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حتى لو لم يقل وزير اخلارجـية االمريكي بومـبيو ان تنظيم
داعش عاد أقـوى في بعض مـنـاطق العـراق وسوريـا  فإنّ
الـدالئل جـمـيـعـهــا تـشـيـر الى انّ الـتـجــربـة الـعـراقـيـة الـتي
ـدن انـتـصـرت عــلى الـتـنـظــيم في الـظـاهـر وانــتـزعت مـنه ا
بتضحيـات اليكاد العـقل البشري يصـدقها بعـد أن احتلها
في ساعـات مظـلـمات  لم تـعد جتـربة كـافـية لـتأمـ شبـكة
حـمايـة لـسـيـادة الـبـلـد من الـتـدخل اخلـارجي  مـهـمـا كان
عـــنــــوانه  دعـم حتـــالف أو خــــبـــرة أصــــدقـــاء أو تــــعـــاون
مستشارين أو تبعية بالتبني أو حاجة الضعيف للقوي أو

أيّ مسمى آخر راق لناس ولم يرق آلخرين .
السيادة ليست مناصب سيـادية وزيارات برتوكولية يجري
ثله أمام الشاشات  فيها احترام العلم العـراقي وتقدير 
السيـادة شيء آخر لعل الـتعـريف االقرب لهـا ال يستـنبطه

ويتذوقه إالّ مَن عرف معنى فقدان السيادة.
لو كـان هـنـاك منـطق بـاحملـاججـة يـقـبل به الـعالم  لـسـألـنا
ـاذا يــرجح عـودة تـنـظـيم داعش بـشـكل الـسـيـد بـومـبـيـو  
أقوى في العراق وسوريا  وهما دولـتان عانتا من التنظيم
ـستـحيالت ألن الـشعـب الى حد الـقنـاعة بـأن عودته من ا
ـاذا يجب أن لن يـسكـتـا عـلى هـذه الـبلـوى مـرة أخـرى ? و
تظهر هذه التنظيمات فـي العراق وسوريا فحسب وال يتنبأ
ـتحدة أو في دولة من دول بومبيـو بظهورهـا في الواليات ا
اجلـوار الـتي عــلـيـهــا الف عالمـة اسـتــفـهـام في عـالقـاتـهـا

شبوهة مع التنظيم ? ا
اذا يجب أن تكـون النبـوءات االمريكيـة بحرق هذه االرض

مرة أخرى ?وهل بقي منها شيء ?
أين نحن ذاهبون? وأين هم ذاهبون?

لقد خرّبت التمـزقات السياسيـة التي جميعهـا نتاج تبعيات
خـارجـيـة ذلـيـلـة  فـكـرة وجـود سـيـادة تـتـصـدّى ألي خـطر
يحـدق بـالـعـراق  كـمـا خرّبت بـنـاء الـبالد واعـمـارهـا برغم

ستحصلة من الثروة النفطية . ليارات ا ا
ما هـكذا يـكون الـتعـاون مع الـعالم حلـفظ السـيادة  فـمتى
يستـطيع الـعراق منع أي تـدخل في شؤونه وقـراراته  كما

تفعل ايران وتركيا مثالً ?

أطـلق غـوربـاتـشـوف حـمـلـته اإلصالحـيـة الـشـهـيـرة بـثالثـة
ــقـــراطــيــة والــشـــفــافــيــة وإعـــادة الــبــنــاء مــضــامـــ الــد
ا إعـتـقده الـكثـيرون (البـريسـتـرويكـا ) وكان هـدفه خالفـاً 
من أبـناء بـلـده ومن خـارج أبـنـاء بـلده هـو مـعـاجلـة الـركود
االقــتــصــادي واالجــتــمــاعـي  الــذي ســاد الــبالد بــعــد أن
استـهلك الـنظـام الـسوفـيتي احلـماس واخلـوف الذي رافق
بناء الصرح االقتصادي السوفيتي  اجلبار وميَالن ميزان
التقدم الـتكنـولوجي وموازين الـقوى لغـير صالح اإلحتاد 
وبـإخــتــصــار أراد غــوربـاتــشــوف في الــبــدايـة عــلى األقل
جتديـد جمـيع أوجه احليـاة في البالد وإعـطاء االشـتراكـية
احدث اشكال الـتنظـيم االجتماعي وخـلق مجتـمع سوفيتي
شـاركة ـصـلحـة في التـقـدم وا قـراطي شفـاف تـربطه ا د

