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شـخص وأصــاب أكـثـر مـن مـئـة ألف
شخص.

ّ تـشـخيص تـحـدة  في الـواليـات ا
إصـــابـــات بـــالــــفـــايـــروس لـــدى 21
شــخـصـاً عــلى مـ ســفـيـنــة "غـرانـد
بـرنسـيس" الـسيـاحـيّـة قبـالـة ساحل
كـالـيفـورنـيـا بـعد اكـتـشـاف أعراض
لــدى بــعض الــركــاب الـبــالغ عــددهم
 3533ولــدى بــعض أفــراد الــطــاقم

وفق مـــــا أعــــــلن نـــــائـب الـــــرئـــــيس
األمــيـركي مــايك بــنس الـذي يــنـسّق
جــهـــود مــكـــافــحـــة الــفـــايــروس في

تحدة. الواليات ا
وبــعـد أيّـام عــلى تـنــظـيـمه مــؤتـمـره
السـنوي الـكـبيـر في واشنـطن أعلن
ـــؤيّـــد إلســـرائـــيل لــــوبي "آيـــبـــاك" ا
اجلمـعة أنّ اثـنـ من الذين شـاركوا
ـؤتـمـره مـصـابـان بـالـفـايروس.وال
ّ رض إال أنه  كن تفـادي تفشي ا
احــتــواؤه في الــصـ في مــقــاطــعـة
ـرض بـفـضل فـرض هـوبـاي بـؤرة ا
حجر صـحي على حوالى 56 مليون
شـــــخـص مـــــنـــــذ أواخــــــر كـــــانـــــون

الثاني/يناير.
ومـنــذ أسـابـيـع عـدة يـنــخـفض عـدد
ـسجّـلة يـومياً. اإلصابـات اجلديدة ا
وسُــجّـــلت  74إصـــابـــة جــديـــدة في
هـــــوبـــــاي فـي الـــــســــــاعـــــات األربع
والــعــشــرين األخــيــرة وهــو الــعــدد
األدنى منذ اتـخاذ تدابـير احلجر في
ــقـــاطـــعـــة بــحـــسب الـــســـلـــطــات ا

الصينية.
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لـكن في هــوبـاي هـنـاك  24شـخـصـاً
قـاطعة ـرض خارج ا انتقل إلـيهم ا
ما يثـير اخلشـية من احتـمال ارتفاع
. صاب في الص جديد في عدد ا
وأحملـت احلـــكــــومـــة اجلـــمــــعـــة إلى
نـطقة في وقت احتمـال إعادة فـتح ا
يــواجه الــنــظــام الــشــيــوعي مــوجـة
احتـجاج غـير اعـتيـادية عـلى خلـفية

الـبالد مع ارتــفـاع في عـدد احلـاالت
اجلــديــدة خــارج مــقــاطــعــة هــوبـاي
(وسط) حيث ظـهر الـفايـروس للـمرة

األولى في كانون األول/ديسمبر.
ية أن واعتبرت منظمـة الصحة العا
انـتشـار الـفايـروس "مـقـلق جداً". في
اجملـمل ســجـلت 92 دولـة إصــابـات
ـسـتــجـد الـذي بـفــايـروس كـورونــا ا
أودى بــــحـــــيـــــاة أكـــــثـــــر من 3500
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واد الـغـذائـية لـدى الـسـكان نـقص ا
.خـارج الصـ أغـلقت 13 عـزولـ ا
دولـة مؤسـسـاتـها الـتـعـليـمـيـة وبات
حوالى 300 مليون تلـميذ في العالم
ـدارس مـحـرومـ من الـذهـاب إلى ا
ألسـابــيع عـدة.وبـعــد الـصـ الـدول
ــرض هي كــوريــا األكــثـــر تــأثــراً بــا
اجلنوبية وإيران وإيطاليا وفرنسا.
واجلــــــمــــــعــــــة ســـــجّــــــلـت األراضي
الـفـلسـطـيـنيـة وصـربـيـا والفـاتـيـكان
وسلوفـاكيا والـبيرو وتـوغو وبوتان
أولى اإلصــابـات عــلى أراضـيــهـا.في
مصر أعـلنت السـلطات تـسجيل 12
إصـابـة من بــ أفـراد طـاقم سـفـيـنـة
سيـاحيـة في الـنيل. أمـا في اليـونان
فهـناك مـجـموعـة أشخـاص مصـاب
ال يقلّ عددهم عن  34كانوا باحلافلة
نــفـسـهــا عـنـدمــا سـافـروا لــلـحجّ في
إســــرائــــيـل. وفي حــــ أن اخلــــوف
ــالـيــة أعـلن يــتـزايــد في األسـواق ا
الــرئــيس األمــيــركي دونــالـد تــرامب
ســـعـــيــــا لـــلـــطــــمـــأنـــة أن األســـواق
"ســـتـــنـــتــعش". ودعـــا االحـــتـــيــاطي
الفـدرالي إلى خفض مـعدالت فـائدته
لتحفيـز االقتصاد.وتتـخذ العديد من
البلدان إجراءات منع من الدخول أو
ـسـافرين فـرض حجـر صـحي عـلى ا
اآلتــ من بـلــدان مــتـأثــرة بـالــوبـاء.
وفرضت 36 دولـة عـلى األقل حـظـراً
تاماً على دخول الواصل من كوريا
اجلـنـوبـيـة وفـقًـا لـسـيـول واتـخذت
 22دولــــة أخــــرى إجــــراءات فــــرض
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عالوي لم يكـن مرشح ساحات االحتجاج بل رفضه احلراك الشبابي حتى قبل
ان تـكـلــفه الـرئـاسـة بـتـشـكـيل احلـكـومـة وجـاء تـرشـيـحه من كـتـلـة كـبـيـرة وعـدم
اعتراض كـتلة سائرون عـلى حد تعبيـر السيد مقـتدى الصدر في لقـاء تلفزيوني
مع قناة الـشرقية وهما الكتلتان الكبيرتان في مجلس النواب واللتان يحق لهما
اخـتـيـار رئيـس الوزراء بـحـسب مـفـهـوم الـكـتلـة األكـبـر الـتي أوجـدت له احملـكـمة
االحتادية تفسيرا خلّف لنا أمراضا سياسية مزمنة كاحملاصصة التي ألبسوها

