
وهــــنــــاك الـــعــــديــــد مـن األعــــمـــال
التلـفزيـونية والـكتب التي تـعاملت
مع هـذه الـفرضـيـة وكـأنـها حـقـيـقة
ـا في ذلك فيلم وثائقي تاريخية 
بـعـنـوان (هـتـلـر: الـهـروب الـكـبـيـر)
وفــيـلم (حــقـيــقـة هــروب هـتــلـر من

.( برل
ودفــعـت هــذه الـــنـــظـــريــة فـــريـــقــا
لــلــتــحــقــيق في األمــر من بــيــنــهم
ضــــــــابـط ســــــــابـق فـي وكــــــــالــــــــة
ركـزية االستـخـبارات األمـيركـيـة ا
ومحقق في جـرائم احلرب ومؤرخ
ـيـة الـثـانـيـة. ألحـداث احلـرب الـعـا
ــؤلــفه لـوك وكــشف كــتـاب حــديث 
دالي غروفـز حقـيقـة هذه الـنظـرية
بــعــد الــتـدقــيق فـي مـئــات مــلــفـات
االســــتـــــخــــبــــارات األمـــــيــــركــــيــــة
ؤلف إلى والبـريطـانـية. وتـوصل ا

تعارف عليها وهي أن اخلالصة ا
هـتــلـر انـتــحـر يـوم 30 أبـريل عـام
1945 ولم يـــســـافـــر إلـى أي دولــة
كمـا روج لذلك. ويـقول الـكتاب إنه
كــــان لــــدى الـــــروس الــــســـــبق في
الـتـحـقـيق بـقـضـيـة انـتـحـار هـتـلر
بــعـــد اكــتـــشــاف بـــقــايـــا جــثـــتــ

 . متفحمت
وكــشــفت عــمــلــيــات الــتــشــريح أن
إحـدى اجلثـت تعـود لـذكـر يـتراوح
عـمــره بـ 50 و60 ســنــة فــيــمــا
تعود اجلثة الثانية ألنثى (زوجته)
عمرهـا يتراوح ب 30 و40 سنة.
وتأكـد األطـبـاء الذين أشـرفـوا على
الـعـمـلـيـة فـيـمـا بـعـد أن اجلـثـت
تـعـــــودان لـهــتـلـر وزوجــته نـافـ
بـذلك فـرضـيـة هـروبـهـمـا إلى دولـة

أخرى.

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21. Issue 6296 Wednesday 13/3/2019الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6296 االربعاء  5 من رجب  1440 هـ 13 من آذار (مارس) 2019م

eOÐu  dHOMOł WÐuDš -Uš sLŁ —ôËœ ÊuOK

 ÊU e «–  ÊbM

قــــالت صــــحــــيـــفــــة (ديــــلي مــــيل)
الــبــريــطــانــيــة إنه يــتــوجب عــلى
ـؤامــرة) بـشـأن أنــصـار (نــظـريــة ا
فـرار الـزعـيـم الـنـازي أدولف هـتـلـر
إلى األرجــنـتــ إعــادة الـنــظـر في

معتقدهم ومراجعة معلوماتهم.
ويـعـتـقـد أنـصـار هـذه الـنـظـريـة أن
هـتـلر تـمـكن من الـفـرار من مـخـبئه
في بـرلـ في الـثالثـ من نـيـسان
عـام 1945 ووصل إلى األرجـنـت
حــيث بــقـي مــخــتـبــئــا فـي مــزرعـة

هناك.
وذكـرت الصـحـيفـة الـبـريطـانـية أن
اليــ من مــخــتــلف دول الــعــالم ا
ـستـمدة يصـدقون هـذه (الكـذبة). ا
من كتـاب الـتاريخ الـشـهيـر (هروب

أدولف هتلر).
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اظهـرت دراسة طويـلة األمد أن
ـــرضى الــذيـن اتــبــعــوا ثــلث ا
حــمــيــة غــذائـــيــة مــنــخــفــضــة
الــســعـرات احلــراريــة لــفــقـدان
كـــمــيـــات كـــبـــيـــرة مـن الــوزن
تـــمــــكــــنـــوا مـن عـــكـس مـــرض

