
ـروحــة في الـغـرفــة سـيـكـون مــشـبـعـا ا
بــالــرطــوبــة ومن ثـم ســيــعـيـق تــبــخـر

العرق.
ونــــســـــتـــــخـــــلص مـن ذلك إذن أنه إذا
وصــلـت درجــة احلــرارة إلى  37درجــة
ـــراوح مــــئــــويــــة يــــنــــصح بــــإغـالق ا

الكهربائية.
ستشفـيات تستقبل الكثير ال ننكر أن ا
ـــرضى أثـــنــاء مـــوجـــات ارتـــفــاع مـن ا
رضى من كبار احلرارة وأكثر هـؤالء ا

السن.
ويــــــرجـع ذلـك إلى أن درجـــــــة حــــــرارة
ــثـالــيــة الـتي تــعــمل عـنــدهـا اجلــسم ا
أعضـاء اجلسم بكـفاءة تـتراوح ب 36
و 37.5 درجة مـئويـة. ويتـضمن اجلـلد
واألنـــســـجـــة داخل اجلـــسـم وأعـــضــاء
اجلسم مستقبالت حرارية قد تستشعر
على الـفور أي زيـادة في درجة احلرارة
حــتى لـــو كــانت بــواقع درجــة مــئــويــة

واحدة.
فإذا كـانت درجـة حرارة اجلـو أعلى من
درجـة حـرارة اجلـسم يـبـدأ اجلـسم في
إفراز العـرق للشـعور بالـبرودة. ويطرد
اجلــسـم احلــرارة لــلــخـــارج أيــضــا عن
طـريق ضخ الدم إلى الـيـدين والقـدم

ولـهـذا نشـــــــعـر بـســــــخـونـة األطراف
ليال.

وتـتــطـلب هـاتـان الــطـريـقـتــان لـتـنـظـيم
درجة حـرارة اجلسم مجـهودا مضـاعفا
من الـقـلب ولـذا قـد يـصـاب كـبـار السن
أحـيــانـا بـالـسـكـتـة الــقـلـبـيـة أو قـصـور
الــقـــلب عـــنــد ارتـــفــاع درجـــات حــرارة
وجات الـبرد القارس الطقس.وخالفـا 
فإن أضرار االرتفاع الشديد في درجات
احلرارة قد تتطور سريعا إذ لوحظ أن
أغــلب الــوفــيــات جــراء مــوجــات احلــر
وقــــعت فـي غــــضـــون  24 ســــاعــــة من
ـشكـلـة األخـرى أن احلـفاظ بـدايـتـهـا.وا
عــلى درجــة حـرارة اجلــسم الــداخــلــيـة
يزداد صعـوبة كلـما تقدم الـعمر وقد ال
ــــــــــــــســن أن حــــــــــــــرارة يـالحـــــــــــظ ا
ــا يــتـــــــــجــاوز جـــــــــــســمه تــرتــفـع 
قـــــــــدرة اجلسـم على الـتـخلص مـنـها
ــسن بـاجلـفـاف أسـرع ولـهـذا يـصـاب ا

ا يصـــــــاب به الشاب.
l{— ‰UHÞ«

سـنـ وحدهم ولـكن هذا ال يـعـني أن ا
هم األكثر تـأثرا بأضـرار موجات احلر
إذ أن األطـــفــــال الـــرضع واألشـــخـــاص
ــصــــــــابــ بــأمـراض مــزمــنـة أكــثـر ا
ــــــــشاكل عرضة أيضـا لإلصــــــــابة 
صـــحــــيـــة جـــراء ارتــــفــــــــــاع درجـــات

احلرارة.
وهـذا يــنـطـبق أيــضـا عــلى األشـخـاص
ذوي اإلعـاقــة احلـركــيـة الـذيـن يـجـدون
صعوبـة في السير إلى الـنافذة لفـتحها
ـــشــروبـــات لـــتـــعــويض أو إحــضـــار ا
السـوائل التي يـفقـدها جـسمـهم بسبب

التعرق.
وإذا ظل الـطقس حـارا لـيال ونهـارا قد
يـــصـــعـب عـــلى اجلـــسـم تـــنــــــــــــظـــيم
احلرارة. وتـشيـر التــــــــقديرات إلى أن
مـوجـة احلـر الـتي عـصــــــــفت بـأوروبا
عـام  2003 أودت بـحـــــــــيـاة  30 ألف
شـخص عـلى األقل وذكـرت مـصـادر أن
حــصـــيــلــة الــقــــــــتــلى بــلــغت  70ألف

شخص.
وفي فرنسا أودت موجة احلر في العام
نـفـسه بـحـيـاة  15 ألف شـخص مـنـهم

 1.321شخص حتت سن .64
وهــــذا يـــعـــني أن هــــذا الـــرأي خـــاطئ.
صــحـــيح أن كــبـــار الــسـن يــنـــبــغي أن
يـتـوخـوا احلـذر أثـنـاء مـوجـات ارتـفـاع
احلرارة ولكن األمر نفـسه ينطبق على
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مـوجـودون حـالـيـاً عـلى أراضـيـهـا
خــصــوصــاً في بــلــدتي بــيـهــاتش
وفـيـلـيـكا كـالدوسا الـقـريـبـت من
احلـــدود الـــكــــرواتـــيـــة عــــلى أمل
العبور إلى دول االحتاد االوروبي
عـــلى طـــول مـــا يـــعــرف ب"طـــريق

