
حكومة كوردستان تنفي انطالق الطائرات 
االمريكية من اراضيها لقصف الحشد

دار السالم/ بغداد 
نباء انطالق الطائرات  ردت حكومة اقليم كردستان، على اأ

االمريكيــة التــي قصفــت مواقــع للحشــد الشــعبي مؤخــرًا فــي 

ربيــل الدولــي. وقــال  الحــدود العراقيــة الســورية مــن مطــار اأ

المتحــدث الرســمي باســم حكومــة اإلقليم جوتیــار عادل في 

حد  حمــد المكصوصي، وهو اأ بيــان صحفــي، صّرح المدعو اأ

مريكيــة  ن الطائــرات االأ مســؤولي كـتائــب ســيد الشــهداء، بــاأ

ربيــل الدولي.  التــي اســتهدفت الحشــد انطلقــت مــن مطــار اأ

ضــاف : إذ نرفــض هــذه المزاعــم جملــة وتفصيــاًل، فإننــا  واأ

هــي  الحقيقــة  بينمــا  الصحــة،  عــن  عاريــة  ادعــاءات  نعّدهــا 

ربيــل  اأ اســتهدفت  التــي  الهجمــات  افتــراه، وإن  مــا  عكــس 

نفذتهــا ميليشــيات خارجــة عــن القانــون، ومــا زعــم بــه هــذا 

الشــخص لــه دالالت ســيئة جــدًا. وقال عــادل، إن ادعاءات 

هجمــات  ي  اأ ن  بــاأ القاطــع،  وبالدليــل  تثبــت  المكصوصــي 

فعــال الجهــات  ربيــل، هــي مــن اأ ن تطــال اأ محتملــة يمكــن اأ

التي ينتمي اليها المكصوصي ومن هم على شاكلته، وإن ما 

ربيل. لّفقه ليس سوى ذريعة حاكوها سلفًا لالعتداء على اأ

من االقليم

04

المناظــر  مدينــة  النــد(  )جافــي 

الخالبة وتنوع الخدمات

تحقيقات وحوارات 
المائــي  وضعنــا  ــة:  المائيَّ المــوارد 

تحت السيطرة

مالعب
مــا هــي ردة فعل خــوان البورتا عند 

سؤاله عن تجديد عقد ميسي؟

االخيرة
أعلــى  تســجل  أمريكيــة  مدينــة 

درجة حرارة في تاريخها
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االفتتاحية

اين الكهرباء؟كتبها: المحرر السياسي
في تكرار لسيناريو الفشل، والعجز، واالغراق 

في الفساد، يكـتوي العراقيون بنيران الصيف 

الالهب، وسط انقطاع شبه تام للكهرباء!!

ولغايــة   2003 منــذ  تكــررت  عــاله،  اأ العبــارة 

الرســمي،  التبريــر  معهــا  ويتكــرر  ن،  االآ

بــراج الطاقــة، او وجود  باســتهداف اإلرهــاب الأ

معينيــن  شــخاص  باأ التضحيــة  او  فاســدين، 

وتحميلهم مســؤولية ما يجري.. بينما المشــكلة 

عقــد. المشــكلة فــي تراكم الفســاد  كبــر واأ عــم واأ اأ

وصلنــا إلــى اســتيراد كل شــيء وانتظــار  الــذي اأ

صحــاب  مــا تجــود بــه الــدول المجــاورة ونحــن اأ

الثــروات!! وهــي كذلــك فــي الصــراع السياســي 

كملهــا تعانــي شــظف  الــذي يبقــي محافظــات باأ

الحيــاة والعيــش، مــن اجــل اســتفزاز الخصــوم 

االرادة،  فقــدان  فــي  وتكمــن  والمنافســين!! 

وتهالــك البنــاء الداخلــي، وغياب الســيادة على 

كل الملفــات!  نعــم يزيــد مــن كل ذلك تخريب 

اإلرهاب المستمر، وهو سبب يحمل الحكومة 

عبــاء والمســؤولية، فكــم ينفــق  المزيــد مــن االأ

مني، وعلى حماية  العــراق اليــوم على الملف االأ

ت، وفــي نهايــة المطــاف تتمكــن فلــول  المنشــاآ

هدافهــا الخبيثة  اإلرهــاب الغاشــم مــن تحقيــق اأ

بالسهولة التي نراها وباستمرار؟!!

ان صيــف العــراق هــو ذاتــه لــم يتغيــر، مثلمــا 

هــي طريقــة إدارة الملفــات، ولــن يكــون هنــاك 

مــل لحــل او عــالج مــا لــم نبــادر لحل  بصيــص اأ

شــامل، وخطة جريئــة، وضرب بيد من حديد 

على قوى اإلرهاب والفساد، فكالهما في إيذاء 

العراق العزيز سواء.
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لغز الغاز المصاحب للنفط.. سنوات 
من السرطان وهدر المليارات

دار السالم/ بغداد

علــى الرغــم مــن نجاح العراق فــي تطوير حقوله النفطيــة بعد عقد من 

ن قضية  بدء تنفيذ عقود جوالت التراخيص مع الشــركات العالمية، فاإ

استثمار الغاز الذي ُيحرق في الحقول العراقية مثلت مشكلًة حقيقيًة 

كـثر من خمسة مليارات دوالر  للدولة، سواء اقتصاديًا مع فاتورة تبلغ اأ

ثيراتها السلبية، ال سيما في مدينة البصرة، حيث  و بيئيًا مع تاأ سنويًا، اأ

ُيحرق سنويًا بحسب تقديرات لجنة النفط البرلمانية ووزارة التخطيط 

لى نحو 18 مليار متر مكعب من الغاز. العراقية، ما يصل اإ

حســان عبدالجبــار، الشــهر الماضي، عن  علــن وزيــر النفــط العراقي اإ واأ

نتــاج الغــاز فــي البصــرة جنوبي  اســتثمار 3 مليــارات دوالر فــي مجــال اإ

البالد، خالل السنوات الخمس المقبلة.

ن الخطة االســتثمارية التي  علنها عبدالجبار، فاإ وبحســب الخطة التي اأ

ضافة 1.4 مليار قدم مكعبة من الغاز المصاحب  قرارهــا، تهدف الإ تــم اإ

لفي درجة وظيفية خالل مدة تنفيذها. يوميا، ستوفر نحو اأ

مخزونات هائلة

نتــاج العراق الحالي مــن الغاز الطبيعــي المصاحب 2.7 مليار  ويبلــغ اإ

لى 3.1 مليارات قدم مكعبة. قدم مكعبة يوميا، ويستهدف وصوله اإ

ووفق تقديرات سابقة، يمتلك العراق مخزونا قدره 132 تريليون قدم 

حــراق 700 مليار قــدم مكعبة منهــا، نتيجة  مكعبــة مــن الغــاز، جرى اإ

ضعف القدرة على استغالله.

نبوبين بواقع نحو 20  يران، عبر اأ وما يزال العراق يســتورد الغاز من اإ

مليــون قــدم مكعبــة يوميــا، لتشــغيل محطــات الطاقــة الكهربائيــة في 

البالد، في حين تبلغ حاجة البالد نحو 70 مليون قدم مكعبة يوميا.

لــى وجــود، عــدة مشــاريع، قيــد  لــى العــراق، اإ وتؤشــر خارطــة الغــاز اإ

برزها؛ مشــروع غاز الناصرية بطاقة 200 مليون قدم مكعب  التنفيذ اأ

ضافــة الى مشــروع غــاز الحلفايــة بـــطاقة 300 مليون قدم  فــي اليــوم، اإ

مكعــب فــي اليوم، ومشــروع غاز ارطــاوي في محافظة البصرة بـــطاقة 

400 مليــون قــدم مكعــب فــي اليــوم، ومشــروع ارطــاوي غــاز الجنوب 

بطاقة 300 مليون قدم مكعب في اليوم، فضاًل عن توجه جديد، نحو 

نبار. عقل عكاز في محافظة االأ

نتــاج الغاز  علنــت وزارة النفــط افتتــاح محطة الإ ســبوع الماضــي، اأ واالأ

المصاحــب الســتخراج النفط، بطاقــة 20 مليون قدم مكعب قياســية 

بو غرب / الجنوب 1” بمحافظة ميسان جنوبي البالد. يوميًا في حقل “اأ

ن “الطاقة  حســان عبــد الجبار فــي بيــان صحفــي، اإ وقــال وزيــر النفــط اإ

كـثر من 20  لــف برميــل من النفــط واأ االنتاجيــة للمشــروع تبلــغ 100 اأ

مقمــق يوميــا )المقمــق يعــادل مليــون قــدم مكعــب قياســي باليــوم(، 

لــى االنتــاج الوطنــي لرفــد محطــات الطاقــة الكهربائيــة بوقود  تضــاف اإ

الغاز”.

بو غرب” في محافظة  وتتولى شركة “سينوك” الصينية تطوير حقل “اأ

ميسان.

لغز العوائق

ن “ملف الغــاز المصاحب،  مســؤول فــي وزارة النفــط العراقيــة، قــال اإ

نجــاز  خيــر فــي اإ يشــوبه الكـثيــر مــن الغمــوض، وغيــاب الشــفافية، والتاأ

الســنوات  خيــر ســمة ســائدة، خــالل  التاأ هــذا  المشــاريع، حيــث كان 

لى دوامة، ربمــا ال يمكننا الخروج منها، وهذا  الماضيــة، حيــث وصلنا اإ

وضاع التي  لــى التخطيط غير الســليم، وهنا ال يمكن نســيان االأ يعــود اإ

مر بها العراق، والحروب التي عاشها”.

ن  ويضيــف المســؤول الــذي رفض الكشــف عن اســمه لـ “النــور نيوز” اأ

دارة  جنبيــة، الإ “جــوالت التراخيــص التــي عقدها العراق مــع الدول االأ

حقولــه النفطيــة، تضمنت بنــودًا واضحة، فيما يتعلق باســتثمار الغاز 

ينــاه تلكــؤ هــذه الشــركات،  المصاحــب )وربمــا هــذا ســر(، لكــن مــا راأ

ن الغــاز، علــى رغــم الجودة النســبية،  طــالق مشــاريع حقيقيــة، بشــاأ باإ

فــي المشــاريع النفطيــة، وهــو ما جعــل المســؤولين المتعاقبيــن، بين 

ن التعامل مع هذه الشركات”. المطرقة والسندان، بشاأ

ن “عدم تنفيذ هذه المشاريع من قبل الشركات النفطية، يعود  وتابع اأ

لــى ضخامــة وتكلفــة هذه المشــروعات، علــى رغم الربحيــة المتحققة،  اإ

علــى المــدى البعيــد، فضاًل عن جــود رغبة لدى البعــض، لكنها خفية، 

و التماهي مع  جيلــه، اأ و تاأ تريــد دائمــًا ترحيل ملــف الغاز المصاحــب، اأ

جمع”. الوضع القائم، وهو ما كانت نتيجته الحالية، التي يراها العالم اأ

سعار مضاعفة شراء باأ

وينتــج العــراق في الوقت الحالــي، جزءًا من الغــاز المصاحب للنفط، 

نــه لم يســتكمل الكـثير من المشــاريع، التي  مــن بعــض الحقــول، غير اأ

خرى، روتينًا قاتاًل.   خر، فيما تواجه حقول اأ تعطل بعضها، وتلكاأ االآ

ن العــراق  لــى اأ وتشــير بيانــات شــركة بريتــش بتروليــوم البريطانيــة، اإ

لــف قــدم مكعب،  يرانــي بســعر 11.23 دوالرًا لــكل اأ يشــتري الغــاز االإ

مقارنة بنحو 6.49 دوالرًا تدفعها الكويت لشراء الغاز المسال.

ن العــراق  دنــى، اإ ويقــول تقريــر لمعهــد واشــنطن لسياســة الشــرق االأ

يبــدد حاليــًا مــا يقــرب مــن 2.5 مليــار دوالر ســنويا نتيجــة حرقــه الغاز 

لــى 1.55 مليار  المصاحــب لعمليــات اســتخراج النفــط والــذي يصــل اإ

ضعــاف الكمية المســتوردة من  ي مــا يعادل 10 اأ قــدم مكعــب يوميــًا اأ

يران. اإ

سموم تنشر السرطان

فــي محافظــة البصــرة، يقــول ســكان بلــدة نهــر عمــر، التــي تقــع بجــوار 

لســنة اللهــب المتصاعدة من  ن اأ بــار نفطيــة في جنوب العراق، اإ عــدة اآ

لى يابس. خضر اإ براج تنشر السموم في الهواء لتحول االأ االأ

البريطانيــة  ندبندنــت  االإ صحيفــة  نشــرته  تقريــر  ونقــل 

ن حرق الغاز المصاحب  )INDEPENDENT( مؤخــرًا، عن خبراء اأ

الســتخراج النفط يعد العامل الرئيســي لتلوث المناخ، ويشكل خطرا 

صابــة بالربو  داهمــا علــى صحــة الذين يعيشــون في الجــوار، مســببة االإ

مراض الرئة والجلد والسرطان. واأ

صابة بالســرطان  ووفقــا لرئيــس بلديــة نهــر عمــر، ارتفعــت معــدالت االإ

على مدى العقد الماضي بنسبة 50%، بوجود 150 حالة ضمن 1600 

ساكن.

لى  خذ ابنــه ذا الـ14 عاما اإ نه عندما اأ ويقــول محمــد حســن )43 عاما(، اإ

ى الطبيب  صابته بسرطان النخاع العظمي، وعندما راأ الطبيب تبين اإ

ين يســكن، وعندما  له اأ انحنــاء عمــوده الفقــري وبشــرته الشــاحبة، ســاأ

درك الطبيب خطورة وضعهم الصحي الناجم  نه من نهر عمر، اأ عرف اأ

عن التلوث. وفق ما نقلت الصحيفة.

رقام مرعبة ضحايا باأ

ن جاســم عبدالعزيــز  ن البــالد مــرت بحــروب خــالل عقديــن، فــاإ ومــع اأ

حمــادي، الوكيــل الفنــي لــوزارة البيئة والصحــة، يصنف تلــوث الهواء 

ن دراسة العبء  زمات التي يواجهها العراق. حتى اأ كبر االأ كواحدة من اأ

كبر دراسة للصحة العامة في العالم، وجدت  مراض، وهي اأ العالمي لالأ

شــخاص الذين لقوا حتفهم بســبب تلوث الهــواء يفوق عدد  ن عــدد االأ اأ

ميركي للعراق في عام 2003. الوفيات المسجلة منذ الغزو االأ

ن “العراق  شيقر يرى اأ ن االقتصادي العراقي، مازن االأ الخبير في الشاأ

لــى االســتثمار فــي مجــال الغــاز، فــي ظــل تناقــص احتياطــات  بحاجــة اإ

ن  النفــط عالميــًا، ما يشــجع التوجه نحــو البديل، وهو الغــاز، خاصة واأ

نبــار فيهــا كميــات كبيــرة مــن الغــاز تعــادل مــا موجــود فــي  حقــول االأ

و  يرانية، اأ وروبا، من الحقــول االإ لــى اأ قرب اإ دولــة قطــر، وهــي جغرافيًا اأ

ن استثمارها مربح بشكل كبير”. القطرية، ما يعني اأ

لى الخروج مــن العراقيل التي  ن ” العــراق بحاجــة اإ شــيقر اأ ضــاف االأ واأ

يران، في ظل التوجه العالمي نحو  تواجهه بســبب اســتيراد الغاز من اإ

عــادة التموضــع، وتعديل  االســتثمار فــي هــذا الوقــود، مــا يحتم علينــا اإ

المســار، واختيــار مــا يناســب الوضــع العراقــي، ومنــح االســتثمار وفق 

الطرق القانونية ال غير”.
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الغش التجاري.. موت مغلَّف 
يقدمه الجشعون لنا

دار السالم/ بغداد/ متابعة

اســتيقظت الشابة نرمين محمد على اتصال مندوب 

الصفحــة التــي طلبــت منهــا كعكــة عيــد ميــالد، اذ 

اخبرهــا بانه قريب من المنــزل وطلب منها انتظاره 

خــر ســاعتين، وبعد طــول انتظار  فــي البــاب لكنــه تاأ

ت بانها ليســت مشــابهة  وصلت الكعكة لكنها تفاجاأ

تــه فــي الصــورة الموجــودة فــي الموقــع الــذي  لمــا راأ

طلبــت منــه، فنرميــن مــن االشــخاص الذيــن وقعــوا 

التســوق  صاحــب  الــذي  التجــاري  الغــش  ضحيــة 

خيــرة، والــذي بــداأ ينافس  ونــة االأ االلكـترونــي فــي االآ

اهــل المحــال والمجمعات التجارية، مــا دفع الكـثير 

عــالن عــن بضائعهــم فــي مواقــع التواصــل  منهــم لالإ

االجتماعي. ان بعض المواقع تقوم بترويج لمنتجاتها 

عن طريق المشــاهير بعد االتفاق معهم مقابل مبلغ 

عالن عــن المنتج وذكــر ايجابياته عبر  مــن المــال لالإ

علــى  متابعيهــم  يشــجع  مــا  الشــخصية،  صفحاتهــم 

انتقائــه، فيقعــون  فــي الفــخ بعــد اكـتشــافهم حقيقة 

مــن  واحــدة  وهــذه  ورديء،  مزيــف  نــه  باأ المنتــج، 

الطرق التي يســلكها بعــض اصحاب المواقع لخداع 

وتضليــل المســتهلك، وتعــد من  العوامــل التي تؤثر 

لــى  ثيــرًا ســلبيًا فــي المســتهلكين وبالتالــي تــؤدي اإ تاأ

مــا ينعكــس ســلبًا علــى  فقــدان المصداقيــة والثقــة 

الحركة التجارية في البالد.

خداع الزبائن

واضافــت نرميــن علــي )25 عامــًا( وعالمــات الحــزن 

والتعب تبدو واضحة على مالمحها : بسبب انشغالي 

بالعمــل وقــرب عيــد ميــالد والدتــي فلــم يكــن امامي 

خــر غيــر طلــب كعكــة الميالد مــن االنترنت،  خيــار اآ

لكننــي صدمــت عنــد رؤيتهــا، فشــكلها مختلــف عمــا 

نها فاســدة، ما دفعني  طلبتــه، فضاًل عــن طعمها وكاأ

الى رميها في سلة المهمالت. 

االعالنات الكاذبة

تغــري االعالنــات الموجــودة علــى مواقــع التواصــل 

ممــا  ارخــص  االســعار  ان  اذ  بالشــراء،  االجتماعــي 

هــذا  التجاريــة،  والمجمعــات  المحــال  فــي  موجــود 

مــا اكــده لنا الشــاب محمد ياســر )30 عامــًا( مواصاًل 

المواقــع  مــن احــد  حديثــه: }قمــت بطلــب مالبــس 

ن القياس  االلكـترونيــة، وعند وصول الطلــب تبين اأ

لــوان مختلفــة تمامــًا عمــا طلبتــه، فســارعت فــي  واالأ

اتصالــي،  علــى  يــرد  لــم  لكنــه  بالمنــدوب  االتصــال 

ن اتواصــل مع الموقع لكــن ايضًا لم اجد  وحاولــت اأ

اي اجابة}.

