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سـمعت أمس بـيـانـاً من كـتلـة سـيـاسـية تـلـوح  بـتدويل
ـدن احملررة من ـغـيـب من ابـنـاء ا ـفـقودين وا مـلف ا
تـنظـيم داعش   وال تزال اخـبارهم مـنقـطعـة  وال تقر
أيـة جهـة بـوجـودهم في سـجـونهـا وكـأنـهم لم يـكـونوا
ـسجل بـحـسب نـائب اثـنا أحـيـاء من قـبل  وعـددهم ا
عـشر ألـفـاً  وهـناك بـيـانـات وشهـادات عـنـد منـظـمات

تؤكد أن األعداد أكثر من ذلك.
وقــال الــبـيــان  لــتـلـك الـكــتــلـة (أنــهــا سـتــعــرض مـلف
اخملـطـوفـ في مـنــاطق الـرزازة وبـزيـبـز والـصـقالويـة
وجــرف الـــصـــخــر وديـــالي وصالح الـــدين ونــيـــنــوى
وكــركــوك إضــافــة إلى حــزام بــغــداد عـلـى اجملـتــمع
الدولـي ومنـظـمـات حـقوق اإلنـسـان واحملـاكم الـدولـيَّة
ة ضـد اإلنـسـانـيـة) في حال لم باعـتـبـار األمـر (جـر
ـعــاجلـة هـذه األزمـة تــسـتـجب احلــكـومـة لـلــمـطـالب 

والتحقيق فيها وإعادة النازح إلى مناطقهم).
ــعــطــيــات تــؤكــد ان احلــكــومـة ال تــخــوض فـي هـذا ا
ــضــمــار الــذي يــنـطــوي عــلـى قــضــيـة أرواح آالف ا
الــبــشــر ولــو كـانـت هــنـاك نــيــة لــفــعل شيء حلــصل
الـتـحـرك قـبل هـذا الـوقت بـكـثـير ومـن زمن احلـكـومة
السـابقـة الـتي حصـل في زمنـهـا االختـفـاء القـسري 
الذي ال يـزال في العـراق وحده من االعـمال الـعادية 
ـا قــد يـتــوقف عـنـدهــا مـســؤول بـإشـارة عــابـرة أو ر

يتجاوزها غير منشغل بها .
احلــكــومــة غـيــر قــادرة في وضــعـهــا احلــالي وهي لم
تستطع ومَن معها سد شـاغر وزارة التربية منذ سنة
أن تصطدم مع جـهات قد يشيـر لها التحـقيق بالتورط

في ارتكاب ما جرى من جرائم ضد االنسانية .
اعـرف أنّ (إخوة) العـملـية السـياسـية ال يتـقاتـلون حد
تـكسـير الـعظام وال حـتى نتـف الريش  وهـؤالء مجرد
يـتــمـردون عــلى (اخـوة) أخــرين في الـعــمـلــيـة ذاتــهـا
ويــفـــتــحــون مــلف اجلــرائـم ضــد االنــســانــيــة  انّــمــا
يـحـركـون مـلـفـاً سـيـاسـيـاً لـلـمـنـاكـدة وجـمع الـغـافـلـ
حــولـهم لـيس أكــثـر  السـيــمـا بـعــد اجلـدب واجلـمـود
والـركود في مجـريات الـبالد السـياسيـة واالقتـصادية
ـناصـبيـة  فال أحد مـنهم قـادر على حتـريك دعوى وا
داخلـية أمـام محـكمـة محـليـة  أليـسوا يـقولـون  دائماً
انّ الــقــضـــاء مــســتـــقل  فــكــيـف بــاحملــاكـم الــدولــيــة

ومنظمات حقوق االنسان بالعالم.
إنّ مـوسم انـتـخـابـات مـحـلـيـة جـديـداً اقـتـرب  وهؤالء
يـحتـاجـون الـلـعب عـلى اوجـاع الضـحـايـا واهـالـيهم 
ـة مــكـشـوفـة . ال جــديـة في دفـاع عن وهي لـعــبـة قـد
ا يـتقـاطع مع ثوابت مـكون او شريـحة أو أي أحـد  