البلقان".
…—u−N  ÊU³

ويـقيم الـعديـد منهـم في متـنزّهات
أو مـبانٍ مـهجـورة وتوفّـر اللّـجنة
الــــدولـــيـــة لــــلـــصـــلــــيب األحـــمـــر
ومـتـطـوّعـون مـحـلـيّـون الـوجـبـات
وغـيـرهـا من اخلـدمـات األسـاسـيّـة
لــــهم.وهــــؤالء من بــــ أكــــثـــر من
عــــشـــرة آالف مــــهــــاجـــر دخــــلـــوا

البـوسنـة بشـكل غيـر قانـونيّ منذ
كانون الثاني/يـناير بحسب آخر
إحــصـــاءات احلــكـــومـــة.وطــبـــقــاً
ـنـظــمـة "أطـبّـاء بـالد حـدود" فـقـد
لــــقي أكــــثــــر من  80 مــــهــــاجـــراً
مـصـرعـهـم مـنذ بـدايـة الـعـام عـلى
طول طريق الـبلقـان التي تبدأ من
تــركــيــا وذلك بــســبب الــغــرق أو
ـوت أو حـوادث الــتـجــمّـد حــتى ا
الـطــرق.ويـزداد الـغـضب في بـلـدة
بـيهـاتش بسـبب ضـعف احلكـومة

في إدارة تدفّق الالجئ
واجلــمــعـة قــال االحتـاد االوروبي
إنّه سيـقدّم لـلبوسـنة سـتة مالي

يــــــــــــــــــورو ( 6,85ماليـ دوالر)

السـتيـعاب الـقادمـ اجلدد وذلك
إضـــافــة الى  1,5 مـــلــيـــون يــورو
قـدّمـهــا في حـزيـران.الى ذلك  لـقي
 15شخصاً على األقل مصرعهم
وأصـيب  25آخــرون بـجــروح إثـر
سـقــوط حــافــلـة ركــاب في وادٍ في
شــمــال الــبــيــرو األحــد في ثــاني
حــــادث مـن نـــــوعه فـي غـــــضــــون
يوم بحسب ما أفادت الشرطة.

WK UŠ ◊uIÝ

وقــال الـضــابـط إدغـار كــوشــاشي
ــســؤول في شــرطــة هــواراز في ا
مقاطعة أنكاش "هناك  15شخصا
قـضـوا جـرّاء سقـوط حـافـلـة ركاب
فـي وادٍ عـــــــلـى الــــــطـــــــريـق بــــــ
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العـضـو في االحتاد االوروبي في
غابـة على بـعد حوالى  90كلم من
احلــــدود بـــحــــسـب مـــا أعــــلــــنت
الــشـرطــة الـكــرواتــيـة وصــحـيــفـة

محلية.
واكـتـفت الـشرطـة بـتـأكيـد الـعـثور
عـلى اجلـثّـتـ من دون أن تـعطي
أي تـفـاصـيل عن جـنـسـيّـتـهـمـا أو
عمـرهما مشـيرةً إلى أن التـحقيق
.وقــالـت ســيـــنــكــا ال يـــزال جــاريـــاً
ــتــحــدثـة بــاسم ســتــاروفــســكي ا

الــشـــرطــة لــلــصــحــافــيــ إنّه "
الـعـثـور عـلى  12مـهـاجـراً بـيـنـهم

اثـنـان مـتـوفـيـان" مـضـيـفـة أنه 
الـعـثـور عـلـيـهم في غـابـة مـجاورة
لــبــلــدة درزنــيــشــا صــبــاح االحـد.
ـــوقع اإللــــكـــتـــروني وبـــحـــسـب ا
لـصـحـيـفـة "يـوتـارني لـيـست" فـإنّ
ـتـوفـيـ هــمـا رجالن وقـد لـقـيـا ا
مــصـرعــهــمـا لــيل الــســبت-األحـد
بــيـنــمـا كــانــا نـائــمـ إذ ســقـطت
عـــلــيــهـــمــا صـــخــرة كــبـــيــرة إثــر
انفصالـها من جرفٍ عالٍ.وأضافت
الـــصـــحــــيـــفـــة عــــلى مـــوقــــعـــهـــا
االلكتروني أن الوثائق التي كانت
بـحــوزتــهــمــا تــشــيــر إلى أنــهــمـا
ســوريــان ويــبـــلغ كل مــنــهــمــا من

