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ماذا نفعل في دافوس؟
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منتدى  في  واملتوسطة  الكبرى  الصناعية  الدول  تلتقي 
دافوس  لكبار الزعماء ورجال األعمال كّل عام ، ويحضر 
العراق بشكل دوري منذ سنوات في تمثيل حكومي عال . 
غير اّن الدول  املشاركة اعتادت أن تبحث الطفرة الصناعية 
لكل  ان  ذلك   ، املقبلة  العظيمة  واالستثمارية  والتكنولوجية 
يفعل  أن  عسى  فما   . األصعدة  تلك  على  جديدًا  دورة 

الحضور العراقي هناك ؟
تجذب  مغرية  عروض  تقديم  على  قادرًا  العراق  بات  وهل 
التمثيل  نتائج  قطف  في  الفشل  من  سنوات  بعد  أحدًا 

الرسمي في دافوس ؟
في السابق كانت الدول الكبيرة تتطلع إلى العراق بوصفه 
التجارب  بعد  أّما   ، محتملة  مستقبلية  استثمارية  وجهة 
الفاشلة في تأسيس رأس جسر يمتد بني هذا البلد والعالم، 
فإّن حماس الدول خفت ، وبات الحضور العراقي جزءًا من 

عملية بحث عن  املنح واملساعدات والقروض .
امكانية  هي  دافوس  في  للعراق  الوحيدة  الفرصة  ربما 
السياقات  خارج  العام  في  مهمني  زعماء  الى  االجتماع 

املعتادة وبطريقة اسرع.
لكن ماذا نحمل هذا العام من )بضاعة( الى دافوس؟

أن  على  ترتكز  كانت  العراق  في  الرسمية  املراهنات  كل 
الحكومة يمكن أن تلعب دور الوسيط في تخفيف األزمة أو 
. وسمعنا طروحات كثيرة  التقارب بني واشنطن وطهران 
تتوافر في  الوساطة ال  بالرغم من ان شروط   ، حول ذلك 
بغداد في الوضع الحالي ،. كما إّن األزمة التي يعاني منها 
الحكم في العراق أكبر من أزمات إقليمية ودولية، فَعن أي 

دور وسيط يتحدثون ؟
 ٣٠٠٢ العام  الحرب  انتهت  ان  بعد  بغداد  في  كانوا  اذا 
لم    ، األرض  على  الجديدة  السياسية  نتائجها  وظهرت 
لجسامة  مدركة  واعية  قراءة  من  اللحظة  حتى  يتمكنوا 
ماحدث، واملسار الذي وضع عليه العراق الجديد، إذ رأينا 
تصرفات تشبه العبث من مراكز السلطة وحواشيها لتغيير 
استراتيجية،  لغايات  امريكا  خاضتها  التي  الحرب  نتائج 
فتوّهم الساذجون أّنها فعلت ذلك كله لتمنح ثمار الحصاد 

إلى إيران من دون ثمن.
من املبكر ان يكون  للعراق سوى االستعراضات في دافوس 
قبل أن يبني البلد نفسه بالحدود الدنيا ،وهذا ال يوجد أفق 

منظور له.

الفايروس املرعب يزحف من الصني الى أستراليا والعالم حائر 
أعلنت   - ب(  ف  سيدني-)أ 
في  الصحية  السلطات 
أستراليا الثالثاء أنه تم فرض 
منزله  في  رجل  على  حجر 
عوارض  عليه  ظهرت  بعدما 
املتالزمة  يشبه  جديد  وباء 
الوخيمة  الحادة  التنفسية 
للصني،  زيارة  عقب  )سارس( 
مشتبهة  إصابة  أول  في 

بالفيروس في البالد.
دائرة  باسم  املتحدث  وأفاد 
أن  كوينزالند  في  الصحة 
مدينة  من  مؤخرًا  عاد  الرجل 
التي  الصني،  وسط  ووهان 
تفّشي  مركز  أنها  يعتقد 
املتسبب  كورونا  فيروس 
 218 أصاب  والذي  بالوباء 
شخًصا حتى اآلن ويعتقد أنه 

