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كرست صورة  العراق  التي حكمت  السابقة  السياسية  الطواقم 
عابرين من  كانوا  اغلبيتهم  ان  والسبب  املحتاج،  الضعيف  البلد 

َحَمَلة الحقائب املارة بالوزارات واملسؤوليات مرور الكرام.
ُعيد  ُعيد تكراره في االيام االخيرة بل أ  سؤال الضعف والقوة أ
بني  وسيطًا  العراق  يكون  أن  امكانية  عن  الحديث  عند  انتاجه 
ومصالحية  وتاريخية  حدودية  صلة  على  متخاصمتني  دولتني 

بالعراق هما ايران والسعودية .
لهم  نكون وسطاء  لكي  امكانات  من  عندنا  ماذا  قال  َمن  هناك   
مهام  من  ليست  الوساطة  اّن  قال  وبعضهم  ؟  املسموعة  الكلمة 
حكومة مؤقتة جاءت لترتيب البيت املتهاوي وإلنقاذ املركب الغارق 
بعد خمسة أشهر من احتجاجات سلمية عارمة صبغوها عنوة 
بالدماء. وطرف ثالث قال اَنّ العراق ال يليق به دور ساعي البريد 

كما تريد هذه الدولة أو تلك .
في توصيف وضع العراق، فإنه بما يمتلكه من ثروة عظيمة في 
املوارد النفطية الكامنة واملنتجة ومن ثروة التنوع الجغرافي في 
املوقع االستراتيجي فضاًل عن تميزه بالصلة الجغرافية الواسعة 
ايران وتركيا، يستطيع  هذا  اليوم هما  اقليميني  مع اهم العبني 
ُقدة تالقي املصالح  البلد الذي عصفت به الحروب أن يتحول الى ع
الكبرى بني الحلفاء أو بني الخصماء على حد سواء، بشرط أن 
نجيد كغيرنا من دول العالم بيع الخدمات والتسهيالت ، وان ال 
نقع تحت طائلة العوز واالنسحاق كوننا نحتاج اعادة بناء بلدنا .

 بإمكاننا ان نفتح ملف البناء بطريقة الثقة بالنفس وتحميل دول 
العالم املسؤولية االخالقية واملادية والتعاونية ، وأن نتتبع مساقط 
ُل مدرسة أو محطة أو مطار أو معمل  القنابل التي سقطت على ك
أو بيت في الحرب االخيرة ونطالب بتعويض ذلك ، وهي مهمة 
متأخرة اليوم كثيرًا، كون الطواقم السياسية التافهة التي حكمت 
َُقد ِخفِة وزنها وفراغها  العراق في السنوات املاضية كانت تعيش ع
أمام املحتل االمريكي الذي نّصَب معظمها أو  خضوعها لتبعية 
الذي  الشعبي  الحاصل  بسبب هشاشة  اخرى  عوامل خارجية 
سنوات  طوال  التحشيد  في  االعوج  السلوك  ،برغم  عليه  تتوافر 

الدم واالنتقام .
اليوم عبرنا أكثر من قنطرة وقد نخرج الى حافة االمان واالستقرار 
والنماء اذا لم تكن الخطوات االيجابية شهر عسل قصيرًا تتبعها 

سنوات بصل حارقة ومتربصة.
ُسلحًا بثقة عوامل القوة،  العراق يجب أن يكون وسيطًا مقتدرًا م
التوازن  عصا  كونه  املستحقة  جائزته  الطرفان  يمنحه  عندما 
ومكان االرتكاز ، ليس كما كّنا في املاضي أرضًا رخوة سهلة 

االختراق والتالعب .

من دفتر الفترة املظلمة
ولقد فّضلت جموٌع من الناس طائفيتها املريضة املتخلفة الهدامة 
، على وطنيتها الجميلة الطيبة البّناءة ، فمنهم من صار قندرة 
بائتة برجل خامنئي ، ومنهم من صار فرشاًة لتلميع بسطال 
أعظم علل ومصائب  واحدة من  لعمري هي  وتلك   ، أردوغان 
هذه األمة العظيمة الرائعة التي لم تقف على قدميها منذ سقوط 
بغداد العباسية املاجدة في السنة امليالدية الف ومائتان وثمان 
ومتوحشو  البشر  حثالة  أرضها  داست  حيث   ، وخمسون 
العثمانيني في كر  ثم  الصفويني  ، من هوالكو حتى  العصور 
وفر مع الصفويني القادمني من الشرق ، وبعدهم حّل االنكليز 
، وآخرهم األمريكان الذين وضعوها على مائدة القسمة ، مرة 
تقاتل  يشبه  الذي  بالخالف  وثالثة  بالتخادم  وثانية  بالتراضي 

