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نحو  نزوع  الى  حتيل  استثنائية  اجراءات  انها  من  بالرغم 
 ، مكان  كل  في  البشر  على  مفروضة  كونية  طوارئ  قوانني 
تويتر  في  االجتماعي  التواصل  منصات  به  تقوم  ما  اّن  إال 
واملزيفة  املضللة  االخيار  تسميه  ما  مالحقة  في  وفيسبوك 
الوقوف  يستحق  جهد  املستجد  كورونا  بفيروس  اخلاصة 
عنده ، منهًا لزيادة حالة الهلع  والتضليل والتسويق لنظريات 
ومواقف المتت بصلة الى الواقع وقد تكون مكانها الطبيعي 

في سينما هوليوود . 
يبدو ان هناك جهدًا استثنائيًا في هاتني الشركتني األشهر 
في العالم للتصدي لالخبار التي جنهل مصادرها احلقيقية 
وتنتشر أسرع من اي خبر صادر عن زعيم او حكومة  وتتعب 
جديدة  اعالمية  صناعة  اّنها  كبرى،  وصحف  قنوات  عليه 
تأتي  كونها  بها  فرحا  االخير  العقد  في  العالم  كان  لالفراد 
االعالمية  االجهزة  احتكار  من  االنسان  حترر  سياق  في 
واحتكاراتها للبث كل شيء ان انقلب على الضد من الفوائد 

املرجوة ، وهذا أمر مثير بحد ذاته.
 لكن اجلهود املبذولة في فرز الصحيح من الزائف لم تكرس 
على  تشجع  التي  الكاذبة  والبيانات  االخبار  ملالحقة  سابقًا 
الكراهية واالنقسام والتناحر واحلروب بني الشعوب واالديان 
واملذاهب وحتى القبائل والعشائر . وال تزال مواقع الشبكة 
العاملية حتتفظ بصور الطيارين االمريكان الذين كانوا يوقعون 
نظامه  وليس  العراقي  الشعب  ضد  للغاية  بذيئة  بعبارات 
وهم  طائراتهم  حتملها  التي  الصواريخ  على  السياسي،  
 . العراق  في  ومدني  اغلبها خدمي  اهداف  لقصف  يتجهون 
إّن  ما جرى االصطالح عليه باحلقد التاريخي بني الشعوب 
ال يتشكل من فراغ ، واّنما هو عملية تصنيعية دقيقة  تنبري 
لها شركات دعاية واجهزة استخبارات من اجل بلوغ اهداف 
آثارًا عميقة  تترك  لكنها   ، القصيرة  آنية كاحلروب  قد تكون 
نحو  الدعوات  عالجاتها  في  تنفع  وال   ، البشرية  جسم  في 
شعارات  واعالء  الشعوب  بني  والسالم  الدولي  التضامن 

الدميقراطية وحقوق االنسان .
في  واحلكومية   والعامة   الفردية  االعالمية  الوسائل  جميع 
بني  العلنية  الشخصية  واملراسالت  احلرب  أو  السلم  زمني 
البشر يجب أن تكون في مرمى احملاسبة اذا دعا أي منها 
أنظمتها  وفساد  انحراف حّكامها  بدعوى  الشعوب  قتل  الى 

السياسية ، فاملفاضلة بني احلّكام عسيرة وصعبة أصاًل . 
الفضاء االفتراضي بات ملوثًا ومثقاًل بالنفايات السامة والبد 
من تنقيته ، تلك مهمة أصعب من فكرة اختراع وسيلة تواصل 

اجتماعي أو وسيلة إعالم عامة.

