
على الرغم من حالة الك�ساد التي مير بها �سوق العقار 
يف  ملحوظ  وانخفا�ض  متاأثراً،  الب�رصة  حمافظة  يف 
ا�سعار العقار، اإال ان حالة الركود التي ي�سهدها ال�سوق 
باالأزمة  ووا�سحا  كبريا  تاأثريا  تاأثرت  التي  املحلية، 
ياأتي  النفط،  ا�سعار  انخفا�ض  عن  الناجمة  املالية 
بالتزامن مع ارتفاع اعداد العاطلني عن العمل، كل هذا 
وغريه يعد عائقًا امام ح�سول االالف على بيت ميكن 
ان ت�سعر العائلة ب�سببه بنوع من االطمئنان والراحة، 
بديل  وجود  من  البد  ا�سبح  العائلة،  افراد  تزايد  ومع 
ميكن ان يخفف من حدت التوتر العائلي الذي يحدث 
غالبا ما بني االم من جهة وزوجات االوالد من جهة 
اخرى والذي يوؤثر �سلبا على جممل العالقة بني افراد 
اال�رصة الواحدة، ويف هكذا اجواء التي ي�سح تو�سيفها 
احللول  ابرز  عن  البحث  اجلميع  يبداأ  )امل�سمومة(،  بـ 

ملعاجلتها؟
طابو زراعي

يف  زراعية  ار�ض  قطعة  �رصاء  ف�سلت  العوائل  بع�ض 
منطقة اجلزيرة او التنومة او ابي اخل�سيب، جلمع �سمل 
اال�رصة، حتى ياأخذ االطفال وباقي افراد العائلة نوع 
تق�سيم  يتم  ان  بعد  )اجلزئي(،  واال�ستقالل  احلرية  من 
قطعة االر�ض التي ا�سرتوها بني االب واالأم من جهة 
واحد  كل  ي�رصع  ثم  اخــرى،  جهة  من  االبناء  وباقي 
عن  املعروف  طبعا  والأطفاله.  له  بيت  ببناء  منهم 
االرا�سي الزراعية ال ميكن متليكها مبعنى ان )الطابو( 
لهذا تكون  الذي �سيح�سلون عليه هو )طابو زراعي(، 
اال�سلية  الدار  بيع  مقابل  ما  نوعا  منا�سبة  ا�سعارها 
العائد للعائلة مببلغ جيد نوعا ما، وهذا يعتمد طبعا 
البناء  وعمر  املوقع  حيث  من  البيت  موا�سفات  على 
حديد  او  )�سيلمان  تكون  كــاأن  امل�ستخدمة  ــواد  وامل
ت�سليح(، يقول نافع نعيم: ح�سلت على مبلغ جيد نوعا 
ما بعد ان تقا�سمنا نحن الورثة املبلغ فيما بيني وبني 
باقي افراد عائلتي، ومتكنت من ان اتخل�ض من �سنك 
مائتان وخم�سون  م�ساحته  بيت  اىل  ال�سغرية  الغرفة 
امل�ساكل  الن  بالطماأنينة  ا�سعر  وي�سيف:  مربع،  مرت 
املواطن  اما  االبد.  واىل  انتهت  منها  اعاين  التي كنت 
كنت  فقد  بالندم،  ا�سعر  ال  فيقول:  الزهرة  عبد  �سعد 

�سجني يف بيت ال تتجاوز م�ساحته مائة وخم�سون 

بع�ض  مب�ساعدة  عوائل،  �ستة  فيه  تقطن  مربعا  مرتا 
ار�ض  قطعة  �ــرصاء  من  متكنت  واالأ�سدقاء،  االقــارب 
و�سالة  غرفة  منها  بنيت  مربع،  مائتا مرت  م�ساحتها 
افكر بزراعته، ويتابع قائال:  والباقي  ومطبخ وحمام 
)اجلزيرة(  املكان  هذا  يف  ال�سو�ساء،  من  تخل�ست 
الع�سافري، وهذا  فيها غري �سوت  ا�سمع  ال  تام،  هدوء 