العمر  24عاماً.
ونقلت الصحيفة عن بعض سكان
الــــــقـــــريـــــة أن رجــــــاالً من أفـــــراد
هـاجرين تـوجّهوا الى مجـموعـة ا
الـقـريــة الـســبت بـحـثــاً عن فـواكه
ومـــحـل بــقـــالـــة وقـــد رووا أنـــهم
يـــريــــدون الـــذهـــاب الـى مـــديـــنـــة
تريـيستي اإليـطالـية الواقـعة على
بــعـد  150 كــلم بــاجتــاه الـشــمـال

الغربي.
وتـقـدّر الــسـلـطـات الــبـوسـنـيّـة أن
نـــــحــــو  4000مـــــهــــاجـــــر والجئ

اثــيــنــا (أ ف ب) - إنـــدلع حــريق
هـــائـل امس في جـــزيـــرة إيـــفـــيـــا
الـيـونـانيـة بـالقـرب من اثـيـنا و
إخالء قـريـتـ بـحـسب مـا ذكـرت
احلــكـومـة بـعــد أقل من شـهـر من
مـقــتل أكـثـر من  90 شـخــصـا في

أسوأ حريق تشهده اليونان.
وقــــال مــــكـــــتب رئـــــيس الــــوزراء
الـيـكسـيس تـسيـبـراس أن "رئيس
الـــوزراء عــــلى اتــــصـــال بــــوزيـــر
الداخلية حول احلريق الهائل في

إيفيا".
وصـرح وزيـر الزراعـة فـانغـيـليس
ابــوســـتــولـــو من مـــوقع احلــريق
لـوكالـة "إيه أن أيه" احلـكومـية أن
فـرق مــكـافـحــة احلـرائق تـســتـعـد

كافحة احلريق طوال الليل.
ـنطـقة واضـاف " نقل فـرق من ا

بأكملها إلى هنا".
و إجالء نحو  500 شخص من
قــــريـــتـي كــــونــــتـــوديــــســــبــــوتي
وســـــتــــافـــــروس في وقـت ســــابق

كإجراء احترازي.
o¹dŠ œULš«

ويشارك في عملية اخماد احلريق
نــــحــــو  250 رجـل إطــــفــــاء و62
عربة اطفاء بدعم من القوات التي
نـطقة التي تـبعد نحو تعمل في ا
 92 كلم شمال أثينا بحسب

. مسؤول
وال تـزال الـيـونـان في حـالـة حداد
على مقتل  94 شخصا في حريق
غــابـــات في مــنــتــجـع مــاتي عــلى
ساحل البحر بالقرب من أثينا في
 23 تموز/يوليو. وال يزال أكثر
ـســتــشـفى من  30شـخــصــا في ا

حالة العديد منهم حرجة.
وفي زغرب عُثر األحـد على جثّتي
مـهـاجرين سـوريّـ يعـتـقد أنـهـما
تسـلّال من الـبوسنـة إلى كـرواتيا

WOÞ«d ËdO³ «Ë —UL¦²Ýù«

‰UHÞ_«Ë s « —U³  v ≈ `zUB½ Êu bÒI¹ ¡«d³)«

b½u U¼ U¹œuK  ≠ ÊbM

ضربت موجات احلر أجزاء واسعة من
تحدة ـملكـة ا العالم مـن اليابان إلى ا
ومن اجلـزائر إلى كـاليـفورنـيا. وفي كل
بلد توجـد نصائح حول كيـفية مواجهة

ارتفاع درجات احلرارة.
لكن أي هذه النصائح له أساس علمي?
ســنـبـحث عن األدلـة الـتي تـثـبت صـحـة

النصائح الالحقة أو تدحضها.
يُنصح أثنـاء موجة احلر بشـرب الكثير
من الـــــســـــوائـل ألنه مـن الـــــضــــروري
تعويض الـسوائل التي يفـقدها اجلسم
حلــمــايــة الـكــلى. ولــكن أيــهــمــا أفـضل
ـشـروبات لـلجـسم في الـطـقس احلار ا

ثلجة? الساخنة أم ا
ال يزال اجلـدل دائرا حـول درجة حرارة
ـشروبـات التي يـنصح بـتنـاولهـا عند ا
ارتفاع درجات احلرارة إذ يرى الفريق
ؤيـد للمشـروبات السـاخنة أنـها تزيد ا
من حرارة اجلـسم الداخـلية مـؤقتا من
ا يـسـاعد ثم جتـعـلك تـتصـبب عـرقـا 
عـلى تـبـريـد اجلـسم. وقـد يـفـرز اجلسم
البـشري مـا يصل إلى لـترين مـن العرق
في الساعة وهـذه هي الطريقـة الفعالة
لــــتـــخــــفــــيض درجــــة حـــرارة اجلــــسم

الداخلية.
WMšUÝ  UÐËdA

لكن إذا لم تعوض السوائل التي فقدها
جسمك سرعان مـا ستصاب باجلفاف.
ولــــهـــذا يـــنــــصح الـــبـــعـض بـــتـــفـــادي
ــشـروبــات الـســاخــنـة تــمـامــا. ويـرى ا
الــبــعض أنـه يــفــضل عــدم اإلكــثــار من
شـرب الـشـاي والـقــهـوة ألنـهـا حتـتـوي
على الـكافيـ الذي يسـبب اجلفاف. إال
أنه ال يـوجد مـا يكـفي من األدلة إلثـبات
ــعــتــدلـة مـن الـكــافــيـ أن الـكــمــيـات ا

