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ضــحـــايــا تــعـــديــات الــكـــهــنــة
اجلنـسيـة  يحـصلـون على 210

مالي دوالر

تـــوصـــلت أســـقــفـــيـــة تـــابـــعــة
للكنـيسة الكاثـوليكية في والية
مينيسـوتا اخلميس إلى اتفاق
يـقـضي بـدفع  210مالي دوالر
ــئــات مـن ضــحــايــا تــعــديــات
جـــنـــســـيـــة من قـــبل أفـــراد من
الـكــنـيــسـة لــتـحلّ بــذلك خالفـا

يعود الى سنوات عدة.
واعـلـنت أســقـفـيــة سـانت بـول
الـــتـي أشـــهـــرت افالســـهـــا في
الــــــعـــــام  ?2015أن االتــــــفـــــاق
سيشـمل كل الدعاوى وسـيتيح

انهـاء عملـية االفالس وتـشكيل
صـــنـــدوق مـــالي خـــاص ل450

ضحية.
وصرح رئيس االساقـفة برنارد
هــيــبــدا في مــؤتــمــر صـحــافي
"ســتــبـــدأ عــمــلــيـــة الــتــســديــد
ـجرد لـلنـاجـ من التـعـديات 
أن تـــــوافق احملـــــكـــــمــــة عـــــلى
ــ االتــفــاق". واضــاف "أنــا 
لـكل الـضـحـايــا الـذين تـقـدمـوا
بــــشــــجــــاعــــة (...) وأقــــر بــــان
الـتعـديات سـرقت مـنكم الـكثـير
(...) والــكـنـيـسـة خـذلـتـكم وانـا

آسف فعال".
ومـع أن الـــضـــحـــايـــا رحـــبـــوا
بـاالتــفـاق اال انـهم اشـاروا الى
ان جـروحـهم الـنـفـسـيـة ال تزال

كما هي.
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{  بـاريس-(أ ف ب)  –اعـتــبـر
رئـيس مــجـلس االدارة اجلـديـد
لـوكـالـة فـرانس بـرس فـابـريس
فـريس اجلـمـعـة في مـقـابـلة مع
إذاعــة »اوروبــا  «1ان خـــدمــة
الــفــيـــديــو هي ركن الــنــهــضــة
الـتــجـاريــة لـلــوكـالــة آمال بـان
تصبح واحدا من أكبر مزودين

اثن للفيديو في العالم.
وقــال فــريس في أول مــقــابــلــة
جتــرى مـــعـه مـــنــذ انـــتـــخـــابه
مـنـتـصف نـيسـان/ابـريل خـلـفا
انويل هوغ الفيديو يشكل ال
ئة اليـوم بكل بـساطة  12في ا
من رقـم أعـمــالـنــا في حـ انه

ئة لدى ايه بي 40 في ا
(اســوشـيــتــدبــرس) ورويــتـرز.
يـــجب ان نـــصــبـح احــد أكـــبــر
مــزودين اثــنــ لــلــفــيـديــو في

العالم.
ورأى ان الـنــهــضـة الــتـجــاريـة
لفـرانس برس موضـوع يحظى
ـا أن بــكـثــيــر من االهـتــمــام 
الــعـائــدات تــتــقــلص واالكالف
تـزيــد مـنـذ اربــعـة الى خــمـسـة
اعوام ?«واصفا هذا االمر بانه
»يثير القلق .«وتدارك »رغم
ذلك في متناول الـوكالة فرصة
فـعـلـيـة للـنـمـو تـتمـثل في رأيي
في الـــفــيــديــو وهــذا ســيــكــون
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أجـــــــرى اجلــــــــيش الــــــــروسي
مـسـابـقـة الخـتيـار مـلـكـة جـمال
ـــــهـــــام اجملــــــنـــــدات ولـــــكـن ا
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محور التطويـر الكبير. الوكالة
مـعـروفـة بـقوتـهـا عـلـى صـعـيد
الـنص والـصـورة نـحن أفـضل
وكـالـة صـور في العـالم عـلـيـنا
ان نــــكــــون كــــذلـك أيــــضــــا في

الفيديو.
وردا عــلى سـؤال عن مــكـافـحـة
وخصوصا التـضليل االعالمي 
غداة اختالق كـييف خبـر مقتل
الــصـــحــافي الـــروسي اركــادي
بـابتـشنـكو اعـتبـر فريس انـها

ظاهرة تثير قلقا كبيرا.
واضــاف نـــرى ذلـك في بـــلــدان
مــثل الــبـرازيـل الـتي تــســتــعـد
حـالـيا لالنـتـخابـات الـرئاسـية.