في الرفاه الذي إعتقد  بأن إعادة البناء ستوفره.
مــا فـــات غــوربـــاتــشـــوف ومــنــظـــروه أن حــول  كـل نــظــام
إقتـصـادي قـائم  تقـوم هـنـاك مصـالح شـخـصـية وحـزبـية
ومـجـتمـعـيـة مـسـتـفـيـدة مـاال وسـلـطـة من ذلك الـنـظام  وإن
ـستـفيدة إعادة بنـاء وهيـكلة هـكذا نـظام ستـحبـطه القوى ا
لـلـحـفـاظ عـلى مـكـاسـبـهـا وأمـا احلـريـة والـشـفـافـيـة فـإنـها
ســتـســري في عــرض الــبالد وطــولــهــا ســريــان الـنــار في
الهـشـيم  وسـتـرفع غـطـاء القـدر الـسـوفـيـتي الـذي كبح في
داخله  النعرات القومية والديـنية لـسبع عاماً من الزمان
وأن تــلك الـــنــعـــرات ســتــنـــهي عــنـــد حتــريـــرهــا  االحتــاد
السوفـيتي  وهـو ما حـدث  فعالً إذ حتول األمـناء الـعامون
في احلــزب الــشـــيــوعي الــســـوفــيــتي  فـي اجلــمــهــوريــات
ـقراطيون قوميون خـرجوا بجمهورياتهم السوفيتية الى د
منـه. و  كبـح إعادة الـبـنـاء االقـتـصـادي من قـبل قـيادات
ـناطـق التي إسـتـأثرت بـإنـتـاجهـا وأحـجمت عن عـامل وا ا
واد األولـيـة وما ـعـامل عن ا دفع مسـتـحقـات غـيرهـا من ا

شابه اجملهزة لها.
مـا حـدث في الـعـراق الـشــمـولي الـصـدامي كـاد أن يـكـون
ا حدث في االحتاد الـسوفيتي ح رفعت احلرية مطابقا 
اجلــديــدة غـــطــاء الــقـــدر الــعـــراقي الــذي كــبـح في داخــله
النعـرات الطائفـية والعـرقية لـثالث عامـا فانطـلقت حتصد
األخضر واليابس ولوال قـيام القوة احملتلـة بقيادة اجلنرال
ـتـوفرة ديـفـيد بـتـرايـوس ومـعـاونـة قـوات األمن الـعـراقـيـة ا
والصـحـوات بـسـحق القـاعـدة لـتـفتت الـعـراق عـلى صـغره

شأنه شأن االحتاد السوفيتي الكبير.
ولم تكتف الطـائفية بـجولة واحدة بل عـادت بصيغة داعش
ومــزقت الــبالد ولــوال بــطــوالت اجلــيش الــعــراقي وأبــنــائه
األربــعـة جــهــاز مــكـافــحــة اإلرهــاب والـشــرطــة االحتــاديـة
واحلشد والبيـشمركة والـتحالف الدولي واألصـدقاء لتفتت

العراق وتوزع حصصا على دول اجلوار.  
رغم كل شيء جنـح الــعـــراق في احلـــفـــاظ عــلـى وحــدته و
ـقـراطـيـة رغم نــواقـصـهـا وحـريـة رأي وشـفـافـيـة إقـامـة د
ـنطـقـة عـربـيـة كـانت أم أعـجـمـية أفـضل من أيـة دولـة في ا
ولـكـنه فــشل تـمـامــا رغم الـتـضـحــيـات في إزاحـة الــطـبـقـة
ـسـتـفـيــدة من تـأخـره وضـعـفه والـتي دجـنت الـسـيـاسـيـة ا
شعبه ليعـيد تدويرهـا في احلكم دورة بعد أخرى وهي من
تمنعه من   حتقيق اإلصالح االقتصادي وتقد اخلدمات
الـي وارتبـاطـاتـها واطـنـيه من خالل فـسـادهـا اإلداري وا

