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معادلـة عويـصة مـتناقـضة لـيس لهـا حل مرئي حتى اآلن
ــنــبــعـث من ارادة الــعــراقــيــ الــغــاضــبــ ســوى االمل ا

نهوب. الباحث عن وطنهم الضائع وا
عادلة احملـيّرة هي البحـث عن رئيس حكومـة واختصار ا
ـتـداولـة ـتـردي كـله بـوجـوده في ظل االوضـاع ا الـوضع ا
احلالـية ذاتـهـا  فتـقوم بـاحـتضـانه منـظـومة االحـزاب التي
يثور الشعب علـيها اليوم ويتحـوّل في منصبه اجلديد الى
ـنـظـومـة أو مـنـهـا وتـعـود الـكَـرّة جـزء مـسـتـحـدث في تـلك ا

أدهى وأمَر.
ــتـلك أو اجمليء بـرئــيس حـكــومـة جــديـد غــيـر قـادر وال 
االدوات القـادرة على الـتغـييـر بسـبب من انّ احمليـط به
حتميهم تشريعات جتعل منهم في مواقع أقوى منه فيبقى
هـو في فراغ الـشـعـارات يـدور حـتى يـتـعب أو يـسـتـقيل أو

يقال.
أساس عملـية التغـيير الوزاري قـائمة على أسس يـرفضها

العراقيون.
فـمــا نـفع اجمليء بــفالن بـدل فــلـتــان? ومَن هـو الــذي يـقـوم
بعـمـلـيـة االتيـان هـذه ? ومن أين ? ومـقـابل مـاذا ? هذه هي
ـصــلـحـي في حـكم االسـئــلـة الــتي يــقـوم عــلـيــهــا الـعــمل ا
الـعـراق وال أقـول الــعـمل الـســيـاسي خـشـيــةً عـلى مـفـردة
(الـسيـاسـة) الـسـامـيـة الـتي تـعتـز بـهـا األ الـراقـيـة عـبر
ــســتــنــقــعــات اخلــارجــيـة الــتــاريخ من الــتــلــوّث بـأدران ا

وطفيليات احلواضن الفاسدة .
عدم الـتفـكيـر في البـحث في اساسـيات الـتغـييـر سيـجعل
العـراق غـير مـسـتقـر سنـوات طـويلـة حـتى لو بـقي الـطاقم

السياسي احلالي في احلكم .
أي رئيس وزراء سيـكون ضحيـة جديدة لـلطبـقة السـياسية
في حفلة أخرى  يجـري فيها ارتداء أقنـعة بألوان مغايرة
سـتعرضـون زمناً مـحدوداً يعـتقدون أنه كاف يسير بـها ا

لنجاتهم من العاصفة.
رّة. ا تشتهي السفن هذه ا لكن جتري الرياح 

منـذ أوائل الـقـرن الـتاسع عـشـر ومـرورا بـالقـرن الـعـشرين
ووصـوال الى الــقـرن الـواحــد والـعــشـرين وجــد الـنـاس في
بريـطـانـيـا وأمـريكـا كل عـلى حـدة أنـهم يـنقـسـمـون بـصورة
عامة الى مجموعت لكل منـها ميوله وتصرفاته وأفضلياته
ــقــراطــيــة في حــزبــ حتت فــانــخــرطـوا   مـع تــطــور الـد
ــقـراطـي واحلـزب اجلـمــهـوري في مـســمـيــات احلـزب الـد
أمـريـكــا وحـزب احملـافـظــ وحـزب الـعــمـال في بـريــطـانـيـا
تـشددين والثاني وبعبارة أخـرى األول يجمع احملـافظ وا

