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الهروب الى الصني

درس الصني العراقي 
أي عالم معقد هذا الذي تتحول فيه الصني إحدى أكبر القوى 
بسبب  قليلة  أيام  خالل  في  معزولة  شبه  دولة  إلى  العاملية 
نظرية  خالل  من  التأمل  الى  تحتاج  عميقة  دالالت  فايروس. 
املوامرة أو من دونها ، ال فرق ، مادام هناك واقع جديد يهز 

العالم .
العراق  في  وفهمه  تقليبه  الى  نحتاج  الصيني  الدرس  هذا   
 ، كثيرة  سياسية  وشخصيات  قوى  طغت  أن  بعد   ، تحديدًا 
وانتفخت بطريقة لم ينلها طاغية في العالم ، وظنت اّن السياسة 
هي لعبة االهرامات الحجرية الثابتة التي ال تنقلب فيها القاعدة 

على الرأس وال يمكن مغادرتها ألرضها الراسخة.
 وأصبح كل ما هو ناشز مستقرًا كأساس ثابت في سياقات 
بنيتها  في  متداخلة  أزمات  تواجه  دولة  في  والحياة  العمل 
الداخلية ،وتستمر عن سابق اصرار وترصد في صم آذانها 
وتغطية عيونها على نحو كان يشعل األسئلة املقلقة في غضون 
السنوات املاضية من دون اجابة من أحد . وبدأ التثقيف على 
أساس اّن كل شيء تّم بناؤه وتشكيله على نحو نهائي ، وال 
ُرجى من رأي  أو استشارة من اجل التغيير الجوهري  فائدة ت
، بل ذهبوا الى اّن وصف دعاة تغيير أية مواضعات خاطئة 
باملارقني عن النظام القائم بما يمكن أن يجعل بعضهم تحت 

طائلة بنود ارهابية أو سواها .
االحتجاجات الشعبية العارمة كانت الدليل على اّن ال حصانة 
ألحد تمادى ساديًا في غّيه، متعاليًا عن سماع صوت الناس 
سنوات  في  عليها  كانوا  ما  أضعاف  تفاقمت  التي  وآالمهم 

الحصار والحروب الغابرة.
وغير   ، محاصر  غير  العراق  في  سياسي  يوجد  ال  اآلن 
وغير   ، مكروه  وغير   ، متهم  وغير   ، منبوذ  وغير   ، مقاطع 
مطلوب للمساءلة ، وغير مشكوك في نزاهته . حتى لو تفاوتت 

الدرجات في ذلك.
القالع  أسقطت  طهورًا  دمًا  نزفت  التي  والشوارع  الساحات 
يبحث  الجميع  وبات   ، التجارية  الشعارات  وأكاذيب  الفارغة 

عن فرصة للنجاة .
االثنني أو  الى  السبت وتمدد  تنتهي بمهلة موعدها  القصة ال 
االربعاء أو مليونية تنطلق الجمعة وتتطلع إلى أخرى الثالثاء. 
قاصرين  برملانيني  أو  سياسيني  من  فهمه  يصعب  يجري  ما 
ُّدج، ومن املستحيل ، بعد سنوات طويلة من املحاصصات  وخ
استحقاقات  ملواجهة  واحدًا  طريقًا  يعرفوا  أن  الفاسدة، 

الحقائق الجديدة ، سوى العنف والتسويف.

هيفاء وهبي تعود للشعر األسود بعد انتهائها من األشباح  زمان جديد

ان كثرة الحديث حول اتفاق النفط مقابل البناء مع الصني  جاءت لكونه 
قد ُطرح وسط صراع شديد على السلطة وصراع دولي عنيف انعكس 
بمحاولة تجييره لصالح البقاء ومحاولة استخدامه لغيظ األعداء فهناك 
من بالغ في تقييم االتفاق وكأنه سيبني العراق من رأسه حتى أخمص 
قدميه  وهناك من قال أن االتفاق يرهن نفط العراق لخمسني عامًا ومن  
كتب أن انتقاد االتفاق مدفوع الثمن وطار الخيال بالبعض الى ان هذا 
االتفاق حدا بأمريكا أن تحرك االحتجاجات أي أن ما دفعه الشباب من 
دماء سببه هذا االتفاق وأضاف أحد املستظرفني البارحة أن الصني 