 رداءة المنتج

خيــرة التي اقوم بها بالتســوق  ولى واالأ هــذه المــرة االأ

ت به ياســمين حيدر  عــن طريــق االنترنت هذا ما بداأ

)22 عامــًا( فــي معرض حديثها واضافــت: }اتفقنا انا 

وزميالتــي علــى حجز مســتلزمات التخرج عن طريق 

بالغنا  احد المواقع االلكـترونية، فقمنا بالحجز وتم اإ

انه ســيتم تســلمنا لها بعد عشــرين يومًا، وبعد طول 

نهــا ال  نــا باأ انتظــار وصلــت المســتلزمات لكننــا تفاجاأ

ن نوعية  تحتــوي على اية لمســة جمالية، فضــاًل عن اأ

مر  القمــاش رديئــة، ولم يكن امامنا غير الخضوع لالأ

الواقــع والتقــاط الصــور بهــا الن الوقــت لــم يســعفنا 

لشــراء قطــع اخــرى، فلــم يبــَق علــى صــورة التخرج 

سوى يوم واحد}

 توفير الوقت

اما الشابة هند محمد فلها وجهة نظر مختلفة تمامًا، 

كـثيــرًا  ســاعدتني  لكـترونيــة  االإ المواقــع  تقــول:  اذ 

فــي اختيــار المالبــس المفضلــة والتــي لــم تتوفــر فــي 

المجمعــات بســهولة، مضيفــة }لكونــي موظفــة وامًا، 

اجــد صعوبــة في يوم االجــازة بين تلبيــة احتياجات 

المنزل والتســوق بســبب ضيق الوقت، لكن الحمد 

لكـترونيــة اصبح بامكاني  هلل بعــد انتشــار المواقع االإ

اختيــار المالبــس، وايضــًا شــراء بعــض احتياجــات 

والد عن طريق االنترنت. المنزل واالأ

ي محمــد جبــار )45 عامــا( اذ  ويتفــق معهــا فــي الــراأ

اذ  كـثيــرًا،  خدمتنــي  االلكـترونيــة  }المواقــع  قــال: 

يمكننــي اختيــار الــذي يناســبني لكونــي اعانــي مــن 

الســمنة، مبينــًا انــه }فــي الســابق كنت اجــد صعوبة 

بالغــة في اختيار المالبس لكون المحال المخصصة 

للقياســات الخاصة قليلة جــدًا، وايضًا وفرت الوقت 

وجعلتني اتخلص من زحمة الشوارع}

 مصدر الرزق

اعتــاد الشــاب محمــد جبــار)30 عامــا( علــى تصويــر 

لكـترونــي،  بضاعتــه الجديــدة ونشــرها فــي موقعــه االإ

فيقــول: }بعــد تخرجــي مــن الجامعــة قمــت بانشــاء 

لكـتروني، وفــي البداية قمت ببيع  موقــع للتســوق االإ

بضاعتــي علــى المقربيــن، لكن بعد مرور ســنة قمت 

بالترويج الكـثر من مرة عن طريق االصدقاء، فاصبح 

لــدي عــدد كبيــر من الزبائــن{، مبينــًا ان البعض من 

اصحــاب المواقــع االلكـترونيــة ومــع شــديد االســف 

يحاولــون خداع المســتهلكين لتحقيــق الربح، لكن 

انــا والحمــد هلل امتلــك الكـثيــر مــن الزبائــن، لكونــي 

اعتمد على مبداأ المصداقية معهم.
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)جافي الند( مدينة المناظر الخالبة وتنوع الخدمات
دار السالم/ متابعة 

عند تجولك في مدينة }جافي الند{ السياحية في محافظة السليمانية 

ينتابك شــعور باالسترخاء والتمتع بالمناظر الخضراء لكبر مساحتها 

وتنــوع خدماتهــا مــا بيــن االلعاب المختلفــة والتي تالئــم كل االعمار، 

فضــال عــن حديقــة الحيوانــات ومتحــف الشــمع لتختمهــا بالصعــود 

بالتلفريــك كي تســتمتع بجمــال مدينة الســليمانية بالكامل واالنتقال 

من مركز المدينة الى اعلى قمة جبل كويزة.

وقال رئيس مجلس ادارة شــركة جافي الند لالســتثمار الســياحي دانا 

حسن محمد ان مساحة المدينة تقدر بـ 380 دونمًا وتم افتتاحها عام 

2013 وبكلفة اجمالية تقدر بـ 150 مليون دوالر، وتحتوي على 150 

نوعــًا مــن االلعــاب الترفيهيــة المختلفة مــن حيث الســرعة واالرتفاع 

والحجــم ومنهــا دوالب الهــواء }عين الســليمانية{ الذي يبلــغ ارتفاعه 

90 متــرا، ويعــد االعلــى فــي الشــرق االوســط اذ ان دوالب عين لندن 

ن لعبــة ســكة المــوت تعتبر  يصــل ارتفاعــه الــى 125 متــرا، منوهــًا بــاأ

االســرع، اذ تبلغ 120 كيلو مترا في الســاعة وهي الوحيدة في البالد 

بهذه المواصفات.

ن المشروع بداأ يتطور اكـثر، اذ تم افتتاح المدينة المائية  شار الى اأ واأ

بعــد عاميــن والتــي تحتوي على مجموعــة متنوعة من االلعــاب للكبار 

والصغــار، الفتــًا الى الهندســة الجمالية للمدينة من خــالل البحيرات 

الصناعيــة والتــي تســتوعب 6000 متر مكعب من الميــاه، فضال عن 

الشالل الذي يعمل ليال مع االضواء و{النافورة الراقصة{ التي تتغير 

كل 12 دقيقة مع انغام الموســيقى، ويبلغ ارتفاع مســتوى الماء فيها 

30 متــرًا وتمتــاز بالعــرض الليــزري الليلــي الســاحر، منبهــًا الى وجود 

القاعــة المغلقــة والتــي تتميــز بكبــر حجمهــا واحتوائهــا علــى جميــع 

االلعــاب الموجــودة فــي الســاحة الخارجيــة، عــالوة علــى انهــا مبــردة 

ومكيفــة ليتمكــن الســائحون مــن دخولهــا عندمــا ال تســمح الظــروف 

الجوية بركوب االلعاب في الساحة الخارجية.

حديقة الحيوانات

فــي معظــم المــدن الســياحية يكــون هنــاك ركــن خــاص للحيوانــات 

ليستمتع السائحون بمشاهدتها، وعليه فان مدينة جافي الند صممت 

حديقــة حيوانــات بشــكل مريــح للمواطــن ليكون بالقرب مــن االليفة 

منها ويعتني بها من خالل اطعامها وتعريف االطفال ببعض صفاتها، 

وتم تصميم الحديقة بنظام }السفاري}

ولفــت محمــد الــى انــه قبــل شــهرين تــم افتتــاح حديقــة الحيوانــات 

التــي تقــع علــى مســاحة 70 دونمًا، منهــا 40 دونمًا عبــارة عن اقفاص 

واحــواض تحتــوي على مختلف انواع الحيوانات المفترســة واالليفة، 

التي تم استيرادها من مختلف دول العالم وسنستمر باستيراد انواع 

ن تكون }ســفاري{  اخــرى، فضــال عــن 30 دونمــًا تــم تصميمهــا علــى اأ

نــه في العام  ليتمكــن الســائح مــن االختــالط مع الحيوانــات، منوهًا باأ

المقبل ســيتم افتتاح منطقة الغابات التي ســتكون على مســاحة 30 

دونمًا، اذ تمت قبل 13 عاما زراعة االشجار فيها واالن اصبحت غابة 

وســيتم وضــع اقفــاص فيهــا وتكــون منطقــة مفتوحــة لمختلــف انواع 

الطيور ويتمكن السائح من التجول فيها بكل سهولة.

ة وتلفريك  كابينات سياحيَّ

بعــض الســائحين يفضلــون االقامــة داخــل مدينــة جافــي النــد ليبقــوا 

الكابينــات  بنــاء  كان  ولهــذا  ســفرتهم،  مــدة  طــول  المدينــة  ضمــن 

السياحية امرًا في غاية االهمية بالنسبة لمصممي المشروع.

ن مدينــة جافــي الند تحتــوي على 40 شــاليه وكابينة  واوضــح محمــد اأ

وكبيــرة،  صغيــرة  باحجــام  المرتفعــات  ضمــن  موجــودة  ســياحية 

مشــيرا الــى البــدء بعمليــات بناء فندق ســياحي ضمــن المدينة القامة 

الســائحين فيه وهو قيد االنشــاء، منبها الى وجود 25 مطعما وكافيه 

يــس كريــم، مبينــًا  تقــدم مختلــف انــواع االطعمــة والمشــروبات واالآ

ن }التلفريــك{ الخــاص بالمدينــة هــو االول فــي العــراق لكونــه ينقل  اأ

الســائح مــن داخل المدينــة الى قمة جبل كويزة والــذي يبلغ ارتفاعه 

عــن مســتوى ســطح البحــر 1400 متر ولكــن ارتفاعه داخــل المدينة 

500 متــر، ويتكــون مــن 38 عربــة وكل منهــا تتســع الــى 8 اشــخاص، 

ليســتمتعوا بجمــال مدينــة الســليمانية ولــه القــدرة علــى نقــل 1000 

شخص في الساعة.

 متحف الشمع 

علــى الرغم من تعدد المدن الســياحية فــي بالدنا واختالف الخدمات 

التي تقدمها، اال انها ال تحتوي على متحف للشــمع ســوى مدينة جافي 

الند.

ولفــت محمــد الــى وجــود متحــف الشــمع علــى مســاحة 2000 متــر 

وفيــه مختلــف الشــخصيات العالميــة والعربية والعراقيــة من العرب 

والكــرد، اذ يجمــع المشــاهير فــي السياســة واالدب والفــن والرياضــة 

والعلــم، ومنهــم الرئيس العراقي الراحل مام جالل الطالباني، وعدد 

مــن رؤســاء الــدول االجنبية والعربية، والشــخصيات الفنية امثال ام 

كلثــوم، انجلينــا جولــي، عبــد الحليــم حافــظ، واينشــتاين، وغيرهــم، 

وهــو المتحــف الفريد في البالد ويتكون من طابقين، مؤكدًا اســتمرار 

هم  المتحف باضافة الشخصيات كل عام من اجل معرفة االجيال باأ

الشخصيات الموجودة على مر التاريخ، منوهًا الى وجود قاعة الرعب 

التــي تحتــوي مختلف انواع االلعاب المخيفة التي تدخل الســائح في 

رواح الشريرة، ما يضفي االستمتاع لمحبي هذا النوع  عالم مليء باالأ

مــن االلعــاب، فضــال عــن احتوائهــا علــى قاعــة ســينماd( 5)لتدخــل 

المشــاهد الــى عالــم اقــرب الــى الحقيقــة التــي يراهــا لتطــور التقنيــة 

التكنولوجية.

لف سائح يوميًا   60 اأ

وبين مدير المدينة انها بما تحتويه من مرافق متعددة، تكون متكاملة 

مليونــًا  الســائحين ســنويا  اعــداد  ويبلــغ معــدل  الســائحين،  لجميــع 

ونصــف المليــون من داخل البالد ومــن كل المحافظات، عالوة على 

الســائحين من تركيا وايران وشــمال اوروبا، والمعدل اليومي يتراوح 

ن يــزداد هذا العــدد الن المدينة  الف ســائح، وطموحنــا اأ بيــن }7-4{ اآ

مصممــة الســتقبال 60 الف ســائح يوميا، الفتا الــى ان البنية التحتية 

لها تستوعب هذه االعداد من حيث عمال الخدمات والجهات االمنية 

مان والترفيه وتنوع  وتقديم مختلف النشاطات، اذ يشعر السائح باالأ

ضافة الى  الخدمــات، فضــال عن وجود خمســة مرائب للســيارات، باالإ

احتوائهــا علــى الســيارات الجوالــة داخــل المدينــة لتســهيل التنقــل، 

والتــي تتميــز بســعة مســاحتها، منبهــا الى وجــود 150 مظلة خشــبية 

علــى  عــالوة  المســاجد،  وتوفيــر  الطعــام  وتنــاول  الســياح  لجلــوس 

وجــود260 الــف متــر مربع كمناطق خضراء مزروعــة بمختلف انواع 

ن   االشــجار الدائمــة الخضــرة واالزهــار و100 دونــم }ثيــل{، متمنيــًا اأ

يزداد عدد السائحين من داخل وخارج البالد. 

ولى الوجهة االأ

و بّين رئيس كروبات الشــمال في احدى الشــركات الســياحية مهيمن 

ن وجهتنــا االولى دائما ضمن برنامجنا الســياحي الى محافظة  حامــد اأ

الســليمانية هي مدينة جافي الند الســياحية، وفقًا لطلب الزبائن، اذ 

ن المدينة  يقضي السياح فيها ما ال يقل عن اربع ساعات، مشيرًا الى اأ

متنوعة بنشــاطاتها الترفيهية ويســتمتع الســائح فيها كـثيرا، الفتًا الى 

اننا بين الحين واالخر من زيارتنا لها نجد فيها اضافة ترفيهية جديدة 

تســعد الزبائــن، مؤكــدا انها متجــددة وال يمل منها الســائح وان زارها 

اكـثر من مرة.

 انفراد جمالها

ن  واوضــح مديــر احــدى الشــركات الســياحية في البالد ياســر الغــرة اأ

تميــز مدينــة جافــي النــد بالطبيعة الخضراء وســعة مســاحتها تجعلها 

الســياحية  للمجاميــع  الســياحي  للبرنامــج  اختياراتنــا  ضمــن  مــن 

الخاصــة بشــركـتنا، مبينــًا انــه مــكان واحــد ونقضــي فيــه يومــا كامــال، 

لتنــوع النشــاطات وتوفيــر مختلــف الخدمــات التي يحتاجها الســائح، 

باالضافــة الــى مجانيــة دخــول االطفال وبعض االلعاب لهــم، وهذا ما 

ترغبــه الكـثيــر مــن االســر، اذ توفر الكـثيــر من الخصومــات للمجاميع 

السياحية من اجل تشجيعهم على زيارة المدينة بشكل دائم، مؤكدًا 

ن اغلب السياح يطلبون زيارتها لوجود التلفريك فيها، واالستمتاع  اأ

بجمالية جبل كويزة.
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خصصــت الجمعيــة العامــة لالمــم المتحــدة يــوم 23 

قدمتــه  بمــا  اعترافــًا  باالرامــل،  لالحتفــال  حزيــران 

االرملــة واطفالهــا فــي مواجهة مــرارة شــظف العيش، 

ومــن اجــل  لفــت انظــار العالم الــى واقعهــا المرير في 

ظــروف بالغــة القســوة والمعاناة االنســانية فــي اجواء 

المشــكالت الصعبة التي تختنق فيها البشــرية وتعيق 

االنتبــاه الــى واقعهــا المؤلــم من فقــر وجوع وتشــريد، 

فــي  االرهابيــة  واالعمــال  الســابقة  الحــروب  وخلفــت 

الف االرامــل، وكل  العالــم، وخصوصــا فــي العــراق اآ

هــذا فــي غيــاب احصائيــات دقيقــة وتشــريعات تحمــي 

حقوقهن في ابسط شروط الحياة.

جلهــا« المحاميــة مــروة  واوضحــت رئيســة منظمــة »الأ

عبــد الرضــا »بعــد الحــرب ضــد داعــش االرهابــي زرت 

ن التمكين الذاتي  مجموعة من االرامل لتدريبهن بشــاأ

ة وشاهدت طفلة ارملة وامًا، وحدثتني قائلة انها  للمراأ

تولــد 2006 وقــد توفــي زوجهــا قبل 3 ســنوات ولديها 

لم وبراءة  طفالن ترعاهما بمساعدة اهلها، وتحدثت باأ

حــول معاناتهــا في اثبات زواجها ونســب اطفالها، الن 

الكـثيــر مــن الزواجــات تكــون تحــت الســن القانونيــة 

وبعقــد خارج المحكمة ما يصعــب على الزوجة اثبات 

الزواج وتســتمر في سلســلة مــن المراجعات للمحاكم 

للدراســة  بالعــودة  ولديهــا رغبــة   المعنيــة،  والدوائــر 

ولكــن امكانياتهــا الماديــة ال تســمح بذلــك فهي تفضل 

طفليها واحتياجاتهما على نفسها واهدافها المشروعة، 

تلك الطفلة التي يعاملها القانون معاملة البالغة فقط 

لكونهــا تزوجــت وترملت ويطلب منها اثبات جميع ما 

الف  مــرت بــه بوثائق ال تعــي ماهيتها، ويوجــد مثلها االآ

ن بعضهــن ممــن ليــس لديهــن اطفــال فضلــن  حتــى اأ

عــدم توثيق الــزواج على الدخول في معترك المحاكم 

وصعوباتهــا فــي االثبــات، ولــو احصينــا عــدد االرامــل 

االطفال ممن هن دون الســن القانونية الدركنا حجم 

المشــكلة التــي يتناســاها االعــالم، لــذا في يــوم االرملة 

العالمي نســلط الضوء على االرامل المعيالت الطفال 

الفئــة  تلــك  تعانيهــا  التــي  اطفــال والصعوبــات  وهــن 

مــن النســاء كونهــا ال تزال شــابة في مقتبــل العمر وقد 

تتعــرض البتــزاز ومســاومات في ســبيل الحصول على 

حقــوق اثبــات زواجهــا واثبــات وجــود اطفالهــا قانونــا 

حتى ان منهن من اجبرت على الزواج بشــقيق زوجها 

خوفــا على اطفالها وســجلوا باســمه عوضــا عن والدهم 

الحقيقي«.

 

مساءلة ومحاسبة

فــي هذا الســياق قــال ا.م.د. نــوري ياســين هرزاني في 

وزارة التعليــم العالــي فــي اقليــم كردســتان العــراق: 

االرملــة بمفهومهــا الظاهــر وحقيقتهــا الصعبــة تختلف 

خر، فهــي في المجتمعــات المفتوحة  مــن مجتمــع الى اآ

والمتقدمــة وبســبب الرعايــة التــي تقدمهــا مؤسســات 

فــي  تعانيهــا  التــي  بالمشــكالت  تشــعر  ال  لهــا  الدولــة 

القيمــي  المجتمــع  نظــرة  الن  الثانيــة،  المجتمعــات 

ة االرملة تغيــرت عما كانت  كمجتمعنــا العراقــي للمــراأ

عليــه قبــل الترمــل، اذ يكــون موقعهــا حساســًا داخل 

ن تكــون حــذرة دائمــًا فــي  االســرة والمجتمــع ويجــب اأ

ســلوكها وعالقاتهــا مــع االخرين،  واشــارت عبد الرضا 

مــن  المســاءلة والمحاســبة  الــى  تعــرض االرملــة  الــى 

ة االرملة فــي مجتمعنا الى  االســرة وقــد تتعــرض المــراأ

الكـثير من المشــكالت ومنها شــعورها بالعزلة بسبب 

فقد زوجها الذي كان يلعب الدور المهم في لم شــمل 

االســرة وبفقدانــه فان جميــع المســؤوليات تقع عليها، 

االســتقرار  وعــدم  االبنــاء  بتربيــة  يتعلــق  مــا  خاصــة 

ة و هذا  النفســي وهــي حالــة صعبة جدًا بالنســبة للمــراأ

تــي بســبب نظرتهــا الــى مســتقبلها مــن دون رجــل و  ياأ

تتعــرض االرملــة فــي مجتمعنــا الــى مشــكلة اجتماعية 

اخــرى وهي عدم اســتطاعتها مواجهــة الصعوبات التي 

تعترضهــا داخــل المجتمــع كالصعوبــات االقتصاديــة 

خاصة، فضاًل عن مشــكالت اخرى قد تعيق مســيرتها 

مثــل تدخــل اهــل الــزوج بحياتهــا وضغــوط اهلهــا اذا 

كانت في عمر يسمح بالزواج ثانية.