السكري من النوع الثاني.
ــصــابــ ومع تــزايـــد أعــداد ا
بداء السكـري من النوع الثاني
بـــســبـب وبــاء الـــبــدانـــة الــذي
يجـتاح العـالم وجد البـاحثون
أن هــنـاك عالقــة عــكـســيــة بـ
ـرضــ حـيث كـشـفت نـتـائج ا
الــدراســة احلــديــثــة أن فــقـدان
الـوزن سـاعـد مـرضى الـسـكري
عــلى (الـشـفــاء) واحلـفـاظ عـلى
ــدة حـــالـــة االســـتـــقـــرار هـــذه 
عـامــ إال أن هـذا ال يــسـتــمـر
طـــوال احلــيـــاة وفـــقــا لـــفــريق

البحث.
وقـــال الــــبـــاحث الــــرئـــيس في
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WI ULF « f UMO  WŁ«b(UÐ الـدراســة الــبـروفــيــسـور روي
تـايـلور من جـامـعة نـيـوكاسل:
(نـــــفـــــهـم اآلن الـــــطـــــبـــــيـــــعــــة
الــبــيــولــوجــيــة لــهــذه احلــالــة
الـقــابـلـة لالنـعـكـاس ومع ذلك
فـــإن كل مـــريض شـــفي من داء
السـكري من الـنوع الـثاني في
حــال زيـادة الــوزن مـرة أخـرى

رض سيعود إليه). فإن ا
وأجـريت الـدراسـة الـتي حتـمل
عنوان (Direct) في اسكتـلندا
وتيـنيسـايد على 300 مشارك
مصاب بداء السكري من النوع
الــثــاني لــديـهـم مـؤشــر كــتــلـة
جسم مـا ب 27 و45 بـحسب

(يورونيوز).
وبـعــد مـرور الـسـنـة األولى من
ن ئة  التجارب عكس 46 با
حـصــلـوا عـلى حــمـيـة غــذائـيـة
منـخفضـة السعـرات احلرارية
مـــرض الـــســـكـــري مـن الـــنــوع
ئة منهم الثاني وتمكن 36 با

من احلفاظ على حالة (الشفاء)
هـــــذه بــــعـــــد مــــرور عـــــامــــ

وارتـبطت هـذه احلالـة ارتبـاطا
شديـدا بفقـدان الوزن حيث إن
ن فـقدوا ئـة  أغـلـبهم 64 بـا
أكثر من 10 كلغ ظلوا سليم

(HbA1c) ـدى الـطـويل عـلى ا
أقل من 48 مـــيــلـــيــمـــول/مــول
ـئـة) دون احلـاجـة إلى (6.5 بـا
اســتــخــدام أي نــوع مـن أدويـة
مـــرض الـــســـكـــري مـن الـــنــوع

الثاني.

ـــرض بــــعـــد عــــامـــ من مـن ا
الدراسة.

ــشـاركــ الـذين و تــعـريف ا
حـصــلـوا عــلى (الــشـفــاء) عـلى
أنـهم أولئك الـذين كـانت لـديهم
مـسـتــويـات الـسـكــر الـتـراكـمي
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عنية اعترافات ساذجة تلك التي سـمحت السلطات ا
في الـعراق قـبل يومـ بنـشرهـا لعـناصـر فرنـسية في
تنـظـيم داعش  كـانت قد تـسـلّـمتـهم من قـوات سـوريا
ـقـراطـيـة مــؤخـراً إثـر  عـمـلـيــات تـصـفـيـة اجلـيب الـد

ستمرة .  االخير ا
انــتـظــر الــعــراقــيــون ســنــوات عــدة لــيــســتـمــعــوا الى
حتكي كـيف دبّرت مـؤامرات تـدمير اعتـرافات أخـرى 
البالد من قـبل عصـابات حمـلت اسم التـنظيم ثم اسم
الـدولة  في حـ كان كل شـيء يتـخبط نـحو الـتراجع
في أعـرق بـلـدان الـكـرة االرضـيـة في شـهـور وأحـيـاناً

في أيام وساعات .
ثالثــة من الــسـذج الــفــرنـســيــ يــتـحــدّثــون عن طـرق
ذهـابـهم الى سـوريـا  وانــتـقـالـهم لـلـمـوصل  وبـعض
ـكنك أن جتده في جميع مواقع الكالم العادي الذي 

االنترنت اخلاصة بأخبار التنظيم  وال جديد فيها .
لـم نـســتــمع الى شــهــادات عـنــاصــر وقــيـادات داعش
وصل الذين خـطّطوا وشـنّوا الهـجوم االول واحتـلوا ا
ـدن الــعــراقــيــة في ســاعــات فــهـذه ثــاني كــبــريــات ا
االعــتــرافــات لــو كــانت مــوجــودة لــســاعــدت في فــتح
وصل ومن ثمّ التحقيقات مـجدداً في أسباب سقوط ا