أصيبت بفايروس كورونا القاتل بعد توقيعها هذا االتفاق.
كان رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي قد وقع مذكرة التفاهم بشأن 
هذا االتفاق   في كانون أول 5102 وتبعه رئيس الوزراء الحالي ليوقع 
امللحق الحسابي والنفطي لتلك املذكرة في 32 أيلول 9102 وتمت قولبة 
املذكرة تحت اسم اتفاق ليكون أعلى من مذكرة تفاهم وأقل من إتفاقية 
تخصيصات  إدراج  وتم  الوزراء  مجلس  يقع ضمن صالحيات  حتى 

االتفاق ضمن املوازنة العامة ليكتسب تنفيذه الصيغة القانونية.
خالصة االتفاق : تدخل قيمة مائة ألف برميل نفط في حساب عراقي 
لدى الصني أي بحدود ملياري دوالر سنويا – يبعث العراق باملشاريع 
التي يريد الصني القيام بها – تتقدم الشركات الصينية لتنفيذها – تقوم 
العروض  بتدقيق  العراقي  بالبنك املركزي  شركة تدقيق عاملية مرتبطة 
بما في ذلك األسعار وترشح أفضلها للجانب العراقي للموافقة عليها - 
يدفع للشركات املنفذة من الحساب  ويمول الجانب الصيني أي نقص 
العراقي  الجانب  يدفع   - دوالر  مليارات  عشرة  بحدود  سقف  ضمن 
التمويل اإلضافي  نفطا -  يدفع الجانبان فائدة تساوي الفائدة املدفوعة 
املودعة غير املستغلة  )اليبر( في حينه  على األموال   لندن  بنوك  بني 

وأموال التمويل غير املدفوعة.
املالحظات:

)1( نحن في أمس الحاجة الى تشغيل شبابنا والصني مصدر هائل 

للعمالة الرخيصة واإليجابية تقتصر هنا على كونهم يتحملون شظف 
عيشنا.

)2(  قيل في االتفاق أنه يتجاوز الروتني وتعليمات تنفيذ العقود ولكنه 

في الواقع سيستعيض عنها بروتني وتعليمات شركة التدقيق العاملية 
عندهم وبنفس الوقت يحرم الكادر الفني والتجاري واملالي في دوائر 
العقود في وزاراتنا من عملهم ومن تطوير هذا 

العمل.

 عبد الهادي كاظم احلميري

بيروت- الزمان 
هيفاء  اللبنانية  الفنانة  زارت 
وهبي، عيادة الطبيب رائد لطوف، 
للحصول على ابتسامة املشاهير.

وهي  بالعربي   ee برنامج  ونشر 
تلتقط صورة سيلفي لها، وظهرت 
شعرها  عن  تخلت  أن  بعد  فيه 
شعرها  للون  وعادت  األشقر 

السابق وهو اللون البني.
اعتمدت  قد  وهبي  هيفاء  وكانت 
ملناسبة  لشعرها  األشقر  اللون 
 ،eأشباح أوروباe دورها في فيلم
خالل  تصويره  من  انتهت  والذي 

الفترة املاضية.
بطولة  في  تشارك  هيفاء  أن  ُيذكر 
أحمد  أمام  أوروبا«  »أشباح 
خاطر  ومصطفى  الفيشاوي 
ضيوف  من  وعدد  جودة  وأروى 
سمرة،  باسم  رأسهم  على  الشرف 
دور  فى  الفيلم  طرح  املقرر  ومن 
منتصف  إجازة  بموسم  العرض 
والعمل   ،2020 الدراسى  العام 
وسيناريو  فاروق  كريم  قصة  من 
أبو  ومحمد  جمال  أمني  وحوار 
وإخراج  يسري  وشريف  السعد 
تجاربه  أولى  في  حماقي  محمد 
أحداثه  تدور  الفيلم  االخراجية، 
واملغامرات،  األكشن  من  إطار  فى 
املشاهد  بعض  إلى  باإلضافة 

