
إلــتـقـيـتـه اول مـرة في صـيف 2003 طـلــبت اجـراء مـقــابـلـة مــعه فـرشح لي
مساعده رياض النوري الذي اغتيل الحقا.ولم اره بعدها اال من بعيد.

في" بـراني" السيـد الصدر الـصورة مـختلـفة عن برانـي السيـد السيـستاني
ومـقابـلـتي مع ريـاض النـوري كـانت بعـد اجـرائي مـقابـلـت واحـدة  ابـتدأت
بـحوار دون تسـجيل اال بالـقلم مع جنل الـسيسـتاني مـحمد رضـا ثم صرنا
حلـوار مع رجـل دين طـلب عــدم ذكــر اسـمه لــسـبب يــتــعـلق بــتـوتــرات بـدأت
تـزحف على الـنجف عـقب اغـتيـال مجـيد اخلـوئي وحيـدر الرفـيعي فـكان ان
حتـولت مقابلة مكتب السيستانـي لتقرير خبري مسجل لكنه بال صورة و ال
اسم لـلمصدر ولـذا التقيت ايـة الله البغـدادي الذي لم يتحفـظ  على تصويره
و ال عـلى ذكر اسمه بالطبع و كالمي هذا منـشور في صحيفة التأخي بأسم
ــعــارضـة ـســتــعـار الــذي عــمــلت حتـتـه ايـام ا هــشــام بــدران و هـو االسـم ا

العراقية.
لـست قـريبـا من بـيت الـصـدر لـكنـني لـفـتـرة لم اك بـعيـدا عن اخـبـارهم فـأنا
الـذي اذاع خبر اغتيـال محمد الـصدر من تلفـزيون كردستـان وكنت التقيت
به قـبل سـنـوات يـصـلـي في الـصـحن احلـيـدري في الـنـجف ولـست ادري لم
احـسـست يـومـها ان حـيـاة هـذا الـرجل في خـطـر دائم ومن الـتـقى به يـعرف
لفتات عينه التي تفحص اجملال امامه وتمسح حركة الزحام الذي يحيط به.
ـسـودات وتـســجـيالت الـلــقـاءات سـألـني الــراحل فـلك الـدين عـنـدمـا عــدت 
كـاكهـيى مـستـشار الـرئـيس مسـعود الـبـارزاني و رئيس حتـريـر التـأخي: ما
الـذي رأيــته من خـالل الـلــقــاء? فـكــان ردي: انه واقــصــد مـقــتــدى شـاب في
- الـكـالم سـنـة 2003 ابن مــرجع عــربي لــبس الــكـفن احلــاديـة والـثـالثـ

وقريب لباقر الصدر وجمهور مؤيديه من الفقراء.
وبعض كالم ال استطيع البوح به....

بـدا الـصـدر يـوم الـلـقـاء اصـغر عـمـرا من صـورته االن وقـيـل لي ان مـسودة
اسـئلتي  التهمـيش عليها من قبـله بأن يكون النوري هـو اجمليب عليها ذلك
بـتـوقـعي ان الـصـدر اراد ان ال يـكـون لـقـاؤه االول مع صـحـيـفة مـثـل التـأخي

ا. مشوبا بخروج مني عن نص االسئلة ر
جـلست ورياض الـنوري وخلـفه جلس بعض من اوائل الـصدري واذكر ان
تـصوري عن اعمـارهم لم تزد عن االربع الـبراني كان بـنفس تفـاصيله يوم
الـتقـيت فـيه والـد مقـتـدى وكان سـؤالي االول لـلـنوري عن اخـبـار حتدثت عن
ــهـدي والن اجملـال ال يــتـسع هـنــا لـذكـر تــفـاصـيل الــلـقـاء تـشـكــيل جـيش ا
ست في النوري تصوره واحلـديث اجلانبي الذي ال يجـوز التصريح به فقـد 
سلح وبشكل ال يثير االخرين سألته: ا يجب ان يكون عليه هذا التشكيل ا
اذا لم يقبل الصدر مقابلتي? فرد: اال يعجبك حديثي وضحك ثم بـصراحة 
قـال انه غيـر مواعـيـده اليـوم. قلـت له: يقـال انه عنـدمـا ينـفعـل يكـون قاسـيا
قـال; كال لـكن ضـغط االحـداث يـسـتـهـدفـنـا قـلت; الـتـقـيت بـقـائـد عـسـكـري
امـريكي و يقول عـنكم انكم احرار بـفضلنـا هل هذا غير صـحيح? فرد: نحن
ا واجـهنـا صدام حـسـ فقـلت اب انـصاركـم من كان مع صـدام? فقـال ر

