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فى اتــخـاذ االجــراءات الالزمه لــلـحــفـاظ
على سالمة وحدته .

{ وحـول  احلـزب من الـدعـوات الـتى يـطـلـقـها
الـبـعض لـلـمـصـاحلـة مع االخـوان قـال   حـزب
ــصــاحلــة مع الـــوفــد يــرفض تــمــامـــا فــكــرة ا
وقف االخوان بـوصفها جماعة ارهابية وهذا ا
ـصاحلة ـطلب الـشعـبى برفض ا ينـسجم مع ا

مع االخوان . 
{ واكـــد اســـتـــعـــداد احلــــزب لالنـــتـــخـــابـــات

انية القادمة بالقول : البر
- ان حزب الـوفد لـديه استـعداد خلوض
االنـــتــخـــابــات فى ايـــة وقت الن احلــزب
الــــذى التــــكــــون لـه جــــاهــــزيه خلــــوض
االنــتــخــابــات فى اى وقت اليــعــد حــزبـا
واحلــمـدلــله لــديـنــا كـوادر شــبـابــيـة من
ـراة والشـبـاب عـلى اعـلى مـسـتوى من ا
الفكر الثقافي والسياسي واالقتصادي .
وقـال ان  الـوفد لـديه  203 مـقرات عـلى
مــسـتـوى اجلــمـهـوريــة مـفـتــوحـة طـوال
الـوقـت لـلـتـفــاعل مع اجلـمـاهــيـر وتـلـقى
طــلـــبـــاتــهم وعـــرضـــهــا عـــلى اجلـــهــات
اخملتـصة فـضال عن جريـده احلزب التى
ـواطن وعـرضها تقدم بـتلـقى مشاكل ا

سؤول اليجاد حل لها . على ا
شاورات التى يجريها وقف من ا { وبشـأن ا
ــان بـاجــراء تــعـديالت عــدد من اعــضــاء الـبــر
دسـتـوريـة لزيـادة مـدة رئـاسـة اجلمـهـوريـة قال
ابـو شــقـة: لم يـتـم الـتـقـدم بــعـد بـهــذا الـقـانـون
وعـنـدمـا يـتـم عـرضه فـسـوف نــبـدى رايـنـا فـيه
وعـلى الـعـمـوم فـان الـدسـتـور لـيس قـرآنـاً وقـد
ـصـلحـة الـعلـيـا تـعديل بـعض بـنوده تـقتـضى ا

اذا تطلب االمر ذلك .
ـشـروع الذى - وعن موقـف احلزب من ا
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عـلى الــرغم من بـقـاء نـحــو  عـامـ عـلى
ـصـرية انـيـة ا اجـراء االنـتخـابـات الـبـر
الــــقـــــادمــــة اال ان االحـــــزاب  بــــدات فى
االستعداد مبكرا لـتلك االنتخابات سواء
فى اعـداد الـكـوادر الـتى سـوف تـخـوض
تـــلك االنـــتــخـــابــات او فى الـــدخــول فى
حتالـفـات اخرى او اعـاده تـرتيب الـبيت
صرى  احد الداخلى ويعد حزب الوفد ا
ــصـــريـــةو فى مـــقــدمه اقـــدم االحـــزاب ا
االحزاب الـتى بـدات  االسـتـعدادات وفى
هـذا االطــار كـان لـ (الـزمــان) بـطـبــعـتـهـا
ستشار محيى الدولية هذا احلوار مع ا
الدين ابـو شقـة رئيس حـزب الوفـد. وقد
ـرشـحـ نـفـى فـيه  االنـحــيـاز لـبـعـض ا
عـلى حـسـاب الـبـعض االخـر . وقـال هذا
غـير صـحـيح عـلى االطالق فـانا اقف مع
ـرشحـ على مـسـافه متـساويه جمـيع ا
ـرشح عـلى حـسـاب االخر دون انـحـيـاز 
قراطى واسمع الن حزب الوفد حـزب د
ـرشح والـعمل على بنفـسى لطـلبات ا
تـذلـيـلـها كـمـا ارسـلت خـطـابـا لـلـمـجلس
الــقــومى حلــقـوق االنــســان حــتى يــقـوم
باالشـراف عـلى االنتـخـابات الـتى سوف

جترى يوم  9تشرين الثاني .2019
{ وعن فصل ثالثه من اعضاء احلزب قال : 
- فصل ثالثة من اعضائه لم يكن بسبب
قراطى اخلالف فى الراى الننـا حزب د
ولـــــكن فـى االســـــلــــوب الـــــذى اتـــــبـــــعه
هؤالءاالعضاء والتشهير برئيس احلزب
على وسائل االعالم وهو امر يتنافى مع
تــقــالــيــد حــزب الــوفــد وبــنــاء عــلى ذلك
ـؤسسه الـعـلـيـا رئـيس احلزب فـوضت ا

اخلارجي.
وقد يلزم إضافـة مواد غذائية أخرى
ـوه وهـو لـ"تـربــة" الـفــطـر لـزيــادة 
أمر يـعيه مـونتـالتي ومع ذلك يـؤكد
أن االفـتراض قـائم عـلى سـنـد عـلمي
قوي يشمل جتارب سابقة على مادة

ايسيليوم. ا
وقد استعان مونتـالتي وتشيوكايلو
بــتــركـيــبــة خـاصــة مـخــفــفـة إلنــتـاج
تـحف الـفن احلديث. ـقـدم  احلذاء ا
وتـــقـــول تـــشـــيـــوكـــايـــلـــو إن كـــافــة

