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ــنـاطق وثّق ســكــان في إحــدى ا
الـريفـيـة جنـوب شـرقي الـبرازيل
ظاهرة غريبـة في السماء  حيث
وجـــدوهـــا في حلـــظـــة مــعـــيـــنــة
امــتألت بــنــقــاط سـوداء قــبل أن
تـتنـاثـر علـيـهم تـلك النـقـاط التي

تب الحقا أنها عناكب. 
ــــة األحــــيــــاء ووفـــــــــقــــا لـــــعــــا
ـيس فـإن هذه كـريـستـيـنـا آن ر
ــنـاطق الــظـاهــرة تـتــكــرر عـلى ا
الـريــــــفـيـة في الـبـرازيل خـاصـة
فـي الــــطــــقس احلــــار والــــرطب
مشيـرة إلى أن تلك العـناكب غير

قاتلة.
ونـــقــلت صـــحــيــفـــة الــغــارديــان
البـريطانـية مقـطع فيـديو صوّره
شــــاب بـــرازيــــلي يــــدعى جـــواو

فــونـســيـكــا لـلــواقـعــة الـغــريـبـة
مشـيرة إلى أن الـعـناكب نـسجت
ـنـطقـة قبل شبـكـة عمالقـة فوق ا
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اكـتـشف بـاحثـون في جـامـعتي
بـــيـــرغن وجـــنـــيف »أن خاليـــا
ـكن ــعــطــلــة  الــبــنــكــريـاس ا
مـــعــاجلــتــهـــا ودفــعــهــا إلفــراز
ــا أوردته األنـسـولـ ?«وفــقــاً 
صحيفة »ديلي ميل «التي قالت
إن االخـتــبـارات عــلى الـفــئـران
أظــهـرت أنه عــنـدمـا يــتم مـسح
نتجة لألنسول خاليا بيتا ا

فـــإن اخلاليـــا احملـــيــطـــة بـــهــا
تــتــدخل وتــبــدأ فـي إنــتــاجــهـا

مجدداً. 
ويـــأمل الــبـــاحــثـــون أن يــؤدي
اكـتــشـافــهم إلى تــطـويــر عـقـار
زيد من هذه يحثّ على إنتاج ا
اخلاليا لـصنع األنـسولـ لدى
الـبـشـر. فـيـمـا ذكـر موقع “ويب
ـتخـصص فـوائد جـمةل طب ”ا
قــشــور الــبــصل اهــمــهــا انــهـا
مضادة لألكسدة  وقال انه

تــتــفــوق قــشــور الــبــصل عــلى
ثـمـارهـا من حيـث خصـائـصـها
ـضـادة لألكـسـدة حـيث أنـهـا ا
حتـتـوي عـلى مادة كـيـرسـيـت
الــفـالفــونــويـــديــة الـــنــبـــاتــيــة
ـــوجـــود ـــقــــدار ا أضـــعــــاف ا

بالبصل.
تـعـمل مـضـادات األكـسـدة عـلى
حـــمـــايـــة اجلـــسم مـن اجلــذور
احلــرة والـــتــلف الـــذي حتــدثه
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اعــلــنت األمـــريــكــيـــة مــيــغــان
مـــــــاركـل زوجــــــــة األمــــــــيـــــــر
الــبـريــطـاني هــاري عن  أنـهـا
أصبحت راعية ألربع منظمات
تـــدافع عن قـــضــايــا مـــحــبــبــة
ـسرح الـوطني إليـها تـشمل ا
وجمعيات خيرية تدعم حقوق

رأة واحليوانات. ا
لكة إليزابيث وكانت قد نقلت 
صــاحــبـة الـ  92عــامــا رعــايــة
ــــســـرح الـــوطــــني ورابـــطـــة ا
جــامـعــات الــكــومــنـولـث الـتي
تـولــتـهـا لــعـقـود إلى مــيـجـان
ـلـكة في الـتي تزوجت حـفـيد ا

