
 53  حول العالم   األحد ٢٣ يناير ٢٠١١   
 صناعة تماثيل رؤساء أميركا التاريخيين  

  في الصين تثير غضب األميركيين 

 «غوغل» يعتزم تنظيف محركه للبحث من المواقع الخادعة 

 باريـــس ـ أ.ش.أ: يبدو أن حتـــّول الصني إلى 
«مصنع العالم» لم يعد يرحم أحدا ســـواء كانت 
دولة ناميـــة أو دولة كبرى حتـــى لو كانت هذه 
الدولة هي الواليات املتحدة القوة العظمى األولى 
في العالم سياسيا وعسكريا واقتصاديا. فقد عّبر 
سيناتور أميركي عن غضبه الشديد للجوء متحف 
واشنطن للتاريخ األميركي ألحد املصانع الصينية 
لصناعة متاثيل لرؤساء أميركا منذ تأسيسها على 
أيدي جورج واشـــنطن وحتى الرئيس األميركي 

احلالي باراك أوباما. 
  فلم يكد يعلم السيناتور األميركي الدميوقراطي 
بيرني ساندرز أن التماثيل البرونزية التي يعرضها 
حاليا متحف واشنطن لرؤساء أميركا التاريخيني 
واملعاصرين هي من إنتـــاج مصانع الصني حتى 
جن جنونه موجها لوما شـــديدا ملتحف واشنطن 
للتاريخ األميركي، معتبرا أن ذلك ميثل إهانة شديدة 

للواليات املتحدة وتاريخها. 
  وذكـــرت مجلة «لكســـبريس» الفرنســـية أن 
السيناتور ســـاندرز تســـاءل بغضب شديد «أال 
يوجد مصنع في أميركا يعمل فيه أميركيون قادر 
علـــى تصنيع متاثيل اآلباء املؤسســـني للواليات 

املتحدة؟». 
  ووصف السيناتور ساندرز عن والية فيرمونت 
(شمالـ  شرق) جلوء أميركا للصني لتخليد رؤسائها 
بأنه شيء مهني. مضيفا أنه لم يكن يعلم أن التدهور 
قد طـــال الصناعات األميركية إلـــى هذا القدر من 
االنحطاط. يشار إلى أن الصني جنحت في إزاحة 
اليابان عن املركز الثاني كأقوى ثاني اقتصاد في 
العالـــم بعد الواليات املتحدة، ويتوقع أن تواصل 
الصني زحفها الصناعي لتطيح خالل سنوات قليلة 

بأميركا من عرشها كأقوى اقتصاد في العالم. 

 سان فرانسيسكو ـ أ.ف.پ: 
تتجه شركة «غوغل» إلى اتخاذ 
إجراءات «لتنظيـــف» محرك 
البحث اخلاص بها من مواقع 
اإلنترنـــت التي تعتبر خادعة 
إلى حد ما والتي يطلق عليها 
اسم «ويب سبام» والتي تسجل 

تزايدا منذ بضعة أشهر.
   وشـــرح مات كاتس، أحد 
كبار مهندســـي «غوغل» على 
املدونة الرسمية للمجموعة أن 
«مواقع «ويب ســـبام» هي ما 
جنده في صفحة نتائج البحث 
عندما حتاول مواقع معينة أن 
تخادع لتظهر في أعلى صفحات 
النتائج أو عندما تخالف هذه 
املواقع معايير النوعية اخلاصة 

مبحرك البحث». وأضاف كاتس 
«أطلقنـــا أخيـــرا أداة لتعديل 
الذي  البيانات، األمر  تصنيف 
املـــواد اخلادعة  يصعب على 
من الظهور في املواقع األولى» 

لصفحة نتائج البحث.
  وهذه األداة تكشـــف بشكل 
أفضل عبارات وكلمات تتكرر 
علـــى هذا النوع مـــن املواقع. 
بـــأن «غوغل»  وطمأن كاتس 
تعمل جاهـــدة لتحديد مواقع 
اإلنترنـــت التـــي تعتمد على 
املواد املنسوخة. إلى ذلك أكدت 
«غوغل» أن عدد مواقع «ويب 
سبام» لم تعد تشكل اليوم سوى 
نصف تلك التي كانت موجودة 

قبل خمس سنوات. 

