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الباشا أم العميل؟!
كم أنت أيها الزمان صاحب وجوه ووجهات نظر وأحكام كثيرة...

ما  منها  صباح.  أبا  يا  عنك  األحاديث  مئات  ورويت  الكتب  عشرات  كتبت 
خونك، ومنها ما حاول أن ينصفك، ونعود اليوم لنقرأ من أشاد بك وبوطنيتك 

وعروبتك وبإخالصك وحكمتك.
لقد كانوا يكنونك بالباشا، وهو تعظيم لقدر ومسؤولية وأعمال، ثم عاد نفر 
آخر ليهينك ويقتلك ويقطعك إربًا إربًا ويرميه للكالب. ولم ينته الزمن إلى ذلك 

فعاد من يترحم عليك ويعتذر عن ما جنته ايادي حاقدين غوغاء.
أين نحن من هذه املعمعة في احلكم على نوري سعيد رئيس وزراء العراق؟!

وأفعاله، هو ضرورة  أقواله  إنسان، في  للحكم على  املبادىء األساسية  من 
األخذ باالعتبار  ظروف الزمان واملكان إلى جانب ذاتية ذلك اإلنسان سواء 

في خلقه أو وعيه.
وبغض النظر عن اختالفات وجهات النظر في شخص نوري سعيد، سواء 
الباشا أو العميل، فإن ما يجب أن يهمنا نحن العراقيني هو عبرة التاريخ التي 
تنير لنا دربًا في احلياة، ونحن نعيش اليوم الهرج واملرج بعد أن سالت دماؤنا 
أنهارًا وهجر أبناؤنا أفواجًا ودمرت دورنا ومزارعنا ومصانعنا ونهبت أموالنا 

وثرواتنا. ولم نعد نفخر مباض، وال نفرح بحاضر وال نستهدي مبستقبل.
والغفلة  وعي  والال  اجلهل  إنه  واليوم؟  األمس  حال  في  يشترك  الذي  ما 
واالنفعال والال رحمة االنسانية وعدم حتكيم العقل والطمع واجلشع وغياب 

الشعور باملسؤولية الوطنية.
لقد بدأ نوري سعيد، العراقي األصل والبغدادي الوالدة عام ١٨٨٨، حياته في 
عائلة سعيد أفندي متوسطة احلال. تعلم في بغداد وإسطنبول وتخرج ضابطًا 
من األكادميية احلربية فيها، ومن ثم ليكمل تخصصه العسكري في األركان 
عام ١٩١١. وكان منذ صغره قد استهوته السياسة وعروبة العراق، فانخرط 
في صفوف امللك فيصل أبان الثورة العربية الكبرى، وشارك في تأسيس أول 
األمم  تأسيس عصبة  في  كما شارك   ،١٩٢٢ عام  العراقية  للحكومة  مجلس 
املتحدة وجامعة الدول العربية، التي كان يطمح أن يكون مقرها في بغداد وأن 

يكون هو رئيسًا لها.
وفي غضون أربعة قرون شارك في تشكيالت أربعة عشر وزارة عراقية.

املتغيرات  مع  التعامل  في  ودهاؤه  السياسي  نبوغه  ذلك  على  ساعده  لقد 
ومؤامرات  اآلخرين  أطماع  عن  ناهيك  اخملتلفة،  والظروف  والتناقضات 
احلساد واألعداء من أهل الديرة واجليران، سيما في أزمان احلروب العاملية 

وقيام الدولة "اإلسرائيلية، ونهوض املارد الشيوعي واكتشاف النفط.
ودياناته  قومياته  العراقي في  الشعب  كتل  الذاكرة  أن نستحضر في  علينا 

ومذاهبه ودرجات تعلمهم وتباين ثقافاتهم.
سرحت في خيالي وأنا أتابع مقابلة مع الناشطة اليسارية "جنية الساعدي" 
وما قامت به، واعتقاالتها وما روته من مشاهد عن اجملتمع العراقي وحكوماته.
تذكرت انقالب وثورة الرابع عشر من متوز عام ١٩٥٨ وما حل بالعائلة املالكة، 
وأحداث الشواف، وإعدام عبدالكرمي قاسم، ومقتل عبدالسالم عارف، وخلع 
عبدالرحمن عارف وتنحية احمد حسن البكر وشنق صدام حسني! وما آلت 

اليه أمور العراق منذ الغزو واالحتالل.
إنها مشاهد ال تناسبها إال ألوان الدم واحلداد!!

