
مـــــا يــــســـــبـب بــــعـض امــــراض
الــسـرطـان والـقـلب والـكـلـور في
ـــاء هــو اهم مـــصــدر لـــلــمــواد ا
ــــؤكـــســـدة. ويــــطـــرح الـــراوي ا
ســــؤاال مــــا هـــــو الــــبــــديل اذن?
ويــؤكـد ان الـبـديل هـو الـتـعـقـيم
باالوزون وهو غـاز االوكسج

O3 ـــنـــشـط او ثالثي الـــذرات ا
وهو يتشكل في الطبقة العلوية
ـــــتص من الـــــغـالف اجلــــوي 
االوزون االشــــــــــــعــــــــــــة فــــــــــــوق
الـبـنفـسجـيـة في الطـبقـة الـعلـيا
من الــــغالف اجلــــوي وهـــذا مـــا
يحمـينا ويحمـي الكرة االرضية
من االشـــعـــاعــات الـــشـــمـــســـيــة
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واالوزون مــادة مـؤكـســدة قـويـة
حــيث يـتـفــكك االوزون وتـتـحـرر
مــنـه ذرة االوكــســجـــ الــولــيــد
اكـســدة عـالـيــة جـدا لــذلك يـعـد
االوزون من اكـثر مـواد الـتعـقيم
فعـالية فـهو يقـضي تقريـبا على
جــمـيع اجلـراثـيم والـفـيـروسـات
وغيرها. التعقيم باالوزون قليل
ـرتفع االنـتـشـار بسـبب الـثـمن ا
لــتـــجــهـــيـــزات تــولـــيــد االوزون
ومـــلـــحـــقـــاته االوزون يـــتـــفـــكك
ــــكن بــــســــرعـــــة شــــديــــدة وال 
االحــتـفــاظ به اكــثــر من ســاعـة
ــوقع لـــذلك يــولـــد االوزون في ا

ويستخدم فور حتضيره. 
ويـستـخدم في مـجـاالت متـعددة
ـيـاه اهــمـهــا تـعــقـيم ــعـاجلــة ا
مــيــاه الــشـــرب وتــعــقـــيم مــيــاه
الـــعــبــوات اخملــصــصـــة لــلــبــيع
وتـــعـــقـــيم مـــيـــاه الـــصـــنـــاعــات
الغـذائيـة وتعقـيم واكسـدة مياه
الـصــرف الـصــحي والـصــنـاعي
وتـعقـيم ماء احـواض الـسبـاحة
واد العـضوية واكسدة بـعض ا
ـاء والـتـخـفـيف من الـطـعم في ا
ـــاء. والــــرائـــحـــة والـــلـــون في ا
ويعدد الراوي جملة من الفوائد
االخـــــرى ويــــقـــــول انـه يــــعـــــمل
االوزون عــــلى حتـــديــــد نـــشـــاط
خ فـهـو قـاتل لـلـبـكـتـريا خاليـا ا
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دعــــا اخلــــبــــيــــر الـــصــــيــــدالني
الــدكـتـور زهــيـر هـاشم الـراوي
ـؤسـسـات اجلـهـات الـبـلـديـة وا
ذات الـعالقـة الى تـرك الـطـريـقة
الــتــقـلــيــديــة في تــنــقــيــة مــيـاه
الـــشـــرب بـــاعـــتـــمـــاد الـــكـــلــور
والــــــلـــــجــــــوء الى االســــــالـــــيب
احلـــديــثـــة في احلــصـــول عــلى
ــــــخــــــتـــــــلف ــــــيـــــــاه  هـــــــذه ا
استخـداماتهـا وذلك بتعقـيمها
بــاالوزون بــدل الــكــلــور. وحـذر
الــراوي في مــحـاضــرة الــقــاهـا
ـــيــ امـــام حـــشـــد من االكـــاد
واالطــبــاء نــظــمــتــهــا جــمــعــيـة
مـــكــافـــحــة الـــتــدرن واالمــراض
الـــصــــدريـــة مـن الـــتــــأثـــيـــرات
الــســلـــبــيــة واخملـــاطــر اجلــمــة
ـستـخـدم في عمـلـيات لـلـكلـور ا
ـسابح تـعـقـيم مـيـاه الـشـرب وا
ـــعـــامل ومـــصــانـع االدويــة. وا
وشرح الراوي الـبدايات االولى
السـتـخدام الـطـريـقة الـتـقلـيـدية
اء. وقال او ما يعرف بـكلورة ا
انـهــا بــدأت لـلــمــرة االولى عـام
1908 لــلـقـضـاء عـلى مـسـبـبـات
بـعض االمـراض مـثل الـكـولـيرا
وحـــــــمى الـــــــتــــــيـــــــفــــــوئـــــــيــــــد
والـــديــســـنـــتــاريـــا االمـــيــبـــيــة
وبالـتحديـد في مديـنة شيـكاغو
في الـعـشــريـنـات والــثالثـيـنـات
ـــــاضي وعـــــنــــد من الـــــقـــــرن ا
اسـتخـدام الـكلـور لتـعـقيم مـياه
الـشـرب اعـتـبـرت هـذه اخلـطـوة
من اهم الـتـطورات في مـعـاجلة
ياه في القـرن العشرين واالن ا
ـئـة من مـيـاه الـشرب في  98بـا
الــعـــالم مــعــقـــمــة بــاســـتــخــدام
الـــكـــلـــور. من خـالل الـــبـــحــوث
الـطـبـيـة اتضح ان هـنـاك جـمـلة
مـن االثـار اجلـانـبــيـة اخلـطـيـرة
على الصحـة باستعـمال الكلور
ومــركـــبــاته فـي تــعـــقــيم مـــيــاه
ـسـابح وغيـرهـا وقد الـشرب وا
حـــــذر الـــــكـــــثــــيـــــرون مـن هــــذا
ونــصــحـوا بــاســتــخــدام بـدائل
عــــنه. واشــــار الى ان مـن هـــذه
االعــراض اجلـانـبـيـة بـاالضـافـة

