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لـيس أمـراً عـابـراً وسـهالً وهـامـشـيـاً  قـبـول الـعـراق أن يـكون
مـكــبـاً لــنــفـايــات تـنــظـيـم داعش  بـعــد سـلــســلـة من عــمـلــيـات
اسـتسالم عناصر الـتنظيم في سـوريا خاصة أو عـبر ما يقال
هـنـا وهـنـاك عن صـفــقـات أدت الى  إخالء مـنـاطق في سـوريـا
والـذهاب بعـناصر الـتنظـيم كمـا ظهر في االعالم قـبل سنة الى

مناطق حدودية مع العراق .
ـرون في العـراق بـشكل أو نـسـحـبون من سـوريـا  االجـانب ا
بآخـر بعـد اندحـار التـنظـيم جغـرافيـاً في االمتـار االخيـرة التي

استعصى فيها وال قيمة عسكرية لها مطلقاً .
قــيل فـي االخـبــار ان فــرنــسـا تــرفض ان يــتم اصــدار احــكـام
االعـــدام ضــد الـــفــرنـــســيـــ في داعش  وانّ هـــنــاك دعــوات
حلــجـزهم في سـجـن خـاص له مـواصـفــات مـخـتـلـفــة عن بـقـيـة

السجون.
ال نــريـد أن نــصـدق أيــة روايـة لــكن عــمـلــيـاً  االمــر مـخــتـلط 
والـتـعــاطي مع مـلف االجــانب في تـنـظــيم داعش لـيـس شـفـافـاً

طلوب . ستوى ا وليس با
ـة ضد حـتى االن  لم يعـترف داعـشي واحـد بأنه ارتـكب جر
مــواطـن عــراقي . وحــتى االن لم تــســـتــطع أجــهــزة احلــكــومــة
عـنية لفت انـظار العالم الى مـكان كان يرمي داعش الـعراقية ا
ديـنة باسم ـوصل فيه بـعد قـتلـهم  ويعـرفه أهل ا جـثث أبناء ا
ـوصل اجلـنوبي  وهـناك مـكان  –اخلـسفة –ويـقع في مدخل ا
آخـر يـحــمل اسم اخلـسـفــة ايـضــاً وجـرى فـيه ارتــكـاب أبـشع

اجلرائم  واخلسفة تضم آالف اجلثث.
 عـدد الذين قـتلـهم تنظـيم داعش ورمـاهم في اخلسـفة أو جعل
الـلـوريــات الـكـبــيـرة تـســحق اجـسـادهم وتــزهق أرواحـهم وهم
أحـياء  يـفوق عـدد ضحـايا داعش في مـجازر أخـرى ارتكـبها

التنظيم في سبايكر أو سواها .
عامـلة خاصة إذا صح انـها طالـبت  هل اطـلعت فرنـسا مثالً 
لتـحق بالتـنظيم  على ماجرى ألكثـر من مائة من مواطنـيها ا
في اخلـسـفـة عـلى ايـدي مــواطـنـيـهـا ومـواطـني دول اخـرى في
الـتـنـظـيم لـم يـسـتـسـلمـوا إالّ بـعـد أن ضـمـنـوا سالمـة نـسـائـهم

وأطفالهم في خروج آمن ?
ـوصل تـسـتـحق أن تـتـحـول اخلـسـفـة نـقـطـة اسـتـذكار  نكـبـة ا