اهم �سي بالن�سبة يل.
الع�شوائيات 

هربا من امل�ساكل العائلية املحتدمة وعبء االيجارات، 
الع�سوائيات،  منطقة  يف  متوا�سع  بيت  بناء  ف�سلت 
ال  النا�ض  من  الكثري  وي�سيف:  الغزي  احمد  ابو  يقول 
يتمكنون من دفع ايجار بيت متوا�سع بخم�سمائة الف 
دينار �سهريا، ورمبا اقل من ذلك بع�ض ال�سيء، اإال انهم 
ف�سلوا بناء منزل متوا�سع )ي�سرت بيه عائلته الواحد(، 
)حوا�سم  فيقول:  املياحي   حت�سني  ابو  املواطن  اما 
...حوا�سم ..واهلل ملينة من هالعي�سة الَك�رصة، هو واحد 
عندة او ما بنى، لو اح�سن يَكعدلة بهيج بيت خرابة؟ (، 
وي�سيف  ) قطعة ار�ض حمد ينطيك، وفلو�ض ماعندك 

ت�سرتي، اكو غري تبنيلك بيت جتاوز؟
حاًل لالزمة 

ترى بع�ض العوائل  يف م�سالة �سطر البيت اىل ق�سمني 
ورمبا اىل اكرث من ذلك بعد االتفاق على �سيغة طبيعة 
االن�سقاقات  من  املزيد  لتجنب  مثاليًا  حــاًل  البناء 
واخلالفات العائلية، ورمبا تعتربه مبثابة احلل الو�سط 
من  بنوع  العائلة  من  فرد  كل  يحتفظ  ان  ميكن  الذي 
حت�سل،  قد  التي  وال�سياع  الت�رصذم  خ�سية  اال�ستقرار 
العوائل يف احليانية  اغلب  يقول:  العلياوي  ابو جمال 
ال�سعبية  املناطق  وباقي  واجلمهورية  ميل  وخم�سة 
بينها  فيما  التناحر  لتفادي  اال�سلوب  هذا  اىل  جلاأت 
الأن الوقت �سعب واجلميع يقلقه مو�سوع ال�سكن، اما 
ابو �سامي الدراجي فيقول: حتولت البيوت اىل اقفا�ض 
دجاج، انا ال اعتقد ان اي من افراد العائلة �سوف ي�سعر 
بالراحة يف هكذا اجواء، االطفال حتتاج اىل ان تاأخذ 
حريتها يف اللعب، ال ان ي�سجنوا او ان يتم يرتكوا ليل 
بني  خالفات  �ستن�سب  وبالنتيجة  ال�سارع  يف  نهار 
اجلريان اثر اي �سجار يقع بني االطفال وت�سبح الق�سية 
اكرب، ويتابع قائاًل: يفرت�ض ان تويل احلكومة اهتمام 

كونها  ال�سكن  ق�سية بق�سية 
انــ�ــســانــيــة 

 ،! هكذا  حل  دون  املو�سوع  يرتك  ان  ال  واخــريا،  اوال 
ال�سكن حتى وان كان  اما املواطن جبار علي فيقول: 
ي�سرت  ان  املهم  امتار،  بع�رصة  او  �رصيفة  او  كوخ  يف 
االن�سان حاله وان ال ي�سطر ان يدفع دم قلبه لالإيجار 

ح�سب راأيه.
الوطن ال�شغري يداهمه اخلطر !!