خوالي  نتذاكر  واسالميون  وقوميون  شيوعيون  السن،  كبار  اليوم،  جنلس 
األيام... نتسامح أحيانًا، ونتعصب أحيانًا أخرى... ثم 

ال زلنا منضي، لألسف، في زرافات فرادى!

د. نزار محمود
برلني

جنالء بدر تعرض نتيجة فحصها بعد السعال الناشف

ستوكهولم-)أ ف ب( - توّجت جائزة نوبل للفيزياء 
التي أعلنت الثالثاء روادًا ثالثة في مجال البحوث 
من  مناطق  وهي  السوداء"،  بـ"الثقوب  املتعلقة 
جسيمات  ألي  ميكن  ال  فائقة  جاذبية  ذات  الكون 
اإلفالت منها، هم البريطاني روجر بنروز واألملاني 

راينهارد غنزل واألميركية أندريا غيز.
وفاز بنروز )89 عامًا( باجلائزة الشهيرة الكتشافه 
صلب  تنبؤ  مبثابة  هو  أسود  ثقب  ل  "َتَشكُّ أن 
 68( غنزل  أن  حني  في  العامة"،  النسبية  بنظرية 
"الكتشافهما جسمًا  كوفئا  عامًا(   55( وغيز  عامًا( 
على  مجّرتنا"،  وسط  في  الضخامة  فائق  مدمجًا 
أسماء  إعالنها  خالل  التحكيم  جلنة  أوضحت  ما 
رابع  غيز  أندريا  وباتت  ستوكهولم.  في  الفائزين 

الفئة  وهي  للفيزياء،  نوبل  بجائزة  تفوز  امرأة 
بني جوائز  النساء  من  عدد  أقّل  فوز  التي شهدت 
قيمة  نصف  على  بنروز  وحصل  السّت.  نوبل 
تقاسم  بينما  دوالر،  مليون  نحو  البالغة  اجلائزة 
أوضحت  ما  على  الثاني،  النصف  وغيز  غنزل 
وتشّكل  ستوكهولم.  في  للعلوم  امللكية  األكادميية 
ألغاز  أحد  الضخامة  الفائقة  السوداء  الثقوب 
خصوصًا  الغموض  ويكتنف  الفلكية،  الفيزياء 
من  الكثير  ويتمحور  احلجم.  هذا  بلوغها  طريقة 
ل هذه  دراسات الفيزياء الفلكية املعاصرة على َتَشكُّ
الثقوب. ويعتقد العلماء أنها تلتهم بسرعة فائقة 
كل الغازات املنبعثة من اجملّرات الشديدة الكثافة 

التي َتحوطها.

فرقة  كسبت   - ب(  ف  اجنليس-)أ  لوس 
امس  رسميًا  زبلني"  "ليد  الشهيرة  الروك 
قبل ست  انطلقت  التي  القضائية  املعركة 
كانت  كاليفورنيا  من  فرقة  مع  سنوات 
تتهمها بسرقة أغنية "ستيرواي تو هافن" 
الشهيرة التي حققت جناحًا عامليًا واسعًا 

بعد طرحها في العام 1971.
الواليات  في  العليا  احملكمة  وشّكلت 
الفرقة  أما  األخيرة  الفرصة  املتحدة 
األحكام  نقض  طلب  رّدت  لكنها  املّدعية، 
أصبحت  وبالتالي  القضية،  في  السابقة 

أن  على  تنّص  نهائية، وهي  األحكام  هذه 
التي  األغنية  هذه  مؤلفة  هي  زبلني"  "ليد 

دّرت عليها ماليني الدوالرات.
سان  في  استئناف  محكمة  وكانت 
فرانسيسكو أّيدت في آذار/مارس الفائت 
البداية  محكمة  أصدرته  الذي  القرار 
واعتبرت   2016 عام  أجنليس  لوس  في 
مبوجبه أن حلن "ليد زبلني" الشهير ليس 
منقواًل عن أغنية "توروس" التي تعود إلى 
فرقة "سبيريت" املوسيقيةالبريطانية التي 
العشرين  القرن  ستينات  في  قائمة  كانت 

بشهرة  حتظ  لم  لكنها  تقديرا،  والقت 
واسعة.