ر بالعراق . يزورها اي زعيم  لبشاعة ماجرى 

لـم تـمـضِ سـوى ســويــعــاتٍ عــلى إعالن فــوز روايــتي ضــحــكـة
ـيـة ـركـز األول في جـائـزة الـطـيب صـالح الـعـا الـكـوكـوبـارا بـا
لإلبـداع الكـتابـي حتى وصـلت إلى صفـحـتي في الفـيس بوك
مـئـات الـرسـائل الــتي تـطـلب صـداقــتي وهـذا مـا جـرى أيـضـاً
ركز األول عن بـدع علي حس عـبيد الذي فـاز با لـصديقي ا
مجـموعـته القـصصيـة لغـة األرض كان هـذا األمرُ متـوقَّعـاً لنا
لـكني وجـدتُ نفـسي في مأزقٍ عـصيبٍ إذْ أنَّ جتـاهلي لـطلـبات
الــصـداقـة الــتي لم أكنْ أعـرف مــعـظم مـرســلـيـهــا ومـنـهم من
ى بـأســمــاء مـســتــعـارة ســيــضـعــني في دائــرة الــسـخط تــخـفـَّ
والــكـراهـيــة من قـبــلـهم وسـأكــون في نـظــرهم كـاتـبــاً مـغـروراً
فـقـرَّرتُ قـبـول صـداقتـهـم جـميـعـاً مـن دون مـراجعـة أو تـدقـيق
لـصفـحـاتهم وصـدق فـولتـيـر حـ قال الـشـهرةُ حـمل ثـقيل ال
ق (اليـكــات) اإلعــجــاب الــتي غـزت أخــفــيــكم ارتــبـاكـي من تـدفـُّ
صفـحتي بـعد نـشر صـورة جتمعـني بالـصديق عـبيـد صحيح
أنَّـنا معروفـان في الوسط الثـقافي وال أظن أنَّ أديبـاً عراقياً لم
يـسـمـع بـنـا من قــبل أقـول ذلك بــكل تـواضع غــيـر أنَّ أضـواء
ـثـير الـشـهـرة بـعـد الـفـوز لم نـكن نـتـوقـعـهـا بـهـذا الـسـطـوع ا
ازدحم بـريـدي بـرسـائل من صـحـفـيـات وصـحـفـي كـانـوا من
ـغـرب وتـونس ومن دول عـربـيـة مـصـر والـسـودان واجلـزائـر وا
أخــرى يــطـــلــبــون إجــراء مــقـــابالت جلــرائــدهـم أو مــواقــعــهم
اإللــكـتـرونـيــة حـول الـفـوز وكــان البـد أنْ أتـفـرَّغ لـإلجـابـة عـلى
اً أعرفهُ كان أول ة إنَّ صـحفـياً عـراقيـَّ ـؤ فـارقة ا أسـئلتـهم ا
من طـلب مني لـقاءً قـصيـراً إلى جريـدة رسمـية في الـبالد بعد
دقـائق من انتشـار خبر الـفوز بعـد أيام ظهـرت جميع الـلقاءات
تــبـاعــاً بـاســتــثـنــاء الـلــقـاء الــذي أجــراه مـعي ذلـك الـصــحـفي
ـة احلي ال تُــطـرب ــثل الــذي يــقـول مُــغــنـيـَّ الــعــراقي! وصـدق ا
صـحيح أنَّ جريدتي الزمـان التي أكتب زاويتي األسـبوعية على
صفـحتهـا األخيرة احـتفتْ بفـوزنا وهي تنـشرُ خبـر الفوز على
صـدر صفحـتها األولى في الـطبـعة الدولـية مع صورنـا بيدَ أنَّ
الـطبـعة احملـليـة من اجلريـدة جتاهـلت نبـأ الفـوز ونشـرتْ بدالً
عـنه إعالنـاً جتـاريـاً وقـد عـذرتـهـا فـهي تـعـيش ظـروفـاً خـانـقـة
ـالي لكن كـان بوسـعها أنْ تـنشر دخـولها ا وعصـيبـة تتعـلَّقُ 