اضي.  العام ا
وبـــحـــسب مـــواقـع اخـــبـــاريــة
بـريطـانية  سـتصـبح مـيجان
دوقة (سـاسكس) راعـية أيـضا
جلــمــعـيــة (ســمــارت ووركس)
اخلـــيـــريـــة والـــتي تـــســـاعـــد
الـنــسـاء الـالئي يـتــعــطـلن عن
العمل لفترات طـويلة وجمعية
ـدافعـة عن حـقوق (مـايـهيـو) ا
احليوانات. قصـر كينزجنتون
أفــــاد في بـــيـــان له: “يـــســـعـــد
الـــدوقـــة أن تــــصـــبـح راعـــيـــة
ــنـظــمـات وطــنــيـة وشــعـبــيـة
أيــضـا هي جـزء من الــنـسـيج
الـبـريـطـاني وتــتـطـلع لـلـعـمل
معها جلذب اهتمام عام أوسع

نطاقا لقضاياها.”
ــــســــرح الــــوطــــني واصــــدر ا
البريـطاني بيـانا جاء فيه: إنه
ـيـجان يـتـشـرف بـالتـرحـيب 
ـمـثـلـة األمـريـكـيـة الـسـابـقـة ا
والـتي لعـبت دور الـبطـولة في
سـلسل الـتلـفزيـوني سوتس ا

قبل أن تتزوج هاري.
وقــال وفـــوس نــوريـس مــديــر
ــســرح الــوطــني: تــشــاركــنـا ا
ـانــنـا الــراسخ بـأن الـدوقــة إ
ـسرح قـوة جتـمع الـناس من ا
جــمــيع الــطــوائف ومــخــتــلف
االجتـــاهـــات أتـــطـــلـع بـــشــدة
للعمل عن كثب مع سموها في

قبلة. األعوام ا
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أن تـتفـكك فـجأة وتـسـقط بـسبب
الـــعــــوامل اجلــــويــــة وارتــــفـــاع

احلرارة.
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ليس فـقط االمر متـعلّقـاً بجـولة وزير اخلـارجية االمـريكي بومـبيو
ـصـري الى ـنـطـقـة  وال بـالـزيـارة الـتي أجـراهـا الـرئـيس ا الى ا
االردن وأعــقـــبــتـــهــا زيــارة الـــعــاهل االردنـي الى بــغـــداد انّــمــا
التـغييرات كانت حتصل درجة فدرجة وبطريقة قد ال تكون مرئية
أحـيــانـاً في رسم خـرائـط مـراكـز الـنــفـوذ االقـلــيـمي والـدولي في

الشرق االوسط قبل اية منطقة اخرى من العالم .
 العـنوان االن هو خارطة النفوذ االيراني  التي غضّت واشنطن
النظـر عنها فكان العراق مـنطلقاً لتعبئـة قتالية موجهة من ايران
نـحـو االراضي الـسـوريـة ثم لـبـنـان  بـغض الـنـظـر عـن االسـباب
واالهداف  ذلـك انّ اخلط القتالي أصبح مرسوماً وسالكاً بقرار
من طـهـران وحـدهـا مـا بـ ايـران الـعـراق سـوريـا لـبـنـان  وهذا
رسم خـــارطــة نــفــوذ دولي اكـــثــر من كــونه نـــفــوذاً في الــنــطــاق

االقليمي  من دون احلصول على الرخصة من العمالقة .
ايــران ابــتـلــعت الــطـعم فـي انـهــا تــسـتــطـيـع من خالل حــصـيــلـة
مـكـاسـبـها الـسـيـاسـيـة واالمـنيـة في الـعـراق وسـوريـا أن تـتـعدى
دورها. والـكارثة ليـست هنا  فإيـران تستطـيع أن تعود أدراجها
ـنطـقة وتـنزع فـتيل أي وتهـتم بوضـعهـا الداخـلي كأيـة دولة في ا
استـهداف امـريكي او دولي لـها وال ادري إن كـان هنـاك فرصة
ـنـطـقة لفـعل ذلك أم انّ الـوقت قـد فـات  لـكن اتـبـاع ايـران في ا
ســيــدفــعـون الــثــمن الــغـالـي كـتــحــصـيـل حـاصل  حــتى وإن لم
يسـتهـدفهم أحـد ألنهم عـوّلوا كـثيـراً على الـعامل االيـراني وليس