نصافهن اإ

نصاف  يرى القاضي كاظم عبد جاسم الزيدي ضرورة اإ

االرامــل في يومهــن العالمي في كل مجتمع وخصوصا 

في المجتمع العراقي الذي تعرض للحروب واالرهاب، 

االمــر الــذي ترك عــددا كبيرا مــن االرامل، مــا يتطلب 

العمــل الحثيــث وبــذل الجهــود االســتثنائية لمواجهة 

الف  الفقــر والظلــم والعــوز والحرمــان الــذي واجهتــه اآ

االرامــل واســرهن، فضال عن اســتمرار جائحــة كورونا 

التــي تســببت بزيــادة اعداد الوفيات وترمل النســاء ما 

يجعــل اوضاعهــن اكـثــر تعقيــدا ويزيــد مــن معاناتهــن 

مــع انعــدام مصــادر الدعــم االجتماعــي واالقتصــادي 

واالســري وغيــاب التدابيــر واالجــراءات العاجلــة التي 

وتابــع  التحديــات،  مواجهــة  علــى  قــادرات  تجعلهــن 

رامــل  الزيــدي: القوانيــن العراقيــة جــاءت منصفــة لالأ

وخصوصــا قانــون االحــوال الشــخصية العراقــي رقــم 

188 لســنة 1959 المعــدل بمــا يتعلــق باســتحقاقهن 

الحمايــة  شــبكة  براتــب  شــمولهن  وكذلــك  للميــراث 

االجتماعيــة لمــن ال يتوفر لهــا مورد مالي او تقاعد وفقًا 

لقانــون الحمايــة االجتماعيــة رقــم )11( لســنة 2014 

ة يقــل عمرها عن 63  الــذي اعتبــر االرملة هي كل امراأ

ســنة وتوفى عنها زوجهــا ولم تتزوج بعد وفاته لغرض 

توفيــر االســتقرار النفســي والمــادي بمــا يؤمــن الحيــاة 

الكريمــة، كمــا ان المشــرع العراقــي قــد شــجع الزواج 

كـثر  من االرامل، اذ ال يعتبر الزواج من ارملة زواجا باأ

ي يعنــي ال يتطلــب مــن الــزوج الحصول  مــن واحــدة اأ

علــى حجــة اذن بالــزواج فــي حالــة زواجــه مــن ارملة، 

ان المشرع العراقي اصدر القرار )863( لسنة 1988 

رملة، كما تم  والذي بموجبه تمنح سلفة لمن يتزوج باأ

شــمول االرامل بتوزيــع االراضي الســكنية والقروض، 

ورغم انضمام العراق الى اتفاقية القضاء على اشــكال 

ة.  التمييز ضد المراأ

ومســاعدتهن  االرامــل  تمكيــن  الضــروري  مــن  نجــد 

داعــش  مــن  تحــررت  التــي  المناطــق  فــي  وخصوصــا 

توفيــر  لضمــان  عمــل  فــرص  وايجــاد  االرهابــي، 

الماديــة  المســاعدة  وتقديــم  االساســية  احتياجاتهــن 

الحظــر  اوقــات  فــي  وخصوصــا  الغذائيــة  والســالت 

وتخصيــص صنــدوق لتقديــم الرعايــة والدعــم الكامــل 

للنســاء االرامــل، كمــا مــن الضــروري تشــريع قانــون 

لحمايــة النســاء االرامــل يتضمــن حقوقهــن مــن قبــل 

ووضــع  االرامــل  بملــف  واالهتمــام  النــواب  مجلــس 

اجتماعيــا  لتمكينهــن  المناســبة  الحكوميــة  الخطــط 

واقتصاديا.

ساة داعش  ماأ

ة  فــي بدايــة حديثهــا حيــت رئيســة مركــز حقــوق المــراأ

االنســانية د. مهــا الصكبــان، ارامــل العالــم في يومهن 

وخصوصا االرملة في العراق، واشارت الى تزايد نسبة 

االرامل بســبب الحروب والصراعات واالضطهاد التي 

ذ يخوض الحروب بالنيابة كما حدث  يمر بها العراق، اإ

في االعوام من 1980 ولغاية ،2003 ومواجهات على 

ســاس الهويــة والديانــة والقوميــة مــن 2003 ولغايــة  اأ

اليوم ليكون العراق ســاحة حروب وتصفية حســابات 

ســاة داعش وااليزيديات  بديلــة لــدول اخرى، كذلك ماأ

والمسيحيات والمسلمات من الطائفتين، فهذا الوضع 

ة قتل  كبر للنســاء، فكم من امراأ قد تســبب بالضرر االأ

بذلــك  وتصبــح  قســريا  اختفــى  و  اأ خطــف  و  اأ زوجهــا 

الزوجة معلقة ال تعرف مصير زوجها المخطوف.

لــى ذلــك قصــور حكومــي واضــح تجــاه هــذه  يضــاف اإ

اعــداد  ن  بشــاأ رســمية  احصائيــة  توجــد  ال  اذ  الفئــة 

ن الدعــم المتوفر لبعضهن ال يلبي  رامــل وبالتالي فاإ االأ

طفالهن، واضافت الصكبان:  احتياجات معيشــتهن واأ

رامل يتم شمولهن برواتب الرعاية  ليس كل النساء االأ

و  رامــل اللواتــي لديهــن دخــل اأ ذ ان االأ االجتماعيــة، اإ

رامــل المعــوزات  مهنــة ال يتــم شــمولهن وليــس كل االأ

مشــموالت، ومن هذا المنبر نطالب الحكومة بشــقيها 

التشــريعي والتنفيــذي بانصــاف هــذه الشــريحة ماديــا 

ذ  ومعنويــا واجتماعيــا واعــادة دمجهن فــي المجتمع، اإ

مــم بمــدى تمتــع جميــع فــات المجتمع  يقــاس رقــي االأ

بالحقوق والحريات المنصوص عليها.

ة جراءات حكوميَّ  اإ

تزايــدت اعــداد االرامــل فــي العــراق بشــكل كبير جدا 

فالتعويــض  ذاتهــا،  المؤسســاتية  ليــات  االآ بقــاء  مــع 

الحكومــي المســتمر لهــذه الفئــة المقهــورة ال يتعــدى 

االعانــة الشــهرية التــي تقدمهــا وزارة العمــل لالرامــل 

الــف   450 اعلــى  كحــد  تتجــاوز  ال  والتــي  واطفالهــن 

دينــار فــي حــال كان لديهــا 6 اطفــال وهــي ال تتناســب 

باي شــكل مــع تنامي االحتياجات االســرية وال تواكب 

متطلبــات التعليــم والعيــش بكرامــة، هــذا ما صرحت 

بــه الناشــطة هنــاء حمــود عبــاس مــن شــبكة النســاء 

العراقيــات، الفتــة الى ان غالبيــة االرامل ينحدرن من 

اســر فقيــرة، اذ تترمــل الفتيــات وهــن فــي ســن مبكرة 

مســتقل  عيــش  مــورد  لديهــن  وليــس  ســنة   18 دون 

ظــل  فــي  االقتصاديــة  االرامــل  معانــاة  تكمــن  وهنــا 

بيئــة مجتمعيــة ال تنصفهــن، اذ ان بدايــة الترمــل هــي 

بدايــة للعنــف ضدهــن ابتداء مــن العنف االســري الى 

العنف المجتمعي من دون مراعاة لظروفهن النفسية 

ومعاناتهن بعد الترمل والمســؤولية التي ســتلقى على 

عاتقهن في ادارة شؤون االسرة بالكامل.

فــال بد من اجراءات حكومية مســتدامة تدعم االرامل 

اقتصاديــا واجتماعيا، فما وضــع الترمل االجتماعي اال 

نتيجة لسياسات خاطئة كن هن ضحاياها.
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ماذا جنى المصريون من
 "30 يونيو" بعد مرور 8 سنوات؟

دار السالم/ متابعة 

حداث 30 حزيران/ يونيو  حلــت يوم امس الذكرى الثامنــة الأ

2013، التــي مهــدت النقالب قائد الجيش حينهــا عبدالفتاح 

ول رئيــس مدنــي منتخب في مصــر، الرئيس  السيســي، علــى اأ

نصار السيسي "ثورة". الراحل محمد مرسي، والتي يعتبرها اأ

حالم المصرييــن التي تفجرت  ومنــذ "30 يونيــو"، تراجعــت اأ

الكريــم  بالعيــش   ،2011 ينايــر  الثانــي/  كانــون  ثــورة  مــع 

والحريــة، والعدالــة االجتماعيــة، وســلك النظــام العســكري 

يــدوه، ما جعل  الحاكــم مســلكا مغايــرا لطموحــات حتى من اأ

الكـثيرين منهم يراجعون مواقفهم ويعارضون النظام.

حــداث 30 يونيــو 2013، بعــد  ولكــن الســؤال: هــل قــادت اأ

لــى تحقيــق مكاســب حقيقيــة  مــرور 8 ســنوات عليهــا، مصــر اإ

نقذتهم من الفقر البطالة والغالء؟  استفاد منها المصريون واأ

نها تسببت في خسائر للدولة والشعب المصري؟ م اأ اأ

يــام مــن ذكــرى 30 يونيــو،  عــالم النظــام المصــري، وقبــل اأ اإ

نجــازات النظام خالل 8 ســنوات، خاصة  تحــدث طويــال عن اإ

الجديــدة  والعلميــن  داريــة  االإ كالعاصمــة  الجديــدة،  المــدن 

والجاللــة، والطــرق الجديدة والكبــاري، وكذلك حفر تفريعة 

قناة السويس.

هذه خسائر مصر

كد السياســي المصري  جابته عن التســاؤل المطروح، اأ وفي اإ

فــي  ن حجــم الخســائر المصريــة  اأ المهنــدس ســمير عليــش، 

المســتويات،  كل  وعلــى  كبيــرة،  يونيــو   30 مــن  ســنوات   8

السياسية واالقتصادية والخارجية والداخلية.

هــم الخســائر التــي منيت بهــا مصر كانــت باتفاقيات  وقــال: "اأ

بريل  ترســيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية نيسان/ اأ

تنــازل مصــر عــن جزيرتــي )تيــران  التــي نتــج عنهــا   ،2016

منيــة  وصنافيــر(، ومــا تبــع ذلــك مــن خســائر اســتراتيجية واأ

وسياسية واقتصادية". 

يضا  شار اأ المتحدث باســم "الجبهة الوطنية للتغيير" سابقا، اأ

لــى "خســائر مصــر من اتفاقيات ترســيم الحــدود البحرية مع  اإ

ســرائيل، ومــا تالهــا مــن تقســيم  قبــرص واليونــان، وقبلهمــا اإ

فــي  البتــرول والغــاز بالمنطقــة االقتصاديــة  بحــري لحقــول 

البحر المتوسط". 

كـثــر خســائر مصــر نتيجــة 30 يونيــو كانــت  نــه "مــن اأ كــد اأ واأ

ثيوبــي التــي عقدهــا السيســي في 23  اتفاقيــة مبــادئ الســد االإ

ذار/ مــارس 2015"، والتي خســرت مصــر بتوقيعها حصتها  اآ

التاريخيــة مــن ميــاه النيــل والبالغــة 55 مليــار متــر مكعــب، 

ثيوبي بملف المياه. وتواجه التعنت االإ

وداخليــا، تحــدث عليــش عن "خســارة مصــر الكبيرة بســبب 

التعديالت الدستورية الفاشية"، التي تم االستفتاء عليها في 

بريــل 2019، ومنحــت السيســي ســلطات واســعة،  نيســان/ اأ

ومنحتــه الحــق فــي حكــم البــالد حتــى عــام 2030، وزادت 

المدة الرائسية لـ6 سنوات.

عالم طوال 8 ســنوات،  لى "االنهيار الكامل لحرية االإ لمــح اإ واأ

لــى بطــش  شــارة اإ لــى جانــب بنــاء جمهوريــة الخــوف"، فــي اإ اإ

صدار  النظام العســكري الحاكــم بالمعارضيــن واعتقالهم، واإ

فــواه،  االأ وتكميــم  عــدام،  لالإ تصــل  التــي  القاســية  حــكام  االأ

عــالم، وتجريــم النشــر عبــر  وســيطرة النظــام علــى وســائل االإ

مواقع التواصل االجتماعي.

ن خسائر مصر في هذا  كد عليش اأ وفي الجانب االقتصادي، اأ

لى "الديــون الداخليــة والخارجية  طــار ال حــد لهــا، مشــيرا اإ االإ

نهــا تضاعفت 5 مرات عما كانت  الباهظــة وغير المســبوقة، واأ

عليه منذ 5 سنوات".

ول/  وســجلت ديــون مصــر الخارجيــة حتــى نهايــة كانــون االأ

ديســمبر 2020 نحــو 129.195 مليــار دوالر، ومنــذ وصــول 

دوالر،  مليــار   46 الديــن  حجــم  كان  للحكــم،  السيســي 

وتضاعفت ديون مصر، مســجلة ارتفاعا بنســبة 175 بالمئة، 

وفق صندوق النقد الدولي.

خــر مــن الخســائر، وهــو "انهيــار  لــى جانــب اآ ولفــت عليــش اإ

ثــر قــرار النظــام بتحريــر ســعر صــرف  مدخــرات المصرييــن اإ

دى  اأ والــذي   ،2016 نوفمبــر  الثانــي/  تشــرين  فــي  الجنيــه 

الرتفاع نسب الفقر بالبالد، وانهيار الطبقة الوسطى".

وتحــدث عــن "العدالــة المسيســة، نتيجة تدخل الســلطة في 

حكام القاســية بحق  الف االأ صدار اآ عمل القضاء وتوجيهه، واإ

لف معتقل مصري بالسجون منذ 8 سنوات".  كـثر من 60 اأ اأ

قامهــا النظــام منــذ  نــه حتــى المشــروعات التــي اأ لــى اأ شــار اإ واأ

30 يونيــو وتكلفــت مليــارات الــدوالرات تمت دون دراســات 

جدوى مثل تفريعة قناة السويس".

س المال والقوى  لــى ما اعتبره "تراجعــا خطيرا في راأ ولفــت اإ

مية،  خالق والسلوكيات، وازدياد نسبة االأ الناعمة، وانهيار االأ

وعــدم االهتمــام بالتعليم والصحــة، وارتفاع هجــرة العقول، 

وابتعــاد حلم الدولــة الديمقراطية المدنيــة الحديثة، وتوثيق 

نجــازات،  االرتبــاط بالصهيونيــة وعمالئهــا العرب".وحــول االإ

همهــا في الحجر ببناء مــدن وطرق وكباري  ن "اأ يــرى عليــش اأ

دارية، ومدينة الجاللة  ومشروعات للنقل لخدمة العاصمة االإ

واســتكمال  العشــوائيات،  وتطويــر  الجديــدة،  والعلميــن 

المشــروعات القديمــة مثــل متحــف الحضــارة، ومشــروعات 

الشمســية،  والطاقــة  المجــاري  ميــاه  وتدويــر  الميــاه  تحليــة 

وارتفاع مستوى التسليح".

قل قيمة ضعف واأ صغر واأ اأ

حمد رامي  القيــادي في حــزب "الحريــة والعدالة"، الدكـتــور اأ

نــه ال توجــد مكاســب لمصــر وال المصرييــن  الحوفــي، جــزم باأ

ن "الخسارة على كافة  بعد 8 سنوات من 30 يونيو، موضحا اأ

صعدة". االأ

قل قيمة، وبالجغرافيا  ضعف واأ صغر واأ ن اأ ن "مصر االآ وقال اإ

االســتراتيجي  وبالثقــل  )تيــران وصنافيــر(،  فقــدت جزيرتــي 

فقــدت جــزءا مؤثرا من مياه النيــل بناء على تنازلها عن حقها 

ة مصر  في ضمان وصول المياه لها، وهو ما لم يحدث منذ نشاأ

التي نسبت للنيل فهي هبته".

خرى  ضــاف الحوفــي: "وفــي المكانة، صــارت تابعة لــدول اأ واأ

ن "مصر  قــل منها مكانة ووزنــا"، مبينا اأ كانــت لوقــت قريب اأ

الناعمــة  قوتهــا  بمحاصــرة عناصــر  مــا  اإ يــوم  ذاتهــا كل  تفقــد 

زهر الشريف على سبيل المثال ال الحصر". كاالأ

مكانياتهــا الماديــة مــن ميــاه نيــل،  هــدار اإ لــى "اإ يضــا اإ ولفــت اأ

ليهــا ثقال  وغــاز البحــر المتوســط، وجزيرتيــن كانتــا تضيفــان اإ

استراتيجيا".

ن مصر خسرت "المؤسسات وقيمتها  وداخليا، يرى الحوفي اأ

ذا كانت مياه  ورســالتها"، متســائال عن "مبرر وجود الجيش اإ

داة  النيل تضيع وهو صامت؟ وهل حقا بات ال يتعدى كونه اأ

لحماية السلطة ضد الشعب؟".

حكامه  صبحــت اأ لمــح لمــا حــل بمؤسســات "القضاء التــي اأ واأ

داة  اأ وصــار  الشــعب  تخــدم  ال  الشــعب  باســم  تصــدر  التــي 

تنكيــل بالمعارضيــن، كما فقدت مؤسســات التمثيــل النيابي 

عمــدة الدولــة فال ســلطة  نــه "انهيــار باأ المصداقيــة"، معتبــرا اأ

و تشريعية تحظى بثقة المصريين". و قضائية اأ تنفيذية اأ

ن مــا يروجــه النظــام حــول بنــاء  كــد السياســي المصــري اأ واأ

جديــدة  وطــرق  والعلميــن  الجاللــة  ومــدن  جديــدة  عاصمــة 

يجابــا علــى المواطن، ولم تحســن  وكبــاري كـثيــرة، لــم تؤثــر اإ

معيشــته، فقــد زادت نســب الفقــر لحــد غيــر مســبوق، )60 

بالمئة وفقا لتقرير البنك الدولي عام 2019(.

ت دون رقابة يزيد احتماالت  نشاء هذه المنشاآ ن "اإ لى اأ شار اإ واأ

ن  مــوال، فضــال عــن اأ هــدار االأ الفســاد الــذي يفضــي حتمــا الإ

غلب المشــروعات لم يكن لها مردود، بما فيها المشــروعات  اأ

كبر كـتوسعة قناة السويس على سبيل المثال". االأ

ســس التي يتم تحديد  ن "هــذا طبيعي في ظل غياب االأ كــد اأ واأ

ولويات عليها لخدمة المصريين"، خاتما بقوله: "الخالصة  االأ

ن النظــام الــذي نشــاأ بطريقــة غير شــرعية )االنقالب( فشــل  اأ

و  خالقية اأ ي درجــة مــن درجات المشــروعية ســواء االأ ببنــاء اأ

نجاز".  عبر مشروعية االإ

ثمان باهظة اأ

حمــد ذكــر  اأ الدكـتــور  المصــري  الخبيــر االقتصــادي  ويعتقــد 

نه "توجد مدارس  ن "30 يونيــو كلهــا خســائر"، مضيفا اأ هللا، اأ

ليها تشــير  نتمي اإ اقتصاديــة متعــددة، ولكــن المدرســة التــي اأ

ن الحرية حجر ارتكاز وزاوية رئيســية بالنســبة لتحقيق  لى اأ اإ

التنمية االقتصادية".

العالقــات  كاديميــة  باأ االقتصاديــة  الدراســات  قســم  رئيــس 

ن االنقضــاض علــى الحريــات مــن  نــه "ولــذا فــاإ كــد اأ الدوليــة، اأ

مــل التنميــة االقتصاديــة عنــد  دا الأ خــالل 30 يونيــو، كان واأ

المصريين". 

مــا  ال بمعــدالت اإ نــه "مــن الصعــب تحقيــق تنميــة اإ وجــزم باأ

و مؤشــرات هامشــية ضعيفة دون الحرية؛ ففي دولة  وهمية اأ

المقدمــة  ساســية  االأ الخدمــات  علــى  التركيــز  يكــون  الحريــة 

مــور التــي تمس  للمواطــن كالصحــة والتعليــم وغيرهــا مــن االأ

عصب الحياة الرئيسي، والتي تشير للتنمية البشرية التي هي 

عماد التنمية".