بسبب اخلدمة العسكرية فقط.
كـنـت اطـرح الــســؤال وانـظــر الــرد في عــيـون من هـم خـلف ريــاض الــنـوري
وبـعض اسـئـلتي لـم تكن مـريـحـة وكـنت اهـمس للـنـوري ضـاحـكـا: هل اخرج
ـازحا: شريـطة ان تـترك تـسجيالتك مع ا من عـندكم? فيـضحك ويـقول  سـا
ـراجع يومـها فـقد الـغيـر لي وحيث ان الـنـاس تعـرف اجواء الـعالقات بـ ا
سـألني الـنوري بـكل ادب مـاذا يقـولون عـنـا و لم يسـمهـم وما الـفرق عـندك
بـيـنـنـا و بــيـنـهم? قـلت له: جــئت اسـألك وهـا انت الـذي يــسـأل فـقـال: مـجـرد
سـؤال قـلت الحـظـت فـروقـا طـبـقـيــة وفـيـهم تـنـظــيم و هـدوء ارتـاح الـنـوري
لالولى و امـتعض من الـثانيـة واكمـلت له هم ال يقـولون عنـكم شيـئا  لـكنني
الحـظت التحفز هنـا واعتقد انك لن تصـرح لي بكامل القصة لـكنني سأعقد
مــعك اتــفـاقــا صـحــفـيــا سـأســمـعك كـالم ايـة الــله الـبــغـدادي وكــان حـديث
الـبغدادي يعود الى احداث 1991 وهي احـداث تخص محمد الصدر واحد

ابناء مرجع كبير يومها و احلديث مؤلم... 
بـعد دقـائق قال الـنوري: كالم البـغدادي صـحيح فـقلت قـد ال انشـره فقال:
ان تـنشره فأن عدد العارف فيه سيزداد وان لم تنشره فهو ليس خفيا على
كان وادركت ان الـصدر قد الـناس.ما ان اتـممـنا احلوار حـدثت حركـة في ا
ـكــان بـأضـعـاف مــضـاعـفـة خـرج الــنـوري مـعي مـودعـا جـاء وقـد ازدحم ا

واقـتـربـنـا لـلـسـالم عـلى الـصـدر فـسـأل بـدوره:"هـا" وفـيـهـا
انـفعـال مـكتـوم حـيث الـنجف تـشـهد تـوتـرا مخـتـصرا
جلـمـلـة" اكـمـلـتم الـلـقـاء"? فـقـال النـوري نـعم سـألـني
الـنوري : امـر خدمـة? فقـلت صورتـان واحدة انت و
انـا واخرى مع السيد فـقال لم? قلت النها اقوى من

أي مستمسك في الشارع.
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بــاسـتـكــمـال الـتــشـكـيــلـة الـوزاريـة
ناهيك عن استمرار الفساد وغياب
اخلـدمـات وارتـفاع نـسـبـة البـطـالة
والـــفـــقـــر دون وجـــود مـــعـــاجلــات
فعـليـة). واكد نـائب رئيس الوزراء
الـــســابق بـــهــاء األعـــرجي أن امــر
ـــهـــدي لـــيس اســـتـــقــــالـــة عـــبـــد ا
بــبـعــيــد.وقــال االعــرجي في بــيـان
امس إنّ (األنـــبــــاء الـــتي تـــدوولت
اضـية بشان خالل األيام الـقليـلة ا
ــهـدي وإن لم تكُ اسـتــقـالــة عــبـد ا
حـقـيـقـيةً لـكـنـهـا لـيـست بـالـبـعـيدة
هـدي يؤمن ببـناء دولة كون عـبد ا
ؤسـسات والشـركاء السـياسيون ا
ـنحـوه احلـرية الـكامـلـة للـبدء لم 
بـعـملـيـة الـبنـاء وتـصحـيح أخـطاء
ـــراحل الــســـابــقــة وذلـك بــســبب ا
احملــاصـــصــة واإلســتـــحــواذ). من
أصــدرت احملـــكــمــة جـــهــة اخـــرى 
االحتـاديـة العـلـيا حـكـماً دسـتـوريا
بـشـأن االعـتـراف بـالـتـعـليـم االهلي
مــؤكـــدة أن مــوضــوع في الـــعــراق
تـعـادل الـشـهــادات بـ الـقـطـاعـ
الـعـام واخلـاص تـخـتص به وزارة
الـتعـلـيم العـالي والـبحـث العـلمي.
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تحدث بأسم احملكمة إياس وقال ا
الـسامـوك في بيـان تلـقته (الـزمان)
امس إن (احملـكمـة عقـدت جلـستـها
بــرئـاسـة مـدحت احملـمـود ونـظـرت
ـادة  /42أوالً من قـانـون طـعــنـاً بـا
الــتــعـلــيم الــعــالي االهــلي رقم 25
دعي ذهب لسـنة 2016 حيث ان ا
طـعون بهـا تساوي ادة ا إلى أن ا
بــ الــشــهــادات الــتـي تــمــنــحــهـا
ـعــاهـد اجلــامـعــات والــكـلــيــات وا
االهــلــيــة ونـظــيــرتــهـا اجلــامــعـات
ـــــــعـــــــاهــــــد والـــــــكـــــــلـــــــيـــــــات وا
واضـاف ان (احملــكـمـة الـرســمـيــة)
االحتـــاديــــة الـــعـــلــــيـــا وجـــدت أن
موضوع تعادل الـشهادات تختص
به وزارة الـتعـلـيم العـالي والـبحث
واذا مــا وجـــدت هـــنــاك الـــعـــلــمـي
جــامـعــة أو كـلــيـة أو مــعـهــداً غـيـر
مــســتــوفـيــة لــلــشــروط الــعــلــمــيـة
فبـإمكـانها عـدم اجازتـها او سحب
االجـــازة عــنـــهــا وعـــدم االعــتــراف
مؤكدا ان بالشهـادة التي تمنـحها)
(احملكمة وبنـاء على ما تقدم قررت
رد الـدعــوى لـعــدم اسـتـنــادهـا إلى