كن دعمها علميا. تصميماتهما 
كما تـسعى وكالـة الفضـاء األوروبية
ـــايــســيــلــيــوم إذ لـالســتــفــادة من ا
تـبــحث ضـمن مـشــروع مـشـتـرك بـ
مونتالتي وجامـعة أوترخت إمكانية
االسـتـعـانـة بـالـفـطـريـات السـتـنـبـات
أبنية كمختبرات ومنشآت أخرى في

الفضاء.
فتكلفة إطالق منشأة كاملة على م
ـريخ مـركـبة فـضـاء من األرض إلى ا
ســتـكـون بــاهـظــة إذ تـنـاهــز عـشـرة

آالف دوالر لكل رطل منها.
وهـنــاك صـعـوبــات تـعـتــرض سـبـيل
ـريخ اســتـخــراج مــواد من سـطـح ا
وهي عــمـلــيـة ذات تــكـلــفـة مــرتـفــعـة
أيضا ناهـيك عن كيفيـة التعامل مع
اخمللفات في الفضاء. ومن ثم تتعلق
ايـسيليوم لـقدرته الفعالة األنظار با
عـــلى حتــــلـــيل اخملــــلـــفـــات وإعـــادة

تدويرها.
وفي أكـــتــوبــر/تـــشــرين األول خــرج
الــفـــريق بـــنــتـــائج أولـــيــة ويـــقــول
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كان يـاماكن في قـد الزمان وسـالف العـصر واالوان كـان هناك سـلطـان يحكم
كر كانت له طبيعة والنه يعلم ان الناس ضده لن عدة بلدان باجلور واخلديعة وا
تول تثـور فقد جعل االشـرار والة االمور وسخر دواوين الـدولة خلدمة بـعض ا
السـفلة وكـانت الواليـة بطيخ في بـطيخ وتـعيش على اخلـرافة والـتلطـيخ وياسادة
ياكـرام سنحـكي لكم اليـوم عن متـولي ديوان الفـانوص والاللة الـذي دمر ديوانه
واسـكن كل واحـد في غـيـر مكـانه فـقـد كـان كـبـيـر جمـاعـته ورمـز قـبـيـلـته فـجعل
الـديـوان مـكـانـاً لـلـعـربـان واعـتـبـرهـا ضـيــعـة واعـطى لـكل مـنـافق من اعـوانه من
الـضـيـعه رقعه فـصـار الثـوب مـهـلهالً بـعـد ان اجلس عـلى الـكـرسي كل من كان
غيـر مؤهل وفتح في مقر الديـوان مطعـــــــم خانة لكن من هـــب ودب من اعوانه
ـفـاســد والـســرقـات واظـلــمت من سـوئه ادارته واشـاع الــسـداح مـداح وعــمت ا

الطرقات . 
صبـاح جعل من الـديوان بـستـاناً لـعشـيرته وقـومه وسخر كل متـولي الضـوء وا
االموال لـفائدته وحزبه واهتـدى لفكرة االسـتثمار وعرض الـديوان لأليجار وباع
ـصـباح من اجلـيـران بـابـهظ االثـمان الـغـله ألسـوأ ثـله وصـار يسـتـورد الـزيت وا
ويـبيع الـضـوء للـمسـتـثمـر بـفلـس وبـدوره يـبيـعه لـلنـاس بأغـلى االثـمان والـفرق
يقسم بـينهـما ثلث وثـلثان وبـعد ان ازكمـت نتانتـه االنوف خسـر االنتخـابات بعد
عـروف خـوفاً من ان يـتحـدث على ان كان انـصاره بـاأللوف وعـزله الـسلـطان بـا
ــتـولي سـخـر كل ـسـتــور ويـعـرف الـنــاس مـا يـدور هـذا ا ـكـشـوف ويــفـضح ا ا
االمـوال خلـدمـته وجـمـاعـته ودمـر تـلك الـوزارة من خالل افـراغـهـا من الـكـفاءات
ـصروفـة على ـبالغ ا واصحـاب اخلبـرات وجلب كل مـن يقـول له أم ولـبيك  ا
ـوظف اليـجـد له راتـباً نـهـايـة كل شـهر اليـ من الـنـثـرية وا الـطـعـام والوالئم بـا
والناس الجتـد طاقة تطفئ بها لهيب الصيف وتتقي بها برد الشتاء. ابرم عقوداً
التعود بـالنفع مع شركات غير رصينة واعطـى لهم نسبة تؤخذ من اجلباية وبعد
مـرور اشـهـر لم جتـبي تـلك الشـركـات االمـوال من الـناس والـوزارة مـلـزمـة بدفع
نـسبة 13 %ـ للـمستثـمر (اي انه شريك في الربح سـالم من اخلسارة) واستورد
مواد احـتياطـية الحتـتاجهـا احملطـات واستورد مـحطـات التعمل بـكفـاءة واليوجد
لــهـا وقــود اصالً حـتـى يـحــصل عـلى الــعـمــولـة  يــذهب في نـهــايـة كـل اسـبـوع
حملافظـته مصـطحـباً معه جـيشـًا من احلمايـات ويصـرف لهم مخـصصـات ايفاد
وطـعـام حـتى افـرغ اخلـزانـة من الـتـخـصـيص وعـطل الـتـفـتيـش والتـدقـيق وعـمل
خالفـاً لـلـضـوابط وسـهل لـلـشـركـات الـفـسـاد حـتى يـجـمـعوا لـه في االنـتـخـابات
االصـوات وتـرك اعـوانه ليـعـيثـوا في الـوزارة فـساداً اخالقـيـاً ومـاليـاً وبـيعت في

ــنــاصب لــكل من يــدفـع اكـثــر حــتى لــو لم تــكن له عــهـده ا
مقـومات او كفاءة حـتى اخر يوم من استـعماله وطرد كل
من رفض فـسـاده ووقف في وجـهـة طـغـيـانه النه اشـترى
الـوزارة واصبحت ضيـعة من ضيـاعه ومن حكم في ماله

فما ظلم.