ن "مــا حــدث بعــد 30 يونيــو كلــه خســائر بدايــة مــن  وقــال اإ

ول بحفــر تفريعــة قنــاة الســويس الــذي بلغــت  المشــروع االأ

خسائره 8 مليار دوالر، ثم توالت الخسائر بمشروعات تروج 

كـثــر منهــا للدولــة مــن بنــاء قصــور رائســية وعاصمة  للحاكــم اأ

جديدة وغيرها".

ثمــان ذلــك  ن "المواطــن دفــع اأ كــد الخبيــر االقتصــادي، اأ واأ

مــن رفاهيتــه ومعيشــته وقوتــه الرئيســي، برفــع الدعــم عــن 

كل مقــررات حياتــه بصــورة متدرجــة عــن الوقــود، والســلع 

نفــاق،  التموينيــة، والكهربــاء، وتذاكــر القطــارات، ومتــرو االأ

توبيسات النقل العام، وغيرها". واأ

مام مزيــد من التحميل علــى المواطن  وتابــع: "بالتالــي نحــن اأ

طــوال 8 ســنوات، ودفعه ليكون جيبه حجــر الزاوية لتمويل 

الموازنة العامة للدولة". 

نه "فــي المقابل لم تــؤت المؤشــرات االقتصادية  لــى اأ ولفــت اإ

بالقطاعــات  عالقــة  لهــا  ليــس  هامشــية  مــور  باأ ال  اإ ثمارهــا، 

نتاجية الرئيسية كالزراعة والصناعة، ولم تتطور الخدمات  االإ

خرت لحد كبير". المقدمة للمواطنين، بل تاأ

وختم ذكر هللا حديثه بالقول: "وبالتالي نتيجة 30 يونيو كلها 

خسائر ومغارم على المصريين وليس منها مكاسب".

سابق الزمن

كــد رئيــس حــزب "الجيــل" ومنســق  خــر، اأ وعلــى الجانــب االآ

ن السيســي  اأ حــزاب، ناجــي الشــهابي،  االئتــالف الوطنــي لالأ

المجــاالت  بــكل  نجــاز  اإ نجــازا وراء  اإ الزمــن ليحقــق  "ســابق 

االقتصادية واالجتماعية الزراعية والصناعية".

قام  ن "البدايــة مــن مجال البنيــة التحتية، والــذي اأ ضــاف اأ واأ

لى العالميــة، وقفزت  فيــه شــبكة طرق وكبــاري نقلت مصــر اإ

بها لتكون بجوار دول العالم المتقدم".

صفحتــه  عبــر  كــد  اأ فرجانــي،  نــادر  المصــري  كاديمــي  االأ

نه لو فشل انقالب 30 يونيو 2013، لكان قد  بـ"فيسبوك"، اأ

عضاء  تم اعتقال السيسي، بتهمة الخيانة العظمى، ولسجن اأ

مارات بدال من دخولهم البرلمان.  حركة تمرد الممولة من االإ

ضاف: "ولكان شــعب مصر يســتعد لالنتخابات التشريعية  واأ

والرائســية الديمقراطية الحرة الثالثــة بعد ثورة يناير2011، 

بــادة الجماعيــة التي تلت  ولكانــت مصــر نجــت من مذابــح االإ

بريــاء، ومن  حــرار االأ الف االأ االنقــالب، ومــن ســجن عشــرات اآ

عدمــوا زورا، والذيــن توفــوا  رواح العشــرات الذيــن اأ زهــاق اأ اإ

وهم سجناء". 

وواصــل حديثه: ولظلت جزيرتا تيــران وصنافير تحت العلم 

المصــري، ولظــل نهــر النيــل يفيــض ســنويا، ولصــارت مصــر 

ســعار الكهرباء  مكـتفيــة مــن الغــاز والبترول، ولمــا تفاقمت اأ

والبنزين، والنقل الجماعي، ورسوم التعليم.
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أ.د فاضل صالح السامرائي 

م. محمود صقر 

حتــى منتصف الثمانينات كان غالبية 

بنــاء الطبقــة المتوســطة  جيلنــا مــن اأ

معظــم  وكان  المقاهــي،  يرتــادون  ال 

كبــار  مــن  و  اأ الحرفييــن  مــن  روادهــا 

الســن، ومــع زيــادة وتيــرة خصخصــة 

طبقــة  ظهــرت  العــام  القطــاع 

جديــدة مــن رواد المقاهــي فــي نهايــة 

بمعــاش  خرجــوا  ممــن  الثمانينيــات 

لهــم  ســلوى  المقهــى  صبــح  واأ مبكــر، 

عــن جلوس لــم يعتادوه فــي المنزل، 

وهروبا في العادة من مشــاكل عائلية 

ت عن الوضع الجديد. نشاأ

مــن  يومــا  كــن  اأ لــم  ناحيتــي  مــن 

المدمنيــن علــى ارتيــاد المقاهــي، ولم 

و  اأ صبــا  فــي  يومــا  الفضــول  يُســقني 

شــباب للتعــرف على طعم الســجائر، 

عــرف طعمها، ولســت  ن ال اأ وحتــى االآ

حتــى من مدمني شــرب القهوة، وكان 

شــارع  نهايــة  عنــد  بيتنــا  مــن  قريبــا 

مــع  تقاطعــه  فــي  النديــم"  ســحق  "اإ

تجــاوز  بعــد  بنــات"  "الســبع  شــارع 

تقاطــع التــرام علــى يميــن القــادم من 

طاولــة  يضــع  عتيــق  مقهــى  المنشــية 

مامــه على  ِتِنــس )طاولــة بنــج بونــج( اأ

اللعبــة؛  لهــواة  ويؤجرهــا  الرصيــف 

تــردد على هــذا المقهى  ولذلــك كنت اأ

صدقاء الصبا والشباب. مع اأ

ســكندرية  اإ حيــاء  اأ فــي  المقاهــي 

الــذي  اللبــان  حــي  ومنهــا  الشــعبية، 

ت فيه، لها طابع مختلف  ولدت ونشــاأ

عــن المقاهــي ذات الطابــع الســياحي 

علــى كورنيــش البحــر، والمقاهي ذات 

مثــل  العريــق  رســتقراطي  االأ الطابــع 

"بسترودس".

وكانت وجوه رواد المقاهي الشــعبية 

نفــس  تتبــدل،  ال  اللبــان  حــي  فــي 

ن  الأ ماكــن؛  االأ نفــس  فــي  الوجــوه 

هــل  معظــم رواد تلــك المقاهــي مــن اأ

نفســهم، وبعض هــذه المقاهي  الحــي اأ

الشــعبية كان فوئيــا؛ فبعضهــا تجمــع 

مــن  القادميــن  مــن  محــددة  ماكــن  الأ

وبعضهــا  الصوامعــة،  مثــل  الصعيــد 

للنوبيين، وهكذا.

لمقهــى  الدائميــن  الــرواد  مــن  كان 

ســحق النديم" رجل نحيف  شــارع "اإ

وجهــه  علــى  الزمــان  خــط  الوجــه، 

التجاعيــد،  مــن  خاديــد  اأ النحيــف 

وتــرك له الزمــان من ذكريات الصحة 

ســنان تعلوهــا  اأ مــن  قليــاًل  والشــباب 

ُصفــرة مشــوبة بســواد، يجلــس علــى 

كرســي خشــبي قاعدتــه مــن الخــوص 

المتشابك المفرغ، ساهٌم زائغ البصر 

حــد بحديــث،  ذا بــادره اأ ال اإ ال يتكلــم اإ

يســند وجهــه علــى قبضــة يــده، ويــده 

تســتند على الســطح الرخامي لطاولة 

مربعة صغيرة عتيقة.

صدقائنا في جلســة صفاء  حد اأ بادره اأ

عطيتك مصباح  قائال: "عم "علي" لو اأ

عالء الدين، وفركـته، وطلعلك الِجْن 

وقالــك: شــبيك لبيــك، عبــدك وبيــن 

ايديك. ماذا تطلب منه.؟!"

كان رد "عــم علــي" مفاجــًا ومثيــرًا، 

قال :

العمــر  ســايبني   ... ابــن  يــا  "حقولــه: 

نــا باقــي لي  ده كلــه وجــي تطلــع لــي واأ

خطــوة علــى القبــر، ارجــع يــا ابــن ... 

للفانــوس وغــور من وشــي، خالص ما 

بقيتش عايز حاجة من الدنيا".

اســتغرقنا في الضحك، بينما كان هو 

ت ضحكاتنا  جادا غايــة الجدية، وبــداأ

تخفت مع شروده، ومع سقوط دمعة 

لى صمت،  من عينيــه تبدل الضحك اإ

وفــي لحظــة الصمــت تلــك تــردد فــي 

نهايــة  ِتتــر  صــوت  المقهــى  جنبــات 

بو العال البشــري" بصوت  مسلســل "اأ

"على الحجار":

لو مش هتحلم معايا

حلم بنفسي مضطر اأ

لكني في الحلم حتى

عمري ما هاحلم لنفسي

فتش لو كنت راح اأ

عن منصب وال جاه

صاحب الحذر واأ

ستحقش الحياة بقى ما اأ نا اأ ده اأ

وضحكة البشر

يا صاحبي يا صديقي

يا للي طريقك طريقي

عيش لنفسي نا يوم ما اأ ده اأ

ده يوم موتي الحقيقي.

عم "علي" اســتكـثر على نفســه الحلم 

خر العمر، ربما ســمع يوما بقول  فــي اآ

بو ماضي: يليا اأ "اإ

نســان في ســاعة المنى *  ســعد االإ فما اأ

ول العمر حالم في اأ جمل االأ وما اأ

النــاس،  عــم "علــي" مثــل كـثيــر مــن 

رجل مات وهو على قيد الحياة، مات 

ن يمــوت، مــات يــوم توقف عن  قبــل اأ

الحلم.

لحظــة  حيــاة،  ذاتــه  حــد  فــي  الحلــم 

نســان حتى لو لم  ســعادة يظفر بها االإ

يتحقق الحلم:

طيب المنى *  ن تكن حقًا تكن اأ منًى اإ

ال فقد عشنا بها زمنًا رغدًا واإ

حكاية حزينة على مقهى السعادة!

كلمــة  اســتعمال  داللــة  مــا   :)101( الســؤال 

نعام؟ ية سورة االأ مشتبهًا وغير متشابه في اآ

ق��ال تع��اىل يف �س��ورة الأنع��ام )َوُه��َو الَّ��ِذي 
��َماِء َم��اًء َفاأَْخَرْجَنا ِب��ِه َنَباَت ُكلِّ  اأَْن��َزَل ِمَن ال�سَّ
ا  ًرا ُنْخ��ِرُج ِمْنُه َحبًّ �َس��ْيٍء َفاأَْخَرْجَن��ا ِمْن��ُه َخ�سِ
ْخِل ِمْن َطْلِعَه��ا ِقْنَواٌن َداِنَيٌة  اِكًب��ا َوِم��َن النَّ ُمَتَ
��اَن  مَّ َوالرُّ ْيُت��وَن  َوالزَّ اأَْعَن��اٍب  ِم��ْن  ��اٍت  َوَجنَّ
ُم�ْس��َتِبًها َوَغْيَ ُمَت�َس��اِبٍه اْنُظُروا اإِىَل َثَمِرِه اإَِذا 
اأَْثَم��َر َوَيْنِعِه اإِنَّ يِف َذِلُكْم َلآََياٍت ِلَقْوٍم ُيوؤِْمُنوَن 
)99(( . ال�س��تباه هو �س��دة الت�سابه وكرثته 
بحيث يوؤدي ذلك اإىل ال�س��كال ويقال ا�س��تبه 
علي��ه الأم��ر اإذا اأ�س��كل علي��ه والتب���س ويقال 
م��ت  اأك��رث  وا�س��تبه  الِقبل��ة.  علي��ه  ا�س��تبهت 
ت�سابه وقد يوؤدي اإىل الختالط بني ال�سيئني 
بحي��ث ل ميك��ن اأن ميّيز بينهما. الت�س��ابه قد 
يكون يف وجه من الأوجه اأو يف اأمر ب�س��يط 

لكن ل ي�سل لدرجة ال�سكال وال�ستباه.
ُمَت�َس��اِبه(  َوَغ��ْيَ  )ُم�ْس��َتِبًها  تع��اىل  وقول��ه 
نف��ي لال�س��تباه والت�س��ابه فل��و ق��ال م�س��تبهًا 
وغ��ي مت�س��ابه لنف��ى ال�س��تباه لك��ن ل ينفي 
الت�س��ابه. وق��د نف��ى تع��اىل م��ا هو اأعظ��م اأي 
نفى ال�س��تباه فمن باب اأوىل ونفى الت�سابه. 
ويف اآية اأخرى يف نف���س ال�سورة قال تعاىل 
��اٍت َمْعُرو�َس��اٍت َوَغْيَ  ْن�َس��اأَ َجنَّ )َوُه��َو الَّ��ِذي اأَ
اأُُكلُ��ُه  َتِلًف��ا  ُمْ ْرَع  َوال��زَّ ْخ��َل  َوالنَّ َمْعُرو�َس��اٍت 
اَن ُمَت�َس��اِبًها َوَغْيَ ُمَت�َس��اِبٍه  مَّ ْيُت��وَن َوالرُّ َوالزَّ
��ُه َي��ْوَم  ُت��وا َحقَّ ُكلُ��وا ِم��ْن َثَم��ِرِه اإَِذا اأَْثَم��َر َواآَ
��ُه َل ُيِحبُّ اْلُ�ْس��ِرِفنَي  ��اِدِه َوَل ُت�ْس��ِرُفوا اإِنَّ َح�سَ

.))141(
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ة  هل ستعالج الطاقة النظيفة والنوويَّ

أزمة الكهرباء في العراق؟
دار السالم/ بغداد/ متابعة

علــن فيــه رئيــس المجلــس  فــي الوقــت الــذي اأ

حســان عبــد  اإ النفــط،  للطاقــة، وزيــر  الــوزاري 

عقــد  ضخــم  اأ علــى  التوقيــع  ســماعيل،  اإ الجبــار 

نتاج  نتــاج الطاقة النظيفــة، لزيادة وتعزيز االإ الإ

الوطنــي مــن هــذه الطاقــة، فضــال عــن اعــالن 

المصــادر  علــى  للســيطرة  العراقيــة  الهيئــة 

المشــعة، وجود تفاهمات مع دول لتسريع بناء 

مفاعالت نووية، ال يزال المواطن يتســاءل هل 

زمة الكهرباء المستفحلة  سنشــهد حال شــامال الأ

قــوى ركائز  فــي البلــد، خصوصــا انهــا تعــد مــن اأ

االنتاج الصناعي في العراق؟.

وبحســب بيــان لــوزارة النفــط قــال اســماعيل، 

خالل رعايته لحفل التوقيع على عقد بين وزارة 

الكهرباء وشركة مصدر االماراتية لتوليد 2000 

ميــكا واط، مــن خــالل اقامــة مشــاريع اســتثمار 

ن  للطاقــة الشمســية في وســط وجنــوب البلد: اإ

حالل الطاقة النظيفة، بدال  العراق ينفذ خطة اإ

من الطاقة المنتجة بالوقود االحفوري وبنســبة 

)20 - 25( بالمئــة مــن الطاقــة المنتجــة والتــي 

تعادل )10 - 12( كيكا واط.

ة  استغالل الطاقة الشمسيَّ

ن التوقيع مع الشــركة االماراتية،  ضــاف، اأ كمــا اأ

الرصينــة  الدوليــة  الشــركات  مــن  تعــد  التــي 

قطــاع  لتطويــر  مهمــة  خطــوة  المتخصصــة، 

الطاقــة  واســتغالل  النظيفــة  الطاقــة  اســتثمار 

الشمسية في العراق.

كــد وزيــر الطاقــة والبنــى التحتيــة  مــن جانبــه، اأ

الدائــرة  وعبــر  المزروعــي،  ســهيل  االماراتــي، 

التلفزيونيــة، دعــم حكومتــه لمشــاريع التعاون 

ن  الثنائــي فــي قطاع توليــد الطاقــة النظيفة، واأ

شــركة مصدر ستقوم بتســخير جميع امكانياتها 

الفنية والهندسية في تنفيذ هذه المشاريع.

كدت رئيس الهيئة الوطنية لالستثمار،  بدورها، اأ

همية العقد االستثماري لتوليد  ســهى النجار، »اأ

الطاقــة النظيفــة مــع الشــركة االماراتيــة، الذي 

هداف الحكومة في الحصول على طاقة  يحقق اأ

نظيفــة بكلفــة اقــل، فضــاًل عــن اعتمــاد معاييــر 

البيئة النظيفة والصحة والســالمة، كاشــفة عن 

خطــط الحكومــة لتوقيع مزيد مــن العقود التي 

تســهم فــي تعزيز الطاقــة التوليدية، وبما يغطي 

الحاجة المحلية.

وكانت الهيئة العراقية للســيطرة على المصادر 

المشــعة، قــد اعلنــت في نيســان الماضي وجود 

لبنــاء مفاعــالت  تفاهمــات مــع روســيا وفرنســا 

نووية عراقية لالسهام بحل مشكلة الكهرباء.

 تســاؤالت عــن الحلــول تســاءل المواطــن عمــر 

فاضــل: مــا هــو الوقــت الكافــي لبنــاء محطــات 

طاقــة نوويــة واخــرى للطاقــة النظيفة ليتســنى 

للمواطنين التمتع بتشغيل االجهزة الكهربائية 

المنزلية، من دون انقطاع وتذبذب التيار الذي 

ت ســناء الكعبــي  يتلــف تلــك االجهزة.بينمــا راأ

ان حــل هــذه المشــكلة قــد يســتغرق ســنوات 

اضافية، بســبب تهالــك البنية التحتيــة، وكـثرة 

التجاوزات على االســالك واالعمدة الكهربائية، 

ن المواطنيــن اعتــادوا علــى وجــود  فضــال عــن اأ

المولــدات االهليــة، التــي ســدت نقــص ســاعات 

تفكــر  وقــت  فــي  الوطنيــة،  الكهربــاء  تجهيــز 

الحكومة بمصير اصحابها اذا ما تم حل مشكلة 

الكهرباء.
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9اتجاهات الرأي 

بشار عطا كاظم

مــم والشــعوب تحتضــن  ممــا ال شــك فيــه ان االأ

ثارهــا وتعدهــا مــن الثــروات الوطنيــة،  تراثهــا واأ

والحصانــة  بالرعايــة  تحظــى  ن  اأ يجــب  التــي 

اليهــا  بالنســبة  والتــراث  االثــار  ن  واالهتمــام، الأ

مة وكشعب. سجل يؤرخ لوجودها كاأ

ويزخــر العــراق بكنوز عدة ترســم مالمــح هويته 

الوطنية عبر التاريخ، ولعل التراث هو احد تلك 

الركائز التي تشكل بمجملها هوية العراق، ويقع 

على عاتق الجميع مهمة الحفاظ عليه.

وعلــى هذا االســاس اســتحدث قســم للتــراث في 

االثــار   مؤسســة  هيكليــة  ضمــن   1979 العــام 

همية المباني الثراثية  العراقية، ونظرا لتعاظم اأ

في بغداد والمحافظات، تقرر تحويل القسم الى 

دائرة  في العام 2000 وفق قانون رقم 45  بعد 

ســيس الهيئــة العامــة لالثــار والتــراث، حيــث  تاأ

تحولــت الــى دائــرة التــراث، وحاليــا فــان دائــرة 

التــراث هي الجهة المعنيــة والمختصة الوحيدة 

فــي البــالد، التــي تعنــى بكل مــا يتعلــق بالتراث 

العراقــي مــن مواقع ومبــاٍن تراثية، ســواء كانت 

مــدارس  او  والكنائــس،  كالجوامــع  عبــادة  دور 

وخانات وحمامات ودورا سكنية وغيرها.

