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ـدن تــعـد مـديـنـةُ اسـطــنـبـول من أكـبـر ا
ـيا من الـتـركـيـة وثـاني أكـبر مـديـنـة عـا
ركز حـيث الكثـافة السـكانيـة كما تـعد ا
االقــتــصــادي والــســيــاحي والــتــجــاري
رفأ واالجـتماعي لتركيا كونـها تتميز 
بـحـري خـاص بـها والـذي يـربطُ مـا ب
جـانـبـيـهـا في قـارتي آسـيـا وأوروبا من
خالل جـسر الـبوسـفور الشـهيـر ويطلق
عــلى الــقــسم األوروبي من إســطــنــبـول
مــســمى تــراقـيــا أمــا الـقــسم اآلســيـوي
ـديـنة فـيـعـرف بـاسم األنـاضـول وتـقع ا
في اجلـهـة الشـمالـية الـغربـية من إقـليم
مـرمره التركي ومـع مساحتـها الواسعة
ـعروفـة  فان إسـطنـبول تـتمـيز بـتنوعِ ا
دن تـضـاريـسـهـا ما يـجـعـلـهـا من أهم ا
الــسـيـاحــيـة في الــعـالم امــا الـتـركــيـبـة
ـدينـة فهي تـضم أكثر الـسكـانيـة لهذه ا
ــخـتــلف من  39مــنــطــقــة سـكــنــيــة  و
الـفـئـات والـطـبـقـات االجـتـمـاعـيـة وهـذا
مـاأسـهم في كثـافة أعـداد سكـانهـا الذي
وصل الـى نـحـو ثـمــانـيـةَ عـشــر مـلـيـون
نـسمة األغـلبيـة منهم  من أصـول تركية
ـهـاجـرين مـع وجـود أعـداد أخـرى مـن ا
ـختلف اجلنـسيات من الـدول العربية
واألوربــيــة واآلســيـويــة بــهــدف الــعـمل
ـدينة والـتعـليم واالستـقرار الدائم في ا
كــمـا تـشـهــد إسـطـنــبـول تـنـوعــا ديـنـيـا
واسعا ويعتبر اإلسالم هو الدين األكثر
ـديــنــة ومن ثم انــتــشــارا بــ ســكــان ا
سـيحية واليهـودية وتعتبر الـديانت ا
الــلـغــةُ الـتــركـيــة هي الـلــغـة الــرسـمــيـةُ
اضـافـة الى الـتـعامل في بـعض الـلـغات
األخـرى ومـنـهـا الـلغـة الـعـربـيـة وبعض
الــلــغـــات األخــرى الــتي يــتــعــامل بــهــا
األجـانب أحـيـانـا لـكـون الـلـغـة الـتـركـيـة
ـضي ــكن اجـادتــهـا بــسـهـولــة اال  ال
وقـت طويل من الـتـعلم أو الـتـعايش مع

الـسـكان الـذي من خالله يـتـعلم
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عـنـاء يـتـبـنى تـشـغـيـلـهـا سـائق الـباص
بـــنــفـــسه تــســـهــيـال ألمــر هـــذا الــراكب
وانزاله من احلافلة بعد ذلك بأمان وفي

