
أعادت االحتجـاجات التي شهـدتها مـدينة البـصرة مؤخراً
ـطـالبـة بتـحـويل البـصـرة إلى إقلـيم عـلى غرار األصوات ا
إقـلــيم كــردسـتــان الـذي يــتـمــتع بـاحلــكم الــذاتي مـنــذ عـام
1991  بحجة تهميش احلكومة االحتادية للمحافظة
ــالـيــة كــامـلــة رغم اعـتــمـاد وعـدم إطالق مــســتـحــقـاتــهـا ا
اقـتـصـاد الـعـراق عـلى واردات مـحــافـظـة الـبـصـرة بـنـسـبـة
ـطـالب رواجـاً واسـعـا ب ـئة. والقـت تـلك ا تـتـعدى 80 بـا
اجملتـمع البـصري وكـأن حتويل الـبصـرة إلى إقلـيم سوف
ينـهي محن الـبـصريـ ويعـيد أعـمار الـبـنى التـحتـية ويـوفر
اخلدمات األساسية من ماء وكهـرباء ويقضي على البطالة

التي يعاني منها الشباب البصري!.
لـقــد صـار مـشــروع إقـلــيم الـبــصـرة احــد ادوات الـكـسب
السياسي وتضلـيل الرأي العام وغدا طوق جنـاة للحكومة
ـديـنة احمللـيـة تـستـخـدمه لـلتـمـلص من فـشلـهـا في اعـمار ا
وتـقــد اخلـدمـات األســاسـيــة ألهل الـبــصـرة فــقـد أثـارت
حكـومـة الـبصـرة احملـلـيـة مشـروع اإلقـلـيم في الـوقت الذي
ـطـالـبـة بـالـقـضاء عـلى تـنـطـلق فـيه الـتظـاهـرات الـشـعـبـيـة ا
الـفـســاد وحتـســ واقع اخلـدمـات مــتـذرعــة بـعـدم إطالق
ـاليـة او منـحها احلكـومة االحتـادية مـستـحقـات البـصرة ا
نـاسـبة الصالحـيـات التي تـمـكنـهـا من اتخـاذ اإلجـراءات ا
ــديـنــة ورغم ان تــلك ــعـاجلــة األزمــات الــتي تــعــصف بــا
ــزاعم كـــان يــراد مــنـــهــا أمــتـــصــاص غـــضب الــشــارع ا
تـظاهرين إال أنها كانت البصري وااللتفـاف على مطالب ا
شكلة احلـقيقية فقد شكلة ولـيست ا ومازالت جزءاً من ا
صــرف عـلى هــذه احملــافــظــة مـنــذ عــام ٢٠٠٣ مــلــيـارات
الـدوالرات كــان يــفــتــرض ان تــذهب الى مــشــاريع الــبـنى
التحتـية ورفع مسـتوى اخلدمـات االساسية لـكنهـا تبخرت
ـشـاريع الـوهـمـيـة وعـملـيـات االبـتـزاز الـتي تـديـرها مـاب ا

جهات حزبية متنفذة.
وقـد اعـتـادت الـطـبـقـة الـسـيـاسـيـة في الـعـراق عـلى تـقـاذف
التهم فيما بينها والقاء اللوم على اآلخرين كمحاولة الخالء
ساحتـها من مـسؤولـية التـقصـير والـفشل في إدارة شؤون
الـدولــة وتــقــد اخلـدمــات األســاسـيــة لــلــمـواطــنــ ولـعل
ـشـادة الـكالمـيـة الـتـي حـدثت بـ رئـيس الـوزراء حـيـدر ا
العبادي ومـحافظ البـصرة اسعـد العيـداني خالل جلسة
ـنــاقـشـة أزمــة الـبــصـرة والـتي مـجــلس الـنـواب الــطـارئــة 
حتـولت الى مـزايـدات سـيـاســيـة وتـبـادل االتـهـامـات كـانت
خـير بـرهـان عـلى عـدم اعـتـراف تـلك اجلـهـات بـفـشـلهـا في