يـــحـــاول اهـــانـــة االزهــر وشـــيـــخه وفى
ـلزم الـنـهـاية  فـان الـراي الـشـرعي هـو ا
تخـصص في هذا القـانون  امـا راى ا
ـكن في مـجـال مـعــ فـهـو اسـتـشـاري 

اللجوء اليه فى حالة الضرورة 
وقف من تلك االزمة االقـتصادية وازاء ا
 وكـيــفــيــة مــواجــهـاتــهــا خــاصــة  بــعـد
تـصـريحـاته الـسـابـقـة الـتي اثـارت جدالً

واسعا أكد ابو شقة  قائالً:
- ان مـــــوقف احلـــــزب ثــــــابت مـن تـــــلك

يعتـزم احد االعضـاء التقدم بـه للحد من
ـوقف صالحـيـات شــيخ االزهـر وكـذلك ا
من مـشروع قـانـون االحـوال الشـخـصـية
والذي يثير جدال واسعا لتعلقه باالسرة

 قال : 
بالنسبه لالنباء التى ترددت عن مشروع
قانون لـلحـد من صالحيـات شيخ االزهر
فلن نـوافق عـلى قانـون كهـذا الن احلزب
يحـترم االزهـر وشـيخه وهـذه من ثوابت
احلـزب وسوف نـطـالب بـفـصل اي نائب

الـقـضـيـة فـاحلـزب طـوال تـاريـخه يـعـمل
طالـبة بحقـوق العمال والـبسطاء على ا
ــة لـهم وقــد طـالب وحتــقـيق حــيـاة كـر
الـــوفـــد خالل عـــرض بـــيــان احلـــكـــومــة
ـواجـهة بـاجـراءات اقـتـصـاديـة مـشـددة 
جـــشـع الـــتــــجــــار ولـــذلـك يـــجـب عـــودة
اجلــمـــعــيـــات االســـــتـــهالكــيـــة لــتـــقــوم
ـبـاشـر احلـكــــومـة بـالــشـراء والـبــــيـع ا
لــلــجــمـــــــهــور لــلــقــــــضــاء عــلى جــشع

التجار .

صـممـة أن حـذاءها سـيذكـر الرواد ا
بــاألرض خالل رحــلــتــهـم الــطــويــلـة

للمريخ.
وال تـتوقف مـغـامـرات الفـطـريات في
الــفــضـاء عــنــد حـد ابــتــكـار أحــذيـة
فأثنـاء استعداد تـشيوكـايلو للـمهمة
صــادفــتــهـا روايــة نــســويــة من عـام
ـريخ كـوكبـا تنـقلب 1893 تخـيلت ا
ـــرأة - فــــيه األدوار بـــ الــــرجل وا

ولذا صممت حذاء ترتديه امرأة.
ودفـعـتـهـا الـروايـة أيضـا إلـى تخـيل
ــواد مـــجــتــمع جـــديــد تــفـــتح فــيه ا
احليـوية سـبيال جـديدا للـتداخل مع
األشيـاء احملـيطـة وجـاء االسم الذي
أطــلـقــته عــلى تـصــمـيــمـهــا لـلــحـذاء
"كـاســكـيـا" من الـروايــة ذاتـهـا وهـو
ـنـطـقـة الـوحـيـدة في الـكـوكب اسم ا
الـــتي يـــتــــســـاوى فـــيـــهـــا الـــرجـــال

والنساء.
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ومـازال الـتصـمـيم افـتـراضـيـا حيث
تحف الفن قدم  أن احلذاء الفعلي ا
تحف عروض حاليا  احلديث - وا
لنـدن للـتصـميـمات ضمـن جولة له -
ـايـسـيـلـيـوم دون الـعـرق اسـتـخـدم ا
النـتـهـاء مـوعـد الـتصـمـيم وإن صح

األساس العلمي للتطبيق.
ـايـسـيـلـيـوم بـطـرق عدة ويـتـشـكل ا
ومنها استخـدام نشارة اخلشب بعد
تــعــقــيــمــهـا وإضــافــة الــفــطــر الـذي
سرعان ما يبدأ في النمو واالنتشار
ناسـبة من حرارة وبتوفـير الـبيئـة ا
ورطـوبــة تـبـدأ األنــسـجـة اخلــيـطـيـة
البـيضـاء في الـتراكم والـتكـتل وهو
الــسـبــيل الــذي تـأمل نــاسـا ووكــالـة
الفضاء األوروبية في استخدامه في

ريخ. قواعد تقام با
وبالنسبـة للحذاء "كاسكـيا" يُستعان
بـــنــوع خــاص من تــلـك الــفــطــريــات
يــتــغــذى عــلى مــا يــحــتــويـه الــعـرق
ــادة الــبــشــري بــعــد تــرشــيــحه و"ا
الــرطــبــة" هــذه - بــحــسـب تــســمــيـة
مونتالتـي - ستوضع في قالب حول
أرجل الــرواد لـتــتـغــذى عـلى الــعـرق