او  املقايي�ض،  قــارئ  بابك  يطرق  ان  طبيعي  �سيء 
جار  او  لزيارتك،  جاء  قريب  او  �سديق  اأو  مت�سول، 
بابك  يطرق  ان  الغريب  لكن  م�ساعدته،  منك  يريد 
وعدوانا،  كرها  بيتك  من  باخلروج  يطالبك  �سخ�ض 
م�سري  حيال  والقلق  اال�ستغراب  يثري  ما  ا�سد  هو  هذا 
اآخر،  نوع  من  عا�سبة  ظهرت  الب�رصة  يف  عوائلنا!!، 
ع�سابة لي�ست ل�رصقة ال�سيارات، او النقود وامل�سوغات 
بل  تقدير،  اقــل  على  االطــفــال  مالب�ض  او  الذهبية، 
يدعي  ــزورة  م بـــاأوراق  النا�ض  على  حتتال  ع�سابة 
طامة  وهذه  ال�رصعي  البيت  ا�ساحب  انهم  حاملوها 
القب�ض  القاء  من  الب�رصة  �رصطة  متكنت  فقد  كربى!، 
على ع�سابة متخ�س�سة بعمليات تزوير امل�ستم�سكات 
افرادها  يدعي  مزورة(  )طابوات  الر�سمية،  واالأوراق 
انهم ا�سحاب هذا البيت او قطعة االر�ض م�ستخدمني 
ا�سلحة الإرهاب املواطنني االبرياء الإجبارهم للر�سوخ 
االمر  البجاري:  جــواد  ابو  يقول  الــواقــع!!،  االأمــر  اىل 
ع�سابات،  هكذا  ظهور  ازاء  بالقلق  ن�سعر  بتنا  خطري، 
من  بحق  العقوبات  اق�سىى  اتخاذ  يجب  وي�سيف: 
ر�سول،  خليل  املواطن  اما  امل�سني،  الفعل  بهذا  يقوم 
ادانة  ان  ارهابي يجب  فيعترب املو�سوع مبثابة عمل 
ارهابي  فعل  انه  على  العمل  بهذا  يقوم  �سخ�ض  اي 
الفعل  الأن  ارهــاب،  اربعة  املــادة  وفق  فاعله  يحاكم 
االرهابيون  يفعل  كما  متاما  العوائل  )تهجري(  هو 
اليوم يف العديد من املحافظات العراقية، اما املواطن 
والدوائر  املعنية  اجلهات  فيطالب  اجلزائري  �سعيد 
تزوير  حاىل  اي  لك�سف  جهودها  ببذل  العالقة  ذات 
او تالعب بعقارات املواطنني، وي�سيف: البيت وطننا 
ال�سغري، يجب ان ن�سعر باالطمئنان ال ان نعي�ض القلق 
ب�سبب حفنة �سالة على حد و�سفه. م�سكلة ال�سكن تبقى 
ازمة توؤرق ماليني العوائل العراقية التي تاأمل التفاته 
حلل  متاأخرة  كانت  وان  احلكومة  من  و�رصيعة  جادة 

االزمة التي باتت ال�سغل ال�ساغل للمواطن العراقي. 

وتــرددت  املا�سي  يف  احلــب  ق�س�ض  عن  الكثري  �سمعنا 
عند  كمبادئ  النا�ض  اأخذها  التي  العبارات  من  الكثري 
اأختيارهم ل�رصيك احلياة ، ومن تلك العبارات "احلب ياأتي 
قبل  تع�سق  االأذن   " تقول  اأخرى  وعبارة  نظرة"  اأول  من 
تاأثري  له  اخلارجي  ال�سكل  اأن  على  اأحيانا" دالالت  العني 
وامل�ساعر تتولد عند األتقاء طرفني، ويف زمننا احلايل، فقد 
جوانب  كل  يف  العنكبوتية  وال�سبكة  التكنولوجيا  دخلت 
حياتنا، وحتى احلب حتى اأ�سبح يقال: "اإن احلب ياأتي من 
لينتقل نقلة جديدة وي�سبح  اإذ تطور احلب  اأول مرا�سلة"، 
حبًا اإلكرتونيًا بعد اأن كان على اأر�ض الواقع وجهًا لوجه، 
عرب  غرامية  ور�سائل  اإمييل  يف  يتمثل  احلــب  واأ�سبح 
طريق  عن  االرتباط  احلب  اأن  يرى  من  هناك  االإنرتنت، 
االإنرتنت اأمر م�رصوع وهادف، بينما يجده اآخرون فريو�سًا 
يهدد البيوت، واأمراً مرفو�سًا متامًا.. فهل جنح احلب عن 
االآخرين  مب�ساعر  ت�سلية  جمرد  هو  اأم  االإنــرتنــت،  طريق 