تساعد في إدرار البول.
ومن جــــهـــــة أخــــرى انــــتــــهت بــــعض
ــشــروبــات الــبـاردة األبــحــاث إلى أن ا
أفضل للجسم من الـساخنة في الطقس
احلار. إذ أجريت دراسـات عديدة طّلب
ــشـاركـ تــأديـة تـمــريـنـات فـيــهـا من ا
شـاقـة ثم قاس الـبـاحثـون درجـة حرارة
جسمهم أثـناء شرب مشـروبات ساخنة

ـــفـــتــرض أن يـــســـاعـــد الـــهــواء ومن ا
ـروحـة الـكــهـربـائـيـة في ـنـبـعـث من ا ا
زيــادة كــفــاءة آلــيــات تــنــظـيـم احلـرارة
الطبـيعية التي يـلجأ إليـها اجلسم عند
ارتـــفــــاع درجـــات احلـــرارة مـــثل نـــقل
احلـــرارة خــارج اجلـــسم عـــبــر اجلـــلــد

وتبخر العرق من على سطح اجللد.
ـراوح الــكــهـربــائــيـة في وتــســتـخــدم ا
نـازل. وأشار أحد التقارير الكثير من ا
إلـى أن ثالثـــــة مــــرضـى عــــوجلـــــوا من
ضــربــة الــشــمس بــاســتــخــدام الــهـواء

الصادر من مروحة خفيفة.
WOzUÐdN  ÕË«d

راوح لـكن األدلـة الـتي تـثـبت فـعـالـيـة ا
الـكـهـربـائـيـة في تـبـريـد اجلـسم ال تزال
ـثال مـتـضاربـة. إذ حـاول عـلى سبـيل ا
ـؤســسـة كـروكـ لألبـحـاث بـاحـثـون 
الـــــطـــــبـــــيـــــة فـي عــــام  2012 إعـــــداد
اســـتــعــراض ألفـــضل الــتـــجــارب الــتي
ــــراوح أجـــــريت حـــــول الــــعـــــالم عـن ا
الـكـهــربـائـيــة وتـقــيـيـمــهـا ولـكــنـهم لم
يجدوا ما يكفي من األدلة إلثبات نفعها
أو ضــررهـــا أثـــنـــاء مــوجـــات ارتـــفــاع

احلرارة.
وبـيـنـما انـتـهت بـعض األبـحاث إلى أن
ـراوح الـكهـربـائـية تـسـاعد في تـبـريد ا
اجلـسم فـإن الـبـعض األخر خـلص إلى
ـراوح قـد تــعـيق عـمـلــيـات تـنـظـيم أن ا

درجة حرارة اجلسم.
ـــــراوح إذ يـــــرى الــــــبـــــاحــــــثـــــون أن ا
الـكـهـربـائـيــة بـشـكل عـام قـد تـسـهم في
فــقـدان حــرارة اجلـسم إذا كــانت درجـة
درجة حـرارة الطـقس ال تـزيـد على  35 
مــئــويـــة أمــا إذا جتــاوزت  35 درجــة
مـئـوية (أي  37 درجـة مـئـويـة أو أعلى
بـحسب بـعض الـدراسـات) فإن الـهواء
روحة قد يساعد نبعث من ا الساخن ا
في اكتساب اجلسم لـلحرارة وسيكون
حــيــنــهــا ضـــررهــا أكــبــر من نــفــعــهــا
وســتـؤدي إلـى اإلنـهــاك احلـراري. فـإذا
كـان الـطـقس شـديـد احلـرارة قـد تؤدي

راوح إلى اإلصابة باجلفاف. ا
ـراوح في حــالـة ارتـفـاع ويـقل تـأثــيـر ا
نسب الرطوبـة. ألن الهواء الذي حتركه

الكثيرين غيرهم.
عـــنــدمـــا تــرتـــفع درجـــات احلــرارة في
اخلـارج يلـجأ مـعظـمنـا على الـفور إلى
فـتح النـوافذ. ولـكن فـتح النـوافذ أثـناء

النهار قد يأتي بنتائج عكسية.
ال تـفتح الـنـوافذ إال إذا كـان الـهواء في
اخلـارج أبـرد مـنه في الـداخل كـمـا هو
احلــال عــلى األرجـح لــيال. أمــا إذا كـان
الطقس شديد احلرارة فعليك أن تغلق
الـنـوافـذ أثـنـاء الـنـهـار. ألن الـهـواء في
الـداخل قـد يكـون أبـرد مـنه في اخلارج