(الــــفـــيـــروســـات والــــبـــكـــتـــريـــا
واخلـاليــا الـــســـرطــانـــيـــة) بــان
يــخـــتــرقــهــا (حــيث ال يــحــتــوي
ـات خـاصـة جـدارهــا عـلى انـز
موجودة في اخلاليا الطبيعية)

ويؤكسدها ويشل فعاليتها). 
ويـخـلص الـراوي الى احلـقـائق
تـوفرة في بـطون وضـوعيـة ا ا
ــتـاحــة عــلى شــبــكـة الــكــتب وا
االنـــتـــرنت لـــكـــنه يـــعـــتـــقــد ان
الـعلـماء اغـفلـوا واقع ان تعـقيم
ـــيـــاه بـــاالوزون مـــكـــلـف جــدا ا
حــيـث ان تــعـــقــيـــمه بـــالــكـــلــور
ومــشـتـقـاتـه اقل كـلـفـة من االول
ومـتـاح لــلـجـمـيع كــمـواد اولـيـة
لـيس بــالـقـول الـدقـيق وذلك الن
ذلك يـسـبب تـقــيـيـمـا مـخـتـبـريـا
لـكــلـفــة عـمـلــيـة الــتـعــقـيـم بـحـد
ذاتها. ان الكلفـة احلقيقية لذلك
يجب ان تأخذ باحلسبان االثار
اجلانبيـة السلبيـة على الصحة
الــــعــــامــــة وتــــداعــــيــــهــــا عــــلى
االنـتــاجـيـة واالقــتـصـاد وكــلـفـة
العالج وفي بعض االحيان (في
دول اجلــوار) هــذا اذا اغــفــلــنــا
ـعـانـاة الـنــفـسـيـة واجلـسـديـة ا
للمـصاب والتي ال تـقدر بثمن.
على عـكس الكـلور فان لالوزون
ايضا اثارا جانبية ولكنها اثار
ايـجـابيـة لـفتت االنـتـباه الى ان
هذا الغـاز يعد عالجا لـكثير من
ــرضـيــة ولــيس فـقط احلــاالت ا

ياه.  لتعقيم ا
وحـث الـــــراوي الـــــرأي الـــــعــــام
الــعــراقي وجــمــيـع احلــكــومــيـة
نـظمات الى وغيـر احلكومـيةوا
تــبـني فـكـرة الـتـعـقـيم بـاالوزون
بالنـظر للـفوائد العـلمـــــــــية له
وعدم وجود تأثيرات جانبية له

كالكلور. 
وكـــــان الـالفت لـالنـــــتــــــبـــــاه ان
جـمـهـور احملاضـرة خال مــــــــن
ـــثـــلـــ عن الـــدوائـــر وجــــود 
ـاء في الــبــلـديــة واســـــــــاالت ا
بـغداد واحملـافـظـات لالفــــــــادة
ــــعـــــــــــلــــومــــات الـــواردة مـن ا

فيــها.  
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ـاء الـسـاخـن مـسـاحات يـفـتح ا
الـبشـرة وبالتـالي يـأخذ الـكلور
لـوثات االخـرى طريـقها الى وا
اجلـــسم من خـالل اجلــلــد ولــذا
فــان هــنــاك عالقـة مــثــبــتــة بـ
كن ثـانة و الكـلور وسرطـان ا
ازالــــة الــــرواسـب الــــتــــرابــــيــــة
ـسـرطـنة عن ـواد ا والـكـلور وا
طـريق فالتــر مـركــزيـة مــتـعـددة
ـاء مـن خاللـهـا ـر ا االوســاط 