يجمع األكثر حتررا وليبرالية في النظرة الى األمور.
أجرت اجلـامـعـات األمريـكـيـة والـبريـطـانـية بـحـوثـاً وجتارب
كـثـيـرة أثـبـتت أن عــوامل نـفـسـيـة سـيــكـولـوجـيـة جتـمع بـ
نتم الى كل من احملافظ والليبرالي الى درجة كبيرة ا
ـتوقع وجـدت بعض الـبحـوث أيضاً خـصائص وعلى غـير ا
ساحة اخلاصة باخلوف في الدماغ فسيولوجية مثل كبر ا

. البشري عند احملافظ
يعني ذلك بعـبارة أخرى أن الـبشر بطـبيعتـه ينقسم غـالبيته
ـذكـورين. فـحزب احملـافـظـ في بريـطـانـيا في اإلجتاهـ ا
ضم اإلنكـليـز واالسكـوتلـنـدي والـويلش وكـذلك ضم حزب

العمال الناس أنفسهم .
تحدة األمريـكية فهي بـلد مهاجرين أما بالنسـبة للواليـات ا
كـونات ويـشـكل بحق أ مـتحـدة على شاسع األطـراف وا
قـيـاس حـجـم مـكـونـاتـه من كل شـعـوب األرض وبــضـمـنـهم
كونات في إطار دولة واحدة العرب ولكن بعد تواجد هذه ا
عـلى مــســاحـة واحــدة انــضم أصــحـاب األعــراق واألديـان
والــطــوائف واأللــوان الى احلــزب اجلــمــهــوري وكــذلك الى
ــقــراطي وحــصـل مــا يــشــابه ذلك في الــدول احلــزب الــد

قراطية الكبرى األخرى. الد
كن بطبيعة احلال تقسيم غالبية العراقي ب محافظ  
وليـبرالـي بـدرجات مـتفـاوتة ولـكن لألسف لم تتـشكل عـند
العـراقـيـ أحـزاب عـابرة لـلـقـومـيـة والطـائـفـيـة عـلى أساس
الطـبـيعـة البـشـرية احلـاكـمة والـهمـوم االقـتصـاديـة واألمنـية

. شتركة للمواطن ا
ــتـصــدين لـلــزعـامــة وخـصــوصـاً والـســبب يـكــمن في أن ا
الطائفي منهم  حـيث أن األحزاب الكوردية كانت موجودة
أصالً عـــلى األرض وحتـــكـم في كـــوردســـتـــان قـــبل 2003
رأوا في تـكريس الـطـائـفـيـة الـوافدة مـعـهم  فـرصـة إلحـكام
الزعـامة وزيـادة الثـراء والتـحكم في رقـاب الطـائفـة فعـمدوا
ــذكـورة أعاله الى (سـجن) طــبـيــعـة اإلخــتالف الـبــشـريـة ا
داخل الطائفة بإقـامة أحزاب طائفيـة حتت دكتاتورية فردية
داخل احلـزب الـواحـد  وحـاربـوا الـتــنـظـيم احلـزبي الـعـابـر
للطائفيـة وإنطلقوا يـتقاسمون مع نظـرائهم سلطات وثروات
صـالح البـلد االقـتصـادية واألمـنية البالد دون أي اهـتمـام 

ومصالح فقراء الطوائف.
ـان ـشــهــداني أحــد رؤسـاء الــبــر كـان الــســيــد مـحــمــود ا
العراقـي السابـق صـريحـاً أكثـر من غيـره عنـدما ذكر في
ـسـؤول األمـريـكي بـيـرت ـقـابالت الـتـلـفـزيــونـيـة أن ا أحـد ا
ماغورك جاءه باحثاً عن دعم للعبادي لرئاسة الوزارة فقاله
ــشـهــداني عـلـى حـد تــعـبــيــره ( مـا يــهــمـنــا من يـرأس له ا
ـعنى الوزارة ألنـنـا في كل األحوال نـأخـذ كَيّـاتـنا (عـامّيـة 
ان وزارة الدفاع وفَد ماالتنا أو استـحقاقنـا) رئاسة البـر