الرومانسية.
هيفاء  تجهز  أخرى،  ناحية  من 
بعنوان  جديد  ملسلسل  وهبي 
»أسود فاتح« من املقرر أن تنافس 
لعام  الرمضاني  املارثون  في  به 
أمني  وحوار  سيناريو    ،2020
العدل،  كريم  وإخراج  جمال 
ويشاركها بطولته؛ شريف سالمة، 
أحمد فهمي، رانيا منصور، فراس 
صبري  الجندي،  حسام  سعيد، 
فواز، حنان سليمان، ناصر سيف، 
السعيد  عمر  صالح،  نانسي 
وغيرهم. وُنشر صوة لهيفاء وهبي 
معتصم  السوري  الفنان  برفقة 
العدل،  كريم  واملخرج  النهار، 
كواليس  من  األولى  هي  لتكون 

.eأسود فاتحe تصوير مسلسل

لندن-الزمان
التقليدّية  اإلنفلونزا  بني  التمييز  فروقات 
الشرق  متالزمة  الكورونا  وفيروس 
التساؤالت   تتصدر  التنفسية،  األوسط 
بني ماليني الناس في العالم إثر املخاوف 
نتيجة  األشخاص  على  تسيطر  التي 
وفي  بينهما،  األعراض  بني  التشابه 
الحقيقة أّن هناك الكثير من الفيروسات 
بالكورونا  مشابهة  أعراضًا  ُتظهر 
عند  )املوسمية(  التقليدية  واإلنفلونزا 
ونطاق  دائرة  الّتساع  نظرًا  به  اإلصابة 
أبرزها  ومن  املتشابهة  الفيروسات 
مرض السارس، لذلك ُأطلق على مرض 
»شبيه  ُمسّمى  األمر  بداية  في  الكورونا 

السارس«.
بمسّميات  الكورونا  مرض  ُيعرف 
األوسط  الشرق  متالزمة  ومنها:  عدة 
الشرق  كورونا  وفيروس  التنفسية، 
له  ويرمز  نوفل،  وكورونا  األوسط، 

وهي   )MERS-Coe(بـ اختصارًا 
 Middle East( اختصار الكلامت اإلنجليزية
Respiratory Syndrome(، وتّم اكتشافه في 
والعشرين من شهر سبتمبر من  الرابع 
محاولة  تكّللت  قد  وكانت   ،2012 عام 
رجل  جثة  من  بالنجاح  الفيروس  عزل 

متوٍفّ بعد أن بدت عليه أعراض مشابهة 
مع  تطورت  لكّنها  اإلنفلونزا  ألعراض 
فيروس  ينتمي  الكلوي.  كالفشل  الزمن؛ 
الكورونا إلى فصيلة الفيروسات التاجية، 
رؤيته  عند  التاج  تشبه  صفًة  ويّتخذ 
قطره  طول  ويصل  املجهر،  باستخدام 

إلى 150 نانو متر، وتعتبر فرصة تكاثره 
أسرع من أي فيروس آخر،

في  الكورونا  فيروس  حياة  رحلة  تبدأ 
جسم اإلنسان عندما تصل املادة الوراثية 
لفيروس الكورونا إلى سيتوبالزم الخلّية 
بإرسال  فيقوم  بالتكاثر،  فيبدأ  املصابة 

ويختلف  النووي،  الريبي  الحمض 
اإلنفلونزا  فيروس  عن  الفيروس  هذا 
ال  الكورونا  فيروس  بأّن  والحصبة 
فإّن  سابقًا  ذكرنا  وكما  ذاته،  يستنسخ 
األسرع  الفيروس  هو  الكورونا  فيروس 
نظرًا  الفيروسات  من  غيره  من  انتشارًا 
يتعّلق  وفيما  النسخ،  عملّية  وجود  لعدم 
من  الكورونا  فيروس  انبثاق  بقضية 
مغلوطة  حقيقة  فهي  اإلنفلونزا  فيروس 
عائلة  إلى  ينتمي  منهما  كاّلً  ألّن  تمامًا 
في  تشابها  هناك  لكن  مختلفة  فيروسية 