  وتضيف الصحيفة: إن الشـــعراء ينصبون 
خيم هجاء للرئيس الهارب، على طول شـــارع 
بورقيبة الواسع، حيث ميكن مشاهدة جتمعات 
صغيرة من الناس تلتف حول الشـــعراء الذين 
أتوا بـــكل ما كتبوه في الســـر أثناء حكم زين 
العابديـــن، وبدؤوا في قراءته، وكان من الالفت 
أن بعـــض الفتيات اللواتي ال تتجاوز أعمارهن 
٥ ســـنوات، مرتديات للخمار وهو مشهد غير 
مألوف في تونس، ووســـط الشارع قام شباب 
تونسيون بكتابة أشعار أحمد مطر التي تعري 
السفاحني العرب في الفتات، حيث جتمع حولها 

املئات للقراءة. 

 تونس ـ وكاالت: أصبح كتاب الشيخ عائض 
القرني الشهير «ال حتزن» األكثر مبيعا في تونس 
وسط عشـــرات من عناوين الكتب التي كانت 
محظورة، ولو سرا في تونس إبان حكم الرئيس 

املخلوع زين العابدين بن علي.
  وحســـب موقع «سبق» اإللكتروني نقال عن 
صحيفة «الشروق» اجلزائرية أمس، فإن شارع 
احلبيب بورقيبة، وســـط العاصمة التونسية، 
حتول أول من أمس إلى ســـاحة ملمارسة حرية 
التعبير بكل أنواعها، وكأن األمر يتعلق مبهرجان 
شعبي متنوع األنشطة، يؤسس لعصر جديد من 
حرية التعبير مبعناها، وأول ما يلفت االنتباه 
هو اإلقبال التاريخي على املكتبات التي تزينت 
بعناويـــن ظلت ممنوعة لنصف قرن حتى تلك 
الكتـــب التي تـــدور حول ما يعرف باإلســـالم 

السياسي.
  ونقلت الصحيفة عن سلمى جباس مسؤولة 
مكتبة الكتاب، قولها: إننا نقوم حاليا بتسجيل 
طلبات القراء على مختلف العناوين املعروضة 
لكي يتم استيرادها من اخلارج خالل األيام القليلة 
املقبلة، مؤكدة وجود طلبات كثيرة على كتاب «ال 
حتزن» للشيخ عائض القرني التي عرضت نسخة 
منه في واجهة املكتبة رفقة عشرات العناوين التي 
كانت محظورة في عهد الرئيس زين العابدين بن 
علي، من بينها الكتاب الشـــهير حول زوجة بن 
علي ليلى الطرابلسي املعنون «حاكمة قرطاج»، 
وهناك الكثير من الكتب مثل كتاب «إيديولوجيا 
اإلسالم السياسي» و«احلاكمية» حملمد أبوالقاسم 
حـــاج وغيرها من الكتاب التـــي كانت ممنوعة 
من التداول في تونس ولو بشكل سري بسبب 
احلصار الذي كان يضربه نظام زين العابدين 

من خالل جيش من املخبرين.