سند من الدستور). 
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تسويفا وخيـانة لالمانة التي على
اســاســهـا  انــتــخـابـك كـرئــيــسـاً
للوزراء)¨ مشيرا الى ان (هذا االمر
سيدفعنا الى مناقشة عملية حجب
الـــثـــقـــة عـن احلـــكـــومـــة في حـــال
الـــــتـــــنـــــصـل او االخالف بـــــهـــــذه
الـــوعــود)¨وبــشـــأن الـــتـــشــكـــيـــلــة
وسـوي ان (تـأخر الـوزارية ¨اكـد ا
رشح للوزارات الشاغرة حسم ا
يـعــد خــرقـاً دســتــوريـاً)¨الفــتـا الى
ــان عــلى اســتــكــمــال (قــدرة الـــبــر
التشـكيلـة احلكومـية خالل أسبوع
في حــال إرسـال3 إلى5 مـرشـحـ
من قـــــبل رئـــــاســــة الـــــوزراء لــــكل
وزارة).  الى ذلـك رأى الــنـــائب عن
كـتـلـة اإلصالح واإلعـمـار الـنـيـابـية
عـلي البـديـري  إن احلكـومـة قدمت
بــرنــامــجــاً أوسع من قــصص ألف
لـيـلـة ولـيـلـة دون وجود شـيء على
أرض الــواقع . وذكـر الــبـديـري في
تــصــريح امس أن (حــكــومــة عــبــد
ـهـدي تـمـضي باإلصـالحات وفق ا
نظرية السلحفاة بالبطء والتماهل
متناسية أن الشعب العراقي فاض
بـه األمـر دون أن يـرى شــيـئــاً عـلى
سـتهلكة أرض الواقع اال الوعود ا
الـتي لم يجـنِ منـها نـاقـة أو جمالً)
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عـــادا (الـــبـــرنـــامـج الـــذي قـــدمـــته
احلـكومـة خالل مدة تـشكـيلـها كان
أوسع من قـصص ألف لـيـلة ولـيـلة
ولم جنـــد مــنه شـــيــئـــاً اال حــرائق
احملــــاصــــيل ونــــفــــوق األســــمــــاك
واســتــمـرار الــفــسـاد)¨مــؤكـدا ان (
احلكـومة أصـبحت أسـيرة إلرادات
ضــــــيـــــقــــــة من بــــــعض األطـــــراف
الـــســـيــــاســـيـــة ولـم تـــعـــد تــــمـــلك
وجتـلى هذا األمر فـي العجز القوة
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حـدد مجـلس النـواب موعـدا لثالث
جـــلـــســـات تـــبـــدا االولى يـــوم غـــد
الــــثالثــــاء وال تــــتــــضــــمن انــــهـــاء
الــتـشــكـيـلــة الـوزاريــة الـتـي عـدهـا
الـنـائب عن حتـالف سـائـرون خـرقاً
ـان وثائق دسـتـوريـاً . ونـشـر الـبـر
تـتـضـمن جـدول اعــمـال اجلـلـسـات
الثالث وجاء فيهـا مناقشة عدد من
مـشـاريع الـقـوانـ ابـرزهـا قـوانـ
احملـــكـــمـــة االحتـــاديـــة و شـــهـــداء
ســبــايــكــر وانــتــخــابــات مــجــالس
احملافظـات في جلسـة الثالثاء ¨اما
جـدول جلـسـتي اخلمـيس والـسبت
ـقــبــلــ تــضــمن تــأديــة الــيــمـ ا
الـــدســـتـــوريـــة لـــلـــنـــواب الـــبـــدالء
ومــنــاقــشـة تــقــريــر مـعــاجلــة ازمـة
السـكن فـضال عن قانـون العـفو من