هميــة المحافظــة علــى التــراث مــن كونه  وتنبــع اأ

مــة بما تحتاجه مــن روح معنويــة ورموز  يمــد االأ

وطنيــة فــي لحظــات تاريخيــة قــادرة علــى خلــق 

وحدة وطنية على اختالف المذاهب والقوميات 

والمعتقدات.

ولهذه االســباب يجب اعداد اســتراتيجية شاملة 

ليس بالنهوض بالتراث العراقي فحسب، وليس 

بجعلــه  ايضــا-   - وانمــا  فقــط،  عليــه  المحافظــة 

قيمة معنوية ليســتمد الشــعب من خالله روحه 

الوطنيــة ويستشــعر وجــوده االصيــل علــى هــذه 

االرض.

ن تنفيــذ مثــل تلــك االســتراتيجية ال ينحصــر   اإ

بوزارة الثقافة والسياحة واالثار فقط، بل بدعم 

حكومي مباشر واسناد من مجلس النواب بلجانه 

الخارجيــة  كــوزارة  الدولــة  المختصــة، ووزرات 

الداخليــة وهيئــة االعــالم واالتصــاالت،  ووزراة 

وال ننســى الدور الكبير لشــبكة االعــالم العراقي 

ومرئيــة  مســموعة  امكانيــات  مــن  تمتلكــه  لمــا 

ومكـتوبــة، فضال عن  منظمات المجتمع المدني 

فــي ترويــج ثقافــة الحفــاظ علــى التــراث، بوصفه 

ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها.
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قراءات  10

نورالدين قاللة

“نــادي  الفــذ “روبــن شــارما” مفهــوم  داء  ســطورية واالآ االأ القيــادة  قــدم خبيــر     

الخامســة صباحا” على مدار عشــرين عاما، والذي يرتكز على نظام صباحي ثوري 

فضل حالة صحية،  لى اأ نتاجية، ووصولهم اإ ســاعد عمالءه على تعظيم قدارتهم االإ

وتحصين سكينتهم في عصر التعقيد المنهك الذي نعيشه حاليا.

ن  ي شــخص فــي العالــم اأ نــادي الخامســة صباحــا، نــاد مفتــوح للجميــع، يمكــن الأ

ن يدفع رســوم اشــتراك. الشــرط  ي عمــر، ودون اأ ي وقــت، وفــي اأ ليــه فــي اأ ينضــم اإ

ن تستيقظ مع الخامسة صباحا، لتكون واحدا  الرئيسي لاللتحاق بهذا النادي هو اأ

نتاجية.  ول ســاعات الصباح في بناء نهار مليء بالنشاط واالإ ممن يســتفيدون من اأ

ن تســتيقظ في الخامســة  ي نــاٍد هــذا؟ الذي لتكون عضوا فيه، ما عليك ســوى اأ فــاأ

صباحا من كل يوم، وهل هذا يكـفي؟.

صل  “نادي الخامسة صباحا” هو عنوان رواية للكاتب الكندي روبن شارما )من اأ

هنــدي( المــدرب فــي التنميــة الذاتيــة و بنــاء القــادة والتنميــة البشــرية والتطويــر. 

وشــارما صاحــب مؤلفــات شــهيرة وذائعة الصيت مثــل كـتاب “الراهــب الذي باع 

ســيارته الفيــراري”، ومــا تبعــه مــن كـتب في ذات الســياق على غــرار كـتابه “دليل 

العظمة”.

غلبيــة كـتبــه – علــى هيئــة  وجــاءت صياغــة كـتابــه “نــادي الخامســة صباحــا” – كاأ

ة(، يتنقلون من  بطال :)المليونير، المتحّدث الفــّذ ، رجل وامراأ ربعة اأ روايــة، لهــا اأ

خر، ويتعلمون على يد المليونير الكـثير من القواعد الحياتية للنجاح،  لــى اآ مــكان اإ

مما جعلهم ينجحون.

 AM Club: Own Your Morning. 5 The :صلــي للكـتــاب هــو العنــوان االأ

Elevate Your Life

باللغة العربية: نادي الخامسة صباحا: امتلك صباحك وارتق بحياتك

لى فئة قصص تطوير الذات، يقع في حدود 336 )النســخة  وينتمــي نــوع الكـتــاب اإ

مــا المفهوم الرئيســي الذي تناوله  نجليزيــة( وقــد تم نشــره في ديســمبر 2018. اأ االإ

همية االســتيقاظ اليومي المبكر في الســاعة الخامســة  المؤلــف فــي كـتابه فهو عن اأ

سمى الذين يفعلونه بـ “نادي الخامسة صباحا”. وفوائده العظمى، واأ

و بيل جيتز؟ ن تصبح مثل ستيف جوبز اأ هل تريد اأ

ربع ســنوات  بدعه مؤلفــه خالل اأ فــي هــذا الكـتــاب الــذي ســيغير حياتــك، والــذي اأ

مــن العمــل الصــارم المدقــق، ستكـتشــف عــادة االســتيقاظ المبكــر التي ســاعدت 

نجازات فذة بينما يرتقون بسعادتهم، وقدرتهم على النفع،  الكـثيرين على تحقيق اإ

ومشاعر االنغماس في الحياة خاصتهم.

و بيل جيتــز، لماذا  لت نفســك يومــا ما الفــرق بينك وبين ســتيف جوبــز اأ فهــل ســاأ

نــت ال؟؟. اذن الجواب ســتجده بشــرح  هــؤالء ناجحــون، ويضــرب بهــم المثــل، واأ

مدقــق فــي كـتــاب “نــادي الخامســة صباحــا”، فهــذا الكـتــاب يشــرح لــك عــادات 

الناجحيــن، ويظهر لك قوة االســتيقاظ مع الســاعة الخامســة والعمــل فيها، لذلك 

ن الكـثير  فبعدما ستكمل قراءة هذا الكـتاب ستجد نفسك فعال تغيرت، وستجد اأ

مور تغيرت بداخلك. من االأ

يــروي الكاتــب من خالل عصارة كـتابــه هذا، كيف تمكن المليارديرات من العالم 

بطاال من  نهم لم يولدوا اأ من بلوغ مرحلة االكـتفاء المالي، والراحة المادية، رغم اأ

مهاتهــم، ولــم يمتلكــوا مواهــب طبيعية وجينيــة جعلتهم بهذا المســتوى  جــواف اأ اأ

الذي نراه اليوم، بل ما خلق التغيير هو مثابرتهم، واســتيقاظهم في الوقت الذي 

كان فيه الكل نائما، وعدم االنشغال بمالذ الملهيات، وبداية العمل عند الخامسة 

صباحا.

بطالها القصة واأ

شخاص: يبتداأ الكاتب كـتابه بقصة لثالثة اأ

نه يحتاج لمن يحفزه ويعطيه  عمال محبط، وال يدري ما حل به، اذ اأ ول: رجل اأ االأ

ين يستلهمها. يجابية للعمل، لكنه ال يدري من اأ طاقة اإ

بــداع، وال بالتمييز في فنه، ولعله يحتاج  الثانــي: فنــان مكـتئــب، لم يعد يحس باالإ

بصمة الهام ليعوده لفنه وابداعه.

الثالــث: مليارديــر، لــه مــن الثــروات مــن طــاب، ويمتلك منــزال بقرب الشــاطئ في 

جنوب افريقيا.

ن يكون كـتاب تطوير ذات، حيث يحكي  “نادي الخامســة صباحا” هو قصة قبل اأ

الكاتــب قصة شــخصين يلتقيان بغريب يتحول لُمرشــدهما، هــذا الغريب، يحمل 

مــن الحكمــة مــا يجعلــه ُيلقــي بالنصائــح واقتباســات الناجحيــن الكـثيــر، وغريــٌب 

نــه خليط بين  و ُيقبــل الــدرج، اإ لدرجــة يجعلــه يقطــع حديثــه بتماريــن الضغــط، اأ

ن  طوار اإ ن يبدو غريب االأ شــخص هادئ ورزين، وشــخٍص محب للحياة وال يمانع اأ

كان ذلك عن قصد.

ة مقاولة،  القصــة تحكــي طريقــة انتقــال هذين الشــخصين، وهما رجل فنان وامــراأ

لــى حيــاة مفعمــة بالحيــاة واالبتكار  مــن حيــاة روتينيــة تقليديــة مليئــة بالضغــط، اإ

نتاجية، كل ذلك بمجرد انضمامهما لهذا الُمرشد الغريب والمعلم العجيب. واالإ

خير منه على التطبيق، ويشرح للقارئ مجموعة من  ويعتمد الكـتاب في الجزء االأ

ول ساعة من  ضافة للقاعدة الرئيسية في 20/20/20 لالستفادة من اأ دوات باالإ االأ

نهارك ما بين الخامســة والسادســة، والرســوم البيانية تســاعد على تســهيل الفهم 

بال شك.

فضل من 40% كل سنة 1 % يوميا اأ

بطــال القصــة في ملتقــى للتنميــة البشــرية، ينظمه  ويحكــي الكـتــاب كيــف التقــى اأ

ن يذهبا معه الى منزله  عمال ناجح يدعى سبيلبندر،  وكيف عرض عليهما اأ رجل اأ

كـثــر النــاس ابداعــا  بجنــوب افريقيــا ليطلعهمــا علــى ســر ســيجعلهما بــدون شــك، اأ

ريد منكما هو الحضور هناك مع الســاعة  خيرة: فقــط ما اأ وتمييــزا. فقــال جملتــه االأ

الخامسة.

كـثر نجاحا في  ن الرجال االأ ثــم يجمعهم قرب الشــاطئ ليكمل حديثه، فيخبرهــم اأ

شــخاص الذيــن تركــوا بصمتهم فــي التاريخ، ال يمتــازون بموهبة  العالــم، وحتــى االأ

ياها جميعا هللا عز وجل، وهي  ربانية، بل يحسنون استعمال الموهبة التي منحنا اإ

موهبة العقل، فبعقلك يمكنك صنع المستحيل، واذا استيقظت باكرا، وواظبت 

على ذلك فستمنح عقلك الطاقة الكافية على العمل بجد ومهارة.

ن تتراكم علــى ذهنك العديد من  كمــا يحدثهــم عــن قوة تصفية الذهــن، فبدال من اأ

الملهيــات، كاالطــالع علــى الهاتــف كل 10 دقائــق، وتصفــح التفاهــات، يمكنــك 

الجلــوس بعيــدا عــن كل شــيء، والعمــل علــى مشــروعك بذهــن صافــي، ونفســية 

مستقرة.

مور كـثيرة في  فضل بكـثير من القيــام باأ مــور صغيــرة كل يــوم اأ ن القيــام باأ ويقــول اأ

ن تقوم ب 40% كل ســنة،  فضل من اأ ن تقوم بـ1 % يوميا، اأ مدد زمنية متباعدة، فاأ

مر واحد لمدة 3 ساعات تقريبا يوميا وتكراره يوميا لمدة  مضيفا قوة التركيز على اأ

ن يهتم المــرء بالجانب الروحي والنفســي  نــه مــن المهــم اأ 10 ســنين. مؤكــدا علــى اأ

والعقالني والصحي، وكل ضياع في احدى هذه الجوانب تعني ضياع سنوات من 

ن كل هــذه الصفات تجتمع فــي فترة زمنية  الوصــول لمرحلــة النخبــة، والغريــب اأ

واحدة، وهي فترة الفجر.

االستيقاظ باكرًا كاالنطالق باكرا

ن كـتاب “نادي الخامســة صباحا” يتحدث عن االســتيقاظ، فقد  وعلــى الرغــم مــن اأ

دخــل الرجل الملياردير  همية النوم، وذلك عندما اأ ختمــه صاحبــه بالحديث عــن اأ

جســام توفيت  نهم محاطون باأ خبرهم اأ عمال لســرداب الموتى، واأ الفنان ورجل االأ

همية النوم في بناء شــخصية  قبــل مــات الســنين، ليشــرح لهم بالعلــم والمنطق اأ

ن االســتيقاظ باكــر كاالنطالق باكــرا في ميدان  قويــة وناجحــة. ثــم ينهــي الكـتاب باأ

خرا، وربما ال تصل  ت في الصباح، وســتصل متاأ ن بداأ الســباق، فســتصل بســرعة اإ

هملت جانب االستيقاظ باكرا. ن اأ بدا اإ اأ

 ، لى السير نحو الطريق الخطاأ مثالنا الشعبية تقودنا اإ سف الشديد بعض اأ لكن لالأ

خرا  ن تصل متاأ ثير عكســي تمامــا وتوجهنا بالقــول “اأ عندمــا تحــدد مســار حياتنا بتاأ

بدا”. ن ال تصل اأ خير من اأ

مختارات من “نادي الخامسة صباحا”

•تفوقك الشخصي، وكـفاءتك المهنية تضاعف دخلك مرتين.

مل، مهمة لبناء الشخصية. •العزلة والتاأ

•كلما زاد انحراف المجتمع عن الحقيقة زادت كراهيته للناطقين بها.

ن تعمل عماًل ال يعمله الكـثير من الناس نت بحاجة الأ •لكي تتميز فاأ

•الذكاء والقدرات متوفرة غالبًا ، المشكلة في استثمارها.

•ماهو تحسينك المستمر لحياتك؟

لى وضعية الضحية مدعاة للفشل. •االنزالق اإ

دارة التركيز لى اإ دارة الوقت، وانتقل اإ •توقف عن اإ

•مستوى االلتزام والمثابرة هو سر النجاح

وقات راحته. ذا كان يعطي الشي اأ •ال يكون المرء بطاًل عظيمًا اإ

•االنضباط الذاتي “عظلة” يمكن تقويتها باالستمرار في استخدامها

نجازات فّذة هو )العزيمة( هم مايجعلك تحقق اإ حد اأ •اأ

مر ال تواجه في صعوبات كبرى، فهو ليس تغييرا كبيرًا. ي اأ •اأ

فضــل وقت تحتاج فيه  هم واأ •حينمــا تواجــه رغبة شــديد فــي التراجع، فذلك هو اأ

لى “التقدم” اإ

بداعية. دمان التشتت تدمير لقدراتك االإ •اإ

عمــال التــي تســتهلك 20% مــن وقتــك وتحقــق 80% من  ن تتعــرف علــى االأ •بعــد اأ

ثيرًا  كـثــر تاأ عــد التركيــز علــى الـ 20% وابحــث في ثناياها عــن الـ20% االأ نجاحاتــك، اأ

فيها ثم اعمل عليه.

سالم: صالة الفجر ونادي الخامسة صباحا! االإ

عطــى اهتمامــا  ســالم اأ ن االإ نســان مســلم فــي هــذا الكـتــاب، لوجــد اأ ي اإ مــل اأ اذا تاأ

ن فيهــا يجتمــع الــروح والعقــل والنفــس والصحــة مرضــاة  كبيــرا لهــذه الفتــرة، الأ

لوجــه هللا، وتتحســن اللياقة الروحانية بشــكل رهيب، ممــا يمنحنا الطاقة للعمل 

ْيِل  َلــٰى َغَســِق اللَّ ــْمِس اإ ــاَلَة ِلُدُلــوِك الشَّ ِقــِم الصَّ واالســتمرارية. يقــول هللا تعالــى: ” اأ

سراء – 78(. وتذكر كـتب التفسير  َن اْلَفْجِر َكاَن َمْشُهوًدا”)االإ نَّ ُقْراآ َن اْلَفْجِرۖ  اإ َوُقْراآ

ن من  نــًا الأ يــة الكريمــة هــي صــالة الفجر، وســميت قراآ ن الفجــر فــي هــذه االآ ن قــراآ اأ

نها وكبير  ن، كمــا ســميت مشــهودة لبيــان فضلهــا وعظيــم شــاأ ركانهــا قــراءة القــراآ اأ

حســن حــال، بعد نومــه بالليل  نســان فيه على اأ نهــا فــي وقــت يكون االإ جرهــا، والأ اأ

عصابه وســمعه وبصــره من متاعب النهار ومشــاغل الحياة،  وراحــة بدنــه وعقله واأ

نســان يســتعيد في وقت النوم قواه البدنية والعقلية والعصبية، فيصفو عقله  فاالإ

عصابــه وتتجــدد خاليــا بدنــه، فيتجدد نشــاطه وحيويتــه بعدما كـــف لفترة  وتهــداأ اأ

ن الذهن  مناســبة عن الحركة والتفكير وقضى الليل في هدوء وســكون، وال شــك اأ

كـثــر اســتعدادا للفهــم والخشــوع مــن الذهن المرهــق بالعمل،  المســتريح يكــون اأ

ن تكــون حــال العقــل والجســم قبــل النــوم كحالهمــا بعــد  وليــس مــن المعقــول اأ

استغراقهما في نوم عميق طويل.

ربع مئة  لف واأ كـثر مــن اأ مر قبل اأ عظــم صلى هللا عليه وســلم هذا االأ وذكــر النبــي االأ

َذا ُهَو َناَم َثــاَلَث ُعَقٍد  َحِدُكــْم اإ ِس اأ ــْيَطاُن َعَلى َقاِفَيــِة َراأ ســنة عندمــا قــال: )َيْعِقــُد الشَّ

 ، َ ِن اْســَتْيَقَظ َفَذَكَر للاَّ  ، َفاْرُقــْد ، َفاإ
ٌ

 َطِويــل
ٌ

، َيْضــِرُب َمــَكاَن ُكِلّ ُعْقــَدٍة : َعَلْيــَك َلْيــل

ْصَبَح َنِشــيًطا  ْت ُعَقُدُه ، َفاأ ى اْنَحلَّ ْن َصلَّ ْت ُعْقَدٌة ، َفاإ اأ اْنَحلَّ ْن َتَوضَّ ــْت ُعْقــَدٌة ، َفــاإ اْنَحلَّ

ْفِس َكْساَلَن( رواه مسلم. ْصَبَح َخِبيَث النَّ الَّ اأ ْفِس ، َواإ َب النَّ َطِيّ

ْفِس( تمامًا كما  َب النَّ ْصَبَح َنِشــيًطا َطِيّ عجاز في قوله عليه الصالة والســالم )َفاأ واالإ

لى  ن االستيقاظ المبكر وبخاصة قبل طلوع الشمس يؤدي اإ يؤكد العلم الحديث اأ

راحة نفسية عظيمة.

لى  ني في دعوته اإ عجــاز القراآ تــي دور العلــم الحديــث ليلقي بعض الضوء على االإ وياأ

نســان بيقظــة الفجر،  االســتيقاظ المبكــر فيبيــن جانبــا مــن الفوائــد التي يجنيها االإ

وزون  على نسبة لغاز االأ ية الكريمة، حيث تكون اأ ويكشف عن المزيد من معنى االآ

في الجو عند الفجر، وتقل هذه النسبة تدريجيا حتى تضمحل عند طلوع الشمس، 

ثير مفيد للجهــاز العصبي،  ولهــذا الغــاز في حــدود النســبة الطبيعية المقدرة لــه تاأ

نســان فــي الصباح الباكر في  ومنشــط للعمــل الفكــري والعضلي، بحيث يجعل االإ

ن  نســان قد اســتطاع بخبرتــه العملية اأ ذروة نشــاطه الفكــري والعضلــي، ولعل االإ

يستشعر نشوة ال مثيل لها عندما يستنشق نسيم الفجر العليل.