أعراض اإلصابة بهما فقط.
الكورونا  فيروس  حضانة  فترة  تستمّر 
ومن  يومًا،  عشر  اثني  إلى  تصل  ملدة 
حياته  على  الفيروس  يحافظ  أن  املمكن 
تسمح  ُمعّينة  ظروف  ظل  في  وانتشاره 
البيئة  له بالتكاثر كاألسطح الجافة وفي 

السائلة ملدة أقصاها ستة أيام.
بقية اخلبر على موقع )االزمان(

قلق متزايد ملعرفة الفروق بني أعراض نزالت البرد والفيروس املرعب 

فاحت عبد السالم 
fatihabdulsalam@hotmail.com

فطر سحري يقضي 
على كآبة املرضى 

 لوس اجنلس -الزمان 
تناول  أن  حديثة  أمريكية  دراسة  قالت 
فطر  أو  السحري  الفطر  من  واحدة  جرعة 
واالكتئاب،  القلق  لتخفيف  كافية  سيلوسيبني، 
السرطان.  مرضى  لدى  سنوات  خمس  ملدة 
في  باحثون  أجراها  التي  الدراسة  وأظهرت 
كلية غروسمان للطب في نيويورك أن املرضى 
الذين تناولوا سيلوسيبني شعروا باألمل أكثر 
واإلحباط أقل، وكانوا أقل خوفًا من املوت، وفقًا 
األكثر  البريطانية.  ميل«  »ديلي  صحيفة  ملوقع 
من ذلك، عندما قرن الباحثون تناول املركب مع 
جلسات للعالج النفسي، كان هناك تحسن امتد 

ألكثر من أربع سنوات بعد تناول الدواء.
أفاد الباحثون أن استنتاجاتهم توفر دلياًل على 
ملشكالت  عالجًا  يكون  قد  السحري  الفطر  أن 
ويعتبر  السرطان.  ملرضى  العقلية  للصحة 
أكثر  وينتجه  املهلوسات  من  »سيلوسيبني« 
»مواد  بني  ويصنف  الفطر.  من  نوع   200 من 
املواد  ضمن  بأنه  للرقابة«  الخاصة  القانون 
ما  على  لكنه،  طبية.  تحوي خصائص  ال  التي 
وذات  عميقة  لتجربة  الخضوع  يسهل  يبدو، 
تغير  أن  ويمكن  الشخص،  مع  تبقى  مغزى 

بشكل جذري ذهنه وتوقعاته.
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الرباط – عبداحلق بن رحمون
عقدين  يقارب  ما  قضت  أن  بعد 
الجمعة،  أمس  وّدعت  الزمن،  من 
الشهرة  ذات  املغربية   االعالمية 
مديرة  سيطايل،  سميرة  الواسعة 
األخبار بقناة 2M ، عملها في القناة 
سيطايل   وعرفت   ، املغرب  في  االهم 
بصرامتها ودقتها في تسيير القناة 
يرجح  املهنية.حيث  على  وحرصها 
الدبلوماسي  السلك  في  تعمل  أن 
املغربي ، وقد تجد مكانًا في سفارة 
الفرنسية  العاصمة  في   اململكة 
الوسط  في  ويطرح    . باريس 
التلفازي والصحافي والنخبوي في 
تأويالت  وتربما  تساؤالت  الرباط 