ثيابا براقة كالشراكة والتوافق الوطني وجميعها يفضي الى اقتسام الغنائم .
ــفــردة ذات الــداللـة ومـع ان األكـراد والــســنــة (مع االعــتـذار الســتــخــدام هـذه ا
الية وفي الطـائفية) رافضون لعالوي باألصل اال ان السيد فؤاد حس وزير ا
لـقـاء صريح مع قـنـاة الـسومـريـة حـمّل الشـيـعـة مسـؤولـيـة فشل الـتـصـويت على
قـترحـة مؤكدا ان الـرفض كان شيـعيـا قبل أن يكـون كرديا او حكـومة عالوي ا
سـنيـا واسـتدل عـلى ذلك بعـدم حضـور الـكثـير من األطـراف الشـيـعيـة للـجلـسة
الــتي اقـتــصـر احلــضـور فــيـهــا عـلى (108) نـائــبـا  والــسـؤال : عن أي شيء
يـكـشف هـذا الـفـشل ? من بـ مـا يكـشـفه عـدم رضـوخ عالوي لـلـضـغـوط التي
صـالح هـذه الـقـوى التي تـعـرض لهـا من الـطـبـقة الـسـيـاسيـة وانه لم يـسـتـجب 
ـعنى لـو اعتـمد عالوي مـبدأ احملـاصصة جتهـد ليـكون لـها وزراء في كـابيـنته 
كما اعـتمده سلفه لكانت احلكومة قد مرت وبالتالي فان اتهامه وحكومته بعدم
نطق تماما االستقـالل واالنحياز ألطراف معينة ليست موضوعية وتفتقد الى ا
وعلـيه صدق الرجل مع نفـسه ومع العراقي بـأنه سيتصـدى لكل الضغوط ومن

أي طرف كان .
وبصـرف النـظـر عن القـنـاعات فـيمـا اذا كـان عالوي قادرا عـلى حتـقيق الـوعود
كونات التي أطلـقها قـبيل وبعـد تكلـيفه وانه ال مـحالة سيـفشل لـعدم مراعاتـه ا
انـية داعمـة وانه حالم أكـثر منه تنـوعة لـلمجـتمع العـراقي وافتـقاده لكـتلـة بر ا
واقعي فـهذه القـناعات ليـست كافيـة حلرمانه من الـفرصة ذلك ان الـقناعات لم
تـكن مـتمـاثلـة لدى اجلـميع سـواء أكانت جـماهـير مـنتـفضـة ام صامـتة ام الـقوى
ـشـهـد الـســيـاسي واحلـكم عــلى االمـور يـفـتــرض االسـتـنـاد الى الـفـاعـلـة فـي ا
األفعـال وفي ضـوء النـتـائج يـحكـم على سـلـوك عالوي فـيمـا اذا كـان فاشال ام
سبقة تعني عدم موضوعية مطلقيها وان غايات ضيقة تقف ناجحا فاألحكام ا
ـكـافحـة أمـواج الـفـساد ـعـلن  وراء بـعـضـها لـكن يـحـسب لـعالوي اسـتعـداده ا
ـتـالطـمــة واقالق اجملـرمــ والـثــقــة الـكــبـيــرة بـالــنـفس بــالــرغم من جـســامـة ا
التـحديات وخطورة الوعود التي أطلقهـا مع ان العمل على واحد منها قد يدفع
صـالح فهل حيـاته ثمـنـا له في وسط مسـتعـد لـفعل أبـشع اجلرائم دفـاعـا عن ا
يــكـشـف ذلك عن شــجـاعــة الــرجل ام ضــعف في ادراكه لــلــبـيــئــة الــسـيــاســـيـة