كبر مــا يمكن  شــعة الشــمس اأ شــعة فــوق البنفســجية القادمــة مع اأ تكــون نســبة االأ

شــعة التي تحث الجلد على تكويــن فيتامين د، الالزم لنمو  عنــد الشــروق، وهــي االأ

العظام وتقويتها.
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كيف ستؤثر انتخابات إيران الرئاسية 

على مصير الصفقة النووية؟
دار السالم/ متابعة 

سئلة جديدة حول  ن فوز رئيســي يطرح اأ قالت صحيفة روســية اإ

كيفية تجاوز تعقيدات المباحثات في فيينا- جيتي

نــه مع  يزفســتيا" الروســية تقريــرا، جــاء فيــه اأ نشــرت صحيفــة "اإ

نهايــة جولــة جديــدة مــن المفاوضــات حــول البرنامــج النــووي 

ن  يرانية، ينتظر اأ يرانــي، وانتخاب رئيس جديــد للجمهورية االإ االإ

جندة المحادثــات ومواقف مختلف  تكــون هنالــك تعديالت في اأ

حياء خطة العمل الشاملة المشتركة، بين  جل اإ طراف، من اأ االأ

يران ودول خمسة زائد واحد. اإ

وتقــول الصحيفــة في تقريرها الذي تابعت دار الســالم ترجمته، 

ن بالده مســتعدة  براهيــم رئيســي يدعي اأ ن الرئيــس المنتخــب اإ اإ

للعودة لالتفاق السابق، لكنه في نفس الوقت يرفض االتصاالت 

نــه كان قد وعد  مريكــي جو بايدن، رغم اأ المباشــرة مــع نظيــره االأ

في حملته االنتخابية بجعل استعادة االتفاق النووي واحدة من 

ولوياته في السياسة الخارجية. اأ

براهيم رئيسي، المحسوب على القوى  ن فوز اإ وتتوقع الصحيفة اأ

ســئلة جديــدة حول كيفيــة تجاوز  يــران، يطرح اأ المحافظــة فــي اإ

التعقيــدات الكبيــرة التــي تمــر بهــا المحادثــات حــول البرنامــج 

يراني بعد عودة الواليات المتحدة لطاولة المفاوضات. النووي االإ

ن رئيســي ســوف يتولى منصبــه بداية من  لــى اأ وتشــير الصحيفــة اإ

صالحــي حســن روحانــي،  ب خلفــا للرئيــس االإ غســطس/ اآ شــهر اأ

فــي  النــووي الموقــع  حيــاء االتفــاق  اإ عــادة  الــذي كان يســعى الإ

دارة الرئيس دونالد  2015، والــذي تــم التخلــي عنه مــن طــرف اإ

ترامب في 2018.

ن انتخــاب رئيس  وبحســب الصحيفــة، تــرى الواليات المتحــدة اأ

يرانية، باعتبار  ي تغيير في السياسة والمواقف االإ جديد ال يعني اأ

علــى علــي خامنئــي هــو الحاكــم الفعلــي للبالد. في  ن المرشــد االأ اأ

الخارجيــة،  باســم وزارة  المتحــدث  برايــس،  نيــد  المقابــل كان 

قناع كل  كــد فــي يــوم 21 حزيــران/ يونيــو رغبة بــالده فــي اإ قــد اأ

طراف بااللتزام ببنود اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة. االأ

نعــاش االتفــاق النووي  ن اإ مريكــي اأ ضــاف هــذا الدبلوماســي االأ واأ

هــو فرصة لواشــنطن للحصول على قنــوات جديدة للضغط على 

خرى، من بينها البرنامج الصاروخي، ودعم  طهــران في ملفــات اأ

لى جانب قضايا  رهابيــة، اإ منظمــات تعتبرهــا الواليات المتحدة اإ

نسان. حقوق االإ

شروط غير مقبولة

ن واشــنطن قد تواجه بعض الصعوبات في  لى اأ تشــير الصحيفة اإ

براهيم رئيســي عّبر  ن اإ ولهــا اأ يرانــي، اأ حــراز تقــدم فــي الملــف االإ اإ

بعيــد انتخابــه عــن رفضــه لتوســيع نطــاق بعــض بنــود االتفــاق؛ 

مريكييــن  هميــة الســماح للمفتشــين االأ ذ تؤكــد واشــنطن علــى اأ اإ

ن خطــة العمــل  يرانيــة، رغــم اأ ت النوويــة االإ بالدخــول للمنشــاآ

ن ممثلــي الوكالــة  الشــاملة المشــتركة تتضمــن بنــدا ينــص علــى اأ

الدولية للطاقة الذرية هم فقط المخولون للقيام بهذه المهمة.

مام اســتعداد طهران  خــر اأ ن هنالــك عائقــا اآ وتضيــف الصحيفــة اأ

ول رئيس تسلط عليه عقوبات  ن رئيسي هو اأ للحوار، يتمثل في اأ

مريكيــة قبــل وصولــه للرائســة. وهــذا قــد يعرضه لمشــاكل عند  اأ

مــم المتحدة على ســبيل  لقــاء خطابــات فــي االأ الســفر للخــارج الإ

صرارهما على  بيض ووزارة الخارجية اإ كد البيت االأ المثال. وقد اأ

عدم رفع هذه العقوبات الشخصية ضد رئيسي، التي فرضت في 

نسان. عهد ترامب بناء على اتهامات بانتهاك حقوق االإ

ن نتائج جوالت المحادثات الماضية في فيينا،  وتــرى الصحيفة اأ

طراف في بعض الفترات، كلها  وغيــاب التواصــل بين مختلف االأ

مظاهــر ال تبعــث علــى التفــاؤل. وتعمل بعثات الدول الوســيطة 

لمانيا وفرنسا والصين،  في هذا االتفاق، وهي روسيا وبريطانيا واأ

نه ال  مريكي، حيث اإ علــى تنظيم مشــاورات منفصلة مع الوفــد االأ

يرانيين. مريكيين واالإ ي مفاوضات مباشرة بين االأ تدور اأ

فــي مؤسســة  الباحــث  وتنقــل الصحيفــة عــن كريــم ســاجابور، 

ن فريق الرئيس بايدن بات في  كارنيجي للسالم الدولي، قوله: "اإ

ن على  مريكية االآ دارة االأ وضع ال يحســد عليه، وربما ســتعمل االإ

تكـثيــف جهودهــا لمراجعــة بنــود االتفــاق النــووي، قبل تســليم 

براهيم رئيســي، ووصول فريق جديد من السياسيين  الســلطة الإ

المحافظين".

ن الواليات المتحدة لن تكون قادرة، على  كما يعتقد ســاجابور اأ

ضافية تتجاوز بنــود االتفاق  يــران علــى القيام بتنــازالت اإ رغــام اإ اإ

فرخــاد  السياســي  الباحــث  عــن  الصحيفــة  نقلــت  صلي.كمــا  االأ

لقــاء خطابات  ن رئيســي يســتطيع بالطبع اإ براهيمــوف قولــه: "اإ اإ

نه يعتبر  وروبييــن، الأ عدائية ضد شــركائه الغربيين، والســيما االأ

مريكييــن لالتفــاق النــووي،  عــادة االأ ي جهــد الإ نهــم ال يبذلــون اأ اأ

ي  لكنــه فــي نفس الوقت يتوجــب عليه الحذر وعدم التورط في اأ

وروبيين ذريعة  مريكييــن واالأ مشــاكل جديــدة، حتــى ال يمنــح االأ

حياء االتفاق النووي". لصرف النظر عن اإ

ن حــل الخالفــات بيــن الطرفيــن يخدم  ويضيــف هــذا الباحــث اأ

يــران بشــكل كبيــر، وهــو يعــد حاجــة ملحــة لتحســين  مصلحــة اإ

ن من تدهور اقتصادي  يراني، الذي يعاني االآ ظروف المجتمع االإ

يمنــح  ســوف  االتفــاق  هــذا  حيــاء  اإ فــي  النجــاح  ن  اأ كمــا  كبيــر. 

ضافيــة ضــد خصومهــم  يــران بعــض النقــاط االإ المحافظيــن فــي اإ

ن ينجحوا  صالحييــن والقــوى المعتدلة، الذين خرجــوا قبل اأ االإ

في استعادة هذا االتفاق.



منـــــــابـــر

علي الصالبي

طــول قصــة  براهيــم – عليــه الّســالم – هــي اأ ّن قصــَة اإ    اإ

 – الّســالم  عليــه   – موســى  ســيدنا  قصــة  بعــد  نيــة  قراآ

ياتهــا نزلت مبكرة في  ن اآ ومســاحتها تزيــد عن الجزء، واإ

واخــر المرحلــة  المرحلــة المكّيــة واســتمر نزولهــا حتــى اأ

خذت هذه  براهيــم التي اأ ن قصة اإ المدنّيــة، وهــذا يعنــي اأ

خــذت هــذه  الكريــم، واأ ن  القــراآ فــي  الكبيــرة  المســاحة 

الفتــرة الزمنية في نزول الوحي لها دور كبير في تحقيق 

ن الكريم ومقاصده، والتي نذكر منها: هداف القراآ اأ

على للبشر: ٌ اأ
براهيم – عليه الّسالم – َمَثل 1.اإ

براهيــم – عليــه الّســالم – عــن مالمــح  كشــفت قصــة اإ

ن تكــون المثل  الشــخصية الســوّية القــدوة التــي ينبغي اأ

ــي َجاِعُلَك  ِنّ ســالم، قــال تعالى: }اإ علــى في االلتزام باالإ االأ

ْبَراِهيَم   اإ
نَّ َماًمــا{ [البقرة:124]، وقال تعالــى: }اإ ــاِس اإ ِللنَّ

ِذي  ْبَراِهيَم الَّ ــًة{ [النحل:120]، وقال تعالــى: }َواإ مَّ أ
َكاَن ا

ى{ النجم:37. َوفَّ

براهيم – عليه الّسالم – رمزًا من رموز التوحيد  صبح اإ اأ

فــي عصــره، وفــي كل العصــور، قــال تعالــى: }َوَجَعَلَهــا 

ُهْم َيْرِجُعوَن{ الزخرف:28. وقد  َكِلَمًة َباِقَيًة ِفي َعِقِبِه َلَعلَّ

براهيــم بنيــه وذريتــه بتلــك الكلمة، فاســتجابوا  وصــى اإ اأ

جيال مــن بعده، وظلت كلمة  لى االأ بالغها اإ لــه وقامــوا باإ

عقابه وقام عليها من  ال هللا” متصلة في اأ له اإ التوحيد “ال اإ

خير  بعده رســل متصلون ال ينقطعون حتى كان ابنه االأ

بنائه به  شــَبه اأ ســماعيل – عليه الّســالم – واأ من نســل اإ

محمــد )صّلــى هللا عليــه وســّلم( خاتم الرســل الــذي دعا 

 وجل، وحارب الكـفر 
ّ

فراد العبادة هلل عز لى التوحيد واإ اإ

شكاله. نواعه واأ والشرك بكل اأ

2.التوحيد الخالص:

نبياء  ن دين االأ براهيم – عليه السالم – باأ ظهرت قصة اإ اأ

جميعــًا هــو التوحيــد الخالــص والدين الحنيــف من لّدن 

براهيــم – عليــه الّســالم – حتــى محمــد )صّلى هللا عليه  اإ

حســن  نه اأ وســّلم(، وهذا يعمق ثقة المســلمين بدينهم اأ

ْبَراِهيــَم{ [الحــج:78]،  ِبيُكــْم اإ ــَة اأ ديــن، قــال تعالــى: }ِملَّ

 ِ ْســَلَم َوْجَهــُه ِلَّ ْن اأ
ْحَســُن ِديًنــا ِممَّ وقــال تعالــى: }َوَمــْن اأ

ْبَراِهيَم َحِنيًفا{ [النساء:125]. َة اإ َبَع ِملَّ َوُهَو ُمْحِسٌن َواتَّ

ُم{ [يوســف:40]، وبّينت  يُن اْلَقِيّ وقــال تعالى: }َذِلَك الِدّ

ي انحراف عــن التوحيد الخالص يفقد  ن اأ يضــًا اأ القصــة اأ

نبيــاء حتــى ولــو كانــوا حقيقــة مــن  نســان صلتــه باالأ االإ

بيه  براهيــم – عليــه الّســالم – يتبراأ مــن اأ صلبهــم فهــذا اإ

ُه َعُدوٌّ  نَّ َن َلُه اأ ا َتَبيَّ عندمــا انحــرف من دينه التوحيد: }َفَلمَّ

{ [التوبــة:114]، فكيــف بالمنحرفيــن عــن  اأ ِمْنــهُ
ِ َتَبــرَّ ِلَّ

جيال الالحقة؟. براهيم – عليه الّسالم – في االأ دين اإ

براهيــم – عليه الّســالم – ردًا على  وهكــذا تكــون قصــة اإ

المشــركين  كالعــرب  التوحيــد  ديــن  عــن  منحــرف  كل 

واليهــود والنصــارى الذيــن انحرفــوا عــن رســالة موســى 

ضفاء  وعيســى – عليهما السالم – واســتغّلوا الدين في اإ

شيء من القدسية عليهم لقيادة البشرية.

ن هؤالء  براهيــم – عليه الّســالم – اأ ثبتــت قصــة اإ ولقــد اأ

تباعــه مــن وَرثتــه،  براهيــم وال مــن اأ ليســوا علــى ديــن اإ

ن الورثة  براهيــم عليه الّســالم؛ الأ ي صلة باإ وليــس لهــم اأ

قــال  يمانيــة فقــط،  الوراثــة االإ براهيــم هــي  الحقيقيــة الإ

ل عمران:68].  ْبَراِهيَم{ [اآ اِس ِباإ ْوَلى النَّ  اأ
نَّ تعالى: }اإ

براهيم عليه الّسالم والمسلمين: 3.عمق العالقة بين اإ

براهيــم – عليــه الّســالم –  عّمقــت القصــة الّصلــة بيــن اإ

نبياء ســيدنا  تباع خاتم االأ نبياء وبين المســلمين اأ بي االأ اأ

ن  براهيــم في القراآ محمــد عليــه الصالة والســالم، فُذكر اإ

الكريــم تكــرر تســعًا وســتين مــرة فــي خمــس وعشــرين 

ســورة مكّيــة ومدنّيــة، ومشــاهد قصتــه موزعــة فــي ثنايــا 

ن الكريم على مدى ســبعة عشــر جزءًا، وهذا يعني  القراآ

براهيــم – عليــه الّســالم – حاضــٌر فــي الذهــن  نَّ ِذكــر اإ اأ

نــه رمــز مــن رمــوز  بــدًا؛ الأ ال يغيــب عــن ذاكــرة المســلم اأ

المســلمين  وقــدوة  ســالم  االإ رمــوز  مــن  ورمــز  التوحيــد 

براهيم – عليه  جميعــًا، ويؤكد هــذا التعقيب على قصة اإ

نعــام مخاطبًا محمــدًا )صّلى هللا  الّســالم – فــي ســورة االأ

ُ َفِبُهَداُهــُم  ِذيــَن َهــَدى للاَّ وَلِئــَك الَّ
أ
عليــه وســّلم( فقــال: }ا

ن  نعــام:90]، وهــذا المعنــى مــا قصــده القــراآ اْقَتــِدِه{ [االأ

يًقــا  ــُه َكاَن ِصِدّ نَّ ْبَراِهيــَم اإ َتــاِب اإ الكريــم: }َواْذُكــْر ِفــي اْلكـِ

ا{ [مريم:41]. َنِبيًّ

4.صفات المالئكة ووظائفهم:

براهيــم – عليــه الّســالم –  كشــفت لنــا قصــة الخليــل اإ

عــن بعــض صفــات المالئكــة ووظائفهم، وهــذا جزء من 

يمان بالمالئكة”، وهذه الصفات  ســالمية “االإ عقيدتنا االإ

تى رســل هللا  براهيم عندما اأ ظهــرت فــي مشــهد ضيــوف اإ

ســحاق” – عليــه  العليــم “اإ بالغــالم  براهيــم  اإ يبّشــرون 

الّســالم – وراءه “يعقــوب” – عليــه الّســالم -، فالقصــة 

وعندهــم  يشــربون  وال  كلــون  ياأ ال  المالئكــة  ن  اأ ثبتــت  اأ

نســان، وهــم عبــاد  القــدرة علــى التشــّكل علــى صــورة اإ

مرهم ويفعلون ما يؤمرون،  مكرمــون ال يعصــون هللا ما اأ

وغير ذلك من الصفات.

لى هللا: همية الحوار والهجرة في الدعوة اإ 5.اأ

ن تزودنا  براهيــم – عليــه الّســالم – اأ اســتطاعت قصــة اإ

لى  براهيــم في مجــال الحوار والدعــوة اإ بتجــارب قّيمــة الإ

وامــره، فهــو القــدوة منــذ صغــره وحتى  هللا، وااللتــزام باأ

خريــن تربوا على  يضــًا زودتنــا بتجــارب قيمة الآ الكبــر، واأ

بنائــه، فالقصة  براهيــم – عليــه الّســالم – كزوجه واأ يــد اإ

نهــا مدرســة للتربيــة  ن هــذه العائلــة مباركــة، واأ ثبتــت اأ اأ

عــن  مــن محاضنهــا، ال نســتغني  ســالمية، ومحضــن  االإ

هــذه  ومّيــزة  ســالمية،  اإ تربيــة  ي  اأ فــي  بــدًا  اأ مناهجهــا 

ّنهــا خالصــة لوجــه هللا الكريــم ونابعــة مــن  اأ التجــارب 

ّنها تجــارب متنوعة جرت  خــرى: اأ عقيــدة ثابتــة، ومّيــزة اأ

راٍض مختلفة وفي بيات مختلفة لشــخصية ســوّية  على اأ

براهيم الوعي عند  قدوة للمسلمين، وهكذا تعّمق قصة اإ

كـثر من مجال. المسلمين وتزيدهم خبرة في اأ

6.صلة المسلمين ببيت المقدس:

براهيم – عليه الّسالم – صلة المسلمين    ُتعّمق قصة اإ

ببيــت المقــدس، وتجعلــه جــزءًا مــن عقيــدة المســلمين 

حوال، فقد  ي حال من االأ التــي ال يمكــن التنازل عنها بــاأ

لى بيــت المقدس وما حولها  براهيــم من العراق اإ هاجــر اإ

واستقّر فيها، وعاش بين ربوعها، ومات فيها ودفن فيها، 

ومــكان قبــره ثابــت فــي مدينة الخليــل، ومن فلســطين 

لــى مصر  براهيــم – عليــه الّســالم – اإ انطلقــت رحــالت اإ

كـثر الرحالت  لى غيرها مــن البلــدان، واأ لــى الحجــاز واإ واإ

تكرارًا هي رحالته من فلسطين ومكة المكّرمة؛ ليتفّقد 

مره هللا  ابنــه وزوجــه هناك، وليؤدي فريضة الحج التي اأ

براهيم  راه مناســكها، فهــذه الرحالت المتكــررة الإ بهــا واأ

– عليــه الّســالم – عّمقــت الصلــة بيــن المســجد الحرام 

صبحت جــزءًا من  قصــى المبــارك بحيــث اأ والمســجد االأ

و التفريط بها  عقيــدة المســلمين ال يجــوز التنــازل عنهــا اأ

بدًا. اأ

ن الكريم من عند هللا: ن القراآ ثبات اأ 7.اإ

ن الكريــم مــن عنــد هللا  ن القــراآ براهيــم بــاأ ثبتــت قصــة اإ اأ

ثباتات – على ســبيل  العليــم الخبيــر، ونســّجل بعض االإ

تي: المثال -كما ياأ

براهيــم مــع بعــض رغــم  – عــدم تناقــض مشــاهد قصــة اإ

اختــالف مواضيــع الســور التــي ذكرتهــا، ورغــم اختــالف 

الفترة الزمنية التي نزلت فيها، وهذا يدل داللة واضحة 

ن الكريم من عند هللا كما قال سبحانه وتعالى:  ن القراآ اأ

ِثيًرا{  ِ َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتاَلًفــا كـَ }َوَلــْو َكاَن ِمــْن ِعْنــِد َغْيــِر للاَّ

النساء:82.

