
اظهــار  ســيتم  االنتخابــات:  مفوضيــة 

نتائج االنتخابات خالل 24 ساعة

دار السالم/ بغداد 
بينمــا تؤكــد مفوضيــة االنتخابــات امكانيــة اظهــار نتائــج التصويــت 

خــال اربــع وعشــرين ســاعة مســتندة فــي ذلــك علــى مــا تمتلكــه من 

ادوات فنيــة، يشــدد مراقبــون علــى ضــرورة توفيــر توافــق سياســي 

يســمح بتحقيــق ذلــك فــي خطــوة تســعى المفوضــة مــن خالهــا الــى 

تفادي تزوير النتائج. تقول المفوضية انه خال اربع وعشرين ساعة 

ســتظهر نتائــج االنتخابــات عقــب انتهــاء عمليــة تصويــت الناخبيــن، 

فيمــا يربــط مراقبــون امكانيــة تحقيــق ذلــك فعليــًا فــي حالــة وجــود 

توافق سياسي يسمح بإعان نتائج العملية االنتخابية بشكل سريع. 

طــار نزاهة وشــفافية العملية االنتخابية، وما جرى االشــارة له  وفــي اأ

ن،  فيمــا يتعلــق بالفريــق االممي المرســل للعــراق لمراقبة هذا الشــاأ

ن االعتمــاد علــى الفرق الصغيرة قــد ال يجدي نفعًا في  يجــد البعــض اأ

الحــد مــن عمليــات التزويــر التــي عــادة ما تشــوب كل عمليــة اقتراع. 

كد  مين العام للحزب اإلســامي العراقي رشــيد العزاوي قد اأ وكان االأ

ن اعان مفوضيــة االنتخابات ان نتائج  فــي تغريــدة عبــر موقع تــوت اأ

التصويــت ســتعلن خــال )24( ســاعة مــن انتهــاء عمليــة تصويــت 

الناخبين استجابة مهمة لما طالبنا به في وقت سابق، مشددًا على 

ان ســرعة اعان النتائج، وضمان دقتها، وااللتزام بنزاهتها بشــكل 

صــارم، هــي اركان نجــاح االنتخابــات البرلمانيــة المقبلــة والعمليــة 

السياسية برمتها.

من االقليم

04

هولير تستعيد سياحتها

تحقيقات وحوارات 
صحــي  مــالذ   .. ــة  المنزليَّ الحدائــق 

وترفيهي

مالعب
تعــرف علــى افضــل العــب ومهاجــم فــي 

"الكالتشيو"

االخيرة
الشــرطة المصريــة تقبــض على رجل 

عرض ابنه للبيع عبر "فيسبوك"

معتمدة من نقابة الصحفيين العراقيين برقم اعتماد )589( العدد 1583/ الخميس 22 شوال 1442 هـ / 3 حزيران 2021 م16 صفحة 500 دينار عراقية.. سياسية.. عامة

111516

االفتتاحية

توظيف السلطة والمال انتخابيًا.. كيف نعالجه؟كتبها: المحرر السياسي
طــراف  واأ االنتخابــات،  مفوضيــة  حــذرت  فيمــا 

ضمــن  الدولــة،  مــوال  اأ اســتغال  مــن  معنيــة، 

و تخصيص الموارد العامة،  الدعاية االنتخابية، اأ

لتوجيها إلى مناطق تقع ضمن الدوائر االنتخابية 

خبــار عديدة لوقوع  لبعــض المرشــحين، تتوارد اأ

مثل هذه المخالفات دون مواجهتها بالمحاســبة. 

توظيف السلطة والنفوذ والمال انتخابيًا من قبل 

بعض المتنفذين باتت ســمة واضحة لانتخابات 

سف، وهي ظاهرة سلبية ومؤثرة في  العراقية لاأ

كـثر من جانب: المشهد العراقي في اأ

الواقــع  فــي  متحكميــن  الفاســدين  تبقــي  •فهــي 

العراقي.

•وتزيــد مــن عــزوف الناخبيــن عــن المشــاركة في 

سهم من تغيير حالهم. االنتخابات لياأ

•وتحــرم العناصــر المخلصــة والنزيهــة مــن فرص 

ال  الظاهــرة  هــذه  عــاج  ان  الشــريف.  التنافــس 

يكـفــي بإصــدار توجيــه او قــرار ال يتجــاوز الــورق 

مر جدية والتزام  الذي طبع عليه، بل يســتلزم االأ

عالــي بتلــك القــرارات، وتخصيــص لجــان وفــرق 

تنفيذيــة تكون من مهامها المتابعة ورفع التقارير 

الحياديــة والدقيقــة إلــى الجهــات المعنيــة واتخاذ 

نها. القرارات الصارمة والمناسبة بشاأ

بهــذه  الحــال  واقــع  بإصــاح  مــل  ناأ ان  يمكــن  ال 

مــال التغييــر المنشــود مــع  الصــورة، وتتضــاءل اآ

وجــود هــذه الســلوكيات المرفوضــة، ومن يملك 

ن هنــاك من يتابع  ن يعلــم جيــدًا اأ الســلطة عليــه اأ

ويراقب ويحاســب، وإال فان االنتخابات القادمة  

والتــي ســتقام بفضــل تضحيــات شــهداء العــراق، 

لن تفعل شياًئ إال تدوير الوجوه الحاكمة. اصاح 

منيات وال بالقرارات  الواقع العراقي لن يكون باالأ

النظريــة، بــل بالســلوك العملــي الحــازم، وكلنــا 

نتطلع إلى تحقيق ذلك بشكل عاجل.
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تشكيل لجنة وزارية إلعادة هيكلة بعض 

الدوائر واألقسام في الوزارات
دار السالم/ بغداد

علنــت الحكومــة العراقيــة، عــن تشــكيل لجنــة وزاريــة  اأ

قســام.  وذكــر المكـتب  عــادة هيكلــة بعــض الدوائر والأ لإ

تــم  نــه  اأ بيــان صحفــي،  فــي  الــوزراء  لمجلــس  عالمــي  الإ

ليــف لجنــة ثالثية مــن )وزارة المالية ووزارة التخطيط  تاأ

ومجلــس الخدمــة العامــة التحــادي( تتولــى التفاق على 

الدوائــر  هيكلــة  واعــادة  ارتبــاط  فــك  جراءاتــه  باإ البــدء 

والقســام في الــوزارات والجهات غيــر المرتبطة بوزارة، 

التــي تمــارس بموجــب قوانينهــا مهــام مناضــرة او مماثلة 

الخدمــة  مجلــس  قانــون  فــي  عليهــا  المنصــوص  للمهــام 

لتفعيــل  لســنة 2009(المعــدل،   4( التحــادي  العامــة 

دور المجلــس فــي ملــف الخدمــة العامــة، اســتنادا الــى 

احكام المادة )12/ثانيا/ ب( من قانون الموازنة العامة 

التحادية لجمهورية العراق للسنة المالية /2021.

الصحة النيابية: حاالت مرض 
الفطر األسود غير مؤكدة علميًا

دار السالم/ بغداد

ن حالت  كدت لجنة الصحة النيابية، اأ اأ

ســود غير مؤكدة علميًا،  مرض الفطر الأ

ســود غير  ن الفطر الأ لى اأ شــارت اإ فيمــا اأ

معد ويصيب حالت نادرة جدا.

وقــال عضــو اللجنــة، جــواد الموســوي 

ن  اإ )واع(:  العراقيــة  نبــاء  الأ لوكالــة 

تــم  التــي  الســود  بالفطــر  الصابــات 

العــالن عنهــا فــي دائــرة صحــة ذي قار 

كـثــر مــن  هــي اصابــة واحــدة ول يوجــد اأ

ن هــذه الحــالت غيــر  حالــة، موضحــا اأ

مؤكدة علميا حتى اللحظة.

التخطيط تعلن شمول 8 محافظات عراقية 

بمشاريع الصندوق االجتماعي للتنمية
دار السالم/ بغداد

عمليــات  انطــالق  التخطيــط،  وزارة  علنــت  اأ

فــي 8 محافظــات ضمــن  التحشــيد الجتماعــي 

الحزمة الثانية من مشاريع الصندوق الجتماعي 

للتنمية.

وقالت مدير الصندوق التابع لوزارة التخطيط، 

ن شــمول  نجــالء علــي مراد، فــي بيان صحفي ، اإ

الصنــدوق  بمشــاريع  الجديــدة  المحافظــات 

الجتماعــي للتنميــة، جاءت بنــاء على توجيهات 

وزيــر التخطيــط، خالــد بتال النجــم، الذي وجه 

بضــرورة شــمول جميــع المحافظــات بمشــاريع 

الصنــدوق، وفقا لمعياري نســبة الفقــر المتعدد 

البعاد وعدد السكان.

يضــا بشــمول  ن الوزيــر وجــه اأ ضافــت مــراد، اأ واأ

وكربــالء،  وواســط،  )البصــرة،  محافظــات 

ربيل( بمشــاريع  والنجــف، وديالى، وكركوك، واأ

الصنــدوق الجتماعي للتنمية في مطلع النصف 

الثاني من هذا العام.

ن المحافظــات الجديــدة التــي تــم  لــى اأ ولفتــت اإ

شــمولها هــي 8 محافظات، وضمــن مجموعتين، 

تشــمل المجموعــة الولــى محافظــات )النبــار، 

يجــري  التــي  ونينــوى(  والديوانيــة،  قــار،  وذي 

عــداد كشــوفات للمشــاريع التــي تــم اختيارهــا  اإ

من ســكان القرى المشــمولة فيها بالتنســيق مع 

الحكومات المحلية.

تشــمل  الثانيــة  المجموعــة  ن  اأ لــى  اإ شــارت  واأ

وبغــداد،  وبابــل،  )ميســان،  محافظــات 

والســليمانية(، اضافــة الــى شــمول قــرى جديدة 

فــي محافظات )المثنى وصــالح الدين ودهوك( 

ن ُشــملت في المرحلــة الولى من  التــي ســبق واأ

دار السالم/ كربالء

تمكنــت مفارز وكالة الســتخبارات 

وزارة  فــي  التحاديــة  التحقيقــات 

علــى  القبــض  القــاء  مــن  الداخليــة 

متهميــن اثنين فــي محافظة كربالء 

ايتاجــران بالعملة المزيفة. واضاف 

بيــان للوكالة انه تــم القبض عليهما 

بعد تشــكيل فريــق مختص ونصب 

كميــن محكــم بعد ان اســتدراجهما 

والقبــض عليهمــا بالجــرم المشــهود 

دولر   )128،000( وبحوزتهمــا 

و  دولر   )100( فئــه  امريكــي 

فئــة  عراقــي  دينــار  الــف   )800(

)2٥( جميعهــا مزيفة. وتابع: حيث 

القانونية بحق المتهمين.ضبــط اصولــي واتخــاذ الجــراءات تــم ضبــط العملــة المزيفــة بمحضر 

وكالة االستخبارات: القبض على متهمين 

يتاجران بالعملة المزيفة في كربالء
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آثار ما بعد كورونا.. وساوس 
وأعراض طويلة األمد

دار السالم/ بغداد/ متابعة 

قبل شــهرين اصيبت فاطمة صالح )37 عامًا(، بفيروس 

كورونــا المســتجد، ولــم تمر ســوى اســابيع علــى تعافيها، 

الجهــاز  فــي  اضطرابــات  مــن  تعانــي  زالــت  مــا  ولكنهــا 

دراكيــة، ول  التنفســي، وتغييــر فــي الحالــة المزاجيــة والإ

يختلــف حــال الكـثيريــن ممــن اصيبــوا بالوبــاء الفتــاك 

ن تــزول تلك العراض الجانبية،  مل اأ عــن فاطمــة التي تاأ

وتعود لممارســة حياتها بشكل طبيعي من دون الشعور 

نهاك والختناق. بالإ

وقــال حميــد قاســم )34 عامــًا(، موظــف حكومــي:  }على 

ل  الرغــم مــن تجــاوزي لالزمــة، وخضوعــي لفتــرة نقاهة اإ

انني ما زلت اشكو من اعراض اكـتائب، ومزاج سيئ}

حدى الشــركات  حمد )29 عامًا(، موظفة باإ لكــن حوراء اأ

زمة نقوى، ونعود لننهض من  ننا بعد كل اأ هلية، ترى اأ الأ

صرار، واللتزام بالرشادات الوقائية.  جديد بالإ

ضرار اأ

قلــم مــع الوضــع الجديــد،  يحــاول معظــم المتعافيــن التاأ

ثار التي تركـتها الجائحة عليهم، كالتعب، والخمول،  والآ

مــا كبار الســن فانهــم قد يعانــون من تضخم   والرهــاق، اأ

القلــب، وتصلــب الشــرايين، وتلــف الرئتيــن، والتعرض 

مراض المفاصل. للجلطات، واأ

الختصــاص  العمــري،  حمــد  عبــاس  الدكـتــور  وقــال 

مــراض الصدريــة والتنفســية: }معظــم مــن يصابــون  بالأ

بفيــروس كورونــا )كوفيــد - 19(، يتعافون بســرعة خالل 

ولئك الذين  شخاص وحتى اأ سابيع، لكن بعض الأ بضعة اأ

عراض  عراضهــم خفيفة، يســتمرون بالشــعور بالأ تكــون اأ

نفســهم  شــخاص اأ بعد التعافي المبدئي، ويصف هؤلء الأ

نهم )حاملون مســتمرون للمرض(، وقد ســميت  حيانا باأ اأ

و }كوفيــد - 19  هــذه الحــالت بمتالزمــة مــا بعــد الوبــاء اأ

عراضهــا، الرهاق، وضيــق الَنَفس  مــد{، ومــن اأ طويــل الأ

المفاصــل و  لــم  واأ التنفــس، والســعال،  فــي  و صعوبــة  اأ

النــوم،  و  اأ التركيــز  و  اأ الذاكــرة  فــي  ومشــكالت  الصــدر، 

و  و الصداع، وضربات القلب الســريعة اأ لم العضالت اأ واأ

و  و التــذوق، والكـتــائب اأ القويــة، وفقــدان حاســة الشــم اأ

القلق والُحّمى}

 

ثيرات تاأ

ثيرات النفســية اوضحت د. نهى نجاح عبدهللا،  وعن التاأ

باحثة ومتخصصة في العلوم النفســية : }شــكل النتشار 

نفســية  ضغوطــًا  كورونــا  لفيــروس  والمفاجــئ  الســريع، 

همهــا القلــق، والخــوف، والتوتــر،  علــى معظــم النــاس واأ

والكـتــائب، اذ عانــى النــاس ومازالوا من حالــة توتر ازاء 

الــى  ادى  مــا  العــدوى  مــن  ومخــاوف  الشــياء حولهــم، 

حــالت قلــق متعــددة، فهنــاك قلــق مــن امكانيــة اصابة 

الفــرد او احــد افراد الســرة، او احــد المقربين بالمرض، 

وقلــق مــن الجــراءات والتدابيــر الحترازيــة، وقلــق من 

المســتقبل، والــذي ادى بــدوره الــى تشــكيل ضغوطــات 

نفسية كبيرة ارتبطت بالسلوك الواجب اتباعه، والقلق 

حــول توفيــر لقمــة العيــش، ومتطلبــات الحيــاة اليوميــة 

بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص}

الدقــة  وعــدم  والغمــوض  والمبالغــة  التهويــل  ن  اأ كمــا 

والتناقض في تصريحات الطباء والخبراء والمســؤولين 

اللقاحــات  راء حــول  الآ العــالج وتضــارب  حــول طــرق 

ن تخفف منه. زادت من حالة التوتر والقلق بدل من اأ

ضافــت عبــد هللا }يتبادر للذهن في هذه الحالة ســؤال   واأ

ذا كان هذا حال الشخص العادي غير  مهم جدا ال وهو، اإ

المصاب فما بال المصاب، والمتعافي من الفيروس؟}

ة  معاناة في الصحة النفسيَّ

الجهــاز  فــي  تؤثــر  بالفيــروس  الفــرد  اصابــة  ن  اأ شــك  ل 

العصبــي، اذ تــؤدي الــى ظهــور اعــراض، منهــا الصــداع، 

لم في العضالت مع فقدان  والــدوار، والضعف العــام، واأ

ن تؤثر  حاســتي الشــم والتــذوق، وبالتالــي مــن البديهــي اأ

يضــا فــي صحــة الفــرد النفســية، اذ تــؤدي الــى  الصابــة اأ

شــعوره بالضيــق والتوتــر اثنــاء الوبــاء، والصابــة هــذه 

تشــكل تجربــة من نــوع خــاص محاطة بمزيد مــن القلق 

والخوف.

حيــاة  فــي  ولــى  الأ التجربــة  تلــك  ن  اأ هللا  عبــد  واكــدت 

الشــخص المصــاب ترافقهــا وســاوس، وعــزل عــن باقــي 

افراد الســرة، والشــعور بالحباط وعدم الرغبة في عمل 

شــيء، وعــدم الرتيــاح فــي الكـثير من الوقــات، وكذلك 

الشــعور بالضيــق والختنــاق من عــدم امكانيــة الخروج 

مــن المنــزل، ومــا يترتــب عليــه مــن عــدم القتــراب مــن 

ثــار العــزل الجتماعــي، والتفكيــر  النــاس، ناهيــك عــن اآ

بالصعوبات المتعلقة بالجانب القتصادي المترتبة على 

مــان المالي  ذلــك، مــا يــؤدي الى زيادة الشــعور بعــدم الأ

والفقر. 