كان الذي يريده . ا
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ــتـروفــهي أشـهــر وأسـرع أمــا شـبــكـة ا
وســيـلـة مـواصـالت عـامـة بـاســطـنـبـول
وعــمـوم احملــافـظــات الـتــركـيــة األخـرى
وهي عـبـارة عن سـكك حـديـديـة سـريـعة
مـنـخـفـضـة الـتـكـلـفـة تـصل بـ مـنـاطق
ـديـنـة ومـدنـهـا اخملـتـلـفـة وتـتكـون من ا
عــشـرات احملــطـات كــلــهـا تــدار من قـبل
سـؤولـة عنـها بـلـدية اسـطنـبـول وهى ا
وعن إنـشـاء احملطـات وتوسـعتـها ولـقد
 افــتــتــاح أول خط مـتــرو فى مــديــنـة
اسـطـنـبـول عـام  1989م بـعـدهـا تـوالت
مـــشــاريع اخلــطــوط حـــتى وصــلت الى
مـاعليه اليوم من حداثة وازدهار ويذكر
بـأن الـتخـطيط إلنـشاء أول مـترو أنـفاق
فى اسطنبول كان عام 1912 م وان أول
ــهـــنــدس خـــطــة لإلنـــشــاء وضـــعــهـــا ا
الــفـرنـسى لي غــويـربى الـتـى تـضـمـنت
إنــشـاء أكـثـر 24 مــحـطـة بـ مـنـطـقـتى
الـفـاحت وشـيشـلى واحـتـوت على مـعـبر
فى الـقرن الـذهبى باسـطنـبول وفى عام
ـهـنـدس هـنـرى بالست 1936 م خـطط ا
ـتـرو األنفـــــــــاق بـ مـنـطـقتى شـبـكـة 
تـقسـيم و بايازيـد ولكنـها لم تنـفذ حتى
بــدأت احلــكــومــة الـتــركــيــة فى الــبــنـاء
الــفـعـلى ألول نــظـام ســـــــــكـك حـديـديـة
عــــام 1989 م  وفـى الــــوقت احلــــاضــــر
تـخـطط بلـدية اسـطنـبول لـتــــــــــوسـعة
دينة شـبـــــــــكة الـسكك احلديديـة فى ا
لـتستـوعب االزدحام الـــــــــــشـديد الذي
أصـــبح يـــؤرق اجلــمـــيع وخالل الـــعــام
اجلـاري 2019 م فــــــــــقـد  افـتـتـاح 5
خـطـــــــــــوط متـرو جديـدة لتـضاف الى
اخلـــطــوط الــعـــامــلــة األخـــرى واكــمــال
تــوسـعـة 3 خــطـوط أخــرى وحتـديــثـهـا
ـتطـلـبـات احلاجـة لـهـا مع وجود وفـقـا 
مـخطط طموح الفتتاح 3 خـطوط حديثة
لـلـمتـرو مع توسـعـة وتطـوير 6 خـطوط
أخـــرى عــام 2023 م وجـــاء االهـــتـــمــام
ــشــاريـع اخلــدمــيـة احلــكــومي بــهــذه ا
ـواصالت الــكـبـرى في مـجــال الـنـقل وا
توقعة بـهدف استيعاب تـزايد األعداد ا
من الــركــاب الـتي ســتــشـهــدهــا مـديــنـة
اســطــنــبــول خـــالل األعــوام الــقــلــيــلــة
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االسـتـاذ الـدكـتـور نـبـيل كـاظم عبـد الـصـاحب رئـيس جـامـعـة الـنـهرين
خلمس سنوات مضت  شخصية علمـية انسانية حتمل ب طياتها كل
الـتـمـيـز واالبـداع والـتــالق الـعـلـمي. كـان اخـا وصــديـقـا لـكل الـعـمـداء
وتـدريسـيي اجلامـعة تـمتـعت اجلامـعة  طـيلـة فتـرة قيـادته باالطـمئـنان
والـهـدوء سـاعـد كـثــيـرا في اسـتـقـرار الـدراســة  والـعـمل عـلى اكـمـال
شاريع الـهندسيـة واالستحـداثات النوعـية  ومنهـا اخملتبرات والـبيئة ا
شـاركة مع اخلارج والنـهوض بالبنى اجلامعيـة فضال عن الندوات وا
التحتية واستحداث كلية الصيدلة ومراكز واقسام نادرة على مستوى
الـدراسـات االولـية والـعـلـيا ومـنـهـا استـحـداث الـدكتـوراه  في هـنـدسة
ــنـطــقــة وادخـال الــطب احلـيــاتي الــتي تــعــد االسـتــحــداث االول في ا
اجلـامـعـة في في الـتصـنـيفـات  الـوطـنيـة واالقـلـيمـيـة والدولـيـة واحـتلت
جــامــعـة الــنــهـريـن مـراتب مــتــقـدمــة في مــخــتـلف اجملــاالت الــعـلــمــيـة
بدع واالتفاقـيات الدولـية والتي توجت بـجوائز يـوم العلم لـلعلمـاء وا
ــكـان عــلـمي اخــر يـشـعــر بـالـغــبـطـة وحـان وقت مــغـادرته اجلــامـعـة  
والسـرور كون جـامعة الـنهـرين قد تـطورت وحقـقت سمـعة عالـية طـيبة
هـمـته منـذ تسـلمه ـنتـسـبيـها وخـريـجيـها الـذي كان الـشـغل الشـاغل 
مـنـصب اذ عـمل مـجـلس اجلامـعـة  بـكل حـرص وتـواضع عـلى اتـخاذ
قـرارات صـائـبـة ورصـيـنـة من شـانـهـا ان تـرتـقي بـاجلـامـعـة من خالل
ـشترك االلـتزام بالـقوانـ والضـوابط والتـعلـيمـات التي تـنظم الـعمل ا
ية واالدارية والفنية وغيرها. واخلالق على مختلف االصعدة االكاد
تـقـدم االسـتـاذ الـدكـتـور نـبـيل كـاظـم عـبـد الـصـاحب لـزمالئه الـعـمـداء
ومـدراء الــتـشـكــيالت ومن خاللــهم الى مـنــتـســبي اجلـامــعـة والـطــلـبـة
دة التي عملنا بها واعتذر عن بالشكر واالمتنان على (تعاونهم طيلة ا
كل قـرار اضـطـررنــا الى اتـخـاذه بـسـبـب سـيـاقـات  الـعــمل الـوظـيـفي

والذي قد يكن سببا في اغضاب البعض) .
وقـال (اتـمنى جلـامـعـة النـهـرين كل اخليـر والـتـوفيق والـتـقدم والـرفـعة
واالرتـقـاء واتـمـنى لـرئـيس اجلـامـعـة اجلـديـد  ان يـاخـذ بـيـده الدارتـها
يز يفوق ماحصلت عليه  اجلامعة حلد االن كما اتمنى لكافة بشكل 
ــراكـز الـبـحــثـيـة وزمالئي الــتـدريـسـ الـزمالء من الـعــمـداء ومـدراء ا
ورؤسـاء االقسـام  وطلـبة اجلـامـعة  ان يـرعاهم الـله ويـحفـظهم ويـاخذ

ايتمناه كل منهم ويامله . بايديهم  
تـواضعة في خدمـة اجلامعـة  ومنتسـببها وفي اخلتام  اشع خـبرتي ا

اذا احتاج اي منهم اليها).
وودع االسـتـاذ الدكـتـور نبـيل كـاظم عبـد الـصاحب بـالـزهور وبـحـفاوة
وتكر لم يشهد ان ودع رئيس جامعـة قبله تعبيرا عن حب تدريسيي

اجلامعة ومنتسبيها له.

الـذين  يتندرون أحيانا بكالم قريب الى
الـنكتة احلزينة ولـتخفيف وطأة الزحام
اذ يــقـول الــبـعـض مـنــهم يـجب عــلـيــنـا
شــراء  طـائــرة هـيــلـكـوبــتـر لــنـصل الى
أعــمـالــنـا بــالـوقت احملــدد وآخـر يــقـول
لـيتني أملك منطادا طائرا لكي احلق به
بــعــيــدا عن هــذا الــعــذاب وأخــر يــقــول
لــيـتـني أمــتـلك جـنـاحــا طـيـر ألصل الى
أهــــلي دون عــــنــــاء ورغم كل هــــذا فـــان
مـواصالت اسطنبـول تمتاز بـشبكة نقل
بـرية وبـحريـة وجوية حـديثـة ومتـنوعة
ـتـازة قـيـاسا لـبـعض الـدول األخرى و
ـــا يـــجــــعـــلـــهـــا في مـــصـــاف الـــدول
الــسـيــاحـيــة الـكـبــرى حـيث تــضم هـذه
واصالت الـتي تسهم ـدينـة  وسائل ا ا
في انـتـقال الـسكـان احملـليـ واألجانب
بـسـهولـة ومرونـة عـاليـت  كـمـا تمـتلك
ـطـارات الـكـبرى إسـطـنـبـول اثنـ من ا
ــنــطــقــة وأولــهــا مــطــار أتــاتــورك في ا
الـدولي الـذي يـعد أكـبـر مـطارات تـركـيا
ـديـنة ويـقع فـي اجلانـب األوروبي من ا
ـترو ـكن الـوصـول الـيه عن طـريق ا و
بـوقت مـقبـول ومـطار صـبـيحـة كـوكجن
الواقع في اجلانب اآلسيوي بالقرب من