كم وزارة).
بالـتأكـيد هـذا ما فـكـر به اآلخرون أيـضاً إذ بـعد احلـصول
عـلى اإلقـطـاعـيـات بـدأت األحــزاب بـعـمـلـيـة حـلب الـوزارات
وتـســخـيــرهـا خلــدمــة جـيــوبـهــا ومـصــالح األسـيــاد خـارج

احلدود إن وجدوا.
تصور ال يـهم شخص رئيس الـوزراء والقائـد العام لـلقوات
سـلحـة أي عمـليـاً التهم مـصلـحة ا
الــبــلـــد والــشــعب كـــكل. وهــذا مــا
أوصلنا الى ما نحن فيه وأصبحنا
ــا يــســوى) فــرجــة (لــلــيـــســوى وا

قولة العراقية. حسب ا
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كــــتــــبت اجلــــنــــوب أفــــريــــقــــيـــة
زوزيـبــيـني تــزنـزي عــقب فـوزهـا
بـلـقب مـلـكـة جـمـال الـكـون األحـد
في صــــــــفـــــــحــــــــتـــــــهـــــــا عــــــــلى
(انــســتـغــرام)(فــتح الــلـيــلــة بـاب
أمامي وال أستطيع أن أكون أكثر
امـتـنـانـاً). مـتـمـنّـيـة(أن تـؤمن كل
فـتـاة شـهـدت عـلى هـذه الـلـحـظـة
بقوّة أحالمهـا وأن ترى انعكاس
وجــــهـــهـــا في وجــــهي). وأنـــهت
زوزيـبيـني رسـالتـهـا بالـقـوألقول
بـــكل فـــخـــر اســـمي زوزيـــبــيـــني
تـونـزي وأنـا مـلـكـة جـمـال الـكون
للـعام  2019  وكانت زوزيـبـيني
قــد شــاركت ضــمن أكــثــر من 90
امــرأة من مــخــتــلف دول الــعــالم
ـسـابقـة التي عـقدت شاركن في ا
في أتالنتا األمريـكية لتصل  إلى
رحـلة النـهائـية بـعد أن طرحت ا
علـيـهنّ أسئـلة عـن مواضـيع مثل
ـنــاخي والـتــظـاهـرات الــتـغـيــر ا
ومــــــــــــــواقـع الـــــــــــــــتــــــــــــــواصـل
االجـــتـــمــاعـي.وتــعـــلّق الـــســؤال
الـنـهـائي لـزوزيـبيـني ( 26عـاماً)
ــاذا يــجب أن تُــعـلّم الــفــتــيـات
الـيـوم وكـان جـوابـهـا (الـزعـامـة)
مضـيـفة وفـقـا لـلبي بي سي (إنه
شيء كـانت تفـتـقـر إليـه الفـتـيات
والنـساء لـوقت طويل جـداً ليس

ألننا لم نكن نريد ذلك بل بسبب
الــتــصــنــيــفــات الــتي ألــصــقــهــا
اجملـتمع بـدور الـنـسـاء).وأشارت
إلى (أنّهـا تعتـقد أنـنا اخملـلوقات
األكثـر قوة فـي العـالم وأنه يجب
أن تتـاح لـنا جـمـيع الفـرص. هذا
مـا يـجب أن نعـلّـمه لـلـفـتـيات أن
يأخذن أمـكنـتهنّ). ووصف موقع
مــســابــقــة مــلــكــة جــمــال الــكـون
زوزيـــبـــيـــني الـــتي كـــانـت فــازت
ــسـابــقـة مــلـكــة جـمــال جـنـوب
ـاضـي بـأنــهـا افــريـقــيــا في آب ا
(مؤيدة شرسة للجمال الطبيعي)
ويضـيف أنهـا(ناشـطة مـتحـمسة
تـــشـــارك في حـــمالت مـــكــافـــحــة
الـــعـــنـف الـــقــــائم عـــلـى الـــنـــوع
االجـتــمـاعي) كــمـا أنــهـا (كـرّست
حسـاباتهـا اخلاصـة على وسائل
الــتـواصل االجـتــمـاعي لــتـغــيـيـر
اخلـطــاب الـتـقـلــيـدي عن األفـكـار
ــتــعــلــقــة بــاألدوار الــنــمــطــيــة ا
اجلـنـدريـة).وعـلى الـرغم من عـدم
الــكـشـف مـســابـقــة مـلــكـة جــمـال
الكـون عن اجلـوائز الـتي حتصل
عليهـا الفائزة بـالتفصيل إال أنه
ــــتــــوقـع أن تــــكــــون فــــازت مـن ا
ـدة عـام في زوزيـبــيـني بــإقـامــة 
شقة في نيـويورك باإلضافة الى
راتب قــيــمــته حــوالى  100 ألف