اخملــصــصـة لــلــســيــدات كـانت
مــخـتــلــفــة عن أي مـســـــــابــقـة
أخــــرى من نـــوعـــهـــا فـــــــــقـــد
ــــســابـقـة الــنـسـاء اخـتــبـرت ا
لـيس فـقط عـلى جـمـالهـن ولكن

ــهــارات أيــضًــا لــلــعــديــد من ا
األخــرى.. ويــتـــضــمن احلــدث
ـعـروف بـاسم (مـاكـيـاج حتت ا
الـتـمـويه) اخـتـبـارات وتـمـارين
عــســكــريــة وكــذلك مــســابــقـات

هــنـــاك تــضـــلــيل اعـالمي عــلى
مستوى صناعي.

وأوضـح ان فـــــــــرانـس بــــــــرس
شهدت تغيـيرا جذريا على هذا
الــصـعـيــد في االعـوام االخـيـرة
الفــتـا الى انه لم يــكن من عـادة
الوكالة ان تعلق على شائعات
ولــــكن الـــيـــوم مـع بـــريـــكـــست
و(الــرئـيس االمــيـركـي دونـالـد)
تـــرامب رأيــنـــا أن عــلـــيــنــا أن

قدمة. نكون في ا
وتـابع ال تــكـتـفي فـرانس بـرس
بـالـتعـلـيق عـلى هـذه االمور بل
تـكـشفـها وتـدحـضهـا وحتـللـها

وتصحح الوقائع.

ـعــركـة فـضال عن في ســاحـة ا
الــرقص وغــيــره من األنــشــطـة

غير القتالية.
ـز أوف وذكــرت صـحـيــفـة (تـا
إنــديـــا) الــهـــنــديـــة أن جـــمــيع

ــسـاحــيق ويــرتــدين أيــضًـا وا
الزي الـعسكـري التـقليـدي كما
شـمـلت أنـشـطـة تـنـافـسـيـة مثل
مـــنــافـــســـات في إطالق الـــنــار
ومــهـارات اإلسـعــافـات األولـيـة

إبـــداعـــيــــة وفـــكـــريــــة وفي فن
الطهي.

وتـــــنـــــافـــــست الـــــنـــــســـــاء في
ــنـافــســات الــعـســكــريـة وهن ا
يضعن الزينة من أحمر الشفاة

سـابقة كن من شـاركات في ا ا
قــــــــــــــوات الـــــــــــــصــــــــــــــواريـخ
االســتــراتـيــجــيــة وعــقـدت في
منـطـقة يـاروسالفل بالـقرب من

موسكو.
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وقــال جــيـــمي هــوتــمــيــكــر في
مـؤتـمر صـحـافي آخـر "أنه يوم

." عظيم لنا ولكل الناج
و الـــــتــــوصل الـى االتــــفــــاق
بــفــضل قـــانــون  تــبــنــيه في
مـيــنــيــســوتـا في  2013يــجــيـز
ـفـتـرضـ ـعـتـدين ا مـالحـقـة ا
فـي حــــاالت كــــانت أعــــتــــبـــرت

متقادمة قبال.
ويـــضع االتــفـــاق حـــدا الحــدى
رتبطة أقدم قضايا التعديات ا
بـالــكـنـيـســة الـكـاثـولــيـكـيـة في

تحدة. الالويات ا
وفي الـعام  ?2012أشـار خـبراء
الى وجــود مــئــة الف ضــحــيــة
الالف الـــكـــهـــنـــة في الـــواليــات
ـتـحـدة وبـعــضـهـا يـعـود الى ا