حلبة سباق إسطنبول.
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وتـخــدم سـيـارات األجـرة والـنـقل الـعـام
ـطــارين كــمـا تــوجــد وسـائـل نـقل كـال ا
ــكـن تــأجـــيـــرهــا عـن طــريق خـــاصـــة 
ـــكــاتب األهـــلــيـــة يــفـــضــلــهـــا بــعض ا
ـتـازة ــسـافـرين بـاعـتـبــارهـا خـدمـة  ا
أكــثـر راحــة وثـقــة من ســيـارات األجـرة
ــديــنـة ــنــتــشــرة في عـمــوم شــوارع ا ا
ولـكـنـها أكـثـر تـكلـفـة اما بـاصـات الـنقل
الـداخـلي في إسطـنبـول تـبقى الـوسيـلة
عـالم السياحية األفـضل لزيارة بعض ا
ـديـنــة عـلى الـرغم من الــرئـيـسـيــة في ا
سـرعـتـهـا الـبـطـيـئـة وعـدم قـدرتـها عـلى
جتاوز الزحام في ساعات الذروة  والى
جـانب احلـافالت الـتي تـديـرهـا حـكـومة
ـديـنـة فـان إسـطنـبـول تـمـتـلك حافالت ا
خــاصـة ويـشـغــلـهـا األفــراد والـشـركـات
ديـنـة السـائدة وفـقـا ألنظـمـة وقوانـ ا
اال انـهـا تـسـتـحـصل األجـرة من الـراكب
نــقـدا بـدال مـن االعـتـمــاد عـلى الـبــطـاقـة
سـمـاة اسـتانـبـول كارت وهي الـذكـيـة ا
سـتخدمة في لندن مـشابهة للـبطاقات ا
وأوربـا يتـم تعـبئـتهـا مسـبقـا بأي مـبلغ
سـتخدم ومنـها بطاقات وحـسب رغبة ا

لـفئـات مخـتلـفة مـنهـا اخملفـضة لـلطـلبة
وظف ومـنها بطـاقات تعرفة وبـعض ا
مـجــانـيـة لـذوي االحـتـيـاجـات اخلـاصـة
ن تعدت أعمارهم الـ 65 وكـبار السن 
عـاما فـي عمـوم تركـيا حـيث يسـتقـبلـها
جــهــاز الــكــتــروني مــثــبـت قــرب مــقـود
الـســائق بـعـد ان يـضـعـهـا الـراكب عـلى
اجلـــهــــاز فـــيـــتم اســــتـــقـــطـــاع األجـــرة
الـكـترونـيـا مع تخـفيـض بسـيط لألجرة
لـو استـقل الراكـب الباص احلـكومي أو
ـتـرو مرة أخـرى قـبل مضي 70 دقـيـقة ا
عــلى اسـتــخـدامه األول لـتــلك الـبــطـاقـة
تــشـجـعــا لـلــمـواطـنــ عـلى اســتـخـدام
ترو مع مجانية الباصات احلكومية وا
الــنـقل احلـكــومي لـلـجـمــيع في األعـيـاد
ـناسبات الوطنية  وتعتبر القطارات وا
مـن إسـطـنــبـول الى أزمـيــر وأنـقـرة الى
أزمــيــر مـن أفــضل الــقــطــارات في هــذه
ـديــنـة  كـمـا يـتـوفــر قـطـار يـنـطـلق من ا
إســطــنــبــول الى الــعــديــد مـن الــبــلـدان
األوربــيـــة كــمــا تـــشــتــهــر إســـطــنــبــول
بــسـيــارات األجـرة ذات الــلـون األصــفـر
والـتي يـعـاب عـلـيـهـا بـسـبـب سـائـقـيـها
فـالـبعض مـنهم مـتهـور والبـعض األخر
يـــخــرق قــوانـــ الــعــداد الـــرســمي مع
األجـانب ويـطـلب مـنـهم أجـرة أعـلى من
اســـتــحـــقــاقـه وبــالـــرغم من أن جـــمــيع
سيارات األجرة في تركيا لديها عدادات
ولــكــنـهم يــتــظـاهــرون بــأنـهــا ال تــعـمل
إلجــبـار الـزبــون عـلى دفع أجــرة عـالـيـة
دون حـق كـــمـــا يــــوجـــد نــــوع آخـــر من
دن الـتـركـية وسـائط الـنـقل في عـمـوم ا
ـوش وهي سـيـارات مـيني تـسـمى الـدو
بــاص صــفــراء وزرقــاء  مــثـل ســيـارات
األجرة وتعمل منذ الصباح الباكر حتى
ـا في ذلك يوم وقـت متـأخـر من الـلـيل 
األحـد الذي هو عـطلة اسـبوعيـة رسمية
في تـركيا وغالبا ما تكون هذه الوسيلة
 أكــثــر اسـتــخــدامـا مـن بـاصــات الــنـقل
الــداخـلي وتـتـيح لــلـراكب وقت إضـافي
قارنة مع احلافلة دينة با السـتكشاف ا
أو الــتــرام وانــهــا أرخص من ســيـارات
األجــرة األخـرى أمــا الــتـرام فــهـو يــبـدأ
الـعـمل عـند الـسـاعة الـسـادسة صـبـاحا
وحـتى منتـصف الليل ويـعتبر الـوسيلة
األكــثـر فــائـدة لــلــسـيــاح من مـواصالت
ر بجميع مناطق اسـطنبول باعتبـاره 
دينة اجلـذب السياحـية الرئيسـية في ا
ـسـجـد األزرق ومـتـحف ـة مـثل ا الـقــد