 

خطوات للتعافي

نها  مــور ضروريــة مــن شــاأ وتقتــرح عبــد هللا اتبــاع عــدة اأ

العمــل على تحســين الصحة النفســية للمتعافــي  ومنها، 

العودة الى ممارســة الحياة بصورة طبيعية شــيائ فشيائ، 

والحفــاظ علــى نظــام غذائي صحــي، والنوم لمــدة كافية، 

وممارســة  خــر،  لآ حيــن  مــن  الراحــة  مــن  قســط  واخــذ 

نشــطة البدنيــة بشــكل دوري، كالمشــي والتمرينــات  الأ

والبتعــاد  النفســي،  الهــدوء  علــى  والحفــاظ  الرياضيــة، 

عــن  الناجمــة  والوفيــات  الصابــات  اخبــار  تناقــل  عــن 

بممارســة  الفــراغ  وقــت  وشــغل  بالفيــروس،  الصابــة 

الهوايــات المحببــة للنفــس كالقــراءة، ومشــاهدة الفالم 

عمال المنزلية، والحفاظ على  والمسلسالت، والقيام بالأ

العالقــات الجتماعيــة عن طريق التواصل المســتمر مع 

الصدقاء والمعارف، وعدم التردد في طلب الستشــارة 

النفســية، والمساعدة من ذوي الخبرة والختصاص عند 

الحاجة لذلك.
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هولير تستعيد سياحتها
ربيل/ متابعة دار السالم/ اأ

تســتقبل محافظــات اقليــم كردســتان، لســيما اربيــل }هوليــر{ 

اعدادًا كبيرة من السائحين والوافدين من مختلف المحافظات 

العراقيــة، لغرض الســياحة والصطيــاف والســتمتاع بالمناظر 

الخالبــة التــي تمتــاز بهــا طبيعــة المصايــف الجميلــة فــي عمــوم 

ارجاء القليم. 

معالم

المتحــدث باســم هيئــة الســياحة فــي القليم نادر روســتاي قال: 

}تســتقبل عاصمــة القليــم وبقيــة المــدن الكردســتانية اعــدادا 

المحافظــات  مختلــف  مــن  الوافديــن  الســائحين  مــن  كبيــرة 

الوســطى والجنوبية عن طريق الشركات السياحية او القادمين 

بمركباتهــم الخاصــة من اجل تقضية اوقات جميلة والســتمتاع 

بالمناظــر الخالبــة، ل ســيما المناطق التي فيهــا مصايف جميلة، 

والتــي تتميــز بوجــود الجبــال والشــاللت والمطاعــم والمقاهــي 

وتوفيــر جميــع المتطلبــات التــي تجعــل الســائح يشــعر بالراحــة 

ويقضي اوقاتا جميلة برفقة اسرته واصدقائه، كما تتميز المدينة 

بمناطــق جميلــة، ومنها القلعة الثرية وبارك منارة وســامي عبد 

الرحمن والمولت والمتاحف والسواق وغيرها}

واضــاف روســتاي }ان المديريــات التابعــة للهيئــة تواصل عملها 

عــن طريــق اللجــان الميدانيــة بالتعاون والتنســيق مــع الجهات 

الرقابــة  لجــان  خــالل  مــن  الصحــة  وزارة  ومنهــا  المختصــة، 

الصحيــة، لمتابعــة اللتــزام بجميــع الجــراءات الوقائيــة للحــد 

من انتشــار وباء كورونا، و الفرق التفتيشــية متواصلة في عملها 

بالفنــادق والماكــن الســياحية التــي تضــم المقاهــي والمطاعــم 

والكازينوهــات لتقديــم افضــل الخدمــات للزائرين والســائحين، 

ن يبتعــد عــن المناطــق المزدحمــة، ويلتزم  منبهــًا الســائح علــى اأ

بالتباعــد الجتماعــي وارتــداء الكمامــات التــي لهــا دور كبيــر فــي 

حمايته من الفيروس}

مصايف

ن }اربيل تضم بين جبالها الشــاهقة عددًا كبيرًا من  واشــار الى اأ

المصايــف الجميلــة، وان جميــع القضيــة والقــرى صعــودا الــى 

جبــال اربيــل تعتبــر من اجمــل المناطق الســياحية، وان جميع 

الكروبات السياحية والسر تتوافد على هذه المناطق، بدءا من 

مصيف صالح الدين و مرورا بقضاء شقالوة، ومن ثم الشاللت 

الجميلة في منطقة ســوران، ومنها شــالل كلي علي بيك وبيخال 

وراونــدوز، حيــث يتواجد التلفريك والعاب مســلية اخرى، منها 

شــنكل بانــة وســكة الموت، ثم مصيــف جنديان وبعــده مصيف 

ورتي وغيرها من الماكن الربانية ذات الطبيعة الساحرة والتي 

تتميــز بتدفــق ميــاه الشــالل الــى مدرجــات علــى الرض محاطــة 

ن }الكـثير من السائحين سواء من  شجار الجميلة{، منوهًا باأ بالأ

داخل المدينة او من المحافظات الخرى يقضون اوقاتا جميلة 

ولعــدة ايــام فــي مــكان واحد يتــم حجزه ويســمى )كبــرات( وهي 

مساحة من اليابسة على جانبي النهر يتم تقسيمها الى مساحات 

صغيرة اشبه بالغرفة متوسطة الحجم يكون الحاجز بين مكان 

خــر قطعــة من القمــاش من اجل اعطاء الحريــة والخصوصية  واآ

ن هنــاك الكـثيــر مــن المناطق الســياحية  لــكل اســرة، ل ســيما اأ

تفتقر الى الفنادق والمجمعات السكنية السياحية}

ثر بشكل كبير و تكبد  واوضح المتحدث }ان القطاع السياحي تاأ

خســائر جمــة وتوقفــت الكـثير من المشــاريع الســياحية بســبب 

تفشي باء كورونا وحظر التجوال ومنذ بداية انتشار الوباء شلت 

مل  الحياة بالكامل في جميع مفاصلها بالعالم اجمع، وبالتالي ناأ

ن ينتهــي هــذا الوبــاء وتعود الحيــاة الى ما كانــت عليه في وقت  اأ

سابق}

ربيل ربيل، موصل - اأ كركوك - اأ

المقــدم  اربيــل  ســيطرات  مســؤول  قــال  متصــل،  علــى صعيــد 

ســالم خوشــناو: }ان الجــراءات المنيــة فــي ســيطرات الدخول 

الــى مدينــة اربيــل عــن طريــق كركوك - اربيــل، موصــل - اربيل 

مفتوحــة امــام المواطنيــن بشــكل عــام والســائحين القادميــن 

عــن طريــق الشــركات الســياحية او بمركباتهــم الخاصــة، ومــن 

اجــراءات الســالمة والوقايــة من وباء }كوفيــد – 19{ يجب على 

كد  جــراء الفحوصات الطبيــة للتاأ جميــع الوافديــن الــى المدينة اإ

مــن عــدم اصابتهــم بالمــرض خــالل 24 ســاعة من الوصــول الى 

المدينــة وضرورة اللتزام بتعليمــات الدخول بارتداء الكمامات 

واللتزام بالتعليمات للوقاية من الوباء}

واضاف خوشناو }ان المالكات الدارية والمنية في السيطرات 

تقدم جميع التســهيالت للوافدين الى المدينة باكمال اجراءات 

الدخــول بــكل انســيابية وتســهيل دخــول المواطنيــن مــن دون 

خير في الوقت} تاأ

تكاليف مناسبة

امــا الحــاج كاميــران جميــل عبــد هللا، مالــك عــدد مــن الفنــادق 

ذات الثالثة نجوم،  بالقرب من شارع 100 وسط اربيل، فقال 

فــي حديــث لـــ }الصباح{: }بســبب وبــاء كورونــا تضــررت الكـثير 

مــن الفنــادق وتكبــدت خســائر ماليــة فادحــة وصلــت الــى غلــق 

الفنادق بشكل كامل، لعتمادها على السائحين والوافدين من 

المحافظــات الخرى{، مبينًا }مع فتح الحظر في اليام الماضية 

ن يكون  مل اأ عــادت الوضــاع بشــكل افضل مما كانت عليــه وناأ

القــادم خيــرا وتعود الحياة الى وضعهــا الطبيعي، وهناك اقبال 

كبير من قبل السائحين للقدوم الى المدينة هربا من حر الصيف 

الالهب، ولتقضية اوقات جميلة في المصايف السياحية}

واوضــح }ان الكـثيــر مــن الســائحين يفضلون القــدوم عن طريق 

الشــركات الســياحية، اذ تكون التكلفة المادية مناســبة للدخل 

المتوسط وغير باهظة، وفي اغلب الحيان يكون سعر الشخص 

الواحد في الفندق ما بين 1٥ الى 20 الف دينار}.
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من األلف إلى الياء.. القصة الكاملة 
لتداعيات اعتقال قيادي في الحشد الشعبي

دار السالم/ بغداد

حــداث فــي العاصمــة بغــداد،  تســارعت الأ

عقــب اعتقال القيادي في الحشــد الشــعبي 

قاســم مصلــح، علــى خلفيــة حادثــة اغتيــال 

يهــاب الوزنــي،  الناشــط فــي الحتجاجــات اإ

حيــث شــهدت المنطقــة الخضــراء انتشــار 

الحشــد  فصائــل  مــن  لعــدد  مكـثفــًا  منيــًا  اأ

الشعبي.

خر التطورات، وجهت قيادة الحشــد  وفــي اآ

قطعاتهــا المرابطــة عند المنطقــة الخضراء 

بالنسحاب فورًا.

ن  وذكــر اعــالم الحشــد فــي بيــان مقتضــب اإ

الوامــر  اصــدرت  الشــعبي  الحشــد  قيــادة 

المرابطــة  الحشــد  قطعــات  لنســحاب 

كدوريات عند مداخل الخضراء.

وكشــف مصــدر سياســي عراقي، عــن وجود 

الشــعبي ورئيــس  الحشــد  بيــن هيئــة  توتــر 

الحكومــة مصطفــى الكاظمــي، علــى خلفية 

اعتقال قيادي الحشد.

وبعد العتقال، انتشر مسلحون من عناصر 

الحشــد الشــعبي داخل المنطقــة الخضراء 

ن تنسحب تلك  قرب ساحة المقاتل، قبل اأ

المجموعات المسلحة.

جــراءات  اإ بغــداد،  العاصمــة  شــهدت  كمــا 

نــذار  الإ حالــة  عــالن  اإ مــع  مشــددة  منيــة  اأ

مكافحــة  جهــاز  مــن  لقطعــات  القصــوى 

رهاب.   الإ

منيــة  الأ القــوات  ّن  اإ منــي  اأ مصــدر  وقــال 

جــراءات مشــددة وســط العاصمة  فرضــت اإ

المنطقــة  مــن  القريبــة  الشــوارع  وفــي 

غالق بعض مداخلها. الخضراء، مع اإ

رهاب  ّن قطعات جهاز مكافحة الإ ضاف اأ واأ

الدولــي دخلــت حالــة  بغــداد  مطــار  قــرب 

نذار ج(. هب القصوى )الإ التاأ

ن  اإ قولهــا  مصــادر  عــن  مراســلنا  ونقــل 

الشــعبي  الحشــد  بيــن  تجــرى  مفاوضــات 

فــراج عــن القيادي  والحكومــة العراقيــة لالإ

المعتقل.

مين العام  واســتنكرت الممثلة الخاصــة لالأ

مم المتحدة جينين هينيس بالسخارت،  لالأ

الســتعراض العســكري لبعــض المجاميــع 

المسلحة في المنطقة الخضراء.  

ي قضيــة  وقــال بالســخارت فــي تدوينــة ن اأ

هــو  كمــا  مجراهــا  خــذ  تاأ ن  اأ يجــب  اعتقــال 

كيــد ل ينبغــي  ي عراقــي  وبالتاأ الحــال مــع اأ

لى اســتعراض القوة ليشــق  ن يلجــاأ اإ حــد اأ لأ

طريقه.

يضعــف  الســلوك  هــذا  مثــل  ن  اأ واضافــت 

ثقــة  كل  تــاآ مــن  ويزيــد  العراقيــة  الدولــة 

الجمهور.

وشــددت بالقــول : يجب احترام مؤسســات 

حــد فــوق  وقــات، ل اأ الدولــة فــي جميــع الأ

القانون.

الصــدري  التيــار  زعيــم  حــذر  جهتــه،  مــن 

مقتــدى الصدر، من اضعــاف البالد، مؤكدًا 

نه سلم لمن سالم العراق. اأ

ن اضعــاف العــراق ممنوع  وقــال الصــدر : اإ

وحرام اكيدا، فال تتكالبوا عليه.

منــي فــي بغــداد، فــي وقــت  وقــال مصــدر اأ

منية عراقيــة اعتقلت قائد  ّن قــوة اأ ســابق، اإ

نبــار في الحشــد الشــعبي قاســم  عمليــات الأ

مصلح.

ّن قــوة مــن الســتخبارات  وذكــر المصــدر، اأ

اعتقلت مصلح، صباح اليوم.

مني، في وقت  عــالم الأ ّكــد بيــان لخلية الإ واأ

سابق، اعتقال مطلوب وفق المادة الرابعة 

شــارة  رهاب، دون الإ مــن قانون مكافحة الإ

لى اسم المعتقل             اإ

واطلعــت دار الســالم علــى مذكــرة اعتقــال 

يــار 2021،  صــادرة بحــق مصلــح فــي 21 اآ

خــرى ســرية وفوريــة صادرة  شــارت اأ فيمــا اأ

مــر  اأ لــى  اإ المشــتركة  العمليــات  قيــادة  مــن 

تتضمــن  يــار،  اآ  26 اليــوم  العتقــال  تنفيــذ 

مذكــرة اعتقال صــادرة من مجلــس القضاء 

علــى بحــق “قاســم محمــود كريــم مصلــح  الأ

الخفاجــي”، وفق المــادة الرابعة من قانون 

رهاب.             مكافحة الإ

الــذي  بالشــكل  حــداث  الأ تطــور  وبعــد 

المواقــف  تعاقبــت  العراقييــن،  قلــق  ثــار  اأ

الحكومــة،  رئيــس  مواقــف  لتؤيــد  الدوليــة 
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دعوة أممية وألمانية لعقد مؤتمر 

بخصوص ليبيا.. ما أهدافه؟
دار السالم/ متابعة

لعقــد مؤتمــر دولــي  لمانيــا  اأ طرحــت دعــوة 

جديد بخصوص ليبيا تشارك فيه عدة دول، 

هــداف الخطوة  مزيــدا مــن التســاؤلت عــن اأ

مــورا مفاجئــة  ذا كانــت برليــن ســتقرر اأ ومــا اإ

وجديدة على السلطة التنفيذية الجديدة في 

ليبيا.

نهــا  اأ لمانيــة  الأ الخارجيــة  وزارة  علنــت  واأ

مــن محادثــات  ستســتضيف جولــة جديــدة 

الســالم الليبيــة فــي 23 من الشــهر الجاري، 

الوحــدة  حكومــة  عــن  ممثليــن  بحضــور 

مــم المتحــدة  الوطنيــة فــي ليبيــا وكذلــك الأ

وبعض الدول ذات العالقة.

ن  وذكــرت الــوزارة فــي بيــان رســمي اليــوم اأ

الخطــوات  مناقشــة  لــى  اإ يهــدف  "المؤتمــر 

ليهــا تحقيق اســتقرار  المقبلــة التــي يحتــاج اإ

علــى  التركيــز  وكذلــك  البــالد  فــي  مســتدام 

التحضيــر لنتخابــات وطنيــة مقــررة فــي 24 

ول/ ديســمبر المقبل وبحث ملف  كانــون الأ

جانب والمرتزقة من ليبيا،  سحب الجنود الأ

منية موحدة في البالد". وتشكيل قوات اأ

مم  لمانيــا محادثــات برعاية الأ واســتضافت اأ

المتحدة في 19 كانون الثاني/ يناير 2020، 

طراف الصراع الليبي ورؤســاء  شــارك فيها اأ

بعــض الــدول ونتــج عنها عــدة اتفاقــات منها 

العســكرية،  والتصعيــدات  القتتــال  وقــف 

ثــم انطلق بعدها ملتقــى الحوار الليبي الذي 

فرز الســلطة الجديدة مــن حكومة ومجلس  اأ

رائسي.

مؤتمــر  حــول  مطروحــة  ســئلة  اأ وتبقــى 

"برليــن2"، ومنها: ما الجديد الذي ســيقدمه 

ن يصدر قرارات تربك  لليبيــا؟ وهل يمكــن اأ

م يحسم ملفات ل تزال عالقة؟ وما  المشهد اأ

طبيعة الدول والشخصيات التي ستحضر؟

"معالجة النسداد والعراقيل"

كد عضــو مجلــس الدولة وعضو  مــن جهتــه، اأ

ملتقى الحوار السياســي، عبد القادر احويلي 

ربمــا  برليــن  قبــل  مــن  الخطــوة  "هــذه  ن  اأ

جاءت لمعالجة النســداد الحاصل في ملف 

جنبية وكذلك  خــروج المرتزقــة والقــوات الأ

المساعدة في توحيد المؤسسة العسكرية".