اخلبـر على صـفحـتهـا الثـقافـية? ويـؤسفـني أنهـا لم تبـادر حتى
إلى ذلك بـالوقت الذي قرأتُ تهنئة رائعة من قبل احتاد األدباء
والـكتاب في العراق واحتفى بفوزنا الوسط الثقافي الكربالئي
بـشكل مـلحـوظ ولـكم أنْ تقـولـوا ما شـئتـم عن حالوة الشـهرة
لـكن كل هــذه األفــراح ال تـعــادل سـاعــة واحــدة من الـســعـادة
َ قال الـعائلية وأبـعد الله غرور احلجـاج عن قلبي ورأسي ح
اع الثـنـايا في أول خـطبـة عـلى منـبـر الكـوفـة أنا ابن جال وطـلـَّ
مـتى أضع العـمامـة تعـرفوني وتـبقى الـرغبة فـي الشهـرة مثل
ــســتهُ من ــوت مــنــســيـاً ذلـك مـا  ــوت مــكـروهــاً وال  الــذي 
مـنشـورات لـئـيـمـة لـبعـض األدباء عـلى صـفـحـاتـهم حـول فـوزنا
الـناجز والذي كان أشبه بضربةٍ عنيفة على رؤوسهم اخلاوية
مع أني كـنتُ في نـشـوة الفـوز أشـبه بـعـريس لـكن بال عروس
وبال زفـاف! فــالـعـروس (اجلـائــزة) لم أرهـا حــتى اآلن بـسـبب
ظـروف الـسـودان الــعـصـيــبـة إذْ قـرَّرت إدارة اجلـائــزة تـأجـيل
االحـتفال بـالفائزيـن حل استتـباب الوضع هـناك وبال زفاف
ذلك أني أعـيـش في مـديـنـة بــيـرث مـنـذ  18عــامـاً وال أصـدقـاء
عـندي هنا وبـرغم احتفاء مـواقع التواصل االجتـماعي بفوزي
غــيــر أني كـنـتُ أتـمــنى أنْ يــكـون مــعي في هــذه الــغـربــة أحـد
األصـدقاء من دم وحلم حتَّى يهزُّ يدي مهنئاً ألشعر أني فزتُ
حـقَّـاً ذلك أنَّ األصـدقــاء االفـتـراضـيـ عــلى مـواقع الـتـواصل
االجـتماعي ال تـعرف مشـاعرهم احلقـيقية إال إذا رأيـتهم على
أرض الـواقع وأكادُ أقول أنَّ هناك من كان لـسانه يقطر عسالً
لـفوزي لكن قـلبهُ كان يـغلي بـالزعاف ومع ذلك كـنتُ مسروراً
جال عـلى أية حـال ألنَّ روايتي هي أول رواية عـراقيـة تفـوز 
َّــا جـعل فــرحـتي الـروايـة طــيـلــة تـسع دورات مـن اجلـائـزة و
ركز األول ـبدع عـلي حسـ عبـيد بـا أكـبر هـو فوز صديـقي ا
في مـجال الـقـصص القـصـيرة لـكن عظـيم فـرحتـي كانت ألنَّـنا
من مـدينـة كـربالء أقول أخـيـراً بوضـوح أنـا ال أحب الشـهرة
ـصـلحـة الـشـخصـيـة وألنَّهـا تـشـبه امرأة فـاتـنة ألنَّهـا تـضـرُّ با
تـسـتـدرجـني إلى مـخـدعـهـا فــتـدعـني أنـسى نـفـسي وتـقـوَّض
ـسـتـقـبـلـيــة الـتي أتـطـلَّع إلى تـنــفـيـذهـا بـكل حـواسي أهـدافـي ا
وجـنوني وموهبتي فمازلُت في بواكير خطواتي والوطن ينتظر
مني مزيداً من التألق والعطاء وليكثر
ـعـتوه نـقيـق الضـفـادع فالـصـعـلوك ا
سـيـصبحُ بـدراً مـنـيـراً ولُقْـيَـةً ال تـقدَّر
بـثمنٍ في قـادم السـنوات إذا تـركني