مباشرة.
ـــو ــــكن وقـف  وعــــلى أي حــــال 
طلوب منه عبر الفطر ح ينتهي ا
تـعــريــضه حلـرارة مــا بـ  70و80
درجــة مــئـويــة ســواء في فــرن عـلى
األرض أو عــبــر تــعــريــضه حلــرارة
ـــريخ أو في الـــفـــضـــاء عـــالـــيـــة بـــا
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تسـعى مـصمـمـة عُهـدت إليـهـا مهـمة
ابـتـكار حـذاء يـصـلح لـرواد الـفـضاء
ـريخ لالستـعـانـة بالـعـرق الذي في ا
يفـرزه اجلـسم وفطـر من نـوع خاص
ـهــمـة وهــنـا يــثـور لــلـقــيــام بـتــلك ا
ــــواد الــــســــؤال عــــمـــــا إذا كــــانت ا
احلــيــويـة ســتــلـعب دورا مــهــمـا في

استعمار البشر للكوكب األحمر?
في عـام  ?2016كـلـف مـتــحف الـفن
صـمـمة لـيز احلديـث في نيـويـورك ا
تـشــيـوكـايــلـو بـوضع تــصـور جـديـد
حلذاء يصلح لالستخدام على سطح
القـمر وتـعـود الفـكرة األصـليـة لذلك
احلـذاء إلى األحـذيــة الـتي انـتـعـلـهـا

رواد رحالت أبوللو الفضائية.
وقـد خـرج حذاء رواد أبـولـلـو لـلـنور
عـام  1972في أوج الـــرحالت الــتي
كـانت تـسـتـهدف اسـتـكـشـاف الـقـمر
ــيـزة من وعُــد هـذا احلــذاء عالمــة 
عالمات القرن العشرين الذي شاعت
ــــتــــعـــددة فـــيـه االســـتــــخــــدامـــات ا
لــلـبالســتـيك وأراد الــقـائـمــون عـلى
ـــثل هـــذا ــــتـــحف وضع تــــصـــور  ا

احلذاء بشكل جديد.
وبــدأت تــشـيــوكــايـلــو مــهـمــة إعـادة
ـعـهـود وأدركت أنه تـخـيل احلـذاء ا
ال ســـبـــيـل ســـوى اســـتـــخـــدام مــادة
حيوية أكثر موائمة لعصرنا احلالي
الـــذي أخـــذ يــعـــزف عن اســـتـــخــدام
الــبالســتــيك الــضـار بــالــبــيــئـة ولم
ـصـمـمـة الطـمـوحـة بذلك بل تـكتف ا
أرادت وجـهــة جــديـدة لــذلك احلـذاء
ـــــريخ ذاك ولـم جتـــــد أفـــــضل مـن ا
الــكـوكب األحــمــر الـذي تــهـفــو إلـيه
ــتــعــلـقــ بــالــفــضـاء اآلن ألــبــاب ا
ولـيس كـمـثـله مـقـصـد يـوسع مـدارك

اخليال.
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تـقــول تـشـيـوكـايــلـو: "دائـمـا مـا كـان
ــ فــبــيــئـته ــريخ مــكــانــا لــلـحــا ا
جتــعـلك تـعــيـد الـتـفــكـيـر في كــيـفـيـة

احلياة على كوكب شبيه باألرض".
ـهــمـة إلى مــادة حـيــويـة وقــادتـهــا ا
ـهـنـدسـ عـجـيـبــة أثـارت اهـتـمـام ا
ــواد الـبــنــاء وأولــتــهـا ــبــتــكــرين  ا
وكـاالت الـفـضـاء الـكـبـرى مـثل نـاسا
ووكـالــة الـفـضــاء األوروبـيـة أهــمـيـة

خاصة.
وكشفت أخيـرا عن تصميـمها حلذاء
ــظـهـر تـرتـديه امـرأة طـويل خـشن ا

ــكن تـصــنـيــعه عـلـى مـ مــركـبـة و
فـضـاء من خـالل الـعـرق الـذي يـفـرزه
اجلسم والقليل من خاليا الفطريات
دون أي شيء آخـــر تـــقــريـــبـــا وهــو
ــضي فـيــهـا ـثــالي لـرحــلـة  األمــر ا
ـريخ وال الـرواد سـبـعــة أشـهـر إلى ا

تتسع إال للقليل من األغراض.
ـادة احليويـة السـحرية هي الـ تلك ا
"مـايـسـيــلـيـوم" (أو الـغـزل الـفـطـري)
وهـي األنــســجــة الــفـــطــريــة بــخالف

عروفة. "ثمرة" الفطر ا
وللتوضيح أكثر ففطر عيش الغراب
ــثـابـة ــكن اعـتــبـاره  الــذي يـؤكل 
ايسـيليوم "ثمرة فطـر" بينمـا مادة ا
هي األنسـجة الـتي تشـكل جذور ذلك
الفطر وهي عبارة عن نسيج خيطي
أبــيض يــنــتــشــر في الــتــربــة ومـواد

أخرى ينمو بها الفطر.
ولـلـمـايـسـيـلـيـوم خـواص مـذهـلة إذ
واد يتـميـز بـالكـفاءة في اسـتخـدام ا
التالـفة بـتغذيه عـلى أشيـاء من قبيل
نشـارة اخلـشب واخمللـفـات الزراعـية
ليـنتج منـها مـادة جديـدة ناهيك عن
ـسـتـمـر مع تـوافـر قـابـلـيـته لـلـنـمـو ا
ـــقـــدور ـــنــــاســـبــــة و الـــظــــروف ا
ايـسيلـيوم حتـمل الضـغط أكثر من ا
الـكــتل األسـمـنـتـيــة دون أن يـنـكـسـر
ا وهو عازل ومقاوم للحريق بل ور
يـــحـــمي من اإلشـــعـــاع خالل رحالت