العراقية?  
يكـشف عدم مرور حكومة عالوي عن انقسام في الطبقة السياسية  اتضح منه
قـلــة شـجـاعـة انـطـوت بــعض تـصـريـحـاتـهــا عـلى مـواقف تـضـامــنـيـة مع مـطـالب
احملتجـ وكثرة تخشى على نفـسها من حكومة مسـتقلة قد تعرضـها للمساءلة
ـاضي وبالتالي لن تصوت عـلى أية حكومة مالم تـطمئن لضمانات عن كوارث ا
ـا ان الغـالبـية تـلطـخت بالـفسـاد فمن غـير كـافيـة باحلـفاظ عـلى شـخوصـها و
توقع قـبولـها بـحكومـة مسـتقلـة تعـبر عن ارادة اجلـماهيـر ولن تمـر مهـما كان ا
ـرجتى عـبـر حـكـومـة بـاخلـصـائص الـتي الـثـمن لـذا أظن ان الـوصـول لــلـوطن ا
حـددتـهـا سـاحـات االحـتـجـاج لن يـتـحـقق مـا لم يُـحل مـجـلس الـنـواب ولـكن مـا
ـتـوقع قـيـام هـذه الـقـوى بـردود فـعل عـنـيـفـة يـضـيع مـعـهـا تـداعـيـات ذلك ? من ا

االستقرار النسبي الذي تتمتع به البالد راهنا .
هدي قـبل استقالتها لقد مـضت أشهر على االحتجـاجات قابلتها حـكومة عبد ا
وبـعـدها بـصـمت مطـبق ازاء مـا ارتكب من جـرائم بـحق شبـابـها كـمـا استـنزف
عالوي شـهــرا ونـصف الــشـهـر فـي حتـركــات تـشـكــيل احلـكــومـة وانــتـهت الى
عـتمـدة عـليـنـا االنتـظار ألكـثـر من شهـر ونصف الـفـشل وعلى وفــــق اآللـيـات ا
آخــر حـتى تـتـفــتق قـريـحــة الـقـوى الــكـبـيـرة عن مــرشح جـديـد لــرئـاسـة الـوزراء
ـكان ولـيس هناك ر ونـحن نـــــراوح في ا وتشـكـــــــيل احلـكومـة الزمــــــــن 
مـا يـؤكـد أن احلـكـومة الـقـادمـة سـتمـر واذا مـرت فـإنـها ال
ـزيـد من شـك ولـدت عـلى نـقـيض مـا يـريـده احملـتـجـون وا
ــواطن يــتــلـظى األشـهــر االضــافـيــة في حــال فــشـلت  ا
واالحـبــاط يـتــراكم وصـار حــالـنــا كـحــالـة ســيـزيف مع

صخرته .
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: العـقيد الطـيار محـمد حسـني مبارك رئيس جـمهوريـة مصر الحقـاً العمـيد الركن صبـحي عبد احلـميد وزيـر الداخليـة العمـيد الركن سعـيد صلـيبي قائد من اليـم
شيـر عبد السالم مـحمد عـارف رئيس اجلمـهورية الفـريق الركن الطـيار عارف عـبد الرزاق قائـد القوة اجلـوية احد اركان مـوقع بغداد وآمـر االنضبـاط العسكـري ا

سفارة مصر في بغداد  .. رحم الله اجلميع
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بـــدأ تــفـــشي فـــايــروس كـــورونــا في
الصـ قبل أن يـنـتشـر إلى ما يـزيد
عـــــلى 60 دولـــــة في شـــــتـى أرجــــاء
رض? ومـاذا تـفعل الـعالم.فـمـا هـو ا

كي تقي نفسك من اإلصابة به?
يـــقــول االطـــبــاء ان األعـــراض تــبــدأ
بحمى متـبوعة بسـعال جاف وبعد
صـاب بضيق نحو أسـبوع يشـعر ا
فـي الــتــنـــفس مـــا يــســـتــدعي عالج
ـــســـتـــشـــفى. ـــرضى فـي ا بــــعض ا
ونادرا ما تـأتي األعراض في صورة
عــطس أو سـيـالن مـخــاط من األنف.