باكثر من عملية تنقية.
4- ان االسـتـحـمـام واالغـتـسـال
ــاء مــكـــلــور يــقــود عــادة الى
احـمــرار اجلــلــد وفــروة الـرأس
عـرضون وخـاصة عـند اولـئك ا
ـــــســــائل اكـــــثــــر مـن غــــيـــــرهم 
احلـسـاسـيـة وتـقـول الـدراسـات
ان الكلور يرتـبط بالبروت في
ــا يــجـعــله الــشــعــر ويــدمــره 
جـافـا وصعب الـتـسـريح وكذلك
ـاء مكـلور يـجعل االسـتحـمام 
البـشرة وفـروة الراس جـافت

ويــزيـد مـشـاكل الـقـشـرة ويـؤثـر
بــشـــكـل ســلـــبي عـــلى صـــبـــغــة
الـــــشــــــعـــــر وافـــــادت دراســـــات
مــيــدانـــيــة ان االســتــحــمــام في
ــاء مــكـــلــور يــجــعل ـــســبح  ا
الـبـشــرة تـمـتص الــكـلـور خالل
عــشــر دقــائق وهــذا يــفــوق اثـر
الكلـور الناجت من شرب ثـمانية

اء. اقداح من ا
ـــا يـــســـبب 5- االجـــهـــاض: ر
الـكــلـور تــدمـيــر فـيــتـامـ (اي)
واســـــــــبــــــــاب اخـــــــــرى ثـم ربط
ـشـاكل ـاء الـكـلـور  الـتـعـرض 

االجهاض.
6- تأثير االسـنان: ان التعرض
ـاء الــكـلــور سـواء عن ـطــول  ا
طـــريق الـــشــرب ام الـــســبـــاحــة
ـــــكـن ان يـــــقـــــود الـى تـــــأثـــــر

االسنان وضعفها.
ؤكـسدة 7- الـتعـرض للـمـواد ا
وهي جـزيـئـات اوكـسـجـ غـيـر
ــواد مـــســـتـــقـــرة تــتـــحـــد مـع ا
االخــرى بـكـل بـســاطــة لــتــشـكل
ـــــــواد مـــــــواد  خــــــــطــــــــرة ان ا
ـــؤكــــســـدة تـــقـــلـل مـــســـتـــوى ا
االوكــسـجـ فـي اخلاليـا وهـذا

كم هـو جـميل وشـيق احلـديث مع الـنسـاء فـالنـسـاء جمـيالت واجـمل مـا خلق
الــله الــنــســاء.. الـنــســاء روضـة مـن ريـاض اجلــنــة.. الـنــســاء احلــديث الـذي
اليـنـتــهي.. وهـا انـا احتــاور مع احـداهن واالبـتــسـامـة مــشـرقـة عـلـى وجـهـهـا

شرق الباسم فتحية لهذا الوجه الباسم الضاحك الساحر. ا
قـلت: نقتل كثيرا من العالقات اجلـميلة في حياتنا عـندما نتوقف عند االشياء
الصـغـيـرة ونـعطـيـهـا اكبـر من حـجـمـها حـتى تـنـتفـخ كالـبـالـون فتـحـجب عـنا

الرؤية ونضيع في متاهات الالشيء وننسى جوهر االشياء.
قـالت: ولكن احلياة بطبـيعتها تـتكون من تلك االشيـاء الكبيرة والـصغيرة معا.
ـعـقـول ان نـتـوقف عـنـد االشـيـاء الـكـبـيـرة فـقط? ان طـبـيـعـة احلـيـاة وهل من ا

تفرض علينا ان نعتني بكل شيء.
قـلت- جـمــيل لـو كـنــا نـعـتـنـي بـكل شيء ولـكــنـنـا لالسـف نـعـتـنـي احـيـانـا
بـصغائر االمور ونهمل االشـياء الكبيرة وكأنـها بال اهمية او بال وجود على
نـاسـبـة التي االطالق. أرأيت سـلـوك اختـك في عيـد زواجـهـا انهـا لم تـهـتم بـا
حتـتفل بـهـا ألول مرة قـدر اهـتمـامهـا بـنوع من الـهـدية الـتي احـضرهـا الزوج

كان يجب ان تقدر انه تذكر واعتني.. اال يكفي هذا?
قـالت: ان نظـرتكم انـتم الرجـال مخـتلـفة قلـيال.. انا اعـرف اوال انهـا هي التي
ـنـاسبـة ولم يـتـذكر بـنـفسه ثـم ان نوع الـهـدية يـاعـزيزي يـعـبر عن ذكـرته با

ا كان ذلك باالمكان. هدى اليه طا شاعر واالهتمام با عمق ا
قـلت: آه.. انك ايـضـا تـتـوقـفـ عـنـد صـغـائـر االمـور مـا الـذي يـهم ان تـذكـر
ـهم انه يـحـبـهـا ويـحـرص عـلى رضـاهـا وذلك واضح في وحـده أو ذكـرته.. ا
ـشاعر.. سـلوكه دائـما.. وهي تـعرف ذلك ثم قال ان الـهديـة تدل عـلى عمق ا
ال انهـا ياعزيزتي رمز لـلعاطفة أو لـلتقدير ولكن كـثيرا منكن مـعشر النساء