اخلارجية.
ـضني اراثون ا ورغم شعـور العـراقيـ بالتـعب في هـذا ا

نذكرهم بقول اإلمام الشافعي:
ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها اخملرج
ـا اسـتـحـكـمت حـلـقـاتـها ضـاقت و

فرجت وكنت أضنها ال تفرج
وقــــول ونــــســــتـــــون تــــشــــرتــــشل:
ــقــراطــيــة نــظـام سـيء ولـكــنه الـد

أفضل من غيره.
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يـــلــجـــأ كــثـــيــر من مـــســتـــخــدمي
الـهـواتف إلـى شراء هـاتـف جـديد
ظـنــاً مـنـهم أن الـهـاتف الـقـد لن
يـعـود كـمـا كـان بـعـد اسـتـخـدامه
لــعـــدة ســنــوات ومالحـــظــة الــبطء

الذي أصبح عليه.
لـــكن قـــبل أن تـــقـــرر ذلك عـــلــيك
بـالـقـيـام بـخمس خـطـوات بـسـيـطة
لــتـــعــزيــز ســرعــة هـــاتــفك الــذكي
وإعـادتـهـا كـمـا كـانت بـحـسب ما
ـــيـــرور« نـــشـــرت صـــحـــيـــفــة »ا
ؤقت البريطانية. ذاكرة التخزين ا
هـو نــظـام تـخـزين بـهـاتـفك الـذكي
ـــــنح اجلـــــهـــــاز بـــــيـــــانـــــات من
االسـتـخدامـات الـسابـقـة وعنـدما
ــتــلــئــة ســيــتــعــ عــلى تــكــون 
اجلـهـاز فـحص الـذاكـرة بـالـكـامل
طلوبة والتي بـحثًا عن البيانـات ا
ـكن أن تكـون مصـدر استـنزاف
كــبــيـر فـي أوقـات الــتــحـمــيل. في
وجودة في ـساحـة ا حـال مسح ا
ــؤقت لـلــهـاتف ذاكــرة الـتــخـزين ا
ســـيــكـــون الـــتــأثـــيـــر مــلـــحـــوظــا
خــصــوصـا عــنــد فـتح صــفــحـات
الــويب واســتــخــدام الـتــطــبــيــقـات

وباقي وظائف الهاتف.
إذا لم تـدر تطبـيقاتك بـشكل فعال
فـيـمـكـنهـا اسـتـنـزاف أداء هـاتفك
فـفي حال حذف أي تطبـيقات غير
مــسـتـخــدمـة ســتـتـحــرر الـذاكـرة
وســـيــكـــون أداء مــعــالـج اجلــهــاز

أفضل.
ويـنـصح بـحذف الـتـطـبيـقـات التي
يـتم حتـديثـهـا بـانتـظـام مثل تـويـتر
وفيسبوك وإعادة تثبيتهما بشكل
ة مـسـتمـر ألن التـحـديثـات القـد
ال حتـذف وتؤدي إلى زيـادة حجم
الــذاكـرة. إذا كــان هـاتــفك الـذكي
يــســتـخــدم نــظـام تــشــغــيل قـد

فـيمكنه إبطاء جهازك حيث يعتبر
حتـــديث اجلــهـــاز بــآخـــر إصــدار
لـلــنـظـام مـفـيـدا وإذا كـان هـاتـفك
ـا يــسـتـخـدم نــظـام تـشــغـيل قـد

فيمكنه إبطاء جهازك.
ـهم جـدا أن يـتم حتـديث لـذا من ا
اجلــهــاز بــأحـدث إصــدار لــنــظـام
الـتشـغيل حـيث سيؤدي ذلك إلى

احلفاظ على سرعة اجلهاز.
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أكـــــد تــــيـم كــــوك الـــــرئــــيس
الـتـنـفـيـذي لـشـركـة »آبل «أن
احلــــرب الـــــتــــجـــــاريــــة بــــ
ــتـحــدة والــصـ الـواليــات ا
سـوف تـضر بـ(آبل) وتـسـاعد
(سامسوجن). جاء تأكيد كوك
خالل حديـث جرى بيـنه وب
الــرئــيس األمـــريــكي دونــالــد
تـــــرامـب بـــــشـــــأن تـــــأثـــــيـــــر
الـــتـــعــريـــفـــات اجلـــمـــركـــيــة