تدمير نصفها بشكل االبادة الكاملة .
كـمـا لـم يـصل الى أسـمــاع أحـد أي كالم عن عــمـلـيـة
الــهــروب الــكـبــيــرة من أعــتى ســجـون الــبالد في أبي
غــريب بـأعــداد كـبــيـرة والــتـوجه الى ســوريـا ومن ثمّ
ـــوصل وصالح الـــدين الــعـــودة الحـــتالل االنـــبـــار وا

والتوغل في ديالى  وكركوك.
ـسـتـحيل تـغـطـية سيـأتي الـوقت الـذي يـكون فـيه من ا

تاجرة السرية بها. احلقائق .. أو ا
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تكاد تنتهي فترة قيـادة العالم بطريقة القطب الواحد 
والـتي دامت نــحـو عـشـرين سـنــة  بـدأت بـعـد سـقـوط
وتــفـــكك ومــرض االحتـــاد الــســوفـــيــتي نـــهــايـــة عــقــد
الثـمانـينـات من الـقرن الـفائت  وبـدأت مـطالـعهـا تبـيد
وتموت على باب العشر األوائل من األلفينية القائمة .
في تلـك الفـتـرة كـان الثـور األمـريـكي الهـائج يـفـعل ما
هاتفـة واحدة من بوش األب الـذي نفق قبل يشـاء  و
ـا هو اآلن كـمشـة أشـهر  وتـاليـاً بـوش اإلبن الذي ر
ـقـدور أمــريـكـا أن عــلى ذمـة نــدم غـيـر مــعـلن  كــان 
حتتل هذا البلد وتقصف ذاك  وتستعمل كل اصناف
ـا فـيـهـا احملـرمـة مـثل الـيـورانـيـوم وقـنـابل األسـلـحـة 
الفسفـور األبيض والصواريخ التي صـنعت خصيصاً
هام خاصة  كما حدث فجر الثالث عشر من للقيام 
شباط من سنة الف وتسعمائة وواحد وتسع  حيث
 صنع صواريخ وقنابل خاصة اخترقت سطح ملجأ
ـريـضـة يـومــهـا  تـبـعه الـعـامـريــة احلـصـ بـبـغــداد ا
صــاروخ نـزل بــنــفس أثــر الـصــاروخ األول  فــأحـدث
عــصـفــاً هـائـالً وأنـتج جــهـنـم أرضـيــة أحـرقت وأذابت

دني العزل األبرياء . أجساد مئات من الالجئ ا
كانت جتري هـذه الفضائح والـفظائع كلـها امام أنظار
انعة من كل دكاك األ وافقة أو عدم  العالم  و

ــتـحــدة ومـجــلس األمن الـذي صــار يـســمى حـيــنـهـا ا
جلس األمن األمريكي !!

ـتـآكـلة ـشـهـد تـمامـاً  فـأوربـا الـعجـوز ا الـيـوم تـبدل ا
شيـئا فشـيئاً  لـيست كمـا كانت حلـيفاً أعـمى كما هو
احلـال في عـهـد تاتـشـر وتـوني بلـيـر  والـدب الروسي
يسـير بخطى قـوية ويسـلب احلصان والـفيل األمريكي
الغـبي حـتى من أقـرب حلـفـائه . خـذ مثالً تـركـيـا التي
ــتــطـورة من أرادت شـراء مــنــظــومـة بــاتــريـوت وثــاد ا
اطـلـون ويـؤخرون أمريـكـا  لـكن األمريـكـان صـاروا 
ويهددون ويـبتزون  فما كـان من احلليف أردوغان اال
الـتــوجه الـى مـوســكــو والـتــوقــيع عــلى صـفــقــة شـراء
منـظومـة أس أربـعمـائة الـتي تـمتـلك مـواصفـات ال تقل
عن مــثــيالتــهــا في بالد الــعم ســام  بـل زاد الـرئــيس
التـركي ان بالده سـتـفـكر أيـضـاً بـشراء مـنـظـومة أس
ـواصفـات وشروط وسالسة خمـسمـائة من روسـيا و