وضوع. اليعترفن بالرموز في مثل هذا ا
(تـضحك) التنس انني واحدة من هؤالء انا ايـضا وللعلم ال افضل الرموز
انـني احب الوضـوح في كل شيء.. احب التـصريح ال الـتلمـيح.. ولكن قل لي
اال تـتـوقـفـون انتـم الرجـال عـنـد كـثـيـر من االمـور الـصـغـيـرة وتـنـسـون االمور
لح في الـطعـام مثال.. والتـهتـمون بـاجلهد الـكبـيرة.. انـكم تدقـقون في كـميـة ا

الذي بذل في اعداده.
وضوع الى جـدل بشأن من يـهتم بصـغائر االمور انـني ال ارغب ان يتحـول ا
ـرأة? انـني اقـول انـنـا نـقـتل كـثـيرا من ومن يـهـتم بـكـبـارها.. اهـو الـرجل ام ا
االشيـاء اجلميـلة حينـما تلـفت انتباهـنا االشيـاء الصغيـرة.. اننا نـنسى جمال

احلديقة عندما نتوقف عند حشرة تستقر على احدى االوراق.
ولـكن ال تـنس ان بــعض االشـيـاء الـصــغـيـرة هي الـتـي جتـعل لـلـحــيـاة طـعـمـا
مخـتلفا وجماال مختلفا.. اال تعتقد ان الزهرة اجلميلة العطرة تعطي احلديثة

الواسعة جماال فوق جمالها حتى لو كانت زهرة منفردة.
ان االشـياء اجلـمـيلـة.. تـبقى جـمـيلـة كـبرت او صـغرت

واالشياء التافهة تبقى تافهة كبرت او صغرت.
انـنــا يـاعــزيـزي يـجـب ان نـهـتـم بـاجـمـل االشـيـاء في
حـياتنـا فهي التـي جتعل حيـاتنا احـلى.. الست معي
في ذلـك? نـــعـم اني مــــعك واذا لم اكـن مـــعـك مع من

سأكون ليتني ابقى معك كل حياتي!.
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وفي تـــمـــوز مـن الـــعـــام ذاتـه أعـــلـــنت
حكـومة هـادي أنهـا استعـادت محـافظة
عـــدن في اجلــنـــوب في أول انـــتــصــار
حتقـقه منذ تـدخل التحـالف. وأصبحت
عترف ؤقتـة للسلطة ا عدن العاصمة ا

بها دوليا.
ئات من وعزز التحالف قوته اجلوية 
الـقـوات الـبـرية وبـحـلـول مـنـتصف آب
والية خمس 2015 استعادت القوات ا

محافظات جنوبية.
وفي تــشـرين األول اسـتـعـادت الـقـوات
احلـكومـيـة السـيطـرة عـلى مضـيق باب
ـالحـة في ـرات ا ـنــدب احــد أبــرز  ا
ـتـمـردون الـعـالم. في آب 2017 اتـهـم ا
حـليـفـهم الرئـيس الـراحل علـي عبـدالله
صــالـح بــاخلــيـــانــة بـــعــدمــا وصـــفــهم
يليشيات. وتطور اخلالف في نهاية با
تشـرين الثانـي/نوفمـبر الى اشتـباكات

ب احلوثي ومؤيدي صالح.
…b¹bł W×H

وقــــتل صــــالح عــــلى أيـــدي حــــلــــفـــائه
الـســابـقــ مــطـلع كــانـون االول 2017
بعيـد اعالنه انه مسـتعد ل"فـتح صفحة

جديدة" مع السعودية.
وفي 13 حـزيـران 2018 بـدأت الـقـوات
ـواليـة للـحكـومة الـيمـنيـة بإسـناد من ا
الــتـــحــالف الــعـــســكــري الـــذي تــقــوده
تـمرّدين في الـسعـودية هـجـوماً ضـد ا
احلُديـدة على ساحـل البحـر األحمر في

غرب اليمن.
فـي الــســادس من كــانــون األول  بـدأت
مـحادثـات الـسالم اليـمنـيـة في السـويد
بـ احلــكـومـة والــتـمـرد بــرعـايـة األ
ـتـحدة. وجـرت احملـادثـات بـعد اجالء ا
ـتمـردين إلى سـلـطـنة 50 مـصـابـا من ا

عمان وتبادل لألسرى.
وفـي الـــــثــــــالث عــــــشــــــر من كــــــانـــــون
األول/ديسمبر أعلن األم العام لأل

{ صـنـعــاء (أ ف ب) - يـشـهــد الـيـمن
أفقـر دول شبه اجلزيـرة العربـية نزاعا
ـوالـية دامـيـا مـنذ 2014 بـ القـوات ا
ـــعـــتـــرف بـــهـــا دولـــيــا لـــلـــحـــكــومـــة ا
ـتمـردين احلوثـي الـذي يسـيطرون وا
مـنـذ نـحـو أربع سـنوت عـلى الـعـاصـمة

