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لـعـبـة االرهـاب لم تـنته  أيّـاً كـان مـنـسقـهـا وقـائـدها
ومرتب شؤونها في العالم  . وتدل مؤشرات العثور
عـلى مــتـفــجـرات في مــطـار هـيــثـرو ومــحـطــة قـطـار
رئـيـسـيـة في لـنـدن عـلـى انّ هنـاك جـولـة جـديـدة من
محاوالت اثبـات الوجود لتنـظيم داعش او اي تنظيم
يــرى نــفــسـه مــنــدحــراً في  مـــعــاقل اخلــراب الــتي

خسروها في العراق وسوريا وليبيا وسواها .
أوروبا بـرغم كل اسـتـعـداداتهـا حـائـرة في البت في
مـصــيـر مـواطــنـيــهـا الــذين الـتــحـقـوا بــاالرهـاب في

مناطق الشرق االوسط .  
وثــمـة خــطــورة أخـرى من الــذين تــطـوعــوا لـلــذهـاب
والــقـتــال ضـد تــنـظــيم داعش في الــعـراق وســوريـا
والـتـحـقـوا هـنـاك حتت رايـات مـلـيـشيـات ذلك انـهم
خالـفوا قوانـ بلدانـهم االوروبية  وانـهم في سياق
الوصف انخرطوا في عـمليات قتل ودم وذبح خارج
الـتكلـيف الرسمي  وعـادوا حاملـ لروح قتـالية قد
ال تــكــون مـنــضـبــطـة داخل اجملــتـمــعـات االوروبــيـة
الســيــمـا في أوقــات االزمــات أو االحــتـكــاكــات بـ
ــواطــنـيــ من ذوي أصــول مــخـتــلــفــة وخـلــفــيـات ا
ـا يسـتسـهل الذي عقـائـدية ومـذهبـية مـتـضادة . ر
مــارس الـقـتل ضــد داعش في سـوريــا والـعـراق أن
يـعمـد النتـهـاج االسلـوب ذاته مع مـواطنـ يـحمـلون

تحدة. افكاراً مضادة له  في اوروبا والواليات ا
اوروبا خاصة  أمـام مسؤولية كـبرى في تشخيص
الـذيـن سـافــروا الـى مـنــاطق احلــرب لــلــقــتــال ضـد
داعش من دون أن تكلفهم دولـهم بهذا العمل  وهو
ـكن مـحــرم في الــقـوانــ االوروبـيــة كـافــة . إذ ال 
الـركـون او الـقـبــول بـاسـتـجــابـة مـواطن اوروبي من
اصل عـــــراقي او ايـــــراني او ســـــوري لـــــلــــســـــفــــر

واالنخراط في قتال ضد داعش بحسب فتوى .

كتب الدكـتور مـحمـد ابو الطـيب "خبـير في الـطاقات
الـذريـة والـنـظـيفـة وهـو جنل احـد اهم الـشـخـصـيات
الـنـقـابـيـة والـعـمـالـيـة" عن احـداث انـقـالب عام 1958
: ما الذي حدث صبيحة  14تموز وجعل الناس قائالً
تـخـرج بـذلك الـتــايـيـد الـضـخم لـلـزعـيم عـبـد الـكـر
قـاسـم والـعـقـيــد عـبـد الــسالم رغم دمـويــة وبـشـاعـة
مـاحـدث اوال انـا ال اكــتب هـذه الـسـطــور طـمـعـا في
ة عن  14تموز اضافة خالف جديد خلالفـاتنا القد
ــا ارغب ان ومـا اعــقــبــهــا بــ مــؤيــد ومــعـارض ا
اعرض لالحـداث نـظـرة باحث ال اكـثـر عنـدمـا تزوج
ـده الــوصي عـبــد االله عـطــلت االسـواق في بــغـداد 
ــوسـيــقى الــشـعــبـيــة جتـوب اسـبــوع وكـانت فــرق ا
لك الشوارع احتـفاال بزواجه وعندمـا تسنم جاللة ا
فـيــصل الـثـانـي الـعـرش خــرج الـعـراق كــله مـسـروا
ـلـك الـشـاب فـذبـحت الـذبـائح مـبـتــهـجـا فـرحـانـا بـا
واقيمت سـرادق االحتفـاالت في كل العراق. اذن ما
الـذي جرى صـبـيـحـة ذلك اليـوم وجـعل الـنـاس تهب
بـتـلـك الـعـفـويـة وبـتـلك االعـداد تـايـيـدا لـلـتـغـيـيـر رغم
بـشاعته ودمـويته قد يـقول قائل انه نـفاق العـراقي

