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إللـــقــــاء مـــحـــاضـــرات وقـــال في
تصريح (إنه الـتزم بـإلقائـها قبل
ترشـحه). واسـتـمـر في اإلشراف
على االمتحانات إلى ح إجراء

االنتخابات في تشرين األول.
وكـان فــرنـانــديـز وهــو بـيـروني
يـنــتـمي لـيـســار الـوسط قـد قـاد
سيارته إلى حـفل تنـصيبه وراح
يلوح للمواطـن الذين اصطفوا

على الطريق. 
الى ذلك قـالـت الـفـنـلــنـديـة سـانـا
ــا مـارين (34 عــامــا) والــتي ر
تــعـد أصــغــر من يـتــولى رئــاسـة
الوزراء في العالم اجلـمعة (إنها
ال تـشعـر أنـها مـثل أعـلى).عُـينت
ماريـن رئيـسـة للـوزراء الـثالثاء
وبعد يومـ وجدت نفسـها كتفا
إلى كـتف مع الـرئـيس الـفـرنسي
ـسـتـشارة ـانـويل مـاكـرون وا إ
انية أجنيال مـيركل وغيرهما األ
فـي قــــــمـــــــة لالحتـــــــاد األوروبي

يـحـضـرهـا قـادة الـدول األعـضاء
الــسـبع والــعــشـرين.وابــتــسـمت
أورسـوال فــون ديـر الين رئــيـسـة
ــفــوضــيـة األوروبــيــة في وجه ا
مارين وحضنتهـا بحرارة عندما

التقتا في القمة ببروكسل. 
وكان تعـي شابة لـقيادة فـنلندا
مـــحط اهــتـــمــام وســـائل اإلعالم
حول العالم واعـتبر الكثـير منها
رئــيـســة الـوزراء اجلــديــدة مـثال
ـن يــــــعــــــيـــــــشــــــون في أعــــــلى 
مـجـتـمـعـات يـهـيـمن فـيـهـا رجـال
كــــبـــار في الــــسن عـــلـى الـــعـــمل

السياسي منذ زمن.
وقالت في مـقـابلـة ال أشعـر بأني
ــــا أكـــون كـــذلك مــــثل أعـــلى. ر
بالـنسـبـة للـبعض لـكنـنا جـميـعا
بشر. ما يهم هـو القضايا وليس
من هم وراء القضايـا التي نعمل
جــمـيــعـا عــلــيـهــا. أعـتــقـد أن كل
واحــد مــهم.وقــالت مــارين الــتي
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{ كاليـفورنيا  –وكاالت - تشير
دراسة أمريكية إلى أن احتماالت
تـــفــويـت الــوجـــبــات واإلصـــابــة
باضـطرابـات تـغذيـة أخرى تـزيد
راهق الذين يستخدمون لدى ا
وســائل الـتــواصل االجــتــمـاعي.
وأجـرى البـاحـثون مـسـحـا شمل
996 مــراهــقــا وصــلــوا لــلــصف
الــســابع والــثــامن مـن الــدراسـة
وكــــان مـــتـــوسـط أعـــمـــارهم 13
ـــــسح عن عــــامـــــا. وســـــألــــهـم ا
ـــواقع ووســائل اســتـــخــدامــهم 
الــــتـــواصـل االجـــتــــمـــاعـي مـــثل
فـيــسـبـوك وإنـســتـغـرام وسـنـاب
شات وتمبلر.كما سأل الباحثون
ــــشــــاركــــ في الــــدراســــة عن ا

شرف . اضي والنساء يلع دورا قياديا غير معتاد وجسدت الكثير من اللوحات التي زينت نفق التحرير دورهن ا d¹d×²∫ منذ انطالق احتجاجات الشباب في ساحة التحرير ببغداد مطلع تشرين االول ا «  UłU−²Š« w  ¡U M «

