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السفارة  ضد  املقبلة  الصاروخية  الضربات  تكون  رّبما 
األمريكية في بغداد أشد قوة وأكثر دقة ، فما الذي يمنع 
هذا االحتمال في عدم تكرار الهجوم الذي أصاب املطعم 
املقبلة  الذي يمنع أن تكون الصواريخ  في السفارة؟ وما 
من نوع آخر في القوة والتأثير ، مادام السالح متاحًا في 
التنقل من مكان إلى آخر في العراق تحت عناوين مختلفة 

وملتبسة .
أن طلبت  بعد  العراقية  للحكومة  املتاحة  الخيارات  ماهي 
في  الدبلوماسية؟  مقارها  حماية  رسميًا  منها  واشنطن 
وقت نسمع وزير الخارجية بومبيو يتحدث بلغة فيها لهجة 
على  هجومًا  عشر  أربعة  من  أكثر  اّن  ذكر  جديدة حني 

منشآت وأهداف أمريكية منذ سبتمبر املاضي .
اإلدانة والصوت الخفيض وعدم الرضا من قصف متكرر 
لبعثة أجنبية ، بغض النظر عن جنسيتها ، يدل على اّن 
الخيارات محدودة ملنع عدم القصف مجددًا، بالرغم من اّن 
هناك امكانات استخبارية داخل بغداد لتشخيص الجهات 

التي تتبنى إطالق الصواريخ، وربما باالسماء أيضًا .
غير اّن هناك شلاًل في املعالجات السيما بعد ضربة مطار 
االيراني  القصف  فتح  كما   ، املوقف  أّججت  التي  بغداد 
القصف  الباب ألنواع أخرى من  قاعدة عني األسد  على 

ذات الطبيعة )املحلية( املصطنعة.
تكرار القصف على السفارة األمريكية قد يقود إلى تصعيد 
العراق،  على  املباشر  بالسوء  يعود  واشنطن  جانب  من 
اّن الصواريخ  وليس إيران بأي حال من األحوال . ذلك 
عمياء ونتائجها غير محسوبة، السيما اّن الرئيس ترامب 
اإليراني  الجنرال  قتل  عملية  من خالل  أجاز ضمنيًا  قد 
سليماني ازالة أية أهداف تمثل تهديدات مشابهة للمصالح 

األمريكية في العراق .
وحده  والعراق   ، الدفع  واجب  لكنه  مؤجل  ثمن  هناك 

سيدفعه .

علي السوداني

ممثلة مصرية تروي
قصة الثقة العمياء في إفشال الزواج

مكاتيب عراقية

األولى :
قريبًا جدًا من الواقع ، وبعيدًا جدًا عن األمنيات ، وبعد مرور نحو 
الثائر ، صار من  العراقي  الدم  ، على مفتتح سيالن  أربعة شهور 
أبدًا في  لن يساهموا  األكراد  أن   ، بعيد  الى حد  فيه  غير املشكوك 
ثورة تشرين العظيمة ، ألنهم وفق ما يرون ويتمنون ، يعيشون بدولٍة 
مستقلٍة تمامًا ، هي دولة كردستان ، وهذا أمر يدخل بباب االستثمار 

االنتهازي املريض غير العادل . 
بعدم  متمسكة  زالت  فما   ، اللحظة  حتى  الساكتة  الغربية  املدن  أما 
التظاهر ، تحت حجة عوراء عرجاء مبالغ فيها كثيرًا ، وهي القول 
يتهمون  فسوف   ، املبجلة  تشرين  راية  ورفعوا  شاركوا  إْن  إنهم 
بالداعشية ويتعرضون إلى أذى كبير واجسامهم ما زالت تستضيف 
فيه  يرون  الذي  الوقت  في   ، بالرضاعة  وأخواتها  داعش  سكاكني 
بوضوح وباأللوان ، أن حكم املحمية الخضراء ، صار يتعامل مع 
والتدمير واإلهانة  والحرق  القتل  بكل وسائل   ، أيضًا  الجنوب  أهل 

والتهميش !!
وبهذا السيناريو األسود ستفشل الثورة وتضيع الدماء ، وقد تظهر 
على الخريطة دولتان مستلتان من دفتر العاهرة الكونية أمريكا ، هما 
دولة شيعية وثانية سنية ، أو تقع حرب طاحنة قاتلة ، ساحتها هذه 
سيلتقي  نهايتها  وفي   ، الجنوب  نزواًل صوب  وأخياتها  بغداد  املرة 
دجلة والفرات بالقرنة ، ثم يصبان بشط العرب ، والذي سيكون لونه 