األكــثــر عُــرضـة لـإلصـابــة الــشــديـدة
بالـفـايروس.وتـستـمـر فتـرة حضـانة
الفايروس - ما بـ اإلصابة وظهور
األعراض - حلـوالي  14يومـا وفـقا
يـة لكن بعض نـظمة الـصحـة العـا
البـاحث يـقولـون إن هذه الفـترة قد

تستمر حتى 24 يوما.
{ كيف أحمي نفسي من اإلصابة?

ية إن - تقول منـظمات الصحـة العا
غـسل الـيدين بـشـكل مـنـتـظم وشامل
ــكـــافــحــة أمـــر بــالغ األهـــمــيـــة في ا
رض.ولم يـعرف لتـجـنب العـدوى بـا
بـعــد عـلى وجه الــدقـة كـيف يــنـتـشـر

فـايـروس كـورونـا من شـخص آلخـر
ـماثلـة تنـتشر بيـد أن الفايـروسات ا
عــبــر الــرذاذ مــثل تــلك الــتي تــنــتج
عــنـدمــا يــسـعل أو يــعــطس شـخص
مــصـاب.وتـوصـي مـنـظــمـة الــصـحـة

ية بالتالي: العا
غـــسل الـــيـــدين جـــيـــدا فـــبـــإمـــكــان

الصابون قتل الفايروسات.
تغـطيـة الفم واألنف عـند الـعطس أو
ـنع الـسـعـال وغـسل الـيـدين بـعـدها 

انتشار الفايروس.
س الــعـيــنــ واألنف والـفم جتــنب 
حــال مالمــســة الــيــد لـســطح يُــرجح

ـكن أن وجـود الـفـايـروس علـيه إذ 
يـنـتـقل الـفـايـروس إلى اجلـسم بـهذه

الطريقة.
ـصـاب بـالـسـعال أو ال تـقتـرب من ا
ــــكن أن الـــــعــــطس أو احلــــمـى إذ 
ينـشـروا جسـيـمات صـغـيرة حتـتوى
علـى الفـايـروس في الهـواء. ويُـفضل

سافة متر واحد. االبتعاد عنهم 
{ ما طرق الوقاية من كورونا? 

- يــــســـبـب فـــايـــروس كــــورونـــا في
حـاالت اإلصـابـة الـشـديـدة االلـتـهاب

الرئوي
{ ما سرعة انتشار الفايروس?

- يــــتم اإلبـالغ يـــومــــيـــا عـن مـــئـــات
احلــاالت اجلــديـــدة في شــتى أرجــاء
الـعـالم وثـمـة اعـتـقـاد بـأن الـوكـاالت
الـصــحـيـة غــيـر مــدركـة عـلى األرجح
للعديد من احلـاالت. وكان الفايروس
قد بدأ انتشـاره في الص وسرعان
أن انـــتــــشــــر فـي دول مـــثـل كــــوريـــا
اجلنوبية وإيطـاليا وإيران. ومؤخرا
ســجـلـت حـاالت إصــابـة الــعــديـد من
الـدول العـربـيـة. ومع سرعـة انـتـشار
البـرد واألنـفلـونـزا في الشـتـاء يأمل
الـــبـــعض في انـــحــســـار الـــوبــاء مع
حتـول الــفـصــول. ويُـمــكن لإلجـازات
ـدرسـيـة أن حتــد كـذلك من انـتـشـار ا

رض. ا
{ مــــا مـــدى خــــطـــورة الـــفــــايـــروس وهل

ستتحسن حالتي الصحية?
ية وفقا - تقول منظمة الصـحة العا
لـبـيـانات 56 ألف مـريض إن أربـعـة
من كـل خـــــمــــــســـــة أشــــــخـــــاص من
ـصـابـ بـفـايـروس كـورونـا تـظـهر ا
عليهم أعراض طفيفة فقط وتضيف:
ــئـــة يــصـــابــون بـــأعــراض 80 فـي ا

طفيفة.
ئة يصابون بأعراض قوية. 14 با

ـرضــون بـشــكل خـطــيـر. ـئــة  6 بــا
رض وتـبـدو نـسـبـة الـوفـاة بـسبـب ا
مــنــخـفــضــة (بـ واحــد واثــنـ في
ئـة) لكن هـذه الـنسب غـير مـؤكدة. ا
ويــخـضع اآلالف لــلــعالج حـتى اآلن
ـوت بعـضهم. لذا مـن احملتمل وقد 
أن ترتفع نسبة الوفيات.لكن من غير
ــــعــــروف حــــتـى اآلن عــــدد حـــاالت ا
اإلصابة الطفـيفة التي لم يُـبلغ عنها