العملية السياسية وامتيازاتها .
لـقـد اوغلـوا جمـيـعاً في مـصـائبـنا  من دون وازع من
سؤوليـة اليوم. لقد ضميـر فال يلقي احد على احـد ا
رآكم العراقيون في الـصيف والشتاء ولقد رأوكم في

االعلى وفي األسفل  والنتيجة سواء.
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قـال بـاحــثـون بــريـطــانـيـون إنه ال
ينـبـغي عـلى الـسـيـدات أن يـقـلقن
ــا يـــقـــال عن أن حـــبــوب مـــنع
احلمل تصيبهن بالسمنة. وكانت
أعـداد كــبـيــرة من الــسـيــدات قـد
توقفت منذ سنوات عن استخدام
وسـائل مــنع احلــمل الـهــرمـونــيـة
لتـخوفـهن من احـتمـالـية تـسـببـها
في إصـابـتـهن بـالـبـدانـة. غـير أن
الباحـث اكتـشفـوا من دراستهم
اجلـديــدة الــتي أجـروهــا مــؤخـراً
في كــلـــيــة الـــرعــايـــة الــصـــحــيــة
اجلنسـية واإلجنـابيـة أنه ال توجد
أدلــــــة تـــــــدعـم تــــــلـك اخملــــــاوف
مـوضــحــ أن الــنــســاء في سن
اإلجنـاب تـمــلن الكـتــسـاب الـوزن
ـرور الـوقت بـغـض الـنـظـر عن
اســتــخــدام أي مـن وســائل مــنع
احلمل بـحـسب مـا أوردته عـنهم
قت صـحـيــفـة الـدايــلي مـيـل. وعـلـَّ
على ذلك دكتـور سارة هاردمان
التي تـشـغل مـنصب مـديـر وحدة
الفعـاليـة السريـرية الـتابعـة لكـلية
الــرعــايــة الــصــحــيــة اجلــنــســيـة
واإلجنـابــيــة بــقــولـهــا (تــخــبــرنـا
النـسـاء غـالـبـاً أنـهـن ال يـردن بدء
أو مـواصــلـة تــنــاول حـبــوب مـنع
احلمل لشعورهن بالقلق من أنها
ستصيبهن بالسمنة. واتضح من
الـدراسـات أن الـنـســاء يـكـتـسـ
ــاثــلـة من ـتــوسط كــمــيــة  في ا
الـــوزن مع مــــرور الــــوقت ســـواء
كـانــوا يــسـتــخــدمن وسـائـل مـنع
حـمل هــرمــونـيــة أم ال). وتــابـعت
ـــعـــنـى آخـــر قــد هــاردمـــان (و
تـكــتــسـب الــنـســاء بــعـض الـوزن
الزائد خالل استـعانتهن بـوسيلة
من وسائل منع احلـمل لكن هذا
مــا يـــحـــدث لـــلـــنـــســـاء الالتي ال
يـسـتــخـدمن تـلـك الـوسـائل). إلى
ذلك شددت البروفيسور جوديث
سـتـيـفـنـســون من مـعـهـد صـحـة
ـــرأة الــــتـــابع لــــكـــلــــيـــة لــــنـــدن ا
اجلـامــعــيـة عــلى أن صــحـة األم
قـبل فـتـرة احلـمل مـهـمـة لـلـغـايـة
ألنــهـــا تـــمـــثل واحـــدة من أكـــبــر
التـحديـات لـلمـرأة الـتي قد تـكون
بـديــنـة إذ أنــهـا تــخـلق حتــديـات

كثيرة لرعاية األمومة.
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اهـاتـما غـانـدي ح ما اعـظم قـولة احلـكـيم الهـنـدي ا
ابـدع قــائال (لن اسـمـح الحـدهم بــالـدخـول الـى عـقـلي
باقـدام مـتسـخة) انـها قـولـة بلـيغـة ال ينـتـبه لعـمقـها اال
احلكمـاء و حول معناهـا يدندن اغلب الـصوفية الذين
همـهم الشاغل هـو معرفة احلـقيقـة حيث يرددون دوما
احلديث عن اهـمية عـدم االلتفات عن الـوجهة بـااللتهاء
بـســفــاسف االمـور والــتي قــد تـشــغـلــنــا عن هـدفــنـا
فــيــســمـــيــهــا الـــقــوم تــارة بــالـــعــوائق و تــارة اخــرى
بــاحلـواجـز الـوهــمـيـة و قــد يـنـصـحــون احـدهم بـعـدم
الــتـوقف عــنـد كــذا أو كـذا وكــأنـهم يــلـمــحـون الى ان
االنــســان في سـيــره الى مــواله قـد يــلـتــهي بــشيء مـا
سواء كـان ايـجـابيـا او سـلـبيـا فـيكـون ذلك االنـشـغال
ـنشود و في حـد ذاته توقف عن الـسير نـحو الـهدف ا