حينها أحمَر تاّمًا دامعًا !!
الثانية :

 ُ ُفِسد  ولقد تبيََّن بعد تجريٍب وتجربٍة ، نَّ الجَدَل على حائط الفيسبوك ، ي
ُ ويسقي  ُكاثر وي  ، املعنى   ُ الفكرَة ويخرِّب القلَب ويدمِّر  ر  الودَّ ويصخِّ
ُ من  ُ العمَر ، ويزيد ُقّصر ويرعى مزرعَة الشيِب على الرأس واللحية ، وي
أسباِب زيارة مشفى الشّماعية والعصفورية ، ويجعل الطالق بالثالثة 
ُ باملتجادلني املساكني ، صوَب  ُّباز بقدر فقير ، وَيذهب مثَل قبضة خ
طقطوقة صارت مشهورة هذه األيام وشاع استعمالها كثيرًا وزبدتها 

!! « ُ تقول  » إنَّ آخر الدواِء الحظر
كثرة من الناس صارت ال تستطيع كتابة رأيها الحاسم الصريح ، 
فوق حائط السيد مارك الشاسع ، خوفًا ورعبًا من مواجهة العنف 
واإلرهاب اللغوي املشني ، لذلك لجأ بعضهم الى السكوت والفرجة ، 
وذهب آخرون مذهبًا ينام على كثير نفاق 
وتدليس ، وأجبروا على شتم الباذنجان 
للطماطة  إرضاًء  بل   ، سيء  ألنه  ليس 

الحمراء املدللة فقط !!

العالم حتت صدمة خسارة أسطورة سلوية أقوى من أي مروحية
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لوس اجنلس- الزمان
إنتاج  من  أستراليون  علماء  تمكن 
الدهون  حرق  على  يساعد  جديد  دواء 
إيجابيًا على  تأثيرًا  الجسم ويترك  في 
الدموية.  واألوعية  القلب  عمل  نظام 
»شون  أن   »Cell Reports« مجلة  وذكرت 
 Deakin« جامعة  من  وزمالءه  ماغي« 
حرق  عملية  بدراسة  قاموا   »University
الدهون في جسم الفئران أثناء قيامها 
بحركات وتمارين معينة، وذلك ساعدهم 
دورًا  يلعب  الذي  البروتني  إيجاد  على 
وبقيامهم  الدهون،  حرق  في  رئيسيًا 
املعدلة  النماذج  من  سلسلة  بإدخال 
أجسام  في  البروتني  ذلك  من  وراثيًا 
في  تسارعًا  الحظوا  الفئران  بعض 
عملية األيض عندها حتى دون أن تبذل 

مجهودًا فيزيائيًا يذكر.

إليها  توصل  التي  النتائج  تلك  وبعد 
قاموا  البروتني،  ذلك  حول  العلماء 
له  البروتني أساسًا  بإنتاج دواء يكون 
في  الرياضية  التمارين  تأثير  ويعطي 
الدواء  اختبار  وخالل  الدهون.  حرق 
الفئران، الحظ العلماء أن  الجديد على 
أصبحت  عندها  الدهون  حرق  عملية 
أكثر نشاطًا، كما الحظوا انخفاضًا في 
والسكر  الدهنية  األحماض  مستويات 
في دمها. وأشار الخبراء إلى أن الدواء 
الفئران،  لدى  الوزن  بفقدان  لم يتسبب 
فبالتالي  األيض  عملية  من  زاد  ألنه 
أكبر  كميات  بتناول  الحيوانات  قامت 
من الطعام. وعبر الباحثون عن عزمهم 
على اختبار الدواء الجديد على البشر، 

أن  في  أملهم  أبدوا  كما 

تركه  الذي  املفعول  نفس  للدواء  يكون 
عملية  »تسريع  أي  الفئران  جسم  على 
عمل  وتحسني  الدهون  وحرق  األيض 

القلب واألوعية الدموية«.
في  أجريت  جديدة  دراسة  كشفت  فيما 
الواليات املتحدة مؤخرًا، أن حبوب منع 
الوقاية  الحمل تساهم بشكل فعال في 
لعدة  املبيض.  بسرطان  اإلصابة  من 
النساء  أن  الباحثون  الحظ  سنوات، 
الحمل  منع  استخدمن وسائل  اللواتي 
لإلصابة  عرضة  أقل  الفم  طريق  عن 
الباحثون  قارن  وقد  املبيض.  بسرطان 
الشامل  بارك  روزويل  مركز  في 
للسرطان في بوفالو، نيويورك، بيانات 
579 مريضة فارقن الحياة في غضون 12 
شهرًا من تشخيص إصابتهن بسرطان 
يقرب  ما  تضم  مجموعة  مع  املبيض، 