دوالر.
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اء والتي تساعد للذوبان في ا
عــلـى تــوقف تـــكــويـن الــدهــون

وتخزينها في اجلسم.
C ـتـاز فـيـتـامـ الـبـرتـقـال : 
ـوجود في الـبـرتقـال بـتأثـيره ا
بـاشـر عـلى الـوزن وهو غـيـر ا
ـســؤول عن إنــتــاج جـزيــئـات ا
تــعــزّز من عـــمــلــيــة الـــتــمــثــيل
الــغـذائي وبــالـتـالـي يـتم حـرق
مـــزيــد مـن الــدهـــون في أثـــنــاء
ارسة التمارين الرياضة إذا
سـبقـهـا تنـاول كمـيـة كبـيرة من

C. فيتام
اجلــريـب فــروت: يـعــد اجلــريب
فـــروت مـــصــــدراً رئـــيــــســـاً من
مـصــادر فـيـتـامـ  Cحـيث إنه
ــيـاه ويـحــتـوي أيـضـاً غـني بـا
عــلى مـضـادات األكــسـدة الـتي
تـسـاعد عـلى تـوازن مسـتـويات

األنسول في الدم.

عـلى كـمـيـة كـبـيـرة من األلـياف
ومن اخلـصــائص الـتي يـتـمـتع
بـــهــــا األفــــوكــــادو أيـــضــــاً أنه
يـحـتـوي عـلـى عـنـاصـر تـسـاعد
عـلـى مـنع االلـتـهـابـات وخـفض
الكوليسترول وتعزّز بشكل عام

من صحة اجلسم.
صادر التوت: يعـد التوت من ا
ــواد الـــغــذائـــيــة الـــغــنـــيــة بـــا
واأللــــيــــاف ويـــســــاعــــد عــــلى
نع الشعور باالمتالء وهو ما 

تناول مزيد من الطعام.
الـرمـان: يــحـتـوي الــرمـان عـلى
ــــضــــادة ــــواد ا كــــثــــيــــر من ا
لألكسدة الـتي تعزز من عـملية
التمـثيل الغذائي وتـساعد على

حرق الدهون.
الــتـفــاح والـكــمـثــرى: يـحــتـوي
التفاح والكمـثرى على البكت

وهـو عــبـارة عـن ألـيــاف قـابــلـة
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ـــانـــيــة حــدّدت اجلـــمـــعـــيــة األ
لـلـتــغـذيـة أنـواعـاً مـن الـفـاكـهـة
حتــتـوي عـلى عـنـاصـر غـذائـيـة
مـــهــمــة وتــســـاعــد عــلى إزالــة
دهــون الــبـطن (الــكــرش) الـتي
تـؤثـر بـشـكل سـلبي فـي اجلسم
وتــزيـــد من خــطـــورة اإلصــابــة
بـــالــســـكـــري وأمــراض الـــقــلب