طلوب. رام ا ا
ـرء في بـحـثه عن احلـقـيـقة ـكن ان يـنـشغـل به ا ـا 
ثـمار فـي طريـقه او عثـرات ينـبغي جتـنبـها فـأما مـثال
الثـمار فـكإعـجاب بـخاطـر او فكـرة التـذ بهـا صاحـبها
فـهي اشـارة تـنـبئ عن صـحـة الـطـريق لـكن ال يـنـبـغي
الـتـوقف عـنـدهـا بل الـوجـهـة دومـا هي وجه احلق او
ر بلـذة خشوع و متـعة تأمل ينـتشي بها قد يشـعر ا

فهي ايضا ينبغي ان ال تلهيه عن وجهته االسمى.
ـرء ايـضـا بعـيـوب اآلخـرين فـتـشـغله عن قـد ينـشـغل ا
وجـهـتـه وهي الـفـكـرة الـعـمـيــقـة الـتي تـكـمن وراء قـولـة
اهـاتـما غـانـدي السـالـفة الـذكـر التي اقـتـبسـت منـها ا
ـقـال و هي نـفس الـقــضـيـة الـتي اشـار عـنـوان هــذا ا
اليها الفيلسوف الكبير بيرتراند راسل ح خط قولته
الرائعة: (ال احلياة اقصر من ان نقضيها في تسجيل

االخطاء التي ارتكبها غيرنا في حقنا).
ان سيـاقة السـيارات اثناء االسـفار تعـلمنـا ايضا هذا
بـدأ حـيث ان الـسـائق ال ينـبـغي ان يـلـتهي بـصـغـير ا
ـا ينبـغي ان يعرف كيف ال العـقبات و ال بكـبيرها و ا
يـبـالي بــالـتـافه مــنـهـا و ان يـتــجـنب كـبــيـرهـا حـتى ال
ـعـنى فـي طـريق الـفـكـر و تـعـقــوقه في طـريـقـه نـفس ا
ـاني سيـغمـوند الـروح و قد اثـبت ذلك الـفيـلسـوف اال
عنـى جاء فيـها (كـثير من فـرويد في قـولة تلـمح لهـذا ا
فـرطة من اشياء عـاناة نتيـجة احلساسـية ا اآلالم و ا

تافهة و أخذ االمور بشكل شخصي).
ال غرو ان الـنظـر الى االمام و لـيس الى الوراء هو من
اهم اسـبـاب الـوصول الى الـغـايات و بـلـوغ النـهـايات
لذلك عـبر الدكـتور ابراهـيم الفقي في نـباعة فـائقة الى
عنى الـعمـيق قائال: (ال تـقل ان الدنيـا تعـطيني نـفس ا

ا انت من يجلس بالعكس). بظهرها فلر
البـحث وراء حقـيقـتنـا في الوجـود من اسمى االهداف
التي من اجلها خلقنا فان نلتهي بطرق عيش غيرنا و
محاكـاتهم قد يـلهينـا عن اهدافنا و ان كـنا نعيش في
رغـد عـيش حـيث قــد نـبـحث عن مـا يـنـغص عـيـشـتـنـا
بـاالنـشـغـال بـطـريـقـة الـغـير لـذلـك يرى االمـريـكي جـيم
غاريسون انك (قـد تكره حياتك و تـعلم ان غيرك يحلم

لك مثل حياتك).  بان 
ــعــنى الــذي يــدنـدن حــوله الــكــبــار مـثل و هـو نــفس ا
أيـنـشـت الـذي قـال يومـا (اذا اردت ان تـكون سـعـيدا