الفضاء.
ـايـسـيـليـوم في وحـالـيـا يـسـتـخـدم ا
صـــنـــاعـــة ألــــواح لألســـقف وبـــدائل
لــلـجــلـود ومــواد تـعــبـئــة فـضال عن
مــواد بـنـاء ولــكن في الــفـضــاء يـعـد
ـايـسـيــلـيـوم بـاسـتـخـدامـات أخـرى ا
ــهــنــدس الــفــنـان حــســبــمــا يــقـول ا
موريـتسـيو مونـتالـتي الذي يـشاطر

تشيوكايلو مهمتها.
يـقول مـونـتالـتي: "نـعـتمـد عـلى قدرة
اخلاليا على التكاثر ومن ثم تخليق

مادة إضافية في برهة من الزمن".
وقد أرادت تـشـيوكـايلـو أن تـستـخدم
في حذائـها اجلـديد اجلـسم البـشري
كــمــصـــدر لــلــمــادة اخلــام ورأت في
العـرق ما حتتـاجه. وليس اسـتخدام
إفرازات اجلسم باألمر اجلـديد تماما
عـلى الــفـضـاء فـاحملـطــة الـفـضـائـيـة
الـدوليـة تـعيـد حـاليـا اسـتخـدام بول
الرواد وعـرقـهم لتـوفيـر مـاء للـشرب
ولـكن اجلـديــد هـو إمـكـان اسـتـخـدام
العـرق في صنـاعة األحـذية وتـعتـقد

مــونــتــالــتي إنــهــا كــانت مــشــجــعــة
(ومازالت الـوكالـة األوروبيـة تتـحقق
مـنـهـا ومن ثم لم يُـعـلَن عـنـهـا بـعد).
ويــحــلـم مــونـــتــالـــتي بــاجلـــمع بــ
ايسـيلـيوم وتقـنية الـطباعـة ثالثية ا
األبــعــاد وحــتى الــتــعــديل الــوراثي
لـــرواد الـــفـــضــاء لـــتـــوســـيع دائــرة

النتائج.
وفي أمــريــكــا تــبــحث وكــالــة نــاسـا
إمكانية استنبات منشآت على سطح
ـريخ نـفسه إذ يـدرس األمـريـكـيون ا
إنتـاج كتلـة بالستـيكـية مرنـة ملـقحة
ايسيليوم على األرض ثم تنشيط با
جرد وصول تلك الكتلة و الفطر 
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كن أن يـتحـول غشـاء رقيق وهكـذا 
مثال إلى سـقف سمـيك أو جدران في
ـكن أن غـضـون أيــام أو أسـابـيع. و
يــكـــون ذلك الـــبــنـــاء قــابـال لــلـــطــرق
و والسحب والتشكيل ويتم وقف 
كن أيضا أن الفطر عـند احلاجـة و
يـظل الـفــطـر كـامـنـا لـيُـعـاد تـنـشـيـطه
حــسـب الــطــلب إذا لـــزم األمــر مــثال

إصالح جزء ما من البناية.
ومن اجلوانب الواعدة للمـايسيليوم
في مجال عمارة الـفضاء قدرة بعض
يالن وهو الفطريـات على إنتـاج ا
جـزيء حــيـوي قــد يـكــون قـادرا عـلى
حــمـــايـــة الـــبــشـــر من اإلشـــعـــاعــات
الـــكــونــيــة. وقــد أجــرى مــونــتــالــتي
بـــالـــتـــعـــاون مـع وكـــالـــة الـــفـــضـــاء
األوروبية جتارب على تلك اخلاصية

في إطار مشروعهما.
وعـلى األرض اسـتـعـانت مـشـروعات
ـايسـيـلـيـوم كـمادة هـيـكـلـية عـدة بـا
منها مـشروع ب معـهد كارلسروهه
ـعهـد الـسويـسري لـلتـكنـولـوجيـا وا
الفـيـدرالي للـتقـنيـات بـطبـاعة هـيكل

مجسم لبناء األسقف.
ايسيليوم وبالنسبة للكثيرين يَعِد ا
بـاقتـصـاد تـدويري رائع فـاخملـلـفات
تصـبح خامات صـاحلة لالسـتخدام
والـــنـــاجت نـــفـــسه قـــابل لـــلـــتـــحـــلل

كاخلشب.
ـــــعـــــمـــــاري آدي رضـــــا ويـــــقـــــول ا
نوغروهو الـعامل بشركـة مايكوتيك
ــعــهـد اإلنــدونــيــســيــة الــتـي تــمــد ا
الــسـويــسـري ومــعـهــد كـارلــسـروهه
ايسيليوم إن شركته "تستخلص با
ـــادة اخلــام حــالــيـــا من فــطــريــات ا
ـسـتـقـبل نـهدف قـائـمـة بـيـنـمـا في ا
لـالســتــعــانــة بــنــمــوذج اقــتــصــادي