{ واشـــنـــطن  –وكـــاالت - قـــال
مـسـؤولـو صـحـة أمـريـكـيون (إن
أربـع حــــــــاالت وفــــــــاة وقـــــــــعت
ـاضي نـتـيـجـة مرض األسـبوع ا
تـنفـسي غـامض مـرتبط بـتـدخ
ـا يرفع السـكائـر اإللكـترونـية 
الـعـدد الـكــلي لـلـوفـيـات إلى)52.
ـــراكـــز األمـــريـــكـــيــة وأعــلـــنت ا
كافحة األمراض والـوقاية منها
أيـضـا عالج 118 حـالــة جـديـدة
ـســتـشــفـيـات في 50 والية في ا
ومقـاطـعة كـولـومبـيا ومـنـطقـت
من األراضـي األمــريـــكــيـــة حــتى
الـعــاشـر من كــانـون األول. وبـلغ
عـدد األشـخــاص الـذين عـوجلـوا

سـتشـفيات 2409.وأُعلنت في ا
حاالت وفـاة مؤكدة في 26 والية
ومــقــاطــعــة كــولــومــبــيــا.وأعــلن
ـــاضي مــــســـؤولـــون الـــشـــهـــر ا
اكـتـشـاف أسـيـتـات فـيـتـامـ هـ
يــعـــتــقـــد أنــهـــا تـــســتـــخــدم في
منـتـجات تـدخ إلـكـتروني غـير
قـــــانـــــونـــــيــــة حتـــــتـــــوي عـــــلى
ماريـجـوانا في جـمـيع الـعيـنات
ـــــأخـــــوذة مـن الـــــرئـــــة من 29 ا
مريضا. ووصفت مـراكز مكافحة
األمـراض أســيـتـات فــيـتـامـ هـ
(بأنها مادة كيميائية تبعث على
الـقـلق وأوصت بـعـدم إضـافـتـهـا

إلى السكائر اإللكترونية).
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بدأت الـعمـل السـياسي وهي في
مــنــتـصف الــعــشـريــنــيـات إنــهـا
ـناخ وخـاجلـها اهـتمت بـتـغيـر ا
شعور بأن اجليل األكبر ال يوليه

االهتمام الكافي.
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البصرة

نزل والـرصيف وفي كل حارة قاهـي وا حديث الشـارع وا
وأيــنــمــا تــكــون  أنـه عن أحــداث هــذه األيــام وانــتــفــاضــة
الـشـبـاب إلنـقــاذ الـعـراق من الـسـقــوط في الـهـاويـة الـتي ال

مناص من حياة .
لم يكن في تفكير الطبقة السيـاسية يوماً بانتفاضة الشعب
نافع وكـأن سقوط صـالح وا غـا وا حينـما بدأ بـتقـسيم ا
الـعــراق بـ يـدي مــفـتــرسـ بـكــثـرة الــسـكـاكــ  فـبـدأت
العالقة بـ الشعب واحلـكومة تـتباعد إلـى حد اجلفاء دون
رعايـة أبـسط مـقـومات الـعـيش مـتـناسـ أن لـلـشعب إرادة

وقوة .
نسمـع ونقرأ عن األسـباب واحلـلول واإلجـراءات التـرقيـعية
لـكـل مـا دار ويــدور لــغـايــة يــومـنــا هــذا فـهي مــجــرد حـقن
تـخديـريـة أو عالمـات وفـواصل لالنـتـقـال إلى مـرحـلـة أكـثر
سبب وما الغاية غموضًا في ح الكثير يعرف جيداً من ا
والهدف من تدمـير العراق وامـتصاص شرايـينه بكل جرأة
دون االكــتــراث إلى صــيــحــات األلم والــوجع  نــعم هــنــاك
مـجـامـلــة بـكل تـأكــيـد إن لم تـكن خــشـيـة من الـتــصـفـيـة أو
اجملادلـة الالنفـعيـة عـند ذكـر وتشـخيـص السـبب على عـلته
.وعليه دون جتـاوز عامل اجملامـلة واخلوف نـكون في نفس

البوتقة وال نخرج من عنقها أبداً .
كانت ولـغـاية اآلن الـطـبقـة الـسيـاسـية تـروم أن يـبقى وضع
الـعـراق سـاكـنــاً فـوق مـيـاه الـسـيــاسـة اآلسـنـة الـراكـدة مع
إحاطة احلافات بأسالك شائكة من اإلجراءات كي ال يرمي
ـتعاقبة ال أحد حجارته وحتريك الـوضع .فكل احلكومات ا
تـســتــطـيع الــعــمل أو اتــخـاذ إي مــوقف دون الــرجـوع إلى
ــهــيــمــنـة عــلى الــوضع الــتــشــريـعي الــكـتـل الـســيــاســيـة ا
والتنفيذي وحتى بعض الـقضائي . وأحسن دليل أن نتائج
ــسـتـوى االنـتــخـابــات وإن قـلـنــا عن نــزاهـتـهــا لم تــرتـقي 
ـساومـات واالتفـاقات خلـلق حكـومة ـا تدخل ا الدسـتور إ
ضعيفـة للهيـمنة علـيها بسـهولة من قبل أطـرافِ عديدة عدا