فاربط حياتك بهدف و ليس اشياء او اشخاص).
عـــلــو الــهـــمــة هــو أيـــضــا من اهم اســـبــاب الــوصــول
للمطلوب وان كان الهدف بلوغ الثريا لذلك ينبه عالم
الثيولـوجيا البـريطاني توماس سـكوت الى ذلك معبرا:
(اذا كـنت تشـعر بـدخلك انك ال تـستـحق ما تـرغب فيه
ا ينبـغي تقسيم الهـدف الكبير فلن حتصل عـليه) وا
الى اهـداف صـغــيـرة والــتـحـلي
بالـصـبـر الـذي يـعتـبـر احلـكـماء
سـفـيـنـة الـنجـاة ويـتـحـدثـون عن
قـامات قبل وصول الدرجات وا

النهايات.

وكـــان يــــنــــشــــرُ أولى قــــصــــصِه
البوليسية في جريدة (اخلضراء

اجلديد).
ــتــحــدث أن مــيــلــودي وأوضح ا
حـمــدوشي  خالل اشــتــغـاله في
طـنـجـة لـم يـنـجـو من مُـؤامـرات
وكـــانت حـــصـــيــلـــة ذلك (فـــوجئ
سكان طنجة بنقلِه إلى الرباط).
وأوضح أحمد إفزارن أنه  كانت
له به عالقـة فكـرية عـمـيقـة حيث
الـتــقـيـتـه عـدةَ مـرات في طــنـجـة
والـربــاط (وحتــدثـنــا في شـؤون
األدب والـصـحـافـة وعـرفتُ مـنه
فــيــمـــا بــعـــد أنه فــتـحَ مــكـــتــبــا

للمحاماة في باريس).
وجتــــدر االشــــارة أن مـــيــــلـــودي
حمـدوشي عـرف بتـخـصصه في
ـة وتعقـيداتِها إشكالـيات اجلر
مـن خالل تـــــخـــــصـص نـــــفـــــسي
ـاذج واجـتــمـاعي تـرجــمهُ إلى 
غرب.  قصصية من الواقعِ في ا
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وأثــنـــاء مُـــزاولـــةِ مـــســـؤولــيـــته
األمـنيـة لم يـكُن يُـفرّق بـ فـقـيرٍ
وغنيّ.. الـناسُ أمـامه سواسـية..
وقـد كـتَـبت عـنه جـريـدةُ (لـومُـند)
الـفرنـسـية مـقـاال حتـدّثت فيه عن
ـبـو) وهي التّـسـمـية نـزاهةِ (كـو
التي أطلقَـها عليه سـكانُ طنجة..

ـغاربي الـذين يلجأون الكتاب ا
إلى الـتـوسل بـأسـمـاء مـسـتـعارة
عـنـدمــا يـتـعـلق األمـر بــكـتـابـتـهم
لروايـاتـهم البـوليـسـية حتـديدا.
وفـي تـــصـــريح لـ(الـــزمـــان) قـــال
االعالمي اخملضرم أحمد إفزارن
إن الـراحل مــيـلــودي حـمـدوشي

كــــحــــقــــوقي أديب مُــــثــــقف من
الــطــراز الـــرفــيع وإلى هــذا هــو
سـؤول بكل ما وذج لألمـنيّ ا
ـهـنـية. كـتب ـسـؤولـيـة ا تـعـني ا
ميـلودي حمـدوشي مجـموعة من
الروايات البوليسية التي وقعها
باسـمه احلـقيـقي بـخالف بعض
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ــــوت اجلـــمـــعــــة بـــإحـــد غـــيب ا
صحات بالدار البيضاء أشهر ا
محـقق كاتب الـرواية البـوليـسية
ــلـقب د. مـيــلـودي حــمـدوشي  ا
ـفتش كـولـومـبو). الـذي يـعد بـ(ا
أشـــهــر الــكـــفــاءات األمـــنــيــة في

اضي. ثمانينات القرن ا
وعــــمل احلــــمـــدوشـي في أسالك
وازاة الـشرطـة لـعـدة سنـوات بـا
مـع دراســـاته الـــعـــلـــيـــا في عـــلم
اإلجــــرام قــــبل أن يــــنـــتــــقل إلى
اجلامعـة أستـاذا للتـعلـيم العالي