الوطني.
كـثـيـرون توهـمـوا واشـتـغلـوا بـالـتـفاصـيل الـيـومـيـة على االرض
ونــســـوا انّ االطــار اخلــارجـي لــلــعـــراق اليــزال ضــمـن الــنــفــوذ
الـذي يــعـلـو ويـخـفت بــحـسب مـا تـقــرره سـيـاسـاتـهـا االمـريـكي 

نطقة. رسومة خلمس سنة في ا ا
الـذين يـريـدون أن يـفـتـحـوا خـطـوط الـتـعـاون االقـتـصـادي سـوف
ينـجحون على عـكس الذين انغمـسوا في خطوط الـقتال  وظنوا

انّها مفتاح السيطرة 
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أنتَ لم تر الـقذيـفة تـنفـجر عـلى بعـد أمتـارٍ من قدمـيكَ; أنتَ لم تر
نزيف اجلـنود حتت مشاعل التنوير; أنتَ لم تسـمع صفير القنبلة
وز فـي احلرب قـبل أن تـسـقط قـرب خـندقـك; أنتَ لم تـعـرف أنَّ ا
هــو الـعـتــاد; أنتَ لم حتـمل شــهـيـداً حتت وابل الــقـصف; أنتَ لم
ـسـتـنـقـعـات من الـعـطش; أنتَ لم تـأكل الـعـشب من تـشـرب مـاء ا
ـدة شـهـرين في اجلــوع; أنتَ لم تـعـرف مـاذا يــعـني فـراق أهـلـك 
خنـدق مـوحش وبـعيـد; أنتَ لم حتـلق ذقـنكَ وتصـبغ بـسـطالكَ في
كل صــبـاح; وعــلى مـدى عــشــر سـنــوات; أنتَ لم تــطـبخ الــشـاي
والـطـعــام بـبـارود الـقـنـابل; أنتَ لم تــنم بـجـوار جـنـدي جـريح في
الـرمـق األخـيــر; أنتَ لم تــقــرأ أشــعـار نــاظم حــكــمت عــلى ضـوء
فانـوس; أنتَ لم يتعـفَّر وجهك بـالغبار وتـراب مسرفّـات الدبابات;
ـدافع وزعـيـق رئيـس عـرفاء أنتَ لـم تسـتـيـقظ فـجـراً عـلى هـديـر ا
الــوحـدة; أنتَ لم تــتـعــرَّض إلى اإلهــانـة في الــسـيــطـرات; أنتَ لم
تـعــرف لـوعـة الـيـوم األخــيـر من اإلجـازة; أنتَ ال تــعـرف الـهـجـوم
ـقــابل; أنتَ ال تــعـرف الــقــتـال الــتــراجـعي; أنتَ ال تــعــرف هـلع ا
شي ب األلغـام; أنتَ ال تعرف رعب اإلحاطة وخطَّ احلـجابات وا
الصـد; أنتَ ال تعـرف ماذا تعـني حركـة بعد مـنتـصف الليل; أنتَ
لم جتــلس حتت شـمس تــمـوز أكـثــر من سـبـع سـاعـات; لــتـسـمع
ة عن عبقريـة القائـد الضرورة; أنتَ لم تـدخل خيمة محـاضرة فجـَّ
الـغـاز الختـبـار قنـاع الـوقـاية; أنتَ لم تـشـهد مـعـركة في عـاصـفة
وضــبـاب; أنـتَ لم تـقـف خـلف »الــدوشــكـا «في ظــهـيــرة حــارقـة
ـاء بارد; أنتَ لم وزمهـريـر شـبـاط; أنتَ لم تـستـحم في الـشـتـاء 
تسـتجوب في اسـتخبـارات الشـعبة الـرابعة ألنَّك مـستقل; أنتَ لم
ـطـر والـبُـرك اآلسـنة; أنـتَ ال تـعـرف ماذا ـاء ا تـغـسل مـالبـسك 
يعـني هديـر طـائرة مـعاديـة فوق رأسك بـأشـبار; أنتَ لم تـستـيقظ
فجـراً لتـقف في سـاحة الـعرضـات; فال تسـألـني أيهـا السـياسي
اذا أنـا قانط ومحبط; ال أضحك نطقـة اخلضراء;  السـاكن في ا