إدارة شؤون الدولة.
ان مــطــلب إقــامــة إقــلــيم الــبــصــرة هــو مـطــلـب دســتـوري
وقــانــوني لــكـــنه في الــوقت الـــراهن اليــخــدم احملــافــظــة
واهـلــهـا ذلك ألن أحــزاب الــسـلــطـة الــتي تـديــر الـعــمـلــيـة
ـشـهد ـسـيـطـرة عـلى ا الـسيـاسـيـة في بـغـداد هي ذاتـهـا ا
الـســيــاسي واألمــني واالقـتــصــادي في الــبـصــرة وإقــامـة
اإلقـلــيم لن يـحــرر الـبــصـرة من ســطـوة تــلك األحـزاب وال
واطن البصري يُمكنها من االستفادة من ثرواتها خلدمة ا
ــا يـــتــحــول إقــلــيم ــنــحــهــا األمـن واالســتــقــرار ور وال 
الـبـصـرة في حــال إقـامـته في الـوقـت الـراهن إلى سـاحـة
ـسـلـحـة لـبـسط سـيـطـرتـها صـراع بـ أجنـحـة األحـزاب ا
ونـفـوذها واالسـتـيـالء -دون رادع- علـى بـاقي مـؤسـسات
ؤسسات وانئ وا الدولة بعد ان استولت عـلى اجلمارك وا
ـدرة للـدنانـيـر العـراقيـة ومن جـهة أخـرى فإن احلكـوميـة ا
ــشــاكل اإلداريـة ــنـشــود ســيـواجه جــمــلـة من ا اإلقـلــيم ا
والفـنيـة لعـدم وجـود قوانـ خاصـة إلدارة شؤون اإلقـليم
كـمـا ان الـكــوادر اإلداريـة التـمـتــلك اخلـبـرة الالزمـة إلدارة

إقليم بحجم البصرة.
ما حول الـبصـرة مديـنة خـربة تنـعدم فـيهـا ابسط مـقومات
احلياة وتنتشر فـيها إمراض السرطـان واألوبئة اجلرثومية
والبـكتـيـرية وتـعـاني من شح وتلـوث مـياه الـشـرب وانتـشار
البـطـالة بـ شـبـابهـا لـيس فقـط النـظـام البـيـروقراطي او
إهمال احلكـومة االحتادية لهـذه احملافظة بل ألنـها كباقي
ـتالزمـة الفـساد الـسـياسي احملافـظـات األخرى مـصـابة 
واإلداري الـذي يـنـخـر مـؤسـسـات الـدولـة الـعـراقـيـة كـافـة
والنـاجم عن احملـاصصـة احلـزبيـة وتـقاسم مـنـابع ايرادات
الدولة ب األحـزاب السياسـية وان لم تنته هـذه الظاهرة
فلن يـنال الـعراقـيون من هـذه الـطبـقة الـسيـاسيـة احلاكـمة
زيد من الويالت مهما تعددت وتنوعت أنظمة احلكم غير ا

آسي. وا
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يعـادل السـعـر القـياسي الـسابق
الــذي حـــقـــقه الـــفـــنـــان).ونـــشــر
بــانــكـسي صــورة عــلى تــطــبـيق
إنــسـتــجــرام جلـمــهـور مــصـدوم
أثــنــاء مــشــاهــدة الــلــوحــة وهي
تـتـمـزق إلى مـنـتـصـفـهـا تـقـريـبـا
وكــتب تــعــلــيــقــا يــقـول (هــا هي

تضيع تضيع ضاعت)... .
وقـــالت دار ســـوذبـــيـــز (إن هــذه
ـزق فـيـهـا بـالــتـأكـيـد أول مــرة 
عـمل فـني نــفـسه عـقب بـيـعه في

زاد). ا
وأظـهـرت لـقـطـة مـصـورة رجـل
يحمالن اللوحة بعيدا بعد البيع
بــوقت قـــصـــيــر بـــيــنـــمـــا تــدلت

قصاصات من قاع اإلطار.
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فازت الـطالبـة اجلامـعية ر رأفت
بــلـقـب مـلــكــة جـمــال مــصـر 2018
ن وصــيـفـة فـيــمـا جـاءت رانــيـا أ
أولى وشـــروق شـــريف وصـــيـــفــة
ثانـية وذلك من ب 22 مـتسـابـقة

{ ســـتـــوكـــهـــولم  –وكــاالت -
عـثـرت طـفـلـة في الـثـامـنـة عـلى
سـيف عـمره  1500 عـام أثـناء
ســبـاحــتــهــا في بــحــيـرة خالل
عـطـلة كـانت تـقضـيـها أسـرتـها
في الــســويــد.ووجــدت الــفــتـاة
ســاجـا فــانــسـيـك الـســيف في

بحيرة فيدسـتيرن بينما كانت
تقضي عطلـة الصيف في منزل
عــــائـــلــــتــــهـــا فـي مـــقــــاطــــعـــة

يونشوبينغ.
وفي الـبــدايــة كـان يُــعـتــقـد أن
عـمـر الـسـيف  1000عـام فـقط
ــــتــــحف لــــكن اخلــــبــــراء في ا
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من مخـتلـف أنحاء مـصر. وتـكونت
ـسابقة الـتي اعلنت جلنـة حتكيم ا
الــنــتـائج في الــســاعـات االولى من
اضـيـة من الفـنـانة فـجـر اجلمـعـة ا
ر الـــبـــارودي ومـــصــمـم األزيــاء
بـهـيج حـس ومـلـكـة جمـال مـصر
2016  نــادين أسـامـة والــدكـتـورة