ــسـتــشـفى  اصــبح حـالــيـا  هــو االشـهــر في الـعــراق  فـهـو رأس اسم هـذا ا
النـفيـضة في الـتصـدي لفـايروس (كـورونا ) بـعد ان اخـتيـر ليـكون مـأوى حلجر
صـحي لـلـمـشـتـبه بـإصـابـتـهم بـالـفـايـروس الـوافد  وقـد اطـلـعـتُ مصـادفـة عـلى
صـفـحـة في ( الفـيس بـوك ) ألحـدى الفـاضالت من مـنتـسـبـات الكـادر الـصحي
ه داود " حــمــلت صــورا لــهــا ولـرئــيــســة اخملــتــبـر لـلــمــســتــشــفى  بــاسم " ر
دير ستـشفى د. محمـد ابراهيم  وا البكـتريولوجي الـسيدة وسن خالـد ومدير ا
العـام لصحة الـكرخ  كلـها ثقـة بالنـفس  حيث العـيون مآلى بـالعزم واالصرار
ـضي بتـأدية الـواجبـات االنسـانيـة  رغم خـطورة مـهامـهم .. استـوقفـتني على ا
الصـور وعبارات الـشجـاعة الـتي تنم عن وعي مـجتمـعي في فضـاء يعـمه القلق
احملـلي والـعـربـي والـدولي .. واسـتـقـطع من هــذه الـصـفـحـة سـطـورا  تـصـدرت
الواجـهة تقول  : ( قد يكون ما نقدمه هـو واجب إنساني بحكم عملنا في اجملال
الـطـبي .. ولـكـنه بــالـواقع هـو واجب وطـني مـشـرف لــلـحـفـاظ عـلى سالمـة أبـنـاء
شـعـبنـا العـظـيم وبلـدنا احلـبـيب ... اخوتي كـادر اخملـتبـر في مسـتـشفى الـفرات
شتبه بها  لفايروس العام .. يـبذلون اجلهود في العمل بأخذ العينـات للحاالت ا

ثابرين  واسم الله على وطني). (كورونا) ... الف حتية ألبطالنا ا
سـتـشـفى  فـهي تـعـكس الـشـعور ـنـتـسـبـة في هـذا ا مـا اعـمق هـذه الـصورة  
سـؤول  ففي ديـر ا االنسـاني لكـافة الـعامـل مـعـها  من اصـغر مـوظف الى ا
واقف ..وتـبـ دور الكـادر الصـحي في اجملـتمع بـاعـتبـاره  حلـقة احملن تبـرز ا
ـعــدات والــتـقــنــيـات ـرض والــشــفـاء  مـن خالل االدويــة وا الــوصل بــ آنــ ا
ن يتـلقى العالج عـاجلة الـنفـسيـة التي توفـر االطمـئنـان  ـناسـبة  وا الصحـية ا

طلوب . ا
شـتبه بهم والـكادر الصـحي  السيـما في احلاالت احلـرجة مثل تعـتمد عالقـة ا
تبادلة التي ينبغي احملافظة عليها  التي نعـيشها حاليا ( كورونا ) على الثقة ا
هنـة الصـحية  حـيث التـشخيص الالزم وفق والعـمل ضمن قـواعد اخالقيـات ا
ـنـاسب وتـلـبــيـة االحـتـيـاجـات ـسـتـجــدات من اجل الـوصـول لـلـعـالج ا احـدث ا

سؤولية والرعاية الالزمة بكل صورها. الكاملة للمريض وحتمل ا
ستشفى  يستحق ان نطلق عليهم اسم ان الكـادر الطبي والصحي  في هذا ا
واطن  ( مالك الرحـمة ) فما يقدمونه لإلنسـانية من معان وقيم نبـيلة خلدمة ا
ثلـة  بدائرة نـاسب  ان تقوم وزارة الـصحـة  كبـير وكبـير جـدا  و اجد من ا
ـناعـات النـفسـية سـتشـفى  بكل الـسبل  لـتقـوية ا صـحة الـكرخ  بـدعم هـذا ا
للـكادر جـراء الـعمل وسط اخملـاطـر احملتـمـلة ال سـامح اللـه  وان  يشـمل الدعم
جــمــيع الــعــامــلــ من رأس الــهــرم  حــتى اصــغــر مــوظـف  مــرورا بــاحلـراس
واالداري والـكـادر الصـحي والـطـبي  من خالل تـكر مـجـز معـنـوي ومادي 
تصدي ألخطر فايروس عرفته الـبشرية  ليشعر من يتصدى فهم رأس الـرمح ا
بشـجاعـة لألخطـار  من اجل الصـالح العـام  بأن عـملهم

يحظى باالهتمام .
شـــــكـــــرا لـك ســـــيـــــدتي  (Reema Dawood) ألنك
ـســتـشـفى الــذي يـخـوض اطـلــعـتـني عــلى نـشــاط هـذا ا

معركة في حلبة الصراع مع ( الكورونا ) ..