بسبب الظل.
وحـــتى لـــو هـــبت نــســـمـــات هــواء من
النـافذة إلى مـكتـبك أو منـزلك فإن هذا
الهواء لن يساعـد في تبريد جسمك إذا
كـان سـاخـنـا نـاهـيك عـن أن الـهـواء قد
يكون مـحمال بحبـوب اللقاح إذا كانت
منتـشرة بأعـداد مرتفـعة في اجلو وقد
تــفـــاقم حـــبـــوب الــلـــقـــاح من أعــراض

احلساسية.
إذن فـإذا كان الـهـواء في اخلارج أكـثر
ســخــونــة مــنه فـي الــداخل فال تــفــتح
الـنــوافـذ. ولــكن فـتح الــنـوافــذ لـيال قـد

يساعد في تلطيف اجلو.
في فـيـلم "أيس كولـد إن ألـيـكس" الذي
أُنتج عام  1958 كان جـون ميلـز يحلم
بـالـهــروب من الـصـحــراء وشـرب كـوب

ثلجة. من اجلعة (البيرة) ا
ثلجة بالفعل ولكن هل تساعد اجلعة ا
في تـبـريد اجلـسم? هـذه الـفكـرة لـيست

صحيحة تماما.
…—UŠ W¾OÐ

وفي دراســة أجــريت عـام  1985 طُـلب
ـشارك تـأدية تـمريـنات ريـاضية من ا
في بــيـــئــة حـــارة ورطــبـــة وكــمـــا هــو
مــتـوقع وصل تـدفـق الـبـول إلى ذروته
بعد احتساء البيرة مباشرة وهذا يدل
عـــلى أن اجلــسم يـــفــقـــد الــســوائل وال

يحتفظ بها.
ولكن تأثير البـيرة اخلالية من الكحول
ال يــكــاد يــخــتــلف عن تــأثــيــر الــبــيــرة

منخفضة الكحول.
وخــــلــــصت دراســــة حــــديــــثــــة إلى أن
ـشــروبـات الـريــاضـيـة أو مــشـروبـات ا
يـاه كـانتـا أكـثـر فعـالـية من الـطـاقـة وا
الـبـيرة في تـعـويض اجلـسم عمـا فـقده
من الـــســـــــــوائل ولــكـن الــبـــيـــــــــــرة
ــــــــا أيــضـــا كــانت أكــثـــر فــعــالـــيــة 
تـوقــعـوا في تــعـويـض الـســوائل الـتي
فقدها اجلسم.وأجريت دراسة إسبانية
دة  40 دقيـقة ـشاركـون  تـمرن فـيهـا ا
على جـهاز الـركض وخلـصت الدراسة
إلى أن الـبــيــرة ال تـقـــــــل فــعـالــيـة عن
ـــاء في تــعـــويض اجلــســـــــم عـــــــن ا
الــــــــــسـوائل الــتي فـقـــــــــــدهـا أثـنـاء
ــران. ولــكن أحــدا ال يــعــرف الـســبب ا
وراء ذلك رغم أن الـبيـــــــرة تسـاعد في
إدرار البـول.وأرجعت إحـدى الدراسات
ذلـك إلى أن اجلـــسم عـــنـــدمـــا يـــصـــاب
بــاجلــفــاف ويـحــتــاج لــلــسـوائـل فـإنه
ــا يـحــتـفظ يــحــتـفظ بــالـبــيـرة أكــثـر 

بالسوائل األخرى.
إال أن جـــمـــيع هـــذه الـــدراســات كـــانت
ضـيـقـة الـنـطـاق ولم تـركـز عـلى درجـة
ـكن أن جنـزم حـرارة اجلـسم ولـذا ال 
بأن الـبيرة تسـاعد في تبـريـــد اجلسم.
ولــكــنــهــا قــد تــثــبت أن الــكـــــــــمــيــات
ـعـقــولـة من الـبـيــرة بـقــــــدر كـوب أو ا
كـوبـ صـغـيــرين قـد تـعـوض اجلـسم
عــمــا فــقــده مـن ســوائل ولن تــصــيــبك

باجلفاف.
إذن فهـذا الرأي صـائب على األقل إذا
شـربت كـمــيـات مـعـقــولـة من الـبـيـرة ال

. تتعدى كوبا أو كوب

أو بــاردة. وخـلـص الــبـاحــثــون إلى أن
ـشــروبـات الــبـاردة أكـثــر فـعــالـيـة في ا

تبريد اجلسم.
غـيـر أن الـطـريـقـة الـتي اسـتـخـدمت في
ــا تـكــون قـد قـيــاس درجــة احلـرارة ر
أثـرت عــلى صـحــة نـتـائـج الـدراسـة. إذ
عمد الـباحثون إلى قـياس درجة حرارة
ستـقيم (فتحة تطـوع شمن ا جسم ا