تغطرسة . ليست متوفرة في العروض األمريكية ا
السعودية فعلت نفس األمر بل زادت عليه انها بصدد
التفاوض مع األمريكان أو بـدائلهم الروس والصيني
واألوربي على ما سمـته توط التكنلـوجيا العسكرية
 أي ان السالح الذي ستـشتريه مستـقبالً  سيصان
ــا تـصــنـيـعه ويـحــرك ويـتم االطالع عــلى اسـراره ور
ـمـلكـة وهـذا أمر وفـعل سـعودي الحـقـاً على أراضي ا
غـيــر مـسـبـوق  تـبــعه نـقـاش مــعـلن في وسـائل اعالم
سـعـوديـة أو مـدعـومـة من الـريـاض  بـأن الـسـعـوديـ
بصدد شراء مفاعالت نووية سلمية وبشروط رفضتها
أمريـكا  فاسـتدارت السـعودية صـوب موسكـو إلتمام
صفقة نووية مريحـة ومقبولة  وهذا وغيره من أشكال
الـتغـييـر والتـمرد والـتطـهر واالنـعتـاق  هو الـذي جعل
ـتـحـدة وذيـولـهـا في بـعض اوربـا  يـشـنون الـواليات ا
حملة اعالمية شرسة وغير مسبوقة
عـلن هو ضـد الريـاض  سبـبهـا ا
واقــعــة جـمــال خــاشــقـجـي  لـكن
ــــضـــــمــــر لــــيـس كــــذلك أبــــداً . ا
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ــطـــربــة اعــلـــنت الــنـــجــمـــة وا
ـنـتـجة األمـريـكـية الـشـهـيرة وا
جـينـيـفـر لـوبـيـز خـطـبـتـها من
ألــــيــــكـس رودريـــجــــيــــز العب
الــبــيــســبــول الـســابـق بـفــريق
نيويورك يانكيز بخا ماسى
عمالق وذلك عـبر حـساباتـهما
واقع التواصل االجتماعى.
و بـحـسب جـريـدة الـديـلى مـيل
الــبـريــطـانـيــة كـانـت الـنــجـمـة
ـيـة أعلـنت عن مـوافـقـتـها الـعـا
على عرض الزواج لـيكون هذا
هــو عـــرض الــزواج الـــســادس
لها واخلا اخلـامس وقريبا

لتكون زيجتها الرابعة.
وبــعــد إعالن الــثــنــائى اخلــبـر
عــلى مـوقـع انـســتــجــرام لـفت
تـابـع حـجم اخلا انـتبـاه ا
ـاسى الـعـمالق الـذى ارتـدته ا
جــيــنــيــفــر لــوبــيــز فى يــدهـا
والذي يـبلغ حوالى  15قيراط
ورجحت الـديلى ميل أن قـيمته
تــبــلغ 1 مــلــيــون دوالر أى مــا
يــقــرب من 18 مــلــيــون جــنــيه

صرى. با
وكتب ألـيكس الـبالغ من الـعمر
43 عاما قالت نعم أما
جـيـنـيـفــر والـبـالـغـة 49 عـامـا
اكتفت بنشر الصورة وأرفقتها
بــرمـوز تــعــبـيــريـة مــكــونـة من

قلوب.
ــطــربـة وتــتــمــتع الــنـجــمــة وا
األمـريـكـيـة الـشـهـيـرة جـيـنـيـفر
لـوبـيـز بـجـمـال وإثـارة مـلـفـته
طــوال الـــوقت حـــيث شـــاركت
مؤخرا  جمهورها على مواقع
التواصل االجـتماعي من خالل
صـــورة لــهــا قــامـت بــنــشــرهــا
لــتــظــهــر فــيــهــا وهى فـى قــمـة
اجلـمــال واإلثـارة وتــتـنــاقـلــهـا
ــيــة حـيث ــواقع الــعـا كــافـة ا
سـلـطـوا الـضـوء عـلـى الـنـجـمة

الشهيرة.
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أطــــلــــقت شــــركــــة (تي سي إل)
الــــهـــاتـف الـــذكـي بالك بــــيـــري

KEY2 Red Edition 
اجلـديــد الـذي يــأتي بـإطـار من
األلــومــنــيــوم بــالــلــون األحــمــر

وجــانب خــلـــفي بــالــلــون
األســــــــــود. وأوضــــــــــحت
الــشــركــة الـــصــيــنــيــة أن
الــتــجــهــيــزات الــتــقــنــيـة
للهـاتف الذكي بالك بيري
KEY2 Red Edition
اجلــــديـــد تــــتــــطــــابق مع
زود بـبـطـاقتي اإلصـدار ا
SIM من جــــــــهـــــــاز بالك
ـتــوفـر بــيـري KEY2 وا
في األســــواق بــــالـــفــــعل
وتـتمـثل التـحـسيـنات في
الــبــرامج والـتــطــبـيــقـات
والــتـي قــد تـــظـــهـــر عــلى