; وأبدو أمامكَ مثل متمرَّد ومجنون! اذا ال أحبَّكَ وال أنام; و
× اجلنديُّ الذي عادَ من احلربِ

ينامُ بخوذتهِ
خشيةً من شظيةٍ تباغتهُ 

اجلنديُّ الذي عادَ من احلربِ
يبدو معتوهاً أمامَ الناس

ألنَّ صفير القنابل
مازال يدوّي في مجاهيل رأسهِ
اجلنديُّ الذي عادَ من احلربِ

وصل إلى أستراليا
وكلَّما انتشى في حانةٍ

توهمَّ إنَّهُ اليوم األخير من إجازتهِ
اجلنديُّ الذي عادَ من احلربِ

يتكلَّم همساً حتى ال يسمعهُ العدو
اجلنديُّ الذي عادَ من احلربِ

غريب
غريب
غريب

وكلَّما تناول الطعام 
تذكَّرَ جُثثَ رفاقه

التي تفسَّختْ في األرض احلرام
فيداهمهُ الغثياْن

اجلنديُّ الذي عادَ من احلربِ
يتعذَّبُ يتلظَّى ويتمنَّى
لو أنَّ احلرب أكلتهُ

اجلنديُّ الذي عادَ من احلربِ
تطاردهُ الكوابيس

ويرى أحالمهُ تتعفَّنُ في بركةٍ راكدةٍ
اجلنديُّ الذي عادَ من احلربِ

. ستقتلهُ الذكرياتْ
× في مـعـركـة شـرق الـبـصـرة; كـنتُ في كـتـيـبـة دبـابـات الـكـنـدي;
احـترقتْ دبـابـتي بإصـابـة مبـاشـرة من صاروخ »تـاو ?«وجنـوتُ
بـأعـجــوبـة; وفي مــعـركــة الـفـاو األولى; كــنتُ في كــتـيـبــة دبـابـات
أشـبـيــلـيـة; واحـتــرقت دبـابـتـي بـصـاروخ قـاذفــة; وجنـوتُ أيـضـاً;
خرجتُ من احلـرب بشظـيَّةٍ بحجم حـبَّة احلمُّص; من قـنبرة هاون
أخرس; انـفجرتْ على بعد أمتار منّي; مازالت تسرحُ في رأسي;
ـني في الصيف; أما في باقي الفـصول فتذهبُ بسباتٍ طويلٍ; تؤ
ـة; وفي مـشــفى الــعـمـارة ة أصــابـتــني في مـعــركـة الــفـكـَّ الــشـظــيـَّ
ـدة عـشـرة أيـام; وبـ رني الـطـبـيب بــ إجـازة  الـعـسـكــري; خـيـَّ
البـقـاء حلـ وصـول الـدور لي السـتـخـراجـهـا من رأسـي; أخذتُ
مـا إلى بـغـداد! وفي اإلجـازة; لم أتـوجَّه إلى أهـلي فـي كـربالء; إنـَّ
ة الـتي منـحـتـني هذه حـانـة احلـمراء; رفـعتُ كـأسي نـخب الـشظـيـَّ
اإلجازة الـباذخة; وشعـرتُ أنَّها كـانت حتتسي معي ابـنة الكروم;
ـهجري الـبعيـد; برغم من مرور ومازلتُ مـعها عـلى هذا احلال; 
أكثـر ثالث عاماً; صداقة وطيدة تربطني بهذه الشظية;
ما سـتـهـجرني وال أعـرف متى تـنـتـهي? ربـَّ
ذات غـربـةٍ; عـنـدمـا تعـرفُ أنـي أصبـحتُ
; وال رجــاء من صـحــبــتي بــعـد مــجـنــونــاً