سابقة وطبيب أمال رزق رئيسة ا
جتـــمـــيل وآخـــر مـــتـــخـــصص في
جتـميل األسـنان وخـبيـر التحـكيم
مـحـمـود مـرشد.فـيـمـا أحيـا الـفـنان
رامي جـمــال حـفل اخــتـيـار مــلـكـة
اجلمال  الذي أقيم في أحد فنادق
الـقـاهـرة و بـعـد الـتـتـويج بـالـلقب

البلدان لتقد الدعم اجملتمعي
بــجـانب مــنــظـمــات حــقـوق
اإلنـسـان.من هـوايـاتـها
ــــفـــضــــلــــة لـــعب ا
الــــبـــــولــــيــــنج
والـــــرقص

خضعت رأفت ألول جلـسة تصوير
بـإطاللة رقـيقـة اعتـمدت فـيهـا على

اختيار اللون األبيض.
ور رأفت هـي طـالـبـة بـكـلـيـة طب
األســــنـــــان في جــــامــــعــــة مــــصــــر
الــدولـيــة.وشـاركت في الــعـديـد من
ــنــظــمــات اخلـيــريــة بــكــثــيـر من ا
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

ـا تــكـون قـد { لـنـدن -  وكــاالت - ر
قـرأت من قـبل عنـاوين رئـيـسيـة تـنفي
مـسـاهـمـة مـكـمالت فـيـتـام (دي) في
حتس صحة العظام أو منع الكسور
 ورغـم ذلك تـقـول تـوصــيـات رسـمـيـة
إنه يـتـعـ عـلى اجلمـيع الـتـفـكـير في
ــكــمالت ال ســيــمــا في تــنــاول تــلك ا
فـصـلي اخلـريف والـشتـاء.ويـبـرز هـنا
الــســؤال األهم وهــو أين احلــقــيــقـة?

اذا نحتاج إلى فيتام (دي)?
يقول البعض
إن مــــكـــمالت
فــــيــــتــــامــــ

(دي) تـســاعـد
فـي احلـــــفــــاظ
عــــلى صــــحــــة

األطـعـمة فـإنه من الـصـعب احلـصول
ــــوصى بــــهـــا من عــــلى الــــكـــمــــيـــة ا
خاللهـا.ولهذا الـسبب قال مـسؤولون
في قــطــاع الـــصــحــة عــام 2016) إنه
يتع على اجلميع التفكير في تناول
قرص فيـتام "دي" يـوميا وذلك ألنه
ســيـكــون في الــصــعب عــلى الــبـعض
تـوفـير 10 مـيـكـروغـرامـات يـومـيا من
الفـيتـام وهي الـكمـية الـتي يوصي
بـهـا اخلـبـراء).وقـالـوا (إن الـهـدف من
سـاهمـة في احلفاظ التـوصيـات هو ا
عـــــــــلـى صــــــــــحـــــــــة الــــــــــعـــــــــظـــــــــام
والــــعــــضالت).وأضــــافــــوا (أن ذلك ال
يـعـني أنه يـتـعـ عـلى اجلـمـيع شراء
كـمالت الغـذائيـة لكن مـا ينـبغي هو ا
التفكير فيـما إذا كنت في حاجة إليها
أم ال).وتـقف دراســة مـوسـعـة شـمـلت
حتـليل 81 جتـربـة سـابـقـة بـشأن دور
(دي) فـي حتـــسن صـــحـــة فـــيـــتـــامـــ
العظام وراء هـذا اخلالف لكن أربعة
جتارب منـها فقط شـملت أولئك الذين
يـــــعـــــانــــــون بـــــالـــــفــــــعل مـن نـــــقص
.وأشـارت الــدراسـة وفــقـا الـفــيــتـامــ
لــــتــــقــــريــــر لــــلــــبي بي سـي إلى (أنه
سـتبـعد أن يـشعـر األشخـاص الذين ا
يـتمتـعون بـنسب صـحيـة من فيـتام
"دي" بأي فوائد). وردّت هيئة الصحة
الـــعـــامــة فـي إنـــكــلـــتـــرا قـــائـــلــة (إن