وهذا امـر غير صـحيح بالـكامل اما الـسبب الرئيس
الــذي جــعل الــنـــاس تــخــرج في الــشــوارع تــايــيــدا
لـلـتـغـيـيـر انـهـا وصـلت حـد الـيـاس من قـدرة الـنـظام
ــلـكـي عـلـى جتـاوز مــشــاكــله واخلــروج من دوامـة ا
ــســؤولـ ازمــاته. نــفس وجــوه الــضــبــاط وكــبــار ا
وشـيـوخ االقــطـاع ظـلت تـتـبـادل االدوار بـ مـجـلس
ـنــاصب الـكـبـيـرة في االعــيـان والـنـواب والـوزارة وا
ــلــكي عــلى انه الــيــاس من قــدرة الــنــظــام ا الــدولــة
اصالح نـــفـــسـه فـــكـــان البـــد مـن اقـــتالع الـــنـــظـــام
كن ان يقوم باالنقالب باكمله..وهذا ما حـدث كان 
او الـثــورة الـزعــيم فالن اوالــعـقــيـد فالن او الــوزيـر
فالن لن تـــهم االســمــاء مـــاكــان مــهم حـــيــنــهــا ان
التـغيـير يـجب ان يـقع. اليـاس من قدرة الـنظـام على
حتـقـيق تغـيـير حـقـيقـي في حيـاة الـناس كـمـا كانت
وقـد تـرغب به نــعم قـد يــكـون الـنــفـاق دافع الــبـعض
ـصــري عـبـد الــنـاصـر دافع يــكـون تـاثــيـر الـزعــيم ا
وقد يكون وقد وقد يكـون ملء الفراغ دافعـا للـبعض
ا جنـد عشـرات االسـباب لـتبـرير مـا حدث يكـون ر
او تـفـســيـره ولـكـني اعـتـقــد ان يـاس الـعـراقـيـ هـو
فـتاح االول لـفهم احداث ذلك الـيوم الدمـوي. وهنا ا
اضيف تـعقيبـاً على ماتفـضل به الدكتور مـحمد بأن
الـيـأس هـو مادفـع النـاس لـتـأييـد الـتـغيـيـر مع حـبهم
لـلملك او لنـقل عدم بغـضهم له لكـنهم بغـضوا هزالة
النـظام واركـانه واسـتهـتـار االحزاب وتـبادل االدوار
فــيــمــا بــيـنــهم وافالس تــلك الــشــخــصـيــات فــكــريـاً
واجتماعياً وحتى ثقافياً ولم تعد تأتي بجديد والنهم
تــيــقــنــوا بــأن ال خالص اال اذا زال الــنــظــام. وهــذا
ـشاهده وتفـاصيله واحداثه يـعاد اليوم السـيناريو 
ويـتكـرر وبرأي مـتابع ومـراقب محـايد فـأن ماوصل
الــيه الـنــظـام احلــالي في الــعـراق يــشـابه اخــر ايـام
ـــلــكي في الــعــراق. الــنــظــام ا
فـاحلـال االن كـلـعـبـة الـدومـيـنو
عــنـدمــا تــقـفـل وتـغــلق الــلـعــبـة
والحــجــر يــنـفـع "ربـطـت ومـات
الدوشيش والزم نفلش ونرجع