آيـا صـوفـيـا وقـصـر تـوبـكـابي والـبازار
سمى بالبازار الـكبير وسوق التـوابل ا
ــصـري ويــذهب الى مــنـطــقـة بــايـزيـد ا
والـسلـطان أحـمد وسيـركيـجي ومنـطقة
امــيـنــونـو و جــسـر غــلـطــة وصـوال الى
ـكن اســتـخـدامه الــقـرن الـذهــبي كـمــا 
ـعـرفـة لــلـوصـول الى مـطـار أتــاتـورك و
مـــســار وتــوقــيـــتــات وصــول وانــطالق
ومـحـطـات وقوف الـبـاصـات احلكـومـية
فــــهـــنــــالك تــــطـــبــــيق خــــاص يــــســـمى
ـكن حتمـيـله على أجـهزة ايـكـوسيـبت 
الـهـواتف الـذكـيـة حـيـث تـوجـد خـريـطة
سـارات وأوقات وجـدول دقـيق لتـتـبع ا
ـنطـقـة الـتي يقف وصـول الـبـاص الى ا
عـنـدها الـراكب كـما تـوجـد لوحـة تـكتب
ــعـــلـــومــات وفـي بــعض فـــيـــهــا هـــذه ا
ـــواقـف الـــرئـــيـــســــيـــة جتـــد شـــاشـــة ا
إلـكـتـرونـيـة يـظـهـر فـيـهـا جـدولًـا ألرقـام
ـتـبـقي لـوصـولـهـا الـبــاصـات والـوقت ا
وتـتواجد محطات الباصات في كل حي
دينـة  وتصل الباصات إلى من أحـياء ا
نـاطق وبـ وصول بـاص وآخر كـافـة ا
يـأتي بـعـده وقت اليـزيـد على 15 دقـيـقة
ويــكــون انــطالق الــبــاص وخـط ســيـره
بــشــكل مــســتــمــر يــبــدأ من الــســاعـة 6
صـبـاحـا وحـتى الـسـاعة 11 لـيـال عـلـما
ـكــنك بــأن الــبــاصــات احلــكــومــيــة ال 
الـــركــوب فـــيــهـــا  إال بــوجـــود بــطـــاقــة
ـكـنك ــواصالت اخلـاصـة مــعك اذ ال  ا
الــــدفع نـــقــــدا وفي حـــال أنـك ال تـــمـــلك
ـــكــنك بـــطــاقـــة أو رصــيـــدك اليــكـــفي 
اسـتعارة البطاقة من أحد الركاب لتدفع
بـهـا وتـعـطيـه ثمن األجـرة نـقـدا ويـكون
لــكل بــاص رقـم خـاص بـه يــظـهــر عــلى
شـكل شريط ضوئي متحرك على شاشة
فـي أعـلى مــقـدمــة الـبــاص وجــانـبه من
اخلـــارج كل حــسب وجـــهــة ســيــره الى
ـــدن اخملــتـــلــفــة اضـــافــة الـى شــاشــة ا
ـنـاطق تـلـفـزيـونـيـة نـاطـقـة تـدلك عـلى ا
الــتي يــصـلــهـا الــبـاص تــبـاعــا واذاعـة
الـكتـرونية صـوتية مع الـشاشة لـيسمع
مـن خاللهـا الـراكب الـبـصـيـر أو الراكب
الـذي اليجـيد القـراءة يسـمع من خاللها
ـنطـقة التي يـريد الوصـول اليهـا بدقة ا
وقبلها يتم الضغط على زر ينقل اشارة
حــمـراء لــلـســائق بـأن لــديه راكب يـروم
ـنـطـقـة الـقـادمـة دون كالم الـنــزول في ا
وتـزود جميع الـباصات بـأجهزة حـديثة
لصعود ذوي االحتياجات اخلاصة دون
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ـفردات الـتي تسـاعده األجـنـبي بعض ا
عـلـى فـهم الـنـاس الـذين يـتـعـامل مـعـهم
يـوميا وان هـذا التنـوع الكبـير والزحام
الـشديـد في الشـوارع وتشـعب تفـاصيل
عـيش الـنـاس وصخب احلـيـاة اليـومـية
ــديــنــة لــفـت نــظــرنــا حــركــة في تـــلك ا
ــنــتــظـمــة الــدءوبــة وبـكل ــواصالت ا ا
أنـواعـها سـيـما وسـائط النـقل الـداخلي
واخلـــارجي مـن الــقـــطـــارات وخـــطــوط
ـترو والباصات والتـاكسيات وعربات ا
ط مــنــظم الــنــقل اخلــاص الــتي لــهــا 
اليــ من الــركــاب ويـــســيــر في نــقـل ا
وايـصالـهم الى أقـرب نقـطة يـقصـدونها
وبـتــعـرفـة نـقـديـة مـنــاسـبـة قـيـاسـا الى
أجـرة التاكسيات الـتي اليتمكن اجلميع
عـــلى دفــعــهـــا قــيــاســـا ألجــور وســائط
ـواصالت األخرى وتـكون حركـة النقل ا
داخل مـديـنـة اسـطـنـبـول عـبـر الـشوارع
ـمتدة بـآالف الكيـلومتـرات وكذلك عبر ا
األنــــــفـــــاق حتت األرض اضــــــافـــــة الى
ـعلـقـة التي تـمـر عـليـهـا تلك اجلـسـور ا
ترو والتي يستقلها ركبات وعربات ا ا
اآلالف مـن الـركـاب وعـلى مـدار الـسـاعـة
حـيـث يـسـعى جـمـيع الــقـائـمـ عـلـيـهـا
ـاليـــ بــــتــــقــــد أفـــضـل اخلــــدمـــات 
ـتنقـل ب ديـنة أو ا الـقاصـدين تلك ا
مـدنـهـا ومـنـاطـقـهـا الـواسـعـة اخملـتـلـفة
ـغادرين منها بكل انسيابية وسالمة وا
وأمـان  وان مـايـرسم مـشهـد الـزحـامات
اخلـــانــقــة هـــو وقت الــذروة مـع بــدايــة
الـدوام الرسـمي للـموظفـ والطـلبة في
ســاعــات الــصـبــاح األولى وكــذلك عــنـد
ــســاء ويــتــضـاعـف هـذا عــودتــهم في ا
اليـــــ الــــذي الـــــزحـــــام  مع وجـــــود ا
يـتواجدون في مـعظم مناطق اسـطنبول
كل حـسب غـايته فـمنـهم جـاء للـسيـاحة
ومـنـهم لـلتـجـارة أو لـلدراسـة أولـلعالج
تـواجدين في ولـوكنت أحـد ا
ـــديـــنـــة الـــصـــاخـــبــة هـــذه ا
بـاحلـركة فـسيـكون الـسر في
وصـــــــولـك إلـى وجـــــــهـــــــتك
ـنـشـودة في الـوقت احملدد ا
يـكـمن في اخـتـيـارك لـسـاعة
ــبــكــرة وبـغض االنــطالق ا
ــســافـة الــتي الــنــظــر عن ا
ســتــقــطــعــهــا سـواء كــانت
ــا قــريــبــة أم بــعــيــدة فــر
يواجهك مايعطلك ويخرب
مـنـهاج حـركتك وعـملك أو
ــا يـحـدث أي شيء قـد ر
يــــــعـــــــيق وصــــــولـك الى
مـبتـغاك كـإغالق للـطريق
أو حتــويــلــة حتــرفك عن
ـطـلـوب لـذا من ــسـار ا ا
احلــكـمـة أن تــنـطـلق في
وقـت مـــــــبـــــــكـــــــر قــــــدر
ـستطـاع لتتـجنب تلك ا
ـعـرقالت الـتي تـسبب ا
الـضـجـر والـتـذمـر لدى
الـــكـــثـــيـــر من الـــنــاس
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الصديق السابق ل" السيد الرئـيس" يقول " ال تخجلوا من عالقاتكم
مع اســرائــيل" والــكالم مــوجه لـصــنــاع الــقــرار الـســيــادي الــعـربي
ن اخـذ او يـأخذ والـفـلسـطـينـيـون قلـيـلو ادب" و الـكالم يـبدو مـوجـهاً 