الشرج).
شارك في وأشار أولي جاي األسـتاذ ا
فسيولوجـيا التنظـيم احلراري بجامعة
شروبات أوتاوا إلى أن السـوائل من ا
عدة وهذا الباردة تـنزل مباشـرة إلى ا
يعني أنها ليست بـعيدة عن الترمومتر
ـستـغرب الـشرجي. ولـهذا لم يـكن من ا
أن يالحظ الـباحـثون أن درجـة احلرارة
انخفضت بعد شرب السوائل الباردة.
وعندمـا قاس فريـقه درجة حرارة جسم
ـشـاركـ من ثـمـاني مـناطق مـخـتـلـفة ا
من اجلـــسـم تــوصـــلـــوا إلـى أن درجــة
حـرارة اجلــسم كـانت أكــثـر انـخــفـاضـا
شروبـات الساخنـة مقارنة بعد شـرب ا
ـشـروبـات ـشــروبـات الـبــاردة ألن ا بـا
السـاخـنـة حـفزت عـمـلـيـة التـعـرق كـما

توقعوا.
ـشـروبـات الــسـاخـنـة وهـذا يـعــني أن ا
أكــثــر فــعـالــيــة من الــبـاردة في تــبــريـد
اجلسم ألنـها تـزيد كمـيات الـعرق التي
ـشــروبـات يــفـرزهــا اجلـسم. غــيــر أن ا
الـسـاخـنـة ال تسـاعـد في تـبـريـد اجلسم
إذا كانت نسبة الرطوبـة مرتفعة للغاية
أو في حالة ارتداء مالبس ثقيلة حتول
دون تــــبـــــخــــر الــــعــــرق. وفي هــــاتــــ
احلــالـــتـــ يــفـــضل شـــرب الـــســوائل

الباردة.
إذن فــهــذه الــنــصــيــحــة خــاطــئــة ألن
ـشـروبـات السـاخـنة أسـرع في تـبـريد ا
شـروبات الباردة إال اجلسم مقـارنة با
في حـــالــة االرتــفــاع احلــاد في نــســبــة

الرطوبة.
ــراوح الــكـهــربــائــيـة في قــد تــســاعـد ا
تلـطيف اجلو وتـخفـيف وطأة احلرارة
راوح فـي احلقـيـقة ال تـبرد إال أن تـلك ا
الـهـواء ولكـنـهـا حتركه من مـكـان آلخر