وت أعيشُ أكثر في احلياة. ملك ا
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{ الـــقــــاهـــرة-(أ ف ب)  –أكـــد
شيخ األزهر اإلمام األكبر أحمد
الطـيب أن تعدد الـزوجات (ظلم
لـــلــــمـــرأة) ولـــيـس (األصل) في
االسالم وأنه مــشـروط ومــقـيـد
ما اثـار جدال واسع الـنطاق في
رة األولى مصر. وهي لـيست ا
الــتي يـدلي فـيــهـا شـيخ األزهـر
بـتــصـريح حـول مــسـألــة تـعـدد
الـزوجـات مـنـذ تــولـيه مـنـصـبه
عــام  2010فــــكـــانت له بـــعض
الــــتـــصــــريــــحــــات عـــام 2016
خــــصــــوصــــا بــــعــــد أن أطــــلق
الـرئيس عـبـد الفـتـاح السـيسي
دعوة لـتجـديد اخلـطاب الـديني
عقب توليه السلطة عام .2014
ـرة األولى الـتي يصف لـكنـها ا
ـشـروط) فـيـهــا الـتـعـدد (غــيـر ا
بـ(الــظـلم). وبـعـد ظـهـر الـسـبت
أصدر األزهر بـيانا نـشره على

مــوقـــعه الـــرســمي أكـــد فــيه -
تعليقا عـلى ما نشر على بعض
ــواقع االلـكــتـرونــيـة ووسـائل ا
الـــتـــواصـل االجـــتـــمـــاعي-  أن
اإلمـــام الــطـــيب حللم يـــتــطــرق
مــطــلـــقــا الى حتــر أو حــظــر
تـعـدد الـزوجات. وشـدد الـبـيان
على أن (حديث فضيلته انصب
عــلى فـوضى الـتـعـدد وتـفـسـيـر
ـــتـــعــــلـــقـــة ــــة ا اآليــــة الـــكـــر
ــوضـوع وكـيف أنــهـا تــقـيـد بـا
هـــذا الـــتــــعـــدد بـــالـــعـــدل بـــ
الزوجات كما رد فـضيلته على
مـن يـعـتـبــرون تـعـدد الـزوجـات
هو االصل). ولـقي مـوقف شيخ
االزهـــر تــرحـــيــبـــا من اجملــلس
الــقـومي لــلــمــراة الــذي أعـربت
رئـيـسـته مـايـا مـرسي فـي بـيان
الـســبت عن (عــمــيق تــقـديــرهـا
وشـكـرهـا لـلـشـيخ اجلـلـيل امام

االزهـــر الـــشـــريف عن مـــقـــولــة
احلق الــصــادرة مـنـه لـيس الي
غـــرض ولــكــنـه بــدافع تـــنــويــر
العقول واظهار احلق وتأكيده
الـدائم على ان الـدين اإلسالمي
ـرأة وانـصـفـهـا احلـنـيف كـرم ا
واعطـاها حقـوقا عـديده لم تكن

موجودة من قبل).
وكـان االزهر نـشر عـلى حـسابه
الــرســمي عــلـى تــويــتــر مــسـاء
اجلـمـعــة تـصـريـحــات لـلـشـيخ
الـــطـــيب قـــال فـــيــهـــا إن (أولى
قضايا التراث التي حتتاج إلى
ـرأة ألن جتــديـد هي قـضــايـا ا
ــــرأة هـي نــــصف اجملــــتــــمع ا
وعدم االهتمام بهـا يجعلنا كما
ـــشـي عـــلـى ســـاق لـــو كــــنــــا 
واحدة). وأكـد أن (مسألـة تعدد
الـزوجـات تـشـهـد ظـلـمـا لـلـمرأة
ولألوالد في كـثيـر من األحـيان

وهـي من األمــور الــتي شــهــدت
تشويها للفهم الصحيح للقرآن
الــكــر والـــســنــة الـــنــبــويــة).
واضاف الطيب في تصريحات
خالل بـرنـامج أسـبـوعي يـقدمه
على القناة الفضائية الرسمية
(مـن يـــــقـــــولـــــون إن األصل في
الـزواج هـو الـتـعـدد مـخـطـئون
وعلى مـسؤوليـتي الكامـلة فإن
األصـل في الــــقــــرآن هــــو: فـــإن
خِــفــتُـم أال تــعــدلــوا فــواحــدة).
وتــابع (عــلــيــنــا أن نــقــرأ اآليـة
الـتي وردت فـيـها مـسـألـة تـعدد
الزوجات بشكل كامل فالبعض
يــقـــرأ (مـــثــنـى وثالث وربــاع)
وهـــذا جـــزء مـن اآليـــة ولـــيس
اآليـة كـامـلـة فـهـنـاك مـا قـبـلـهـا