صنعاء ومناطق اخرى.
وشــهــد الــنـــزاع تــصــعــيـــدا مع تــدخل
الـسـعـودية عـلى رأس حتـالف عـسـكري
ــتـمـردين في آذار 2015 لــوقف تـقـدم ا
ــعــتــرف بــهـا ودعـم قــوات الــســلــطــة ا

دوليا.
في ما يلي أبرز محطات النزاع:

ـتــمـردون في 8 تـمـوز 2014 ســيـطــر ا
احلــوثـيــون عــلى عـمــران الــقـريــبـة من
صــنـــعــاء بـــعــد مـــعــارك ضـــد الــقــوات

احلكومية.
تمردون انطالقا من معقلهم في وشن ا
صعدة هجوما كـاسحا باجتاه صنعاء
معـتـبـرين أنهـم عرضـة لـلـتهـمـيش مـنذ
االحتجـاجات التي شهـدتها البالد ضد
حــكم الـرئــيس الــسـابـق عـلي عــبــدالـله

صالح في 2011.
ـتمـردون الـذين ينـتـمون الى وسـيـطر ا
االقلية الزيديـة على معظم مراكز نفوذ
الـقـوى الـتقـلـيـدية في شـمـال الـيمن ثم
دخـلـوا صـنـعـاء في 21 ايـلـول قـبل ان
يفرضوا سيطرتهم على ميناء احلديدة
ـطل عـلى البـحـر االحمـر غـربا في 14 ا

تشرين االول.
وفي 20 كـانــون الـثـاني 2015 سـيـطـر
احلـوثـيـون عـلى الــقـصـر الـرئـاسي في
صـــنــعـــاء مــا أرغم الـــرئــيس عـــبــد ربه
مـنـصـور هـادي عـلى الـفـرار الى مـديـنة

عدن اجلنوبية.
وفي 26 آذار 2015 نفـذ حتالف تـقوده
الـسـعـوديـة ضربـات جـويـة عـلى مواقع
للمتمردين احلوثي الشيعة بعد ستة
أشــهــر من دخــولــهم الى صــنــعــاء في

الى كــونه غــازا سـامــا ومــثــيـرا
لـــلــــبـــشــــرة والـــعــــيـــون واالنف
واالغـــشــيـــة اخملــاطــيـــة فــان له

اثارا سلبية على:
1- اجلهاز التنفسي: استنشاق
بـخـار الكـلـور اثنـاء االسـتحـمام
يـــــزيــــد من مـــــشــــكـالت الــــربــــو
واحلـساسـية واجلـيـوب االنفـية
واالم الـصدر امـا عـند الـتـعرض
الـيـه بـشـكل اكـبـر يـسـبب جتـمع
الــســوائـل في الــرئــة والــتــهــاب

الرئة وقصر التنفس.
2≠ امراض الـقلب: ارتفـاع معدل
اخطار االصـابة بامـراض القلب
يـــــرتـــــبـط ايـــــضـــــا بـــــالـــــشــــرب
اء الـكلـور حيث واالستـحمـام 