اضي. خمسينات القرن ا

بعـد ان جاءني خبـر احالة ضـابط عراقي ادى الـتحيـة العسـكرية
لوزيـر الدفـاع االسبق الـفريق اول ركن سـلطـان هاشم احـمد في
سـجـنه كـتـبت وعـلـقت عـلى مواقـع التـواصل االجـتـمـاعي مـنـتـقدا
ـية. الضـباط الـدمج وعدم اعـترافـهم بالـسـياقـات العـسكـرية الـعا
اكتب الـيوم الضيف واوضح جوانب تلك القضية التزاما باالمانة
هـنية والعلمية وتوخيا لـلحقيقة التي ال ارجو سواها وال ابحث وا

عن ارضاء الناس على حسابها. 
في البـداية انـطلـق من دعوتي الحـترام الـرتبـة الـعسـكريـة للـفريق
ي اتــبـعه اجلــنـرال نـورمـان اول سـلـطــان ولـغـيــره من تـقـلــيـد عـا
شـوارزكـوف عـنـدما الـتـقى بـالـفـريق سـلطـان في اجـتـمـاع خـيـمة
صـفـوان بـعــد نـهـايـة حـرب اخلـلـيـج االولى الـتي انـتـهت بـاخـراج
القـوات العـراقـية من الـكـويت. لم ينـظر شـوارزكـوف الى سلـطان
كسـياسي بل كعسكري يؤدي واجبه وقد كان يومها نائبا لرئيس
اركان اجلـيش العـراقي. قيل الـكثـير عن اجـتمـاع خيـمة صـفوان
ولست بـصـدد الدخـول الى ذلك التـاريخ فـمقـالي هذا يـهدف الى
شـتركـات لدى الـعراقـي بعـيدا عن البـحث في امكـانيـة ايجـاد ا
خـالفاتـهم احلـادة فـيـمـا يـخص احـداث الـتـاريخ ومن تـسـبب بـها
ة حقا لكن اقـول باختصار ان ايام خيمة صفوان كانت اياما مؤ
ـة الــعـسـكــريـة امـام االلــة الـعـســكـريـة اذ اخــتـلـطت فــيـهـا الــهـز
االميـركية اجلـبارة وحـلفـائهـا من الدول الغـربيـة والعـربيـة بسعي
احلكـومة العـراقية حـينذاك النـقاذ وجودهـا. طريق ذلك البـقاء مر
بـقـمع شـديـد لالنــتـفـاضـتـ الــلـتـ انـدلـعـتــا في جـنـوب الـعـراق
وشمـاله واسـقـطت مؤسـسـات احلـكم في مـعظم مـنـاطق الـعراق.
الفريق سلطان وضباط كبار اخرون من اجليش السابق يقضون
احــكــامـا بــالــســجن او يــنـتــظــرون احــكـامــا بــاالعــدام عـلـى تـهم
باشتراكهم في قمع انتفاضات شعبية او اعمال تمرد مسلح قبل

عام واحد وتسع وبعده في الشمال واجلنوب.
العـراقيون على اي حـال مختـلفون حتى عـلى التاريخ االقرب ,لك
فـقط ان تـســأل مـجــمـوعـة من الــعـراقــيـ عـمن تــسـبب بــسـقـوط
وصل لـتتلقى اجابات مختلفة تـعتمد على االنتماء السياسي او ا
ن تـسـأل اكثـر من االسـتـنـاد الى ادلة ووقـائع. في ظل الطـائـفي 
صاحلة هذا احلـال تبرز احلاجـة لقيادة حـقيقـية تقدم مـثال في ا
و تـطـبـيق الـعــدالـة االنـتـقـالـيـة واعالء قـيـم االنـتـمـاء الـوطـني عـلى
الطـائفي. مـا حصل عـليه الـعراقـيون بـعد احلـرب واالحتالل كان
الـعـكس. فقـد تـرسـخت الطـائـفـية طـريـقـا للـعـمل الـسيـاسي فـيـما
اسـتـخــدم قـادة ســيـاســيـون بــارزون نـفــوذهم وقـوتــهم لـتــرسـيخ
الطـائفية وروح االنتقـام وظل هاجس عودة النظـام السابق شبحا
يلـوح به سياسيـون متحـكمون بالـوضع احلالي حتى وصل االمر
تـردية بانه من انصار النظام الى اتهـام كل من ينتقد االوضاع ا