نلعب من جديد"
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الـــثــاني بـــإيــرادات بـــلــغت 27
مـلــيـون دوالر. الــفـيــلم بـطــولـة
وإخــراج وتـألـيف تــايـلـر بـيـري
ويــشـاركه فـي الـبـطــولـة كـاسي
ديفيز وباتريس الفلي. وتراجع
ـغامـرة واحلركـة (أليـتا: فـيلم ا
ــعـــركـــة) (الــيـــتـــا:بــاتل مـالك ا
ـركــز الـثـاني إلى أجنــيل) من ا
الـثـالث مـحـقــقـا سـبـعـة ماليـ
دوالر. تــقـوم بــبــطــولـة الــفــيـلم
روزا ساالزار وكريستوفر فالتز
وجــيــنــيــفــر كـونــلـي ويـخــرجه

روبرت رودريجيز.
ونـــزل أيـــضـــا فـــيـــلم الـــرســوم
ــتــحـــركــة (لــيــجــو مــوفي :2 ا
ركز الثالث اجلزء الثاني) من ا
ــركـز الـرابع مـحـقـقـا 6.6 إلى ا

مليون دوالر.
وصـــعــــد فـــيـــلم (جـــرين بـــوك)
(كــتــاب أخــضـر) مـن الــتـرتــيب
احلـــادي عـــشــــر إلى اخلـــامس
بــإيــرادات بــلــغت  4.7مــلــيـون

دوالر.
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بـأمـريـكـا الـشــمـالـيـة لألسـبـوع
الـثـانـي عـلى الــتـوالي مـحــقـقـا
إيــــرادات بـــلـــغت  30مـــلـــيـــون
دوالر. واحــتل الــفـيــلم اجلــديـد
(جـنــازة عـائـلــة مـاديــا) (مـاديـا
ــركــز فــامــيــلـي فــيــونـــيــرال) ا

…—«bB « vKŽ k U×¹ Êuð—U  rKO

…b×²*«  U¹ôu « w

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21.  Issue 6291 Thursday 7 /3/2019 الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6291  اخلميس 29 من جمادى االخرة 1440 هـ 7 من اذار (مارس) 2019 م

wÐ—Ë√ nOKJð ÊËœ s  ‰U²

 ÊU e « ≠  „—u¹uO½

تـــوصل عــلــمـــاء من تــكــســاس
وكـــالــيــفــورنـــيــا في الــواليــات
ـــــتــــــحـــــدة إلى أن تـــــنـــــاول ا
ـــكن أن الـــبــــرقـــوق اجملـــفف 
يساعد على الوقاية من األورام

السرطانية.
ـفــعـول وأوضح الـعــلـمــاء أن ا
ـضاد لـلسـرطـان في البـرقوق ا
اجملـــفف نـــاجت مـن الـــتـــأثـــيـــر
ركـبات الـبرقوق في اإليجـابي 
يكروفلورا) النبيت اجملهري (ا
ـــنع تـــطـــور ــــا  لألمـــعـــاء 
األورام السرطانية في القولون

ستقيم. وا
وهذا ما بينـته نتائج التجارب
عـــلى الـــقــــوارض اخملـــبـــريـــة.

ويـقــول الـعــلـمــاء إن الـبــرقـوق
اجملـفف يـحـتوي عـلى مـركـبات
ـضادة لألكسدة تلك الفينول ا
الـتي بـفـضـلــهـا يـنـخـفض عـدد
االلــتـهـابـات فـي األمـعـاء ويـتم
احلـفـاظ علـى أعداد الـبـكتـيـريا

فيدة في األمعاء. ا
من جــهـة اخـرى  قـالت دراسـة
أمــريـكــيـة إن تــنــاول األطـعــمـة
الـتي حتتـوي عـلى الـصويـا قد
يـساعـد على الـوقايـة من تأثـير
ثــنــائـي الــفــيــنــول وهي مــادة
كـيـماويـة تـستـخـدم في الكـثـير
نتجات البالستيكية وفي من ا
طالء اجلـــزء الــداخـــلي لـــعــلب

األغذية احملفوظة.
وقــال الـبـاحـثـون في الـدراسـة

التي نشرتها دورية (علم الغدد
الـصـمـاء واأليض) إن لـثـنـائي
الـــفــيـــنــول مـــفـــعــول هـــرمــون
األسـتـروج نـفـسه وبـالـتالي
يُعـتقـد أنه يعـرقل احلمل وزرع
الـبويـضـة اخملصـبـة في الرحم
في حــــــــاالت الـــــــتـــــــلـــــــقــــــــيح