املافيات حول صيد ثمني 
من  املظلم  املشهد  توسع   ، العرب  عني  بغداد  انطفأت  وحيث 
أرض دملون شرقًا حتى الرباط غربًا ، ومن الشام شمااًل حتى 

حّد الحبشة وما حولها جنوبًا .
في قلب األمة حطت حشود من اللقطاء والتائهني ومن تقيأتهم 
أمصارهم األصلية بفلسطني العربية ، وقبلهم كان املستعمرون 
الفرنسيون واألسبان والطليان ، وعندما انكنس املستعمر املعلن 
، حضر املستعمر اآلخر غير املحسوب الذي قوامه منا وبنا ، 
وتلك قصة مروعة أكملت كل ثقوب املنظر العليل الكئيب حالك 

السواد والسخام .
هي  انما   ، اليوم  العربية  البينية  والحروب  الخالفات  جلَّ  إنَّ 
معارك مدفوعة دفعًا طائفيًا غبيًا متخلفًا يكاد يخلو تمامًا من 
باب  تنشب في  التي كانت  تلك  أو حتى  اقتصادية  أية عوامل 
التنافس على قيادة األمة ، كما شاع في الخمسينات والستينات 

والسبعينات .
حدث هذا ويحدث بدعم واسناد من املستعمر األجنبي الذي لم 
يوفر طريقة قتل وتجهيل اال واستعملها ضدنا ، فمن تشجيعه 
لدكاكني وعمائم وفتاوى وخرافات املتدينني الكبار ، الى زرعه 
القنابل الكثيرة على الحدود عندما صار املقص بيمينه اآلثمة ، 
ويكفي أن تستقصي وتفتش في مالذات ومنابر الدول الغربية 
وخاصة بريطانيا الخبيثة الضارة ، حتى تجد عمائم وجماعات 
دينية شكاًل فقط ، وهي تحظى برعاية وحماية وسقاية ، وقد 
الدعاية واالعالم والتضليل  وضعت بخدمتها أكبر مؤسسات 

وافساد العقول واألرواح باملال وبباقي أدوات املزاد الكبير 
إن الحل العظيم هو في ثورة تنويرية علمية شاملة تعيد للعقل 
مكانته ، وقد يتشارك في صنعها الحاكم والناس ، ولن تجد 
فيها عربيًا غائبًا عن الوعي يسجد لعمامة أجنبية شريرة مقّملة 
شرقية كانت أو غربية ، لم تجلب له غير 
املستمر  الشامل  والدمار  البؤس  هذا 
بالذل واملهانة والرضوخ  املريض  والتلذذ 

والقنوط وسن اليأس العقلي املبكر  

لندن—بيروت- الزمان 
على  أجريت  الختبارات  أولية  نتائج  أظهرت 
دواء سمي "إس إن جي 001" أن هذا الدواء الذي 
يحّد  البريطانية  "سينايرجن"  شركة  تصّنعه 
اإلصابة  اتخاذ  إمكان  من  املئة  في   79 بنسبة 
ويقوم  حادًا.  شكاًل  املستجد  كورونا  بفيروس 
بروتني  على  بالتنّشق  يؤخذ  الذي  العالج  هذا 
في  يشارك  الذي  الطبيعي  بيتا"  "انتيرفيرون 

مقاومة اجلسم للفيروس.
وبّينت الدراسة التي أجرتها جامعة ساوثمبتون 
الذين  أولئك  أن  ومريض  مريض  مئة  على 
بنسبة  معّرضون  الدواء  هذا  بواسطة  عوجلوا 
حصلوا  الذين  اآلخرين  من  أقل  املئة  في   79
على عالج وهمي، ألشكال حادة من املرض، أي 

تلك املميتة أو التي تستلزم وضع جهاز تنّفس 
املرضى  أن  تبّين  كذلك  للمريض.  اصطناعي 
لديهم   "001 إن جي  "إس  بدواء  عوجلوا  الذين 
فرص شفاء أكبر مبرتني من الذين حصلوا على 
في   6( املرضى  من  ثالثة  وتوفي  وهمي.  عالج 
املنة( الذي حصلوا على عالج وهمي، بينما لم 
تسّجل أية حالة وفاة بني الذين عوجلوا بدواء 