أسفر عن أربع حاالت وفاة على 
األقل. وأفادت كبيرة مسؤولي 
الصحة في كوينزالند جينيت 
في  يتعافى  املصاب  أن  يانغ 
بريزبني  مدينة  في  منزله 
تنتظر  حيث  شرق(  )شمال 
نتائج  الصحية  السلطات 
كان  إن  لتحديد  التحاليل 

أصيب بالفيروس الجديد.
أول إصابة  األنباء عن  وتأتي 
في  بالفيروس  مشتبهة 
أعلنت  وقت  في  أستراليا 
باّتخاذ  ستبدأ  أنها  البالد 
بحق  صحية  اجراءات 
إلى  الواصلني  املسافرين 
اعتبارًا  ووهان  من  سيدني 
وسيستقبل  الخميس.  من 
مسؤولون في الصحة واألمن 

الحيوي القادمني إلى سيدني 
ليسلموهم  املطارات  في 
اإلنكليزية  باللغتني  كتيبات 
األشخاص  تحث  والصينية 
بأنهم  يشتبهون  الذين 
يعانون  أو  باملرض  أصيبوا 
من أي عوارض على التعريف 

عن أنفسهم.
وهناك ثالث رحالت جوية كل 
أسبوع بني ووهان وأستراليا، 

تصل جميعها إلى سيدني.
الصحة  مسؤولي  كبير  وقال 
مورفي  بريندان  أستراليا  في 
البرنامج  توسيع  يتم  قد  إنه 
رحالت  ليشمل  الصحي 
على  الصني  من  قادمة  أخرى 
الركاب  من  كبير  عدد  متنها 
لكنه  ووهان،  من  الواصلني 

أضاف أن ذلك لن يضمن منع 
تفشي الوباء في البالد.

كانبيرا  في  للصحافيني  وقال 
العوارض  تظهر  ال  "قد 
األشخاص  من  العديد  على 
املسألة  للفيروس(.  )الحاملني 
أكثر  هم  من  بتحديد  تتعلق 
من  والتأّكد  لإلصابة  عرضة 
عرضة  األكثر  األشخاص  أن 
باألمر  يعلمون  لإلصابة 
ويعرفون كيفية الحصول على 

الرعاية الطبية" الالزمة.
"ال توجد طريقة ملنع  وأضاف 
البالد  إلى  )الفيروس(  دخول 

إذا اتسعت رقعة" انتشاره.
الخطر  أن  على  شدد  لكنه 
بالنسبة  نسبًيا"  "منخفض 
لألستراليني وأن ال داٍع للذعر.

برلني -الزمان 
التوقف عن األكل مساًء قد يكون 
خبراء  بحسب   للصحة،  مفيدًا 

التغذية.
من  ريستميير،  سيلك  وقال 
جمعية التغذية األملانية، إن األمر 
اإلجمالية  "بالطاقة  عالقة  له 
اليوم".  خالل  نستهلكها  التي 
فمن يأكل كثيرًا وباستمرار فإنه 
يقوم بذلك أيضًا خالل الليل. وال 
بل  خفيف،  عشاء  على  يقتصر 
إلى  أيضًا  الليل  خالل  يلجأ  قد 
البطاطس  وشرائح  الشوكوالتة 

الرقيقة املقلية.
بعد  األكل  عن  التوقف  قاعدة 
يمكن  مساًء  السادسة  الساعة 
أن تساعد على الحد من اإلمداد 
املستمر للجسم بالطاقة، وبذلك 
تحصل عملية األيض على راحة 
ضرورية وال تصبح معتادة على 
املتواصلة،  الليلية  اإلمدادات 

حسب ما يوضح ريستميير.
كما  الخصوص،  بهذا  ويقول 
جاء في موقع صحيفة "تسايت" 

باستمرار  أكلت  "كلما  األملانية: 
تأكل أيضًا كثيرًا".