تعتمــد  المؤتمــر  "مخرجــات  ن  اأ وضــح  واأ

ثيرهم على  علــى نوعيــة الحاضريــن ومــدى تاأ

ن  عتقــد اأ القــوات المتواجــدة فــي ليبيــا، ول اأ

المتحــدة  مــم  والأ مفاجئــة  قــرارات  تصــدر 

العضويــة  الدائمــة  الــدول  بمواقــف  مكبلــة 

مــن ومــدى اتفاقها وهــو بعيد  فــي مجلــس الأ

ما تنفيذ خارطة  الحتمــال في هذه الفتــرة، اأ

توحيــد  عــدم  بســبب  فســيتعثر  الطريــق 

حســب  الليبيــة"،  العســكرية  المؤسســة 

تقديراته.

"تذليل العقبات"

جبريــل  الليبــي،  البرلمــان  عضــو  ى  وراأ

ن "هذا المؤتمر خطوة لســتكمال  وحيــدة اأ اأ

ســابقه )برلين1( ويحاول وضع النقاط على 

الحــروف بخصــوص كل مــا يتعلــق بخارطــة 

زمــة  لالأ حقيقــي  حــل  جــل  اأ مــن  الطريــق 

والــدول  الوحــدة  حكومــة  ووضــع  الليبيــة 

مام  المتدخلــة عســكريا وسياســيا فــي ليبيــا اأ

مسؤولياتها".

ن ل مناص من سحب المرتزقة  نه "الآ كد اأ واأ

الطريــق  وفتــح  جانــب  الأ والعســكريين 

لالنتخابــات  تمهيــدا  الســتقرار  وضمــان 

فــي مــدى جديــة  التحــدي  القادمــة، ويبقــى 

التنفيذيــة  الســلطة  وقــدرة  المتحــدة  مــم  الأ

الجديــدة علــى تنفيــذ ذلــك، ول مبــرر لهــذه 

السلطة بعدم المطالبة بدعم دولي ول مبرر 

للمجتمــع الدولي في عدم الســتجابة خاصة 

ن ليبيــا ل زالت تحت البند الســابع"، وفق  اأ

كالمه.

لماني داعم" "دور اأ

ستاذ علم الجتماع السياسي،  كد اأ في حين اأ

ن "المؤتمر خاص بدولة  رمضــان بن طاهــر اأ

ن  مــم المتحــدة، واأ لمانيــا ول عالقــة لــه بالأ اأ

الخطــوة  هــذه  وراء  مــن  تســتهدف  برليــن 

وروبييــن  الأ جهــود  توحيــد  ول:  الأ مريــن:  اأ

بتوصيــات  والخــروج  الليبــي  الملــف  تجــاه 

ورؤية مشتركة".

الثانــي هــو دعــم مســار  ضــاف: "والهــدف  واأ

مــا  اأ الطريــق،  وخارطــة  المتحــدة  مــم  الأ

لمانيا دول بعينها للحضور  بخصــوص دعوة اأ

فهــو كــون هــذه الــدول لهــا عالقــة مباشــرة 

يضــا مصالــح متداخلة  بالملــف الليبــي ولهــا اأ

هناك"، كما صرح.

"ضغط دولي"

بــو  وقــال الباحــث السياســي الليبــي، علــي اأ

لى الضغط  تمــر يشــير اإ ن "توقيــت الموأ زيــد اإ

الدولــي على المهلة الممنوحــة للجنة الحوار 

لالتفــاق علــى القاعدة الدســتورية قبل بداية 

ن الهــدف الرئيســي  عتقــد اأ يوليــو المقبــل، واأ

دون  موعدهــا  فــي  النتخابــات  نجــاز  اإ هــو 

صــوات التــي  عرقلــة، خاصــة بعــد ظهــور الأ

تتحجــج بضــرورة الســتفتاء علــى الدســتور 

حد المعرقلين له". ن كانت اأ بعد اأ

تمر  وروبيون من خالل موأ وتابــع: "يحاول الأ

صحــاب الدور  نهم اأ برليــن 2 ترســيخ فكــرة اأ

زمة الليبية واستعادة شيء  برز في حل الأ الأ

من نفوذهم الذي خسروه على حساب تركيا 

وروسيا"، بحسب رؤيته وتصريحه.
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سؤال وجواب )77(

أ.د فاضل صالح السامرائي 

دار السالم/ متابعة 

قيمــت فــي اربيــل كانــت عــام  اول مدرســة نظاميــة اأ

علــى  اشــرف  اذ  فيصــل،  الملــك  زمــن  فــي   1928

ل  اصبحــت  نهــا  لأ ناجــي،  احمــد  الســتاذ  توســيعها 

تستوعب العدد الكبير من الطالب في ذلك الوقت، 

ن متحفًا تربويًا. واصبحت الآ

وبيــن الســتاذ اوميــد انــور البرزنجــي مديــر المتحــف 

قائــاًل  ومقتنياتــه  المتحــف  يخــص  مــا  كل  ن  بشــاأ

}الطالب الذين يداومون في هذه المدرسة يختلفون 

ديانهــم واجناســهم، فمنهــم الكــردي والعربــي  فــي اأ

والتركمانــي والمســيحي والمســلم واليهــودي، ولهــذا 

كانت تسمى مدرسة التعايش}

1928

ضــاف ان }هــذا المتحف يضم ارشــيفا كامال وعددا  واأ

من الصفوف، استمرت الدراسة فيها من عام 1928 

مكانهــا  اصبــح  اذ  غلقــت،  اأ ذلــك  بعــد  الــى  2002 

غيــر صالــح للدراســة لكونهــا قريبة من القلعة وســط 

ضافًة الى قدم البناية ولهذا تقرر اغالقها} المدينة، اإ

 2009 ســنة  البرزنجــي  اســماعيل  الكاتــب  وطــرح 

فكــرة مشــروع للحكومــة بتحويــل هــذه البنايــة التي 

وذلــك  تربــوي،  متحــف  الــى  ســابًقا  مدرســة  كانــت 

رشــفة والذكريــات فيهــا وقبلــت الحكومــة  لوجــود الأ

بهذا المشــروع، واســتغرقت ســنتين فــي تعمير هذه 

البنايــة، واصبحــت بناية جميلــة ومتكاملة، وفي عام 

رشــيف تربــوي فــي  ول متحــف واأ 2014 افتتحــت كاأ

كردستان والعراق كله. 

قسام غرف واأ

ن }عند دخولك  وتبيــن مقدمــة برامــج تاميــال ســنان اأ

للمتحــف ترى انه ينقســم الى عــدة غرف، وكل غرفة 

تضــم اختصاصــا يختلف عن الخــرى، فهنالك غرفة 

خــرى  تضــم السياســيين، وغرفــة تضــم الشــعراء، واأ

نهم جميعا درسوا وتخرجوا في  الفنانين{، منوهة }باأ

كمال تعليمهم  هذه المدرســة، ثم ذهبوا الى بغداد لإ

ن موجود البعض منهم} والى الآ

حكايات

احــد الــزوار المهنــدس عمــر مثنــى يحدثنا ويقــول }ما 

ان تســير فــي اروقــة المتحــف ال وتستكشــف العديد 

صــورة  فلــكل  موظفيــه،  احــد  يروهــا  القصــص  مــن 

حكايــة، تاخــذك الــى ازمــان مختلفــة وحقــب جميلة 

مــن الحيــاة، فضال عــن الشــخصيات التاريخيــة التي 

ارتكزت في رفوف هذا الصرح}

ول معلم وجريدة اأ

 13 وجــود  الــى  اشــار  حيــث  البرزنجــي  مــع  نعــود 

غرفــة فــي المتحف لعــرض الذكريــات وكل ما يخص 

المعلميــن والدارســين في ذلك الوقــت، ومنها غرفة 

فــي  رســم  معلــم  اول  عثمــان(  )اســكندر  لالســتاذ 

اربيل، وتحتوي على جميع رســوماته الفنية، النســخ 

يضا غرفة للشــهداء من المعلمين  الصليــة، وتوجــد اأ

وتحــوي  الكـتــاب  غرفــة  عــن  فضــال  ومقتنياتهــم، 

الكـتــب والمقــالت التي كـتبوهــا وكل ما يخصهم في 

حياتهــم فــي ذلــك الوقــت، وهنــاك غرفــة للمعلمات 

الالتــي تخرجــن في هذه المدرســة واكملن في بغداد 

ربيل. ليصبحن معلمات في اأ

ربيل في  واشــار الــى وجــود اول جريــدة صدرت فــي اأ

ربيل( باللغة العربية،  زمــن الملك فيصل واســمها )اأ

ولهذا يعتبر البرزنجي هذا المتحف ليس متحًفا فقط 

ربيــل وجميــع النــاس  نمــا ارشــيف لتاريــخ مثقفــي اأ واإ

الذين شاركوا في تقديم كل ما يخص العلم والتربية 

في اربيل.

 ولفــت الــى }توافــد الــزوار والســفارات والقنصليــات 

والصحفيين دائما الى هذا المتحف}

ربيل وفنلندا اأ

وذكــر موقفًا حــدث قبل شــهرين، اذ زارت الصحفية 

الفنلندية )كريستين( المتحف وتعجبت بهذه البناية 

التــي تضــم هــذا الرث القديــم لــكل مثقفــي وادبــاء 

العــراق، وهــم فــي فنلنــدا البلــد المعــروف بالثقافــة 

ســنوات   10 خــالل  فنلنــدا  صنفــت  اذ  والتعليــم، 

كافضــل بلــد من حيــث الثقافــة والتعليــم، ولكنها ل 

تحتــوي علــى متحــف وارشــيف لمثقفيهــا مثــل الــذي 

يوجــد فــي اربيل، وقد عملت هــذه الصحفية برنامجا 

خاصا عن هذا المتحف بوجود مالك التصوير معها.

مين، وهو مؤلف  ثم اشــار الى وجود تمثــال ابراهيم اأ

فــي  الكــردي  بــاء(  )الــف  كـتــاب  اول  كـتــب  كــردي 

الخمســينيات، وبعــده كـتــب اول كـتــاب حســاب في 

العراق وهو من طالب هذه المدرسة.

فعاليات

واضــاف }تقــام فــي المتحــف فعاليــات احتفالية مثل 

يــوم المعلم ويوم المتحف ويوم الســدارة التي كانت 

ترتــدى من قبل المثقفيــن والدباء في ذلك الوقت، 

و حاليــا  توقفــت هــذه الحتفاليــات بســبب كورونــا، 

ولكن زيارة المتحف مفتوحة ومتاحة لكل الزائرين 

من مختلف مناطق العراق والعالم}

موسوعة ضخمة لكل مقتنيات 
األدباء والمثقفين العراقيين

الســؤال )9٥(: في ســورة المرســالت جاء 

ذكر جزاء الكافرين ثم جزاء المؤمنين ثم 

نكم  جــاء قوله تعالى )كلوا وتمتعوا قلياًل اإ

مجرمون( فما دللة هذا الترتيب؟

فســورة  توضيــح  لــى  اإ يحتــاج  مــر  الأ

ت  المرســالت جــاء بخــط معيــن هــي بــداأ

بعــد القســم )َواْلُمْرَســاَلِت ُعْرًفــا )1( بذكر 

حــداث يــوم القيامــة  ول مــن اأ المشــهد الأ

ــَماُء  َذا السَّ ُجــوُم ُطِمَســْت )8( َواإ َذا النُّ )َفــاإ

 )10( ُنِســَفْت   
ُ

اْلِجَبــال َذا  َواإ  )9( ُفِرَجــْت 

َتــْت )11(( ثــم بعدهــا عــاد  ّقِ أ
 ا

ُ
ُســل َذا الرُّ َواإ

لــى مخاطبــة النــاس وتذكيرهــم ليّتعظــوا  اإ

لم نهلك  فذّكرهــم بنعمــة الخلــق وقولــه )اأ

لــم نخلقكــم مــاء مهيــن ... ( ثــم  وليــن، اأ الأ

لــى ذكــر الجــزاء حســب التسلســل  اإ عــاد 

جــزاء المكذبيــن ثــم جــزاء المتقيــن وهذا 

َلى َمــا ُكْنُتْم ِبِه  تسلســل طبيعــي )اْنَطِلُقوا اإ

َلى ِظّلٍ ِذي َثاَلِث  ُبــوَن )29( اْنَطِلُقــوا اإ ُتَكّذِ

َهِب  ُشــَعٍب )30( َل َظِليٍل َوَل ُيْغِني ِمَن اللَّ

ِقيَن ِفي  نَّ اْلُمتَّ )31(( ثــم جــزاء المتقين )اإ

لى مخاطبة  ِظــاَلٍل َوُعُيوٍن )41(( ثــم عاد اإ

ولى )ُكُلوا  النــاس يذّكرهم علــى الطريقة الأ

ُكْم ُمْجِرُموَن )46(( كيف  نَّ ُعــوا َقِلياًل اإ َوَتَمتَّ

خرة قلياًل فهذا الخطاب ليس  يكون في الآ

نمــا خطــاب للنــاس  مــن ضمــن الجــزاء واإ

َذا ِقيَل َلُهُم اْرَكُعوا َل َيْرَكُعوَن  ليّتعظوا )َواإ

 . ))48(

ذن المنهج الذي سار عليه في السورة هو  اإ

حــداث يوم القيامة ثــم تذكير الناس  ذكــر اأ

النــاس حتــى  ثــم تذكيــر  الجــزاء  ثــم ذكــر 

يّتعظوا.
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بوابات أمل بكلف باهظة

دار السالم/ بغداد/ متابعة

لم تكن الشقق السكنية تستهوي العراقيين يومًا، فهم يفضلون المساحات 

الواســعة والبيوت  العامرة بالحدائق، ولكن ازمة الســكن وغالء  المعيشة 

والتغييــرات القتصاديــة والجتماعيــة  ادخلــت عليهــم نمطــًا جديــدًا وهــو 

المجمعات الســكنية، ومنهم ابو حســن الذي لم يكن ليقتنع يومًا بالعيش 

داخل شقة، لكونها تخلو من الحديقة كما قال.

 وتابــع: "ل يخفــى علــى الجميــع الرتفــاع المخيــف الــذي حصل في اســعار 

ونة الخيرة مع ارتفاع ســعر صــرف الدولر في  العقــارات، خصوصــا فــي الآ

الســواق المحليــة، مــا جعــل الحصــول على منــزل فــي منطقة مريحــة امرًا 

صعــب المنــال وحلمــًا يســتحيل تحقيقــه، لذلك اصبحت الشــقة الســكنية 

بدياًل متوفرا".

وهــذا مــا دفعــه والكـثيريــن الى تفضيل الشــقق الســكنية واعتبارهــا الخيار 

المثل، بســبب الخدمات التي تقدم في تلك المجمعات والصور الحضارية 

التي تنقلها عن مدينة بغداد نتيجة الهتمام بها واعمارها بشكل متواصل.

قروض

عــدد مــن المصــارف اطلقــت قروضــًا للمواطنيــن، كــي يتمكنــوا من تســديد 

اقســاط الشــقق داخــل المجمعــات الســكنية، ومنهــا المصــرف العقــاري، 

اذ اطلــق قرضــا بواقــع 12٥ مليــون دينــار لشــراء الوحــدات الســكنية فــي 

المجمعات الســتثمارية بحسب وســائل العالم، فضال عن مصارف اخرى 

قدمت عروضا متنوعة ومنها الرافدين. 

بسماية

في الطابق الســابع من احد مجمعات مدينة بســماية الســكنية، كان كمال 

ن  واسرته يتجولون في شقتهم الجديدة ويضعون الغراض ويرتبونها بعد اأ

انتقلــوا من ســكن الســرة المشــترك الى مســكنهم الخاص، وتبــدو عالمات 

الفــرح والســعادة بادية على وجوه اطفالــه الثالثة وهم يمرحون ويركضون 

في ارجاء شــقتهم، ويعد كمال انتقاله الى هذا الســكن انجازا يفخر به على 

الدوام.

قبال شديد  اإ

تشــير المصادر والتقارير العالمية الى انه في عام 2012 ابرمت الحكومة 

العراقيــة عقــدا مع شــركة هانــوا الكورية، لبنــاء ما يقــارب 100 الف وحدة 

كـثر من ٥00 الف شــخص، وما انجز 30 الف وحدة فقط،  ســكنية تتســع لأ

وبحســب خبــراء الهندســة والبنــاء فــان هــذا المشــروع لقــى رواجــا كبيــرا 

واقبــال منقطــع النظيــر لتوفر الخدمــات التي يحتاجها كل مواطن، لســيما 

الكهربــاء، وممــا زاد مــن القبــال علــى  بســماية  التســهيالت الماليــة مــن 

القروض والسلف المقدمة من مصارف متعددة في البالد.

زمة سكن اأ

تعانــي البــالد منــذ مــدة ليســت بالقصيــرة من ازمة ســكن خانقــة، ادت الى 

مشــكالت متعــددة، مــا دفــع الجهــات المســؤولة الــى محاولــة وضــع حلول 

لهذا المر، وفي تصريح ســابق افادت به رئيســة الهيئة الوطنية لالســتثمار 

سهى النجار ان رئيس الوزراء وجه ببيع  20الف وحدة سكنية في مشروع 

ســعار مدعومــة وقــروض ميســرة، وبحســب النجــار فان  بســماية الســكني باأ

ن يلحقه الرشــيد  مصــرف الرافديــن اعلــن دعمــه للمشــروع ومن المتوقــع اأ

و"TBI"، وبعــد القبــال الكبيــر الــذي وصــل الــى 40 الف طلــب للحصول 

علــى وحــدات ســكنية داخل بســماية، اوقفت الهيئة اســتقبال الطلبات في 

محاولة لتقنين عملية البيع.