االصطناعي.
وخـــلــصت االخـــتــبـــارات عــلى
الـــــقـــــوارض إلى أن حـــــبـــــوب
الـــصــويــا الـــتي تــتـــفــاعل مع
ا مسـتقـبالت األستـروج ر
تـــمــنـع أو تــخـــفف من تـــأثــيــر

ثنائي الفينول.
وقــــال الـــبـــاحث الــــرئـــيس في
الدراسة جـورجي شافارو من
كلـية الصـحة العـامة والتـغذية

في جــامـعـة هـارفـارد إنه تـمت
دراســــــة حـــــاالت  239امــــــرأة
خــضــعـن لــعــمــلــيـــات تــلــقــيح
اصــطــنــاعي بــ عـامي 2007
و .2012وأجــابت الــنــسـاء عن
اسـتبـيـانات تـنـاولت طعـامهن
كـمــا أُخـذت مـنــهن عـيــنـات من
الـــــبـــــول قـــــبـل اســـــتـــــخـــــراج
الـبـويـضـات حتـضـيـراً لـزرعـها

وبعده.
وفي عـــيــــنـــات الـــبــــول الـــتي
أظـهــرت مــعـدالت مــرتـفــعـة من
ثـنـائي الفـيـنول تـراجـعت لدى
الـنــسـاء الــلـواتـي لم يـتــنـاولن
أطـعـمـة حتـتـوي عـلى الـصـويا
فــرص جنــاح زرع الـــبــويــضــة

لقحة. ا
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ـتـحـركة حـافظ فـيـلـم الـرسـوم ا
اجلــديـد (كـيف تــروض تـنـيـنك:
الــعـالم اخلـفي) (هــاو تـو تـرين
يور دراجون: ذا هـايدن وورلد)
عـلى صدارة إيـرادات الـسيـنـما

s  wI¹ ‚u d³ « ∫¡ULKŽ

÷«d _« dDš√
 ÊU e « ≠  …d¼UI «

ــصـري مــحــمـد أعـلـن الـفــنــان ا
رمــضــان انــتــهــاء مـــــــــــــــــدة
خـدمـته الـعـسـكـريـة وذلك في 1

آذار   2019
ـــصــري كـــتب عـــلى الــفـــنـــان ا
حـــســـابـه اخلـــاص عـــلـى مـــوقع
(انــســتـغــرام): (احلــمــد لــله رب
ـ .. أنـتــهت مـدة خـدمـتي الـعـا

العسكرية يوم 1 مارس 2019
وأضـاف: (شرف عـظـيـم ووسام
عــلى صـــدري افـــتــخـــر به طــول
عـمري خـدمـتي فـي جـيش بـلدي
بـشـكل عـام وخـدمـتي في سالح
ـــصــريـــة بـــشــكل الــصـــاعـــقــة ا

خاص).
وكـان مـحـمـد رمـضـان قـد نـشـر
من قـبـل الـكــثـيــر من الــصـور له
أثـــــنـــــاء خـــــدمـــــته فـي اجلـــــيش
ــصـــري والــتـي ظــهـــر فــيـــهــا ا

البس اجليش وسط زمالئه.
وصرح رمـضان أن كل األعـمال

الــتي قــدمــهــا في عــام  2017
تـصـويــرهـا في أيــام أجـازته من
اجليش حـيث قال: (كل الـشغل
الـلي عـمـلتـه مـنذ 2017  بفـضل
نتج واخملرج اللي ربنا ثم ا
اتعـطله وكـانوا بـيأجـله التـصوير
الى ايّام اجازتي فـقط يوم في
األسبوع عـلشان بـاقي األسبوع
بـــيــكـــون عـــنـــدي شـــغل أهم في
خـدمـة جــيش بـلـدي (الــصـاعـقـة

صرية)). ا
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أظهرت قائـمة مجلة فـوربس السنوية
الثرى أثريـاء العالم الـثالثاء أن جيف
بيزوس مؤسس موقع أمازون ال يزال
أغنى رجل في العالم يـليه بيل غيتس