عامل التدخل األجنبي واألقليمي .
لـنــقف قـلــيالً أمـام اإلجــراءات الـتي اتــخـذتــهـا احلــكـومـة (
بحزمة إصالحـات ) متعددة األرقـام والفقرات . أوال أتوقع
الشـعب ليس لـديه الـثقـة الكـافـية بـهذه اإلصالحـات ثم يوم
طـالب ومـستـوى الضـغط اجلـماهـيري بعـد يوم تـتـصاعـد ا
على الـطبـقة الـسيـاسيـة الذين أصـبحـوا في احلاضـر أنعم
ـستـحيل في سـبيل الـبقاء من ( الدخن ) وبـأمكان الـعمل ا
ــعـنى أنـهم يـتـأمـلـون بـفـتـرة ـنـصب والـكـرسي أي  عـلى ا

صلحة . نفعة وا حكم أخرى ألجل ا
ثـانيـاً مـعـظم اإلجـراءات غـيـر عـلـميـة وواقـعـيـة وقـد تـتـجاوز
الصالحـيات والـقـانون من حـيث الـتطـبيق أال أنـهـا ال تخـلو
ـطـالب الـتـخـلص من من صـواب وحـكـمـة من حـيث مــبـدأ ا
مـجـالس احملـافـظـات وغـيـرهــا الـتي كـانت من أسـوء حـلـقـة
إداريــة في تــأريخ الــعــراق بــســـبب تــدخل وتــشــعب نــفــوذ
االحزاب في عملـها وقراراتهـا دون مراعاة مصـلحة الوطن
قال من ذكرها بل والشعب . وهناك نـقاط عديدة ال يـسع ا

وضوع . سيكون هناك مقاالت أخرى تكمل هذا ا
لغايـة اآلن مواقف احلكـومة غيـر سلـيمة بـاستخـدام العنف
فرط حيال التظاهرات السلمية باستخدام شتى الوسائل ا
منهج وحرق طالب من خالل القتل ا ومنها تشويه مسار ا
بـاني العـامـة وأتصـور عنـد احلكـومـة الصـورة الواضـحة ا

واحلقيقية لكل ما يحصل خلف كواليس التظاهرات .
وكذلك أتوقع لو هنـاك أمان حقيقي لالعالم ولـلصحافة لتم
طـرح من يقـوم بـأعـمـال الـتـخـريب ونـشرهـا بـصـورة عـلـنـية
سألة واضحة لدى الشارع وبـاتت حتى العجائز عندها وا
ـعيب -كـما يـذكره بـعض النواب معرفـة بذلك وأخـيراً من ا
في القـنـوات الفـضائـيـة - على احلـكـومة أن يـقـتل الشـباب
والقـوات األمـنيـة حتت مـرأى ومـسمع
احلكـومـة وتـعـتـبـر ذلك ضـد مـجـهول
وهــو مـعــلــوم لــديــهــا . الـلــهم احــفظ

العراق وأهله من كل سوء ..

{ أوكالنــــد- وكــــاالت - تـــزدحم
سـاحـة الـرقص وتـسـطع أضـواء
الـــديـــســــكـــو ويــــلـــعب مــــشـــغل
ـوســيـقى أغـنــيـات اآلر آنـد بي ا
والبـوب الشـهيـرة.لكن هـذا ليس
مشهـدا في ملهى لـيلي صاخب..
إنها حفلة رقص شهرية لألطفال
أقل مـن أربع ســـنـــوات وتـــعــرف

باسم (بيبي ريف).
 يقام احلـفل في العاشـرة صباح
شـروبات في األحد حـيث تقـدم ا
األكـــواب اخملــصـــصــة لألطـــفــال