وبحسب النجار فان انجاز المشاريع المهمة يحتاج الى تكاتف جهود ودعم 

واســناد، وهــذا المــر ينطبــق علــى المشــاريع الســتثمارية، ومنها الســكنية 

والصناعية والبنى التحتية التي تحتاج الى دعم القطاع المصرفي لها.

 ضوابط

مستشــار وزارة العمــار والســكان احمــد اســماعيل بيــن انه مــن المفترض 

وضــع ضوابــط على عمل المســتثمرين الذين يبنون فــي الوقت الحالي تلك 

المجمعات، ومنها تخفيض الكلف القتصادية لكي تتمكن الطبقة الفقيرة 

من الحصول على وحدة سكنية.

 واقتــرح اســماعيل وضــع ضوابــط علــى عمــل المســتثمر، فــاذا لــم يخضــع 

ن تقــوم الجهــات الحكومية ببناء  للشــروط المطلوبــة منــه، مــن المفتــرض اأ

مجمعات تنافسية تخدم المواطنين جميعا، فتجبر المستثمر على تخفيض 

كلفــه الباهظــة، فضال عن ادخــال تقنيات بناء جديدة لتحقيق الســرعة في 

انجاز تلك المشاريع الحيوية والمهمة.

 خدمات متكاملة

ن اللجــوء للمجمعــات الســكنية جــاء نتيجــة  يشــير ذوو الختصــاص الــى اأ

لقلــة بــل واحيانــا انعــدام الخدمات مــن المــاء والكهرباء والطــرق المبلطة 

فــي العديــد من مناطق ومحافظــات العراق، ما دفع المواطنين الى اللجوء 

للمجمعــات الســكنية لمــا توفره مــن خدمات متكاملة، وتوضــح احصائيات 

سابقة حاجة العراق لبناء ما يقارب 2 الى 3 ماليين وحدة سكنية، وبينت 

تقاريــر ان نســبة العشــوائيات وصلــت الــى اكـثــر مــن 7 بالمئة مــن مجموع 

ن تفعيل القطــاع الخاص في مجال  المســاكن بالدمــج، ويؤكــد المراقبــون اأ

البناء سيعود بالفائدة على الطرفين.

ن   الخبير بالشــؤون القتصادية والصناعية باســم جميل انطوان اشــار الى اأ

ت بوادرها بالظهور منذ ســقوط النظام، اذ جيرت المبالغ  ازمة الســكن بداأ

نذاك الى الحروب وغيرها مــن القضايا التي  الطائلــة التــي رصدت للســكن اآ

كان يقــوم بهــا النظــام الســابق، مــا فاقم من هــذه الزمة، لســيما مع وجود 

زيــادة ســكانية تصل احيانا الى 3 بالمئة ســنويا، وهــذا يفرض على الجهات 

المسؤولة توفير  200 الف وحدة سكنية لستيعاب هذا النمو السكاني.

 فائت معينة

ن الفائت  ويرى مستشار وزارة العمار والسكان المهندس احمد اسماعيل اأ

المقتــدرة ماديــًا هــي فقط التي تســتطيع  الحصول على تلــك الوحدات، اما 

المعوزون فغير قادرين على ذلك.

ي الباحث بالشــؤون القتصادية والصناعية باســم جميل  ويتفــق معه بالراأ

انطــوان ويحــث الجهــات ذات العالقة على التفكير بشــكل جدي في توفير 

كـثر من ٥0 بالمئة من افراد المجتمع الذين تبين انهم ل يملكون  ســكن لأ

ن واحــد، ووفقــا للدراســات الخاصــة بهــذا  ســكنا خاصــا بهــم ولئقــا فــي اآ

المجــال، فــان هذه النســبة قابلة للزيادة في ظــل التلكؤ الحاصل في توفير 

الوحدات الســكنية مقابل الزيادة الســكانية، اذ ل بد من توفير اكـثر من 4 

ماليين وحدة تكـفيهم وتؤويهم .

ومــن وجهــة نظــر الباحــث باســم جميــل انطــوان فانــه مــن المالحــظ ان 

البنــى التحتيــة في البــالد متهالكة، ولم تخضع لالدامة منــذ فترات طويلة، 

خصوصــا المــاء والكهرباء والمــدارس، حتى وصل الحال الى تشــبيه مدينة 

لالكـتظــاظ  نظــرا  الخدمــة،  عــن  بالخارجــة  الخصــوص  وجــه  علــى  بغــداد 

الســكاني ونقص الخدمات في الوقت ذاته، فضال عن زيادة التلوث بشــكل 

كبير جدا في العاصمة.

 حلول

ن استغالل اطراف بغداد والمساحات الشاسعة فيها ببناء  ويرى انطوان اأ

وحدات ســكنية بكلف مناســبة ومريحة لمختلف الفائت ل سيما المعوزون 

هو من افضل الحلول، ويقترح توفير طرق سريعة ومريحة لتنقلهم، وهذا 

بدوره سيســهم بشــكل كبير في التقليل من الزحام الذي تعانيه بغداد منذ 

فترات طويلة، اذ وصل المر الى القضاء على المتنزهات التي تعد متنفســا 

لبنــاء العاصمــة وتحويلهــا الى مجمعــات ومباٍن مختلفة لســتيعاب الزيادة 

السكانية.

 فريق وطني

فــي دول العالــم المتحضــرة ل تــدار الزمــات بشــكل عشــوائي، بــل توضــع 

دراســات وخطــط مــن قبــل فــرق متخصصــة، وهــذا مــا يقترحــه الباحــث 

ن تدار ازمة الســكن من قبل فريق وطني متخصص  انطوان الذي يفضل اأ

ليات المناســبة التي ستســهم بشــكل مؤكد في  قــادر علــى وضع الحلول والآ

حــل ازمــة الســكن وتقنيــن بنــاء المجمعــات الســتثمارية الســكنية، فضال 

عن قدرة تلك المشــاريع على تشــغيل اكبر عدد ممكن من اليدي العاملة 

كيد ســيعمل على  مــن مهندســين وفنيــــي مختبــرات وعمال بنــاء، وهذا بالتاأ

ت تتصاعد بشكل ملحوظ. التقليل من نسب البطالة المخيفة التي بداأ

 مقترحات

ان  اســماعيل  احمــد  المهنــدس  والســكان  العمــار  وزارة  مستشــار  يجــد 

مســؤولية بنــاء الوحدات الســكنية تقع على عاتق الجهــات الحكومية، ومن 

ن تصبــح هــي البديــل الناجــح عن تلك الســتثمارية التــي اذا ما  المفتــرض اأ

ســعرت وحداتهــا المشــيدة فهي قد تصــل الى 180مليونًا للوحدة الســكنية 

الواحدة ذات الـ 100متر، في حين لو توفر الدعم الحكومي وكل متعلقات 

البنــاء فمــن الممكــن تشــييد الوحــدة الســكنية الواحــدة بـــ 4٥ مليونــا، مــع 

ضرورة وضع قاعدة بناء متكاملة من خرائط وتصاميم مناسبة ومتميزة.
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مصطفى عاشور

سالمية،  دب السفراء في الحضارة الإ عند الحديث عن اأ

ســالمية قــد عرفــت الســفارة منــذ  ن الحضــارة الإ نجــد اأ

بمهــام  الُمكلفــة  الســفارات  وتوالــت  النبــوي،  العهــد 

قرار الســلم بيــن المتحاربين، وصياغة  برزها اإ محــددة، اأ

التحالفــات  علــى  والتفــاق  الــدول،  بيــن  المعاهــدات 

لــم  مويــة  الأ الخالفــة  ن  اأ غيــر  والعســكرية،  السياســية 

غلب الوقت  ل قليــال، نظرا لنشــغالها اأ تعــرف الســفارة اإ

مبراطــور البيزنطــي   بالفتــوح والغــزو، ومنهــا ســفارة  الإ

لــى دمشــق عــام )٥8هـــ( عقــب  اإ الرابــع”  “قســطنطين 

كانــت  ذ  اإ القســطنطينية،  لفتــح  المســلمين  محاولــة 

علــى  قائمــة  البيزنطيــة  مبراطوريــة  الإ مــع  العالقــات 

الصراع.

ذ  مور تتبدل، نســبيا، اإ خــذت الأ مــع الخالفــة العباســية اأ

صبــح للســفارة موضعهــا فــي  ت حركــة الفتــوح، واأ هــداأ

مارات  ســالمية ومــا يجاورها من اإ العالقــة بين الدولة الإ

لى  حمد بن فضالن” اإ همها رحلة “اأ وممالــك، وكان من اأ

و ما كان يســمى وقتهــا مملكة  ملــك بلغــار نهــر الفلوجــا اأ

الصقالبة عام )310هـ=922م(.

سفارة “ابن فضالن” و”الغزال”

فــي العــام )309هـــ=921م( خرجــت مــن بغــداد بعثــة 

هــداف دينيــة بتكليــف مــن الخليفــة  دبلوماســية ذات اأ

رض الصقالبــة  لــى اأ العباســي “المقتــدر بــاهلل” متجهــة اإ

لمــوش بــن يلطــوار]1[” للتعرف  تلبيــة لطلــب ملكهــا “اأ

ديــب والمؤرخ  س البعثــة الفقيــه والأ ســالم، وراأ علــى الإ

لــى جانب ســعة علمه  حمــد بــن فضــالن” الــذي تميز اإ “اأ

بقوة المالحظة والقدرة على التحليل والحوار.

هــم  حــد اأ اســتمرت الرحلــة قرابــة العــام، لكنهــا تركــت اأ

تدوينــه  ســاهم  ذ  اإ القديــم،  روســيا  تاريــخ  فــي  الكـتــب 

للرحلــة فــي تقديــم معلومــات نادرة عن شــعوب وقبائل 

مت وصًفــا رائًعا ودقيًقا لروســيا  خاصــة فــي روســيا، قَفدَّ

ــق بحال الرجال عندهم،   ما يتعلَّ
َّ

وســكانها؛ فوصف كل

ة بينهــم، وحــال ســكنهم وطرق عيشــهم،  ومكانــة المــراأ

وحالهــم فــي دفن الموتــى، وعقيدتهم.كانــت رحلة “ابن 

 Eaters of the ”كلة الموتــى ساســًا لروايــة “اأ فضــالن” اأ

 Michael Crichton ]2[”لـ”مايــكل كرايتون ،Dead

والتي صورت كـفيلم روائي باســم “المقاتل الثالث عشر 

13th Warrior The” للمخــرج “جــون مكـتيرنــان”، 

حمد حســن  ساســا لكـتاب “مغامرات ســفير عربي” لـ”اأ واأ

والغربيــة  العربيــة  الروايــة  بيــن  جمــع  الــذي  البقالــي” 

لرحلة “ابن فضالن”، وذكر المستشرق اللمانى فراهن 

للرحلــة  لترجمتــه  تقديمــه  فــي   Christian Frähn

ن  فــاإ روســية،  غفــل  اأ قــد  الغــرب  كان  ذا  “اإ لمانيــة:  بالأ

نــوارًا كـثيــرة على  لقــى العــرب اأ العــرب تحدثــوا عنهــا، فاأ

دلوا بمعلومات ناقصة، وخاصة  تاريخ الغرب القديم، واأ

عن البلغار وروسية في العهد البعيد”.

رسالة ابن فضالن

ندلســي “يحيــى بن الحكم البكري  ما ســفارة الشــاعر الأ اأ

الجياني” الشــهير بـ”يحيــى الغزال” عام 232هـ، فكانت 

لــى بــالط “هوريــك  ندلســية المهمــة اإ مــن الســفارات الأ

ول” ملــك النورمــان، وهــي رحلــة اســتمرت عشــرين  الأ

ســطول “الفايكنــج” لشــواطيء  شــهرا، فبعــد مهاجمــة اأ

شبيلية، وانتصار  ندلس وبعض مدنها الكبرى خاصة اإ الأ

ول”  ندلســيين علــى “الفايكنــج”، رغــب “هوريــك الأ الأ

رســلت قرطبة شــاعرها  فــي عقــد هدنــة مع قرطبــة، لذا اأ

لــى مقــر الفايكنــج، التــي تقع  ديبهــا “يحيــــى الغــزال” اإ واأ

حاليــا فــي الدنمــارك، فكانــت رحلة شــديدة المخاطرة، 

زمات  واحتوت تفاصيل في حســن تعامل الســفير مع الأ

دب للسفراء  همية الأ والمواقف الحرجة، وكشــفت عن اأ

عجابهم  لى قلوب الناس والستحواذ على اإ في الوصول اإ

قناعهــم، ومن المواقف التي تضمنتها الرحلة، دخول  واإ

ول”، حيث اشترط “الغزال”  “الغزال” على “هوريك الأ

ل  ن السجود ل يكون اإ ثناء الدخول، لأ ل يسجد للملك اأ اأ

ول” بتضييــق بــاب الدخول حتى  مــر “هوريــك الأ هلل، فاأ

يضطــر “الغــزال” للســجود، ففطــن “الغــزال” لذلــك؛ 

رض، وقــدم رجليــه ودخل زاحفــا، فلما  فجلــس علــى الأ

لقى السالم على الملك. تجاوز الباب استوى واقفا، ثم اأ

ســالم فــي ســفارته،  كان “الغــزال” معبــرا عــن روح الإ

يقــول المــؤرخ “محمــد عبــد هللا عنــان”:” كان الغــزال 

رجــاًل خالبــًا وســيم الطلعــة -ومــن ثــم ســمى بالغــزال- 

ومؤثراتــه،  وِخاللــه  البــارع  السياســي  بصفــات  يتمتــع 

ويستخدمها دائمًا بفطنة ونجاح”.

السفارة العثمانية

دب الســفراء في  يحفــل التاريــخ العثمانــي، بكـثيــر مــن اأ

تــي فــي مقدمتهــا “ســفارة نامــة  ســالمية، وياأ الحضــارة الإ

ول نص كـتبه  لى فرنسا، هو اأ و كـتاب السفارة اإ فرنسا”  اأ

فندي”  باللغــة التركية الســفير العثمانــي ” محمد جلبي اأ

لى فرنسا عام 1721م، والتي استمرت عاما  عن رحلته اإ

حمــد  كامــال، حامــاًل رســائل مــن الســلطان العثمانــي “اأ

لى  براهيــم باشــا دامــاد” اإ عظــم ” اإ الثالــث”، والصــدر الأ

ن  اأ تيــح للســفير 
أ
ا ملــك فرنســا ورجــال دولتهــا، حيــث 

يــزور معالــم “باريس” العمرانيــة والعلميــة والصناعية، 

نماط الحياة فيها، فقد كان مثقفا، وقادرا  لــى اأ ويتعــرف اإ

الثقافــي  الفرنســي  التحديــث  بمعالــم  المســاك  علــى 

والعسكري والقتني والعمراني والجتماعي.

النخبــة  نظــرة  تصحيــح  هــو  الكـتــاب  فــي  هــم  الأ لكــن 

ذ كانت تعيش النخبة  العثمانية عن التحديث الغربي، اإ

ثيره  في تصورات جامدة عن الغرب، كما كان للكـتاب تاأ

الكبيــر في تبني الدولة العثمانية للنموذج الفرنســي في 

ذ كانت الغاية تجديد مؤسســات  صالح، اإ التحديــث والإ

الدولــة العثمانيــة مــن خــالل تطعيمها بتجربــة مغايرة، 

قــد تســاهم فــي النهــوض، بعــد النكبــات والهزائــم التــي 

نبهار بمشاهد التحضر  صابتها، لذا جمع الكـتاب بين الإ اأ

ل الدولة العثمانية وتراجعها. المادي، والتحسر على ماآ

الكـتــاب عــن مالحظــات مهمــة، منهــا: حضــور  تحــدث 

ة فــي المجــال والحيــاة  العامــة، وممــا قاله:”فــي  المــراأ

كرام الرجال”،  كرام النســاء غالب على اإ مملكة فرنســا اإ

كمــا جــاءت الســفارة مع حــدوث وباء الطاعــون في عدد 

فندي” على حجم  من المدن الفرنســية، فوقــف “جلبي اأ

النضبــاط والجــرءات المتقدمــة فــي الرعايــة والحجــر 

تــي الســفارة فــي  ن تاأ قــدار اأ الصحــي، كذلــك شــاءت الأ

ظــل تطــوات سياســي كبيــر داخــل المجتمــع الفرنســي، 

لى الملــك “لويس الخامس  وهوعمليــة انتقــال الســلطة اإ

عشــر” بعــد وفــاة والــده “لويــس الرابــع عشــر” وهــو مــا 

اســتدعى مقارنــة  ذلك بمــا يجري في الدولــة العثمانية، 

التــي كانــت انتقــالت الســلطة فيها غير سلســلة ودموية 

عجابه بتعدد  بدى الســفير اإ حيان، كما اأ فــي كـثيــر مــن الأ

وتعددهــم،  الــوزراء  وتخصــص  الوزاريــة،  المناصــب 

الصــدر  و  اأ الســلطان  يــد  فــي  الســلطات  بتركــز  مقارنــة 

عظم. الأ

يحفــل الكـتــاب بكـثيــر مــن تفاصيــل الحياة الباريســية، 

اهتمــام  انتباهــه  ولفــت  والعمرانيــة،  والحضاريــة 

ن اســطنبول  الفرنســيين الفائــق بالوقــت، والعجيــب اأ

كانــت حاضــرة، دومــا، في وجدانــه عند النظــر لباريس، 

لكــن نظرتــه كانــت ثاقبــة عند النظــر للتقدم العســكري 

ذلــك  ســباب  اأ معرفــة  لــى  اإ ســاعيا  الفرنســي،  والتقنــي 

التفوق.