اب نصب مظفر النوَّ
وبشعره  العراقي  الشعبي  الشعر  في  يتكرر  ال  عمالق  يحتاج شاعر  هل 
ُشيَّد  ُ كل مواطن غيور إلى تزكية من العراقيني حتى ي الفصيح الذي يحفظه
لقامته البهيَّة نصٌب في مسقط رأسه مدينة الكاظمية املقدسة؟ وهل يا دولة 
رئيس الوزراء بحاجة إلى مراجعة سيرة مظفر النوَّاب الشعرية والنضالية 
وكفاحِه حتى آخر رمق من عمره ضد الطغاة والديكتاتورية؛ لكي توعز بإنجاز 
نصب ألبي عادل الذي تتمنى كل الدول العربية لو كان مولده على أراضيها؟ 
ُ بكفِّ النوَّاب اليسرى في  ألست أنت يا دولة رئيس الوزراء من كان يمسك
واستقبله  مرَّة  آلخر  العراق  زار  حني  جعفر«ع«  بن  موسى  جدِّه  مرقد 
الرئيس الراحل جالل الطلباني في قصره الرئاسي كصديق ورئيس دولة 
يعشق شعره حد البكاء؟ فلماذا هذا التهاون بإنجاز نصبه البهي وهو مازال 
يقارع شبح املوت بشجاعة نادرة في مشفى الشارقة؟ أليست هي فرصتك 
 ُ الثمينة إلسعاد الريل وحمد وعشاق النوَّاب في أصقاع العالم؟ كما أنَّ نصبه
بائس؛ وبوسعي جمع  إلى مؤتمر  إيفاد وزير  ثمن  الدولة  ميزانية  يكلف  ال 
تبرعات عشاقه ومريديه بمجرد نشر بوست صغير على  النصب من  ثمن 
صفحتي في الفيس بوك، ألوفِّر لكم تكاليف النصب ومايحيط به من حديقة 
ُقشت قصائده  غنَّاء، فهو الشاعر األبرز واألحب في نفوس الناس والذي ن
في ضمائر العراقيني والعرب وليس على صفحات قلوبهم فحسب. حتى 
الشاعر الوطني موفق محمد الذي أزاحوا أهالي الحلة ستارًا عن نصبه قبل 
أيام؛ وكان على نفقتهم الخاصة برغم عسر الحال؛ هذا الشاعر املوجوع 
شعر بالخجل املر وهو يرى نصبه الشاهق بينما حبيبه مظفر النوَّاب ال أحد 
يتذكره ويمأل قلوب العراقيني غبطة بنصٍب شاعري يشهق عاليا في مدينته 
الكاظمية. هي فرصتك املؤاتية لتخليد النوَّاب وهو يتنفس هواء أيامه األخيرة 
التي أدعو اهلل أْن تطول كثيرًا؛ فستخلَّد مع نصبه املضيء إذا أقدمت على 
هذه املبادرة التي سيباركها العراق من أقصاه إلى أقصاه، لن أطيل عليك 
يا دولة رئيس الوزراء، لكني أختم مقالي بهذه الصيحة للنوَّاب التي هزَّت 
عروش األنظمة الحاكمة قبل عشرات السنني وما زالت فرائصهم ترتجف إذا 

سمعوا همهمة ابن سليل امللوك مظفر النوَّاب وهو يهدر
 أنبيك عليًَّا

ما زالت شورى التجار 
ترى عثمان خليفتها 
وتراك زعيمًا سوقيا 

لو جئت اليوم 
لحاربك الداعون اليك 

وسموك شيوعًيا.
اللهم إني بلَّغت اللهم فاشهد.

حسن النواب

فنانة مصرية لزوجها:
ال أجد أفضل منك في فترة العزل 

لندن - الزمان 
في خطوة يتوقع أن تخفف من حدة 
انتشار فيروس كورونا حول العالم، 
مادة  إلى  حديثة  دراسة  توصلت 
حتمي األسطح من كورونا واجلراثيم 

ملدة تصل إلى ثالثة أشهر. 
من  املادة  هذه  تصبح  أن  وينتظر 

األسلحة اجلديدة حملاربة الوباء.
للجراثيم  مضاد  من  طبقة  حتمي   
فيروس  من  األسطح،  كل  على  ترش 
كورونا املستجد ملدة قد تصل إلى 90 
يوما، كما أظهرت دراسة متهيدية، ما 
قد يشكل سالحا جديدا في مكافحة 