 ÆE ان الكلور يدمر فيتام
3≠ الـسـرطـان: يتـحـد الـكـلور في
ـواد العضـوية لـينتج اء مع ا ا
عـن ذلـك مـــــــا يــــــعـــــــرف بـــــــاسم
ـكـلـورة او الـهـيــدروكـربـونــات ا
التـرايهـالومـيثـانات واخـتصارا
تــعـرف بـ (THMS)  ووجـد ان
بــعض انـواع الـســرطـان يـرتـبط
بــاســتــخــدام الــكــلــور في مــيــاه
ـــواد الــــشــــرب وجتــــعل هــــذه ا
جـــسم االنـــســان اكـــثــر عـــرضــة
ـواد لـلــسـرطــان ومــعـظم هــذه ا
تـتـكـون في مـياه الـشـرب عـنـدما
ـــواد يــــتـــفــــاعل الــــكـــلــــور مع ا
الــــطــــبــــيــــعــــيــــة مــــثـل بــــقــــايـــا
ـــواد ــــتـــحـــلـــلـــة وا االشـــجـــارا
احلــــيــــوانــــيــــة هــــنــــاك عـالقـــة
للـسرطان باسـتهالك مـاء مكلور
لـــهـــا عالقـــة مـــثـــبـــتـــة بـــبـــعض
امراض السرطـان خصوصا في
ـثــانـة والـقــولـون هي الـكــلى وا
شـائـعة اكـثـر من غيـرهـا. وصار
علـوم لدى الكثـيرين اليوم من ا
ان الــتـــعـــرض لــلـــكـــلــور اثـــنــاء
االســتــحـمــام اكــبــر واخــطـر من
ـــاء النه خــــطـــر شـــرب نــــفس ا
ـاء فـانه يـأخـذ عـنـدمـا نـشــرب ا
طــريـقه الـى اجلـهــاز الــهــضـمي
ومن ثم الـى اجلـهــاز االخـراجي
ــطــاف جـزء مــنه وفي نــهــايــة ا
فقط يذهب الى الدورة الدموية
فـي حـ انه اثـنـاء االســتـحـمـام
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والـــفـــطــريـــات والـــطـــفــيـــلـــيــات
واخلـاليـــا الــســـرطـــانـــيـــة وهــو
ـنـاعي ويـرفع مـنـشط لـلـجـهـاز ا
من كــــفــــاءة وحــــيـــويــــة خـاليـــا
واعـــضــاء اجلـــسم حــيـث يــزيــد
ـــتـــاحــة نـــســـبـــة االكــســـجـــ ا
لــلـــخاليــا. وهـــو يــخــفض االالم
ويهد االعـصاب ويسـاعد على
ــات افـــراز الــكـــثـــيــر من االنـــز
ـهمـة لعـمل خاليـا اجلسم كـما ا
ان االوزون يـتـعامل مـع اخلاليا
غـــيـــر الـــطــبـــيـــعـــيـــة كــاخلـاليــا
الـــســرطـــانـــيــة اخلـــبـــيــثـــة بــان
يــخـــتــرقـــهــا حـــيث ال يــحـــتــوي
ـات خـاصـة جــدارهـا عـلى انــز
موجـودة في اخلاليـا الطـبيـعية
ويـؤكــسـدهــا ويـشل فــاعـلـيــتـهـا
فــــيـــمــــنع حــــدوث الـــتــــطـــورات
ـــرضــيــة ويـــبــقي عـــلى حــيــاة ا
ـريض. يسـتـعـمل غاز االوزون ا
فـي تـعـقـيم مـيـاه الـشـرب بـشـكل
ـعـروف انه اسرع واسع ومن ا
3200 مــرة من الــكـلــور في قـتل
الـــبــــكــــتـــريــــا والــــفـــيــــروســـات
ـيــكـروبــات وال يـحــدث اثـارا وا
جــانــبـيــة عـلـى االطـــــــالق مـثل
ــرافــقــة الســتــخــدامـات االثــار ا
كــيـمــــــــيــاويـات الــتـعــقــيم مـثل

اللكور. 
وشــدد الـــراوي عــلـى الــقــول ان
االالف من مــــشــــاريع تــــنــــقــــيـــة
وتعـقيم مـياه الشـرب تتم حـاليا
اء بـاستـخدام االوزون ومـنهـا ا
عـالج الـذي يبـاع في االسواق ا

والباعة. 
WO³½Uł —UŁ¬

وعند سؤاله عن االثار اجلانبية
لـالوزون رأى الـــراوي (اجـــمـــاال
كن القـول ان االوزون يتعامل
مع خاليــا اجلــسم الــطــبــيــعــيـة
حــيث يــنــشــطــهــا وذلك بــزيـادة
ـتاحـة لـها نـسـبـة االوكسـجـ ا
الـى الــــــوضع االمــــــثـل وزيـــــادة
ادة طاقـتهـا عن طريق اكـسدة ا
الـغـذائـيـة وعـلى اجلـانب االخر
فــان غـــاز االوزون يــتـــعــامل مع
اخلاليـــا غــــيـــر الــــطـــبــــيـــعــــيـــة

ــــتـــــمــــردون في األشــــهــــر األخــــيــــرة ا
هــــجـــمـــاتـــهم بــــطـــائـــرات دون طـــيـــار
والـصـواريخ عــلى مـطــارات ومـحـطـات
ـيــاه وغــيــرهــا من الــبــنى لــتــحــلــيــة ا

التحتية السعودية.
W¹uł  «—Uſ

وكـثف الــتـحــالف غـاراته اجلــويـة ضـد
ـتـمـردين في محـافـظـتي حـجة مـواقع ا

(شمال) وصنعاء.
في الـعام 2018 خـلُصت مـجـمـوعة من
ــتّـــحــدة إلى أنّ جــمــيع خــبــراء األ ا

أطراف النزاع ارتكبوا "جرائم حرب".
أسوأ أزمة إنسانية

وأوقـعت احلـرب حوالى 10 آالف قـتيل
وأكــثـر من 56 ألف جــريح مــنـذ 2015
ــيـة. بـحــسب مــنــظــمـة الــصــحــة الـعــا
ويعتبر مسؤولون في اجملال االنساني

أن احلـصــيـلــة أعـلى بــكـثــيـر. وال يـزال
هـناك 3,3 ماليـ نـازح فـيـمـا يـحـتاج
24,1 مليون شخص أي أكثر من ثلثي
الـسـكــان الى مـسـاعــدة بـحـسب األ
ـتـحـدة الـتي تصف األزمـة اإلنـسـانـية ا
فـي الــيــمن بــأنــهـــا األســوأ في الــعــالم

حالياً.
ــسـتـشـفـيـات. ودمـر وتـضـرر عـدد من ا
وواجهت البالد وبـاء الكولـيرا مع أكثر
من 2500 وفـــاة بــ نـــيـــســـان/ابــريل

وكانون الثاني 2017.
ـتــحـدة لــرعـايـة وكـان صــنـدوق اال ا
الـــطــفـــولـــة (يـــونــيـــسف) فـي تــشـــرين
الثـاني/نوفـمبر 2018 وصف اليمن ب
"جحيم حي" مع وجود 1,8 مليون طفل
تـــقـل اعـــمــــارهم عن خــــمس ســــنـــوات

يعانون "سوء التغذية احلاد.