باملرض.  مصابات  غير  امرأة   2300 من 
األخذ  بعد  أنه  الدراسة  ووجدت 
باالعتبار عوامل مثل العمر واإلنجاب، 
الحمل  منع  حبوب  استخدام  ارتبط 
 %46 بنسبة  الوفاة  خطر  بانخفاض 
سرطان  تشخيص  من  عام  غضون  في 

املبيض.
جينيفر  الدراسة  مؤلفة  وقالت 
مونجيوفي: »كلما طال تاريخ استخدام 
الفم،  طريق  عن  الحمل  منع  وسائل 
فيما  الحظناها  التي  الحماية  زادت 
يتعلق بتقليل فرصة الوفاة من سرطان 

املبيض«.
ويعتقد الباحثون أن هذا هو أول بحث 
بني  العالقة  لدراسة  نوعه  من  كبير 
وخطر  الحمل  منع  حبوب  استخدام 

اإلصابة بسرطان املبيض القاتل.

فوائد الفتة حلبوب منع احلمل في العالجات الصعبة
دواء مبتكر يساعد في حرق دهون اجلسم

القاهرة - الزمان 
الساهر  كاظم  العراقي  النجم   حظي 
والتي  معجباته،  إحدى  من  بمفاجأة  

كشفت له عن شدة حبها له بوشم.
اذ  رسمت الفتاة املعجبة  وشمًا مثيرًا 
في أعلى ظهرها ، يحمل كلمات من أغنية 
حيث  املر”،  على  جابرك  ”اش  كاظم 

صعب  بطريقي  ”أدري  عبارة  نقشت 
وأتعثر بخطواتي لكن ِعنادي أّشد خّلي 

الثمن حياتي”.
املفاجأة  العراقي  الفنان  على  وبدت 
والذهول بمجرد أن رأى الوشم، والتقط 
في  أطلت  والتي  املعجبة،  مع  صورة 

الصورة بظهرها لتكشف عن وشمها.

الساهر  كاظم  العراقي  الفنان  أن  ُيذكر 
غنائي  حفل  عن  مؤخرًا  اعتذر  قد  كان 
كان من املقرر أن يحييه يوم 12 ديسمبر 
الرياض  موسم  فعاليات  ضمن  املاضي 
وذلك  السعودية،  العربية  باململكة 
تشهدها  التي  املضطربة  للظروف  نظرًا 
قد  كانت  آخر،  جانب  وعلى  العراق. 

الفترة  في  ترددت  قوية  شائعة  انطلقت 
األخيرة حول انفصال كاظم الساهر عن 
بعدما  خاصة  سارة،  املغربية  خطيبته 
مبررًا  زفافهما  موعد  عن  الكشف  رفض 
ذلك بأن األمر خاص، على الرغم من أنه 
على  خطبته  خبر  بنفسه  وأعلن  سبق 

املسرح في مارس 2018.

كاظم الساهر يتفاجأ بوشم املعجبة 

القاهرة -الزمان
مرة   أول  زينة  املصرية  املمثلة  كسرت 
الصمت الطويل وتحدثت  عن تفاصيل 
قضيتها مع الفنان أحمد عز، وذلك في 
أول لقاء إعالمي لها على الشاشة منذ 

10 سنوات اجراه عمرو ديب.
و فاجأت  زينة الجميع وتحدثت بتأثر 
وقالت:  عز،  مع  فضيتها  عن  شديد 
 2012 عام  يونيو   15 يوم  »تزوجنا 
في حفل كبير بمنزل شقيقي، بحضور 
واقنعني  وأسرتي،  أسرته  من  أفراد 
القنصلية  في  مدنيًا  زواجنا  بتوثيق 
عدم  في  منه  رغبة  بأمريكا،  املصرية 

اإلعالن عن ارتباطنا حينها«.
وصفت  التي  الكلمة  هي  عمياء«  »ثقة 
لم  أنها  حتى  عز،  في  ثقتها  زينة  بها 
تفكر أو تشك في عدم توثيقه لزواجهما 
»الحقيقة  وتابعت:  معها،  اتفق  كما 
كان محل الثقة ، كان جيدًا جدًا، ال يترك 
فرضًا، يؤدي العمر والحج، حتى اآلن 
ال أصدق ما يحدث، ولم أجلس معه منذ 