ووارن بافيت.
ولكن رغم أن الـقائمـة لم تتغـير بشكل
كبـير إال أن تـرتيب مـؤسس فيـسبوك
مـارك زوكـربـرغ تـراجع ثالث درجـات
بــيـنــمـا ارتــفع تــرتـيب رئــيس بـلــديـة
نـيــويـورك الـسـابـق مـايـكل بــلـومـبـرغ

. درجت
وبــحـسـب الــقـائــمــة الــتي أعــلــنــتــهـا
فــوربس الــثالثــاء فـقــد ازدادت ثـروة
بـيزوس ( 55عـامـا) بـنـحو  19مـلـيار
دوالر خالل عـام واحـد بـحيـث وصلت

اآلن إلى  131مليار دوالر.
ـــتــــلك وقـــد وسّـع بـــيــــزوس الــــذي 
ــئـة من شــركـة امــازون والـذي16 بـا
جــعــلـــته ثــروتـه اآلن هــدفــاً لـــلــتــيــار
ـوقـراطي الــيـسـاري في احلــزب الـد

ـالــيـة بــيــنه وبـ غــيـتس الــفـجــوة ا
ـشـهـور بـأعمـاله اخلـيـريـة والـشريك ا

ؤسس لشركة مايكروسوفت. ا
وشهد غيتس ( 63عاما) زيادة ثروته
لتصل إلى  96,5ملـيار دوالر مـقارنة
ــاضي مع  90مــلــيــار دوالر الــعــام ا

بحسب فوربس.
واحتل بافيت ( 88عامـا) الذي يعـتبر
رتبة الثالثة رغم قطب استثمارات ا
تــضــرره في أواخــر شــبــاط/فــبــرايــر
بــانــخـفــاض كــبـيــر في أســهم شــركـة
ـعـاجلـة (كـرافت هـايــنـز) لألطـعــمـة ا

التي يساهم فيها.
وانــخـفـضت ثـروة بـافـيت بـنـحـو 1,5
مـلــيـار دوالر لـتـصل إلى  82,5مـلـيـار

دوالر بحسب فوربس.
واحــــتــــفـظ بــــرنــــار ارنــــو الــــرئــــيس
الــتـنـفــيـذي لــشـركـة الــسـلع الــفـاخـرة
ـرتـبـة الــفـرنـسـيـة (ال في ام اتش) بـا
الرابـعة على الـقائمـة. إال أن زوكربرغ
خسر  9مليـار دوالر من صافي ثروته

ــرتــبــة اخلــامــســة إلى وتــراجع من ا
رتبة الثامنة. ا

وتـــقـــدم عـــلى زوكـــربـــرغ كل من رجل
ــكـسـيـكي كــارلـوس سـلـيم األعـمـال ا
ومــؤسس مـــتــاجــر زارا وانــديــتــكس
ؤسس اإلسبـاني امانسـيو ارتيـغا وا
الشريك لشركة اوراكل الري اليسون.

وارتفع ترتيب بلومبرغ من  11إلى 9
مـع زيـــادة ثـــروته إلى  55,5مـــلـــيـــار
دوالر مـــقــارنــة مع  50مـــلــيــار دوالر

بحسب فوربس.
وال يـزال األمـريـكـيون يـهـيـمـنـون على
الــقـائــمــــــة حـيث بــلغ عـددهم  14من

ب  20مليارديرا.
أمـا غــيـر األمـريـكــيـ الـذيـن احـتـلـوا
مـراتب بـ أغنى  20شـخــصـيـة فـهم
الــهـــنـــدي مــوكـــيش امـــبــانـي رئــيس
مــــجـــــلس إدارة شـــــركــــة (ريـاليــــنس
ـرتـبـة ?13 انـدسـتـريـز) الـذي احـتل ا
والـصـيـنـي مـا هـواتـنـغ رئـيس شـركـة

(تينسيت) الصينية.

b¹bł nOMBð w  r UF « ¡U¹dŁ√ vMſ√

الــتــحــكـم بــدرجــة احلــرارة في
السرير من خالل توزيع الهواء
على جـوانب الـسريـر اخملتـلفة
وبـالـتـالي تـعـدل احلـرارة وفـقـاً