وبحث عن حب؟ 
اراء مت�شاربة

تقول نورة ،" طالبة كلية القانون لـ)اجلورنال( اأن "احلب 
االأ�سباب  اأحد  يكون  رمبا  واالأنرتنيت  املرا�سلة  طريق  عن 
 " " وت�سيف  ال�سادقة  والعاطفة  م�ساعر احلب  تولد  التي 
اأحدى �سديقاتي جمعتها عالقة مع �ساب على االأنرتنيت 
�سادقة،  عالقة  بينهم  وتكونت  اأي�سا،  عراقي  �ساب  مع 
تكون  رمبا  حياة  ويعي�سون  اأبنة،  لديها  اأ�سبحت  واليوم 
تقول  بينما  تقليدي"،  زواج  يتزوجون  األذين  من  اأف�سل 
احلب  ومــبــداأ  فكرة  �سد  "اأنا  ت�سكيلية"  "فنانة  �سالني 
العاطفي واالرتباط عن طريق االإنرتنت، واأرف�ض بالطبع 
�سغرية  بق�سة  مررت  فقد  االإنرتنتي"،  "احلب  ي�سمى  ما 
الطرف  اأن  اكت�سفت  االأيام  وكانت �سداقة عابرة، ومبرور 
االآخر ال يهمه اإال اأن يت�سلى فقط، واأن تكون ت�سليته خارجة 
عن حدود االأدب واللياقة، فلم اأجد فيه ال�سخ�سية املثقفة 
املحرتمة التي تتحدث بفكر عن املوا�سيع العامة، كالفن 
اأو الدين، ولكن كان هدفه االأ�سا�سي الت�سلية  اأو ال�سيا�سية 
فيما  والتحدث  ال�سا�سة  خلف  باالختباء  وقته  وت�سييع 
يرف�سه الدين واالأخالق واملجتمع، واأرى اأن من يقومون 
على  ليح�سلوا  ال�سا�سات  خلف  مزيفة  باأقنعة  باالختباء 
االجتماعية  احلياة  يف  قوانني  لها  تو�سع  التي  احلرية 
�سخ�سيات غري �سوية، وهم اأ�سحاب وجهني و�سخ�سيتني، 
يدعون  احلياة  ويف  االإن�ض  �سياطني  االإنرتنت  على  فهم 
الرباءة .وكانت جتربتي تلك در�سًا يل، تعلمت منه اأن احلب 
من  �سدق  اإىل  يحتاج  واأنه  االإنرتنت،  خالل  من  يكون  ال 
املحبني، واإىل توا�سل �سمعي وب�رصي، ومعرفة ال�سخ�ض 
عرب  التوا�سل  يعززه  اأن  ممكن  ذلك  وبعد  لوجه،  وجهًا 
اأن  يجب  ولكن  ر�سمي،  ارتباط  حينها  وجد  اإن  االإنرتنت 
يكون اللقاء االأول واملعرفة االأوىل من واقع احلقيقة ولي�ض 
اخليال، فالتوا�سل عرب االإنرتنت ال يجعلك ت�سعر مب�ساعر 
اأن  ت�ستطيع  وال  كاذبًا،  اأم  �سادقًا  كان  اإن  االآخر  الطرف 

ترى تلك اللمعة يف عينيه.

نظرة املجتمع حلب الأنرتنيت
اىل  االأنرتنيت  �سبكات  دخــول  يتقبل  ال  الكثري  زال  ما 
البيت  اىل  العري�ض  دخول  بال  فما  جمتمعنا،  يف  بيوتهم 

عن طريق االأنرتنيت
االأنرتنيت، مازالت غري  فنظرة جمتمعنا للحب عن طريق 
مكتملة ونا�سجة، فتقول �سيماء "موظفة" اأنا اأرى حويل 
بداياتها  وكانت  اكتملت  التي  الزيجات  من  الكثري  ف�سل 
معرفة عن طريق االإنرتنت، واأنا كفتاة �رصقية من عائلة 
االجتماعي  التوا�سل  مــواقــع  على  عالقاتي  حمافظة 
يف  مقربات  �سديقات  اأو  يل  الأقــارب  �سداقات  جميعها 
يعد  مل  الذي  االإنرتنت  تعارف  خالل  من  ولي�ض  احلقيقة، 
حقيقة  ولي�ض  فقط  ترفيهًا  اأعتربه  االآن  فهو  كال�سابق، 
ال  وخــداع  وهم  جمرد  االإنرتنت  فعالقات  معها،  اأعي�ض 
بالنزول  وال�سباب  الفتيات  جميع  واأن�سح  اأقل،  وال  اأكرث 
ولي�ض  احلقيقي  احلب  هو  ما  ملعرفة  الواقع  اأر�ــض  اإىل 
االأهل، فالرجل  ياأتي مبعرفة  الذي  الكاذب، احلب احلالل 
يف  ويتعب  عليها  وحتافظ  نف�سها  تعف  التي  املراأة  يقدر 

الو�سول األيها"
�شخ�شيات مزيفة

الكل على مواقع التوا�سل االأجتماعي يكون لديه �سخ�سية 
الواقع،فمن  اأر�ض  على  ال�رص  ين�رص  الذي  فاأين  اأيجابية، 
بكل  "اأرف�ض  اإجنليزية":  لغة  "معلم  اأركان،  يقول  جهته، 
املقايي�ض ما ي�سمى بالعالقات الغرامية واحلب عن طريق 