في القانون اجلنائي.
كمـا اشـتهـر مـيلـودي حـمدوشي
كــــإطــــار أمـــني مــــســــؤول رفـــيع
ـدينـة طـنجـة (شـمال ـستـوى  ا
ـديـنـة الـتي عـرفت الـبالد) هـذه ا
بالتهريب ونقطة سوداء وحاول
أن يعـيد إليـها األمن واالسـتقرار

هنية . من خالل حتقيقاته ا
وعــرف فـي األوســاط الــثــقــافــيــة
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أربـــــعـــــة أنــــواع مـن األمن هي :
الــرقــمـي والــبــنــيـــة الــتــحــتــيــة

والصحة واألمن الشخصي.
وهيـمـنت منـطقـة آسيـا واحمليط
ــراكــز الــعــشـرة الــهــادي عــلى ا
األولـى إذ حــــــــلـت ســــــــيــــــــدني
ـركـز اخلـامس األسـتـرالـيـة في ا
وسول الكوريـة اجلنوبيـة ثامنة
ومـــلـــبـــورن األســتـــرالـــيـــة   في

رتبة العاشرة. ا
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راكز الـثالثة األولى في مؤشر ا
ــدن اآلمــنـــة هي نــفـــســهــا في ا

عامي  2015و.2017
وقــال بــاحـثــون بــحـسـب مـواقع
ؤشر اخباريـة دولية عـدة  إنّ ا
الذي يضم  60مديـنـة استـهدف
هـذا العـام الـتركـيـز على مـفـهوم
ـدن ـدن) وهــو قـدرة ا (مـرونــة ا
عـــلى امـــتـــصـــاص الـــصـــدمــات

والتعافي منها.
ــؤشــر عــلى واعــتــمــد تــقــيــيم ا
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 امس اخــتـــيــار  الـــعــاصـــمــة
الــيـابـانـيـة طـوكــيـو كـأكـثـر مـدن
الـعـالم أمــنـاً في مـؤشـر يـصـنف
ـدن عـلى التـعـامل مع كل قـدرة ا
ـناخية شيء بدءا من الكوارث ا

وحتى الهجمات اإللكترونية.
ــركــز وحـــلّت ســنــغــافــورة في ا
الثاني بـعد العاصـمة اليـابانية
ركز الثالث مدينة و جاءت في ا
أوساكـا اليابـانيـة أيضا لـتكون

الـبـروفـيـسـور شـوانـهي تـشاو
إن الــروبــوت يــقــلل من الــوقت
الـذي يــســتـغــرقه الــطــبـيب في
خ إزالــة االنـســداد الـدمــوي بـا
والذي يحدث السـكتة الدماغية
ـرضى ـا يـسـاهم في إنـقـاذ ا

من الوفاة.
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اسـتــخـدام هـذا الـروبـوت الـذي
يبـلغ طوله بـضعة سـنتيـمترات
وعــرضه  5مـــلـــيـــمـــتــر لـــعالج
ـــرضـى الـــذين يــــعـــانـــون من ا

السكتة الدماغية.
متصفحك ال يدعم فيديو

HTML5 
وقــال أحـد مــخــتــرعي اجلــهـاز

ووفـقـا لــصـحـيـفــة (ديـلي مـيل)
الــبــريــطــانــيــة فــإن الــروبــوت
ـــــصــــــنــــــوع من الــــــنـــــيــــــكل ا
ــكـنه الـدخـول والـتـيــتـانـيـوم 
خ والـتحـكم فيه مـباشـرة إلى ا
يـتـم من خالل جـهـاز كـمـبـيـوتـر
موجود خـارج الغرفـة موضحة
أن الــــعــــلــــمــــاء يــــأمــــلــــون في
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تـــمــكـن الــعـــلـــمــاء في مـــعـــهــد
مـاساتـشوسـتس للـتكـنولـوجيا
في بوسطن من ابـتكار روبوت
يـشــبه الـدودة لــعالج الـســكـتـة
الـدمــاغــيـة عن طــريق اخــتـراق
خ وإزالـــــة جــــلـــــطــــات الــــدم ا

القاتلة.
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ــودوبــار نـــال اخملــرج اإلســبـــاني بــيـــدرو أ
جـائــزة األسـد الــذهـبي عن مــجـمل أعــمـاله
ات التي حصل عليها من مهرجان والـتكر
ـهنـية سـيرته ا البـندقـيـة السـينـمائي حتـيـة 