ـا نحـتاج الى التنـتهي حـكايـات كـرم العـراقيـ اذا مااحـصـينـاها ور
يز مناطق اكثر من صفحة وكتاب لندونها فكرم العراقي الذي كان 
ومحـافـظات الـعـراق كـافة مـتـخمـة بـاقصص الـتي التـخـلو من الـطـريفه
ـيز والغـريـبه   نعم كـرم الـعراقـيـ اليقف عـنـد محـافـظة واخـرى وال
تـاز بالـطيبـة والكـرم اكثر من بينـهمـا وكما صـار شائـعا ان اجلـنوب 
ســواهــا بل ويــقــيــنــا ان كــافــة الــعـراقــيــ وخــاصــة من كــبــار الــسن
ــنـاطق الــغـربـيــة من الـعـراق ومــحـافـظــات الـفـرات يـسـتــذكـرون كـرم ا
ـة وكافة مـحافظـاتنا مـايؤكد عـلى طيبـة اهلنا االوسط والبصـرة  الكر
وابـائــنـا واجــدادنـا الــذين ازرعــوا تـلك الــبــذرة في نـفــوسـنــا فـاثــمـرت
وانـتـجت  ويـقيـنـا التـخـلـو بـغـدادنـا ومـحـافـظـاتـنا مـن بعـض الشـوائب
واحلاالت الـنـادرة والتي التـتـناسب مع عـمـوميـة طـيبـنـا وكرمـنـا فهـناك
ـيـزة والـعـنـاوين الـتي الـصـالح والـطـالح ولـكن تـبـقـى الـطـيـبـة والـكـرم ا
التفارق اهـلنا بـالرغم من الظـروف احلرجة والـصعبـة التي مرت عـلينا
وهي لـيـست حـديـثـنـا عن الـطـيـبة والـكـرم  ومـاشـدني الى طـيـب وكرم
العـراقيـ التي الـتي غابت ولالسف الـشديـد عن نفـوس بعض سـاسة
العراق وخـاصة الـذين تسـيدوا الـساحة الـسيـاسيـة بعد  2003 ويقـينا
اذا مااسـتـعرضـنا اسـمـاء شخـصـيات مـعـروفه في اجملتـمع ومـازرعته
من طـيب وكرم لـتـبث روح االلـفـة واالطـمـئنـان في قـلـوب كل الـعـراقـي
ـثل هـذه الـشـخـصــيـات الـتي كـانت مـازالت تـزرع فـنـجـدهـا مـتـخــمـة 
مافضل علـيها من امـوال ومحاسن لـتنثرهـا على احملتـاج واالعوائل
ـتعـفـفه وهـنـا ايـضـاا الاريـد ان اسـمي مـثل هـؤالء الذيـن جازهـم الله ا
وكثر من امثالهم وونـتمنى ان تتحلى الـشخصيات السـياسية وخاصة
نحـن على اعـتـاب تـشـكـيل حكـومـة جـديـدة  في كـافة مـفـاصـلـهـا  نعم
ماشدني في خانة طـيب وكرم العراقيـ من حكاية التخـلو من الطريفة
ن عـايـشـوا فـترة هي احلـكـايـة الـتي  رواهـا بـعض الـنـاس وخـاصـة 
لكي عن الـباشا نوري الـسعيد رئـيس وزراء العراق االسبق احلكم ا
نطقة اعتاد الباشا نوري ان يجلـس كل ليلة في داره الواقعة  وتقول 
طلة على نهـر دجلة مع عديله وزير الدفـاع جعفر العسكري الكرادة ا
الـذي يــزوره كل يـوم ويــتـبــادل مـعـه اطـراف احلــديث عن وضع الـبــلـد
واحلياة الـعامة وهـما يشـربا قنـينة الـشراب التي اعـتاد البـاشا جلـبها
معه يومـيا  وذات يـوم من تلك االيـام نسي البـاشا ان يـجلب مـعه عند
عودته من عـمـله قنـينـة الـشراب وعـنـدما حـان وقت اللـيل وجـاء جعـفر
العـسـكـري كالـعـادة ولم يـجد شـرابـا اقتـرح عـلى الـباشـا الـعـبور الى
جانب الكرخ بالـبلم والذهاب الى محـلة الشواكة ويـشربا هناك فوافق
الباشا عـلى ذلك وعند نزولـهما الى ضفـاف النهر وجـدا احد البالم
جالـسـا في بـلـمه وبـجانـبه فـانـوسـا  ذات ضوء خـافت وبـعـد ان الـقوا
السالم عليه طلب منه جعـفر العسكري ان يعـبرهما الى جانب الكرخ
والبالم لم يـعرفـهمـا حيث اعـتذر مـنهـما بـحجـة ان ماء الـنهـر في هذا
ــرور بــعض الـدوب الـوقـت كـان غــيـر مــســتـقــر وامــواجه عـالــيه وذلك 
الكـبيـرة احملـملـة بالـنفـط منه.. واسـتفـسـر البالم مـنهـمـا عن حاجـتهـما
بـالـعـبـور فــاجـابه جـعـفـر الــعـسـكـري لـنـشــرب كـاسـا من الـشـراب في
الشواكة فضحك البالم الذي مازال لم يعرفهما وقال لهما: عندي في
البلم مبـتغاكمـا ربعا عـرق مستكي اصـلي وعندي ايضـا كاس وعدد
ـشـكـلــة مـحـلـولــة واتـفـضــلـوا اشـربـوا اهال من اخلـيـار والــطـمـاطــة وا
وسهال.. ضحك الباشا وشكر البـالم على ذلك الكرم البغدادي فقبال
دعوته وجـلسـا داخل البـلم وبدأ يـشربان ويـتبـادالن احلديث عن وضع
ـتالطـمـة وبـعـد ان اوشـكـا عـلى نـهـاية مـاء النـهـر الـيـوم وعن امـواجه ا
ـتع في تـلك اللـيـلة الـصـيفـية الشـراب وشـعرا بـالراحـة وقـضاء وقت 
الـقــمـريــة مع هــذا الـبالم الــبــغـدادي الــكـر الــطـيـب فـســأله جـعــفـر
العـسكـري هل تعـرف ايهـا البالم الـطيب من نـحن? فاجـاب بالـنفي (لم
عقول اعرفكما... وال زغرا بـكما) ثم اردف العسـكري قائال( هل من ا
لم تعرف هذا الرجل اشار الى الباشا نوري السعيد ولم تشاهده في
( لـم اعـرفه) فـاجـاب الـتـلــفـزيـون?) فـقــال الـبالم بـعــد ان نـظـر الــيـهـمـا
الـعـسـكري هـذا الـبـاشـا نـوري الـسـعـيـد وانـا جـعـفـر الـعـسـكـري وزير
ـعـودين شـرب كل واحد دفاعـه) فضـحك الـبالم بـصـوت عـال قـائال (
مـنكم كـاسـ من الـعـرق صـار واحـد الـباشـا نـوري الـسـعـيـد واالخر
جــعــفــر الــعــســكــري وزيـــر الــدفــاع.لــعــد لــو تــشــربــون اكــثــر فــمــاذا

ستصبحون?) 
فـضـحك الـبـاشـا والـعـسـكــري وبـعـد حلـظـات من الـصـمت بـدأ الـبالم
يـتـفـرس في نــظـره الى الـبـاشــا والى الـعـسـكـري ثـم تـذكـر واسـتـعـادة
ذاكرته صورة الباشا نوري السـعيد وصاح بصوت عال قائال( لك اي
والله هذا الباشا وهـذا العسكري). ثم انـحنى ليقبل يد الـباشا ويعتذر
ثم اخرج منه عمـا صدر مـنه من كالم قد يـكون غـير الئق في حـضرته
الباشا من جيبه مبلغ من النقـود واعطاه الى البالم الذي شعر بالفرح
والسـرور  نـعم هـذه بعـضـا من طيب وكـرم الـعـراقيـ ومـشاعـر كـبار

ساسـته جتاهـها  بـساطـة وتواضعـاً وكرمـاً وحسن
نيـة ويـقـيـنا هـي مازالت عـنـد غـالـبيـة الـعـراقـي
ولـكن اشك انـهـا حـاضـرة في قـلوب البـسـطـاء 

سياسينا هذا اليوم .