األمـــريـــكــيـــة عـــلى الــواردات
نافسة من الصينية وكذلك ا
شـركـة (سامـسـونغ)  الكـورية

اجلنوبية.
من جهـته قال تـرامب إن تيم
كوك قـدم حجـة قـوية لـلغـاية
مـــفـــادهـــا أن الـــتـــعـــريـــفـــات
اجلــمـركــيـة األمــريــكـيــة عـلى
الـواردات الصـينـية قـد تلحق
الـضرر بـشركة (آبـل) وتعرقل
قــدرتــهــا عــلى الــتــنــافس مع

شـــركــــة ســــامـــســــونغ وذلك
بــالــنـــظــر إلى أن مـــنــتــجــات
سـامـسـونـغ لن تـخـضع لـتـلك

التعريفات نفسها.
قرر أن تدخل التعريفة ومن ا
اجلــمــركــيــة اإلضــافــيـة عــلى
السـلع الصـينـية بـقيـمة 300
ــــا في ذلك مــــلــــيــــار دوالر 
اإللـكتـرونـيـات االسـتـهالكـية
حـيز الـتـنفـيـذ عـلى مرحـلـت

في  1سبتمبر و 15ديسمبر.
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نتج األمريكي دوين جونسون الذي يعرف باسم (ذا مثل وا تزوج ا
روك) بصديقته لورين هاشيان. وذكرت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية

أن (ذا روك)   47عاماً  أعلن نبأ زواجه عبر صفحته على موقع
شاركة الصور. يشار إلى أن الزوج التقيا عام 2007 (إنستغرام) 

أثناء تصوير فيلم (ذا غيم بالن).
عتزل ولديه ابنة يجدر بالذكر أن هذه الزيجة هي الثانية للمصارع ا
. وشارك جونسون في العديد من األعمال تدعى سيموني  18عاماً

السينمائية التي القت جناحاً وشهرة واسعة.

ـصــادر ان مـفـتي . واضــافت ا
اجلــمـهـوريـة شـوقى عالم يـعـد
ؤيدين إللغاء واحدا من ابرز ا
الـــــطالق الـــــشـــــفـــــوي وعـــــدم
النه سـوف يـؤدي االعـتـداد به 
الى زيـادة نـسـبـة الـطالق وان
الـطالق يعـد قـضيـة امن قومي
بـسـبب الـنــسب الـعـالـيـة الـتى

يعلن عنها .
ــصـــادر ان هــنــاك واضــافـت ا
رغـــبــة لـــدى عــدد مـن اعــضــاء
هـيـئـة كـبـار الـعـلـمـاء وخـاصـة
الـســتـة الـكــبـار العـادة الــنـظـر
مـــــجــــــددا فى مـــــلـف الـــــطالق
الـــشــفـــوى خـــاصـــة انــهـــا من
ــســتــجـدة االمــور الــديــنــيـة ا
والــتي ســوف تــدمــر اجملـتــمع
مـسـتـقـبـال في حـالـة اسـتـمـرار

ارتفاع نسبه الطالق.

عـــز وجل واعـــطـــوا الـــنـــســـاء
صدقاتهن  وهـذا ال يتحقق في
الـزواج االلـكـترونى . ورأى د/
مــهــنى انه لــيس هــنــاك عالقه
بـ زواج الـقـاصـرات والزواج
االلـكـتـرونى والــذى ال يـسـاعـد
عــــلى احلــــد مـــــنه وايــــده فى
ه اسـتاذ الـقـول د/ احـمـد كـر
ـقـارن بـجـامـعـة االزهر الـفـقه ا
عــــــنــــــدمــــــا اكــــــد أنّ الــــــزواج
االلـــــكــــتـــــروني ال يـــــتـــــفق مع
االصول الـشرعيـة للزواج . من
نـاحـيـة اخـرى كـشـفت مـصـادر
ازهــريـة الــنـقــاب انّ ضـغــوطـاً
تمارس على شـيخ االزهر فيما
ـــوقـــفـه الـــذي اقــر يـــتـــعـــلق 
وقف الـطالق الـشـفـوى وهـو ا
الـذي اخـتـلف فـيه مع الـرئـيس
ـؤتمرات السـيسى في احدى ا