"إس إن إن جي 001".
واعتبر املدير العام لشركة "سينايرجن" ريتشارد 
"تقدمًا  أن تشّكل  النتائج ميكن  أن هذه  مارسدن 
كبيرًا  تقدمًا  اخلالصات  هذه  تكون  وقد  مهمًا". 
في طريقة عالج فيروس كورونا، رغم أن الدراسة 
تتوّل  ولم  نسبيًا  محدودة  عّينة  على  أجريت 
الدراسة  هذه  مدير  أما  تدقيق.  جلنة  تقوميها 

ساوثمبتون  جامعة  في  التنفسّي  الطب  أستاذ 
البروفسور توم ويلكينسون فقال في بيان "هذه 
كامنة  إمكانات  ثمة  بأن  اقتناعنا  تؤكد  النتائج 
بالتنّشق  كعالج  بيتا  انترفيرون  لبروتني  كبيرة 
خالل  من  للرئتني،  املناعية  املقاومة  إلحياء 
حتسني احلماية، وتسريع التعافي وصّد تأثيرات 
املؤسس  الشريك  أما  سارس-كوف2-".  فيروس 
على  فشّدد  هولغيت  ستيفن  البروفسور  للشركة 
على  الرئتني  قدرة  إحياء  "يعيد  العالج  هذا  أن 
إبطال مفعول الفيروس أو كل حتّول فيه أو أي 
التهاب يشترك فيه أي فيروس آخر، كاإلنفلونزا 
في  يحدث  أن  كما ميكن  آر إس+  +في  وفيروس 

الشتاء في حال عاود كوفيد19- الظهور". 
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

وفاة أول طبيب بالفيروس في لبنان 
دواء  بريطاني يحّد بنسبة 79% من تفاقم كورونا

 هيفاء وهبي تكسر احلجر
بطائرة خاصة تنقلها الى مصر

 القاهرة -الزمان 
إلى  وهبي  هيفاء  اللبنانية  الفنانة  وصلت 
أزمة  بعد  ملصر  لها  زيارة  أول  في  القاهرة 
توثيق  على  النجمة  حرصت  وقد  كورونا، 
حلظة وصولها ملطار القاهرة بصور شاركتها 

مع محبيها.
طائرة  منت  على  القاهرة  ملطار  وصلت  هيفاء 
مبجرد  للكمامة  ارتدائها  الفتًا  وكان  خاصة، 
انتهاء  بانتظار  الوصول  لصالة  دخولها 
تكن  لم  بينما  املطار،  من  خروجها  اجراءات 

ترتديها خالل نزولها من الطائرة.
أيام  قبل  تأتي  للقاهرة  وهبي  هيفاء  زيارة 
على مع موعد جلسة النطق باحلكم في قضية 
إثبات زواجها من مدير أعمالها السابق محمد 
وزيري، املؤجلة من محكمة األسرة إلى يوم 28 
يوليو اجلاري، كما تتزامن مع اشتعال حرب 
تهديد  بعد  خاصة  الثنائي  بني  التصريحان 
وزيري عبر محاميه برفع دعوى قضائية ضد 

الفنانة بتهمة التشهير به واإلساءة لسمعته.
هيفاء  حصول  أكد  قد  كان  وزيري  محامي 
اجلديد  فيلمها  عن  كاماًل  أجرها  على  وهبي 
على  جنية،  مليون  وهو  أوروبا«،  »أشباح 
عكس ما أدّعت النجمة اللبنانية في شكواها 
لنقابة املهن التمثيلية، ونقابة املهن املوسيقية 
منتج  وزيري،  محمد  ضد  املصنفات،  وجهاز 
العمل، مطالبة بعدم عرض الفيلم، كما كشف 
عن نسخة من عقد هيفاء، ويحمل العقد نفس 
منها  املقدمة  الفنانة  بإقرارات  املقيد  الرقم 

ملصلحة الضرائب املصرية.
عن  باالستيالء  لوزيري  الفنانة  اتهام  وعن 
لوزيري  منها  توكيل  بواقع  جنية  مليون   63
عن التعاقد على أعمال فنية في مصر، طالب 
بتقدمي  اللبنانية  النجمة  املصري،  احملامي 
تعاقدها  ملقدمات  وزيري  استالم  يثبت  ما 
االعالنية  احلمالت  أو  الفنية  احلفالت  عن 
قائاًل:  مصر،  في  الدرامية  األعمال  بطولة  أو 
»حجم أعمال هيفاء وهبي في مصر في الفترة 
من 2017 إلى 2019 معروف وهو مسلسلني و 
12 حفلة فقط، فهل استحقت عليهم 63 مليون 

جنيه؟«.