سيطايل  سميرة  سيخلف  َمن  حول 
سيتنافس  وهل  منصبها  في 
املنصب  هذا  على  القناة  صحفيو 
من  القناة  مدير  تعيني  سيتم  أم 
خارجها . وقد كانت لسميرة سيطال 
سلطات واسعة بالقناة، وبالرغم من 
في  إليها  واملنتقدين  لها  املنافسني 
أنها ظلت  إال  تحريرها  سياسة خط 
االطار،  هذا  وفي   . وقوية  صامدة 
لقناة  مغادرة سميرة سيطايل  يأتي 
2M بعني السبع بالدارالبيضاء بعد 
أن  سبق  الذي  طلبها  على  املوافقة 
تقدمت به من أجل املغادرة الطوعية 
. وفي سياق متصل يجري الحديث 
حجم  عن  االعالمية  األروقة  في 

سميرة  ستتسلمها  التي  األموال 
بعد  التعويض  سبيل  على  سيطايل 
التأشير على املغادرة الطوعية، وعن 
في  طويلة  تجربة  بعد  املهني  أفقها 

أهم قناة مغربية.
  2M قناة  أن  يذكر  أخرى،  جهة  من 
وذلك  بـالخانقة  وصفت  أزمة  تعرف 
على مستوى الوضعية املالية املقلقة 
، حيث كان املجلس األعلى للحسابات 
القناة  وكانت   ، اختالالت  وجد  أن 
نفس  عاشت  قد  سابقة  سنوات  في 
األزمة املالية انتشلت وكانت معرضة 
تم  رسمية  تدخالت  وبعد  لالفالس 
، وقد  املتراكمة  الديون  إنقادها، من 

تتدخل الدولة مجددًا .

سميرة سيطايل االعالمية املغربية األشهر تغادر الى أفق دبلوماسي

جنيف-)أ ف ب( - حذرت منظمة الصحة العاملية الجمعة من أن إغالق الحدود لوقف 
انتقال عدوى فيروس كورونا املستجد من الصني قد ال يكون إجراء فعاال، بل قد يسرع 
في  لصحافيني  ليندماير  كريستيان  املنظمة  باسم  املتحدث  وقال  الفيروس.  انتشار 
جنيف إن اغالق املمرات الحدودية الرسمية يؤدي إلى »فقدان امكانية تتبع الناس 
ومراقبة )تحركاتهم(«. وأعلنت منظمة الصحة العاملية الخميس حالة طوارئ صحية 
الدول  وحّضت  السفر  أو  التجارة  حركة  بتقييد  توصي  ال  إنها  قالت  لكنها  عاملية، 
التي اتخذت اجراءات مماثلة على مراجعتها. وأوقفت عدة دول التجارة مع الصني 
أو منعت دخول مسافرين من مدينة ووهان التي ظهر فيها الفيروس أول مرة بداية 
الشهر املاضي. لكن ليندماير حذر من أن جهود الدول إليقاف الفيروس عبر اغالق 

الحدود ومنع دخول القادمني من الصني قد تؤدي إلى نتائج عكسية.
وقال املتحدث »قد يكون منطقيا أن تقول إننا نواجه خطرا من الخارج، فلنقفل على 
أو في حاالت  إيبوال  لكننا نعرف من تجارب سابقة، سواء كانت فيروس  أنفسنا... 
أخرى أراد الناس السفر خاللها... إن كانت املمرات الرسمية مغلقة، سيجدون طرقا 

غير رسمية«.                                            بقية اخلبر على موقع )االزمان(

الصحة العاملية :إغالق احلدود يسرع
 انتشار فيروس املوت

لندن- الزمان 
كشفت دراسة طبية عن أن كبار السن الذين 
بمضادات  غنية  غذائية  أنظمة  يتبعون 
الخضروات  في  املتوافرة  األكسدة 
عرضة  أقل  يكونون  قد  والشاي  والفاكهة 

لإلصابة بمرض الزهايمر.
شخصًا   921 حاالت  الدراسة  وتتبعت 
 81 سن  من  بدءا  سنوات  ست  مدى  على 
الدراسة  فترة  وخالل  املتوسط.  في  عاما 
بمرض  منهم   220 إصابة  تشخيص  تم 