الـضريـبـة). بـدورها ¨رجحت جلـنة
الثقافة واالعالم والـسياحة واالثار
فـي مـجـلس الـنـواب انـهـاء تـكـلـيف
مــــجـــلـس امـــنــــاء هــــيـــئــــة االعالم

واالتصاالت. 
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وأكــدت رئــيس الــلــجـنــة ســمــيــعـة
الـغالب في بـيان امـس ان (اللـجـنة
اعـدت صـيـغـة قـرار النـهـاء تـكـلـيف
اعضاء مجلس امناء الهيئة ورفعه
الى هيئة الـرئاسة للـتصويت عليه
مـن قـــــــبل اعـــــــضـــــــاء مـــــــجـــــــلس
الـنـواب)¨ولـفــتت الى ان (ذلك جـاء
بــســبـب انــتــهــاء مــدة تـــكــلــيــفــهم
ـا جاء الـقانـونيـة وايضـا توافـقا 
ــوازنـــة بــانـــهــاء جـــمــيع بــقـــرار ا
ــنــاصـب بــالــوكــالــة)¨واوضــحت ا
الغالب ان (اللجنة ماضية بتشريع

قـانـون الـهـيـئـة الـذي قـر الـقـراءة
ــان). مـن جــانــبه االولى في الـــبــر
ـوسوي انه ¨كشف الـنـائب جواد ا
سـتــتم مـنــاقـشــة حـجب الــثـقـة عن
حـكـومـة رئـيس الـوزراء عـادل عـبد
واعيد هدي اذا  التنصل من ا ا
ـوسـوي في ــتـفق عـلـيـهـا.وقـال ا ا
هدي عدم تأجيل بيان  (على عبد ا
تـفق عليه داخل اروقة للمـواعيد ا
مـــــجـــــلـس الـــــنـــــواب او مـــــاجــــاء
ــوازنــة مـن انــهـاء بــتــعــلــيــمــات ا
تـكـلـيف جـمـيـع الـدرجـات اخلـاصة
الـتي تـعـمل بـالـوكـالة بـنـهـايـة هذا
الـشـهـر او مـوضـوع تـاجـيل مـوعد
انـتـخـابـات اجملــالس الـبـلـديـة الى
السنـة القادمة النه يـعد تنصل عن
الـــــوعـــــود الـــــتي قـــــطـــــعـــــتـــــهـــــا
لـلــشـعب)¨مـضــيـفــا (سـيــكـون ذلك
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ـنـظـمـة أعـلن الـفــريق الـصـحي بــا
الـدولـيــة لـلـهـجـرة أحــد تـشـكـيالت
تـحـدة العـامـلة في مـنـظمـة اال ا
الــــعـــراق عن تـــقـــد مـــئـــات اآلف
االسـتـشـارات الـصـحـيـة والـعـنـاية
الطـبية االولـية في مـناطق متـفرقة
مـن الـعـراق بـاالضـافــة الى تـوفـيـر
ادويـــــــــة اخلـط االول لـــــــــبـــــــــعض
ــزمـــنــة. وقـــال رئــيس االمـــراض ا
ـنظمـة الدكتور الفريق الـصحي با

نضال عودة في تصريح 
نظمة في اجلانب بشأن منجزات ا
الـــــــــصــــــــحـي فـي الـــــــــعــــــــراق ان
ـنــظـمـةالـدولــيـة لـلــهـجـرة بـدأت (ا
بــاكـورة  نـشـاطــهـا في الـعـراق في
عام 2014 تأسيسـا على االحتياج