اموال كويتية حلساب القضية الفلسطينيية.
في الـقـانون الـدولي اسـرائـيل موجـودة وعـلى الـصعـيـد العـربي لـها
عالقــات رســمـيــة مع انــظــمـة عــربــيـة والــقــانــون الـدولي ال يــشــتـرط
االعـتراف من دولـة بدولـة لـتكـون الدولـة دولة واسـرائـيل ليـست كلـها
عنـصرية و ال صـهيونـية و السـامريون فـيها لـهم مواقف ايجـابية في

رشح االديان! لصالح اجلوار العربي دون الدخول 
لـيس غريـبا ال عـلى اجلارالـله و ال غيـره وال معـيبـا التصـريح بـأفكاره
ن يقبلها منه اال ان شتم الفلسطين و بأستغراق وتوجيه نصائحه 
ال يـفـصل بـ مـن يـقصـد او يـسـتـحق الـشـتم و بـ اخـريـن ظلـمـتـهم
ا بـعـصبـية جـارالله انـظمـة الـعرب و قـياداتـهم فـتلك فـلتـة تـغريـدة ر

التي تظهر ب فترة و فترة.
اجلارالله" 77 سنـة" مدهـا الله له ينـطلق من عـقلـية و اسلـوب تفـكير
ـيـزانه جـعاله سـابـقـا قريـبـا من الـتـعـبويـة الـعـراقـيـة خالل احلرب
التي ماكادت تنتهي سـنواتها حتى يكتـشف انه كان يجاهر بصداقة
ـجـدون صـدام مـن طـرف واحـد شـأنه شـأن نـواب كـويــتـيـ كـانـوا 
حس بتواقيعهم عـلى قروض احلرب ثم عوضوا" النواب" و عوض"
اجلارالله" مستبقـ العتاب الكويتي بالـذهاب القصى مناطق الهجوم

على صدام و العراق احملاصر.
ـاض يـريـدون التـغـطـية ـشـكلـة في اجلـارالـله و من هم مـثـله انهم  ا
ـثير بـرأي اجلارالـله هو عـليه بـأشغـال االخرين بـكل جديـد مثـير و ا
احلـديث بـأريـحـيـة عن الـعالقـات مع اسـرائـيل ولـو كـان اكـتفـى بذلك
ـا لــكــان رأيه مــحل اثــارة لــكــنه اكــمل بــأن شــتم فــلـســطــيــنــيــ ر

لالستفادة من اخر حرف من حروف تويتر!.
ارجـو ان تـنـتـبه له يـديعـوت احـرونـوت و تـنـشر تـغـريـدته عـله يـرتاح
ـا لن تطـول راحته فـقـد سبـقه اخرون لـتصـريـحات بـنفس مـعنى ور
وسـاد بان جهـازه يعمل تغـريدته اختـصرها يـوسي كوه مـدير ا

على خلق عالقات افضل مع العالم العربي.
ــا تــنــشــأ ســيــذكــر الــتــاريخ اول وتــلك الــعالقــات 
ـــنــادين بــهـــا ومــنــهـم الــزمــيل واوسط و اخــر ا
اجلــارالـله الــذي سـيــكـون جــارا لـلـه يـومـذاك
ـشهد الـكويتي لم يـزل ال يحتـمل تطبـيعا مع فا
الدولة االسـرائيلـية ال سبـاب نرجو ان يـدركها

رئيس حترير السياسة الغراء!.
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عن مـجـال الدراسـة والـتنـقل من مـجال
ـرضي جملــال. كـمـا عـانـت من الـشـره ا
لألكـل "الــبــولـــيــمــيـــا" طــوال ســنــوات
الـــدراســة في اجلــامـــعــة وعــلى مــدار
عـــقـــدين الحـــقـــ أفــرطـت في تـــنــاول
ــنــبــهـة ــشــروبـات ا الــكــحــولـيــات وا
احملـتـويـة عـلى الـكـافـيـ والـسـكـر في
ـسـاعـدة نــفـسـهـا وهـو أمـر مــحـاولـة 
صاب شـائع احلدوث لدى البالـغ ا
بـاضطراب االنـتباه.وأصـبحت حيـاتها
أكــثـر صـعـوبــة بـعـد انــهـيـار حــيـاتـهـا
الـزوجــيـة لـذا سـعت حـثـيـثـا إلى فـتح
صـفحـة جديدة والـتخلص من عـاداتها
الـسـيـئـة لـكـن األعـراض ازدادت سوءا
ووصـل األمـر إلى حـد الـبـقـاء أليـام في
الـفـراش.وتـتذكـر جـونـسون-فـرغـسون
قـائـلـة : "كـنت ال أسـتطـيع الـتـركـيز في
أي شيء على اإلطالق في تلك الفترة".
يــوجـد تـبـاين مـؤكــد في مـدى انـتـشـار