متلكت  قد  االإنرتنت  �سبكة  اأن  فيه  �سك  ال  فمما  االإنرتنت، 
اأ�رصارها  اكت�ساف  على  داأب  الذي  االإن�سان  واهتمام  عقل 
من  الكثري  اهتمام  على  وا�ستحوذت  خباياها،  ومعرفة 
هذه  واأ�سبحت  واالأعمار،  االأجنا�ض  خمتلف  من  النا�ض 
االأهداف  عن  البعد  كل  بعيدة  الأغرا�ض  ت�ستخدم  ال�سبكة 
التي وجدت من اأجلها، كا�سطياد الفتيات واالإيقاع بهن 
هويتهم  عن  يك�سفون  ال  وزوارهــا  "احلب"،  م�سمى  حتت 
احلقيقية غالبًا، وقليلون هم من يقولون احلقيقة للطرف 
االآخر، فنجد ال�ساب يقدم نف�سه يف اأف�سل �سورة، ليت�سح 
من  ميلك  ال  �ساب  اإال  هو  ما  الو�سيم  ال�ساب  اأن  بالنهاية 
اجلمال ما ميّكنه من اإغراء اأي فتاة، وقد يكون خلف ذلك 
الذكوري  اال�سم  ذلك  وخلف  رجل،  اجلميل  االأنثوي  اال�سم 
بحفلة  نكون  ما  اأ�سبه  نحن  االإنرتنت  ففي  ناعمة،  فتاة 
يعتمد  ال�ساب  واملعنوية.  املادية  احلجب  خلف  تنكرية 
ويف  االإنرتنت  عرب  الفتاة  جلذب  الرومان�سية  ال�سخ�سية 
هذه املواقع يداعب ال�ساب الفتاة بكلمات رنانة واأ�سلوب 
فيتم  املنتظر،  االأحالم  فتى  هو  باأنه  تقتنع  حتى  �ساحر 
كل  ويتعلق  حب،  لعالقة  تتطور  �سداقة  واإقامة  التعارف 
منهما باالآخر، وقد تنتهي العالقة باالتفاق على الزواج، 
اأ�س�ض غري �رصعية ولي�ست  وهذا الزواج يف راأيي قام على 
الندم،  اأ�سابع  وع�ض  الذريع،  الف�سل  وم�سريه  �سليمة، 
ولن مي�سي وقت طويل اإال وتبداأ مرحلة ال�سكوك، و�سيظل 
الزوج فاقد الثقة اأو االطمئنان حلياته معها، فالفتاة التي 

االإنرتنت  وغرف  الهاتف  اأو  املحادثة  عرب  عليها  ح�سل 
الإقامة عالقات  ثانية  ت�سعى  وقد  نظره،  ماأمونة يف  غري 
االآخرين، هذا ما �سي�سغل تفكريه ويثري قلقه  م�سابهة مع 
تكون  التي  الغرامية  بالعالقات  بالطبع  واأقبل  حني،  كل 
يف نطاق ر�سمي وواقعي لي�ض له اأي اأغرا�ض دنيئة، فهو 
ارتباط لتكوين عائلة مع زوجة ر�سيتها لنف�سي وحياتي، 
واأن تكون عفيفة النف�ض حافظة لبيتي واأهلي. ويجب على 
اأ�سد  العظيم قد حذرنا  باأن ديننا  العلم  والفتيات  ال�سباب 
التحذير من اإقامة العالقات خارج نطاق الزواج، واأو�سد 
ذاعت  التي  التعارف  برامج  م�سيبة  اأمــام  ب�سدة  الباب 
وما  االإنرتنت،  و�سبكة  واملجالت  ال�سحف  عرب  وانت�رصت 
التي  والغرام  الع�سق  حلوادث  ومنع  للفتنة،  درء  اإال  ذلك 
وانتهاك  اخلطرية،  الفواح�ض  اإىل  غالبًا  باأ�سحابها  توؤول 
حمفوفة  فا�سلة  زيجات  اإىل  بهم  توؤدي  كما  اهلل،  حرمات 

بال�سك وفقدان الثقة".
الأخالق �شيد املوقف

كانت  اأن  �سواء  التي حتكم عالقاتنا  االأخالق هي  وتبقى 
لديه  فالذي  االأنرتنيت،  طريق  عن  اأو  الواقع  اأر�ــض  على 
ال  اأعماقه،  يف  ــذور  ج ولها  متاأ�سلة  واأخـــالق  مبادئ 
�سا�سة  خلف  بنف�سه  يختلي  عندما  عنها  التخلي  ي�ستطيع 
على  تعرفها  اأو  تعرفه  وعند  النقال،  هاتفه  اأو  الكمبيوتر 
�سمريه  عليه  ميليه  ملــا  وفقا  يت�رصف  ــر  االخ الــطــرف 

واأخالقه التي تربى عليها.