لندن-)أ ف ب( - كشفت املمثلة األميركية 
أن  من  خافت  أن  سبق  أنها  هيرد  أمبير 
وفق  ديب،  جوني  املمثل  زوجها  يقتلها 
في  االثنني  ُعرَضت  شهادة  في  ورد  ما 
التشهير  دعوى  في  للنظر  جلسة  إطار 
"ذي صن"  املرفوعة من ديب ضد صحيفة 
الدفاع  وكالء  وأورد  لندن.  في  الشعبية 
ضمن  كشاهدة  هيرد  اسم  الصحيفة  عن 
الدعوى املرفوعة ضدها من ديب لوصفها 
رجل  بأنه   2018 نيسان/أبريل  في  إياه 
البالغة  املمثلة  واتهمت  زوجته.  يعنف 
الرابعة والثالثني ديب بأنه اعتدى عليها 
تهديدات.  إليها  ووجه  وجسديًا  لفظيًا 
وتدخل الدعوى أسبوعها الثالث ومبدئيا 

ًاألخير أمام محكمة لندن العليا.
شهرًا   15 بعد   2017 في  طالقهما  ومنذ 
من زواج عاصف، يتبادل جوني ديب )57 
عاما( واملمثلة أمبير هيرد )34 عاما( تهم 
سحبت  الطالق،  دعوى  في  ولكن  العنف. 
هيرد اتهامات لديب بالعنف فيما دفع لها 
األخير مبلغ سبعة ماليني دوالر تبرعت به 
البريطانية  الصحيفة  وتشير  جلمعيات. 
في مرافعتها الدفاعية إلى 14 حادثًا أظهر 
فيها ديب عنفًا ضد هيرد، في حني ينفي 
االتهامات،  هذه  عامًا   57 البالغ  املمثل 
ويقول إن هيرد هي التي كانت عنيفة معه.
هذه  أن  املكتوبة  هيرد  شهادة  في  وجاء 
أني  درجة  إلى  خطيرة  "كانت  احلوادث 
حال  في  أو  قصدًا  إن  يقتلني،  أن  خفت 
فقد السيطرة على نفسه". وردًا على سؤال 
هيرد  أكدت  لوس،  ايليانور  املمثل  وكيلة 
دوري  جسدي  لعنف  تتعرض  كانت  أنها 
"لقد  وأضافت  ديب.  من  ومتكرر  ومستمر 
هدد صراحة مرات غدة بقتلي وخصوصًا 
في نهاية عالقتنا". وتابعت أنه كان يحّمل 
"الوحش"  يسّميه  ملا  أفعاله  مسؤولية 
و"ليس إلى نفسه". وقالت "كان يتحدث عن 
األمر وكأنه يتحدث عن شخص آخر أو عن 
شخصية أخرى، وكأنه لم يكن هو من يقوم 

بكل هذه األمور".

بّرادات محبة.. مّجانا
لوس اجنليس-)أ ف ب( - على أحد أرصفة مدينة لوس أجنليس األميركية، 
رفوف هذه  "طعام مجاني"... وعلى  البيضاء  باألحرف  عليه  كتب  أحمر  بّراد 
كاحلليب  احملتاجني،  متناول  في  موضوعة  متنوعة  غذائية  مواد  الثالجة، 

والفواكه واخلضر واألجبان.
إنه واحد من تلك "البّرادات اجملتمعية" التي انتشرت في شوارع املدينة منذ 
مطلع متوز/يوليو الفائت ملواجهة اآلثار االقتصادية جلائحة كوفيد19- وما 

جَنَم عنها من ازدياد نسبة الفقر التي كانت أصاًل مرتفعة.
ليس لهذه البّرادات حّراس يراقبونها، وما ِمن انتظار في الطوابير أمامها، وال 
حاجة إلى ملء استمارات أو تقدمي طلبات. كل شخص ميكن أن يأخذ حاجته، 

على مدار الساعة.
املتطوعة  الناشطة  فريدجز"  كوميونتي  إيه  "إل  مبادرة  على  القائمة  وتقول 
مارينا فيرغارا لوكالة فرانس برس "حتى إذا احتاج شخص ما إلى أن يأخذ 
كل ما في البّراد، ويفرغه من محتواه، فلن يحاسبه أحد. تستطيع أن تأخذ 

رأس طماطم واحدًا، أو أاّل تضع في البراد سوى رأس طماطم واحد".
وقد وّزعت فيرغارا إلى اآلن سبعة بّرادات في املدينة وتعتزم نشر املزيد منها. 
أحياء  في  مجتمعية"  "جسور  بأنها  تصفها  التي  الثاّلجات  هذه  أن  وتشرح 