"ليد  جنَمي  أن  يومها  القضاة  ورأى 
زبلني"املغني روبرت بالنت وعازف الغيتار 
على  مّطلعني  بالفعل  كانا  بيدج  جيمي 
أن  اعتبروا  لكنهم  "سبيريت"،  فرقة  أغنية 
اجلهة املدعية التي كانت تطالب بتعويض 
و13  دوالر  ماليني  ثالثة  بني  ما  يتراوح 
لم  املؤلف،  حقوق  امتالكها  نظير  مليونًا 
ُتثبت أن عناصر أن ثمة "تشابهًا جوهريًا" 
"ستيرواي  ومقّدمة  "توروس"  عناصر  بني 

تو هافن" التي تستغرق دقيقتني.
راندي  "سبيريت"  فرقة  عازف  يتقدم  ولم 
وولف بأي شكوى أمام القضاء قبل وفاته 
الصحافي  لكن   .1997 العام  في  غرقًا 
إرثه  إدارة  عن  املسؤول  سكيدمور  مايكل 

تولى رفع دعوى في العام 2014.
يقول  دائمًا  كان  الراحل  العازف  لكّن 
إن  صحافية  أحاديث  وفي  منه  للقريبني 
"سرقة"،  نتيجة  هي  هافن"  تو  "ستيرواي 
إلى  نظرًا  عنها  تعويضًا  يستحق  وإنه 

كونه مؤلفها.

القاهرة -الزمان
من  جزًء  كورونا  فيروس  اخبار  باتت 
الفنانة  الفنانيني ، حيث تعرضت  اخبار 
املصرية جنالء بدر لوعكة صحية مؤخرا، 
ما  وهو  شديدة،  "كحة"  من  عانت  حيث 
بفيروس  إصابتها  حول  للقلق  دفعها 

"كورونا".
جنالء خضعت ملسحة فيروس "كورونا"، 
حسابها  على  التحليل،  نتيجة  ونشرت 
والتي  "انستجرام"،  موقع  على  اخلاص 

جاءت "سلبية".
اعمل  مره  "أول  كتبت:  املصرية  الفنانة 
طلعت  لله  احلمد  و   covid 19 حتليل 
 nnnnnnnn سليمة النتيجة

سالبه".
وبعد  ناشفة  كحة  عندي  "كان  وأضافت: 
لله  احلمد  كلها..  واالشاعات  التحاليل 
طلعت حساسية صدرية .. خلوا بالكم و 

ربنا يحفظكم من كل شر".
يذكر أن الفنانة املصرية جنالء بدر كانت 
املاضي  رمضان  موسم  في  شاركت  قد 
الفنان  بطولة  "الفتوة"  هما  مبسلسلني 
بطولة  "البرنس"  ومسلسل  جالل،  ياسر 

الفنان محمد رمضان.

لندن -الزمان
من  لندن،  كوليدج"  "كينغز  باحثو  حذر 
تكون  أن  ميكن  "مفاجئة"  أعراض  عدة 
عالمات إنذار مبكرة للفيروس.فيما درس 
في  الباطني  الطب  قسم  من  باحثون 
مناعة  تعزيز  في  الزنك  دور  ميشيغان، 
اجلسم ضد األمراض، وكشفوا أنه مركب 
"ضروري للوظائف اخللوية املتعددة مبا 

في ذلك املناعة".
لوحظ  العلمية،  املراجعات  إلى  وبالنظر 
أن مكمالت الزنك تساعد األشخاص الذين 
والتهابات  الرئوي  االلتهاب  من  يعانون 
البرد.  ونزالت  احلادة  التنفسي  اجلهاز 