الزهايمر.
الذين  األشخاص  إن  الباحثون  وقال 
اتبعوا أنظمة غذائية غنية بالفالفونوالت، 
في  متوافرة  أكسدة  مضادات  وهي 
أقل  كانوا  والشاي،  والفاكهة  الخضروات 
مقارنة  الزهايمر  بمرض  لإلصابة  عرضة 

بغيرهم وبمقدار النصف.
في  الباحثني  كبير  هوالند  توماس  وقال 
مدينة  في  راش  جامعة  من  وهو  الدراسة 
الفاكهة  »تناولوا  األمريكية  شيكاغو 
الورقية  الخضروات  والخضروات خاصة 

واشربوا الشاي من حني آلخر«.
اإللكتروني  بالبريد  رسالة  في  وأضاف 

»إن اتباع نظام غذائي يحتوي على فواكه 
الصحة  لدوام  مهم  متنوعة  وخضروات 

خاصة صحة املخ«.
نشرتها  التي  الدراسة  فريق  واستخدم 
عن  معلومات  )نيورولوجي(  دورية 
متوسط  إلحصاء  الغذائية  األنظمة 
أربعة  من  شخص  كل  عليه  يحصل  ما 
في  توجد  الفالفونوالت  من  أنواع 
والسبانخ  والشاي  والفاصوليا  الكرنب 

والبرتقال  والتفاح  والطماطم  والبروكلي 
والكمثرى وغيرها.

الذاكرة  برنامج  مدير  فيني  جلني  وقال 
واملعرفة في مركز جيسينجر الطبي بمدينة 
بنسلفانيا األمريكية، والذي لم يشارك في 
الخرف يمثل  أن  الرغم من  »على  الدراسة 
خطرا متزايدا علينا كلما تقدمنا في العمر 
إال أنه ليس حتميا وهناك ما يمكن للناس 

عمله للحد من هذا الخطر«.

اخلضروات والفاكهة والشاي أعداء الزهامير 
نيويورك- الزمان 

Off- ميزة  أن  فيسبوك  شركة  أعلنت  
في  تساعد  التي   ،Facebook Activity
الحفاظ على خصوصية البيانات باتت 
موقعها  مستخدمي  لجميع  متاحة 

املخصص للتواصل االجتماعي.
مارك  »فيسبوك«  مؤسس  وكان 
في  مرة  ألول  كشف  قد  زوكربيرغ، 
على  تعمل  شركته  أن   2018 مايو 
يمكن  التي  امليزة،  هذه  تطوير 
تسميتها بميزة »مسح السجل«، والتي 
على  باالطالع  للمستخدمني  تسمح 
التي  اإللكترونية  واملواقع  التطبيقات 
يستخدمونها، والتي قد تحتفظ ببعض 

بياناتهم املتعلقة بحساب »فيسبوك«.
رؤية  للمستخدمني  امليزة  هذه  وتتيح 
التطبيقات  تشاركها  التي  البيانات 
مع  األخرى  اإللكترونية  واملواقع 
ويمكن  فيها،  والتحكم  »فيسبوك« 
للمستخدمني إزالة تلك املعلومات وفك 

باإلضافة  »فيسبوك«،  مع  ارتباطها 
التواصل  موقع  منع  على  القدرة  إلى 
إلى  الوصول  من  الشهير  االجتماعي 
جميع األنشطة التي يقومون بها خارج 

شبكته، بحسب »روسيا اليوم«.
قال  مؤخرا،  امليزة  هذه  إطالق  وحول 
الرئيسية  أهدافنا  »أحد  تدوينة:  في 
أقوى  حماية  تطوير  هو  القادم  للعقد 

»فيسبوك«،  ملوقع  أكبر  وخصوصية 
للقيام به، وهذا األمر من  لدينا الكثير 
وأولوية  الشركة،  في  فريقنا  أولويات 

بالنسبة لي شخصيا«.
اختبرت  أنها  إلى  »فيسبوك«  وأشارت 
املاضية  األشهر  خالل  املذكورة  امليزة 
الجنوبية  كوريا  هي:  دول،   3 في 

وإسبانيا وإيرلندا.

فيسبوك يتيح خدمة جديدة
حلماية البيانات