وباء كوفيد19-.
التي أعدها باحثون  الدراسة،  ورأت 
ولم  األمريكية  "أريزونا"  جامعة  في 
يراجعها علماء آخرون بعد، أن كمية 
األسطح،  على  املتواجدة  الفيروس 
هذا  اجلراثيم  مبضاد  رشت  التي 
غضون  في   % 90 بنسبة  تراجعت 
عشر دقائق وبنسبة 9%99 % بعد 

ساعتني.
عالم  جيربا،  تشارلز  وأوضح 
اجلامعة  في  اجملهرية  البيولوجيا 
 "%%" لـ  للدراسة  الرئيسي  واملعد 
التطور  "هي  التكنولوجيا  هذه  أن 

الكبير املقبل في احتواء الوباء".
مهمة خصوصا  أنها  "أرى  وأضاف: 
مثل  بكثافة  املستخدمة  لألسطح 
التي  واحلافالت،  األنفاق  قطارات 
تعقم بانتظام لكن األشخاص، الذين 

يتعاقبون عليها يعيدون تلويثها".
 وتابع أن "هذه التكنولوجيا ال حتل 
العاديني،  والتعقيم  التنظيف  مكان 
الفاصلة  املراحل  في  حتمي  بل 
والتعقيم  التنظيف  عمليات  بني 

املنتظمة".
املادة،  اجلامعة  فريق  اختبر  وقد 
حملاربة  خصيصا  صممت  التي 
الفيروسات من قبل شركة "االيد بايو 

ساينس" ممولة الدراسة أيضا.
على  جتربتهم  الباحثون  وأجرى 
إي"،   229" البشري  كورونا  فيروس 
الذي يشبه في تركيبته وخصائصه 
املستجد،  كورونا  فيروس  اجلينية 
إنفلونزا  بأعراض  يصيب  لكنه 

طفيفة.
األسطح  لتغطي  املادة  وترش 
كل  العملية  تكرر  أن  على  اخملتلفة 
وحتدث  أشهر.  أربعة  إلى  ثالثة 
الفيروس  املادة تغيرا في بروتينات 

وتهاجم الطبقة التي حتميه.

اجلو  سالح  أطلق   - ب(  ف  واشنطن-)أ 
فضائية  طائرة  األحد  بنجاح  األميركي 
مسّيرة من طراز "اكس37- بي" من قاعدة 
من  مهمة  في  فلوريدا  في  كانافيرال  كاب 
ستخصص  أشهر  عدة  تستمر  أن  املقرر 

إلجراء جتارب علمية.
مصّغرة  بنسخة  أشبه  املسّيرة  والطائرة 
البرنامج  أن  علما  فضائي،  مكوك  من 
من  النوع  هذا  أخرج  األميركي  الفضائي 
العام  في  اخلدمة  من  الفضائية  املركبات 

.2011
املسّيرة  الفضائية  الطائرة  وستمضي 
سيتم  جتارب  إلجراء  املدار  في  أشهرا 

خاللها توجيهها عن بعد.
وبعيد اإلطالق اشاد وزير الدفاع األميركي 
بـ"سادس مهمة لطائرة اكس- مارك إسبر 

37 بي التي ميكن إعادة استخدامها".
أطلق  التي  الفضائية  الطائرة  إطالق  ومت 
مدارية"  اختبار  "مركبة  تسمية  عليها 
بواسطة الصاروخ "أطلس 5" عند الساعة 

14%9 صباحا )14%13 ت غ(.
وستضع الطائرة الفضائية في املدار قمر 
تسمية  عليه  أطلق  صغيرا  اصطناعيا 
إضافية،  أبحاث  إلجراء  "فالكونسات8-" 
وفق ما أوضحت وزيرة سالح اجلو باربرا 
الشهر احلالي،  باريت في وقت سابق من 
ذلك  قبل  كانت  مهمة  عن  تفاصيل  كاشفة 

مشروعا فائق السرية.
قوة  أيضا  ترأس  التي  باريت  وقالت 
املهمة "ستشهد  إن هذه  األميركية  الفضاء 

جتارب أكثر من أي مهمة سابقة".