تدويري كامل".
وإذا وفِقت الـتجـارب التي تـباشـرها
ناسـا والـوكالـة األوروبيـة فـستـمثل
بضع بذور فـطريـة مجهـرية اللـبنات
ـســتـعـمـرة طـبـيــعـيـة قـائـمـة األولى 
ـــريخ. ومن حـــفــنــة بـــذاتــهـــا عــلى ا
فــطـريــات سـتـــــخـرج اســتـخــدامـات
شـتى يـسـتـفـيـد مـنـهـا رواد الـكـوكب

األحمر.
ولـــو راجت فـــكـــرة تـــشـــيـــوكـــايـــلــو
ومـونـتـالتي فـسـيـروي عـرق الـبـشر
مـستـقـبال فطـرا يـنتج أحـذيـة حتمي

أرجلهم.
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اوالً- كل شخص اصـبح ميسور احلال بعجالة وفي غفلة من الزمن بعد 2003
ــلـكـــــهــا في حـــــــ فــشل في طـلـب  الـعـلم دون اي أصـول مـالــيـة شــرعـيـة 
ــــسـاعدات قبل والرزق يـوم كــــــان عالـة على اجملـتمع واالنـظمة ويـستــجـدي ا

عام 2003 فهو فاسد .
ثانـياً- كل سياسي اصبحت له مشاريع جتارية و فضائيات ومكاتب احزاب لها

موازناتها ولم تكن حالته قبل 2003 شيئاً يُذكر فهو فاسد 
ثــالـثـا- كل سـيـاسـي انـتـفع بـواردات حـكــومـيـة شـرعـتـهــا قـوانـ فـاسـدة جلـني
دير والنائب والوزير والرئيس من نافع الفلكية حـتى اصبح ا ـلكية وا الرواتب ا
ـسـؤولي ونواب ووزراء ورؤسـاء اعـظم الدول األوربـية فاحـشي الـثراء مـقـارنة 

فهو فاسد .
رابـعـا- كل سـيـاسي يـسـير فـي موكـبه اكـثـر من عـدد مـوكب اي مـسؤول اوربي

ر موكبه فهو فاسد . ارة حتى  ارة او يُرعب ا ويقطع الطريق على ا
خامـسا- كل مـوظف وخصـوصاً من قبـل وظيفـة بدرجـة خاصـة كمـستـشار وما
شابـههـا وهو يـعـلم انه أمي جاهل او مـزور شـهادة او غـير مـؤهل لـلوظـيفـة التي

حصل عليها باحملاصصة والواسطة فهو فاسد.
سـادسـا- كل تـاجـر ورجل اعـمال قـبل بـعـقـد وفـيه شبـهـة عـمـوالت أو تـهرب من

قاييس القانونية  فهو فاسد.  واصفات وا تنفيذ العقد او لم يلتزم با
ســابـعـا- كل مــهـاجـر ومُــهـجـر قــبل بـاالسـتــفـادة من الـقــوانـ الـفــاسـدة جلـني
الـتـعـويضـات ورواتب تـقـاعـديـة بـأثـر رجـعي دون اية خـدمـة فـعـلـيـة عـلى حـساب

ستحق احلقيقي فهو فاسد. ا
ُشرع من الفاسدين) رواتب ثامـنا- كل مسؤول تسلم (بـاسم القانون العـراقي ا
تـقدمة تـقاعـدية فـلكـية ومنـافع غيـر متـعارف عـليـها في أنـظمة الـدول النـزيهـة وا

فهو فاسد . 
تاسـعا- كل شخص أستملك او استأجر امالك الدولـة بعقود رسمية  ومشبوهة
اقل من الـقـيمـة احلـقيـقـية لـلـسـوق ويقـطع الـطرق الـعـامـة بجـداريـات الكـونـكريت

حلماية نفسه فهو فاسد .
عاشـرًا - كل إنسان رأى وقـبل بالنـماذج التـي استعـرضتهـا اعاله ولم يستـنكر

حتى ولو بالقول فهو افسد الفاسدين.
ان شعـبنـا بحـاجة الى صـحوة اخالقـية ودولـتنـا بحـاجة

لتشريع قانون من أين لك هذا ?
{ وزير الكهرباء
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جلـأت الــكـثـيـر من اجملــالس احملـلـيـة
لــلـمــدن من بــاريس الــفـرنــســيـة إلى
بـروكــلـ األمـريـكـيــة إلى اسـتـخـدام
مصابـيح موفـرة للطـاقة تـعرف باسم
مــصــابـــيح "لــيــد" وهي ذات صــمــام
ثنـائي باعث لـلضـوء األزرق بدال من
أخـرى تـقلـيـديـة عـاليـة الـطـاقـة (التي
كـــانت تـــشع حـــرارة أكـــثــر وتـــعــرف

بلونها األصفر).

وبـاإلضـافـة إلى مـصـابـيح الـشوارع
يتعرض معظمنا للضوء األزرق الذي
تــصــدره أيــضــا شــاشــات الــهــواتف
الــذكـــيـــة وأجـــهــزة الـــكـــمــبـــيـــوتــر
وشـاشـات التـلـفـاز وكـذلك مـصـابيح

نازل. ا
وهـــنـــاك مـــخـــاوف مـــتــزايـــدة من أن
تقنيات "لـيد" قد تسبب تأثـيرا سلبيا

على صحة اإلنسان.
وفـي وقت مــــبـــكــــر من هــــذا الـــعـــام

ــيــة لــلــطب أصــدرت "الــدوريــة الــعــا
الـنـفـسي الـبـيـولـوجي" بـحـثـا لـفـريق
يـضم أطـبـاء نـفـسـيـ بـارزين يـحـذر
من اآلثــار احملـتــمـلــة لـلــضـوء األزرق
الــذي يـصــدر عن تـلـك األجـهــزة عـلى