هذا االضطراب ب البن والبنات.
وخـــلـــصت دراســـة شـــمـــلت 2332 من
الــتـوائـم واألشـقــاء أجـرتــهـا آن آرنت
اخلـبــيـرة في الـطب الـنـفـسي لألطـفـال
بــجــامــعــة واشـنــطن إلـى أن اخـتالف
الـتــشـخـيص بـ الـبـنـ والـبـنـات قـد
يــرجع إلى تــبـاين فـي شـدة األعـراض
فـغالبـا تظهـر أعراض أكثـر وأشد على
الـبـنـ مـقـارنـة بـالـبـنـات.وتقـول آرنت
إنـــهــــا رصـــدت اخـــتـالفـــا عـــصــــبـــيـــا
بـيولوجيا دون مـعرفة سببه ورجحت
أن يـكون ذلك نتـيجة وجـود أثر وقائي
ــــــســـــتــــــوى الـــــوراثـي لـــــدى عــــــلى ا
اإلنـاث.ومع ذلك يظل حـجم الفارق ب
اجلـــنـــســــ غـــيـــر مـــحـــدد ويـــجـــري
ـرض في الــواقع بـأعـداد تــشـخــيص ا
أكـبـر بـكثـيـر بـالـنسـبـة لـلـبنـ مـقـارنة
دى الـبـنات.وتـشـير دراسـات تـتعـلق 
انـطباق معاييـر اضطراب فرط احلركة
وتــشــتت االنــتـبــاه عــلى الــســكـان إلى
تـرجيح كـفة انتـشاره في البـن ولكن

بفارق أقل. 
وتـخـتـلف النـسـبـة باخـتالف الـدراسة
فــتـتـراوح من 1 : 2 وحـتى  1 : 10ب

البن والبنات.
وتـقول فلورنس مـوليم الزميلـة بهيئة
"أكـــوريـــاس بـــوبـــيـــولـــيـــشن هـــيـــلث"
لالســتـشـارات الــصـحـيــة : "يـفـتح ذلك
اجملـال أمام احتـمال وجود أعـداد أكبر
ـرض بــكـثـيـر من اإلنــاث يـعـانـ من ا

ولــــكـن لــــســــبب جنـــــهــــله ال يــــجــــري
تـشـخـيـصـهن بـنـفس مـعـدل تـشـخيص
الـذكـور".وتـشـيـر بـحـوث إلى أنه يـجب
أن تـــكــــون احلـــالـــة أشـــد وأوضح في
اإلنــاث مـــقــارنــة بــالــذكـــور حــتى يــتم
رصـدهـا.واسـتطـاعت مـولـيم وفريـقـها
مـن خالل دراســـة شــــمـــلت 283 طــــفال
تـــتـــراوح أعـــمـــارهم بـــ الـــســـابـــعــة
ميز والـثانيـة عشرة فـحص التبـاين ا
بــ الـبــنـ والــبــنـات الــذين تـنــطـبق
عايير التشخيصية الضطراب عليهم ا
فـرط احلركـة وتشـتت االنتـباه وأولئك
ــتـوافـرة لـديــهم أعـراض االضـطـراب ا

دون الوصول حلد التشخيص.
وتـوصـلت مولـيم الـتي كانـت مرشـحة
لـنيل درجـة الدكـتوراه بـجامـعة كـينـغز
كــولـيـدج لـنــدن في ذلك الـوقت إلى أن
اآلبـــاء واألمـــهــات قـــلــلـــوا من ظـــهــور
أعــراض فـرط احلــركـة واالنــدفـاع لـدى
الــبـنــات بــيـنــمـا أبــرزوهــا أكـثــر لـدى
الـبــنـ وذلك من واقع تـقـيـيـمـهم لـكل

حالة.
كـما وجد الباحـثون أن الفتيات الالتي
ـعـايـيـر كن يُـعـان انـطـبـقت عـلـيـهن ا
غـــالــبـــا من مــشـــكالت انـــفــعـــالــيــة أو
ســلـوكــيـة أكــبـر مـن الـبــنـات الالتي لم
ـعاييـر بينـما اختلف تـنطبق عـليهن ا

. الوضع في حالة البن
وفـي دراسـة مـشـابـهـة شـمـلت 19 ألـفـا
و804 تــوائم سـويـديــ نـشـرت الـعـام
ـاضي وجـد فـريق مـوليم أن الـبـنات ا
ولــيس الــبــنــ هن األرجح من حــيث
تــشـــخــيص اإلصــابــة بــفــرط احلــركــة

شكالت السلوكية. واالندفاع وا
كــمــا وجـدت الــدراسـة أن الــبــنـات هن
األفــضـل تــعــويــضــا في حــالــة وجــود
أعـــراض تـــشــتت االنـــتـــبــاه مـــقـــارنــة
بــالـبــنـ كــمــا هـو احلــال بـالــنـســبـة
ألعـــراض مــرض الـــتـــوحــد إذ جتـــيــد
البنات إخفاء األعراض بشكل أفضل.
وتـقـول هـيـلـ ريـد مـسـتـشـارة الـطب
الــنـفــسي واضــطـرابــات فـرط احلــركـة
وتـشـتت االنـتـبـاه لـدى هـيـئـة الـتـأمـ
الـصـحي البـريطـانـية : "يـندر أن تـبالغ
ــصــابـة فـي حـركــتــهـا داخل الــفــتـاة ا
علم الفصل الدراسي والشجار مع ا
والــطـالـبـات فــمن تـفـعـل ذلك سـتـكـون
مــحـل اســتــهــجــان شــديــد من األقــران
وغــيــرهم وهــو مـا يــثــني الــفــتـاة عن
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التصرف بهذه الطريقة".
وتـضـيف ريـد أن الـفـتاة تـعـاني لـفـترة
مـن أعــراض فـــرط احلــركـــة ويــظـــهــر
عــلـيــهـا ذلك في شــكل ثـرثــرة أو تـمـرد
وعــدم إذعـان لألوامـر و يــخـفق اآلبـاء
ـــــعـــــلــــــمـــــون في إرجـــــاع ذلـك إلى وا
اضــــطـــراب فـــرط احلــــركـــة وتــــشـــتت
االنـتـبـاه السـيـمـا مع تـوقـع أن الـفـتاة