 متحف واشنطن للتاريخ 

 غالف الكتاب 

 الشيخ عائض القرني 

 نساء عراقيات يعانني من تعدد األزواج 
 غرفة اإلعدام في أميركا 

 الشركة األميركية المصنعة
   للحقنة القاتلة توقف تصنيعها 

 عصابة نيجيرية مسلحة اختطفت مهندسًا مصريًا 

 واشنطن ـ د.ب.أ: أعلنت الشركة األميركية الوحيدة التي تنتج عقار 
احلقنة القاتلة املستخدمة في تنفيذ أحكام اإلعدام اجلمعة أنها ستتوقف 
عن اإلنتاج بشكل دائم، قائلة إن القرار يرجع جزئيا إلى مشكالت مع املورد 
في إيطاليا. وقالت شركة «هوسبيرا انك» إنها لم «تقبل» أبدا استخدام 
منتجها (بنتوثال الصوديوم) في عقوبة اإلعدام. علقت الشركة إنتاجها 
العام املاضي وقالت إنه كان هناك عجز في الكيماويات الالزمة إلنتاجه، 
غير أنها اشارت في الوقت نفسه إلى رفضها هذا االستخدام ملنتجها. وقالت 
الشركة إنها كانت تعتزم إنتاج عقار «بنتوثال»ـ  االسم التجاري للمنتج  
في مصنعها بإيطاليا لكن «احلوار الدائر» مع السلطات اإليطالية حول 

اعتراض االخيرة على عقوبة اإلعدام جعلت االحتمال غير مرجح. 

 القاهرةـ  أ.ش.أ: صرح السفير محمد عبداحلكم مساعد وزير اخلارجية 
للشؤون القنصلية واملصريني في اخلارج والهجرة والالجئني بأن إحدى 
العصابات النيجيرية املسلحة قامت باختطاف املهندس املصري محمد 

شعبان أبوالسعود إبراهيم السحلي إلى جهة غير معلومة.
  ويعمل السحلي ـ وهو من مواليد محافظة الغربية عام ١٩٤٣ وتقيم 
عائلته في ســــموحة باإلسكندرية ـ كبير مهندسني في شركة اخلدمات 

البترولية النيجيرية (تيثيز) اململوكة ألحد النيجيريني.
  وقال الســــفير عبداحلكم إن عملية اختطاف املهندس املصري متت 
على منت السفينة (ميلودي) وهي إحدى سفن الشركة في املياه اإلقليمية 
النيجيريــــة وهي في طريــــق عودتها من أحد احلقــــول البترولية في 
جزيرة «فير واي بويس بوني» بعد إنهاء بعض األعمال لصالح شركة 
البترول اإليطالية (أجاب) متجهة إلى جزيرة «براس» في املياه اإلقليمية 
النيجيرية أيضا وذلك باعتباره األجنبــــي الوحيد من بني املتواجدين 

على منت السفينة.
  وأشــــار إلى أن شركة «تيثيز» أبلغت وحدة التدخل السريع التابعة 
لوزارة الدفاع النيجيرية وذلك للقيام بتعقب اجلناة وتأمني اإلفراج عن 
املهندس أبوالسعود، قائال «تقوم ســــفارتنا في أبوجا وقنصليتنا في 
الجوس مبتابعة اجلهود التي تقوم بها الســــلطات النيجيرية من أجل 

تأمني إطالق سراح املهندس املصري». 

 تعدد الزوجات في العراق 
  ..بين تشجيع السلطات واضطرار النساء

 ..و«المدكوكة» أكلة شعبية توّحد العراقيين في ليالي الشتاء

 بغدادـ  بي.بي.ســـي: حتت 
الزوجات في  عنوان «تعـــدد 
العراق.. بني تشجيع السلطات 
واضطرار النســـاء» أجرت الـ 
«بي.بي.ســـي» حتقيقا جيدا 
لرصد معاناة العراقيات الالتي 
يعشن ظروفا صعبة بسبب 

هذا التعدد.
  فحنان عراقية متضي أيامها 
في تصفيف شعر زبوناتها من 
النساء اللواتي يزرن صالون 
احلالقة املتواضع الذي تديره. 
ويحتل الصالون غرفة في منزل 
حنان الواقع في شارع حيفا في 
املنزل باحلياة،  بغداد. يضج 
وتدل جدرانه املتســـخة على 
ضعف حـــال صاحبته. تعمل 
حنان وتعيش في هذا املنزل 
منذ ١٠ سنوات مع أوالدها الـ 
٣. حنان امرأة ذات شخصية 
قويـــة تنعكس فـــي صوتها 
الواثق والعميق. فقدت ٨ أفراد 
من عائلتها في احلرب وفقدت 
زوجها أيضا وبقيت قوية. مع 
ذلك، استسلمت حلاجتها الى ما 
تسميه الرجلـ  امللجأ، وتزوجت 
من رجل متزوج. حنان واحدة 
من مليون أرملة عراقية خلفتهن 
العديدات  العراق،  احلرب في 
منهن شابات في مقتبل العمر 