زيارة  العدل،  وزارة  يف  االن�سان  حقوق  لق�سم  تابع  فريق  اأجرى 
خا�سة اىل �سجن احلماية الق�سوى، تنفيذا لتوجيهات ال�سيد الوزير 
د. حيدر الزاملي مبتابعة ق�سية الطفلة �سليل.وقال مدير ق�سم حقوق 
االن�سان قا�سم حطاب: ان الهدف من الزيارة متابعة ق�سية الطفلة 
االأوراق  �سليل بعد تنفيذ حكم االعدام بحق والديها وحرمانها من 
الثبوتية اخلا�سة طوال ال�سنوات املا�سية، لعدم امتالكها لها �سابقًا، 
الوزير د.  ال�سيد  م�سريا اىل ان ق�سيتها حظيت با�رصاف مبا�رص من 
الثبوتية لها  الوثائق  الزاملي، حيث وجه مبتابعتها واإ�سدار  حيدر 
الطفل  ق�سية  متابعة  ان  املدير:  وا�ساف  ال�سياع.  من  وحمايتها 
مع  الوزارة  يف  االإن�سان  حقوق  ق�سم  بني  بالتن�سيق  متت  �سليل 
امل�رصف على �سجون العدالة ومدير ق�سم احلماية الق�سوى، مبينا ان 
الفريق اأ�رصف على ت�سليم الطفلة اإىل �سقيق والدها بعد اإن اأ�سدرت 
اإىل  ن�سبها  باإثبات  اخلا�ض  قرارها  بالدعوى  املخت�سة  املحكمة 
اعتقال  عقب  ال�سجن  يف  ولدت  �سليل  الطفلة  ان  اىل  ي�سار  والديها. 
حيدر  د.  العدل  وزير  اأ�رصف  وقد  قتل،  بجرمية  املتهمني  والديها 
الزاملي على متابعة حالتها بعد ان بلغت ال�سن القانوين للخروج من 
ال�سجن، و�سدور احلكم بحق والديها يف اجلرمية املرتكبة، و�ساهم 
بجهود  للطفلة  الثبوتية  االوراق  ا�سدار  يف  االن�سان  حقوق  ق�سم 
متوا�سلة وملدة �سبعة اأ�سهر حلني امتام معاملة ا�سدار امل�ستم�سكات 

وت�سليمها الأقاربها.

اإين الطالب )�سيف عبا�ض(، طالب يف ال�سف الثالث متو�سط، مل 
اأدخل البكالوريا يف هذه ال�سنة، اأطالب وزارة الرتبية ب�سمولنا 
بامتحانات الدور الثاين نحن الطالب الذين مل نوؤد اأمتحانات 
الدور االأول لعدم دخولنا البكالوريا، فلدي الكثري من الظروف 
اأدخل  مل  ب�سببها  والتي  واأ�رصتي  اأنا  واجهتني  التي  ال�سعبة 
اأمامنا  الفر�سة  تتيح  اأن  الرتبية  وزارة  من  اأمتنى  البكالوريا، 
الأداء اأمتحانات الدور الثاين اأ�سوة بال�سنوات االأخرى، واأن �ساء 

اهلل �سنقدم م�ستوى جيدا يف االمتحانات.