املدينة، تسّهل استفادة احملتاجني من "هذا النوع من املساعدات" الغذائية.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

علماء  نشر   - ب(  ف  جنيف,-)أ 
االثنني  العالم أجمع  فلكية من  فيزياء 
عن  الثالثة  باألبعاد  خريطة  أكبر 
أكثر  بعد حتليل  اإلطالق،  الكون على 
زائف،  وجنم  مجرة  ماليني  أربعة  من 
التوهج  فائقة  سماوية  أجرام  وهي 
وقال  الطاقة.  من  هائلة  كمية  تبعث 
الباحث ويل  العلماء وهو  أحد هؤالء 
"هذا  إن  ووترلو  جامعة  من  برسيفال 
البحث يقدم لنا ببساطة تاريخ توسع 
يومنا  حتى  األكمل  بالصورة  الكون 
ثمرة  تأتي  التي  اخلريطة  هذه  هذا". 
عاما  عشرين  من  أكثر  استمر  تعاون 
بني مئات العلماء من ثالثني مؤسسة 
باالستناد  أقيمت  العالم،  في  مختلفة 
أس  دي  لـ"أس  كوني  مسح  آخر  إلى 
أس" يحمل اسم "ذي إكستندد باريون 

سورفي"  سبكتروسكوبيك  أوسيايشن 
والية  في  تلسكوب  حول  بوس(،  )إي 

نيومكسيكو األميركية.
وبفضل األعمال النظرية الكثيرة التي 
أجريت على مر الزمن بشأن االنفجار 
إشعاع  مالحظة  إلى  إضافة  العظيم، 
خفيف  ضوئي  )إشعاع  الكون  خلفية 
خلفه االنفجار العظيم(، يعرف العلماء 
بدرجة كبيرة نسبيا تفاصيل اللحظات 
عمليات  كانت  الكون.  لنشأة  األولى 
اجملرات  على  أجريت  التي  القياس 
ومقاسات املسافات وفرت فهما جيدا 
خالل  حصل  الذي  الكون  لتوسع 

مليارات السنوات األخيرة.
وأشار كايل داوسون من جامعة يوتا 
إلى  املشروع  على  القائمني  أحد  وهو 
يزال  ال  كان  البيانات  في  "نقصا  أن 

الكون  نشوء  بني  الفترة  في  موجودا 
والعصر احلالي".

الكلية  الفلكية في  الفيزياء  وقال عالم 
بول  جان  لوزان  في  الفدرالية  الفنية 
كنيب "في 2012، أطلقت مشروع +إي 
ثالثية  خريطة  إعداد  بقصد  بوس+ 
األبعاد عن الكون تكون األكثر اكتماال، 
األولى  للمرة  رصد  أدوات  باستخدام 
هي اجملرات التي تشكل بصورة فاعلة 

النجوم وأشباه النجوم )الكويزار(".
املادة  من  خيوطا  اخلريطة  وتظهر 
ومواضع خواء حتدد بنية الكون منذ 
يتخطى  عمره  يكن  لم  حني  بداياته 

380 ألف سنة.
ستة  قبل  بالكون  املرتبط  وللجزء 
الحظ  اخلريطة،  في  سنة  مليارات 
واألكثر  األقدم  اجملرات  الباحثون 

زمنيا،  األبعد  للفترات  أما  احمرارا. 
ذات  األصغر  ركزوا على اجملرات  فقد 

اللون األزرق.
حتى  أي  الزمن،  في  أكثر  وللغوص 
العلماء  استعان  سنة،  مليار   11
أصبح  مجرات  وهي  بالكويزارات، 
في  الكتلة  الفائق  األسود  الثقب 
املادة  بفعل  فائق  توهج  ذا  الوسط 

املوجودة داخله.
الكون  توسع  أن  اخلريطة  وتظهر 
واستمر  معينة  مرحلة  في  تسارع 
أن  ويبدو  مذاك.  النحو  هذا  على 
الباحثني  وفق  ناجم  التسارع  هذا 
عنصر  وهو  سوداء،  طاقة  وجود  عن 
نظرية  سياق  في  يندرج  مرئي  غير 
آينشتاين بشأن النسبية لكن أصله ال 

يزال غامضا.

علماء من حول العالم ينشرون أكبر خريطة ثالثية األبعاد عن الكون
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جنمة أمريكية:كنت أخشى 
أن يقتلني جوني ديب