السابق او من انصار االرهاب او االثن معا. 
ــعـارضـة كـان الـنــظـام الـســابق نـظــام حـزب واحـد لم يــسـمح بـا
فرطـة ضد كل من حتداه او لم يلتـزم بالطريقة واستـخدم القوة ا
الــتي حــكم بـهــا الــبالد. لـكن عــمــلـيــة الـتــحـول مـن نـظــام احلـكم
فترض ان تبنى بعده لم قراطي كان من ا التسلطي الى نظام د
تتـحقق في العراق. منـذ البداية اتـخذت السلطـات االميركية ومن
التف حـولـهـا من االحـزاب التي كـانت مـعـارضة وعـادت لـتـصبح
حاكـمة طريق االجتثاث واالنتـقام. كذلك كان حل اجليش السابق
ـال والـسالح. بـدال من قـرارا كـارثـيـا ادى الى تـغـذيـة الـتـمـرد بـا
صـاحلة كان االنـتقام وبـدال من العدالـة االنتقـالية كانـت العدالة ا
نتمي لنظام كان يسيطر االنتـقائية. لم يتم استهداف اجملرم بل ا
على الـدولة واجملتـمع وله محاسن مـثلمـا كانت له مسـاو فافلت
مجرمون و ظلم ابرياء فيما انتج النظام اجلديد الذي يفترض انه
ـقــراطي الـيــات قــمع وانـتــهـاكــات حلـقــوق االنـســان جتـاوزت د

اضي بكل االمه من غير ان تبني دولة. ا
في مـعـرض تـعلـيـقي علـى قضـيـة التـحـية الـتي اديت لـلـفريق اول
سلـطان والتـحقيق الـذي ترتب علـيها كـما ورد في االنبـاء انتقدت
ـتـدرجـ بـطريـقـة نـظامـيـة واصـولـية وفق قـضـية الـضـبـاط غـير ا

السياقات العسكرية العراقية او الضباط الدمج.
قلت بـان الـدمج ال يعـرفـون او بـاالحرى ال يـعـترفـون بـالسـيـاقات
العـسكـرية النـظامـية الـتي اتبعـها حـتى اجلنـرال شوارزكوف في
تعـامله مع رتبـة الفريق سلـطان. وهنـا يجب ان اقول انه ليس كل
الـضـبـاط الـذين خـدمـوا في اجلـيش السـابق مـهـنـيـون واصـحاب
ـوصل حـدثـت بـسـبب قـيـادة او كـفـاءة ونــزاهـة فـكـارثـة ســقـوط ا
القيـادة ضباط قادة كـانوا قد خدموا في اجلـيش السابق. بسبب
الــتـحــيــز والـنــفــاق والـفــسـاد وجــد هــؤالء الـضــبــاط الـفــاسـدون
الفـاشلون طريقهم الى اجليش اجلديد والشرطة اجلديدة بعد ان
غيـروا وجوههم ووالئاتهم من احلزب الذي كان يحكم لوحده الى
واحد من االحـزاب الـتي جاءت لـتتـقـاسم احلكم فـيمـا بـينـها. في
ـبدئـيـ النهم قـابل  اسـتبـعـاد او جتاهـل الضـبـاط والقـادة ا ا
رفـضــوا الـتــنـازل واعالن الــوالء نـفــاقـا فــانــتـهى بــهم احلـال في
ـسلـحـة فـخـسروا ـنـافي او الـسجـون او االنـتـمـاء لـلجـمـاعـات ا ا

وخسر العراق. 
ـا يــكـون االوان قـد فــات عـلى الــتـعـامل الــصـحــيح مع تـركـة  ر
النـظام السـابق لكن العـراق مر بظـروف اسوا تمـثلت في احتالل
تنظيم داعش لكن الدرس ايضا لم يتم تعلمه ابدا وها نحن اليوم
نـشـاهـد ظـواهـر مـشـوهـة لـلـتعـامـل مع تـركـة تنـظـيم داعـش الذي
. احتل مـناطق واسعة في الـعراق مع الفارق طـبعا ب الـتجربت
فـهـنـاك تـقـاريـر وشـهـادات مــوثـوقـة عن افالت عـنـاصـر الـتـنـظـيم
ارساة يشوبها الفساد احلقـيقي وتعرض ابرياء للظلم بسبب 
ناطق الـتي طرد مـنها وسوء االدارة لـلقـوى التي سيـطرت عـلى ا