الزنك  "مكمالت  أن  الباحثون  وأضاف 
كانت فعالة في تقليل حاالت العدوى لدى 
"فعال  الزنك  أن  وأوضحوا  السن".  كبار 
وتوليد  التأكسدي  اإلجهاد  تقليل  في 
معهد  والحظ  االلتهابية".  السيتوكينات 
إلى  يصل  ما  أن  أملانيا  في  املناعة  علم 
نقص  من  يعانون  البالغني،  من   30n
خلطر  الفرد  يعرض  ما  املعدن،  هذا  في 
إدارة  ووجدت  برد.  بنزلة  لإلصابة  أكبر 
أن  فنلندا،  في هلسنكي،  العامة  الصحة 
مكمالت الزنك ميكن أن تساعد في تقليل 

مدة نزالت البرد.
 COVID وباستخدام بيانات من تطبيق 

قائمة  الباحثون  أنشأ   ،  Symptom
باألعراض األكثر شيوعا التي أبلغ عنها 
بعد  األولى  السبعة  األيام  في  املرضى، 

ظهور املرض.
بالبحث  "انشغلنا  الباحثون:  وأوضح 
عن األعراض املبكرة لـ "كوفيد19-" حقا، 
ملساعدتنا  ضرورية  املعلومات  هذه  ألن 
في  الفيروس  انتشار  وقف  على  جميعا 
اكتشاف  من  متكنا  وإذا  املقبلة.  األشهر 
وقت  في  األعراض  على  بناء  احلاالت 
بدء  على  قادرين  الناس  فسيكون  أقرب، 
عزل أنفسهم في تلك األيام القليلة األولى، 
للفيروس".  العرضي  االنتشار  ووقف 

اإلنذار  عالمات  أكثر  من  اثنتان  وتتمثل 
املبكر إثارة للدهشة، التي ُكشف عنها في 
الصداع واإلرهاق.وأوضح  الدراسة، في 
جامعة  من  خانا،  راجيش  الباحث 
األمريكية،   املتحدة  الواليات  في  أريزونا 
فيروس  انتقال  نصف  من  يقرب  ما  أن 
األعراض،  ظهور  قبل  يحدث  كورونا 
مشيرًا إلى أن 40n من اإلصابات تكون 
من  "كان  خانا:  وأضاف  أعراض.  بال 
االنتشار  سبب  يكون  رمبا  أنه  املنطقي 
الشعور  عدم  كورونا  لفيروس  املستمر 
باملرض في املراحل املبكرة ألنه ال يوجد 
ذلك يحدث عن طريق  أن  إلى  الفتًا  ألم"، 

الذي  كورونا  فيروس  بروتني  ارتفاع 
ُيسكت مسارات إشارات األلم في اجلسم.
الشائك  البروتني  أن  العلماء  وأثبت 
يستخدم  اجلديد  كورونا  لفيروس 
لألجنيوتنسني  احملول  اإلنزمي  مستقبل 
كما  اجلسم،  لدخول  البشرية  للخاليا 
أن  إلى  سابقًا  ُنشرتا  دراستان  أشارت 
"نيروبيلني  يسمى  آخر  مستقباًل  هناك 

1"، هو مستقبل ثاٍن لفيروس كورونا.
درسوا  البحثي  وفريقه  أنه  خانا  وذكر 
البروتينات  من  معقدة  مجموعة 
األلم  مبعاجلة  تتعلق  التي  واملسارات 
نيروبيلني،  مجرى  اجتاه  في  يقع  الذي 

قائاًل: " أدركنا أن هذا قد يعني أن بروتني 
السنبلة املوجود بفيروس كورونا أيضًا 
رمبا يكون متورطًا في نوع من معاجلة 
بياناتنا  "ُتظهر  الباحثون:  وقال  األلم". 
هي  شيوعا  األكثر  املبكرة  األعراض  أن 
والتعب   )82٪( الصداع  الواقع  في 
)٪72( - وهذا هو احلال بالنسبة جلميع 
الفئات العمرية. وفقط 9n من البالغني 
تتراوح  الذين  "كوفيد"،  بـ  املصابني 
يعانوا  لم  عاما  و65   18 بني  أعمارهم 
لروسيا  وفقا  التعب".  أو  الصداع  من 
املستويات  هذه  من  الرغم  وعلى  اليوم. 
األشخاص  من  فقط   1٪ أن  إال  العالية، 