والتمثيل الغذائي.
ــانــيـة وبــحـسـب مـا نــقــلـته األ
أكّــدت اجلـــمــعــيـــة أن هــنــاك 7
أنـواع من الـفــاكـهـة بـإمــكـانـهـا
همـة الشاقة نقال القيام بـهذه ا

عن صحيفة سبق:
األفـــــوكـــــادو: أوضـح خـــــبــــراء
ـان أن األفــوكـادو الـتــغـذيــة األ
هـــو أفــضـل مـــصـــدر لـــلـــمــواد
الـغــذائـيــة الـتي تــسـاعــد عـلى
إزالــة دهـون الـبــطن الحـتـوائه
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األسماك الدهنية والزنك في دقيق
الــشــوفـان واحلــديــد في الــلــحـوم

احلمراء. 
وأثـبــتت دراسـة أن تـنـاول  75ملغ
من الـزنك يـومــيـاً يـقــلل من تـكـرار

قدار الثلث. نزالت البرد 
…bO'« WOł«e*« W U(«

أظهـرت دراسة في جـامعـة كنـتاكي
نـاعة يتـطور جـيداً لدى أن جهـاز ا
ـــتـــفـــائـــلـــ والـــذين يـــفـــكـــرون ا
بـإيـجـابـية كـمـا أن اخلـوف يـسقط
نـاعي ولذلك يُـنصح هذا اجلـدار ا
بـاألنـشطـة الـتي تشـعـر بالـسـعادة
وبتجـنب اإلجهاد الـدائم ألنه يزيد
مــســتــوى الــكــورتــيــزول في الــدم
ـنع تكـوين اخلاليا والذي بـدوره 

ناعية. ا

دخـــــــــــــــــــــــــــــول اجلـــــــــــــــــــــــــــــســم.
W{U¹d « WÝ—U2

يــتـــعــافى اجلــســد الــذي يــتــمــتع
بـالـلـياقـة الـبـدنـيـة بـسـرعـة عـنـدما
تهاجمه الفـيروسات كما أن الذين
دة  60دقيـقة ارسـون الريـاضة 
مرت أو ثالث مرات في األسبوع
أقل عرضة لإلصـابة بالـفيروسات
ـناعي ـكن تـعزيـز اجلـهـاز ا كـمـا 

. شي  30دقيقة يومياً با
rOK « wz«cG « ÂUEM «

هـــنـــاك الـــعـــديـــد من الـــعـــنـــاصـــر
الغذائـية التي تـساعد عـلى تقوية
C نـاعـة ومنـهـا فيـتـام جـهـاز ا
ـوجــود في الـثــمـار احلــمـضــيـة ا
ــــوجــــود في والـــســــلــــيــــنــــيـــوم ا
ـــكـــســـرات وفــــيـــتـــامـــ  Dفي ا

ستتم جتربته قريبا على البشر.
من جـــــهــــتــــهـــــا قــــدمـت مــــجــــلــــة
ـــانـــيــــة بـــعض (فـــرويــــنـــديـن) األ
الــنـصـائح واإلرشـادات لـلـحـمـايـة
من الـفـيــروسـات وتـقــويـة اجلـهـاز

ناعي ضد الفيروسات. ا
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ــــكـن مــــحـــــاربــــة فـــــيــــروســــات
اإلنـفـلونـزا ونـزالت البـرد بـالتـأكد
نزل ال من أن نسـبة الـرطوبـة في ا
ـئــة ووفق دراسـة تـقل عن  50بــا
جلـــامــــعــــة بـــريــــنــــســـتــــون فـــإن
الـــفـــيـــروســـات جتـــد في الـــهـــواء
اجلــاف بـــيــئـــة أفــضل لـــلــتـــكــاثــر
واالنــتـشــار فــضالً عـن أن جــفـاف
األغـــشـــيــــة اخملـــاطـــيــــة في األنف
واحلنجرة يسهل على الفيروسات
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أوضح العلماء األمريكيون أن أحد
األسبـاب لتطـور أمراض الـسرطان
والــــســـكــــري واخلـــرف فـي جـــسم
Porphyro- اإلنسان هو بكتيريا
monas gingivalis التي تتكاثر
Daily في فـمه. وأفـادت صـحـيـفـة
Mail بــأن الـكـائـنـات اجملـهـريـة ال
تتسبب في اإلصابة بأمراض اللثة
فـحسب بل وفي الـتـهاب األعـضاء