بداية خالفاتنا«.
وقالت الفنانة انها اكتشفت حملها من 
عز في مارس 2013، ووضعت توأمها 
منه »عز الدين وزين الدين« في أكتوبر 
زينة  سافرت  حيث  العام،  نفس  من 
الخامس  شهرها  في  توأمها  لوضع 
شددت  زينة  أن  والالفت  الحمل،  من 
حملها  بخبر  سعيدًا  كان  عز  أن  على 

ولم  نتحدث  »لم  وقالت:  البداية،  في 
الحمل منذ زواجنا،  تأجيل  نتفق على 
في  الحمل  بخبر  سعيدًا  كان  الحقيقة 
البداية، ثم طلب مني التخلص منه، إال 
بالجنني،  االحتفاظ  على  صممت  أني 
لالنجاب  السفر  على  اتفقنا  هنا  ومن 

في أمريكا«.
وتابعت: »اتفق معي مع اعتزال الفن، 
واالستقرار في أمريكا مع التوأم، على 
ارسال  مع  فترة  كل  علينا  يتردد  أن 
منه  خوفًا  وذلك  شهريًا،  مصروفاتنا 

على معجباته«.
دخولها  منذ  تدهورت  بعز  زينة  عالقة 
أن  إال  الحمل،  من  الثالث  الشهر  في 
وضعها  بعد  كان  لها  الكبرى  املفاجأة 
إجراء  عز  منها  طلب  حيث  لتوأمها، 
بدأت  هنا  ومن  لهما،   ””” تحليل 
وصلت  حتى  بينهما،  تتفاقم  املشاكل 

للقضاء.
 10 عمرها  عز  ألحمد  زينة  حب  قصة 
سنوات بحسب ما اعترفت في برنامج 
»الحكاية«، الفتة إلى أنها تعرفت عليه 
في فيلم »مذكرات مراهقة« الذي كان من 
إال  فيه،  البطولة  دور  تجسد  أن  املقرر 
أنها اعتذرت عنه، ثم تطورت عالقتهما 
»الشبح«،  فيلم  في  مشاركتهما  بعد 
تدب  كانت  خالفات  أن  إلى  مشيرة 
ما  سرعان  أنهما  إال  فترة،  كل  بينهما 

يعودان لبعضهما مرة أخرى.

باريس-)أ ف ب( - تصدر خبر مصرع أسطورة 
للمحترفني  األميركي  السلة  كرة  دوري 
تحطم  حادث  في  امس  براينت  كوبي 
ثمانية  مقتل  الى  أدى  مروحية 
ابنته  بينهم  آخرين  أشخاص 
العناوين  عاما(،   13( جيانا 
ليس فقط في الواليات املتحدة 
بل في كافة أرجاء العالم. ولقي 
الدوري  بلقب  املتوج  براينت، 
بقميص  مرات  خمس  األميركي 

لوس أنجليس ليكرز إضافة 

ذهبيتني  الى 
أوملبيتني مع منتخب بالده، حتفه 

في  تقله  كانت  مروحية  تحطم  نتيجة  األحد 
كاالباساس، مدينة لوس انجليس جنوب والية 

كاليفورنيا.
إيلوسترايتد"  "سبورتس  مجلة  وخرجت 
الـ41 عاما الذي اعتزل  األميركية بصورة البن 
كاتبة  واألسود،  باألبيض   ،2016 عام  اللعب 

"كوبي براينت، 2020-1978".
"لوس أنجليس تايمز"،  وكتب بيل بالشك في 
"كيف  براينت:  تعشق  التي  املدينة  صحيفة 
مروحية.  أي  من  أقوى  كوبي  ذلك؟  يحدث 
الى  طار  مروحية.  الى  حتى  بحاجة  يكن  لم 
العظمة طيلة 20 عاما، حامال معه مدينة ُخِطَفت 
البالد على  من  اآلخر  الطرف  أنفاسها". وفي 
صحيفة  موقع  نشر  الشرقي،  الساحل 
"نيويورك تايمز" نبذة مطولة عن براينت 
مع  االستثنائية"،  "مسيرته  بـ  مشيدا   ،
وجهت  التي  االغتصاب  لتهمة  ذكره 
أن  قبل  كولورادو  في   2003 عام  لالعب 
في  غراي  جايسون  وكتب  الدعوى.  تسقط 
"وول ستريت جورنال" مقاال بعنوان  صحيفة 
نجم  أن  معتبرا  براينت؟"،  كوبي  يعني  "ماذا 

ليكرز السابق "جسد الشخص املهيمن )+ألفا+( 
في الرياضة املعاصرة".