الذين أبلغوا عن التعب أو الصداع عبر 
اختبار  إلى  األمر  بهم  انتهى  التطبيق، 

اإلصابة بفيروس "كوفيد19-".
وأضاف الباحثون: "في حني أن الصداع 
لدى  شائع  بشكل  موجودان  واإلرهاق 
"كوفيد19-"  بـ  املصابني  األشخاص 
فمن  األخرى(،  األعراض  جانب  )إلى 
من  أي  وجود  يكون  أن  املرجح  غير 
مؤشرا  وحده  كليهما  أو  األعراض  هذه 
حقا،  الدهشة  يثير  ال  وما  املرض".  على 
وفقدان  املستمر  والسعال  احلمى  أن 
لـ  قوية  مبكرة  مؤشرات  كانت  الرائحة 

"كوفيد19-".

نوبل الفيزياء لثالثة خبراء في مجال  الثقوب السوداء

فرقة روك شهيرة تكسب املعركة القضائية حول اغنية

املمثل  على  ُعثر   - ب(  ف  نيويورك-)أ 
جيفرسن  توماس  األسود  األميركي 
مقتواًل  الفائت  االسبوع  نهاية  في  بيرد 
بالرصاص في أتالنتا )والية جورجيا(، 
مقدمهم  وفي  وأصدقاؤه  زمالؤه  ونعاه 
اخملرج سبايك لي الذي استعان به في 
عدد من أفالمه. وقال ناطق باسم شرطة 
إن  برس  فرانس  لوكالة  اإلثنني  أتالنتا 
عناصر الشرطة عثروا على املمثل البالغ 
في  عدة  برصاصات  مقتواًل  السبعني 
ظهره في وقت مبكر من صباح السبت 
في جنوب غرب املدينة. وحتقق الفريق 
الطبي افور وصوله إلى املكان من وفاة 
في  حتقيقًا  الشرطة  وفتحت  جيفرسن. 
القضية لكنها لم توقف أي شخص بعد.
كبيرة  بخبرة  يتمتع  جيفرسن  وكان 
كممثل مسرحي، لكنه لم ينل فرصته في 

اخلامسة  في  وهو  متأخرًا  إال  السينما 
اخملرج  عليه  عرض  عندما  واألربعني 
فيلمه  في  ثانويًا  دورًا  لي  سبايك 
فيلم  أيضًا في  ثم تولى دورًا  "كلوكرز". 
أن  ذا باص"، قبل  أون  "غت  له هو  آخر 

يستعني به مخرجون آخرون.
في  شارك  أيضًا،  لي  سبايك  وبإدارة 
"شيز  مسلسل  آخرها  أخرى،  مشاريع 
 )2017-2019( إيت"  هاف  تو  غوت 

وفيلم "تشاي-راك" )2015(.
بأنه  جيفرسن  لي  سبايك  ووصف 
على  األحد  إياه  نعيه  في  صديقه، 

"إنستغرام"، معربًا عن حزنه ملقتله.
معه  مّثل  الذي  بيرس  وندل  املمثل  أما 
"بيرد  أن  فكتب  باص"  ذا  أون  "غت  في 
ومبدعًا  وهادئًا  وطريفًا  شجاعًا  كان 

ومعّبرًا".

أوسكار  جائزة  احلائزة  املمثلة  وكتبت 
أحّبت  "لقد  تغريدة  في  ديفيس  فيوال 
كثيرًا العمل معك يا بيرد. كم كنت ممثاًل 
انتهت  حياتك  لكون  آسفة  أنا  ممتازًا. 

على هذا النحو".