احليوية في جسم اإلنسان.
وقـال اخلبـراء إن البـكتـيريـا تدخل
ـراهــقـة. جــسم اإلنــسـان فـي سن ا
لـذلك من الـصـعب جـدا مـكافـحـتـها
ــضـادات احلــيـويـة. بـاســتـخـدام ا
فيمـا أكد العـلماء األمريـكيون أنهم
أعدوا لقاحا يقاوم تطور البكتيريا

 WŽUM*« “UNł W¹uI²  WO½U*√ `zUB½
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كـشف عـلـمـاء جــامـعـة أريـزونـا
األمريكية عن السلوك الغامض
لــكــويــكب بــيــنــو الــذي يــشــكل
خــطـــورة عـــلى كـــوكب األرض
حـيث يـقـذف بـاسـتـمـرار دقـائق
مـــادته إلى الـــفــضـــاء. ويــفـــيــد
موقع   Phys.orgبأن اخلبراء
OSI- الــعــامـلــ فـي مــشـروع
RIS-REx شــــــاهـــــــدوا ثالث
عـــمـــلـــيـــات إطالق الـــكـــويـــكب
لكمـيات كبـيرة من دقائق مادته
في منـاطق مخـتلـفة من جـسمه
في الــنـصـف اجلـنــوبي لــلــكـرة
األرضـيـة وعـنـد خط االسـتـواء.
وبــعـد كل عــمـلـيــة إطالق كـانت
هــذه الــدقــائق تــعــود وتــســقط
عـــلى ســـطح الـــكــويـــكب أو تن
تشـر في الفـضاء بـسرعـة ثالثة

أمـتـار في الــثـانـيــة وبـلغ حـجم
بـعـضـها  10سـنـتـمـتـرات. وقـد
اقترح الباحثون عدة تفسيرات
لــهـذه اإلطالقـات مـنـهـا ارتـطـام
نــيـازك تـدمــيـر حـراري وحتـرر
ـكن أن يـحصل ـاء.  و بـخار ا
التدمير احلراري نتيجة التغير
ـفـاجئ لـدرجـة حـرارة سـطحه ا
خــالل فـــــــتــــــرة دورانـه الــــــتي

تستمر  4-3ساعات. 
كـمــا أن هـذه الــعـمــلـيـة تــسـهل
عـمـليـة ترك الـدقـائق الـصغـيرة
لــلــصــخــور جلـسـم الــكـويــكب.
OSIRIS-Rex- محطة حتلق
بــ الــكــواكب مــهــمــتــهــا أخـذ
عـــيـــنـــات من تـــربـــة وصـــخــور
الــــكــــويــــكـب بــــيــــنـــــو صــــيف
عـــــــــــــام  2020وإعادتها إلى
األرض في سبتمبر عام 2023
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يضيف مهرجان (شتاء
طنطورة) السعودي في أواخر
طربة ديسمبر اجلاري ا
غربية عزيزة جالل في أول ا
حفل لها منذ توقفها عن الغناء
قبل ثالث عاما.
وبحسب صحيفة (عكاظ) فإن
عزيزة جالل ستعود إلى الفن
من خالل مسرح (مرايا) في
السادس والعشرين من كانون
األول اجلاري.
ويجري مهرجان (شتاء
طنطورة) في محافظة العال
شمال غربي السعودية ويقدم
أنشطة فنية وتاريخية وثقافية
ب  19 كانون األول احلالي و7
آذار 2020 .