وعـــلى الــــراقـــصـــ الــــصـــغـــار
ــوعـد اخملـصص ـغــادرة قـبل ا ا
لــلـقـيــلـولـة.وقـالـت نـيـنــا مـيـهـان
ديرة التنفيذية منظمة احلفل وا
سرح باي آريا لألطفال (الهدف
من بــيــبـي ريف هــو مــنح اآلبــاء
واألمــهـات فــرصـة لــقــضـاء وقت

تع مع صغارهم).
يهان عام 2016 وجاءت الفكرة 
بـــعــد أن شــهــدت حـــفال راقــصــا
مـــشـــابــهـــا في أتـالنــتـــا ومن ثم
تــعــاونت من صــديــقــهــا مـشــغل

وسيقى إي.تي. هازارد لتقد ا
ـيـز حـفـلـة رقص لألطـفـال.ومـا 
(بــــيـــبـي ريف) هـــو أنـه ال يـــعـــد
شـارك فيه بـتجـربة تعـليـمية ا

لألطفال.
وقــال هـازارد (مــا نـريــده هـو أن
تسـتمـتـعوا في صـباح أحـد أيام
األحد. ال أكثر). ويـتحدث هازارد
التي كـانت ابـنته دافـني الـبالـغة
مـن الـــــعـــــمـــــر 20 شـــهــــرا بـــ
الراقص الصغار عن اختيارات
األغـاني قـائال (إنه حـفل لـلرقص

ـــســـتــمـــر دون انــقـــطـــاع. لــكن ا
يا شهـورة عا أغنيات األطـفال ا
مثل أغنية (بيبي شارك) لن جتد
لها مكانا على قائمة األغاني في
ـوســيــقى كــمـا يــقـول احلــفل فــا
هــازارد تــمــيل إلى أذواق اآلبــاء

واألمهات). 
ـاضي نخرج ويضيف (كـنا في ا
ونحتفل واآلن بوسـعنا فعل هذا
صـــــــــبــــــــاح يـــــــــوم األحـــــــــد. لم
ال?).ويرتـدي الراقـصون الـصغار
وآباؤهم وأمهاتهم قـبعات المعة

الـــــيـــــوم والــــــســـــعي مـن أجل
ـرأة قالت ـسـاواة واحـتـرام ا ا
سينغ (23 عاما) التي تخرجت
في جامعة فلوريدا (إن اجلمال
كان بالنسبة لها العنصر األقل

أهمية في إجنازها).
وقـالت سـينـغ للـصـحفـيـ وقد
غــمـرتــهـا ســعـادة بــالـغــة بـعـد
فـوزهـا بـالـلـقب في لـنـدن (أريد
أن أحــــدث تـــغــــيــــيـــرا يــــكـــون
مــســتــدامــا. وإذا حتـدثــنــا عن
ـرأة ... هي حتتـاج ألن تـكون ا

{ لـــنـــدن - وكـــاالت - تـــوجت
اجلـامـيــكـيـة تــوني آن- سـيـنغ
بـلـقب ملـكـة جمـال العـالم لـعام
اضي في حفل 2019 السبت ا
اســطــوري أقــيــلم في مــعــرض
ExCeL فـي الــــــعـــــــاصــــــمــــــة
الـبريـطانـيـة لنـدن وقالت (إنـها
تـريـد اسـتـخـدام الـلـقب لـلـعـمل
من أجل إحداث تغيـير مستدام

للنساء واألطفال).
وردا عــلى ســؤال حــول قــيــمـة
مــســابــقــات اجلــمــال في عــالم

عـــلى ثـــقــــة في أن أطـــفـــالـــهـــا
وأحفادهـا لديهم قـيمة مخـتلفة

في احلياة).
وكـــانت اجلـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــة
زوزيـــبــــيـــني تـــونـــزي تـــوجت
ـاضي بـلــقب مـلـكـة األســبـوع ا
جــمــال الــكــون لــتـعــزز تــوجه
مسابقات اجلمال باالبتعاد عن
ـــة بــتـــتــويج عــادتـــهــا الـــقــد
الـفتـيات ذي الـبشـرة البـضاء 
فــضال عــلى تــغــيــيـر مــعــايــيـر

اجلمال الكالسيكية.
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ونظـارات كبيـرة احلجم وعـندما
يـــتــعـــبــون مـن الــرقص تـــوجــد
ـكن لألطـفال ألـعاب ومـكـعبـات 
اللعب بـها في منـطقة مـخصصة

لالسترخاء باحلفل.
 ويصل سـعر تـذكرة حفـل (بيبي
ريف) إلـى ســـــــبـــــــعـــــــة دوالرات
لـلـبالـغـ ولألطـفـال الـذين يـزيد
ـوقع عـمـرهم عن سـنـة. ويـقول ا
اإللــكــتــرونـي لــلــمــنــظــمــ (أمـا
بالـنسـبة لألطـفال األقل من سـنة

فاحلفل مجاني).