القاهرة- الزمان 
كشف النجم  الكوميدي املصري محمد هنيدي عن 
امنيته الضائعة في ان يصبح ضابط شرطة وقال 
تقدمي  أخيرة"،  "كلمة  برنامج  حلقات  أولى  في   ،
اإلعالمية املصرية مليس احلديدي، والذي عرض 
دون حتقيق  حال  قامته  قصر  ان  عبر شاشة  أم 

حلمه .
وحتدث هنيدي في البرنامج عن العديد من األمور 
احللقة،  على  الفكاهة  روح  وسيطرت  الفنية، 
خاصة أن هنيدي ميتلك خفة ظل نشاهدها دائًما 
الـ"تيك  ان :والدى بيقلدونى في  في أعماله.وقال 
عجبتنى  حاجة  وأكتر  بينزلوها،  مش  لكن  توك" 
نعيمة  خالتى  مشهد  عملوا  ملا  كانت  منهم 
وحاجات في وش إجرام.وكشف انه : هربت من 
عادل  الزعيم  مع  أمثل  عشان  التليفزيون  مبنى 
إمام.وقال انه يحب السينما أكتر من التليفزيون 

ألن عنصر الوقت في التنفيذ أقل، وهي لها متعة 
خاصة.

 : له  قال  شاهني  يوسف  اخملرج  ان  عن  وكشفت 
"بياع لبنوحتدث  انت هتبقى فنان بس متبقاش 
النيل  في  هغرق  كنت    ، قائاًل  الغرق  واقعة  عن 

يا  "يانا  فيلم  في  ودنيا سمير غامن  أنا  كدة  قبل 
جنانا. وربنا  رهيبة  مخاطرة  كانت  خالتي".. 
من  زملكاوي  أنا  قال:  الرياضي  اجتاهه  وحول 
هينبسط،  الزمالك  يشجع  عايز  واللي  زمان 

واحترم اللي يشجع األهلي.

العثور على ممثل أميركي
مقتوالً بالرصاص

هنيدي:قصر قامتي حال دون
حتقيق أمنيتي
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حتذير من أعراض تسبق االصابة بكورونا والزنك يعزز املناعة

لو ُعدنا الى القرارات التي صدرت بشأن تشكيل 
لجان  أو  حقائق  تقصي  لجان  أو  تحقيق  لجان 
لدراسة مقترح أو تطوير مرفق معين في السنوات 
الى  ذاته  يحتاج  هائل  كم  على  لحصلنا  االخيرة، 
المهمل  من  المتحقق  ومعرفة  لفرز  اللجان  مئات 
ساقتها  التي  القرارات  مصير  من  والتثّبت  منه، 

اللجان الى جهات أعلى منها.
االداري  الحكومي  الترهل  سلّم  في  قامت  ولو 
للجان  عامة  مديرة  أو  عامة  مؤسسة  المعروف 
يبرر  ما  لعمل موظفيها  أولية  مواد  لها من  لكان 
وجودها، وربما نجد من يقترح تحويلها الى حقيبة 
وزارية تعنى باللجان وما خلّفته وراءها من طبقة 
ثقيلة من التسويف والتستر واالستهالك والفساد، 

عاد بشتى انواع الضرر على المصلحة العامة.
تشكيل لجنة هو مسؤولية وطنية في سياق الحقوق 

والواجبات، وليس عملية اشغال مساحة شاغرة.
تحتاج  مقترحات  الى  استناداً  تقوم  اللجان  معظم 
والنمو.  والتصويب  والمشورة  بالرأي  التعضيد 
وتكون النيات المصاحبة سليمة في مبادىء االمر 
من اجل االفادة من مسارات تنظيمية لالدارة، لكن 
تحت  الوزارية  المناصب  في  السريعة  التبدالت 
لواء المحاصصة ، تجعل ملفات اللجان في طي 
النسيان، وكأّن الدوائر والوزارات تفتقد الى ذاكرة 
موحدة ترجع الى قوام الدولة العراقية وقوانينها. 
وفي الجانب اآلخر هناك سبق اصرار وترصد في 
تشكيل لجان لقمع التطوير وحجزه عن الوصول 
المؤسسات  في جسم  النمو  من  مهمة  حلقات  الى 

العراقية.
أخطر انواع اللجان المهملة والمسّوفة تلك المعنية 
بحياة الناس وأمنهم اليومي واالقتصادي والصحي 

والمصالح العليا للبالد.
االدراي  االصالح  سقف  تحت  يندرج  ذلك  كل 
الذي يحتاج الى ثورة حقيقية، تعيد االعتبار للدولة 

والمواطن في آن واحد .