 

وأوضحت أن التجارب ستتضمن: اختبار 
ومواد  البذور  على  اإلشعاعات  تأثيرات 
إلى  الشمسية  الطاقة  وحتويل  أخرى، 
إلى  موجات صغيرة ميكن حتويلها  طاقة 

األرض.
ويبلغ طول الطائرة تسعة أمتار وعرضها 

مع اجلناحني 5%4 أمتار.
ونشرت وزارة الدفاع صورا للطائرة لكنها 

مهماتها  عن  مفّصلة  معلومات  تكشف  لم 
التي  السابقة  رحالتها  وفي  وقدراتها. 
في  الطائرة  بقيت   2010 العام  في  بدأت 

املدار لفترات أطول.
وفي املهمة األخيرة التي انتهت في تشرين 
األول/أكتوبر أمضت 780 يوما في املدار، 
في  التي قضتها  التراكمية  الفترة  رفع  ما 

املدار إلى 2865 يوما.

روما - الزمان 
في  واخلبراء  العلماء  معظم  يعتقد 
إيطاليا، أن كوفيد 19 املستجد، يكاد 
يقترب من نهايته، وقد يختفي قبل 
ألن  خطره،  من  يحد  لقاح  اكتشاف 
بعد  يومًا  تضعف  بدأت  شراسته 
حاليًا،  بالفيروس  واملصابون  يوم، 
شهر،  قبل  أصابهم  عمن  يختلفون 
املركزة  للعناية  احملتاجني  وعدد 

منهم، هم أقل بكثير من السابق.
يؤكد هذا الرأي، املعهد البيولوجي 
املرموق »ماريو نيغري«، الذي ذكرت 
مصادره، أن احلصانة ضد الكوفيد 
19، أصبحت أكبر، لذلك، فمن املمكن 
أن يختفي في وقت قريب، حتى قبل 

العثور على لقاح ينهيه.
أن  أبحاث،  مراكز  تعتقد  ذلك،  مع 
اكتشافه  على  يعمل  الذي  اللقاح 
ميكن  الدول،  من  عدد  في  وإنتاجه 
آخر  فيروس  من  العدوى  مينع  أن 
مستقباًل. رأي حذر بهذا الشأن، عبر 
والشرايني  القلب  أطباء  أحد  عنه 
في  العامل  بوتسار«،  »فرنشيسكو 

مستشفيات  كبريات  من  واحدة 
روما، في حديث مع الوكالة الوطنية 
اليوم  »مرضى  اللبنانية:  لإلعالم 
من  املرضى  عن  متامًا  مختلفون 
ثالثة أو أربعة أسابيع، ألنهم عندما 
يشعرون بالعوارض يعاجلون فورًا، 
وال يتطلب دخولهم العناية الفائقة. 
بإمكانهم  اجلدد،  املرضى  معظم 
دون  من  اآلن،  منازلهم  إلى  العودة 
احلاجة إلى أجهزة تنفس صناعي، 

الوضع تغير متامًا.
املبكر  الكشف  إلى  ذلك  كل  يعود 

والوعي عند املواطنني«.
يجيب  الفيروس؟  يتفكك  بدأ  هل 
أعرف  »ال  بوتسار:  البروفسور 
أم  الفيروس،  تغير  إذا  صراحة 
مريض،  لكل  األجسام  مناعة  أن 
ننتظر  أن  علينا  تغيرت،  التي  هي 
جترى  التي  األبحاث  من  مزيدًا 
في  إننا  القول  ميكنني  لكن  حاليًا، 
عن  متامًا  مختلف  مرض  مواجهة 
منتصف  في  أصابنا  الذي  املرض 
شهر يناير«. وفي اسبانيا أكد وزير 