ــسـؤولــ ومــسـتــشـاري لـيـس من الـغــريب الــتـأكــيــد من قــبل كـبــار ا
نـظومة االداريـة في العراق والـقوان احلكومـة العراقـية بأن اخلـلل با
عقـدة  والبيروقراطية القـوية تكمن وراء االخفاق وتعطّل االستثمارية ا

خطط حتس واقع الطاقة الكهربائية . 
هم ادرى من غيرهم بحـقيقة االمور ومـسبباتـها وعواملـها وكما صرح
ـستـشـار االقـتـصـادي لـرئـيس الـوزراء الدكـتـور مـظـهـر مـحـمد بـذلك ا
سـتغـرب ان احلكومـة العـراقيـة مازالت تقف صالح.  لكـن العجـيب وا
موقـفا مـتفـرجا ازاء كل ذلك وال حتـرك ساكـنا نـحو الـتغـييـر احلقـيقي

عاجلة الفاعلة .  وا
مـنذ سـنـوات والـكل يـصـرح ويـشـخص ويـدعـو الى تـعـديالت ايـجـابـية
فرطة في قانون االستثمار بناءة تتجاوز الروت اخلانق والتعـقيدات ا
وأعمال هـيئـته  هذا الـقانـون الذي جاء اصـال لدفع عمـليـة االستـثمار
زيد من الى االمام وتسـهيل تطـبيقـاتها واجـراءاتها وخـططها وجـذب ا
ـشكـلـة ويجـري االجتاه االستـثـمارات لـلعـراق ال ان يـصبح جـزء من ا
ـوالت والدكاك ودواليب نحو مشــــاريع مـحلية تتـمحور حول بناء  ا

الهواء واجملمعات الترفيهية وما الى ذلك . 
لـيـسـت الـبـيــروقـراطـيــة عـيـبــا في حـد ذاتــهـا اصال والسـيــمـا حـيــنـمـا
ـشــاكل وتـنـظـيم االعـمـال تـسـتـخـدم كـأداة اداريــة ومـوضـوعـيـة حلل ا
غيـر ان الـبـيـروقـراطـيـة الـشـديدة وتـيسـيـر اتـخـاذ الـقـرارات احلـيـويـة 
بوجـهها الـكالح الـسلـبي واستـغاللهـا كشـماعـة ادارية لـتقـييـد احلركة
والنشـاط من قبل جهـات مغرضـة هدفهـا تعطـيل احلياة ودوران عـجلة
االقـتصـاد وديـنـامـيكـيـته  فـانـهـا هنـا تـتـحـول الى عـقبـة كـأداء وحـلـقة
جـهـنــمـيـة من الــروتـ والـفـســاد االداري . هـذا االمـر ال يــعـني خـطط

عطّلة!! .. طروحة ا الكهرباء ومشاريعها ا
ختلف مستوياتها احملدودة شاريع االستثمارية  ا يعني جميع ا وا
شـكلـة قبل اكثـر من ستة واالستراتـيجـية .. ان جلنـة االعمار الـعلـيا ا
اشـهــر مــدعـوة بــقـوة االن اكــثــر من أي وقت لالرتــفـاع الـى مـســتـوى
سؤولية في تـفعيل توجـهاتها وخطـطها و تسـهيل عمليـات االستثمار ا
صـارحة عن ابـرز اجلهات الـتي تضع ومكافـحة الـفسـاد والكـشف وا

العصي في عجلة االستثمار وإال فلتعلن اخفاقها صراحة.
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سـيـهـواس وكـويـشي".وأضـاف إن
احلـافـلة الـتـابعـة لـشركـة روزاريو
ـشـترك كـانت مـتجـهة الى لـلـنقل ا
الـعـاصمـة لـيـما حـ انـحرفت عن
مــســارهــا وســقــطت من عــلــو 50
مـتـرا.وبحـسب الـصحـافـة احمللـية
فـــإن بــ الـــقــتـــلى ثالثـــة أطــفــال
10 أعــــــــــــــــــمــــــــــــــــــارهـم  6و 8و
سنوات.والـسبت قتل  9أشخاص
عــــلى االقـل وأصـــيب  40آخـــرون
بـجـروح إثـر سـقـوط حـافـلـة ركـاب

في وادٍ في شمال شرق البالد.
ـمــيـتـة أمـر ـروريـة ا واحلــوادث ا
شـائع فـي الـبــيـرو فــقـد حــصـدت
حـوادث الـطـرق في هـذا الـبـلـد في

UÐUſ ∫ النيران

تلتهم غابات
جزيرة ايفيا
اليونانية
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