للســفراء  والمعيــن  المرشــد  بمنزلــة  التقريــر  كان   

بعــد  فيمــا  الذيــن قصــدوا  العثمانييــن  والدبلوماســيين 

و مــن  ليــف، اأ وروبــا ســواء علــى مســتوى الكـتابــة والتاأ اأ

وروبــي والتحــولت التي  جــل فهــم طبيعــة المجتمــع الأ اأ

ول مطبعة عربية في  سيس اأ عرفها، ونتج عن السفارة تاأ

فندي  اسطنبول عام 1727م بمبادرة من سعيد محمد اأ

ثــر بالثقافــة الفرنســية  ّثــر بالــغ التاأ ابــن الســفير الــذي تاأ

ن يســتصدر  وخاصة بدور الطباعة والنشــر، واســتطاع اأ

حمد  ســالم وفرماًنا مــن الســلطان “اأ فتــوى مــن شــيخ الإ

براهيــم متفرقة”  سيســها، وتكليــف “اإ الثالــث” بهــدف تاأ

بالمشروع…

ســالميةفي  دب الســفراء فــي الحضــارة الإ وفــي كـتــاب “اأ

 Deux ottomans مبراطوريــة”  والإ الديركـتــوار  عهــد 

ترجمــه  الــذي   a paris: Relations d’ambassade

 Stéphane يراســيموس”  “ســتيفان  الفرنســية  لــى  اإ

العثمانييــن  الســفيرين  Yerasimos متضمنــا روايــات 

فندي” و”السيد عبدالرحيم محّب افندي”،  “علي سيد اأ

الســتين صفحــة  علــى  زادت  بمقدمــة  الكـتــاب  وتصــدر 

الحضــارة  فــي  الســفراء  دب  اأ ثيــر ودور  تاأ عــن  تحدثــت 

وطبيعــة  وضروراتــه،  التحديــث  فهــم  فــي  ســالمية  الإ

الفتــرة،  تلــك  خــالل  والثقافيــة  الحضاريــة  العالقــات 

فالكـتــاب يحــوي نصوصــا وضعها ســفيران عثمانيان في 

ثناء وبعد حملة  باريــس غداة الثورة الفرنســية، وقبــل واأ

“نابليون بونابرت” لحتالل مصر.

مبراطورية  ســير الكـفار: جندي عثماني في اإ ما كـتاب ” اأ اأ

 Frédéric هيتزيــل”  لـ”فريدريــك  هابســبورغ”]3[ 

العثمانــي  الضابــط  لمذكــرات  ترجمــة  فهــو   ،  Hitzel

حد  ســر اأ غــا” Osmân agha الذي تعرض لالأ “عثمــان اآ

عشــر عاًمــا )1688-1699( فــي المجر والنمســا، فتعلم 

لمانية، ودون مالحظاته ومذكراته، وهو يحوي  اللغة الأ

هميــة عــن الجغرافيــا وعلــم الجتمــاع  معلومــات ذات اأ

تــراك فــي  ســرى الحــرب الأ يًضــا عــن حالــة اأ والتاريــخ واأ

مبرطورية  مبراطورية هابسبورغ، ونظرة العثمانيين لإ اإ

عتاب عصر التنوير. مسيحية وهي على اأ

ســالم،  [  ســّمى نفســه جعفر بن عبد هللا بعد اعتناقه لالإ

ول الحــكام المســلمين لمملكــة الصقالبــة، التي  فــكان اأ

تعــرف فــي المراجع الحديثة باســم دولة فولغــا بلغاريا، 

وتوجد حاليا في روسيا.

------------------------------------------------------------

كلة الموتى”:   ]2[ يقــول “كرايتــن” فــي مقدمة روايتــه “اأ

قــدم تســجيل معــروف،  “يعتبــر مخطــوط ابــن فضــالن اأ

الفايكنــغ  ومجتمــع  حيــاة  عــن  عيــان،  شــاهد  كـتبــه 

ســكندنافيين؛ فهــو وثيقــة فريــدة مــن نوعهــا، تصــف  الإ

لف سنة”. كـثر من اأ حداثًا وقعت منذ اأ بدقة متناهية اأ

 Prisonnier ” 3[  عنــوان الكـتــاب باللغــة الفرنســية[

 des infideles: Un soldat ottoman dans

“ l’empire des habsbourg
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فاطمة حافظ

حــد مصــادر  لــى الغــرب اأ  شــكلت رحــالت المفكريــن اإ

ســهمت  خــر منــذ القــرن التاســع عشــر، فقــد اأ الوعــي بالآ

نها مــن كـتابات  صــالح وما دونوه بشــاأ رحــالت دعــاة الإ

هله وعاداتهم  خالق اأ فــي التعريف بخصائــص الغرب واأ

حدثت هــذه الكـتابات  دبيــة، واأ ومذاهبهــم الفكريــة والأ

لمســلم الــذي بــات ســؤال النهضــة  ثرهــا فــي العقــل الإ اأ

واللحــاق بالغرب شــغله الشــاغل، وضمن هذا الســياق 

مــام ثــالث رحــالت لعبــت دورهــا فــي  يمكننــا التوقــف اأ

ســالمي،  الإ الوعــي  فــي  خــر  الآ صــورة  تشــكيل  عــادة  اإ

ســباب التقــدم ، وهي: رحلــة رفاعة  خذ باأ وحثــه علــى الأ

لى فرنسا )182٥(، ورحلة فارس الشدياق  الطهطاوي اإ

لــى بريطانيــا فــي منتصف القرن التاســع عشــر، ورحلة  اإ

مكاننا التوقف  لــى فرنســا )1910( وباإ محمــد كرد علي اإ

ســباب التقدم الغربي، ومظاهره،  مام رؤية كل منهم لأ اأ

ن ينهض مجددا. وكيف للشرق اأ

بريز رحلة الطهطاوي: تخليص الإ

بريــز في  يتصــدر كـتــاب رفاعــة الطهطــاوي )تخليــص الإ

شــهر  تلخيــص باريــس( الصــادر عــام 1834م ويعتبــر اأ

لى الغرب ، وفيه نتبين مدى  كـتــب رحــالت المفكرين اإ

اندهــاش العقل المســلم مما حققــه الغرب، حيث يذكر 

نــه قــرر تدويــن ما يقــع له في  الطهطــاوي فــي المقدمــة اأ

شــياء العجيبة” ليكون  مــور الغريبة، والأ ســفره “من الأ

نافعا في كشــف اللثام عن هذه البقاع، ولعله استشــعر 

الحــرج من استحســان بعض مظاهر الحضــارة الغربية 

وتخــوف ممــا قــد يقابــل بــه لــذا اســتبق بالقــول ” وقــد 

حيــد فــي جميــع  ل اأ شــهدت هللا ســبحانه وتعالــى علــى اأ اأ

فشــي مــا ســمح بــه  ن اأ قولــه عــن طريــق الحــق، واأ مــا اأ

مور هذه البالد  خاطري من الحكم باستحســان بعــض اأ

وعوائدها، على حسب ما يقتضيه الحال، ومن المعلوم 

الشــريعة  نــص  يخالــف  لــم  مــا  ل  اإ ستحســن  اأ ل  ننــي  اأ

لــى البحث  ســالم اإ المحمديــة”، وختمهــا بدعــوة ديــار الإ

فرنج.   عن العلوم والفنون والصنائع من بالد الإ

بريــز في تلخيص  كـتــاب رفاعــة الطهطــاوي )تخليص الإ

باريس(

ويفسر الطهطاوي دواعي تقدم الغرب وتفوق حضارته، 

ويالت شــتى بعضها يتعلق بسياســة  ويقــدم فــي ذلــك تاأ

العــدل المتبعــة في بالدهم وحســن تدبيرهم وبراعتهم 

خر يتصل بالفكر  دارة الشــون العامة، وبعضها الآ في اإ

وعــدم  الفرنســية  اللغــة  سالســة  مثــل:  مــن  والثقافــة 

نســان  ي اإ لــى “معالجــة كـثيرة في تعلمها، فاأ احتياجهــا اإ

ن يطالع  لــه قابليــة وملكة صحيحة يمكنه بعــد تعلمها اأ

صــاًل، فهــي  نــه ل التبــاس فيهــا اأ ي كـتــاب كان؛ حيــث اإ اأ

جنبية  غيــر متشــابهة”، وســهولة مطالعة المصنفــات الأ

نمــا قــد  ل نــادرة، واإ “فليــس لكـتبهــا شــراح ول حــواش اإ

يذكــرون بعــض تعليقات خفيفة تكميــاًل للعبارة بتقييد 

فهام  ول وهلة كافية في اإ و نحوه، فالمتون وحدها من اأ اأ

العلمــاء  لــدى  المتيــن  المعرفــي  مدلولهــا”، والتكويــن 

مــا علماؤهم  الذيــن يختــص كل منهم بمجــال معين “واأ

مــور،  اأ عــدة  تاًمــا  تعلًمــا  لتعلمهــم  خــر  اآ منــزع  نهــم  فاإ

واعتنائهــم زيــادة علــى ذلك بفرع مخصوص، وكشــفهم 

شياء، وتجديدهم فوائد غير مسبوقين بها،  كـثيًرا من الأ

وصاف العالم، وليس عندهم كل  ن هذه عندهم هي اأ فــاإ

مــدرس عالًمــا، ول كل مؤلــف عالمة، بــل ل بد من كونه 

وصــاف، ول بــد لــه مــن درجــات معلومــة، فــال  بتلــك الأ

ل بعــد اســتيفائها والرتقاء”،  يطلــق عليــه ذلك الســم اإ

خيرا وفرة المؤسســات العلمية من: مدارس ومجامع  واأ

العوامــل  هــذه  وبفضــل  الكـتــب،  وخزائــن  العلمــاء 

اســتطاعت فرنســا والغرب عموما احراز قصب الســبق 

في مضمار الحضارة.

رحلة الشدياق: كشف المخباأ

ل تختلف غاية الشدياق من رحلته عن غاية الطهطاوي 

ل  وروبا( اإ ، فهو لم يضع كـتابه )كشف المخباأ عن فنون اأ

خوانه على القتداء بتلك المفاخر التي شــاهدها  لحث اإ

ن ما شــاهده مــن مظاهر  فــي بريطانيــا وفرنســا، ويبــدو اأ

الحضــارة ســلبه هنــاءة العيــش هنــاك حيــث يقــول ” 

نــي مع كـثرة ما شــاهدت فــي تلك البالد من  ويعلــم هللا اأ

بدا منغص  دركــت فيها من الرغائــب كنت اأ الغرائــب واأ

ني كنت دائم التفكير في خلو بالدنا عما  العيش .. لما اأ

عندهم من التمدن والبراعة والتفنن”.  

حمــد فــارس  تكـثــر المقابــالت والموازنــات فــي رحلــة اأ

خالقنــا وعاداتهم  خالقهم واأ الشــدياق فهــو يقابل بيــن اأ

لكنــه  ويســخر  فينقــد  وطبائعنــا  وطبائعهــم  وعاداتنــا 

صــالح، قابــل ذات مــرة فــي  ل الإ ل يتوخــى مــن ذلــك اإ

ن العلم  رحلتــه بيــن العلــم لدينــا ولديهم فقــال: “غيــر اأ

و بنظم  عندهم ل يكون بمعرفة قواعد النحو والصرف اأ

نما هو مطالعة اللغتين اليونانية والالتينية  القصائد، واإ

دبهمــا ومعرفــة التاريــخ والفلســفة والهندســة  ومعرفــة اأ

ليه الطهطاوي  لــى ما وصــل اإ والرياضيــات” ، ليتوصــل اإ

ن التبحــر في علوم اللغة وحــده ل يمكن من  مــن قبــل اأ

خرى، وقارن  النهوض دون العتناء بالعلوم والفنون الأ

ن  بناء لديهم ولدينا قائال ” وعندي اأ بين ســبل تربية الأ

عــدم الهيبــة والخــوف علــى صغر هــو الذي يــورث جيل 

مــور والكالم،  ة علــى الأ قــدام والجــراأ فرنــج جميًعــا الإ الإ

ويزيدهــم بســطة في الجســم والعقــل، ويبطــئ بهم عن 

مهــات  ن الأ مــا البــالد الشــرقية فــاإ الشــيب والهــرم … اأ

العفريــت  مــن  الخــوف  طفالهــن  اأ قلــوب  فــي  يزرعــن 

والروح الشرير والخيال والظالم وغير ذلك”

لــى عوامل شــتى منها؛  ويرجــع الشــدياق تقــدم الغــرب اإ

بــرودة المنــاخ فــي الغــرب الــذي يســمح لهــم بتحمــل 

دمــان الســعي دون كلــل علــى حيــن  عمــال واإ مشــاق الأ

ومنهــا  الخمــول،  الشــرقية  البــالد  فــي  الحــرارة  تــورث 

ل  العمــل  القــوم  ديــن  فـــ”  والتراخــي  الكســل  نبذهــم 

ذا استراح هو منهم”، ومنها حسن  ل اإ يســتريحون منه اإ

شــغال والمصالــح والتوقيــت  الترتيــب والتدبيــر فــي الأ

للعمل، فلكل شــيء عندهم وقت ولكل وقت شــغل ل 

خيره عنه، ومنها سياســة العدل التي ل يخشــى  ينبغي تاأ

و  مواله اأ ن يســتولي الحاكــم علــى اأ نجليــز اأ حــد الإ معهــا اأ

يحقــد عليــه بســببها ” ل بــل يتباهى به ما شــاء لعتقاده 

مثاله موجب لغنى الدولة وشــرفها، ول  ن غنــاه وغنــى اأ اأ

حد ممن هو  ن يتطاول عليه في حقوقــه اأ يًضــا اأ يخشــى اأ

ن الجميع في الحقوق متساوون”. على منه فاإ اأ

السياســة  ن  اأ فــي  الطهطــاوي  مــع  الشــدياق  يلتقــي 

عجابا  كـثــر اإ نــه كان اأ العادلــة هــي مــن دواعي النهــوض اأ

واحتفــاء بهــذا العامل مــن الطهطاوي فذكــر بكـثير من 

ن يدخل  فرنجي[ اأ نه “ليس للشــرطي ]الإ الستحســان اأ

خــذ  ذن الديــوان لســبب خطيــر، ول ياأ ل بــاإ حــد اإ بيــت اأ

ل مــن الطريــق” وفــي المقابــل انتقــد  غريمــا محقوقــا اإ

مــر الشــرقيين وذكــر طرفا من تعســفهم،  بطــش ولة الأ

ن الشــدياق عــاش في الدولة  ومــرد ذلــك فيما نظن هو اأ

العثمانية حيث اضطرت الدولة لتشــديد قبضتها لكبح 

جمــاح حركات النفصال والتمرد وخشــية انفراط عقد 

الدولة.

رحلة كرد علي: عجائب الغرب

لى الغرب رحلة كرد علي الذي  ومن رحالت المفكرين اإ

ودع مضامين رحلته في كـتابه “غرائب الغرب” الذي  اأ

صــدر عام 1910، وهذه التســمية تحملنــا على العتقاد 

ن النبهــار والندهــاش مما حققه الغــرب لم يزل قائما  اأ

علــى لحظــة  قــرن  مــرور  النهضوييــن رغــم  نفــوس  فــي 

عنــي بهــا الحملــة الفرنســية، والحــق  ولــى واأ التصــال الأ

ن النبهــار بالغــرب قــد بلــغ مــداه لــدى كــرد علــي ربمــا  اأ

علــى نحو يفوق ما لدى الطهطاوي والشــدياق حيث لم 

يتورعا عن انتقاد بعض العادات والممارسات الغربية، 

فهــا هــو كــرد علي فــي القســم المعنــون ) تحيــة باريس( 

يقــول ما نصه: “ســالم عليك يــا مرضعة الحكمة وربيبة 

صليــة في البالد  الرخــاء والنعمــة… ومحييــة المدنية الأ

الشرقية والغربية، ومعلمة العالم كيف يكون الخالص 

نــت هذبــت طبائــع البشــر حتــى غــدوا  مــن الظالميــن، اأ

يشعرون باللطف والذوق وفائدة العلم والعمل…”.

تــدل هــذه العبــارات علــى مدى النبهــار بمدنيــة الغرب 

لــدى كــرد على وحملتــه على تمنى القيام بـــ رحلة علمية 

لى فرنســا يمضي فيها بعض الوقت للتوفر على دراســة  اإ

التــي نشــاأ فيهــا  المعاهــد  الغــرب واســتطالع  حضــارة 

المخترعــون والمكـتشــفون والفالســفة والعلمــاء الذين 

كمــا  تدوينهــا  مــن  المدنيــة، وغرضــه  هــذه  هــم دعامــة 

ســباب  خذ باأ نستشــف هــو حث الديــار الشــرقية على الأ

المدنية الغربية.