إيال،  سلفادور  اإلسباني،  الصحة 
بيدرو  واالبتكار،  العلوم  ووزير 
دوكي، أن هناك دراسة تؤكد أن نحو 
طوروا  اإلسباني  الشعب  من   5%
الكوفيد  لفيروس  مضادة  أجساما 
الدراسة  هذه  أن  إلى  وأشاروا   .19
الدراسات  أكثر  من  واحدة  تعد 
العالم،  في  طموًحا  املتخصصة 
محورية  بيانات  ستوفر  والتي 
السياسات  في  القرار  التخاذ 

الصحية العامة.
بأن  أفادت  الدراسة  أن  إلى  ولفتوا 
ملحوظا  جغرافيا  تباينا  هناك 
محافظات  في  أعلى  انتشار  مع 
اإليبيرية،  اجلزيرة  شبه  وسط 
املؤقتة  النتائج  استخالص  ومت 
بعد حتليل مؤشرات  الدراسة  لهذه 
ألفا   60 تعدادها  بلغ  عينة متثيلية 
أنحاء  جميع  من  شخصا  و983 
هذه  على  العمل  بدأ  وقد  البالد، 
الدراسة في الـ27 من أبريل املاضي، 
خالل  بها  االستمرار  املقرر  ومن 
ملوجات  حتسبًا  املقبلة  األسابيع 

أخرى محتملة من انتشار اجلائحة. 
من  عشر  الثالث  في  أنه  إلى  يشار 
سلفادور  الصحة،  وزير  قدم  مايو 
مشترك  صحفي  مؤمتر  خالل  إيال، 
بيدرو  واالبتكار،  العلوم  وزير  مع 
الرئيسية  املؤقتة  النتائج  دوكي، 
احلالة  حول  الوطنية  للدراسة 
وتشمل   ،)ENECovid19( الوبائية 
املوجة األولى من ثالث تشملها هذه 

الدراسة.
أنه  ودوكي،  إيال  الوزيران  وأكد 
تعد  فإنها  العينة،  لضخامة  نظًرا 
من  الدراسات  أكثر  من  واحدة 
أنحاء  جميع  في  طموًحا  نوعها 
وزارة  من  كل  أعدها  وقد  العالم. 
الثالث  كارلوس  ومعهد  الصحة 
مع  بالتعاون   )ISCIII( الصحي 
 )INE( لإلحصاء  الوطني  املعهد 
وأقاليم احلكم الذاتي، وتتيح معرفة 
اتصال  على  الذين  األشخاص  عدد 
بالفيروس أو كانوا على اتصال به، 
ومعرفة ما إذا كان يتم احلفاظ على 

احلصانة مبرور الوقت.

مادة تقي األسطح
من الفيروسات ثالثة أشهر 

 طائرة فضائية مسّيرة إلجراء جتارب في املدار

خمسة في املائة من األسبان كّونوا أجسامًا مضادة للفيروس 
علماء ايطاليا:كورونا بدأ يضعف وقد يختفي قبل اللقاح 

لقاهرة -الزمان 
ريهام  املصرية  الفنانة  احتفلت 
اخلامس  زواجها  بعيد  أمين 
رمزي،  شريف  الشاب  املمثل  من 
وشاركت متابعيها بصور مميزة 
وارفقتها  زفافهما،  حفل  من 
الرومانسية  شديدة  برسالة 

وجهتها لزوجها.
الصور:  كتبت معلقة على  ريهام 
 ،15-5-15 جدًا  املميز  »يومنا 
اتذكر هذا الصباح جيدًا، نحتفل 
اليوم بخمس سنوات من الزواج، 
أسعد  جعلتني  رمزي  شريف 
ومازالت  األرض،  على  امرأة 
أشعر أنني األكثر حظًا، وكل يوم 
جتعلني  أشياء  اكتشف  مازالت 
الذي  الشخص  مازالت  أحبك، 
عيد  األبد،  إلى  أحبه  أن  أريد 
صديقي  حبيبي،  سعيد  زواج 
في  روعة  األكثر  الزوج  املفضل، 
العالم، أفضل شريك حياة ميكن 

أي شخص أن يتمناه«.
زوجها:  مداعبة  وأضافت 
»مالحظة: ال يوجد شخص أفضل 
العزل«،  فترة  معه  ألقضي  منك 
حيث تلقت الفنانة الشابة تهاني 
ولزوجها  لها  متمنيني  متابعيها 