اأب  من   ،1962 �سبتمرب   20 بتاريخ  ببغداد  ولــد 
بريطانية  واأم  اخلليلي،  �سادق  االأ�ستاذ  عــراقــي، 
ال�سيدة جني ويتكروفت، در�ض العلوم الفيزيائية يف 
جامعة �رصي وتخرج منها بدرجة البكالوريو�ض يف 
العلوم عام 1986، وا�ستمر لنيل درجة الدكتوراه يف 
نظرية التفاعل النووي، والتي ح�سل عليها يف عام 
واالآن  وتقديرات خمتلفة  على جوائز  1989. ح�سل 
العلوم  يف  حما�رص  وكذلك  جامعي  كاأ�ستاذ  يعمل 
والتلفزيون  الراديو  يف  الربامج  خمتلف  يبث  كما 
ابن  ولديه  جويل  من  متزوج  اخلليلي  الربيطانية. 
الظروف  وب�سبب  اال�سف  مع  كيت.  وابنة  ديفيد، 
من  الكثري  اليــزال  �سنني  منذ  العراق  يعي�سها  التي 
اخرى  دول  وت�ستثمر  عنه  بعيداً  يعي�سون  مبدعيه 
طاقاتهم وت�سخرها ل�ساحلها ومنهم العامل العراقي 
هو  اخلليلي   جيم  ....الــربوفــيــ�ــســور  اخلليلي  جيم 
موؤلف  و  اأكادميي  النووية  النظرية  الفيزياء  عامل 
الدكتوراه  درجة  لنيل  ا�ستمر  ببغداد،  ...ولد  مذيع  و 
يف  عليها  ح�سل  والتي  النووي،  التفاعل  نظرية  يف 
1989م ح�سل على جوائز و تقديرات خمتلفة  عام 
يف  حما�رص  كذلك  و  جامعي  كاأ�ستاذ  يعمل  االآن  و 
العلوم كما يبث خمتلف الربامج يف الراديو و التلفزة 
ب�سكل  يظهر  علمي،  كاإعالمي  ...االعــالم  الربيطانية 
يكتب  كما  الربيطانية،  التلفزة  و  الراديو  يف  م�ستمر 
باللغة  ناطقة  اأجنبية  و  بريطانية  �سحف  يف  اأي�سا 
ملوؤلفات  وبائع  :موؤلف  ...االإ�سهامات  االإجنليزية 
املادة.،  قلب  :النواة: رحلة يف  موؤلف  �سعبية،  علمية 
الفيزياء الكمية : دليل للحائر، من كتبه ما ترجم اإىل 
بي  »بي  )قناة  :الــذرة  براجمه  لغة.من   12 من  اأكرث 
بغداد  االإ�سالمي من  الع�رص  اإجنازات  الرابعة(،  �سي« 
الرابعة(،الفيلم  �سي«  بي  »بي  )قناة  االأندل�ض  اإىل 
che m  ) املن�سي  )التاريخ  الكيمياء  )الت�سجيلي 
الت�سجيلي  istry a volatile history(الفيلم 
 The Hunt :البحث عن ج�سيم هيجز )باالإجنليزية
ال�رصية  �سي)احلياة  بي  )بي  )قناة   )For Higgs
)قناة   The secret life of chaos للفو�سى 
»بي بي �سي«�ستيفن هوكينغ و علم امل�ستقبل )قناة 

نا�سيونال جيوغرافيك(.
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الحب عن طريق األنترنيت بين الفشل والنجاح
تحقيق-ساجدة خضر

أعوذ بالله من المحللين 

السياسيين المهلوسين

بقلم ناصوح

نصيحة

كعادته يوميا يف �شهر رم�شان، يخرج اأبو جنم بعد �شاعة من الإفطار، في�شرع 
نح����و مقهى اأبو علي، لق�شاء �شاع����ة هناك للقاء الأ�شدقاء، فبدل مالب�شه وعدل 
�شع����ره، وو�شع يف يده )م�شبح����ة زرقاء(، وتعطر بعطر ال����ورد الذي يف�شله، 
لكن يف ال�شارع �شادف اأبو مفيد، جاره املوظف يف وزارة الزراعة، وهو دوما 

كثري ال�شكوى والت�شاوؤم، فعندما ملح اأبو جنم �شاح:
- اأبو جنم هل �شمعت بالكارثة التي �شتحل علينا؟

- اأهال اأبو مفيد، ما هذا الكالم، اأي كارثة تتحدث عنها؟
-    يب����دو اأن����ك ل تتابع الأح����داث، ليلة اأم�س �شاهدت على قن����اة عراقية، حملل 
�شيا�شي اأنيق جدا، وهو يتحدث عن قرب انهيار �شد املو�شل، وين�شح النا�س 
بالتهي����وؤ من األن، قبل ح�شول الفاجعة، وحت����دث عن اأن املاء �شيكون ارتفاعه 

يف بغداد اأربع اأمتار! فان�شحني يا حاج ماذا افعل؟
فانفج����ر اأبو جن����م بال�شحك، و�شط ا�شتغراب امل�شكني اأب����و مفيد، وبعد فا�شل 

من ال�شحك قال اأبو جنم:
-    يا جاري العزيز هذه هلو�شات، ل ت�شدق كل ما ت�شمع، العتب على القنوات 

التي ت�شتقبل هكذا حمللني، اأن�شحك بان ل تتابع هكذا برامج لريتاح قلبك.
- يعني لن ينهار �شد املو�شل، ولن تغرق بيوتنا؟

-    اطمئ����ن جم����رد اإ�شاع����ات وخراف����ات اأطلقها الأع����الم الغربي، لإث����ارة الهلع 
وخلط الأوراق، ويرددها ال�شذج ممن يدعون اأنهم "حمللني �شيا�شيني".