«يجـــب ان توضع له قواعد» 
كما تقول. ولالقتراح جوانب 
عديـــدة مثيرة للجـــدل، فإلى 
الزواج  جانب تشجيعه على 
القانون  املخادع، فهو يخالف 
الناشطة في  العراقي بحسب 
مجال حقوق اإلنســـان هناء 
أدوار مـــن منظمة «األمل» في 
بغداد. فبموجب قانون األحوال 
الشخصية العراقي لعام ١٩٥٩، 
يتوجب على الرجل ان يحصل 
على موافقة قاض ليتمكن من 
الزواج بثانية. تعتقد هناء أدوار 
ان «عدم االستقرار السياسي 
وتدهـــور املعايير األخالقية» 
في العـــراق هما ســـبب هذه 
التـــي تعارض  االقتراحـــات 
القوانـــني واألخالق برأيها، إذ 
جتعل من املرأة «سلعة» سهلة 
الشراء واالستفادة منها ألنها 
تضعها في منزلة متدنية عن 
الرجل وتعرضها للتعســـف 

الذكوري.
العراق اليـــزال في    لكـــن 
حالة حرب، كما تقول النائبة 
اجلبوري، وحتيل اللوم على 
«بعض السياسيني واملجموعات 
التي تروج  الدينية املتشددة 
الزوجات مـــن دون  لتعـــدد 

قواعد». 

 تكريت ـ د.ب.أ: حتــــرص عوائل عراقية 
علــــى احملافظة على تقاليــــد موروثة إلعداد 
أكالت شــــعبية تشــــكل جزءا مــــن التقاليد 
العريقة وخاصة لدى حلول فصل الشــــتاء، 
وانخفاض درجات احلــــرارة. ومن بني هذه 

االطباق «املدكوكة».
  تعد املدكوكة طبقا عراقيا موغال في القدم، 
توارثها العراقيون منذ أمد بعيد وتكاد تكون من 
املصطلحات القليلة التي يتفق عليها اجلميع، 
سواء كانوا عربا أو كردا، أو تركمانا، مسلمني 

ومسيحيني.
  تتكون «املدكوكة» من التمر والسمســــم 
وبعض املطيبــــات، متزج جميعا معا «بدقها 
بالهاون» حتى يكون زيت السمســــم قد بدأ 
بالتجمع في أسفله، ثم يتحول املزيج إلى قطعة 

حلوة املذاق معمولة بشكل بسيط.

  وللعراق، وهو احد بلدان العالم، وقد قدم 
ألبنائه ولإلنســــانية إرثا هائال من العادات 
والتقاليد والقيم والفنــــون واآلداب، في كل 

ميــــدان قصة وفي كل قصــــة حكاية لم تزل 
تدغدغ األســــماع رغم كل ما مير به هذا البلد 

من خراب ودمار.
  وسط زحام األطعمة اجلديدة واحللويات 
الفاخرة املصنعــــة في أرقى املعامل وأكثرها 
حرصا على شروط السالمة الصحية والسيطرة 
النوعية والتي تقدم أشهى وألذ املذاقات تبقى 
األكالت الشعبية بنكهتها اخلاصة التي يحرص 
عليهــــا اجلميع، ويعملون علــــى أال يطويها 

النسيان.
  وفي شــــتاء العراق الــــذي تغيب عنه كل 
مســــتلزمات الرفاهية احلديثــــة من كهرباء 
والوسائل املرتبطة، يبحث اإلنسان هنا عن 
أي شــــيء يذكره بأمس قريب كان إلى حد ما 
هادئا قبل أن متــــزق هدوءه قذائف احلروب 

منذ أكثر من ٣٠ عاما.

