة الوريواح»،
إذ زاد اعوتومواد السوويود عولوى طواقوة الوريواح الوتوي أثوبوتوت
فاعليتها ،في شكل موطورد ،لوتوحول تودريوجويوا ً موحول الوطواقوة
النووية على المدى الطويل.

وأضافت نيلسون أن «الطاقة النووية مكلفة جداً من نواحويوة الوتوموويول وأنوظوموة
السالمة في ما يتعلق بمعالجة النفايات الناتجة منها ،فيما توعوتوبور طواقوة الوريواح
بديالً أكثر أمنا ً وأقل كلفة».
وذكرت أن إنتاج الطاقة النووية سيخفف تدريجيا ً من  01مفاعوالت فوي الوبوالد،
فيما يمكن االعتماد على طاقة الرياح والمياه إضافة إلى التعاون الوموشوتورك موع
دول أخرى ،إلنتاج طاقة بديلة ،خصوصا ً أنها مصادر طبيعية ال تنضوب ،موؤكودة
أن هذا التنسيق سيخلق سوقا ً عالمية مشتركة للطاقة الكهرومائية ،موا سويولوبوي
الحاجة حتى في فصل الشتاء حين ال تهب الرياح.
وتتصدر بلدان الشمال األوروبية العالم في استخدام الطاقة الوبوديولوة ،إذ أنوتوجوت
الدانيمارك  041في المائة من احتياجها من الكهرباء العام الماضوي بواسوتوخودام
طاقة الرياح ،فيما ت ُصدرر الفائض إلى الدول المجاورة لها مثل ألموانويوا والسوويود
والنرويج ،في حين أن نحو  011في المائة من كهربواء آيسولونودا جواء نوتويوجوة
استثمارها في إنتاج الطاقة الحرارية األرضية والكهرومائية.
وأصدر موقع «إي واي» إحصاءه النصف السنوي عن منواطوق جوذب الوطواقوة
البديلة ( ،)RECAIإذ شهدت الدول األوروبية ارتفاعا ً ملحوظا ً في موؤشوراتوهوا
عن استخدام الطاقة البديلة ،مثل فرنسا وإيرلندا وبلجيكا والسويد وفنلندا ،فويوموا
تراجعت بريطانيا إلى المرتبة الـ.04

مواعيد انتهاء صالحية النقود القدمية

اكتشف العملة املزورة مباشرة

اعد البنك الحكومي في السويد خطة متكاملة ابتدأت من السنة الماضية
وانتهى التعامل ببعض منها نهاية حزيران ، 1106وهي إنهاء التعامل
بأوراق العملة النقدية السويدية القديمة من فئة  11كرون و51
و  0111كرون وسيكون اخر يوم للتعامل في الحياة االقتصادية مع
العملة المتبقية هو  31حزيران . 1107
وسينتهي التعامل مع العملة فئة  011و 511المتداولة حاليا باإلضافة
الى النقود المعدنية ويحل بدلها عملة جديدة وفق الفترة التي وضعها
البنك .
ومن االن ظهرت فئات  0111الجديدة مزورة مباشرة بعد انزالها في السوق وهناك
برنامج او ”أب“ Appen Kolla pengarnaللتأكد من العملة ان كانت مزورة
ام ال.
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Appen Kolla
pengarna
Kolla pengarna är Riksbankens
app som på ett enkelt sätt ger dig
full koll på Sveriges nya sedlar och
mynt som började introduceras
med start 1105. Lär dig när dina
gamla sedlar blir ogiltiga genom att
spela sedelspelet eller utforska de
nya sedlarnas säkerhetsdetaljer för
att kunna skilja en äkta sedel från
en falsk.