اآلن.
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وعن عملها مع منى زكي قالت
إنها شاركتها التمثيل في فيلم
واحــد هـو  فــيـلم من  30 سـنـة
ــــفـــتـــرض أن كـــمـــا كــــان من ا
تتشـاركان في بطولـة فيلم آخر

يحمل اسم ( 3 شهـور) لكنه 
إلــغـــائـه بـــعــدمـــا ســـافـــرا إلى
ـــتــــحـــدة من أجل الــــواليـــات ا
تــصــويــره واآلن ال يــوجــد أي

عمل يجمعهما. 
وكــانت مــنى زكي قــد حــضـرت
ــاضي احلــفل الــذي الــشــهــر ا
أقــــامه دار (فــــنــــدي) لألزيــــاء
بـرفـقـة الفـنـانـة جمـيـلـة عوض
والـتــقـطــا الـكــثـيـر مـن الـصـور

لهما سويا.
 يـذكـر أن جـمـيـلـة عـوض كانت
قـد نـشـرت من مـجـمـوعـة صـور
جتـمـعـهـا بـالـنـجـمـة مـنى زكي
خـالل تـــواجــــدهــــمـــا فـي أحـــد
ـــتــحــدة مــطـــارات الــواليــات ا
األمــريــكـــيــة كــاشــفـــة أنــهــمــا

طار. محتجزتان في ا
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تـــلــفـت. االنــتـــبــاه فـي الــوسط
صري الصداقة القوية الفني ا
ـصـريـة الـشـابة بـ الـفـنـانـة ا
جـمـيـلـة عـوض والـنـجـمـة مـنى

زكي. 
وعــبــرت جــمـــيــلــة عـن حــبــهــا
ــســتـوى ــنى عــلى ا الــشـديــد 
الفـني والشخـصي حيث قالت
إن مــنـى زكي قـــريـــبـــة مـــنـــهــا
وحتبـها كثـيرا وال تـعرف كيف
سـتوى تـتحـدث عنـهـا فعـلى ا
ــثــلــة كــبـيــرة لن الــفــني هي 
تـسـتـطـيع أن تـعـطـيـهـا حـقـها
ستوى الشخصي فهي وعلى ا

حتبها كثيرا. 
أما عن سر صـداقتهمـا القوية
فـأرجـعت الـفـنـانـة الـشـابـة ذلك
إلى وجــود شيء يــتــشــابــهــان
فــيـه حـيـث قـالـت: :أكـثــر شيء
نـتــشـابه فــيه أنـنــا بـني آدمـ

. حقيقي

مــــنــــــــى وجـــمــــيـــلـــة كـــان رد
فـعــلـهـمــا عـلى هـذا االحــتـجـاز
طــريـفـاً جـدا حـيث ظـهـرتـا في
الـصـور وهـمـا جـالـسـتـان فـوق
حــقـــائــبـــهــمـــا وغــارقـــتــان في
ـــوقف الــــضـــحـك عـــلى هــــذا ا

احملرج.
جـميـلة أرفقـت الصـور بتعـليق
طـــريف قـــالـت فــيـه: وبــيـــنـــمــا
الـفـنـانـات عـلى أغـلـفـة اجملالت
مـنى زكي وجـمـيـلة مـحـتـجزين
في الــواليـــات دون أن تـــكــشف
ســــــبب احــتـــجــازهــمـــا بــهــذا