– هــذا التناســق العجيــب بيــن كل مشــهد مــن مشــاهد 

مــن حيــث  التــي ذكرتــه  الســورة  براهيــم وبيــن  اإ قصــة 

ن الكريم  ن القراآ الموضوع والّســبك في السياق، يؤكد اأ

عجاز. ن هذا التناسق ضرٌب من االإ من عند هللا؛ الأ

8.االستفادة من سنن هللا وحسن التعامل معها:

براهيــم بعــض الســنن والقوانيــن، وعلى  ظهــرت قصــة اإ اأ

سبيل المثال:

نبياء وتعّرضهم لالبتالء سنة وقانون. نَّ تكذيب االأ اأ

خرة. ض في الدنيا وفي االآ ي تضحية في سبيل هللا تعوَّ اأ

ال بعــد االبتالء  تــي اإ رض والنصــر ال ياأ نَّ التمكيــن فــي االأ اأ

والجهد والمعاناة.

براهيم  همية قصة اإ ن هذه النقــاط الثمانية الأ خيــرًا، فاإ واأ

ن الكريم ُذكرت على ســبيل المثال ال الحصر؛  فــي القــراآ

نية جاء في مكانه  ن كل مشهد من مشاهد القصة القراآ الأ

كـثر من  ليعالــج حالــة معينــة فــي واقع الحيــاة ويحقــق اأ

كـثر من مقصد . هدف واأ
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الحقوق المشتركة بين الزوجين
حمد شاهين د. اأ

     

واًل- حقوق الزوجة على زوجها: اأ

العالقــة بين الزوجين تقوم علــى المودة والرحمة، 

الزوجيــة  فالحيــاة  واالحتــرام،  والتعــاون  التفاهــم 

شــركة بيــن الزوجيــن، يديرهــا الزوج بالتشــاور مع 

ْن  ْن َخَلَق َلُكم ّمِ َياِتِه اأ زوجتــه، قال تعالى: ﴿َوِمــْن اآ

ًة  َودَّ َلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكم مَّ َتْســُكُنوا اإ ْزَواًجا ّلِ نُفِســُكْم اأ اأ

ُروَن )21(﴾  َقــْوٍم َيَتَفكَّ َياٍت ّلِ نَّ ِفــي َذِلــَك اَلآ َوَرْحَمــًة اإ

)الــروم(، وكل واحــد مــن الزوجيــن لــه حــق علــى 

خر. الطرف االآ

وهذه بعض الحقوق العامة للزوجة على زوجها:

و  1-المهــر: وهو حقها الشــرعي بمجرد العقد عليها اأ

ة.  ســالم للمراأ الدخــول بهــا، وهو لون مــن تكريم االإ

ِنْحَلــًة﴾  َصُدَقاِتِهــنَّ  َســاء  النَّ ُتــوْا  ﴿َواآ تعالــى:  قــال 

قارب  حد من االأ ية 4) ، فال يجوز الأ )النســاء: من االآ

ال برضاهــا، قــال  ة اإ خــذ شــيًا مــن مهــر المــراأ ن ياأ اأ

ْنُه َنْفًســا َفُكُلوُه  ن ِطْبَن َلُكْم َعن َشــْيٍء ّمِ تعالى: ﴿َفاإ

ية 4) ِريًا﴾ )النساء: من االآ َهِنيًا مَّ

الطعــام  مــن  تحتاجــه  مــا  عطاؤهــا  اإ ي  اأ 2-النفقــة: 

والشــراب والعالج والكســوة والســكن على حسب 

مكانــات الــزوج مــن العســر واليســر، قــال تعالــى:  اإ

﴿َوعَلى اْلَمْوُلوِد َلُه ِرْزُقُهنَّ َوِكْســَوُتُهنَّ ِباْلَمْعُروِف﴾ 

ية 233(، وقال تعالى: ﴿ِلُينِفْق ُذو  )البقــرة: مــن االآ

َتاُه  ا اآ
ن َسَعِتِه َوَمن ُقِدَر َعَلْيِه ِرْزُقُه َفْلُينِفْق ِممَّ َسَعٍة ّمِ

ية 7(، وفي الحديث: "ولهن  ﴾ )الطالق: من االآ ُ للاَّ

نفــاق  بالمعــروف". واالإ عليكــم رزقهــن وكســوتهن 

فضــل النفقــات ويثــاب  والد مــن اأ علــى الزوجــة واالأ

نفقته في  الرجــل على ذلك، وفي الحديــث: "دينار اأ

نفقته في رقبة، ودينار تصدقت  سبيل هللا، ودينار اأ

عظمها  هلك، اأ نفقته على اأ به على مسكين، ودينار اأ

هلك". نفقته على اأ جًرا الذي اأ اأ

ن يجعــل لزوجتــه ســكًنا مناســًبا، على  3-الســكن: اأ

ْســِكُنوُهنَّ ِمْن  قــدر ســعته وقدرته، قــال تعالــى: ﴿اأ

ية 6(. ن ُوْجِدُكْم﴾ )الطالق: من االآ َحْيُث َسَكنُتم ّمِ

ن يكون حسن  4-حسن العشرة: يجب على الزوج اأ

الخلــق مــع زوجته حتى يكســب مودتهــا وحبها له، 

الطيبــة، وطالقــة  بالكلمــة  يكــون  الخلــق  وحســن 

ِباْلَمْعــُروِف﴾  تعالــى: ﴿َوَعاِشــُروُهنَّ  قــال  الوجــه، 

ية 19(، وفي الحديث: "اســتوصوا  )النســاء: مــن االآ

بالنســاء خيــًرا"، وكان النبــي صلــى هللا عليه وســلم 

هله، وفي الحديث: "خيركم  حسن الناس عشرة الأ اأ

هلي" ، نا خيركم الأ هله، واأ خيركم الأ

يهــا،  راأ احتــرام  الخلــق  حســن  ومــن   .1

خطــاأ  اأ ذا  اإ ليهــا  اإ خطائهــا، واالعتــذار  اأ عــن  والعفــو 

هلها، من خــالل الثناء  ن يكرمهــا في اأ فــي حقهــا، واأ

الزيــارات،  ومبادلتهــم  محاســنهم،  وذكــر  عليهــم، 

والتهنئة في المناسبات.

ن وجد فراًغا، وكانت  2.يشــاركها في عمل البيت، اإ

لديه القدرة، ســئلت الســيدة عائشــة )ما كان النبي 

صلــى هللا عليــه وســلم يصنع فــي بيتــه؟ قالت: كان 

ذا  فــاإ هلــه،  اأ تعنــي خدمــة  هلــه،  اأ مهنــة  فــي  يكــون 

لى الصالة(. حضرت الصالة خرج اإ

ضــرار بالزوجــة، مــن الناحيــة النفســية  5-عــدم االإ

والبدنية.

قامــة  3. 7مســاعدتها فــي المحافظــة علــى دينهــا، باإ

الفرائــض، وترغيبها في النوافــل، وتعليمها الحالل 

ســالمية العامــة، قــال تعالــى:  داب االإ والحــرام، واالآ

ْهِليُكْم َناًرا﴾  نُفَســُكْم َواأ َمُنوا ُقــوا اأ ِذيــَن اآ َهــا الَّ
يُّ ﴿َيــا اأ

ْهَلَك  ُمْر اأ يــة 6(، وقال تعالــى ﴿َواأ )التحريــم: من االآ

ية 132(. اَلِة َواْصَطِبْر َعَلْيَها﴾ )طه: من االآ ِبالصَّ

ن يمازحهــا ويالطفهــا بين الحين  10- اأ  .4

والحيــن، كان صلــى هللا عليــه وســلم يفعــل ذلــك 

مــع الســيدة عائشــة فكان يقــول لها: "يــا عائش هذا 

جبريل يقرئك السالم. قلت: وعليه السالم ورحمة 

نها  هللا، قالــت: وهــو يــرى ما ال نرى"، وعن عائشــة اأ

كانت مع النبي صلى هللا عليه وسلم في سفر قالت 

)فســابقته فســبقته على رجلي، فلما حملت اللحم، 

سابقته فسبقني، فقال "هذه بتلك السبقة" .

ثانيًا: حقوق الزوج على زوجته:

ن الرجل  1-وجوب الطاعة في غير معصية: حيث اإ

ة، فــي التوجيــه والرعايــة والنصح،  قــوام علــى المراأ

ِبَمــا  َســاء  َعَلــى الّنِ اُمــوَن   َقوَّ
ُ

َجــال قــال تعالــى: ﴿الّرِ

ِمــْن  نَفُقــوْا  اأ َوِبَمــا  َبْعــٍض  َعَلــى  َبْعَضُهــمْ  للّاُ  ــَل  َفضَّ

ية 34(. ْمَواِلِهْم﴾ )النساء: من االآ اأ

هــداف  2-تلبيــة نــداء الفطــرة عنــد الرجــل: فمــن اأ

اللــذة  ونيــل  الوطــر،  قضــاء  الرجــل  عنــد  الــزواج 

ْن َخَلَق  َياِتــِه اأ وتحصيــل الولد. قــال تعالى: ﴿َوِمْن اآ

َلْيَها﴾ )الروم:  َتْســُكُنوا اإ ْزَواًجــا ّلِ نُفِســُكْم اأ ْن اأ َلُكــم ّمِ

ْن  ية 21(، وقــال تعالى: ﴿َوللّاُ َجَعَل َلُكم ّمِ مــن االآ

ْزَواِجُكــم َبِنيــَن  ــْن اأ ْزَواًجــا َوَجَعــَل َلُكــم ّمِ نُفِســُكْم اأ اأ

ية 72(. َوَحَفَدًة﴾ )النحل: من االآ

ي بحســن  3-معاشــرة الزوجــة لزوجها بالمعروف: اأ

ِذي  ُ الَّ
الصحبــة والعشــرة، قال تعالى: ﴿َوَلُهــنَّ ِمْثل

ية 228(. َعَلْيِهنَّ ِباْلَمْعُروِف﴾ )البقرة: من االآ

ي تحفظه فــي غيبته،  4-حفــظ الــزوج فــي عرضــه: اأ

فتصون شرفه وعرضه، قال- صلى هللا عليه وسلم- 

ن لكــم علــى  يهــا النــاس، فــاإ فــي خطبــة الــوداع: "اأ

ن ال  ــا، لكم عليهن اأ ــا، ولهّن عليكم حقًّ نســائكم حقًّ

تين  ن ال ياأ حًدا تكرهونه، وعليهن اأ ُيوطّئن فرشكم اأ

بفاحشة مبّينة".
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ذنه، وال تتصدق  ال باإ خذ منه اإ على مال زوجها، فال تاأ

ذنــه، وفــي الحديــث قــال- صلــى هللا عليه  ال باإ منــه اإ

ال كلكم راع، وكلكم مسوئل عن رعيته،  وســلم-: "اأ

ميــر الــذي علــى النــاس راٍع، وهــو مســوئل عــن  فاالأ

هل بيته، وهو مســوئل  رعيتــه، والرجــل راٍع علــى اأ

ة راعيــة على بيت بعلهــا وولده، وهي  عنهــم، والمــراأ

مســوئلة عنهــم، والعبــد راٍع علــى مــال ســيده، وهو 

ال فكلكــم راٍع، وكلكم مســوئل عن  مســوئل عنــه، اأ

و شــحيًحا فيجــوز  ذا كان الــزوج بخيــاًل اأ رعيتــه". واإ

ي  ذنــه لكــن بالمعــروف، اأ خــذ مــن مالــه دون اإ ن تاأ اأ

و الضــرورة، وفــي الحديــث قالــت  حســب الحاجــة اأ

م معاويــة لرســول هللا- صلى هللا عليه وســلم- هنــد اأ

ن  بــا ســفيان رجــل شــحيح، فهل علــي جناح اأ ن اأ : اإ

نت وبنوك ما يكـفيك  ا؟. قال: "خذي اأ خذ ماله سرًّ اآ

بالمعروف".

ثالًثا- الحقوق المشتركة بين الزوجين:

الحيــاة الزوجيــة شــركة بيــن طرفيــن، وكل منهمــا 

لــه حقــوق، وعليه واجبــات، وقد تحدثنــا عنهما من 

يًضــا هنــاك حقــوق مشــتركة بيــن  اأ قبــل، وكذلــك 

الطرفين منها:

ن يحرص  1-التعــاون على جلب المودة والســرور: اأ

خر،  دخال الســرور على االآ كل مــن الطرفيــن علــى اإ

ليه، وتكون  ســماء اإ حب االأ ة تنادي زوجها باأ فالمــراأ

فــي اســتقباله عنــد عودتــه مــن العمــل، وتهيــئ لــه 

بيتــه، وتحســن االســتماع  الراحــة داخــل  وســائل 

ليــه، وتكـثر من والمــدح الحقيقي له بما يقدمه لها  اإ

مــن مســاعدات، وكذلــك الــزوج يبحــث عــن كّلِ ما 

يدخل السرور على زوجته ويفعله.
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بشــر، وليســا مالئكة، وليســا مــن عالم الشــياطين، 

حد  نســان له عيوبه، ونقاط ضعفه وال يوجد اأ وكل اإ

ن يغــض  جــل ذلــك ال بــدَّ اأ مــن البشــر كامــاًل، مــن اأ

ن ينســى  خطــاء غير المقصودة، واأ الطرفــان عــن االأ

الخطــاأ  حدهمــا  اأ يتصيــد  وال  الهفــوات،  منهمــا  كل 

و الظن  و يحمــل كالمــه علــى ســوء النيــة، اأ خــر، اأ لالآ

السيئ، وعند الخالف يبقى العتاب والحوار الهادئ 

بين الطرفين.

خــر:  لالآ الطرفيــن  مــن  كل  يتزيــن  ن  اأ  -3

جبلــت النفــس علــى حــب الجمــال، والرجــل يحب 

جمل صورة،  حسن هيئة وفي اأ ن يرى زوجته في اأ اأ

حتى تشبع رغبته النفسية، وتعينه على غض بصره 

ة لديهــا مــن الوســائل الكـثير  خــارج البيــت. والمــراأ

مــا تجعــل نفســها جميلــة في عيــن زوجهــا، وجمال 

همية عن جمال الجسد. الروح ال يقل اأ

ســرار الحيــاة الزوجيــة: الزوجــان صفحة  4-حفــظ اأ

نســان فــي بيتــه يظهــر  خــر، وكل اإ مــام االآ مكشــوفة اأ

خر كل شــيء،  على طبيعته، وكالهما يعرف عن االآ

ن يحفــظ كل واحــد منهمــا  فيجــب عنــد الخــالف اأ

خــر، وهللا تعالى يقــول: ﴿َواَل َتنَســُوْا اْلَفْضَل  ســرَّ االآ

يًضــا  يــة 237(. وينبغــي اأ َبْيَنُكــْم﴾ )البقــرة: مــن االآ

البيــت،  داخــل  المشــكلة  تبقــى  ن  اأ الخــالف  عنــد 

ذا ما خرجت  فهــي حينئذ قابلــة للعالج والحل، فــاإ

دة  صبحت معقَّ قــارب، اأ لى الجيــران واالأ المشــكلة اإ

صبحت الحلول صعبة. واأ

5-التعــاون فــي الســراء والضــراء: الحيــاة الزوجيــة 

 من 
ٌّ

مليئــة بالتقلبــات، ففــي وقت الرخــاء يعين كل

الرجــل  خــر علــى طاعــة هللا، فيحــثُّ  االآ الطرفيــن 

داء الصالة في وقتها، ويشــجعها على  زوجتــه علــى اأ

صــالة النافلــة، وفــي الحديث: "رحــم هللا رجاًل قام 

بــت نضــح  ن اأ تــه فــاإ يقــظ امراأ مــن الليــل فصلــى واأ

ة قامت مــن الليل  فــي وجههــا المــاء، رحــم هللا امراأ

بى نضحت في وجهه  ن اأ يقظت زوجها فاإ فصلــت واأ

خر،  الماء". ووقت الشــدة يقــف كل منهما خلف االآ

ي من عزمه، ويعطيه جرعة من الصبر والثبات،  يقّوِ

ال وقت  ويخفــف عنه المصــاب، فالناس ال ُيعَرفون اإ

الشــدة، وهــذا ما فعلته الســيدة خديجــة- رضي هللا 

عنها- مع زوجها رســول هللا- صلى هللا عليه وســلم- 

حينما نزل عليه الوحي وعاد خائًفا مضطرًبا فقالت 

نك لتصل  بًدا، اإ خديجــة: "كال وهللا مــا يخزيــك هللا اأ

الرحــم، وتحمل الكّل، وتكســب المعــدوم، وتقري 

لى  الضيف، وتعين على نوائب الحق"، وذهبت به اإ

ابن عمها ورقة بن نوفل ليسمع ويجد عنده تفسيًرا 

لما وقع له.
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دار السالم/ بغداد/ متابعة 

شــهدت مناســيب نهــري دجلــة والفــرات لهــذا العــام تراجعــًا، خاصــة فــي 

بغــداد وجنوبهــا، وباتــت الجــزر واضحــة فــي نهر دجلــة، ما يدفع للتســاؤل، 

كيف ســتكون المياه بصورة عامة والواقع الزراعي؟، وكيف ســتنفذ الخطة 

الزراعيــة الصيفيــة؟، وهــل ســيتضرر االمــن الغذائــي؟، وهــل ســنصل الــى 

االكـتفاء الذاتي من المحاصيل الســتراتيجية؟، وهل سنشــهد شحة في مياه 

الشرب في صيف قائظ؟، حملنا كل هذه االستفسارات الى وزارتي الموارد 

المائية والزراعة لنجد االجابة.

المستشــار الفنــي فــي وزارة المــوارد المائيــة االســتاذ عــون ذيــاب تحــدث لـــ 

ن هناك  »الصبــاح« عــن شــحة الميــاه فقــال: »من يشــاهد نهــر دجلة يجــد اأ

نقصــًا ملحوظــًا بالميــاه في هذه الفتــرة، لكنها محددة تتوقــف فيها الزراعة، 

اذ لدينا موســمان للزراعة، وهما الصيفي والشــتوي وبين هذين الموســمين 

تتوقــف الزراعــة، وهــو موســم الحصــاد، لــذا ال نقــوم بهــدر المياه بــل نعطي 

الحــد االدنــى للجريــان والمســمى )الجريــان البيئــي( وهــذا مصطلــح علمــي 

معمــول بــه فــي كل دول العالــم، ونؤمن مياه الشــرب و)االســالة(، ما يعني 

ن هذا النزول بمنسوب المياه في بغداد محسوب، اي انه لم ينزل عن 28  اأ

مترًا كمنسوب فوق مستوى سطح البحر، وهذا المنسوب نعتمده لتشغيل 

لــم تتوقــف هــذه المحطــات، وهــذه االجــراءات  محطــات االســالة بحيــث 

التشــغيلية لضمان ســالمة المخزون المائي، وخالل االيام المقبلة ستصعد 

مناســيب الميــاه فــي دجلــة وغيــره، لكــون موســم الزراعــة الصيفيــة قــد بداأ 

مــن 1/ 6، وتعطــى الريــة االولــى لمحاصيــل الخضر في دجلــة، وفي الفرات 

تبــداأ فــي 15/ 6 الريــة االولــى لمحصــول الــرز فــي منطقــة الفرات االوســط، 

ولمحصول الذرة الصفراء تبداأ في 1/ 7«. 