ميزة. الطويلة ا
شـــارك اخملـــرج احلـــائـــز عــلـى األوســـكــار
والـبالغ من العمر  69عـاما للمرة األولى في
ــهــرجــان في عــام  1983بــفــيــلم (عــادات ا
ظـالمـيــة) (دارك هــابــيـتـس). كـمــا اشــتــهـر
بـأفالم مـثل (حتـدث إلــيـهـا) (تـوك تـو هـيـر)

و(األلم واجملد) (ب أند جلوري).
ـهـرجـان لنـيل األسـد الـذهبي كـما رشّـحه ا
فـي عام  1988عن فــيـلم (نـســاء عـلى وشك
االنـهــيــار الـعــصــبي) (وومن أون ذا فــيـرج
أوف إيه نـيـرفـيس بــريـكـداون) وهـو الـفـيـلم
الذي أفسح له مكانا على الساحة الدولية.
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احـتفـلت الـفـنـانـة الـتـركيـة بـيـرجـوار كـوريل بـعـيـد ميـالدها في
أجواء مـبهـجة بـحضـور زوجهـا النـجم خالـد أرغنش الـشهـير
بـ(السلطان سليمان) ومجموعة من أقرب أصدقائها من داخل
وخـارج الـوسط الـفــني. بـيـرجـوزار الـتي اكــمـلت عـامـهـا الـ37
اخـتـارت لـسـهـرة عيـد مـيـالدهـا فسـتـان أبـيض مـزيـن بـالورود
جمع بـ األناقـة والبسـاطة وكـان الفتـاً الرومـانسـية الـشديدة
الـتي بـدت عـلـيـهـا مع زوجــهـا حـيث يـنـتـظـر الـزوجـان مـولـوداً
قبلـة وذلك بعد  9سنوات على جديداً خالل األشـهر القـليلـة ا
اجنابهما البنهمـا األول (علي). ومن أبرز حضوراحلفل رضا
نـتج بوراك سـايشار كوجا أوغـلو خـديجة شـنديل وزوجـها ا
بـيـنــار أكـ وغـيــرهـمـا كـمــا حـرص عـدد مـن جنـوم الـدرامـا
التـركيـة على تـهـنئـة الفـنانـة عبـر مـواقع التـواصل االجتـماعي
مـتـمنـيـ لـهـا عـام حـافل بـقـدوم مـولـودهـا اجلـديـد. من نـاحـية
أخـرى الـتـقـطت عـدسـات الــبـابـاراتـزي بـيـرجـوزار كـوريل في
نـطقة جـيهـانغـير وقد اسـتغل الـصحـفيون أحدث ظهـور لهـا 
ـولـود حيـث اوضحت الـفـنـانة الفـرصـة وسـألوهـا عن جـنس ا
أنـهـا الزالت في بـدايـة احلــمل ولم تـعـلم جـنـس جـنـيـنـهـا بـعـد
وقـالت: (الزلـنـا فـي الـبـدايـة لـديــنـا ابن ولم نـخــفي عـنه خـبـر
احلـمل فـعـنـدمــا عـلـمـنـا أن كل شئ عــلى مـا يـرام شـاركـنـاه
اخلبر في حضور طبيب نفسي).  وعما إذا كانت تنوي السفر
الجناب مـولـودها في أمـريـكا أو إحـدى الدول األوروبـيـة قالت
بيـرجـوزار: (سنـكون فـي تركـيا الـفـترة دامت  9سنـوات وكـنا
ـهم أن نكون في صحة جـيدة) وعن موقفها من قلق قليالً ا
قـبـلـة أوضـحت الـنـجـمـة الـتـركـيـة أنـها الـعـمل خالل الـفـتـرة ا
ـستـطاع فـي الوقت الـذي ستـغيب ـسـرح قدر ا ستـعمل في ا
فيه عن الشاشة. يُذكر أن بـيرجوزار كوريل  تزوجت من خالد
أرغنش الـشـهيـر بـ(الـسـلطـان سـليـمـان) عام  2009بعـد قـصة
حب نشأت بـينـهما في كـواليس مـسلـسل (ويبقى احلب) وفي

فبراير  2010رُزق الزوجان بابنهما الوحيد (علي).