بغداد

ياه باالوزون  ×d{U…∫ زهير الراوي يحاضر عن تعقيم ا

ستعرة نيون في احلرب ا مقاتلون 

ـتـحـدة أنطـونـيو غـوتـيـريش سلـسـلة ا
ّّ الـــتـــوصل إلـــيـــهـــا بـــ اتـــفـــاقـــات 
اجلـــانــبــ بــعــد مـــحــادثــات سالم في
الـســويـد بـيــنـهـا اتــفـاق لـوقف اطالق

النار في محافظة احلديدة.
فـي الــــــثــــــامـن عــــــشــــــر من كــــــانــــــون
ــعــارك في األول/ديــســمـــبــر تــوقــفت ا
احلـديـدة بيـنـما تـواصل تـبادل اطالق

النار بشكل متقطع.
في 14 مـن أيــــار 2019 تـــــعـــــلن األ
ـتحـدة انـسحـاب احلـوثيـ من ثالثة ا
مــوانىء في مــحـافــظــة احلــديـدة وهي
احلديدة والصـليف ورأس عيسى. لكنّ
ــوالــيــة لـهــادي قــالت إنّ مـا الــقـوات ا
ـتـمـرّدين مـا زالوا جـرى "خـدعـة" وإنّ ا
وانئ ألنّهم سـلّموها يسـيطرون علـى ا
ـوالــ لـهم. وكـثف خلـفـر الــسـواحل ا

فـاسد احملاصـصة ان تـتفق مع هـندسة بـناء دولة ـكن  في عـراق اليوم ال 
نـهج ام في تـطبـيق البـرنـامج احلكـومي فهل قـوية الـسؤال ايـن اخلطـأ في ا
ـتلك السـيد رئـيس مجلس الـوزراء الشـجاعة لـشفافـية اطالع الـشعب على
ـمكن إخـفـاقـات هذا الـبـرنـامج ??وفي اإلجـابـة عـلى هـذا الـسـؤال يـبـدو من ا

القول:
أوال: تـتفق جـميع مـدارس الفـقه على اعـلويـة الدسـتور في ادارة الـدولة لكن
ـال الـعـام وعدم تـطـبـيـقـات إدارة احلـكم انـتـهت الى شـيـوع الـفـسـاد وهـدر ا
تـقد اخلدمات الـعامة التي تـمثل احلد األدنى من حقـوق االنسان واهداف
لـمـوس لألجـهزة الـرقـابـية لـلـمواطن ـسـتـدامة ولم يـتـضح الـدور ا الـتنـمـية ا
الـعـراقي حـتى بـات الـسؤال الـشـائع عن الـنـزاهـة الـذاتـيـة لـهـذه األجـهزة بل
ثـلي الشـعب في مجلـس النواب الـغاء بعض تـعدى ذلك الى مطـالبـة بعض 
هـذه األجـهـزة كـونهـا لـيـست ذات جـدوى !! فـيـمـا ال تـسـتـطـيع هـذه األجـهزة
ـمارسـات الـفـضلـى" في معـايـيـر الـنزاهـة الـذاتـية فـرض ما يـطـلق عـلـيه بـ" ا
"وهي ســلــوكـيــات وظـيــفــيـة وإجــراءات عـمـل وقـائــيـة تــغــلق مـنــافــذ مـفــاسـد

احملاصصة اللعينة.
قـراطيـة في إدارة الدولة ثـانيا : تـعد ثـقافة االسـتقـالة من اعراف مـهنـة الد
وظـهور مؤشـرات بفسـاد أي شخصـية عامـة في الصفـوف األولى من الدولة
يـتطلب تطبيق مباشـر لهذه الثقافة اال ان السـائد في عراق احملاصصة كما
يـذكر احد  الشخصيات القانونـية بان إحالة اخلط األول والثاني من كبار
ــال الـعـام او تـضـارب مـوظـفي الــدولـة الى الـتـحــقـيق اجلـزائي بــتـهم هـدر ا
ـعـمـول بـهـا في ـصـالح او أي  تـهـمــة أخـرى ضـمن الئـحـة تـهم الـفــسـاد ا ا
ـكن ان تـنتـهي بـإحالـة عـدد كبـير كـافحـة الـفسـاد  تـحـدة  اتـفاقـيـة األ ا
مـنهم الى مـحـكمـة االختـصـاص وإصدار احـكامـا جـزائيـة ضـدهم  فيـما لم
تـظهـر عـنـد أي شخص تـدور حـوله  مـثل هذه الـشـبـهات ثـقـافـة االســـتـقـالة