الشكل. 
لــكن مــنى زكي أوضــحت األمـر
بـعدهـا بـفتـرة وأكـدت أن األمر
كـله مــجـرد دعـابــة من جـمــيـلـة
عــــــــبـر حـسـابــهـا الـشـخـصي
ــــوقـع إنــــســــــــتــــغــــرام ولم
تتـــــــوقع أن يـتحول األمر إلى
نــبـأ يــتــــــــــصــدر اهــتـمــامـات
رواد مـــــــــواقـع الـــــــــتـــــــــواصل

االجتماعي.
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بـــشــكـل تــراكـــمي فـي اجلــسم
حــيث تــرتـــبط اجلــذور احلــرة
ـزمنة كـالسرطان باألمراض ا
الـسكـري األمـراض التـنـكسـية
ـــر الـــعــــصــــبـــيــــة كــــالـــزهــــا
والــبـاركـنـســون بـاإلضـافـة إلى
كــونـهـا أســاس تـطـور عالمـات

الشيخوخة وتسريعها.
ـضـادة ـادة ا لالســتـفـادة من ا
لألكــســدة في قــشــور الــبــصل

ينصح بشرب مغلي القشور أو
شــوربــة قــشــور الــبــصل وفي
حـال لم تسـتسغ طـعمـها كـثيرا
فـــبـــإمـــكـــانك إضـــافـــتـــهـــا إلى
ـنـقوع األطـعـمـة كـطـهي األرز 

قشر البصل مثال.
وكـذلك حتـتـوي قـشـور الـبـصل
عـــــلى خـــــصـــــائص مـــــضــــادة
لاللــتــهــابـات لــذا فــكـثــيــرا مـا
ــنــقــوع يــنــصح بــالــغــرغــرة 

الـــبـــصـل حـــيث يــــســـاعـــد في
مـــحــاربـــة الــتـــهــابـــات احلــلق

والفم.
بـــاإلضــافـــة إلى الــغـــرغــرة في
ــــنــــقــــوع يــــنــــصـح أيــــضـــا ا
ـواجهـة الـتهـابات اسـتخـدامه 
اجلــلـد الــتـهــيــجـات واحلــكـة
وذلك من خـالل فــرك مـــنــطـــقــة
ــنــقــوعــة ثم األلم بــالــقــشــور ا

نقوع. غسلها با
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قال علماء فـلك في وكالة الفضاء
األمــريـكــيــة "نـاســا" إن حـلــقـات
كوكب زحل الذي يـعد ثـاني أكبر
كــواكب اجملـمــوعــة الـشــمـســيـة
تــــــــتـالشـى مـع الــــــــوقـت إلى أن
تخـتـفي. وأوضـحت وكالـة نـاسا
األمريـكيـة في بيـان األربعاء أن
مـــســبـــار "كــاســـيــنـي" أظــهــر أن
حلـقات الـكـوكب تتالشى نـتيـجة
ســقــوطـــهــا في الــغالف اجلــوي
ـواد لــزحل مــشــيــرة أن حـجـم ا
ـكونـة لـلـحلـقـات والـتي تـسقط ا

في غالف الــكــوكب خالل نــصف
ســــاعـــة تـــعـــادل حـــجم مـــســـبح

بي.  أو
وأضـافت الـوكـالـة أنه يـتـوقع أن
يكون عـمر احلـلقات  100مليون
ســنــة فـي حــ أن عــمــر كــوكب
زحل يتـوقع أن يكون 4 مليارات

سنة. وأشـارت الوكالـة أن علماء
الفـلــــــــــــك اخـتلـفـوا في مسـألة
تــشــــــــكل احلــلــقـــات مع بــدايــة
تشكل الـكوكب أم أنهـا أتت فيما
بــعـد إال أن مــعـلــومـات مــسـبـار
"فـويـجر" تـرجح تـكـوّن احلـلـقات

فيما بعد.