يـــتـم ادخـــال بـــيــــانـــات الـــرقم
الــقـومي لــلـزوجــ والـشــهـود
عـبــر بـرنـامـج مـثـبـت ومـتـصل
عـبـر االنـترنـت جرى تـصـمـيمه
من قــــــبل وزارة االتــــــصـــــاالت
وعـــلـى الـــرغـم من مـــحــــاولـــة
الــــتـــرويـج لـــهــــذا الــــنـــوع من
ـعارضة الزواج االّ انه واجه 

عنيفة من جانب العلماء .
وفي استـطالع لـلرأي اجـريناه
ـــوضــوع قــال د/ حـــول هــذا ا
مــحـمــود مـهــنى عـضــو هـيــئـة
كــبــار الــعــلــمــاء ان الــتــوثــيق
االلـكـتـرونـي يعـد بـاطـال شـرعا
الن الــزواج الـشــرعى يــتــطـلب
وجــود ولى لـلـزوجـ وشـهـود
وتــــوثــــيـق واعالن . كــــمــــا انّ
الـقــرآن الـكــر اعـطى لــلـمـرأة
ـسلمـة حقـها عـندمـا قال الله ا
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ـصــريـة فى بـدات احلــكـومــة ا
تطـبيق الزواج االلـكتروني من
خـالل اول حــــــــــــــالـــــــــــــة زواج
حافظة بور سعيد الكترونى 
في اطــار خــطــتــهــا لــلــتــحــول
ــؤسـســات كـافـة الـرقــمي في ا
.وفي هذا االطار خاض الشيخ
مـــــحـــــمـــــد انــــور اول جتـــــربه
لــــتــــســــجـــــيل عــــقــــد الــــزواج
االلــكــتـــرونى من خالل ادخــال
بيانـات العروسـ فى التابلت
أذون بدال من استخدام دفتر ا
وفـي حــال ــتـــعـــارف عــلـــيه  ا
تـرويـج هـذا الـنـوع من الـزواج
اكـد عــدد من اخلــبــراء ونـواب
ان ان الزواج االلـكتروني البـر
سـوف يـحـد كـثـيـراً مـن ظـاهرة
ألنـه سـوف زواج الــقــاصــرات 
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النفسي وخفض القلق.
- جتــنّب مــشـروبــات الــكـافــيـ

مــثل الـكــوال والــصـودا والــشـاي
والـقـهـوة وكــذلك تـنـاول الـقـلـيل
من الشـوكوال ألنـها حتـتوي على
نسـبة من الـكافـي واألفضل أن

تكون شوكوال داكنة.
- امـــــتـــــنع عـن الـــــتـــــدخــــ ألن
الـنـيـكــوتـ مـثـيـر قـوي لـنـوبـات

القلق.

واإلحـــــســــاس بــــاالنـــــزعــــاج ثم
بـالغة في االكتئـاب إلى جانب ا
طريـقـة الـتعـامل مع األمـور. إليك
طـرق بـسـيـطـة لـتـخـفـيف نـوبـات

القلق والتوتر:
ــارسـة - تــوجــد أدلــة عــلى أن 
الـيــوغـا مـن أفـضل طــرق خـفض