تقاسم الضرر

ال تؤثر في  وبين ذياب »من العرف الدولي ومن المفروض على دولة المنبع اأ

دولة المصب وتسبب لها اضرارًا، كالذي حدث عام 2018 في البصرة من 

كارثــة، قضــت على االســماك، اذ صعد اللســان الملحي الذي ســبب حاالت 

ال يحــدث هــذا والمــوارد المائيــة  التســمم مــن المــاء، وكان مــن المفتــرض اأ

تكــون عــادة ثابتة، وهناك ســنوات ممطرة واخرى شــحيحة، ولكن كمعدل 

فمــوارد الميــاه ثابتــة، ولكــن الــدول الســاكنة علــى المنابع مثــال الفرات من 

منطقــة ارض روم الــى حــد الفــاو وكل هــذه المجتمعات تحتــاج  الى المياه، 

وقــد ازدادت عدديــًا الــى اربعــة اضعــاف، وعنــد زيادة البشــر يــزداد الطلب 

علــى الميــاه، وهــذا المفهوم في المجتمعات الدولية يســمى بتقاســم الضرر، 

وهذا االمر تحسمه االتفاقيات الدولية وعند ذهابنا لالتفاق مع دول المنبع 

ينا بشكل فني ودقيق ونطلب من سياسيينا التحرك الجاد«.  نعطي راأ

من الغذائي االأ

امــا وكيــل وزارة الزراعــة الدكـتــور مهــدي ســهر الجبــوري فبيــن »ان االمــن 

الغذائي يشكل ضرورة كبيرة للبلد ومن اهم االنظمة االساسية في القطاع 

الزراعــي، وفــرة الميــاه والتقنيــات الحديثــة التي تســتخدم لتقليــل الهدر في 

المياه، والقطاع الزراعي يشكل استخدامه

وللصناعــة  للشــرب  تســتخدم  الميــاه  مــن  تبقــى  ومــا   %  70 نســبة  للميــاه 

علــى  بااليجــاب  ســينعكس  للهــدر  تقليــل  واي  االخــرى،  واالســتخدامات 

احتياجــات القطاعــات االخرى، لذلك خططنا الزراعية الشــتوية والصيفية 

تطــرح بالتوافــق مــع وزارة المــوارد المائيــة، اعتمــادا علــى الخزيــن المائــي 

مــن  متوفــر  لمــا  نســبة  جيــدة  العــام  لهــذا  الصيفيــة  وخطتنــا  المتوفــر، 

ثــر بقلــة االمطــار، اذ كان الموســم فــي عامــي  الخزيــن المائــي الجيــد ولــم تتاأ

2020و2021، جافًا عكس المواســم الســابقة التي كانت رطبة ووفرت لنا 

االمطــار والســيول خزينــا مائيــا جيدا يكـفــي لمدة ثالث ســنوات على االقل، 

ثير في الموسم الشتوي سيكون طفيفًا لهذا العام«. ولهذا فالتاأ

استحقاقات

الدكـتــور حميــد النايــف الناطــق الرســمي لــوزارة الزراعــة تحــدث عــن هــذه 

ن هــذا العــام شــهد قلــة فــي االمطــار واالحتبــاس  الشــحة قائــاًل »ال شــك اأ

الحــراري، مــا اثــر ســلبا فــي مناســيب الميــاه بشــكل عــام وليس فــي العراق 

بــل بــكل دول المنطقــة، وكذلك قامــت دول الجوار بتقليل وصــول المياه 

الــى بلدنــا، ما اثر ســلبا في نهــري دجلة والفرات باعتبارهمــا نهري المصب، 

ولكــن االمطــار التــي ســقطت عــام 2019 كان لهــا دور كبيــر، وقــد قامــت 

المــوارد المائيــة باحتــواء تلــك الموجــات الفيضانيــة، وخزنها بالســدود، ما 

ن تكون خطتا عامــي 2020 و2021 جيدتين،  ســاعد القطــاع الزراعي في اأ

وللــوزارة دور للخطــة الصيفيــة التــي اعــدت بشــكل كامــل ووزارة المــوارد 

المائية ســتطلق المياه في الوقت المناســب، فقد كانت خطتها جيدة بعدم 

هــدر الميــاه، اضافــة الــى جهودهــا برفــع كل التجــاوزات الــى حــد البصــرة، 

ن االســتحقاقات المائية،  وهنــاك تفــاوض مــع الجانب التركي وااليراني بشــاأ

وان وضعنا المائي اليوم تحت السيطرة«. 

ن »للــوزارة بحوثــًا زراعيــة الســتنباط اصنــاف مقاومــة  ولفــت النايــف الــى اأ

للجفــاف والملوحــة، تتــالءم والوضــع الحالــي، ومنهــا اللجــوء الــى الزراعــة 

العمودية لزيادة غلة الدونم الواحد من خالل التقنيات الحديثة«.

ن رائــدة، وتــم اعتمادهــا فــي )2مليــون  ن »الخطــة الزراعيــة االآ واشــار الــى اأ

و300 الــف دونــم(، منهــا )مليــون و861 الف دونــم( علــى االرواء، و)500 

بــار االرتوازية، وخطتنــا لهذا العــام )400 الف دونم  الــف دونــم( امنتهــا االآ

شــلب( وزراعة الذرة الصفراء والبيضاء والدخن وزهرة الشمس بمساحات 

محددة وحسب المناطق«. 

متجاوزون

وتحدثــت الدكـتــورة ايســر عبــد العزيــز النايــف المديــر العــام لهيئــة الميــاه 

الجوفيــة  الميــاه  اســتخدامات  »ان  قائلــة:  الزراعــة  وزارة  فــي  الجوفيــة 

بالدرجــة االساســية هي للشــرب، والزراعة، وشــرب الحيوانــات، اضافة الى 

اســتخداماتها الصناعيــة، امــا قولك ان ماءها غير مستســاغ، فدورنا ينحصر 

فــي اســتخراجه، وعلــى االســالة مهمــة تحليته، كمــا ان اكـثر الميــاه الجوفية 

لدينا صالحة للزراعة«.

واكدت الدكـتورة ايسر ان »للبلد مياهًا جوفية غزيرة، ولكن هناك تجاوزات 

خذ المياه المتجددة، فلدينا )متجددة  كـثيرة عليها، ونحن بالدرجة االولى ناأ

وغير متجددة( من هذه المياه، ونقلل استخراج المياه الجوفية كونها ثروة 

لالجيال المقبلة، ونحافظ عليها فهي خزين ستراتيجي لهم«.

ن هناك اماكــن عديدة لهذه المياه، منها فــي المناطق الغربية  ولفتــت الــى اأ

وفــي الحــدود الشــرقية، واكــدت ضــرورة عــدم الحفــر العشــوائي مــن قبــل 

المزارعيــن، بــل يجــب الحفــر عــن طريــق هيئتنــا، ونحــن بصــدد محاســبة 

المتجاوزين على المياه الجوفية بشتى الطرق التي قد تصل الى الغرامة.
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التطبيعية تهنئ نادي الزوراء بالذكرى 52 لتأسيسه
دار السالم/ بغداد

نــادي  التطبيعــة،  ة  الهيــاأ هنئــت 

 52 بالذكــرى  الرياضــي  الــزوراء 

سيســه، متمنيــة مواصلة مشــوار  لتاأ

النجاح للنادي .

وقالت التطبيعية في بيان صحفي، 

الثانيــة  الذكــرى  "تبــارُك  انهــا 

ســيس نادي الزوراء  والخمســين لتاأ

التهانــي  جمــل  اأ وتقــدُم  الرياضــي، 

والتبريــكات لجميــع العامليــن فيــه 

دارٍة والعبين ومدربين". من اإ

لــى  اإ تتطلــُع  ة  "الهيــاأ ان  واضافــت 

هــذه  ســيس  التاأ ن "تكــون ذكــرى  اأ

نجازات  محطة مضيئة الستذكار االإ

النــادي،  تاريــخ  مــر  علــى  المميــزة 

كبر لديمومة  وتكــون دافعًا وحافزًا اأ

رحلة التفوق واالزدهار التي تسعد 

جمهــور النــادي الكريم فــي تحقيق 

حراز البطوالت." طموحاته باإ

االتحاد األفريقي لكرة القدم يتخذ 

قرارا فريدا بشأن نهائي دوري األبطال

دار السالم/ متابعة

القــدم  لكــرة  فريقــي  االأ االتحــاد  كشــف 

ربعاء، عن قرار جديد  "كاف"، اليوم االأ

هلــي المصــري وكايــزر  ن مبــاراة االأ بشــاأ

نهائــي  فــي  فريقــي،  اأ الجنــوب  تشــيفز 

فريقيا )2021-2020( بطال اأ دوري اأ

المغربــي،   "Le360 "موقــع  وذكــر 

لغــاء  اإ قــرروا  "كاف"،  "مســؤولي  ن  اأ

هلــي  ضافيــة فــي مبــاراة االأ شــواط االإ االأ

وكايــزر تشــيفز، في حال انتهــاء الوقت 

بيــن  بالتعــادل  اللقــاء،  مــن  صلــي  االأ

لى ركالت الجزاء  الفريقين، والذهــاب اإ

مباشرة".

ما هي ردة فعل خوان البورتا عند سؤاله 
عن تجديد عقد ميسي؟

دار السالم/ متابعة
كشــفت تقارير صحفية، عن ردة فعل خوان البورتا، 
رجنتيني  لة تجديد عقد االأ رئيس نادي برشلونة، بمساأ
ليونيــل ميســي، والــذي ينتهــي رســميا، مســاء اليــوم 
ربعــاء، بعــد مســيرة حافلــة دامــت 16 عامــا. ولــم  االأ
يعلــن برشــلونة عــن توصلــه التفــاق رســمي لتجديــد 
ول منذ عام 2004، ســيكون  عقــد ميســي، وللمــرة االأ

ي نــاٍد فــي تمــام الـــ12، صبــاح الخميــس.  حــرا دون اأ
بــالده  منتخــب  برفقــة  حالًيــا،  ميســي  ويتواجــد 
مريــكا المقامة بالبرازيل.  لخــوض فاعليات كوبا اأ
ن حالــة االنســجام بيــن  وضحــت الصحيفــة، اأ واأ
برز فــي زيادة  البورتــا وميســي، تعــد العامــل االأ
عــدم  مــن  الرغــم  علــى  التجديــد،  احتمــاالت 

ن حتى التوصل التفاق نهائي بهذا الشاأ
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دار السالم/ وكاالت 
الــدوري  بطــل  ســيتي  مانشســتر  نــادي  علــن  اأ
مــع  ضافــي  اإ لعــام  تعاقــده  تمديــد  نجليــزي،  االإ
قائــده البرازيلي المخضرم فرناندينيو، ليســتمر 

االرتباط بين الطرفين حتى 2022.
س كوبا  يًضا- بــكاأ وقــال فرناندينيــو الذي فــاز -اأ
مريــكا مــع منتخــب البرازيل فــي 2019: ”من  اأ

جهتي المهمة لم تكـتمل بعد".
االســتمرار  قــررت  الســبب  "لهــذا  ضــاف:  واأ
خــر، للعمــل علــى مســاعدة الفريــق  هنــا لعــام اأ

هداف المرجوة". والنادي على تحقيق االأ
وتابــع: "بوســعي االســتمرار بالطريقــة نفســها، 
وخــارج  الملعــب  رض  اأ علــى  الفريــق  وقيــادة 

والتقــدم  التحســن  علــى  ومســاعدته  فضل خالل المباريات. الملعــب  داء اأ فضــل وتقديــم اأ لالأ

رسمًيا.. مانشستر سيتي يمدد تعاقده 

مع قائده البرازيلي فرناندينيو

بعد النكسة األوروبية.. استقالة 
مدرب الطواحين الهولندية

دار السالم/ وكاالت

اســتقال فرانــك دي بــور مــدرب المنتخــب 

خســارة  مــن  يوميــن  بعــد  الهولنــدي 

مــام  اأ نظيفيــن  بهدفيــن  "الطواحيــن" 

جمهوريــة التشــيك والخروج مــن دور الـ16 

"يــورو  القــدم  بكــرة  وروبــا  اأ مــم  اأ لبطولــة 

."2020

داء  الأ تقييــم  بعــد  بــور  دي  اســتقالة  تــي  وتاأ

علــى  الهزيمــة  عقــب  الهولنــدي  المنتخــب 

فــي  رينــا"  اأ "بوشــكاش  ملعــب  رضيــة  اأ

العاصمــة الهنغاريــة بودابســت، حيث كان 

وفر حظا  منتخــب "الطواحيــن" المرشــح االأ

في الفوز.

ن دي  وقــال االتحاد الهولندي لكــرة القدم اإ

نهاء عقده. بور يناقش حاليا شروط اإ

صحيفة المانية: كروس يقرر االعتزال دولًيا

دار السالم/ وكاالت

تونــي  لمانــي  االأ النجــم  قــرر 

كروس اعتــزال اللعب دوليا، 

بحســب تقرير صحفي، بعدما 

ودع مــع منتخــب الماكينــات 

وروبيــة "يــورو  مــم االأ س االأ كاأ

الـــ16،  دور  مــن   "2020

نجلتــرا  اإ يــد  علــى  بالهزيمــة 

مــس الثالثــاء. ووفقــا  )2-0( اأ

لمانيــة،  االأ "بيلــد"  لصحيفــة 

ن كروس فاإ

اعتــزال  قــرر  عاًمــا(   31(  

للتركيــز  الدولــي،  اللعــب 

علــى مســيرته مــع لاير مدريــد. 

وبالتالــي، لــن يكــون كــروس 

المــدرب  خيــارات  ضمــن 

لمانيا، هانز فليك،  الجديد ل اأ

في مونديال قطر 2022.
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مدينة أمريكية تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها
بواليــة  بورتالنــد  مدينــة  ســّجلت 

على درجة  مريكيــة، اأ وريغــون االأ اأ

حرارة في تاريخها.

مريكية،  عالم اأ وبحســب وســائل اإ

شــمال  تقــع  التــي  المدينــة  ن  فــاإ

غرب الواليات المتحدة، ســجلت 

لــى 42.2  درجــة حــرارة وصلــت اإ

موئية.

سوشــييتد برس،  وذكــرت وكالــة اأ

مــن  الكـثيــر  باعــت  المتاجــر  ن  اأ

وقفــت  واأ التكييــف،  جهــزة  اأ

المستشــفيات العمل في عيادات 

الهــواء  فــي  الموجــودة  التطعيــم 

لغــت فــرق البيســبول  الطلــق. واأ

مبارياتهــا، ونقلت فــرق مبارياتها 

خرى. ماكن اأ لى اأ اإ

أمريكية تعثر على رسالة عمرها 

95 عاما وتتواصل مع ابنة كاتبها
مريكية تملك شــركة ســياحية  عثــرت اأ

داخــل  قديمــة  رســالة  علــى  صغيــرة، 

ثنــاء قيامها بجولة ســياحية  زجاجــة، اأ

علــى متــن قاربهــا في نهــر تشــيبويغان 

ميشــيغان  بواليــة  هــورون  وبحيــرة 

مريكية. االأ

نها  مريكية جنيفر دوكر اأ وضحــت االأ واأ

عثــرت علــى الرســالة التي يبلــغ عمرها 

95 عاما، خالل جولة ســياحية تهدف 

ثالثــة  حطــام  برؤيــة  االســتمتاع  لــى  اإ

ن الزجاجة  لى اأ ســفن قديمة، مشــيرة اإ

قدام تحت  كانت قابعة على عمق 10 اأ

ن  وردته شــبكة "ســي اإ الماء، وفق ما اأ

مريكية. ن" االأ اإ

البدايــة  "فــي  نــه  اأ لــى  اإ دوكــر  ولفتــت 

نهــا مجــرد زجاجــة عاديــة،  اعتقــدت اأ

خذتها، تمكنت من قراءة  لكن عندما اأ

الحقــا  لتكـتشــف  الورقــة،  فــي  كلمــة 

ن "ثلثي  نهــا رســالة رائعة"، مضيفــة اأ اأ

رغــم  بالمــاء  مليئــة  كانــت  الزجاجــة 

وجود جزء من السدادة الخشبية".

خرجت الورقة باســتخدام  وتابعت: "اأ

داة صغيــرة، وفتحتهــا برفــق لقــراءة  اأ

بتاريــخ  مؤرخــة  وكانــت  محتواهــا، 

تشرين الثاني/ نوفمبر 1926"، مبينة 

الرســالة كان: هــل ســيعيد  "نــص  ن  اأ

الــذي وجــد هــذه الزجاجــة  الشــخص 

لــى جورج مورو  الورقــة التي بداخلها اإ

في بلدة تشيبويغان بوالية ميشيغان، 

ين عثر عليها؟". ويخبرنا اأ

نها اســتعانت بصديق  وذكــرت دوكــر اأ

لهــا يعمل في متحــف محلي، لتجفيف 

لــى  الرســالة والحفــاظ عليهــا، منوهــة اإ

للزجاجــة  عــدة  صــورا  نشــرت  نهــا  اأ

فــي  شــركـتها  حســاب  علــى  والرســالة 

مــل الوصــول  موقــع فيســبوك، علــى اأ

لى صاحبها. اإ

نــه فــي اليــوم التالــي وجــدت  كــدت اأ واأ

التدوينــة انتشــرت علــى نطاق واســع، 

وبعــد فتــرة قليلة من الزمــان وفي يوم 

مــن ســيدة  اتصــاال  تلقــت  ب،  عيــد االأ

نها ابنة  تدعى ميشــيل بريمو، وقالــت اإ

الرســالة،  تلــك  كـتبــت  الــذي  جــورج 

نهــا ال تملــك حســابا على فيســبوك،  واإ

لكنهــا تعرفت على خــط والدها عندما 

ت صورة الرسالة. راأ

كـتبهــا  الرســالة  ن  بــاأ بريمــو  فــادت  واأ

والدهــا قبــل والدتهــا بعشــرين عامــا، 

وخطهــا فــي عيد ميالده الســابع عشــر 

ن والدهــا  و الثامــن عشــر، موضحــة اأ اأ

نســان عاطفــي، واعتــاد القيــام بمثــل  اإ

يرمــي  تــه  راأ ن  اأ وســبق  مــور،  االأ هــذه 

هــورون  بحيــرة  فــي  مماثلــة  زجاجــة 

خالل رحلة تخييم عائلية.

ن والدهــا توفــي عــام 1995،  وقالــت اإ

عــاد  اأ ن العثــور علــى تلــك الرســالة  واإ

ليهــا الكـثيــر مــن الذكريــات الجميلة،  اإ

ورفضــت اســتالم الزجاجــة والرســالة 

ن جينفــر  مــن جينفــر، معللــة ذلــك بــاأ

وبالتالــي  عليهــا،  عثــرت  التــي  هــي 

ذكــرى  لتبقــى  لهــا،  تركهــا  الصــواب 

لوالدها، وقررت جينفر وضع الرســالة 

والزجاجة في صندوق يمكن للســياح 

محــل  و  اأ القــارب  فــي  ســواء  رؤيتهــا، 

الهدايا الخاص بالشركة.

هذه الدول األكثر استضافة 

لالجئين لعام 2020 )إنفوغراف(

لشــؤون  المتحــدة  مــم  لالأ الســامية  المفوضيــة  تقريــر  ظهــر  اأ

النازحيــن والالجئيــن حــول  ن عــدد  اأ الالجئيــن الســنوي، 

جمالــي 82.4 مليــون  العالــم مــع نهايــة عــام 2020 وصــل الإ

شخص.

لى الركود االقتصادي  ن هذه الزيادة تعود اإ لى اأ شار التقرير اإ واأ

ضافة للكوارث الطبيعية  العالمي بسبب جائحة كورونا، باالإ

جبر العديد منهم على النزوح. والنزاعات، حيث اأ

عداد النازحين والالجئين.. دناه اأ نفوغراف اأ ويوضح االإ