. حلرارة الزوج
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كــتــان الـبــريــطـاني ( 52عــامـاً)
هــذه الـــفـــرشــة الـــذكـــيــة بـــعــد
محاوالت جـادة استغـرقت أكثر
من  8أعـوام بـعـد أن عـانى هو
نـفسه من لـيالٍ كـثيـرة دون نوم
ــكن فـي ســريــره اخلـــاص.  و

تــلــخــيــصـهــا فـي أربع مــيـزات
رئـــيـــســيـــة هي: الـــتــحـــكم في
ـــنـــاخ وتـــفـــعـــيل خـــاصـــيـــة ا
الـتـدلـيك ومـكـافـحـة الـشـخـيـر
وأجـهـزة االسـتـشـعـار لإلضـاءة
ــصــمم جـو احملـيــطــة. وطـور ا
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ابتـكـر مـصـمـمـون بـريـطـانـيون
ســريــراً ذكـــيــاً يـــحل مــشـــكــلــة
ـسـاعـدة في الـنوم الـشـخـيـر وا
الــعـمـيق وهــو األول من نـوعه
الــذي يــعـد احلل لــلــيـالي األرق
رتـبطة بـالفراش وآالم الظـهر ا
أو الــشـخــيـر إذ طــوروا فـرشـة
سرير (بـالوغا) من كرات مـليئة
بــالـــهـــواء ومـــحــاطـــة بـــرغــوة
ــراقـبـة ومـزودة تــكـنـولــوجـيـا 
الـنـوم وتـنـظـيم درجـة احلرارة.
وحـسـبــمـا تـنـاقـلـت الـصـحـافـة
الــبـريــطـانــيـة حتــتـوي فــرشـة
(بـالــوغـا) عـلى مــيـزات تـقــنـيـة
ـكن تـفـعـيـلهـا والـتـحـكم بـها
مـن خالل تـطــبــيق مــرافق عـلى
ــــــكن الـــــــهــــــاتـف الــــــذكـي و

ـة توصلت إلى عائلـة صينـية قد
اختراع هـذه اجلرعة في مـحاولة
للـعـيش إلى األبـد حسـبـمـا ذكرت
وكـــالـــة (شــــيـــنـــخــــوا). وأمـــضى
األباطرة والنبالء الصينيون آالف
الــســنــ في الــبــحث عن وصــفــة
إلكـسـيـر اخللـود الـذي ذاع صـيـته
حينذاك لـكن غالبا مـا انتهى بهم
وت. ونقلت صحيفة طاف إلى ا ا
(الـصن) الــبـريــطـانــيـة عن وكــالـة
أنـــــبــــاء الـــــصـــــ اجلـــــديــــدة أن
الكـثيـرين قُـتلـوا أثـناء الـبحث عن
إكسيـر اخللـود حيث كـان الوعاء
واد الذي يحمل اجلرعة محاطا 
ســامـة مــثـل الــزئـبـق والــرصـاص

والزرنيخ.
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كـــشـــفت وكـــالـــة أنـــبـــاء الـــصـــ
اجلـديــدة (شــيــنـخــوا) ســر وفـاة
الـبـاحـثـ بـجـرعـة دواء غـامـضة
كـان يــعـتـقــد أنـهــا تـمــنح احلـيـاة
األبـديـة لكـل من يـشـربـهـا. ويـقول
الـعــلـمــاء إن جـرعــة الـدواء أو مـا
ــا اصــطــلح عــلى تــســمــيــته قــد
بـ(إكسـيـر اخلـلود) كـان مـخـبأ في
وعـاء بــرونـزي عــمـره ألــفي عـام
اســتــخــدم في حــجــرة دفن وسط
قبرة إلى عائلة . وتنتمي ا الص
نبـيـلـة عـاشت في مـقـاطـعـة خـنان
الـصـينـيـة خـالل عهـد سـاللـة هان
( 206ق.م  220 –م). وجــــــاء في
الــــطــــاويـــة وهـي إحــــدى أكــــبـــر
ة أن الـديـانـات الـصـيـنـيـة الـقـد
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