من خالل احلاد لـلخـدمات الـطارئة
تـوفـيـر خـدمـات الرعـايـة الـصـحـية
األولـيــة ومـكـافــحـة مــرض الـتـدرن
تنقلة). عبرجهود الفرق الطبية ا
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مــــوضـــحــــا انـه (بـــســــبـب األزمـــة
سـتمـرة واالحتـياجـات الضـخمة ا
ـنـظـمـة خـدمـاتـهـا عامي وسـعت ا
2015 و 2016 حــتـى وصــلت إلى
أعــــلى مــــســـــتــــويــــاتــــهــــا عــــامي
2017و2018 وهي تــشـمل الــفـرق
الـطبـية اجلـوالة والـعيـادة الثـابتة
يداني واإلحالة على ستشفى ا وا
الــطــوار وغـــيــر الــطــوار ودعم
ــــرافق الــــصــــحــــيــــة وتــــرقــــيـــة ا
ــســتــشـــفــيــات والــتـــدريب عــلى ا
األمــراض الــســـاريــة ودعم مــراكــز
مـرض الـتـدرن الرئـيـسـة والفـرعـية

في  12محافظة) . 
وتابع عودة انه(من خالل الطرائق
ـنــظـمـة الـدولـيـة ـذكـورة قـدمت ا ا
لــلــهـجــرة خـدمــات مـخــتــلـفــة مـثل
الــرعـــايــة الـــصـــحــيـــة واألمــراض
اجلـلديـة ومكـافـحة الـسل  والوعي
والــتـحـصــ الـروتـيـني الـصـحي 
ومـراقـبـة الـنـمـو وإدارة األمـراض
ـزمـنـة وغـيـرهـا من االحـتـيـاجات ا
مشـيرا الى ـلـباة في حـيـنه) غـير ا
ــنـظـمـة تــمـكـنت من ان جتـعل ان(ا
من عام 2018 عـامـا متـمـيـزاحافال
بــتــقــد مــايــقــارب  من  345ألف

و190عــنـــايــة صـــحـــيــة اولـــيــة و
22ألف و 304اســتـــشــارة طـــبــيــة
ـــرضى االطـــفــال و 11ألف و973
ـرضى النـسائـية اسـتشـارة طبـية 
و 79ألف و 7تـــوعــيـــات صــحـــيــة
بـشـأن االمـراض االنتـقـالـيـة وكذلك
تقد اكـثر من الف و230فحصا
ـرضى الـعـيـون و منح طـبي اولي 
اكثر من 929 نظارة طبية لالطفال
موضـحا ـصـاب بـحـدة البـصـر) ا
انــتــقــلت انه(بــعــد تــراجع األزمــة 
أولـــويــــة اخلـــدمـــات الــــصـــحـــيـــة
لـلـمـنـظـمـة نـحو بـنـاء الـقـدرات مع
الـــتــــركـــيـــز عـــلـى مـــنـــاطق عـــودة
الـنــازحـ حـيث يـوجـد ضـعف في
وارد الطـبية بـاإلضافة عـدات وا ا
ــنـــظـــمــة إلـى األدويــة فـــرصـــدت ا
ؤسسات الصحية التي تعرضت ا
بـنــيـتــهـا الــتـحــتـيــة ومـقــومـاتــهـا
ـا في األسـاسـيـة ألضـرار كـبـيـرة 
ـراكز سـتـشـفيـات وا ذلك تـدمـيـر ا

الصحية).
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ــنــظـمــة تــخـطط كــاشـفــا عن أن (ا
ـواصلـة اخلدمات عالوة على ذلك 
الـــصــحــيـــة في إعــداد الـــعــيــادات
اخملـيـمــيـة بـاإلضـافــة إلى اإلحـالـة
حلـ عــودة سـكـان اخملـيـمـات إلى

مواقعهم األصلية).
واجــــمـل عــــودة اخلـــدمــــات الــــتي
نـظمة بـانشاء مـستشفى قدمـتها ا

ـنطـقة حـمام مـيداني 
العليل من خالل عملية
ــــــــــــــوصـل غـــــــــــــــرب ا

العسكرية. 
رضى وكـان مجـمـوع ا
ـسـتـفـيـدين 9 آالف و ا
503 مـع ادخـــــــال مــــــا
يــقــارب 576 مــريــضــا
وإجــراء510 عــمـــلـــيــة
جـــراحــــيـــة فــــضال عن
تـوفـير26 فـريـقـا طـبـيا
مـــــتــــنــــقل قـــــدمت دعم
الـــرعـــايـــة الــصـــحـــيــة
األولــيـة لـلــنـازحـ في
مــخــتــلف احملــافــظــات
ــتــضــررة مـن األزمـة. ا
جتـــدر اإلشــارة إلى أن
ـــنـــظـــمــــة الـــدولـــيـــة ا
لـلــهـجــرة هي الـوكــالـة