 بعد رفع الحظر عنه.. «ال تحزن» 
  لعائض القرني األكثر مبيعًا في تونس

 تزيين دبابات الجيش المرابطة بشارع الحبيب بورقيبة بالورود

علـــى رأس عائالتهن، انضممن 
الـــى جيل من النســـاء في عمر 
الزواج ال يجـــدن فرصة له ألن 
العـــدد األكبر مـــن الرجال من 
جيلهن قتلوا في احلروب. وفي 
بيئة تقليدية تغلب عليها القيم 
احملافظة بشكل متزايد، وفي بلد 
اليزال يعيش حالة حرب، وجدت 
هؤالء النساء أنفسهن في مواجهة 
حلول غير محبذة في األوضاع 
العادية. جاءت السلطات العراقية 
في بعـــض احملافظات بحل أثار 
جدال كبيرا في العراق وخارجه، 

اقترحت تقدمي مساعدات  حيث 
مالية لتشجيع الرجال املتزوجني 
على االقتـــران بزوجة ثانية أو 
ثالثـــة أو حتـــى رابعـــة. أعلن 
االقتراح في األشهر التي سبقت 
االنتخابـــات األخيرة في مارس 
العام ٢٠١٠، وكان «ألسباب  من 
سياســـية من أجـــل حصد عدد 
أكبر من أصوات الناخبني»، كما 
تقول النائبة في البرملان العراقي 
ندى اجلبوري. وتقر اجلبوري 
الزوجات  مبشـــروعية تعـــدد 
مبوجب الشريعة اإلسالمية، لكن 

 وزير الثقافة الكندي يأمر بعرض فيلم 
ينتقد إيران رغم المحاذير

 أوتــــاوا ـ د.ب.أ: يعــــرض في كندا بناء علــــى أمر من وزير 
الثقافــــة الكندي فيلم «إيرانيوم» الوثائقي الذي يتناول بالنقد 
السياســــة اإليرانية بعد أن حالت تهديدات سابقة دون عرضه 

على اجلمهور.
  وقال وزير الثقافة الكنــــدي جيمس مور اجلمعة لصحيفة 
«مونتريال جازيت» انه أمر بعرض الفيلم في املكتبات واألرشيفات 
املختلفة بعد ان كان الفيلم رفض عرضه بسبب ضغوط مارستها 

إيران.
  أضاف مور القول: «ان مبدأ حرية الرأي أحد األعمدة الرئيسية 
التــــي تقوم عليها الدميوقراطية»، مبينا انه بناء على ذلك البد 

من عرض الفيلم.
  وكان الفيلم الوثائقي الذي يتناول البرنامج النووي اإليراني 
بصورة افتراضية قد تقرر عرضه في األرشيف القومي الكندي 
يوم الثالثاء املقبل في مناســــبة حتييها مؤسسة «فري ثنكنج 

فيلم سوسايتي» (مؤسسة سينما التفكير احلر) الكندية.
  وكانت املؤسسة تخلت عن عرض الفيلم بعد انتقادات شديدة 
وجهتها له السفارة اإليرانية في أوتاوا، وبعد العثور على طردين 

بريديني اتضح فيما بعد أنهما ال ميثالن خطورة.
  وقالت السلطات إن النقد اإليراني والتهديدات العلنية بلغت 
حدا مت معه إغالق مبنى املؤسســــة السينمائية لبعض الوقت، 

كما مت إخالؤه من رواده والعاملني فيه.
  ويتناول الفيلم الوثائقي «إيرانيوم» للمخرج الكندي رافائيل 
شور والذي تستمر مدة عرضه ستني دقيقة، السياسة اخلارجية 
إليران والصلة بينها وبني حزب اهللا واملساندة التي يعتقد أنها 

تقدمها لكل من هذا احلزب ومنظمة حماس الفلسطينية.
  وعقدت عدة لقاءات تلفزيونية مع رجال سياسة وخبراء بالشأن 

اإليراني ونقاد للسياسة اإليرانية على خلفية هذا الفيلم. 

 قال إن الحرية أحد أعمدة الديموقراطية

 وزير الثقافة الكندي جيمس مور 