التنظيم. 
اذا كـان هــنـاك امل لـبــنـاء دولــة فـيـجب ان تــتـرسخ قــيم احـتـرام
رموزهـا وسياقاتها مهما تـغيرت النظم. ومن اهم تلك الرموز هي
الرتـب العـسـكريـة. بـالـتاكـيـد يـجب ان يتم
ــعــايــيــر الــصـارمــة في مع ذلـك اعـادة ا
الــتـرقــيــات ومــنح الـرتـب ومـكــافــحـة كل
اشـكال الـفـسـاد والـطـائـفـيـة فـي الـقوات

سلحة.  ا
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واشنطن

{ رومــا - وكــاالت –
تـــطـــلـق مـــعـــظم دور
ــيــة كل االزيــاء الــعــا
عـــام بـــحــلـــول شـــهــر
ــــــبـــــارك رمــــــضــــــان ا
مــجـمــوعــة تــصــامـيم
تــنــاسـب الــشــهــر

الـــــــفــــــضــــــيل 
ومنها دار ازياء
(دولـــتـــشـي انــد
غـــــــــابـــــــــانـــــــــا)
االيـطـالـيـة الـتي
اطلقت مجموعة
من الـــعــــبـــاءات
الــرمــضــانــيــة 
وجـــــــــــــــــــــــاءت
الــــــعــــــبـــــاءات
باللون االسود
ــــــســـــات مع 
براقة ومزينة
بـــــــالـــــــورود
ــــــلــــــونــــــة ا
الـكــبـيـرة او
الـــدانــــتـــيل

لون. ا
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قــالت جــمــعــيــة (ســلــو فــوود)
شـمش يـعد كـنزاً ـانيـة إن ا األ
ــعـادن والــفــيــتـامــيــنـات; من ا
حــــيث إنه يــــزخـــر بــــاحلـــديـــد

غـنيسيوم كما والكالسيوم وا
B أنـه غــنـي بـــفــيـــتـــامـــيـــنــات

A. وبروفيتامC  وفيتام
وأضـافت اجلمـعـية أنه يـنـبغي
شـمش الناضجة شراء ثمار ا
ـكن االسـتدالل عـلـيـها والـتي 

من خالل لونـها الـبرتـقالي في
ح ينبغي االبتعاد عن الثمار
غــيـر مـكـتـمــلـة الـنـضج والـتي
ــكن االســتـــدالل عــلــيــهــا من
خـالل لــــونــــهـــــا األخــــضــــر أو
األصــفــر الــفـاحت. ومن نــاحــيـة

ان من أخرى حذر اخلـبراء األ
ـشـمش اجملـفف على خـطورة ا
صـاب باحلـساسية رضى ا ا
والـربـو حـيث إنه يـتـسـبب في
حـدوث نـوبـات مـرضـيـة لـديـهم
بــــــســــــبب احــــــتــــــوائـه عــــــلى
الكـبريـتيد. فـيمـا الت اجلمـعية
ـانـيـة لــلـتـغـذيــة إن عـنـصـر األ
(Selenium) الـــســـيــلـــيـــنـــيــوم
يتـمتع بأهـمية كـبيرة لـلصحة
ـنـاعة حـيث إنه يـقـوي جـهـاز ا
ويــــدعم وظـــيــــفـــة الــــعـــضالت
ويضبط إنتاج هرمونات الغدة
الــــدرقــــيــــة ويــــحــــدد إنــــتــــاج