لألفضل،  حقا،  +ألفا+  كان  امللعب،  "في  وتابع 
وأحيانا لألسوأ، في العظمة والهزيمة، مطالبا 
بحمل املباراة بأكملها على كتفيه عندما تكون 
األمور على املحك، وحتى عندما ال تكون كذلك 
بنفس  األوروبية  القارة  الحزن  وعم  بتاتا". 
القدر، السيما في إيطاليا حيث قضى براينت 
كان  الذي  والده  بصحبة  طفولته  من  جزءا 
"غازيتا ديلو  محترفا هناك. وخرجت صحيفة 
املأساة  أي  تراجيديا"،  "ال  بعنوان  سبورت" 
"تحدث  على  براينت  بقدرة  مذكرة  باإليطالية، 

اإليطالية بطالقة" أثناء إقامته في البالد.
ونشرت الصحيفة أيضا مقطع فيديو لبراينت 
بيستويا،  في  السلة  كرة  يلعب  الصغر  أيام 
صحيفة  استذكرت  وبدورها،  توسكانا. 
"كورييري ديلو سبورت" عشق براينت إليطاليا 
وكرة القدم حيث كان من مشجعي نادي ميالن، 
اإليطالي  واملنتخب  روما  أسطورة  عن  ناقلة 
"شرفا لي أن  فرانشيسكو توتي قوله أنه كان 

أتعرف على البطل األميركي".

وفي فرنسا، حيث عاش براينت لفترة وجيزة 
صحيفة  كرست  مراهقا،  كان  عندما  أيضا 
ملوت  صفحات  تسع  الرياضية  "ليكيب" 
النجم، أسفل صورة لبراينت ومن خلفه األفق 

الباريسية.
به  أدلى  لبراينت  "ليكيب" تصريح  واستذكرت 
السلة  "كرة  بأن  فيه  قال   2017 عام  للصحيفة 

وحدها ال تحدد شخصيتي".
األكثر  الرياضية  املجلة  "ماركا"،  وتحدثت 
بعد  واملجد"  "األلم  عن  إسبانيا،  في  شعبية 
مصرع براينت، فيما كتب روي وارد في صحيفة 
"ُينَهُك  األسترالية:  هيرالد"  مورنينغ  "سيدني 
االميركي  الدوري  ماراتون  من  الالعبني  معظم 
 82 بسبب  طاقاتهم  يستنفذون  أو  للمحترفني 
مباراة، باإلضافة إلى األدوار اإلقصائية +بالي 
أوف+، سنة بعد سنة"، مستطردا بأن كوبي كان 
أحد النادرين الذين خالفوا القاعدة ألنه "عمل 
كل  في  الوقوف  من  يتمكن  حتى  نفسه  على 
فريقه(،  )مباراة خار ملعب  الطريق  رحلة على 
كل إصابة، كل صافرة استهجان، كل تسديدة 

خاطئة وكل خسارة".

الذي  الحادث  أخرى  مرة  تكّرر  -الزمان   عمان 
 ، منذ سنوات  له  االنذار  املدني جرس  الدفاع  قرع 
واحدة  أردنية  أسرة  توفي ستة أشخاص من  حيث 

اختناقا في منزلهم في الكرك جنوب اململكة إثر 
استنشاقهم الغازات املنبعثة من مدفأة الغاز 

باملنزل أثناء نومهم، حسبما أعلنت مديرية 
الدفاع املدني في بيان أمس االول.
اإلعالمي  الناطق  عن  البيان  ونقل 
قوله  العمرو  إياد  املدني  للدفاع 
إن »كوادر اإلسعاف في مديرية 
تعاملت  الكرك  مدني  دفاع 
ستة  وفاة  مع  السبت  مساء 
واحدة  عائلة  من  اشخاص 
الغازات  استنشاقهم  إثر 

الغاز داخل  املنبعثة من مدفأة 
منزلهم بمنطقة سول« الواقعة في 

جنوب  كلم   118 الكرك  محافظة 
عمان.

وأضاف إن »فرق اإلسعاف قامت بإخالء 
وأطفالهم  واألب  األم  وهم  املتوفيني 
الكرك  مستشفيي  إلى  األربعة 

الحكومي واألمير علي العسكري«.

أسرة أردنية كاملة تقضي 
إختناقًا بغاز املدفأة