زودة جـميع هـواتف أنـدرويـد ا
بـــتــــطـــبــــيـــقــــات بالك بــــيـــري
بــاإلضـــافــة إلى الــتـــطــبــيــقــات
سـتمـدة من شركـة بالك بيري ا

موبايل من كندا.
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الــتـقـطت عـدسـات الـبـابـارتـزي
الـنـجـمـة الـتـركـيـة بـيـرين سات
الـشهـيـرة بـ(فاطـمـة) في أحدث
ظـهـور لـهـا خالل لـقـاء جـمـعـها
بـصـديـقـتـهـا الـفـنـانـة الـتـركـيـة
إســــراء أوغــــلـــو الــــشــــهــــيـــرة
بـ(مــيــســـر) والــتي شــاركــتــهــا

بطولة مسلسل (فاطمة).
وفي الــوقت الــذي رفــضت فـيه
بــــيـــرين الــــرد عــــلى أســـئــــلـــة
الـصـحـفـيـ حـول مـا يُـثـار عن
طـــلــبـــهــا الـــطالق من زوجـــهــا
ــطــرب كـيــنــان دوغــلــو لـفت ا
الــــفـــنـــانــــة الـــشـــابــــة أنـــظـــار
الــصــحــفــيـ إلـى عــدم وجـود
خا زواج في يـدها كمـا أنها

اشترت سيارة جديدة.

بــيــريـن بــدت بـ(لــوك) كــاجــول
عـفـوي وبـشـعـر غـيـر مـصـفف
وحرصت على التـخفي بنظارة
شـمــسـيــة إال أن الـصــحـفــيـ
جنحوا في رصـدها في الوقت
الذي فـشلوا في احلـصول على
أي تــعـلــيق ســواء بــالــنـفي أو
تـأكــيـد صــحـة انــفـصـالــهـا عن
زوجـها. شـائـعـة الطالق ازادت
قــوة بــعــد الــصــورة احلــزيــنـة
الـتي نشـرتهـا الـفنـانة الـتركـية
ـــنـــاســـبـــة عـــيـــد مـــيالدهـــا
بـاإلضـافة لـعـدم تهـنـئة زوجـها
لـها كـعادته الـسـنويـة يوم عـيد

ميالدها.
قـوة الـشــائـعـة اجـبــرت كـيـنـان
على نـفيهـا بشـكل غير مـباشر
حـــيث دخـل حلـــســـاب زوجـــته

الـرسمي عـلى انسـتغـرام وقام
بــعــمل عـالمــات اعــجــاب عــلى
الـصـور األخيـرة الـتي نشـرتـها
الفنـانة ولم يكـتف بذلك حيث
رد عــلى أســئــلـة الــصــحــفــيـ
حـول انـفــصـاله عن زوجـته في
أحــدث ظـهـور له.. كــيـنـان قـال:
ــــرة ـــــا هـــــذه ا (أي طـالق? ر
الـ20 الــتي أســمع فــيــهــا هـذه
الكلمـة ال أعرف من أين تخرج
هــذه األقــاويل ال يــوجــد شيء
كهذا .. يعني ال يوجد طالق).
يُذكر أن  بيرين ارتبطت بقصة
حـب مع كـــيــــنـــان بـــدايـــة عـــام
2012 وتــمت خـطــبــتــهــمـا في
يــوم 23 فـــبـــرايـــر عــام 2014
بـــعــدهـــا تـــزوجـــا في يــوم 29
يولـيو من نفس الـعام في حفل

زفاف أسطوري أقـيم في مدينة
لـــوس أجنـــلـــوس بـــالـــواليــات
ـتحـدة األمـريكـيـة. من ناحـية ا
أخـــرى جتــهـــز بـــيـــرين ســآت
سلسل ضخم من إنتاج شركة
ـيـة وهو الـعمل Netflix الـعا
الذي تعود به بـعد طول غياب
حـيث كان مـسلـسل (السـلطـانة
كـــوســـيـم) في مـــوســـمه األول
آخر عمل درامي عُـرض لبيرين
سـآت الـتي اعـتـذرت عن تـقـد
ــوسم الــثــاني مــنه لــتـقــدمه ا
الــفــنــانــة الــتــركــيــة نــورجــول
يـشــيـلــجـاي بـدالً عــنـهــا لـعـدم
رغبتـها في الظـهور بعـمر أكبر
من عمرها باإلضافة إلى نسب
ـنخفضة لـلمسلسل شاهدة ا ا

وسمه األول.