الـوحـيدة الـتي قـدمت خـدمة طـبـية
مـتنـقلـة للـنازحـ على الـطرق ب
النـجف وكربالء  واقـامة 4عيادات
طبـيـة مـتـنـقلـة  الـتـبـرع بـها إلى
وزارة الصحة وتنفيذ خمس ورش
عــــمل لالطــــبـــاء االســــتـــشــــاريـــ
واالختـصـاص في مجـال االمراض
الصدرية والتنفسية وطب االطفال
العـداد ثالثـة ادلــة عـلـمــيـة خـاصـة
بـبـرنامـج مكـافـحة الـتـدرن وتنـفـيذ
60 نـدوة مـجـتـمـعيـة لـلـتـوعـية عن
مــــرض الــــتــــدرن بــــ الــــســــكـــان

ـعـرضــ لـلـخـطـر فـي مـخـيـمـات ا
ـهـجـرين والـسـجـون الــنـازحـ وا
ضـيفة  من خاللها واجملمعات ا
ـرض الـتدرن ـشـاركـ  تـعـريف ا
ـــطــبــوعــات والــرســائل وتــوزيع ا
مـضـيـفا ( ـشـارك الـصـحـية بـ ا
ان (الــنــشــاطـات تــضــمــنت ايــضـا
اعـداد مـدربـ في مـجـال  اخملـتـبر
والـــصــيــدلــيــة واالحــصــاء نــفــذت
جلـمـيع الــعـامـلــ في احملـافـظـات
باالضـافة الى تـوفيـر سيـارات نقل

في  احملـافـظـات الـغـايـة مـنـهـا نقل
ـرض التدرن شـتبه بـاصابـتهم  ا
ــاذج الـقــــــــــشع وايــضـا و نــقل 
ـركز تـنـفيـذ زيـارات اشـرافيـة من ا
الى الــقـــطــاعــات  مع تــوفـــــــــــيــر
ـرضى الـتـدرن 200 ســلـة غـذائـيـة 
توزع شـهريـا كنـوع من الــــــــــدعم
مــــــــــــؤكـــدا ـــادي لـــلــــمـــرضـى) ا
ـــنــظـــمــة قـــدمت الــعـــديــد من ان(ا
اخلـدمـات االخـرى اخملـتـلـفـة وعلى

صعد متنوعة).
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جــيـــد لــيالً  او االصــابـــة بــالــســـمــنــة
ــدرســة أو الــعــمل وضــعف األداء في ا
ـــــشــــاكل ســـــلــــوكــــيــــة والـــــتــــعــــرض 
ـئة اخـرى).وتـؤكـد الـدراسة ان (40 بـا
ـراهـق يـسـتـخدمـون الـهاتف في من ا
غـضـون خمس دقـائق قـبل الـذهاب الى
الـنـوم وامـا االبـاء فـالـنـسـبـة اقل وهي
ـركـز ان (الـدراسـة ـئـة) . وبـيّن ا 26 بـا
لم تــقـتــصـر عــلى فـحـص الـهــاتف قـبل
الــنـوم بل تــؤكـد ان 4 من 10 يـقــولـون
انـهم يفـحصـون هـواتفـهم في منـتصف
ـــراهــقــ مــرة ـــئــة من ا الـــلــيل 36بــا

واحـدة عـلـى األقل خالل الـلـيل واالبـاء
ـئــة وقــالــوا بـانــهم لم بــنــســبـة 25 بــا
يسـتـطيـعـوا النـوم ويـحتـاجـون للـقـيام
بشي مع كما ان نصف هؤالء فتحوا
مواقـع التـواصل خالل استـيقـاظهم في
مـنـتـصف الـليل) مـوضـحـا ان (الـسبب
ـــبــــحـــوثــــون الســـبـــاب الــــذي قـــدمـه ا
اسـتــخـدام الـهـاتف في وقت الـنـوم هي
ـئـة مـنهـم انهم مـختـلـفـة اذ اكد 45 بـا
يـسـتــخـدمـون الغـراض شــخـصـيـة  و2
ـئـة يـسـتــخـدمـونه لـلـدراسـة  و 50 بـا
ـئـة قــالـوا انـهم يـســتـخـدمـونه لـكال بـا
) .  بــشــأن فــحص الــهــاتف الــغــرضــ
صباحا بـعد االستيقـاظ لفتت الدراسة
ــراهـقـ و 23 ـئــة من ا الى ان (32بــا
ـئة من اآلبـاء قـالوا أنـهم يـفحـصون بـا
أجــهــزتــهم في الــصــبــاح خالل خــمس
دقـــــائق من االســـــتــــيــــقـــــاظ في حــــ
يتفـحصها خالل نـصف ساعة قرابة الـ
ئة من راهق و 62 با ئـة من ا 64 با
دير االباء ولـذا وجه جيـمس سـتايـر ا
التنفيدي لـلدراسة السؤال التالي : هل
تـذهب لـلـحمـام اوال بـعـد استـيـقاظك ام