وما بعدها).
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ـصـريـة مـنى زكي وزوجـهـا الـنجم شـاركت النـجـمـة ا
أحـمـد حـلمـي في افـتـتـاح أحـد فـروع نوادي الـفـتـنس
ـجـمــوعـة صـور واجلـيم. مــنى شـاركت جــمـهـورهــا 
ومـقــاطع فــيـديــو من االفـتــتـاح وذلـك خالل خـاصــيـة
(ستوري) على موقع (انـستغرام) والتي ظـهرت فيها
البس الرياضية ويقومان مع حلمي وهما مرتديـان ا
ـمــارســة عـدد من الــتــمـارين الــريــاضـيــة. الــنـجــمـة
شاركـة في عدد كثـير من الـتمارين صريـة قامت بـا ا
الـــريــاضـــيـــة ومن بـــيـــنـــهـــا ريــاضـــة اجلـــري كـــمــا
استعـرضت مهـارتهـا بقـفزة صعـبة حـصدت تـصفيق
وجودين وقد أبـرزت منى خالل مقاطع الـفيديو كل ا
رشاقـتهـا وليـاقتـها الـشديـدة. يذكـر أن النـجمـ منى
The  زكي وأحـمد حـلـمي يـشـاركـان في بـطـولـة فـيلم
 Crewمع كل من الــفــنــانــة يــســرا وشــريـف مــنــيـر
باإلضافـة إلى صنـاع السـينمـا جابي خـوري ووحيد
حامـد ومدحت الـعدل وتـامر حبـيب وشريـف عرفة
وهـادي الــبــاجــوري وهــشــام نـزيـه وهـو مـن إخـراج
إسالم رسـمي ومـن إنـتــاج سـيــنـمــا فـاكــتـوري. ومن
ـقـرر عــرض فـيـلم  The Crewكـفـيــلم االفـتــتـاح في ا
ي األول وذلك في حـفل افـتـتـاح الـدورة عـرضه الـعـا

هرجان شرم الشيخ للسينما اآلسيوية. الثالثة 

(الــــورديـــة) .Rosacea وعــــنـــد
اإلصابة بالوردية تتسع األوردة
الدموية الدقيقة وتظهر احلمرة
عـــــــلى الـــــــوجــــــنـــــــات واألنف
واجلـــبـــ والــذقن. وال يُـــعــرف
ــرض عــلى وجه الــدقــة ســبـب ا
حــــــتـى اآلن ولــــــكن األطــــــبــــــاء
يـرجـحـون أنه بـسـبب اجلـيـنـات
ــفـرط الــوراثــيــة أو الـتــعــرض ا
ألشـــعــة الـــشــمـس. وإلى جــانب
األدويـة التي يـصـفـها الـطـبيب
كـن مواجـهة الـورديـة بتـجنب
العوامل التي تتسبب في تفاقم
تـاعب مثل األطعـمة احلـريفة ا
ـشروبـات الـسـاخنـة وأشـعة وا

الشمس والتوتر النفسي.

تــمـــامــاً واالكــتـــفــاء بــتـــنــظــيف
ــاء فــقـط. ويُــمــكن الــبــشـــرة بــا
استخـدام مستـحضرات الـعناية
احملــــــتــــــويـــــــة عــــــلـى حــــــمض
الـهيـالورونـيك أو نـياسـيـنامـيد
إذ تــــعـــمل عــــلى دعـم وظـــيــــفـــة
احلمايـة الطبـيعيـة للبـشرة. كما
يجب معرفة نوع البشرة جافةً
أو دهــــنـــيــــةً أو حــــســـاســــيـــة
واســـتـــخــدام مـــســـتـــحـــضــرات
ـتـوافـقـة الـعـنـايـة والـتـجـمـيل  ا
مـــعـــهـــا. وفي حـــال اســـتـــمـــرار
احمـرار الـوجه يجـب استـشارة
طبـيب أمراض جـلديـة إذ يشـير
االحــمــرار وقـتــهـا إلـى احـتــمـال
ــرض جـــلـــدي مــثل اإلصــابـــة 
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ــانـيـة ألطـبـاء قـالـت الـرابـطـة األ
األمـــراض اجلــلــديــة إن حلُــمــرة
ـسـتـمــرة أسـبـاب عـدة الـوجـه ا
ــبـالــغــة في اســتــخـدام مـنــهــا ا
مـــســــتــــحـــضــــرات الــــعـــنــــايـــة
والــتـجـمــيل إضـافــةً إلى بـعض
األمــراض اجلـلــديــة. وأوضـحت
ــــبــــالــــغــــة في الـــــرابــــطــــة أن ا
استخـدام مستـحضرات الـعناية
والتجمـيل تلحق ضرراً بـوظيفة
احلـمايـة الطـبيـعيـة للـبشـرة ما
يـجـعـلهـا أكـثـر عـرضـةً لإلصـابة
بـاجلروح والـعـدوى. لـذلك يجب
الــــتـــــخـــــلي عـن اســــتـــــعـــــمــــال
مستحضرات العناية والتجميل
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{ بـــــــــــــاريـس-(أ ف ب)  –من
صــنـــدوق الـــنـــقـــد إلى الـــبـــنك
ــــنــــظــــمــــة الــــدولـي مــــروراً 
الـتعـاون االقتـصادي والـتنـمية
ـــصــارف الـــكــبــرى تـــشــغل وا
نــــســـاء مــــواقع اقــــتـــصــــاديـــة
توقع أساسيـة في اجتاه من ا
أن يـتـعـزز أكـثر لـتـحـقـيق مـزيدٍ
ــــــــــســــــــــاواة فـي هـــــــــذه مـن ا