بـتـنـفــيـذ عـمـلـيــة ضـبط حـالـة تالعب
وتــزويـــر في أحــد الـــعــقـــارات ونــقل
ملـكيته فـي محافـظة الـبصـرة مبـينة
واطن أن قيمة العقار العائد ألحد ا

تصل إلى ثالثة مليارات دينار.
الـدائــرة وفي مــعـرض حــديـثــهـا عن
تــفـــاصــيل الــعـــمــلــيَّــة الـــتي نُـــفـــذَت
ـوجب مُـذكَّـرة ضـبط قـضـائيَّـة إلى
أنَّ (فـــريق عـــمـل مـــديـــريَّـــة حتـــقـــيق
الـبـصـرة الذي انـتـقل إلـى مالحـظـية
التسجيل العقاري في أبي اخلصيب
تـمــكن مـن ضـبط تـالعب وتــزويـر في
أحـد الـعــقـارات عـبـر تــزويـر الـقـسـام
ـتـوفى ونقل ـالك الـعقـار ا الشـرعي 
ـواطـنـ بـصورة مـلـكـيـته إلى أحـد ا

مخالفة للقانون).
dC×  rOEMð

موضحة أن (التالعب بالعقار البالغة
ـاً  بـالــتـعـاون مـسـاحـته (16) دو
مـع بــــعـض مــــوظـــــفي مـالحــــظـــــيــــة
الـــــتــــســــجـــــيل الـــــعــــقـــــاري في أبي

اخلصيب).

االسـتـئـنـاف االحتـاديـة كـافـة بـاتـخاذ
ناسـبة التي تكـفل تقليل االجراءات ا
ـراجـعـ وحسـب ظروف عـمل زخم ا

كل محكمة.
كما أعـلنت رئـاسة مـحكمـة استـئناف
ميسان االحتـادية عن تشكـيل محكمة
جنايات ثـانية بـاسم محكمـة جنايات

ميسان الهيئة الثانية.
 وأفــاد مـجــلس الــقــضـاء األعــلى في
بـيـان تـلـقــته (الـزمـان) امس أن (مـقـر
مـحـكــمـة جـنـايــات مـيـسـان (الــهـيـئـة
الــثـانــيـة) ســيــكـون فـي دار الـقــضـاء
باجملـر الكبـير) مـضيـفاً أن (احملـكمة
تـخـتص مـكـانـيـاً بـالـنـظـر في قـضـايا
منـاطق (قـضـاء اجملـر الـكبـيـر قـضاء
قلـعـة صالـح قضـاء الـكحالء نـاحـية
الـــعــدل نـــاحـــيــة الـــسالم ونـــاحـــيــة
الـــعـــزيـــر).  واضـــاف أن (احملـــكـــمـــة
باشـرت أعمـالهـا بدءاً من يـوم الرابع

من شهر آذار من العام احلالي).
الى ذلك افادت دائـرة التـحقـيقات في
هـيـئـة الــنـزاهـة االحتـاديـة بــقـيـامـهـا
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) ,أ ف ب) - جتـــــاوز عــــدد { بــكــ
ستجدّ صاب بفايروس كورونا ا ا
ئـة ألف في الـعالم مع تـزايد عتـبـة ا
رض إذ  الـكشف عن 21 انتـشار ا
إصــابــة جــديــدة عـلى مــ ســفــيــنـة
سيـاحـية قـبالـة كالـيـفورنـيا.وأعـلنت
الـصـ الــسـبت عن 28 حــالــة وفـاة
جـــديــدة جــراء الـــفــايـــروس لــيــصل
إجمالي عـدد الوفيّات إلى 3070 في
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صاب في مستشفى الصليب االحمر في مدينة ووهان الصينية U½Ë—u∫ عاملون في اجملال الطبي ينتظرون خارج غرف ا