اجتماعية بطبعها مقارنة بالفتى.
ـزيـد من الـبـحـوث قـبل ويـلـزم إجـراء ا

شكلة. الوقوف على حجم ا
÷«dŽô« WOD/

وإن لم تــخـضع الــبـنـات لــلـتــشـخـيص
ــطــيــة األعــراض فــقـد بــســبب عــدم 
يـغـفل األطـباء أيـضـا تشـخـيص بعض
الـبـنـ الـذي يـعـانون عـلى األرجح من
اضـــطــرابــات فـــرط احلــركـــة وتــشــتت
االنـتبـاه احلادة.ويـشيع االعـتقـاد خطأ
أن الـبـنات يـعانـ أكثـر من البـن من
أعـراض قلـة التـركيـز.وتقـول إليـزابيث
ـساعـدة بعـلم النفس أويـنز األسـتاذ ا
اإلكـلـيـنـيـكي بـجامـعـة كـالـيـفـورنـيا في
ــتــوفــرة بــيـــركــلي إن أفــضل األدلــة ا
حــالـيــا تــظـهــر تـســاوي مــعـدالت قــلـة

التركيز ب الفتيان والفتيات.
وتضيف: "إن أعراض قلة التركيز أكثر
شـيـوعا (سـواء ب الـبنـ أو البـنات)
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يشخّص األطباء حاالت اضطراب "فرط
احلـركـة وتـشتت االنـتـبـاه" عنـد الـبـن
أكــثـر مــقــارنـة بــحـاالت اإلصــابـة عــنـد
الــبــنـــات بــيــد أن نــســبــة كــبــيــرة من
الـفتيـات قد يعانـ من هذا االضطراب
ـا نـعتـقـد وتـظل حـالـتهن دون أكـثـر 
تـشخيص على نـحو يؤثر علـيهن سلبا
ستقبل.وتتذكر إميلي جونسون- في ا
فرغسون كيف كانت تعاني من التفكير
ـستمر وبدأت تـعاني من اضطرابات ا
راهقة في مـسعى منها األكـل في سن ا
لـتهـدئة نشـاطها الـعقلي وكـان األطباء
يـــحــــيـــلـــون أســـبــــاب ذلك إلى وجـــود
مــشــكـالت أســريــة أو ضــغــوط أخـرى

لكنها أدركت أن األمر لم يكن كذلك.
ـشـكـلـة نـاجت وتـبــ أخـيـرا أن سـبب ا
عن تـشخيص حالـتها بـ"اضطراب فرط
احلـــركـــة وتــشـــتـت االنــتـــبـــاه" وجــاء
الـتشخيص قبل عام وكانت في الثانية
واألربـــــعـــــ من عـــــمـــــرهــــا.لـــــيـــــست
جــونـســون-فـرغـســون وحـدهــا فـعـلى
الــــــرغـم مـن اقــــــتــــــران صــــــورة هــــــذا
االضـطراب بالـبن الـذين ال يكفون عن
ـدرسة تظل تـلك الصورة احلـركة في ا
نــاقــصــة فــالــفــتــيــات أيــضــا عُــرضــة
لإلصـابـة بهـذا االضـطراب وكـثـيرات ال
يـخـضـعن لـتـشـخيـص سلـيم ومن ثم ال

يحصلن على العالج.
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ويـعـد "اضطـراب فـرط احلركـة وتـشتت
االنـتباه" اضـطرابا في الـنمو الـعصبي
الـذي يـظـهـر في أشـكـال ثـالثـة: انـعدام
ـفرطـة واالنـدفاع الـتـركـيز واحلـركـة ا
ـصاب أو مـزيج مـنـهـمـا..وقـد يـعـانـي ا
بـعدم التـركيز من نسـيان أشيـاء كثيرة
وصـعـوبة فـي التـنـظيم وتـشـتت الذهن
ـصـاب بـفـرط احلـركـة بـســهـولـة أمـا ا
واالنـدفـاع فـقـد يصـعب عـلـيه اجلـلوس
ســـاكــنـــا في مـــكــان وقـــد يـــكــون دائم
الـتـمـلـمل في حـركـته ويـقـاطع أحـاديث
اآلخـرين.ويجـري تشخـيص االضطراب
فـي سن الـــــطــــفـــــولــــة عـــــادة وأغــــلب
ـــصــابــ به ال يــتـــجــاوزونه في سن ا
الـبـلوغ. كـما يـؤدي عدم تـشخـيصه في
سن الـطفولة إلى حـدوث مشكالت أكثر
مع الـبلوغ.وتقول جونسون-فرغسون:
ـرة وأنـا في " لم أســتـطع الــتـركــيـز بــا
اجلـامعـة" وظهـر ذلك في الـعدول مرارا

ولـــكــنه أقل رصـــدا وتــشــخـــيــصــا ألن
الـــطــفل أو الــطـــفــلــة في تـــلك احلــالــة
يــتـسـبب في مـشــكالت أقل في الـفـصل
ا لو كان العرض هو فرط احلركة".
وتـقـول أوينـز إن األعـراض في البـنات
صاب بـاالضطراب تتشابه والـبن ا
ـا تخـتلف "مـا يؤكـد أن البـنات أكـثر 
يـــعـــانــ بـــشــدة مـن اضــطـــراب فــرط
احلركة وتشتت االنتباه وهو ما أُغفل

االهتمام به لفترة طويلة".
بـيـد أنه يـوجـد اخـتالف يـتـمـثل في أن
الـــبـــنت الـــتي تـــعــانـي من اضـــطــراب
ركب بعَرضيه: فرط احلركة االنـتباه ا
وتـشـتت االنتـباه تـكون األكـثر عـرضة
ـدمر للنـفس في سن البلوغ لـلسلوك ا
ــصــابـة بــاضــطـراب كــمــا أن الـبــنت ا
االنـتبـاه أكثر عـرضة لـلقلق واالكـتئاب