عادة ال يوجد ما يعارض تناول 
في  ومتنوعة  ساخنة  وجبة 
الليل، خاصة عندما يكون الغذاء 
خفيفًا، "فاألمر هنا مسألة فردية 
كل  يفضله  ما  بحسب  تختلف 
التغذية  خبير  يشرح  واحد"، 

األملاني سيلك ريستمبير. 
ومعقولة  ساخنة  وجبة  فتناول 
أمرًا  بالضرورة  ليست  مساًء 
الصحية  الناحية  من  سيئًا 
كما  بالجسم،  الطاقة  وتوازن 
جاء في موقع "تسايت" نقاًل عن 

جمعية التغذية األملانية.
صادرة  جديدة  دراسة  وكانت 
أالباما  األمريكية  الجامعة  عن 
أفادت أن تقييد أوقات الوجبات 
يؤدي إلى تناول كميات أقل من 
ذلك  سبب  أن  وأضافت  الطعام. 
الطعام  تناول  إلى  ربما  يعود 
الجسم  ساعة  مع  يتالءم  بما 
األنباء  لوكالة  وفقا  الطبيعية، 

األملانية.

زمان جديد تخلص من وجبة العشاء ومتتع بصحة جيدة 

لندن -الزمان 
حديثة  طبية  دراسة  توصلت 
الحرارة  درجة  أن  إلى 
اإلنسان  لجسم  الطبيعية 
بل  مئوية،  درجة   37 تعد  لم 
القرن  مدى  على  انخفضت 
لتصبح  املاضيني  ونصف 
مئوية،  درجة   36.3 حوالي 
النظر  إعادة  يستدعي  قد  ما 
بالكثير من الحسابات الطبية. 
عاما، حلل   150 وقبل حوالي 
قياس  مليون  أملاني  طبيب 
لحوالي  تعود  حرارة  لدرجة 
وخلص  مريض،  ألف   25
جسم  حرارة  درجة  أن  إلى 
 37 هي  الطبيعية  اإلنسان 
مع  التعامل  تم  مئوية.  درجة 
ونـُشر  قياسي،  كمعيار  األمر 
الدوريات  من  كبير  عدد  في 
ملعرفة  أجياال  وساعد  الطبية، 
التي  األمراض  شدة  مدى 

أقاربهم.  تصيب  أو  تصيبهم 
دراسة   20 من  أكثر  لكن 
أن  جميعها  استنجت  حديثة 
جدا.  مرتفع   )37( الرقم  هذا 
الدراسات  تلك  نتائج  ودفعت 
التحليالت  بأن  الظن  إلى 
املنشورة عام 1869 كانت غير 
حديثة  دراسة  أن  إال  دقيقة. 
جامعة  من  باحثون  أجراها 
وجدت  األمريكية،  ستانفورد 
أن الرقم الذي تم التوصل إليه 
"كان صحيحا  عاما   150 قبل 
في وقتها"، لكنه لم يعد دقيقا، 
طرأت  التي  للتغييرات  نظرا 
أعتقد  "ال  اإلنسان.  على جسم 
أنهم كانوا مخطئني؛ أعتقد أن 
التي انخفضت"،  الحرارة هي 
بارسونيت،  جولي  تقول 
الطب  كلية  في  البروفيسورة 
في جامعة ستانفورد واملشرفة 

على الدراسة.

 تغير درجة حرارة جسم االنسان من دون ضجة
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منظمة  أعلنت   - ب(  ف  مدريد-)أ 
السياحة العاملية االثنني أن نمو عدد 
السياح في العالم سجل تباطؤا عام 
2019 ليصل الى 4% بسبب التباطؤ 
واألوضاع  العاملي  االقتصادي 
الجيوسياسية وبريكست. وفي عامي 
2017 و 2018 ارتفع عدد السياح في 
العالم على التوالي بنسبة 7% و%6. 
وقال مسؤولون من منظمة السياحة 
املتحدة  لالمم  التابعة  العاملية، 
فرنسا  إن  مدريد،  في  مقرها  والتي 
تبقى،  املتحدة  والواليات  واسبانيا 
الدول  مقدم  في  الترتيب،  هذا  وفي 
السياح  من  عدد  أكبر  يزورها  التي 
بحسب األرقام املوقتة املتوافرة لعام 
السياحة  منظمة  وسجلت   .2019
العاملية 5%1 مليون زائر من السياح 
ساندرا  وقالت   .2019 عام  عامليا 