التوتر والقلق. 
- احلـصــول عـلى  7سـاعـات من
النـوم يومـيـاً من عوامل الـتوازن

وفيتام  .Eومن ناحـية أخرى
يعـد اللوز مـفتـاح جمال الـبشرة
وذلـك بــــفــــضل احــــتــــوائه عــــلى
مضـادات األكـسـدة الـتي حتارب
الـتجـاعـيد. ولـالستـفـادة من هذه
ــزايــا الــصــحــيــة واجلــمــالــيــة ا
يـنــبـغي تـنــاول حـفـنــة من الـلـوز
تـقـدر بـ  10غـرامـات يـومـيـا مع
مـراعـاة أن يـكـون الـلـوز بـقشـرته
البنية وغـير مضاف إليه ملح أو
سـكر. فـيـمـا قال اطـبـاء انّ الـقلق
هو طريقة اجلسم في االستجابة
ــكـنك لــلـتــوتـر والـضــغـوط أو 
الــقـول إنــهـا طــريـقــة اجلـسم في
الـتــعـبـيـر عن اإلحــسـاس بـخـطـر
. يـــحـــدث ذلك بـــطـــريـــقــة مــعـــ
تلـقائـيـة ليـقوم اجلـسم بالـتركـيز
أكــثــر عـلـى مـعــاجلــة األمــر. لـكن
أعراض ذلـك القـلق غـير صـحـية
فــهي تــتــضــمـن تــزايــد ضــربـات
الــــــــقــــــــلـب وتــــــــوقّـع األســـــــوأ
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يــتـمــتع الــلـوز بــفـوائــد صـحــيـة
كثيرة; حـيث يساعد عـلى التمتع
بـالـرشـاقـة واجلـمـال من نـاحـيـة
ويـــقـي من األمـــراض كـــاألزمـــات
الــقـــلــبـــيـــة من نـــاحــيـــة أخــرى.
وأوضـــحت خـــبــيـــرة الـــتــغـــذيــة
انية زيلكه شفارتاو أن اللوز األ
غـنـي بـاأللـيــاف الـغـذائــيـة الـتي
دة تساعد على الشـعور بالشبع 
ـكن لـلوز أن طـويلـة وبـالتـالي 
يـلـعب دورا مــهـمـا في احلـمـيـات
الغذائية إلنـقاص الوزن والتمتع

بالرشاقة.
كــمــا يــزخــر الــلــوز بــاألحــمـاض
الـدهـنـيـة أومـيـجـا  3الـتي تـمنع
جتــــلط الـــدم وحتــــمي بــــذلك من
األزمـــات الـــقـــلـــبــيـــة فـــضال عن
ـــعــادن احـــتــوائـه عــلى بـــعض ا
ـهـمـة لـلـصـحة والـفـيـتـامـيـنـات ا
ــــغـــنــــيـــســـيــــوم والـــزنك مـــثل ا

السـتكـشـاف سطح الـقـمر خالل
ــقــبــلــة. الــســنــوات الــعـــشــر ا
واخـتارت الـشركـة الـتي تتـخذ
من مـدينة بـيتـسبـرج مقـرا لها
الـصاروخ فـولـكان الـذي يـعكف
عـلى تـطـويـره مـشـروع مـشـترك
لـبـويــنج ولـوكـهــيـد مـارتن
ــسـبـار بـيـرجـرين إلطالق ا
مـن قـاعـدة كـيب كــنـافـيـرال
في فـلـوريـدا في صـيف عام
.2021 وقالت أستروبوتيك
في تــصــريح (إن بـيــرجـرين
ستـكون أول مركـبة فضـائية
أمـريـكـيـة تـهـبط عـلى الـقـمـر
مـــنـــذ أن وطـــأت أقــدام رواد
فضاء أبولو أرض القمر عام

.( 1972

واحــدة مـن بــ تـسـع شــركـات
اخــتــيـرت فـي تــشـريـن الـثــاني
لـلتـنـافس على عـقـد قيـمته 2.6
مـلـيـار دوالر لـتـطـويـر مـركـبـات
فـضـاء صـغـيــرة وتـكـنـولـوجـيـا
أخـــــرى من أجل  20مـــــهـــــمــــة

{ ســـيـــاتل - وكـــاالت - قـــالت
ــتــوقع أن شــركــتــان ( إن مـن ا
تـــكــون أول مــركــبــة فــضــائــيــة
أمــريـــكــيــة تــهــبـط عــلى ســطح
الــقــمــر مــنــذ قــرابــة  50عــامــا

مــــســــبـــــارا آلــــيــــا
تـــصـــنـــعه شـــركــة
أســــتــــروبــــوتــــيك
تـــــكـــــنــــــولـــــوجي
وســيــتم إطالقــهـا
في غضون عام
عـــــبـــــر صــــاروخ
فـــولــــكـــان الـــذي
تــنــتـــجه شــركــة
يـونـايـتـد لونش
أاليانس). كانت
أســـتــروبــوتــيك
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