شرع كرد علي في المقابالت على نحو ما فعل الشدياق 

مــن قبــل فهــو يقابــل بيــن انتشــار الصحافــة فــي مصــر 

يــران وانتشــارها فــي مدينــة واحــدة مــن مــدن  وتركيــا واإ

فرنسا، ويستخرج من هذه المقابلة درجة ارتقاء بالده 

لــى الحكــم  وارتقــاء الفرنســيين وتــؤدي بــه المقابــالت اإ

بانحطــاط بــالده فــي كل شــيء وضــرورة العمــل علــى 

نهضتها لتلحق بركب المدنية الغربية.

الغــرب  دفعــت  ســبابا  اأ هنالــك  ن  اأ علــي  كــرد  ويعتقــد 

و  لــى النهــوض، ومنهــا: شــيوع التخصــص فــكل عالــم اأ اإ

لى غيرهــا ولم  صاحــب مهنــة اكـتفــى بهــا ولــم يتطــاول اإ

الــذي كان واســطة نجــاح  هــو  يتعــده ” فالختصــاص 

كانــت  التــي  هــي  شــيء  كل  معرفــة  ودعــوى  الغــرب، 

ن الغربــي يســتفيد  واســطة انحطــاط الشــرق”، ومنهــا اأ

نــه يحســن النتفــاع بكل شــيء ونحن  بتجــارب غيــره لأ

ن الغربي يتبع سنة  عادتنا الستهزاء بكل شيء، ومنها اأ

ن نطفر الطفرة ول نتبع  صالح متدرجا ونحن نحب اأ الإ

ن الغربــي يحــب النظــام ونحــن  ســنن الفطــرة، ومنهــا اأ

عمــال  نــه يحــب التنظيــم وتقســيم الأ ل نكـتــرث لــه، واأ

وقــات فجــده جــد وهزلــه هــزل ونحــن لســنا كذلك،  والأ

ن الشــرق ينبغي  وهكــذا يستشــف ممــا ذكره كــرد علي اأ

راد تقدما. ن اأ حواله اإ ن يحاكي الغرب في جميع اأ له اأ

لى الغرب  ن عن رحالت المفكرين اإ خالصــة القــول...  اأ

ضــرورة  علــى  اتفقــوا  الثالثــة  الرجــال  هــؤلء  وخاصــة 

ننا  نهــاض الشــرق عبــر محــاكاة المدنيــة الغربية، غيــر اأ اإ

لى  نلحظ في المقابل اختالفات بينهم في كيفية النظر اإ

ذ بينما غلبت على الطهطاوي  الغــرب والقتباس عنهــا اإ

ل ما تسمح  مور الغرب اإ نزعة دينية فلم يستحسن من اأ

لــه الشــريعة باستحســانه، غلبــت على الشــدياق النزعة 

مام افتقاد العدل وشــيوع  السياســية فقد توقف مرارا اأ

ليــه  اإ فضــى  اأ ومــا  ســالمية  الإ مصــار  الأ فــي  الســتبداد 

فــراد وضمــور الملــكات  مــن زرع الخــوف فــي نفــوس الأ

مــا كرد علي فملكـته نزعــة التعظيم للغرب  بداعيــة، اأ الإ

عجابــه بالحضــارة الغربيــة مبلغــه بحيــث كاد ل  وبلــغ اإ

و  خذ بهــا دون تدقيق اأ ل حســنات ينبغــي الأ يــرى فيهــا اإ

تمحيص.
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ن الحتالل الذي فشــل  كد جنرال صهيوني، اأ اأ

لف القنابل الدقيقة على قطاع غزة  لقاء اآ رغم اإ

طالق المقاومة للصواريخ، سيفشــل  في وقف اإ

كيد في حرب متعددة الساحات، مشيرا  بكل تاأ

ن المقاومــة فــي غــزة هــي مــن كانــت تقرر  لــى اأ اإ

طالق ومتى يتوقف.  متى يبداأ الإ

وضح الجنرال يتســحاق بريك القائد السابق  واأ

لشــعبة الشــكاوى فــي الجيــش، فــي مقال نشــر 

الجمهــور  ن  اأ العبريــة،  رتــس"  "هاآ بصحيفــة 

سرائيلي" "شهد في هذا الشهر شاهد تحقق  "الإ

ســيناريو يــزرع الرعــب؛ فهنــاك انهيــار كامــل 

نــه يمكــن النتصار في  للمفهــوم الــذي يقــول؛ اإ

رؤيــة  وهــذه  الجــو،  ســالح  بواســطة  الحــروب 

حياءهــا فــي العملية  حــاول بعــض الجنــرالت اإ

خيرة على غزة".  الأ

ن "مــائت الطائــرات شــاركت فــي تلــك  وذكــر اأ

علــى  الدقيقــة  القنابــل  لف  اآ لقــت  اأ العمليــة، 

تنجــح  لــم  شــيء  كل  ورغــم  مقلصــة،  منطقــة 

طــالق الصواريــخ وقذائــف الهــاون،  فــي وقــف اإ

طــالق النــار حيــز التنفيــذ،  حتــى دخــل وقــف اإ

طالق  سالمي استمروا في اإ وحماس والجهاد الإ

ي شــيء، ويبدو  نــه لــم يحــدث اأ الصواريــخ، وكاأ

نه يمكنهم مواصلة ذلك لفترة طويلة".  اأ

صمودهــا  ثبتــت  اأ "حمــاس  ن  اأ الجنــرال  كــد  واأ

طالق الصواريخ حتى تحت الهجوم  وواصلــت اإ

غيــر المســبوق لســالح الجــو، والمــس الشــديد 

تســببت  فحمــاس  غــزة،  فــي  التحتيــة  بالبنــى 

بشــلل معظم الكيــان المحتل طوال المعركة، 

ضرار اقتصاديــة بلغت مليارات  كمــا تســببت باأ

شــل  بعــد  خــرى  اأ مــور  اأ وضمــن  الــدولرات، 

لف القنابــل الدقيقــة التــي  اقتصادنــا، تكلفــة اآ

لقيت على غزة باهظة جدا".  اأ

ســالمي،  الإ والجهــاد  "حمــاس  ن  اأ لــى  اإ ونــوه 

طــالق  اإ فــي  اســتمروا  عندمــا  مهزلــة  جعلونــا 

الــذي  الوقــت  فــي  توقــف،  بــدون  الصواريــخ 

من ورئيس  علــن فيــه رئيس الحكومة ووزير الأ اأ

عليهــم  الصعــب  مــن  ســيكون  نــه  اأ ركان،  الأ

النهــوض مــن الدمار الــذي لحق بهــم، فحماس 

يبــداأ  متــى  يقــررون  كانــوا  مــن  هــم  والجهــاد، 

طــالق ومتــى يتوقــف، وســالح الجــو فشــل  الإ

فشــال ذريعــا فــي مهمتــه الرئيســية، وهــي وقف 

طالق الصواريخ من غزة".  اإ

مــن ناحيــة حمــاس، "تتحــدث عــن انتصــار فــي 

المعركــة وتبني توجه جديــد وجريء، وحماس 

بسبب ذلك، تحصل على التعاطف الكبير من 

خيرة لــم تمنعها  دول معاديــة لنــا، والجولــة الأ

ســالمي من الخروج في جولت  هي والجهاد الإ

ن طموحهــم هــو التســبب باشــتعال  خــرى؛ لأ اأ

فــي  ثالثــة  انتفاضــة  يشــمل  شــامل،  قليمــي  اإ

الضفــة والداخــل، يجرنا لمعركــة مع حزب هللا 

والمليشــيات في اليمن والعراق وســوريا، ومن 

قليمية".  هنا تكون المسافة قصيرة لحرب اإ

ن "تداعيــات ذلك مصيرية؛ ففي  ى بريــك، اأ وراأ

لف  طــالق اآ حــرب متعددة الســاحات، ســيتم اإ

ســرائيل من مناطق  الصواريــخ والقذائف على اإ

واســعة ومســافات تبعــد مــائت الكيلومتــرات، 

وحجم سالح الجو لن يمكنه من القيام بهجوم 

فــي الوقــت نفســه علــى مناطــق واســعة كهــذه، 

طــالق  نــه لــن يســتطيع وقــف اســتمرار اإ كمــا اأ

الصواريــخ والقذائــف، مثلما لــم ينجح في ذلك 

في غزة". 

حرب متعددة الساحات 

طالق الصواريخ على الجبهة الداخلية  وتابع: "اإ

سيســتمر دون توقــف مــن جميــع التجاهــات، 

مــن الشــمال والجنــوب ومن الشــرق، وفي كل 

لف الصواريــخ والقذائــف  طــالق اآ يــوم ســيتم اإ

هــداف  واأ التحتيــة  والبنيــة  الداخــل،  علــى 

كبر  اســتراتيجية، وهــي صواريــخ قوة تدميرهــا اأ

حمــاس،  صواريــخ  مــن  ضعــاف  الأ بعشــرات 

طــالق صواريــخ دقيقــة تحمــل رؤوســا  وســيتم اإ

متفجرة لمسافة مائت الكيلومترات". 

الصواريــخ  مــن  وابــال  "تخيلــوا  بالقــول:  وزاد 

النتحاريــة  المســيرة  والطائــرات  الدقيقــة 

يحمــل  منهــا  جــزء  التــي  "كــروز"،  وصواريــخ 

الكيلوغرامــات،  مــائت  بــوزن  متفجــرة  رؤوســا 

وهي ستســقط على رؤوســنا بال توقف، فالدمار 

لف  اآ ســيكلفنا  وهــذا  محتمــل،  غيــر  ســيكون 

طــالق الصواريخ  ن اإ القتلــى والمصابيــن، كمــا اأ

بســبب  طائراتنــا  ويعيــق  سيشــل  الدقيقــة 

بــراج  واأ قــالع  الإ لمدرجــات  الدقيقــة  صابــة  الإ

هنــاك  ســيكون  ذلــك  مــوازاة  وفــي  المراقبــة، 

ســتتوقف،  التــي  الكهربــاء  لمحطــات  ضــرب 

ت تحلية المياه وخزانات الوقود والغاز،  ومنشاآ

والبنى التحتية القتصادية". 

ســالح  يوقــف  لــم  ذا  "اإ نــه  اأ الجنــرال،  وقــدر 

بــاب  فمــن  للصواريــخ،  حمــاس  طــالق  اإ الجــو 

طــالق الصواريــخ فــي  ل يســتطيع وقــف اإ ولــى اأ اأ

ن الكـثير من  حــرب متعــددة الجبهات، علما بــاأ

طالق  صواريخ العدو تم تركيبها على منصات لإ

طــالق،  متحركــة، تغيــر مكانهــا بعــد عمليــة الإ

ويصعب جدا تحديد موقعها وتدميرها". 

الحتــالل،  جيــش  فــي  الســابق  القائــد  كــد  واأ

نــه يتوقــع "حــدوث كارثــة ستســجل علــى مــر  اأ

وجودنــا،  لتهديــد  ســتؤدي  حــرب  جيــال،  الأ

منــي  الأ المســتوى  علــى  تقــع  والمســؤولية 

والسياسي".
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محمد السقا عيد
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ــر العلماء والباحثيــن، قديًما وحديًثا،  ية تحِيّ مازالــت هــذه الآ

طــالق  وهــن البيــوت علــى الإ ن اأ خبــر اأ ن الكريــم قــد اأ فالقــراآ

ن بيــت  ثبــت العلــم الحديــث اأ هــو بيــت العنكبــوت، و قــد اأ

قوى الخيوط، التي تستطيع مقاومة  العنكبوت منسوج من اأ

الريــاح العاتيــة، ويمســك في نســجه فرائــس العنكبوت، من 

ق.  ن يتخــرَّ كبــر مــن العنكبــوت دون اأ الحشــرات، التــي هــي اأ

ن يكـتشــفها بنفسه؛ حيث  نســان اأ وهذه  الحقيقة يســتطيع الإ

زاحة بيت العنكبوت بســبب وزنه  الخفيف،  يمكنه بســهولة اإ

و تغيير شكله الهندسي الدقيق! ولكن يصعب عليه قطعه، اأ

يــة الكريمة مصدر  نترنت من الآ وقــد جعلت بعــض مواقع الإ

ن ) خيــط  ن الكريــم مــن الزلــل؛ لأ طعــن حــول ســالمة القــراآ

وهــن الخيــوط، بــل علــى العكــس هو من  العنكبــوت ( ليــس اأ

وهن منه. قواها نسبيًا(.. فـ )خيط الفولذ مثاًل( اأ اأ

ن يســئل هنــا هــو: كيــف يكــون بيت  والســؤال الــذي ينبغــي اأ

طــالق، وهــو منســوج مــن  وهــن البيــوت علــى الإ العنكبــوت اأ

كـثرها مرونة؟ وكيف يجتمع  طــالق، واأ قــوى الخيوط على الإ اأ

قصى من  دنى  من الوهن، والحد الأ ة واحدة الحد الأ في منشاأ

القوة والمرونة؟.

ملهــا على ضوء ما تقدم،  ية الكريمة حق تاأ ملــت الآ ذا تاأ انــك اإ

وهــن البيــوت لبيــت  ن اأ ن المعنــى المــراد منهــا: اإ ــن لــك اأ تبيَّ

التــي نســج  قــوة ومتانــة ومرونــة خيوطــه،  العنكبــوت رغــم 

ن الكريم ليس في خيط  خبر عنه القراآ منها… فالوهن الذي اأ

نما هو في البيت، الذي نسج من ذلك الخيط. العنكبوت؛ واإ

ســتاذ ورئيــس شــعبة الكيميــاء  قــال الدكـتــور محمــد الفــار اأ

فــي جريــدة  نشــر  لــه  مقــال  فــي  المنصــورة  بعلــوم  الحيويــة 

ن مــن هــذه الخيــوط  ) القويــة (  تصنــع  هــرام: “والعجيــب اأ الأ

لــى هــذا  بيــوت العنكبــوت  )الضعيفــة(  الواهيــة والواهنــة .  واإ

َخُذوا  ِذيــَن اتَّ ُ الَّ
يشــير المولــى عــز وجل فــي قوله تعالــى: “َمَثل

ْوَهَن   اأ
نَّ َخَذْت َبْيتًا َواإ ْوِلَيــاَء َكَمَثِل اْلَعْنَكُبــوِت اتَّ ِ اأ ِمــْن ُدوِن للاَّ

اْلُبُيوِت َلَبْيُت اْلَعْنَكُبوِت َلْو َكاُنوا َيْعَلُموَن”.

ليف النبي محمد صلى  ن الكريم من تاأ باختصار: لو كان القراآ

وهن الخيوط  ن اأ ن يقول: ” اإ هللا عليه وسلم  لما وجد َحَرجًا اأ

لخيط العنكبوت “، فمن كان ســيكذبه بحسب معارف ذلك 

ن  الزمان ؟ وسبحان منزل القراآ

خيط العنكبوت من منظور علمي

ان خيــوط بيــت العنكبــوت حريريــة دقيقة جدًا،  يبلغ ســمك 

الواحــدة منهــا في المتوســط واحــدًا من المليون مــن البوصة 

لف جــزء مــن ســمك الشــعرة  ربعــة اآ و جــزءًا مــن اأ المربعــة ، اأ

دقتهــا  مــن  الرغــم  علــى  وهــي  نســان ،   الإ س  راأ فــي  العاديــة 

نســان حتــى  قــوى مــادة بيولوجيــة عرفهــا الإ الشــديدة فهــي اأ

و  طلــق العلماء عليه اســم “الفــولذ الحيوي” اأ ن، ولذلــك اأ الآ

قوى من الفولذ  و “البيوصلب”، وهو اأ “الفولذ البيولوجي” اأ

لمنيــوم 29 مــرة   المعدنــي العــادي بعشــرين مــرة، ومــن الأ

ذا  وتبلــغ قــوة احتمالــه 300.000 رطال للبوصــة المربعة، فاإ

بهام من خيوط  صبع الإ قدر جدل وجود حبل سميك بحجم اإ

العنكبوت فُيْمِكنه َحمل طائرة “جامبو” بكل سهولة .

لقــد صنــع العلمــاء خيطا مــن الحديد الصلب في مثل ســمك 

بمــا  فــي شــون الهندســة  بيــت العنكبــوت، وجربــوه  خيــط 

نه ليس هناك مقارنة بين  يسمى )قوة تحمل الشد( فوجدوا اأ

قــوة خيــط بيــت العنكبــوت وخيــط الحديــد الصلــب )بنفس 

ن خيط بيت العنكبوت  الســماكة( بل علي العكس، وجدوا اأ

ضعــاف المرات مــا يتحمله خيــط الحديد  يتحمــل قوة الشــد اأ

ن خيــط الحديــد الصلب انقطــع في مراحل  الصلــب بمعنــى اأ

مبكــرة قبــل خيــط العنكبوت في هــذا الختبــار العلمي. وقد 

قــوى مــن بيــت  ن بيــت العنكبــوت اأ ثبــت العلــم الحديــث اأ اأ

الحديد الصلب.