األسواق  توجهات  مسؤولة  كارفاو 
إن  العاملية  السياحة  منظمة  في 
االقتصاد  باداء  مرتبط  »التباطؤ 
يناهز  اقتصادي  نمو  مع  العاملي 
»القلق  الى  أيضا  مشيرة   »%3
وضعف  ببريكست  املرتبط  القوي 
»املشاكل  وتأثير  األملاني«  االقتصاد 
منظمة  وأضافت  الجيوسياسية«. 
شركة  إفالس  أن  العاملية  السياحة 

للسفر،  البريطانية  كوك  توماس 
لكن  التباطؤ.   في  أيضا  ساهم 
كارفاو قللت من أهمية هذا التباطؤ 
الذي  »الهائل  النمو  من  سنتني  بعد 

فاق التوقعات الى حد بعيد«.
»لم   2018 و   2017 أن  وأوضحت 
نحن  معتادين،  نمو  عامي  يكونا 
من  تاريخية  مستويات  الى  نعود 

نمو السياحة العاملية«.

 إفالس شركة بريطانية
يسهم في تراجع السياحة في العالم 

 White« شركة  كشفت  الزمان    - لندن 
Ops« املتخصصة في األمن السيبراني 
تعرض تطبيق املواعدة الشهير »تندر« 
قراصنة  تمكن  إذ  ضخمة،  لقرصنة 
صورة  ألف   70 من  أكثر  سرقة  من 
عبر  ومشاركتها  التطبيق  ملستخدمي 
وسط  اإللكترونية،  للجريمة  موقع 
من  املستخدمني  من  املتزايد  القلق 
للصور  السيء  االستعمال  احتمال 
االحتيال،  أو  لالبتزاز،  إما  املسروقة، 
أو مشاركتها أو بيعها ألطراف أخرى 
العاملة  املنظمات  أو  الشركات،  مثل 
الصناعي  الذكاء  استخدام  مجال  في 

للتعرف على الوجوه.
كانت  الصور  إن  الشركة  وقالت 
بعناوين  كتابي،  بملف  مصحوبة 
شخصي  حساب  ألف   16 حوالي 
ورد  ما  حسب  التطبيق،  على  حقيقي 
اإللكتروني  »غيزمودو«  موقع  في 

املتخصص في األخبار التقنية.

سرقة سبعني الف 
صورة من موقع 

للمواعيد اجلنسية 
موسكو- مدريد  -)أ ف ب( - لقي أحد عشر 
مبنى  حريق  في  الثالثاء  مصرعهم  شخصا 
منطقة  في  مهاجرون  عمال  فيه  يقيم  خشبي 
املحلي  الفرع  وقال  سيبيريا.  بغرب  تومسك 
لوزارة األوضاع الطارئة الروسية إن الحريق 
اندلع حوالى الساعة الرابعة )22,00 ت غ( 
ودمر بالكامل املبنى الذي تبلغ مساحته 200 
أنه  البيان  في  الوزارة  وأوضحت  مربع.  متر 
وفي  11 شخصا«.   جثث  على  العثور  »تم 
في  مصرعهم  أشخاص  ثالثة  لقي  اسبانيا 
إسبانيا وُحرم ما يقرب من 200 ألف تلميذ 
العاصفة  بسبب  اإلثنني  يوم  الدروس  من 
بشكل  البالد  شرق  تضرب  التي  »غلوريا« 
وقال  السلطات.  أعلنت  ما  بحسب  أساسي، 
متحدث باسم مجلس بلدية غانديا في منطقة 
العثور  تّم  إّنه  برس  فرانس  لوكالة  فالنسيا 
الثالثاء  صباح  املدينة  في  عامة  حديقة  في 
على »امرأة مشّردة تبلغ من العمر 54 عامًا 
في  هامدة،  جّثة  الرومانية  الجنسية  وتحمل 
وفاة نجمت على ما يبدو عن البرد الشديد«.