تفحص جهازك ? 
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ونــصــحت الــدراســة بــانــشــاء مــنــاطق
خـالـيـة من الـهواتف الـنـقـالـة في بعض
ـــــنــــــــــــزل او مـــــنع االوقـــــات داخل ا
اسـتـخـدام الـهـاتـف فـيـهـا او الـتـفـكـيـر
بــشـــحن الــهــاتف خــارج غــرفــة الــنــوم
ايـضـا. وتـابـعت الـدراسـة ان الـتـحديث
االخــــيـــــر في الــــهـــــواتف انــــدرويــــد و
ــكـن ان يـــســاعـــد فـي الــتـــحـــكم iOS

بـالـوقت  كــمـا نـصـحت بــتـرك الـهـاتف
عـــلـى االقل قــــبل ســـاعــــة من الــــنـــوم 
ويُـفضل اسـتعـمال ساعـة منـبه بدال من
اسـتخـدام الهـاتف ووضـعه صامـتا او
فــــــــصل االنـتـرنت عـنـه او جـعـله عـلى
.Do Not Disturbوضع عدم االزعاج
عــلى صــعـيــد اخــر تـبــدأ أدمـغــتــنـا في
العمل بكفاءة أقل مع تقدمنا في العمر
لــذا نـــحن بــحــاجــة إلـى احلــفــاظ عــلى
صحـتهـا لفـترة أطول. وتـقدم الـدكتورة
سـابيـنـا بـريـنـان نصـائح حـول كـيـفـية
احلـفـاظ عـلى نـشاط الـدمـاغ مع الـتـقدم

في العمر. 
bOł Âu½

وتــقـــول بـــريــنـــان إن (الـــنــوم اجلـــيــد
ـنـحـنـا احلـيـويـة الالزمـة في سـاعات
الـــنــهـــار ويــجــعـــلــنـــا نــواجه مـــعــظم
الـتحـديـات باسـتعـداد تـام ولكن الـنوم
الـــســيئ يـــجــعــلــنـــا نــشــعــر بـــالــكــسل
واالضــطـــراب والـــنــســـيـــان. وكـــشــفت
برينان عن طرق بسـيطة للحصول على
لـيلـة نوم جـيدة اهـمهـا االسترخـاء قبل
الــــنـــــوم من خالل االســـــتــــحــــمــــام أو
االستمـاع إلى موسيقى هـادئة. وإطفاء
األنــوار لـــيال مع احلـــد من اســـتــخــدام
الــهـاتف الـذكي في الــفـراش. والـنـشـاط
ـــكـــثف خالل الـــنـــهـــار والـــتــنـــزه في ا
ــارسـة الـرقص. واإلقالع اخلـارج أو 
. امـا االغـذيـة الـتي تـسـهم عن الـتـدخـ
في احلـفـاظ عــلى نـشـاط الــدمـاغ  فـهي
احلـبـوب الــكـامـلـة واألسـمــاك الـزيـتـيـة
والــتـوت األزرق والــطــمـاطــة والــبـيض

وبذور اليقط والقرنابيط.

مـخـتـلـفـة.وتـابع ان (الـدراسـة تـوصـلت
الى نتيـجة تقـول بان نحو 7من كل 10
أطفـال  أو نـسـبـة أقل مـنـهم بـالـنـسـبة
لالباء اصطحبوا هـاتفهم النقال معهم
لـلـسـريـر أو وضـعـوه قـريـبـا منـهم وفي
ـــئـــة من مـــتـــنـــاول الـــيـــد وان 29 بــــا
اجملـــمــوعـــة األصــغـــر ســنـــا يــنـــامــون
ئة والهاتف بـقربهم مـقارنة مع  12با
من اآلبـــاء واألمــهــات الــذيـن يــقــومــون
بـنـفس الـسـلـوك).ووفـقـا للـدراسـة فـانه
(يــكــفي الـــقــول أن وجــود الــهــاتف في
مـكان قـريب يـضر بـاحلـصول عـلى نوم
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حـذر مركـز االعالم الـرقـمي من االضرار
ـترتـبة عـلى استـخدام الـهاتف الـنقال ا
عـلى السـرير قـبيل الـنوم  مـوضحا ان
هــذا االمــر قـد يــتــسـبـب بـاضــطــرابـات
ـركـز في سـلـوكـية مـخـتـلـفـة. واوضح ا
ــركــز بـــيــان امس أن دراســـة جــديـــدة 
Common Sense Media بــــقــــيـــادة
الـبــاحث مـايـكل روب اكـدت مـرة اخـرى
ترتبة على استعمال الهاتف االضرار ا
في الـفراش بـالنـسبـة للـكبـار والصـغار
مـا قـد يـتـسـبب بـاضـطـرابـات سـلـوكـية
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أربيل