u³Š«∫ القاء القبض على مجموعة بحوزتهم حبوب مخدرة

وال تــــعـــنـي ظـــهـــور تــــلك األعـــراض
رض فهي بالضرورة أنك مـصاب با
ـصاحـبة ألنواع أعراض تـشبه تلك ا
الــفـايـروســات األكـثــر شـيــوعـا مـثل
ـكن أن نـزالت الـبـرد واإلنـفـلـونـزا.و
يـسـبب فـايـروس كـورونا فـي حاالت
اإلصابة الشـديدة االلتـهاب الرئوي
ومـتالزمـة االلــتـهـاب الـرئـوي احلـاد
وقــصـــور وظــائف عـــدد من أعــضــاء
اجلـسم وحــتى الـوفـاة.ويــكـون كـبـار
الـسـن واألشـخـاص الــذين يــعـانـون
من ظروف صحية سابقة (مثل الربو
والسكري وأمراض القلب) هم الفئة

لــذا يــحــتـمـل أيـضــا أن تــقل نــســبـة
الـوفـيـات.ولـلـنـظـر في األمـر بـصورة
أشـمل يُـصـاب نـحـو مـلـيـار شـخص
وت منهم ما باألنفلونزا سـنويا و
ب 290 و 650ألفـا. وتخـتلف شدة

األنفلونزا من عام آلخر.
ــــكـن عالج فــــايــــروس كــــورونـــا { هل 

والشفاء منه?
- يـــعــتــمـــد الــعالج حـــتى اآلن عــلى
إجراءات أساسيـة وهي إبقاء جسم
ــريـض قــادرا عــلى أداء عــمــلــيــات ا
اجلسم احليوية لـلجسم على سبيل
ــريض عـــلى جـــهــاز ـــثــال وضـع ا ا
سـاعـدة في التـنـفس حلـ اكتـمال ا
ـــنــاعـي لــديـه عــلى قـــدرة اجلـــهــاز ا
مـقاومـة الـفايـروس.ويـسـتمـر الـعمل
على تـطوير لـقاح مـضاد للـفايروس
ويـأمل الــبـاحـثـون أن يــبـدأ جتـريـبه
عـلـى الـبـشـر قــبل نـهـايـة الــعـام.كـمـا
ستشفيـات فعالية العقاقير تختبر ا
ضـادة للـفايـروسات كي تـرى مدى ا

تأثيرها في عالج هذا الفايروس.
{ كيف بدأ الفايروس?

- الــفــايـــروس لــيس "جــديــدا" (كــان
يــصــيب احلـيــوانــات) لـكــنه جــديـد
بــالــنــسـبــة لــلــبـشــر بــعــد أن أصـبح
بإمكـانه االنتـقال ب أنـواع مختـلفة
من الــكـائــنـات.ويــرتـبط الــكـثــيـر من
اإلصابـات األولى بـسوق لـلمـأكوالت
الـــبـــحــريـــة في ووهـــان في جـــنــوب
. ويتـعامل الـكثـير من الـناس الصـ
في الــصــ عن قــرب مع حــيــوانـات
حـامـلــة لـلـفـايـروســات الـتي يـسـهل
تــفــشـيــهــا فـي الــبــلــد ذي الــكــثــافـة
الــســكـانــيــة الـعــالــيـة.وعــلى ســبـيل
ثال ظهـر مرض متالزمـة االلتهاب ا
الـتـنـفـسي احلـاد (سـارس) ألول مرة
في اخلفافيش ثم انتقل إلى القطط

ومنها إلى البشر. 
وبــدأ وبــاء ســارس في الــصــ عـام
2002 وحـصد أرواح 774 شـخـصا
من ب 8098 مـصــابـا.والــفـايـروس
احلـالي هو واحـد من سـبـعـة أنواع
معروفـة لفـايروس كورونـا وال يبدو
أنه يتحور حتى اآلن. لكن في الوقت
الذي يـبـدو فيه الـفايـروس مـستـقرا

يواصل العلماء مراقبته عن كثب.
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كالم أبيض

حـجر صـحي.وأغـلـقت روسيـا أيـضاً
ـســافـرين اجلــمـعــة حـدودهـا أمــام ا
اآلتـــــــ من إيــــــران.فـي بــــــيـت حلم
ـديــنـة الـسـيــاحـيـة الـرئــيـسـيـة في ا
األراضي الــفــلــســـطــيــنـــيــة مــنــعت
الـــســلــطــات الــســـيــاح من الــدخــول
ـدينـة بعـد اكتـشاف واخلروج إلى ا
16 إصـابـة بـالـفـايـروس في الـضـفـة
الــــغــــربــــيــــة حــــيـث أُعــــلــــنت حــــال
.وتوقّعت مـنظـمة السـياحة الطـوار
يـة انخفاضـاً في أعداد السيّاح العا
في الـعـالم تـراوح نـسـبتـه ب  1و3
ـئــة في الـعـام 2020 أي خـسـارة بـا
تــبـلـغ قـيــمــته بـ "30 و50 مــلــيــار