نوية.  احليوانات ا
ويـتـمـتع الــسـيـلـيــنـيـوم أيـضـاً
بـتأثـيـر مـضاد لألكـسـدة حيث
إنه يحـارب ما يـعرف بـاجلذور
احلــرة (Free Radicals) الــتي
تـــــــرفـع خـــــــطـــــــر اإلصـــــــابــــــة
بـــالـــرومـــاتـــيـــزم والـــســـرطــان
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ـبــكـرة.  كــمـا والـشــيـخــوخــة ا
يـتـمـتع الــسـيـلـيـنــيـوم بـتـأثـيـر
إيــجـابـي عـلى صــحـة الــبـشـرة
والـشــعــر واألظــافــر. وتــتـمــثل
أعـراض نــقص الـســيـلــيـنــيـوم
بــاجلــسـم في كــثـــرة اإلصــابــة
بــالـــعــدوى وجــفـــاف الــبــشــرة
وتــســاقط الـــشــعــر وتــغــيــرات
األظــافــر كــالـــبــقع الــبــيــضــاء
بــاإلضــافــة إلى ضــعف الــقــلب

والعقم لدى الرجال.
ــانــيـة وتـنــصح اجلــمــعــيـة األ
بــــإمــــداد اجلـــسـم بــــعـــنــــصـــر
ـــعــدل 60 الـــســـيـــلـــيــنـــيـــوم 
مـيـكـروغـرامـاً يـومـيـاً. وتـتمـثل
ـصادر الـغنـية بـالسـيلـينـيوم ا
في الــــــلــــــحــــــوم واألســــــمـــــاك
اكريل) (السـلمـون والرجنـة وا
والـبــيض ومـنـتـجـات احلـبـوب
الـكـامـلـة وجـوز الـهـنـد واجلوز

البرازيلي.

{  سـتـوكـهـولم-(أ ف ب)  –وقع
ـــــــاركي أكــــــثــــــر من  50الف د
اجلمعة عريضة تهدف الى حظر
ختـان االوالد السبـاب غيـر طبـية
دفـــاعـــا عن حـــقـــوق الـــطــفـل مــا

سـيـتــيح إحـالـة الـنـص لـلـنـقـاش
ان. أمام البر

وصـــرحت لــيـــنــا نــايـــهــوس من
ارك «التي منـظـمة »انتـاكت د
كانت وراء الـنص لـوكـالة ريـتزو
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احمللية اننـا مسرورون فعال لكن
الـعـمل احلـقـيـقي يـبـدأ االن فـهي

مرحلة مهمة لكنها صغيرة.
ولم يـــــدعـم أي حـــــزب كـــــبـــــيــــر
العـريضـة التي عُـرضت للـتوقيع
مـــــــــــــــنــــــــــــــــذ االول مـن
شباط/فـبراير كـما انها
ال حتظـى بفـرص كـبـيرة
ان. ليتم تبنيها في البر
وتــتــضـــمن الــعــريــضــة
التي تـسـتنـد الى شـرعة
ــتــحــدة حلــقـوق اال ا
الــطـفـل مـعــاقــبـة خــتـان
االوالد الــــــــــذيـن تــــــــــقـل
أعــمــارهم عن  18عــامـا
بـالـسـجن ست سـنـوات
وهي الـعــقـوبـة نــفـسـهـا
خلتان الفتيات احملظور
في الـــبالد مـــنــذ الـــعــام

.2003
وجاء في نص العريضة
ان اجملـتـمع لـديه الـتزام

خــــاص بــــحــــمــــايــــة احلــــقــــوق
االساسيـة للـطفل حـتى يبلغ سن
الــرشـد حــتى يــتـحــمل هــو هـذه

سؤولية. ا
وتـقـول الـســلـطـات الـصـحـيـة ان
اخلـتــان يـشــمل بــ الف والـفي

ارك. طفل في الد
واعـتــرضت اجلـالـيـة الــيـهـوديـة
عـــلى الــعــريــضـــة مــشــددة عــلى
ــمــارســة مـــوقــعــهــا بـــان هــذه ا
ارك دون مشاكل مطبقـة في الد

منذ 400 سنة.
في ايسـلـندا اقـتـرحت نائـبة في
شباط/فبراير حظر ختان االوالد
وفـي حـــال  تــــبــــني مــــشـــروع
القانون فسـتصبح هذه اجلزيرة
في شــمــال الــكــرة االرضــيـة أول

مارسة. دولة حتظر هذه ا
ـاركي ويـشــتـرط الـدسـتــور الـد
حـصــول نص عـلى تـوقــيع أكـثـر
من  50 الف شخص ليتم عرضه

ان. للنقاش امام البر