الصحة النفسية للبشر.
وأثـار ذلك الـبحـث مخـاوفـا بـشـأن ما
قد يحدثه الضوء األزرق من تأثيرات
عـلـى صـحـتــنـا خالل الــنـوم وبـعض
األعراض األخـرى الـتي قـد نواجـهـها

في حـــيـــاتـــنــا الـــيـــومـــيـــة وبـــشــأن
استخـدام بعض التـطبيـقات الرقـمية
للـعنـاية بـالصـحة وزيـادة حسـاسية

راهق جتاه ذلك الضوء األزرق. ا
ساعد يقول جون غوتليب األستاذ ا
في الطب النفسي والعـلوم السلوكية
بـكلـيـة فيـنـبـيرغ لـلـطب في شيـكـاغو
ـــشـــاركــ فـي كــتـــابـــة هــذا وأحـــد ا
الـبـحث: "قـلـقي بـشـأن تـأثـيـر الـضوء
ـصابـيح الـليـد يـنـبع من قلق األزرق 
أكــبــر ومــبـــكــر بــشــأن الـــعالقــة بــ
الـــتـــعـــرض لـــذلك الـــضـــوء وحــدوث
صاب أعراض هوس مرضي لـدى ا
بــاالضـطــراب الـنـفــسي الــذي يُـعـرف

باسم االضطراب ثنائي القطب".
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ويــــضــــيف: "لــــقــــد رأيـت بــــالــــفــــعل
وبـــوضـــوح أن الــتـــعـــرض لــلـــضــوء
الــتــكــمــيــلي الــذي يُــقـدم فـي صـورة
عالج بـالـضـوء الـسـاطع كـان مـفـيـدا
جدا بالنسبة لـلمرضى الذين يعانون
من االكتـئاب. لـكن الشيء الـذي بدأت
أدركه مؤخرا وببطء هـو أن التعرض
لـــلـــضــــوء بـــصـــورة مــــفـــرطـــة وفي
ــكن أن يـؤدي تــوقـيــتـات خــاطــئـة 
لـنتـائج عـكسـيـة لدى من يـعـانون من
رضي وأن يؤثر على دورة الهوس ا
الـنـوم واالستـيـقـاظ".كـمـا تضـمن ذلك
البحث دراسـة تأثيـر الضوء على من

يخضعون لعالج نفسي.
فــــإذا جـــرى مــــثال وصـف تـــطــــبـــيق
تابـعة حالته إلكتـروني لشخص مـا 
الـصـحـيــة وطُـلب مـنه أن يـسـتـخـدم
هاتفه الـذكي لتوثـيق أي تغيرات في
ـثال زاجـيـة عـلى سـبـيل ا حـالـته ا
وكـــان يــفــعـل ذلك قــبل اخلـــلــود إلى
ـكن أن يتـسبب في النـوم فإن ذلك 
حـدوث تـأثـيــر عـكـسي عـلى نـوم ذلك
الـــشـــخص وعـــلـى إيـــقــاع ســـاعـــته
الــبـيــولـوجـيــة وعـلـى صـحـتـه كـمـا
خلص البحث.ويـقول غوتليب: "وألن
الــهـواتـف الـذكــيـة مــنـتــشـرة بــيـنــنـا
بـصــورة كـبـيــرة فـإنـهـا تــمـثل أكـبـر
خـطر عـلى الـصحـة الـعامـة".ويـتابع:
"وأضـــواء الـــشــوارع لـــيـــست آمـــنــة
أيضـا فـباإلضـافة إلى بـقـية مـصادر
اإلضاءة األخرى مـثل أماكن الـترفيه
ـرور ومصـابيح اللـيلـيـة وأضواء ا
الــقــراءة وغـيــرهـا فــإنــهـا جــمـيــعـا
تـسهم في ظـاهـرة الـتلـوث الـضوئي
الــتي أصــبــحــنــا أكــثــر حــســاســيــة
جتـاهــهـا". وتــظـهـر الــدراسـات الـتي
أجـريـت حـول تــأثـيــر الـضـوء األزرق
على الـبالـغ األصـحاء أن مـثل هذه
يالتون األضواء تمنع إفراز مادة ا
فـي اجلـــــسم وهـــــو مــــا يـــــؤدي إلى
تشـوش النـوم وقد يـؤثر أيـضا على
جودة احلياة وعلى الصحة البدنية

والنفسية وزيادة القابلية للمرض.
وتــظـهــر الــدراسـات الــســابـقــة حـول
اضـــطـــرابــات الـــنـــوم لــدى األطـــفــال
ــراهــقــ وجــود عالقــة واضــحــة وا
وثابـتة ب اضـطرابـات النـوم وكثرة
استخدام األجهزة الرقمية احلديثة.
وتوصي مـؤسسـة النـوم القـومية في
بـريــطـانـيــا بـعـدم اسـتــخـدام وسـائل
التكنولوجيا الـرقمية قبل النوم بأقل
من  30دقيقة وبإبـعاد جميع أجهزة

التكنولوجيا عن غرفة النوم.
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لكن حتى اآلن ليست هناك إرشادات
خاصة لألشـخاص الذين يـعانون من
مــرض نــفــسي أو حــســاســيــة جــراء