وقـالت (إن الـســر وراء جنـاحـهـا
هــــو الـــعــــمل اجلــــاد).وأضـــافت
مارين التي سترأس حـكومة بها
 13 وزيـــــــــرة مـن بـــــــــ وزراء
مـــجـــمـــوعـــهم  19وزيـــرا إنـــهــا

ستـعـمل مع احلـلفـاء األوروبـي
عن قرب.وقالت (نحن أقوى معا.
ــكــنه إيــجـاد مــا من أحــد مــنـا 
احلـلـول وحـده. أعـتـقـد أن لـديـنا

منصة وعلينا استخدامها).

{ بـويـنس أيـرس - بروكـسل  -
وكـاالت - عـاد رئـيس األرجـنـت
اجلـــديـــد ألـــبـــرتـــو فـــرنـــانـــديــز
ة لـبضع ساعات لوظيفـته القد
اضـية  كي ينجز عمال اجلمعة ا
لم يــسـتـكــمـله كــأسـتــاذ جـامـعي
يـــشــــرف عــــلى االمــــتــــحــــانـــات

النهائية.
وفـــاجــأ فـــرنـــانــديـــز الــذي أدى
الـيـمــ رئـيـسـا لــلـبالد الـثالثـاء
ـــــاضي طـالبه فـي جــــامـــــعــــة ا
بــويــنس أيــرس عــنــدمـا جــاءهم
لـــيــشـــرف عــلـى امــتـــحــان مــادة
ة والـعـدالـة الـتي درسّـها اجلـر
لهم ح كان أستاذا في القانون
ــنــصب رئــيس قــبل أن يــســعى 
الـــدولــة هـــذا الــعــام.واصـــطــفت
قــوات األمن بــأعــداد كــبـيــرة في
ردهـــات كـــلــيـــة الــقـــانـــون عــقب
وصول فـرنانـديز (60 عاما) من
الــقــصــر الــرئــاسي.ولــســاعــات

جلس الـرئـيس الـذي كان يـرتدي
حـلـة ورابـطــة عـنق أمـام الـقـاعـة
التي كان يلقي فـيها احملاضرات
والــتـي أدى الــطالب االمـــتــحــان

النهائي. 
وعـنــدمـا فــرغ الـطالب الـتــقـطـوا
صـــورة جــمـــاعــيـــة مــعـه.وقــالت
الطالبة نادينا تاتيانا باسانيني
نصب الرئيس (لم يعد مرشحا 
بل هـو رئـيس الـدولـة. هذا شيء
تـاريخـي لن أراه مـرة أخرى في

حياتي).
واحـتفظ فـرنـانـديـز الـذي لم يكن
معروفا كثـيرا في األرجنت قبل
هـذا الـعـام بـوظـيـفـته اجلـامـعـية
خالل احلـمـلـة االنـتـخـابـية الـتي
فاز عـلى إثرهـا يوم 27  تشرين
األول عــــلى الــــرئــــيس احملــــافظ
مــاوريــســيــو مــاكــري الــذي كـان
يـــســعـى إلعــادة انـــتــخـــابه.وفي
أيلول سافر فـرنانديز إلى مدريد

{ طــــوكــــيــــو - وكــــاالت - قــــال
مسؤول في القصر اإلمبراطوري
في الـــيــابــان (إن اإلمـــبــراطــورة
السـابـقة مـيـتشـيكـو تـفقـد الوزن
بـشــدة وتـتـقــيـأ دمـا مــنـذ أيـلـول
بــــعــــدمـــا خــــضــــعـت جلــــراحـــة
استئـصال ورم سرطـاني بالثدي
في مــرحــلــة مــبــكــرة لــكن ســبب
حــالـتــهـا الــصـحـيــة الـراهــنـة لم
يــتــضح).وهــذا هــو أكــثــر بــيـان
تــــفــــصــــيـــــلي بــــشــــأن صــــحــــة
اإلمبراطورة الـسابقة ( 85عاما)