مطلقا .
ثـالـثا : هـنـاك لـوائح مـعـروفـة عـمـا يـعـرف بـ النـزاهـة الـذاتـيـة" كـمـنـهـاج عمل
تـفـصــيـلي ألدلــة اجـراءات الـعــمل في جـمــيع مـفــاصل الـدولــة ربـطت بـإدارة
وهنـاك تعـليمـات نافـذة بتطـبيق هـذه األنظمـة على إجراءات اجلـودة الشامـلة 
ـوظف العـراقي مهـما كانت الـعمل في عـموم الدوائـر العـراقيـة لكن تقـييم ا
درجـته الوظيفية ال يرتبط بـهذه األدلة اكثر ما يرتـبط بنفوذ حزبه وباإلمكان
طالـعة عدد كبير جـدا من تقارير تقييم الية  مـراجعة موقع  ديوان الرقابـة ا
األداء في مـختـلف الـقـطاعـات اخلـدمـية  مـنـها الـكـهـرباء والـصـحـة والتـعـليم
ا يؤكد الـعالي لكن لم تـظهر أي  نـتائج مرجـوة لتوصـيات هذه الـتقاريـر 
ان األجـهزة الرقابية  تـؤدي دورها على الوجه االكمل  لـتحديد  ما يوصف
مـارسـات الفـضـلى في اإلدارة العـامـة وهكـذا يـكون اخلـطـأ في التـطـبيق بـا

وليس في  منهجية عمل األجهزة الرقابية .
رابـعا: يـتكـرر القـول ان تنـظيف الـفسـاد يبـدأ من األعلى نـحو األسـفل لذلك
قـصـرين علـى مسـتوى ـمارسـات الـفضـلى ومـحاسـبـة ا اكـرر السـؤال عن ا
أعـضاء مجـلس النـواب والرئاسـات الثالث والقـضاء والـقيادات األمـنية كم
مـلف جلنـة حتقـيقـية لم يـتم اإلفصـاح عن نتـائجـها حـتى اليـوم ?? وكم منـحة
واطن?? وما مسؤولية استلمت لتمويل احلكومة االلكترونية وإطالق حكومة ا
ــاذا ال يـحـاسب الـوزراء وفق مـبـدأ الـدولـة عن سـوء خــدمـات االنـتـرنـيت?? و
الـنزاهة الـذاتيـة ومعـايير اجلـودة الشـاملـة ?? اإلجابات عـلى هذه الـتساؤالت
حـولت البرنـامج احلكومي الى مـجرد وريقات ال تـساوي ثمن حـبر طبـاعتها
بـادرة لبناء دولة قـوية وفق معايـير النزاهة ـتلك زمام ا ويـتكرر السؤال من 
الـذاتية ?? خـامسا :اعـتقد ان األهم في من يـحافظ على اعـلوية الـدستور في
الـقضـاء او مجـلس النـواب او الرئـاسات الـثالث حتى مـستـوى وزير الـعمل
ـمارسات الفضلى في معايير الـنزاهة الذاتية واجلودة الشاملة ودون وفق ا
ذلك فـان أي حديث عن دور  األجـهـزة الرقـابيـة  يبـدو مثل هـواء في شبك 
فـبـدال من مـنـاورات  احملـاصـصـة في  تـوزيع الـدرجـات الـوظـيـفـيـة الـعـلـيا 
ومـواصفـات دون ظـهـور خدمـات عـامة يـلـتـمسـهـا االنسـان  في امـان حـياته
قـبلة  فـان كل العـملـية السـياسـية في عـراق اليوم وامن مـستقـبل األجيـال ا
لـيست اكثر من معول لهدم الدولة ومن يقول عكس ذلك عليه مراجعة األرقام

ستدامة مقابل  ما احلل ?? الدولية عن التنمية ا
وذج وطني هدي شجـاعة ثقافة االستقالة في  ـتلك السيد عادل عبد ا ان 
ـنـصـبه وب مـوضـوعي يـفـصل مـا ب مـفـاسـد احملـاصـصـة الـتي رشـحـته 
االسـتحـقـاق الوطـني لـتـصفـيـر هذا الـنـموذج الـفج في نـظـام احلكم واطالق

مـبـادرة وطـنــيـة يـبــدأ بـهـا في مــكـتـبه لــتـقـيــيم الـنـزاهـة
ـادي الذي يدفع له الـذاتيـة جتمع ب االسـتحـقاق ا
من أمـوال الـشعب ومـا يكـلـفه من حمـايـات ونثـرية..
الخ وبـــ إجنــازاته وفـق مــا طـــرحه في بـــرنـــامــجه
احلكومي وتطبيق هذا النموذج على جميع مفاصل
الدولة او اعالن استقالته ولله في خلقه شؤون. 
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