في مرحلة الحقة من حياتها.
وتــابـعت أويــنـز وزمالؤهــا كـجـزء من
دراســة بـدأت في تــسـعــيـنــيـات الــقـرن
ــاضي 228 فـــتــاة من بــيــنــهن 140 ا
مصابة باالضطراب على مدار عشرين
تـابـعـت عـامـا.وتـوصل الـفريق فـي ا
شـاركات الـثـانيـة والثـالـثة مع بـلـوغ ا
سن 19 و 25 عــامــا إلى أن الــفـتــيـات
الـالتي شُخـصت إصابـتهن بـاضطراب
ـركب في الـطـفـولـة كن أكـثر االنـتـبـاه ا

عـــرضــة إليــقــاع الـــضــرر بــأنـــفــســهن
ومحاولة االنتحار. 

ـفتـرض نظـريا أن يـساعـد رصد ومن ا
وعـالج االضـطـراب مــبـكــرا في تـقــلـيل
اخلــطـــر بــيــد أن أويــنــز تــقــول إنه ال
يـــوجــــد دلـــيل حـــتـى اآلن يـــؤكـــد ذلك
وتــضـيف أن "اضــطـراب فــرط احلـركـة
وتـشـتت االنـتـبـاه مـزمن وهـو شيء ال

كن عالجه والشفاء منه".
ومع ذلـك يفـيد العـالج في تهـيئـة حالة

من التحسن تدريجية.
بـــدأت جــونـــســـون-فــرغـــســون بـــعــد
تـشخيص حالتها تناول دواء يوصف
عـادة لـلـمـصـابـ بـاضـطـراب االنـتـباه
" وتقول إنه وهـو "الليسدكسامـفيتام
في الـيوم التالي لتـناول الدواء أمكنها
ــشـاهــدة حـلــقـة كـامــلـة من اجلــلـوس 

مسلسل تلفزيوني.
ويــتــعـ عــلـيــهــا أن تـبــذل جــهـدا كي
يـــحــــقق الـــدواء فـــاعـــلـــيــــته من خالل
ــارســة الــريــاضــة وااللــتـزام بــاألكل
الــصــحي واإلقالل من شــرب الـكــحـول

. والتخلي عن الكافي
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ـرجـوة تـسـتـحق وتـقــول إن الـفـائـدة ا
بــــذل اجلـــهـــد "إذ أصــــبح بـــإمــــكـــاني
ا سأجنزه في العمل بشكل الـتخطيط 

ال يصدق. كأنني شخص آخر".
وبــــــخـالف الـــــدواء يــــــجـب أن يـــــدرك
ـريض أنه ال ذنب له جـراء ما يـعانيه ا
مـن مــشــكالت طــوال حــيــاته وتــصف
جــونــسـون-فــرغــســون حـيــاتــهــا قـبل
الـتـشخـيص بـأنهـا كانت "42 عـاما من
الـشـعـور بأنـني أخـتلـف عن بقـيـة على
ـقـدورها الـكـوكب".أمـا اآلن فـقـد بـات 
ضيء من احلياة الـنظر إلى اجلـانب ا
ــكــنــهـا فـي ظل هــذا االضــطــراب إذ 
ــفـرط حتــويــله إلى قــوة كــالــتـركــيــز ا
إلجنــاز مــشــروع قــصــيـر األجـل األمـر
الـذي يساعـدها على النـجاح في مجال
تــسـويق األعــمـال الــفـنـيــة وفي نـفس
الـوقت ال تغفل جـوانب قصورها جراء
اضـطرابها.بـيد أن كثيـرين لم يحالفهم
حظ حتـــقـــيق الـــنـــجــاح كـــمـــا فـــعــلت
جـونـسـون-فـرغسـون وإلى أن نـبـتـعد
عن الـصورة الـنمطـية لهـذا االضطراب
ونـكتـشف السبب فـي إغفال تـشخيص
صابات به ستستمر معاناة كثيرات ا

من أعراضه دون مساعدة من أحد.
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من خالل بـرنامج سـيـاسي معـروف عرفـنـا ان هنـاك سيـارة روز رايز
مطلية بالذهــــــــب كـان قد عثر عليها عـقيد في اجليش العراقي اثناء
تـفـتـيش احـد قـصـور صـدام في بـدايـة حـدوث الـتـغـيـيـر وقد طـلب مـنه

الفريق الركن " ...." 
آمره أن يسلـمها الى وزارة الدفاع من أجل وضـعها في متــــــــــحف
عـراقي أو مـاشـــــــــــابه ذلــــــــــك ولـكن سـيـادة الـعـقـيد سـلـمـهـا الى
السـفـير األمـريكي دون عـلـــــــــم آمره وبــــــــــهذا الـفعل يــــــــــــكون
ـنـــــــــحه قـد جتاوز أمـر رئيـسه من أجل أن يـثنـي علـيه السـفـير أو 

رتبة أخرى. 
اليــهــمـــني أي شيء من تــلـك الــدوافع الــشــخـــــــــصـــيــة الــتي يــنــوي

احلصول عليها السيد العقيد . 
طـلــــــــــيـة بالذهب هي مايـهمــــــــــني هو أن تـلك السـيارة الذهـبيـة ا
ــتــلـــكــات الــدولـــة الــعــراقـــيــة أو لــنـــقل الــشــعـب الــعــــــــــراقي من 
ـــــــــكن أن تضعها الدولة الـعراقيـــــــــة في متحف خاص يحكي و

تـاريخ الــعـراق ألن األجــيــال الـقــادمــة سـتــكـون في
أمس احلاجة الى اي معلومات توضح تاريخ تلك

رحلة العصيبة للعراق.  ا
علـى احلكـومة الـعراقـيـة ان تطـالب بأعـادة تلك
ـستـمرة ـفـاوضات ا السـيـارة عن طريــــــــق ا
ألنـــهـــا جـــزء من تـــاريـخ مـــرحـــلـــة من مـــراحل

العراق. 
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