 العاصفة تقتل وتشرد 
في اسبانيا ومهاجرون 
يحترقون في أبرد بقعة 

أن  أيضا  ويؤكدون  الحكماء،  يقول  هكذا  العالج،  نصف  املرض  تشخيص 
الوقاية خير من العالج.. لذلك اردنا ان نخوض في موضوع حساس جدا، 
هما  واحد..  في  موضوعني  لنقل  او  العراقيني،  من  لكثير  احمر  خطا  ويعد 

املرجعية الرشيدة، والسيد السيستاني...
السؤال االول: من هو الجزء ومن الكل؟

النظر عن  الجواب املنطقي ان السيد السيستاني جزءا من املرجعية، بغض 
حجم هذا الجزء.. لكن على ارض الواقع الجمهور يعكس هذه املعادلة، ويعتبر 

السيد السيستاني الكل واملرجعية هي الجزء.
السؤال الثاني: ملصلحة من تعكس املعادلة؟

الجواب الذي يغضب البعض، لكنه حقيقة، قلب املعادلة ملصلحة اعداء املذهب 
والوطن.

السؤال الثالث: كيف ذلك؟
قبل االجابة لنطرح سؤاال فرعيا: هل أن املرجعية كانت موجودة قبل السيد 

السيستاني ام وجدت بوجوده؟
السيد  سماحة  عمر  من  بكثير  اكبر  املرجعية  عمر  يقول  التاريخ   : الجواب 

السيستاني )دام ظله(!
والوطن،  املذهب  اعداء  ملصلحة  املعادلة  عكس  ان  كيف  سؤال  الجابة  نعود 

ونقول
املرجعية مشروع، والسيد السيستاني هو حلقة من حلقات املشروع الذي يمتد 
عمره ملئات السنني في العراق، وستستمر حتى ظهور القائم )عليه وعلى نبينا 
واله الصالة والسالم( ولو تتبعنا املئة سنة املاضية من عمر املرجعية سنجدها 
تتسلسل من السيد محسن الحكيم، ثم السيد ابو القاسم الخوئي، بعده السيد 

عبد االعلى السبزواري، واخيرا السيد السيستاني.
في  االعمار  وهذه  عاما،  التسعني  قارب  السيستاني  السيد  ان  يعلم  الجميع 
وقتنا الحالي، هي قريبة جدا من مالقاة ربها أطال ربي في عمره.. لكنها وكما 

يقال)سنة الحياة(..
لذلك من املحتمل والوارد جدا، ان نسمع يوما من االيام خبر مفجعا بنعي 
السيد  بشخص  كلها  وعقيدتنا  املرجعية  ربطنا  انا  وبما  املفدى..  مرجعنا 

السيستاني، فماذا بعد السيد السيستاني؟
عامة الناس، ترفض ان تسأل هكذا سؤال، بل ال تسمح لنفسها ان تفكر بما 
بعده، ومن يطرح هكذا سؤال، يعتبر غير محب للسيد ويتمنى له املوت، بالرغم 

من ان املوت هو الحقيقة الوحيدة في هذه الحياة.
عدم التفكير بفقرة ماذا بعد السيد السيستاني، تجعلنا نعيش بفراغ خطير 
في  مكانه  يسد  الذي  البديل  توفر  عدم  والسبب  سامح اهلل(  )ال  وفاته  بعد 
"مخيلتنا" وهذا ما يريده اعداء املذهب والوطن، ويسعون اليه منذ تغير النظام 

الى االن.
السؤال االخر :هل فعال ال يوجد من يحل محل السيد السيستاني؟

بعبارة اخرى لو كان اي مرجع من املراجع )املرجعية الحقيقية( غير السيد 
سيصدر  كان  هل  للخطر،  العراق  وتعرض  للمرجعية،  متصديا  السيستاني 
يكتبون  من  الشعب  ممثلي  ان  املحتل  على  ويفرض  الكفائي،  للجهاد  فتوى 

الدستور، وغيرها من الخطوات؟
الجواب الصحيح: مراجعنا الكرام، مراجع تقليد قاموا او قعدوا.. أو بعبارة 
اخرى ال يختلف االمام الحسن عن االمام الحسني )عليهما وعلى نبينا واله 
احدهما  كان  ولو  االسم،  في  اال  والسالم(  الصالة 

مكان االخر لتصرفا نفس التصرف.
املرجعية مشروع وليس اسم، وعلى متبعي املرجعية 

معرفة ذلك..

خالد الناهي