اضطراب الساعة البيولوجية.
ومع انــتـــشـــار تــقـــنــيـــات الــلـــيــد أو
"الصمام الثنـائي الباعث للضوء" في
جـمـيـع أنـحـاء الـعـالـم بـات الـتـركـيـز
مـنـصـبـا عــلى فـكـرة حتـسـ الـعـامل
البـصري وعامل تـوفيـر الطـاقة لكن
حــالــيــا يـــعــمل الــعـــلــمــاء وخــبــراء
الــصــحــة والــعـامــلــون في صــنــاعـة
تــقــنــيـــات الــلــيــد من أجل احلــد من
ـنـبعـث من األجـهزة الـضـوء األزرق ا
اإللــكـــتـــرونـــيـــة ومن أجـل ابـــتـــكــار
مـصـابـيح مـعـدلـة ومـتـطـورة ال تـضر
مـن يـــعــــانـــون من أي اضــــطـــرابـــات

نفسية.
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ايسيليوم ومن الداخل من مادة فطرية ونسيج من القطن والقنب من اخلارج احلذاء مصنوع من ا

بغداد
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سـؤولية غالبـا ما تـعلمـنا خالل مسـيرتنـا  الطويـلة  من الـذين هم في خضم  ا
و كيف نستمع ألراء اآلخرين باألخذ والعطاء وكيف نتعامل كيف ننتصر للحق 

تعامال إنسانيا وحضاريا نؤمن بلغة احلوار وحوار احلضارات. 
ولهذا كـانت النجاحـات متتالـية ومتصـاعدة بال غرور النـجاحات التـي تستنزف
ـسـؤولـيـة ـسـؤولــيـة ا الـكـثـيـر من الــطـاقـات واجلـهـود الـتـي كـانت وراء اعـتالء ا
تـهنهـا بعد ـهنة الـتي  ـواطن واجملتـمع وخدمة ا عنـاها احلـقيقي هـو خدمة ا
ـهـنــيـة والــتـجــرد  من الـذات ــبـاد والــقـيم واألخـالق ا ان تــعـلــمـنــا ان نـحب ا
ا هـو ابعد تـعلـمنا حب الـعمل الذي والغرور ألنـنا تـعلمـنا كيف نـخطط بـدراية 
ـزيـد من نـؤمن بـه بـوصـفه قـيـمـة أخالقـيـة عـلـيـا عـلـيـنـا االلـتـزام بـها  تـمـنـحـنـا ا
دى الـنجـاحـات منـطـلقـ من ان القـيـادة احلقـيـقيـة هي فكـر وتـخطـيط بـعيـد ا
لـسـيـاسـة يــراد لـهـا ان تـعـبـر بــنـا الى بـر األمـان والـسـالم ومن ثم تـكـون فـكـرا
لقاعـدة جماهيرية تساعدنا في حياتـنا متعددة اجملاالت وان ضريبة النجاحات
ـتربـصـ ألبسط الـهـفـوات للـتـنكـيل وتـلفـيق الـتـهم ألنهم هـو حسـد الـفاشـلـ ا
تميزة ثابرة والكـفوءة وا اليستـطيعون ان يجـدوا لهم موضع قدم ب القـيادات ا
سؤولية في في األداء واإلخالص بالـعمل  الفشل لدى الكثير اليوم من اعتلوا ا
عـقول أن يـتقـلد اجلـاهل مقـاليـد األمور واحلكم هذا اجملـال او ذاك  فلـيس من ا
صائر البالد و الـعباد بال أدنى خبرة بكـيفية تسيـير أمورهم وتمشية ليتـحكم 
ـعقول أيـضاً أن يوضع الـعالم واخلبـير والكفء مؤسـسات  الدولـة  وليس من ا
رحـلة تتطـلب اليوم في وظيفـة ال تليق بـعلمه وحـكمتـه ورجاحة عقـله وعليـه فان ا
ان الجنامل وال نـهادن وال نـتسـامح مع من يـريد إبـعاد الـكفـاءات والشـرفاء من
الـذين همـهم الـبنـاء واألعمـار وترمـيم كل ما خـربه احملتل ودواعش أبنـاء الوطن 
اإلرهاب ودواعش الـسياسة في جمـيع مناحي احلياة نـحن بحاجة الى قيادات
ـصــاحلـهـا اخلـاصـة الـفــئـويـة واحلـزبـيـة تـتــجـرد من األنـا واألنـانـيــة والتـفـكـر 
ا افـتخرنا به شرق الـذي طا والطـائفية وان نـعيد لـعراقنـا وجهه احلضـاري ا
واطن والـوطن قبل أي شيء اخر ولـنتـذكر ان الشيء الـوحيد علـينا ان نـفكر بـا
ـوقف الوطني الـشجـاع الزاخر بـالتضـحيـة واإليثار من اجل الذي سـيخلـد هو ا
الشـعب والوطن علينا ان نتعلم ان نحترم أنفسنا أوال وقبل كل شيء وال نطالب
ـثـابـر واخملـلص ـضـحي وا ـنـاسب ا اآلخـرين احـتـرامـنـا وان جنــد الـشـخص ا
ـنـاسب وان نـبعـد أصـحـاب األغـراض اخلـاصة عـن مواقع والـنـزيه في مـكـانه ا

و نـحـمي اجملتـمع من الـفـاشـلـ و الـفـاسدين ـسـؤولـيـة  ا
لـهــذا نــدعــوالـى إعـادة هــنــدســة الــتــوزيع وفـق الــشـروط
ــكـان ــنــاسب فـي ا والــضــوابط أي ( وضع الــشــخص ا
نـاسب) بـعـيدا عن الـتـحـزب والوالءات وان يـكـون الوالء ا

الوحيد للعراق وحسب.    
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