 تاأخ����رت يف الو�ش����ول للمقه����ى، حي����ث وج����دت اأن ال�شلة متجمع����ة يف مكانها 
املعهود، يف طرف املقهى، لكن يبدو ان احللوى )البقالوة( قد مت اكلها متاما.

- اأين ح�شتي من "البقالوة"، هل اآكلها اأحدكم؟
فالتفت اإيل الكاتب املتقاعد �شعدون، وهو ي�شحك، وقال:

- اأه����ال اأب����و جنم لق����د مت م�ش����ادرة البقالوة لأن����ك تاأخرت، من يتاأخ����ر ت�شادر 
ح�شته.

- املهم ال�شاي، اأرجو األ يكون قد �شاع علي؟
- تدلل �شياأتي األن �شاي بنكهة الهيل.

كان����ت لعب����ة الدومينو عل����ى اأ�شدها ب����ني الأ�شدقاء، لكن كان اأب����و �شارة ) وهو 
�شابط امني(، منزعجا من �شيء ما، ف�شاألته عن علته فقال:

-    يا اأخي م�شيبتنا باملحللني ال�شيا�شيني الذين يهلون علينا عرب الف�شائيات، 
لينعق����وا بهلو�شات بعي����دة عن العقل واملنطق، نهار الأم�����س خرج علينا حملل 
)اأخ����ر زمان(، لي�شرح اأن بغ����داد �شت�شهد اأزمة يف امل����واد الغذائية، بل و�شفها 
باملجاع����ة، ودع����م كالمه ب����ان الجتماعات الأخ����رية لل�شا�شة، ه����ي ملحاولة حل 
الأزم����ة الت����ي �شتح�ش����ل، وكان �ش����وت املحلل اجلهب����ذ جهوريا، مم����ا �شاعده 
بالتاأث����ري بامل�شاهدي����ن، بالإ�شاف����ة اإىل اأن مقدم الربنامج �شمح ل����ه وبخبث اأن 

ين�شر �شمومه عرب الف�شائية.
- الف�شائيات اليوم هي من تن�شر الإ�شاعات، وت�شفه وعي املواطن.

- هل تعلم اأنه �شباح اليوم ارتفعت الأ�شعار، وزاد الطلب على ال�شلع الغذائية.
-    كي����ف ل حت�ش����ل فو�ش����ى يف البلد وه����وؤلء املحلل����ني ال�شيا�شيني يخربون 
النا�����س عن �ش����د �شينهد وتغرق بغ����داد، واأخر يخربهم عن جماع����ة قادمة لهم، 
اأن امل�شيب����ة باخلبث����اء الذي����ن ي�شجع����ون ويدعم����ون بع�س حم����دودي الأفق، 
ويهبونه����م عنوان )حمل����ل �شيا�شي(، كي ين�ش����روا �شمومه����م وهلو�شاتهم يف 

املجتمع، عرب ف�شائيات ل تهتم مبا يقال.
ج����اء ال�ش����اي وانته����ى حديث املحلل����ني املهلو�ش����ني، و�شحكنا كث����ريا خل�شارة 

�شعدون، ومع قرب مغادرتي جاء رحيم الرب�شلوين وهو حزين جدا.
- ما بك يا رحيم، تبدو حزينا على غري عادتك؟

-    �شمع����ت حمل����ل ريا�شي قبل قليل، وهو يتكلم يف الف�شائية، باأنه اإذا اعتزل 
يون�س حممود فان الفيفا �شتعلن قرار ح�شر اللعب على منتخبنا الوطني.

 �شحكنا جميعا ب�شخب كبري، فيبدو اأن املحللني املهلو�شني لي�س يف ال�شيا�شة 
فح�ش����ب، بل متدد وجودهم لي�شل اإىل الريا�ش����ة، خرجت من املقهى واأنا اردد 

جملة )اأعوذ بالله من املحللني ال�شيا�شيني املهلو�شني(.

مبدعون من
في ظل ارتفاع وتيرة انشطاره الى نصفين ...

التفاتة انسانية من وزير العدل البصريون قلقون على وطنهم الصغير !!

الى وزارة التربية

شكاوى

جيم خليلي
باسم حسين 