فقــد نجحــت شــركة كندية في استنســاخ الطبيعــة من خالل 

نتــاج خيــوط العنكبــوت الحريريــة، وهــي مــادة تبلــغ قوتهــا  اإ

ذا ما قورنت  ضعــاف متانة وقــوة الفــولذ، اإ ومتانتهــا خمســة اأ

وزنا بوزن.

ويقــول رئيــس شــركة نكســيا للتكنولوجيــا الحيويــة الدكـتــور 

ن المادة  وناليــن، اإ جفــري تيرنــر، فــي تصريــح لـــ بي بــي ســي اأ

المنتجة لها ملمس الحرير الذي تنتجه دودة القز، ولها مرونة 

وقوة مذهلة.

ن العناكب تنتج خيوطها الحريرية بشكل طبيعي  لى اأ  يشار اإ

من بروتين ممزوج بالماء تخرجها من فتحة صغيرة جدا من 

بدانهــا لتشــرع في نســجها كما هو حال الخيــط العادي. وقد  اأ

استنبت علماء الشركة الكندية مورثات العنكبوت في خاليا 

حيــوان ثديــــي بهدف الحصــول على نســختهم الخاصة بخيط 

صبحت الشركة تمتلك ماعزا معدل وراثيا  العنكبوت، حتى اأ

ينتج البروتين نفسه في حليبها.

ن لــه مواصفــات ممتــازة فــي  ويعــرف عــن خيــط العنكبــوت اأ

جســام،  الأ تحمــي  التــي  الــدروع  مثــل  مهمــة  مــواد  تصنيــع 

الســمك  شــباك صيــد  خيــوط  وحتــى  الجراحيــة،  والخيــوط 

وخيط الصّنارة.

يجاد   لكن المشكلة التي تواجه القطاع الصناعي تتمثل في اإ

نتاج هذه المادة بكميات صناعية مجدية. طريقة لإ

ويضيــف الدكـتــور محمــد الفــار فــي المقــال الســابق الذكــر: 

خيــًرا في اســتخدام طــرق الهندســة الوراثية  “نجــح العلمــاء اأ

نتــاج خيــوط العنكبوت عن طريق جينات مســتخرجة من  لإ

ن  قوى من خيوط الحرير .  ولذلك فاإ العنكبوت نفســه، وهي اأ

هذه الطريقة ســتتيح لهم التوســع في استخدام تلك الخيوط 

العنكبوتية لصناعة ســترات واقية من الرصاص من نسيجه ،  

وخيوط جراحية بمواصفات جيدة ”..

نهم كانوا يقومون قديًما   وقد روي عن سكان جزر السَلمون اأ

سماك من خيوط العنكبوت. بصنع شباك صيد الأ

وهن البيوت؟  لَم كان َبْيُت اْلَعنَكُبوِت  اأ

ْوِلَيــاَء َكَمَثِل  ِ اأ َخُذوا ِمــْن ُدوِن للاَّ ِذيــَن اتَّ ُ الَّ
قــال تعالــى : )َمَثــل

ْوَهَن اْلُبُيوِت َلَبْيــُت اْلَعْنَكُبوِت   اأ
نَّ َخــَذْت َبْيتــًا َواإ اْلَعْنَكُبــوِت اتَّ

َلْو َكاُنوا َيْعَلُموَن( سورة العنكبوت:4

وهــن البيوت  ن اأ يــة علــى  قوله تعالــى  : ) واإ لنركــز فــى هــذه الآ

لبيت العنكبوت …( 

لي عدد من الحقائق المهمة  ني المعجز يشير اإ هذا النص القراآ

التي منها : 

ن بيــت العنكبــوت هــو مــن الناحيــة   )1(  الوهــن المــادي: اأ

نــه مكون من  طالق ،  لأ ضعــف بيــت علــى الإ الماديــة البحتــة اأ

مجموعــة خيــوط حريرية غاية في الدقة تتشــابك ،  مع بعضها 

حيــان ،   غلــب الأ البعــض تاركــة مســافات بينيــة كبيــرة فــي اأ

ولذلك فهي ل تقي حرارة شــمس ،  ول زمهرير برد ،  ول تحدث 

ظاًل كافياً ، 

خطار  ول تقي من مطر هاطل ،  ول من رياح عاصفة ،  ول من اأ

عجاز في بنائها. المهاجمين ،  وذلك على الرغم من الإ

)2( الوهــن فــي بيــت العنكبــوت وليــس فــي الخيــوط: فقولــه 

ن الوهن  لى اأ شارة صريحة اإ وهن البيوت ( فيه اإ ن اأ تعالى ) واإ

والضعــف فــي بيــت العنكبوت وليــس في خيــوط العنكبوت 

وهن  ن (خيط العنكبوت) ليس اأ شــارة دقيقة جدًا… لأ وهي اإ

قواهــا نســبيًا(.. فـ )خيط  الخيــوط، بــل علــى العكس هــو من اأ

وهن منه(. الفولذ مثاًل اأ

الناحيــة  مــن  العنكبــوت  بيــت  ن  اأ    : المعنــوي  الوهــن   )3( 

نــه بيــت محــروم  طــالق لأ وهــن بيــت علــى الإ المعنويــة هــو اأ

ساســها كل  مــن معانــي المــودة والرحمــة التــي يقــوم علــى اأ

نــواع العنكبوت  نثــي فــي بعــض اأ ن الأ بيــت ســعيد ،  وذلــك لأ

خصــاب وذلــك  تمــام عمليــة الإ تقضــي علــى ذكرهــا بمجــرد اإ

شراســة  كـثــر  واأ حجمــا  كبــر  اأ نهــا  لأ جســده  وافتــراس  بقتلــه 

دني  نثــي صغارهــا دون اأ منــه ،  وفــي بعــض الحــالت تلتهــم الأ

خصاب  تمــام اإ نثي بعد اإ نواع تمــوت الأ رحمــة ،  وفــي بعــض الأ

بيضهــا الــذي عادة مــا تحتضنه في كيس مــن الحرير ،  وعندما 

يفقس البيض تخرج العناكب   فتجد نفســها في مكان شــديد 

شقاء  خوة الأ فراد داخل كيس البيض ،  فيبداأ الإ الزدحام بالأ

و مــن  جــل المــكان اأ و مــن اأ جــل الطعــام اأ فــي القتتــال مــن اأ

ختها  خــت اأ ختــه ،  وتقتل الأ خاه واأ خ اأ جلهمــا معــا فيقتــل الأ اأ

خاهــا حتــي تنتهــي المعركــة ببقــاء عدد قليل مــن العناكب  واأ

التــي تنســلخ مــن جلدها ،  وتمــزق جدار كيــس البيض لتخرج 

خر بذكريات تعيســه ،   خــرى ،  والواحد تلــو الآ الواحــدة تلــو الأ

نثــي في بناء  لينتشــر الجميــع فــي البيئــة المحيطــة وتبداأ كل اأ

لــي ذلــك مــن يهلــك مــن هــذه  بيتهــا ،  ويهلــك فــي الطريــق اإ

ســاة التي تجعل  العنيكبــات .  ويكــرر مــن ينجو منها نفس الماأ

كـثر البيوت شراســة ووحشية ،  وانعداما  من بيت العنكبوت اأ

واصر القربى ،  ومن هنا ضرب هللا تعالى به المثل في الوهن  لأ

بســط معانــي التراحــم بيــن الــزوج  لــي اأ والضعــف لفتقــاره اإ

خت  خ وشــقيقه وشــقيقته ،  والأ م وصغارها ،  والأ وزوجه ،  والأ

خيها .! ختها واأ واأ

مــن  العنكبوتــي  البيــت  العلمــاء بدراســة طبيعــة  حــد  اأ قــام 

نثــى تقــوم  ن يقــوم بتلقيــح الأ ن الذكــر بعــد اأ الداخــل فوجــد اأ

نثــى بافتراســه وتتغــذى علــى لحمــه طيلــة فتــرة الحضانــة  الأ

ضعفها  ن يفقس البيض تتغذى اليرقات على اأ للبيــض وبعــد اأ

كل  ن يقوى ويشــتد عود مــا تبقى من الصغار تقوم باأ ثــم بعد اأ

نثى ثم  ضعف الموجود ثم يلقح الذكر الأ صبحت اأ نهــا اأ مهــا لأ اأ

كله وهكذا دواليك. تقوم باأ

ن الضعف في بيت العنكبوت في ضعف الترابط  ومن هنا فاإ

عضائه. سري بين اأ الأ

كيفيــة  عــن  للتســاؤل  تدفعنــا  المدهشــة  الحقائــق  هــذه  ن  اإ

ية الكريمة وقوة المادة التي  التوفيــق بين وهــن البيت في الآ

دنى من  ة واحــدة الحد الأ يبنــى منهــا، وكيف يجتمع في منشــاأ

قصى من القوة والمرونة. الوهن والهشاشة والحد الأ

وهــن البيــوت فيــه دللــة  نــه اأ ن وصــف بيــت العنكبــوت باأ اإ

نه من عنــد هللا، حيث لم يقل  ن واأ عجــاز القــراآ واضحــة علــى اإ

ن الخيــط  و نســيج العنكبــوت، لأ ن خيــط العنكبــوت اأ القــراآ

بذاتــه لــه صفــات خاصــة تجعلــه مــن الخيــوط القويــة، وهــذا 

نما قــال بيت العنكبــوت، ولعل  مــا بينــاه فــي هذا المقــال، واإ

التفريــق بيــن وهــن البيت وقــوة المادة التي يبنــي منها يثبته 

و  يــة الكريمــة لكلمــة ( بيــت ) وليــس ( خيطــًا ) اأ اســتعمال الآ

يات وبينات معجزة، تخرس  ن يسطر لنا اآ شبكة(، ليبقى القراآ

لسن الحداد، وتذهل لها العقول المنصفة. لها الأ
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7 نصائح سحرية لحياة زوجية 
خالية من المشاكل

تمتلــئ كـثيــر من البيــوت بالشــجار، حتى 

صبحــت علــى شــفا جــرف هــار، بســبب  اأ

سرية التي ل تنتهي ومعرفه  المشكالت الأ

كل طرف من الزوجين حقوقه ووجباته، 

لــذا نســلط الضــوء علــى صفــات الزوجــة 

المثالية لتنعم بحياة هادئة يملئها الحب 

والتقدير.

ن هنــاك بعــض  ســرة فــاإ ووفقــا لخبــراء الأ

فــي  تتوافــر  ن  اأ يجــب  التــي  الصفــات 

الزوجــة حتــى تكــب صفــة حوريــة الدنيــا 

وهــي  تكمــن  والتــي  المثاليــة  الزوجــة  و  اأ

تتشــوق  صبــور،  ولــود،  ودود،  "محبــة، 

لعــودة زوجهــا، دائمة الشــكر له، تعترف 

 
َّ

بالجميل، الفضل، راضية بقســم هللا )عز

(،  مطيعــة، مديرة ممتازة للمنزل، 
َّ

وجــل

بنــاء، ل ُتغضبه، رقيقة  مربيــة ممتــازة لالأ

ومهذبة، حكيمة.

ســرة مجموعــة مــن  ويقــدم مستشــارو الأ

النصائح السحرية للسعادة الزوجية في:

وقدريــه  واحترميــه  زوجــك  تقبلــي   .1

ذا كان فيــه شــيء ل يعجبــك  كمــا هــو، فــاإ

فتناقشي معه وساعديه على التغيير.

ن  لقاء اللوم المســتمر عليه؛ لأ يــاك واإ 2. اإ

نسان يجد صعوبًة في تغيير نفسه، فما  الإ

خــرى ومنظومــة  بالــك بتغييــر شــخصية اأ

خرى. بشرية اأ

عالقــة  لــى  اإ عالقتكمــا  تحويــل  عــدم   .3

البيــت  ن  لأ وحقــك"  "حقــي  و  اأ "نديــة" 

لى كارثة. سيتحول اإ

نه يرى في  4. اهتمــي بالتزين لزوجك، فاإ

ليه. الشارع والتلفزيون ما يلفت النظر اإ

٥. كونــي صادقــًة مع زوجــك وصادقة مع 

ذا شــعرت بخطئــك فســارعي  نفســك، واإ

بالعتــذار فهــذا لــن يقلــل كرامتــك، بــل 

سيرفع مقامك عند هللا وعند زوجك.

نكمــا مختلفــان فــي التربيــة  6. ل تنســي اأ

فلــكل  والبيئــة،  الثقافــة  وفــي  ة  والنشــاأ

خــر،  منكمــا عاداتــه التــي تختلــف عــن الآ

فطبعي نفسك على طبع زوجك.

7. الحيــاة الزوجيــة ل تقــوم علــى العدل، 

نما تقوم على الفضل. واإ
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ن للحدائــق  اثبتــت الدراســات العلميــة اأ

والنباتــات المنزليــة فوائد صحية كبيرة، 

الحالــة  تحســين  علــى  تعمــل  كونهــا 

الشــعور  وتقليــل  نســان  لالإ المزاجيــة 

فضــال  والقلــق،  والكـتــائب  بالوحــدة 

وقــات الفــراغ مــع وجــود  عــن اســتثمار اأ

جائحة كورونا، ما شــجع الســر العراقية 

علــى الهتمــام بالمزروعات فــي المنزل، 

جواء اسرية تتناسب مع الوضع  يجاد اأ واإ

الجديد. 

سرة متنفس لالأ

"رب ضــارة نافعــة" بهــذه العبــارة ابتــداأ 

عــن  حديثــه  )٥3عامــا(  كاظــم  محمــد 

قيامــه مــع افــراد اســرته بزراعــة حديقــة 

المنــزل، والتــي كانــت عبــارة عــن ارض 

جرداء استخدمت لعدة سنوات كمخزن 

للمواد الحتياطية الخاصة بســيارته، اذ 

قــال "كانــت حديقــة منزلــي عبــارة عــن 

مســاحة 2٥مترا، مربعة الشكل هجرتها 

الخضرة منذ زمن بعيد، بسبب انشغالي 

بالوظيفــة والعمــل بالمحل مســاء، لكن 

بعــد ظهور جائحــة كورونــا وفرض حظر 

التجوال والبقاء في المنزل انتابنا شعور 

بالملــل، مع وجود وقــت فراغ كبير لبد 

يجابــي"، وتابع  مــن اســتثماره في شــيء اإ

كاظــم حديثــه "قمــت بمســاعدة زوجتي  

هيلهــا بعــد  عــادة تاأ بتنظيــف حديقتنــا واإ

الجــوري  الــورد  مــن  نــواع  باأ زراعتهــا 

جميلــة  الــوان  ذات  وشــتالت  واشــجار 

تســر الناظريــن، لتعــود اليهــا الحياة من 

صبحت متنفســًا حقيقيًا  جديــد، وبذلك اأ

لالسرة".

وهــو القصــد ذاته الذي تحــدث عنه لؤي 

حمــزة )40 عامــا( الذي عمــل على تهيئة 

حديقتــه المنزليــة بزراعتهــا بالحشــائش 

الملونــة،  الزهــار  ذات  الزينــة  واشــجار 

مســتثمرا احــدى زوايــا الحديقــة لتكــون 

العــاب صغيــرة لطفالــه  بمدينــة  اشــبه 

قــال  اذ  واحمــد،  ورؤى  زينــب  الثالثــة 

لعاب  غلقت المولت ومدن الأ ن اأ "بعــد اأ

والماكــن الترفيهيــة فــي بغــداد لــم يجد 

فقمــت  واللهــو،  للعــب  مكانــا  طفالنــا  اأ

لعــاب ذات الحجام  بشــراء عــدد مــن الأ

الصغيــرة وتثبيتهــا داخــل الحديقة مثل 

الرجوحــة ولعبة الميزان، لتكون مكانا 

يتناســب مــع الوضــع الجديــد مــع وجود 

الوقايــة  طــرق  مطبقيــن  كورونــا،  وبــاء 

بالبقــاء فــي المنــازل وعــدم التواجــد في 

التجمعــات، مــع تلبية حاجة الســرة في 

جــواء طبيعية  قضــاء وقــت جميــل فــي اأ

وصحية".

انتعاش المشاتل

ان القبــال الكبيــر على شــراء الشــتالت 

انتعــاش  فــي  اســهم  والبــذور  الزراعيــة 

مــن  عــددا  وشــجع  المشــاتل،  عمــل 

المواطنيــن علــى افتتاح مشــاتل جديدة 

حجــام مختلفــة، حتــى اصبــح وجــود  وباأ

شــاب او شــخص كبير فــي العمــر وامامه 

عــدد مــن الشــجيرات والســنادين للبيــع 

الجــزرات  جميــع  فــي  لوفــًا  ماأ منظــرًا 

مختلــف  فــي  والتقاطعــات  الوســطية 

منتظــر  الشــاب  تقريبــا،  بغــداد  مناطــق 

)34 عاما( يعمل في احد مشاتل منطقة 

زيونــة في بغــداد، اكد زيادة الطلب على 

نواعها  الشــتالت والشــجيرات بمختلف اأ

واصنافهــا خالل وجــود جائحــة كورونا، 

عــادا هــذا التوجــه والقبــال الكبيــر على 

المزروعــات والهتمام بالزراعة المنزلية 

انتعاشــًا لعمــل المشــاتل، وهــذا ما ظهر 

مــن  كبيــر  عــدد  بوجــود  واضــح  بشــكل 

هيــل  ضافــة الــى تاأ المشــاتل الجديــدة، اإ

القديمــة  بالمشــاتل  العمــل  عــادة  واإ

شــجار التي  ورفدها بانواع الشــتالت والأ

يحتاجهــا المواطــن، فضــال عــن انتعاش 

للعمليــة  المكملــة  المنتجــات  ســوق 

الزراعيــة مثــل تجارة البــذور والمبيدات 

الحشــرية والســمدة بانواعهــا العضويــة 

والكيميائية.