القطاعات.
وتـــقـــول لـــورانس بـــون الـــتي
ـاضي مركز استلـمت الصيف ا
كبـيرة االقتصـادي في مـنظمة
التـعاون االقتـصادي والتـنمية
لوكالـة فرانس برس (إن تـعي
نــســاء في مــراكــز اقــتــصــاديـة
نظمات الدولية أو قيادية في ا
احملـلـية الـكـبرى يـعـتبـر تـطورا
مــهــمــا). بــون واحــدة من عــدّة
نـسـاء يتـولـ منـصـباً احـتـكره
الرجال لوقت طـويل مع تعي
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نــفـــســهــا في الـــبــنك األوروبي
إلعادة اإلعمار والتنمية.
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كـوجــيــانـو في الــبــنك الـدولي
ومــؤخـــراً الــبــولـــنــديــة بـــيــتــا
هام يافورجيك التي ستستلم ا

األمـيـركـيـة غـيـتـا غـوبـيـناث في
ـاثل في صندوق الـنقد موقع 
الـدولي والـيــونـانـيــة بـنـلـوبي

مــقــاطـع فــيـــديــو ال حتــتـــوي عــلى
مـضامـ خادشـة إال أن التـعلـيقات
شكلة قاطع كـانت هي ا عـلى تلك ا
إذ كـــان بـــعـــضــهـــا يـــنـــطــوي عـــلى
إشــــارات وإيــــحــــاءات ذات نــــوايـــا
سـيـئـة. وجاء قـرار (يـوتـيوب) وفق
(يـورونيوز) عقب تقارير أفادت بأن
مـوقع مشاركـة الفـيديوهـات الضخم
قـد فشل في توفير احلـماية لألطفال
عــبـــر االنـــتــرنت مـن خالل إتـــاحــته
اجملـال للـتعـليق عـلى مقـاطع فيـديو

لألطفال والترويج لها. 
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أعــلن مــوقع يـوتــيــوب عن تــعــطـيل
صوّرة قاطع ا مـيزة التعليق على ا
ـــنــشـــورة عــلى (الـــفـــيــديـــوهــات) ا
ـوجّـهـة لألطـفـال الـذين مـنـصّـته وا
تـقلّ أعـمـارهم عن ثالثـة عشـر عـاماً
وذلـك بــــعــــد أن تــــصــــاعــــدت حــــدّة
وجـهة للمـوقع الشهير االنـتقادات ا
ـتـعلـقـة بـ(استـغالل) األطـفال من وا
خالل بــعـض الــتـــعــلـــيــقـــات (الــتي
تـنــطـوي عـلـى أهـدافٍ دنـيــئـة) عـلى
ـــنـــشــورة عـــلى ـــصـــوّرة ا ــواد ا ا
ــوقع. فــعــلـى الــرغم من أن هــنــاك ا
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