دوام السعادة واحلب.
ُيذكر ان ريهام تزوجت من شريف 
جمعتهما  حب  قصة  بعد  رمزي 
أعمالها  آخر  كواليس  في 
ُرزقت  وقد  »العراف«،  الدرامية 
و»ليليا«،   ،»« هما  بطفلني  منه 
وفضلت بعد ذلك التفرغ ألسرتها 
صرحت  كما  الفن،  عن  وابتعدت 
عن  ابتعادها  أن  مرة  من  أكثر 
رغبتها  على  بناء  جاء  التمثيل 
من  بطلب  وليس  الشخصية 
زوجها، في الوقت الذي اعترفت 
ترحيبًا  القى  القرار  هذا  أن  فيه 

قويًا من رمزي.

ندن -الزمان 
بدأت  التي  "كورونا"  جائحة  تستطع  لم 
والتي  الصينية،  ووهان  من  قصتها 
وجبة  إلى  خاللها  االتهام  أصابع  أشارت 
ون عن  اخلفافيش، أن جتعل الصينيني يكفُّ
تناول املأكوالت الغريبة، كما ال يزال املطبخ 

الصيني يحفل بكل جديد.
هونغ  في  املثلجات  لبيع  محل  ابتكر  فقد 
ج له باسم  كونغ نوعًا جديدًا من منتجاته روَّ
للدموع"، حسبما  املسّيل  الغاز  كرمي  "آيس 

ذكرت "سكاي نيوز عربية".
النكهة  صنع  أنه  احملل  صاحب  وذكر 
دعمه  عن  تعبيرًا  كرمي  لآليس  الغريبة 
أراد  أنه  موضحًا  والدميقراطية،  للحرية 
عدم  عليهم  بأن  الناس  يذّكر  شيء  تقدمي 

فقدان شغفهم.
وتشّكل حبوب الفلفل األسود املكّون الرئيس 
لآليس كرمي اجلديد، ما مينح شعورًا بالغاز 
ل للدموع الذي استوحيت منه الفكرة. املسيِّ

لطيور  السنوي  اإلحصاء  يغيب   - ب(  ف  )أ  ندن%- 
مرة  ألغي  بريطاني  ملكي  تقليد  وهو  امللكي،  البجع 
وباء  بسبب  السنة  هذه  قرون،  تسعة  في  واحدة 
كوفيد19-، على ما أعلنت وسائل إعالم بريطانية األحد.
ومنذ 1186، ميلك العاهل البريطاني قانونا كل طيور 
عام، يجوب  كل  البالد. وفي  في  الطليقة  امللكي  البجع 
شخص متخصص مع مساعدين له نهر التيمز على منت 

قوارب مسطحة للتأكد من وضع هذه الطيور.
ملكية،  شعارات  عليها  حمراء  ببزات  هؤالء  ويرصد 
مقاساتها  ألخذ  بها  وميسكون  البجع  طيور  صغار 

ووزنها والتأكد من صحتها.

غير أن هذا الطقس التقليدي سيلغى هذا العام بسبب 
"عدم القدرة على التنقل بأمان مع احترام مبادئ التباعد 
تلغراف"  "ذي  صحيفتا  أفادت  ما  على  االجتماعي"، 

و"مايل أونالين".
هذه  على  الرد  عن  باكينغهام  قصر  أوساط  وحتفظت 
واعدة  برس،  فرانس  وكالة  سؤال  على  ردا  املعلومة 

بإعالن رسمي في وقت الحق من األسبوع.
إلحصاء  أساسا  املقرر  "املوعد  إن  قائال  القصر  وعلق 
طيور البجع امللكي هو بني 13 متوز/يوليو و17 منه، 
بني سانبري-أون-تيمز )في غرب لندن( وأبينغدن )قرب 

أكسفورد(".

آيس كرمي
مسّيل للدموع

إلغاء إحصاء طيور البجع امللكي
في بريطانيا 
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