سطح المنازل اأ

لــم يمنــع صغــر مســاحة المنــزل وعــدم 

ام  الســيدة  البيــت  فــي  حديقــة  وجــود 

ليــث )42 عامــا( عــن ممارســة هوايتهــا 

في الزراعة والستفادة من وقت الفراغ 

صابــة افراد  اثنــاء الحجــر المنزلــي بعــد اإ

عملــت  اذ  كورونــا،  بفيــروس  اســرتها 

وزراعتــه  المنــزل  ســطح  اســتثمار  علــى 

بعشــرات السنادين المملوءة بشجيرات 

النبــات المتســلق، لتشــكل لوحــة فنيــة 

البيضــاء  بالوانهــا  الجهنميــة  ورود  مــن 

والصفراء والبنفسجية، متدلية من اعلى 

شــرفات سطح المنزل، فضال عن زراعة 

قائلــة  العراقــي،  والرازقــي  الياســمين 

"ان ســطح المنــزل اصبــح بمثابــة مكان 

ســياحي لنــا نتجمــع فيه مســاء، باعتباره 

افضــل مــكان للراحــة والســترخاء مــع 

شرب الشاي او العصائر".

تطويــر  علــى  عزمهــا  ليــث  ام  وبينــت 

ليكــون  المقبلــة،  يــام  الأ فــي  الســطح 

الهــل  مــن  الضيــوف  لســتقبال  مكانــا 

صدقــاء بعد اجراء بعض التعديالت  والأ

مظــالت  ووضــع  تســقيفه  مثــل  عليــه 

جميلــة، تقيهــم من حــر الصيف واشــعة 

الشمس خالل النهار.

اكـتفاء ذاتي 

عامــا(   42( علــي  عبــد  انعــام  الســيدة 

تســكن منطقــة اليوســفية جنــوب بغداد 

ذاتيــا  اكـتفــاء  تحقيقهــا  عــن  تحدثــت 

للســنة  الفواكــه  وبعــض  الخضــر  مــن 

الثانيــة، وعــدم حاجتهــا الــى شــراء تلــك 

المنتجــات مــن الســوق، بعــد ان قامــت 

بزراعتهــا فــي ارضها المحيطــة بالمنزل، 

بزراعــة  اولدي  مــع  "قمــت  قالــت:  اذ 

الزراعيــة  رض  الأ مــن  كبيــرة  مســاحات 

بعــد  منزلــي  مــن  والقريبــة  لــي  العائــدة 

فيــروس كورونــا وعــدم خروجنــا  ظهــور 

ســواق لفتــرات طويلــة، ففكــرت  الــى الأ

ن اســتثمر ارضــي واوفــر عــددا مــن  فــي اأ

المحاصيــل الزراعيــة الشــتوية المتمثلة 

فــي  امــا  والبــازلء،  والخيــار  بالخــس 

موســم الصيف فقمــت بزراعة الطماطم 

والباذنجــان والبطيخ، فضال عن البصل 

والثــوم وغيرهــا، مــا جعلني اشــعر بنوع 

مــن الراحــة والســتقرار وعــدم التخــوف 

ولســرتي  لــي  الغــذاء  مصــدر  نفــاد  مــن 

والمقربين مني".

الــى  للذهــاب  بحاجــة  اعــد  "لــم  مبينــة 

الفواكـــــــــــــــــــه  بعــض  باســتثناء  الســوق 

وقمــت  حديقتــي،  فــي  تتوفــر  لــم  التــي 

والعنــب  الحمضيــات  شــجار  اأ بزراعــة 

والتيــن والرمان، لكنهــا تحتاج الى فترة 

ن احقق  مل اأ طويلــة لتعطي الثمــار، واتاأ

اكـتفــاء ذاتيــًا مــن هذه المنتجــات خالل 

السنوات المقبلة ان شاء هللا".

مبادرات

ليســت الحدائــق المنزليــة وحدهــا مــن 

حظيــت بالهتمام خالل فتــرات الحظر 

مبــادرات  عــدة  ظهــرت  انمــا  الصحــي، 

وســاط  وجــدت لهــا صــدى واســعًا بيــن اأ

الطــالب والشــباب عمومــا، منهــا مبادرة 

كلية الزراعة والهوار في جامعة ذي قار 

التــي تهــدف الى زراعة مليون شــجرة في 

مداخــل وحدائق الكليات والمؤسســات 

ماكــن العامــة فــي المحافظــة، ماجد  والأ

المياحــي احــد طلبــة الكليــة تحــدث عن 

مــن  "باشــراف  قائــال:  المبــادرة  هــذه 

عميــد كليــة الزراعة والهــوار في جامعة 

يــام حملــة  ذي قــار انطلقــت قبــل عــدة اأ

شــجار الزينة  لزراعــة مليــون شــتلة مــن اأ

شــجار المثمــرة فــي مختلــف كليــات  والأ

بهــدف تحســين  المحافظــة  ومؤسســات 

لتلــك  النباتــي  الغطــاء  عــادة  واإ البيئــة 

المؤسســات وحدائقهــا واضفــاء جــو مــن 

الراحة النفسية للطلبة والمراجعين في 

الوقت نفسه".

مبينًا "ان اولى خطوات المبادرة تمثلت 

بتشــجير ســاحة وحديقــة مركــز التطوير 

والتعليم المستمر في جامعة ذي قار".

الخــرى  المبــادرات  مــن  عــدد  وهنــاك 

عالمية  بهذا الخصوص تمثلت بحمالت اإ

علــى مواقع التواصــل الجتماعي، تبنتها 

وبعــض  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات 

المشاهير والشخصيات العامة في بعض 

الــى  تدعــو  والغربيــة،  العربيــة  الــدول 

الهتمــام بالزراعــة المنزلية والســتفادة 

مــن وقــت الفــراغ خــالل فتــرات الحظر 

جــراءات القيــود المفروضــة  الصحــي، واإ

ماكــن الترويح  علــى المواطنيــن ليجــاد اأ

عــن النفــس داخــل المنــازل، فضــال عن 

مــن  الغذائيــة  المنتجــات  بعــض  توفيــر 

بجــزء  والمســاهمة  والفواكــه،  الخضــر 

بسيط في حل  ازمة شح الغذاء والمواد 

ساســية التــي بــرزت فــي فتــرة وجــود  الأ

جائحة كورونا.
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ة .. مالذ صحي وترفيهي الحدائق المنزليَّ
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بالصور: امين بغداد يكرم الالعبين الفائزين ببطولة السالمة للتنس
دار السالم/ بغداد

كــرم اميــن بغداد المعمــار عالء معن 

الالعبيــن الفائزين بالمراكز المتقدمة 

في ختام بطولة الســالمة للتنس التي 

اقيمت بمتنزه الزوراء.

وذكــر بيان صحفــي، ان "امين بغداد 

رعا بطولة للتنس شارك فيها اكـثر من 

)60( لعبــًا بمختلــف الفائت العمرية 

الرياضــي  الشــباب  لقطــاع  دعمــًا 

واتاحــة المجال لتدريب لعبين جدد 

يمكنهم المنافســة فــي فرق ودوريات 

وبطولت متقدمة الى جانب التوجيه 

البدنيــة".  اللياقــة  ودعــم  التربــوي 

واضــاف البيــان ان "البطولــة اقيمت 

ت حديثًا  في مالعب التنس التي انشــاأ

داخل متنزه الزوراء بمواصفات فنية 

وقياســية معتمدة وتم افتتاحها مجانًا 

اضافــة جديــدة  لتشــكل  للمواطنيــن 

للمواقع الترفيهيــة والرياضية بمدينة 

بغداد".

رسميًا.. ريال مدريد يعلن تعيين 

مدربًا جديدًا خلفًا لزيدان
دار السالم/ وكالت

علــن نادي لاير مدريد رســميا تعيين كارلو  اأ

نشيلوتي مدربا للفريق خلفا للفرنسي زين  اأ

الدين زيدان.

يام،  ورحل زيدان عن لاير مدريد قبل عدة اأ

ن خرج  ثــر نهايــة عقده مــع الفريق، بعــد اأ اإ

لقاب. الميرنغي هذا الموسم دون اأ

نشــيلوتي  ن ”اأ وقــال لاير مدريــد في بيانــه، اإ

ول  الأ للفريــق  الجديــد  المــدرب  ســيكون 

للمواســم الثالثــة المقبلــة، وســيقام حفــل 

التوقيــع غــًدا مــع الرئيــس فلورنتينــو بيريــز 

فــي مدينــة لاير مدريــد الرياضيــة، وســيظهر 

عــالم فــي  مــام وســائل الإ بعدهــا المــدرب اأ

مؤتمر صحفي عن بعد“.

تعرف على أكثر الالعبين صناعة لألهداف 

هذا الموسم بالدوريات الـ 5 الكبرى
دار السالم/ وكالت

حقق توماس مولر نجم فريق بايرن ميونخ رقما مميزا في الموســم 

هداف  كـثر صناعة لالأ المنتهى 2020-2021، حيث بات الالعب الأ

سيســت خالل  وروبيــة الخمس الكبرى، برصيد 18 اأ بالدوريــات الأ

لماني. موسم الدوري الأ

ولى بعد  لمانيا للمرة الأ وكان توماس مولر قد عاد لصفوف منتخب اأ

عــوام، بعدمــا تواجد فى قائمة منتخــب “الماكينات” التى  غيــاب 3 اأ

وروبا “يورو 2020” فى الشهر المقبل. مم اأ ستخوض نهائيات اأ

هداف بالدوريات الـ ٥  كـثر 10 لعبين صناعــة لالأ ونســتعرض لكــم اأ

الكبرى في اوروبا:

سيست . لماني توماس مولر )بايرن ميونخ( – 18 اأ 1- الأ

فرانكـفــورت( – 14  ينتراخــت  )اأ فيليــب كوســتيتش  الصربــي   -2

سيست . اأ

سيست . نجليزي هاري كين )توتنهام هوتسبير( – 14 اأ 3- الإ

سيست . سباس )سيلتا فيجو( – 13 اأ ياجو اأ سباني اإ 4- الإ

سيست . تالنتا( – 12 اأ وكراني روسالن مالينوفسكي )اأ ٥- الأ

سيست . 6- البلجيكي كيفن دي بروين )مانشستر سيتي( – 12 اأ

سيست  ينتراخت فرانكـفورت( – 12 اأ 7- الياباني دايتشي كامادا )اأ

سيست . ولمبيك ليون( – 12 اأ 8- الهولندي ممفيس ديباي )اأ

سيست . 9- البرتغالي برونو فيرنانديز )مانشستر يونايتد( – 12 اأ

لمانــي جونــاس هوفمــان )بوروســيا مونشــنغالدباخ( – 11  10- الأ

سيست. اأ
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دار السالم/ وكالت
لى  وصــَل وفد منتخبنــا الوطني لكرة القدم اإ
العاصمــة البحرينية المنامة، وذلك لخوض 
للتصفيــات  الثالثــة  المجموعــة  مباريــات 
ســيوية المزدوجــة والتــي ســتقام بنظــام  الآ
التجمع. وخضَع جميع وفد منتخبنا الوطني 
ثناء وصولــه المطار،  لــى مســحة "كورونا" اأ اإ
الصحيــة  البروتوكــولت  حســب  وذلــك 
المعتمدة هناك والتي يشــرف عليها التحاد 
ســيدخل  حيــث  القــدم،  لكــرة  ســيوي  الآ
منتخبنــا الوطنــي نظــام )الفقاعــة الصحية( 
طيلــة تواجــده فــي البحريــن. ومــن المؤمــل 

ن يباشــر منتخبنا الوطنــي تدريباته، وذلك  اأ
تحضيــرًا للمباريات الثالث التي ســيخوضها 
مام منتخبات كمبوديا وهونغ  فــي البحرين اأ
يران، في رحلــة الدفاع عن صدارة  كونــغ واإ

هــل للمرحلة  المجموعــة وحســم بطاقة التاأ
ســيوية المؤهلــة  النهائيــة مــن التصفيــات الآ

لمونديال قطر 2022.

المنتخب العراقي يصل البحرين 
لخوض التصفيات المزدوجة

تعرف على افضل العب ومهاجم 

في "الكالتشيو"
دار السالم/ وكالت

القــدم  لكــرة  يطالــي  الإ الــدوري  علــن  اأ

فضــل  فضــل مهاجــم واأ "الكالتشــيو"، عــن اأ

لعب خالل الموسم الكروي المنصرم.

وحصــل البرتغالــي كريســتيانو رونالدو نجم 

فضل مهاجم بعد تصدره  يوفنتوس جائــزة اأ

لترتيب هدافي الدوري برصيد 29 هدفا.

لوكاكــو  روميلــو  البلجيكــي  حــرز  اأ فيمــا 

فضــل لعــب فــي  نتــر ميــالن جائــزة اأ نجــم اإ

"الكالتشيو" الموسم المنصرم بعد تسجيله 

24 هدفــا وقيامه بـ11 تمريرة حاســمة. ومن 

ن يتســلم الالعبــان جائزتيهما، على  المقرر اأ

بالموســم  مبــاراة  ول  اأ فــي  الملعــب،  رض  اأ

المقبل.
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الشرطة المصرية تقبض على رجل عرض ابنه 
للبيع عبر "فيسبوك"

منية  جهزة الأ ن الأ عالم مصرية، اإ قالت وسائل اإ

لقــت القبــض علــى رجــل عــرض بيــع ابنــه عبر  اأ

عالن في "فيسبوك". اإ

مكافحــة  دارة  اإ ن  اإ مصريــة،  صحــف  وقالــت 

مكافحــة  بقطــاع  بالبشــر  والتجــار  الهجــرة 

وزارة  فــي  المنظمــة  والجريمــة  المخــدرات 

عالن  الداخليــة، وجهت بالقبــض على صاحب اإ

في "فيســبوك" يعرض بيع ابنه وعرضه للتبني 

للراغبيــن فــي ذلك. وبرر المتهــم فعلته بمروره 

بضائقــة ماليــة، وبســبب تغيــب زوجتــه )والدة 

الطفل( عن المنزل لسنوات.

خبراء: السنوات الخمس المقبلة ستشهد 
درجات حرارة قياسية

رصــاد جويــة، احتمــال مخيفا حــول درجات  توقــع خبــراء اأ

رض المرتقبــة خالل الســنوات الخمس المقبلة،  حــرارة الأ

ليه. وهو ما تحاول اتفاقية باريس للمناخ منع الوصول اإ

هنــاك  ن  اإ رصــاد جويــة  اأ خبــراء  قــال  الســياق  هــذا  وفــي 

ن يصبح العالم حــارا للغاية  احتمــال بنســبة 40 بالمائة بــاأ

ذ ســيتجاوز مؤقتــا الحــد  فــي الســنوات الخمــس المقبلــة، اإ

قصى لدرجة الحرارة المعروفة. الأ

يضــا،  اأ الجويــة،  رصــاد  لالأ العالميــة  المنظمــة  وتتوقــع 

ن  للســنوات العديــدة القادمــة فرصــة بنســبة 90 بالمئــة، اأ

كـثــر ســخونة  خــر للســنة الأ يســجل العالــم رقمــا قياســيا اآ

طلســي  ن يســتمر المحيط الأ بحلــول نهايــة عــام 202٥، واأ

كـثر خطورة مما  ن تكون اأ عاصير التي يحتمل اأ في تخمر الأ

كانت عليه في السابق.

ن  رصــاد الجويــة اإ   بالنســبة لهــذا العــام، يقــول خبــراء الأ

رض في نصف الكرة الشــمالي ســتكون  جزاء كبيرة من الأ اأ

ن  كـثــر دفــائ بمقــدار 1.4 درجــة عــن العقــود الماضيــة، واأ الجفاف في جنوب غرب الوليات المتحدة سيستمر.اأ

الشرطة البريطانية تداهم مزرعة قنب فاكتشفت منجم "بتكوين"
البريطانيــة  الشــرطة  اكـتشــفت 

بطريــق الصدفــة منجمــا لتعديــن 

بعــد  المشــفرة  بتكويــن  عملــة 

نه مزرعة  مداهمــة ما كانت تظــن اأ

للقنب.

قــدرا  تســتهلك  ة  المنشــاأ وكانــت 

ظهــرت  واأ الكهربــاء،  مــن  كبيــرا 

طائرة بدون طيار للشرطة مصدرا 

نهــا  حراريــا عاليــا فــكان التقديــر اأ

مزرعة للقنب.

الشــرطة  ن دخــل عناصــر  اأ وبعــد 

لى المكان، اكـتشــفوا 100 وحدة  اإ

كمبيوتــر كجــزء من عمليــة تعدين 

كهربــاء  تســرق  وكانــت  بتكويــن، 

لف الجنيهات. باآ

لكــن  حــد،  اأ اعتقــال  يتــم  ولــم 

التحقيقــات مــا تــزال جاريــة حول 

كميــات  يســتهلك  الــذي  المــكان 

كبيرة من الكهرباء.