دوالر".
WFM « ¡«dý

فـي جــمـــيع أنـــحــاء الـــعــالم يـــهــرع
األشـــخــاص لــشــراء أقـــنــعــة واقــيــة
ومــواد مــعــقــمــة وقــفــازات أو حــتى
بـــزات واقـــيــــة إذ أنـــهـــا الــــوســـائل
الوحـيدة احلامـية من الـفايروس في
غـــيـــاب لــــقـــاح. ولـــضــــمـــان وجـــود
إمدادات كـافيـة جلأ كـثيـر من الدول
ــنـع تــصــديـر إلى إصــدار مــراســيم 
الـــلـــوازم الـــطـــبـــيـــة.ودعـــا االحتــاد
األوروبي إلى "التـضامن" لـكن الدول
التي اتخذت اجراءات منع دخول أو
حجر دافـعت عن خيـارها.وستـتلقى
إيطاليا الـتي ال تصنّع األقنعة 800
ألف قـنـاع من جـنـوب إفـريـقيـا خالل
يـومـ لـكــنـهـا حتـتـاج إلى أكـثـر من
واجهة الوضع احلالي. 10 مالي 

رئـــاســـات االســتـــئـــنـــاف االحتـــاديــة
خلمس عـشرة محـافظـة بالـتعاون مع
دني والفـرق الطبية مديرية الـدفاع ا
التابعة خللـية األزمة بتعـفير وتعقيم
كـافة أروقـة مـبـانـيـهـا كـإجـراء وقائي
ضـــد فـــايـــروس كــورونـــا واحلـــد من

انتشاره.
 «¡«dł« –U ð«

ــــركــــز وأوضح بـــــيــــان صــــادر عن ا
االعالمي جملـلـس الـقـضــاء االعـلى أن
دنـي في محـافظات "مديـرية الـدفاع ا
(بغداد السـتئنـافي الكرخ والـرصافة"
وديــــالى وصالح الــــدين ونــــيــــنـــوى
واألنـــبــار وكـــركـــوك وبــابـل وكــربالء
ثنى والقادسية والنجف وذي قار وا
وواسط ومـيــسـان والــبـصــرة) قـامت
بـأعــمـال الـتــعـقـيـم لـبـنــايـات واروقـة
رئاسات االستئـناف فيهـا للوقاية من
انـتــشـار فــايـروس كــورونـا وحــرصـا
عـلى سالمـة مـنـتـسـبي هـذه الـرئـاسة

.( راجع وا
وكــــان اجملــــلس قــــد وجـه رئــــاســـات

بغداد - الزمان
ــركــزيـة صــدقت مــحــكـمــة حتــقــيق ا
اقوال  10متهـم ضبطـت بحوزتهم
اكـثــر من  9ماليـ حـبــة مـخـدرة في

جانب الرصافة.
وقال مجلس القـضاء االعلى في بيان
تـلــقــته (الـزمــان) امس ان (مــتـهــمـ
ضــبــطت بــحــوزتــهم  9ماليـ حـبـة
مخدرة والتي تعرف شعبيا "الوردي"
مــخـبــأة فـي احـد اخملــازن في جــانب
الـرصــافـة). وقــال الـقــاضي اخملـتص
ــبــذولـة من انه (من خالل اجلــهــود ا
ـؤثـرات قـسم مــكـافــحـة اخملــدرات وا
الـــعــقـــلــيـــة  الــقـــاء الــقـــبض عــلى
تهم وبحوزتهم كميات كبيرة من ا
احلــــبــــوب اخملـــدرة) الفــــتــــا الى ان
ـــتـــهــــمـــ يـــتـــاجـــرون بـــاالدويـــة (ا
ــغــشــوشــة مـن خالل تــغــيــيــر اسم ا
ـــــراسل ان الـــــعــــلـــــبـــــة". واضــــاف ا
ـتـهــمـ  تـوقـيــفـهم وفق احـكـام "ا
ـــــادة  28من قــــــانــــــون اخملـــــدرات ا
ـــؤثــرات الـــعـــقـــلــيـــة). وبـــاشــرت وا

وقالت في بـيان تـلقتـه (الزمان) امس
أنه ( تنظـيم محضـر ضبطٍ أصولي
بالعملية وعرضه على السيد قاضي

ُخـتصـة بقـضايا محـكمـة التـحقـيق ا
النزاهة في محافـظة البصرة; التخاذ

ناسبة). اإلجراءات القانونية ا