-1-
ـكافحـة التبغ  وهي في ذلـك تنطلق ي  اعـتادت الدول أنْ حتـتفي بالـيوم العا

من األخطار اجلسيمة التي تطال الفرد واجملتمع من هذه اآلفة اخلبيثة .
-2-

قد تبدأ النصيحة للمفرط في التدخ بأنَّ التدخ ليس مضراً فقط بصحتك
بل قد يقودك الى الهالك فيجيبك :

أحترقُ مِنْ أَجْلِ التذاذيَ نَفْسَها 
وأترُكُها إنّي اذاً للئيمُ 

وبهذا اجلواب يغطي عجزه عَنْ اتخاذ القرار احلاسم بترك التدخ .
-3-

وكـان االمام الـشهـيد آيـة الله الـعظـمى السـيد مـحمـد باقـر الصدر –رضوان
الله عليه -  يقول :

َ ) مَنْ بَــلَـغَ مرحـلةَ الـنـضج والرشـد . وهو  –كـما - ( ال يبـدأ الـتدخـ -عـادةً
قال  –

راهق  –وتـشبهاً منـهم بكبار الرجال  –يـبدأون التدخ حتى فـالغالب انَّ ا
اذا ما اعتادوا عليه أصبحوا من ضحاياه ..!!

-4-
وعـلى الـرغم مِنْ أهمـيّـة الـتـوعيـة الـعـلمـيـة  واالعالمـيـة في مـضمـار مـا يـتركه
الـتدخ من أضرار ومفاسـد  فانها في الغالب لن تـقود الى نتائج مهمة في

عادالت السائدة . تغيير ا
وكذلك احلال في زيادة الضرائب على علب السكائر ..

كـما أنَّ الـنهي عن زراعـة التـبغ ال يـثني زُرّاعَهُ عن االسـتمـرار في ما اعـتادوا
عليه ..!!

-5-
دمن .. دخن وكان مدمناً مِنْ أَشَدّ ا لقد كان كاتب السطور مِنْ أشرس ا
ولـكنه قرر ذات يوم نيساني من عام  1993أنْ يـترك التدخ وقد كان يظنُ
قــبـل ذلك أنه اذا تــرك الــتــدخــ فـلـن يــكـون بــوســعه أنْ يــكــتب أو يــنــظم..!!

َ ترك التدخ انّ تلك التصورات لم تكن االّ مجرد أوهام.. فانكشف له ح
-6-

ـا يواصل الـتدخ  –ولـو بدون ُـدخن ال يلـتذ بـكل سيـكارة يـقيـناً .. وا انّ ا
التذاذ  –من باب االعتياد ..

انه يـتلـذذ اذا دخّن بـعد وجـبةٍ دسـمة من الـطـعام أو بـعد ان يـشرب مـا طاب
من الشاي والقهوة ..

-7-
ان تـرك التدخ يحتاج الى ارادة قـوية  وعزم حاسم على االقالع التام  ال
بــالـتـقــلـيل كـمــا يَـنْـصَحُ به بــعـضـهم  ألنَّ وجــود عـلب الـســكـايـر مــعه يُـغـريهِ

باالستعمال بينما الترك يجعل علب السكائر تختفي عنه بالكامل .
-8-

ا قيل : وقد
وكـمـا حـدّثـتك فـاني أقــلـعت عن الـتـدخـ بـقـرار ـتــعظ  لن يـؤثـر اال الـواعظ ا

حديدي ...
-9-

ومـعظم الـصائمـ يتـركون الـتدخـ طيـلةَ الـنهـار فهم اذن قـادرون على ترك
التدخ  فلماذا ال يكفّون عن التدخ ?
-10-                      

كن ـرض اخلـبـيث (الـسـرطـان) هـو بـعضُ مـا  انّ ا
فالبـــد من الــوقـــايــة من .. أنْ يــقــود الـــيه الــتـــدخــ
رض االصـابـة بـهذا الـداء فـانه من أصـعب ألـوان ا

وت الزؤام . ُفْضي الى ا ا

نضال عودة
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