منذ إجراء اجلراحة.
ـســؤول (إن مـيــتـشــيـكـو وقــال ا
تخضع لعالج هـرموني لسرطان
الـثــدي مـنــذ اجلـراحـة لــكن عـلى
الـرغـم من أن الـغــثـيــان هـو أحـد
أعــراضه اجلــانــبــيـة فــإنه لــيس
سبب القيء اخملتلط بدم على ما
يـبـدو. وال يـبـدو أن مـعـدتهـا هي
مــصــدر الــدم ويــواصل األطــبـاء

متابعة الوضع).
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وتــنـازل اإلمـبــراطـور أكــيـهــيـتـو
وزوجـته مـيـتـشـيـكـو عن الـعرش
في نــيــســان بــعــد ثالثــة عــقـود.
ويــخــضع كالهــمـا هــذا الــشــهـر
لفحص طبي دوري يجرى مرت

سنويا.

سلوكيـات تناول الطـعام وقلقهم
بـشـأن وزنـهم وشـكـلـهم ونـوبات
الــــشـــراهــــة أو تـــفـــويـت بـــعض
ـارسـون الـوجـبـات وإن كـانـوا 
تمـارين ريـاضيـة قاسـية. وتـقول
الدراسة التي نشرت في الدورية
الدولية الضطـرابات التغذية (إن
ــشـاركــ في الـدراسـة من بـ ا
ــئــة من كــان لـــدى نــحــو 75 بــا
ـئة من الـفتـيان الفـتيات و 70با
حــســـاب واحــد عــلـى األقل عــلى
مـــوقع لــلـــتــواصل االجـــتــمــاعي
ـئـة من الـفـتـيـات وذكرت 52  بـا
أنهـن عانـ من اضـطـراب واحد
عـلى األقل في سـلـوكـيـات تـناول
الـطـعام مـقـابل نـسـبـة بـلغت 45

ــئــة في الــفـتــيــان. ومــقــارنـة بــا
ـراهـق الـذين لـم يكـن لديـهم بـا
أي حــــســـــابـــــات عـــــلى مـــــواقع
الــــتـــواصـل االجـــتــــمـــاعي زادت
احـتـمـاالت اتبـاعـهم لـسـلـوكـيات
تـغذيـة مـضطـربـة كمـا زاد تـكرار
تلك السلوكيات بتزايد حسابات
الــتـــواصل االجــتـــمــاعي). وقــال
ســيــمـــون ويــلــكش من جــامــعــة
فلـندرز في أدياليـد في أستـراليا
وهو كبير باحـثي الدراسة(لدينا
اعـــتــقـــاد أن اســـتــخـــدام مــواقع
الــتــواصل االجــتــمـاعـي يـشــجع
صـــغـــار الــــسن عـــلـى مـــقـــارنـــة
أنــفـســهم بـأقــرانـهم وبــاآلخـرين
ـظهر في خاصـة فيـما يـتعـلق با

راهقون سريعي سن يكون فيه ا
الـتـأثر بـأقـرانـهم). لـكن الـدراسة
لـم تــكـن مــصـــمـــمــة لـــتـــثــبت أن
اســـتـــخـــدام وســائـل الــتـــواصل
االجتماعي يساهم بشكل مباشر
في مــــشــــكالت بــــشــــأن نــــظــــرة
ـــــراهــــــقـــــ ألنــــــفـــــســــــهم أو ا
اضـطـرابـات الــتـغـذيـة. ويـنـصح
الــدكـتــور جـيــســون نـاجــاتـا من
راهـق والـشبان في قسم طب ا
جـامعـة كـاليـفـورنـيا (بـأن يـطلب
اآلبــــاء الــــذين يــــعــــتــــقــــدون أن
أبناءهم يعانون من مشكالت في
رؤيـتهم ألنـفـسـهم وفي سـلـوكهم
ـسـاعـدة من ـتـعـلق بـالـطـعـام ا ا

.( تخصص ا
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