توصـياتـها ال تـزال منـاسبـة).وعارض
خـبراء مـستـقلـون هذا الـتوجه أيـضا
وقـــالــوا (في احلــقـــيــقـــة إن مــكــمالت
فـيــتـامــ "دي" ال تـفــيـد ســوى أولـئك
الذين يعانون من نـقص في الفيتام
ـــقـــام األول).وقـــال األســتـــاذ في في ا
جـامـعـة كـوين مـاري في لـنـدن أدريـان
مارتينو( إن االستـنتاجات ال تقدم أي
سبب إلعـادة النـظر أو إعـادة الدراسة
في الــتـوصــيـات الــقـائــمـة).ويــضـيف
مـارتن هيـوين من جمـعيـة علم الـغدد
الـصـمـاء(تــقـريـبـا كل الــتـجـارب الـتي
تناولت مكمالت فيتام "دي" أظهرت
ـكمالت فـقط إذا كنت تـعاني فـعالـية ا
نــقـــصــا فـي فــيـــتــامـــ د لــلـــبــدء في
تناولها).وتابع قائال(بالتالي كان من
الـــصــعـب حتـــديـــد فــوائـــد مـــكـــمالت
فـيتـام "دي" من خـالل تلك الـدراسة
على الرغم من أنها شملت عددا كبيرا

من األفراد).
امـــا األغــــذيـــة الـــتـي حتـــتــــوي عـــلى
فـيـتـامــ د فـهي (األسـمــاك الـزيـتـيـة
الـــلـــحـــوم كـــالـــســـلـــمـــون والـــتـــونـــة
صـــــــفــــــار الـــــــكـــــــبـــــــدة احلـــــــمــــــراء
ـدعـمـة بالـعـنـاصر األطـعـمة ا الـبـيض
الـغـذائـيـة مـثل مـعـظم األطـعـمـة الـتي
تــدهن عـــلى اخلــبــز وبـــعض حــبــوب

اإلفطار).
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العـظام والـوقايـة من اإلصابـة بنزالت
البرد واإلنفلونـزا بينما يدفع آخرون
إلى أنهـا مجـرد إهدار لـلمـال.ويساهم
فـيتـامـ (دي) في التـحـكم في كمـيات
الكالسـيوم والفوسـفات في أجسادنا
وهو أمر نحـتاجه للحـفاظ على صحة
العـظـام واألسنـان والعـضالت. وعادة
مــا يــتــكــون فــيــتــامــ (دي) عــنــدمــا
يـتعـرض اجللـد آلشعـة الشـمس لذلك
نحصل على كمية جيدة من الفيتام
في الـربـيع والصـيف لـكن في فـصلي
اخلـريف والـشـتـاء عـنـدمـا تـقل
آشـــعــة الـــشـــمس يـــفــرز
اجلــسـم نــســبــا أقل من
الـــفــيــتـــامــ مـــقــارنــة
بـــالـــفـــصـــول األخــرى
ويــعـاني واحــد من بـ
كل خـمسـة أشـخاص في
بـريطـانـيـا نقـصـا في هذا
الــفــيــتــامــ .ورغم وجـود
فــيــتــامــ (دي) في
بــــــــــــــــــــعــض

أوبـرا (جـران تيـاتـر ديل لـيـسـيـو) التي
تــوجـــد في مــديــنــة بــرشــلــونــة وغــنت
كـابـالـيه عــلى مـسـرحـهـا أكـثـر من 200
مرة بيانا وصفتـها فيه (بأنها أحد أهم
مــــــغــــــنــــــيــــــات الــــــســــــوبــــــرانــــــو في
ــالــكــة الــتـــاريخ).ووصــفت الــعــائــلــة ا
اإلسبانـية كابالـيه (بأنهـا سيدة األوبرا
ـية الـعـظـيـمـة وأسطـورة الـثـقـافـة الـعـا
واألفـــضل بـــ األفـــضل).وأضـــافت في
تغـريـدة (شخـصيـتهـا وصـوتهـا الفـريد
سـيـبقـيـان مـعـنـا دائمـا نـشـعـر باألسى
الــبـالغ لــرحـيــلـهـا). ولــدت كـابــالـيه في

بـرشـلـونــة وبـدأت مـسـيـرتـهـا
ــهـنــيــة في بــازل عـام 1956 ا
عـــنـــدمــــا أدت دور مـــيـــمي في
أوبـــــرا الـــــبـــــوهـــــيـــــمـــــيــــة (ال
).وأدت أغنـيـة (بـرشـلـونة) بـو
ــغــني مع فـــريــدي مــيــركــوري ا
الــرئـيــسي الـراحـل لـفــريق كـوين
عام 1987 وأعـيــد تـقـد األغــنـيـة
عـــام 1992 أثــــنــــاء دورة األلــــعـــاب
ـبـيـة في بـرشـلـونـة أي بـعـد عام األو

من وفاة ميركوري.
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ــــوت { مــــدريــــد - وكـــاالت  –غــــيب ا
ـاضي السـوبـرانو اإلسـبانـية السـبت ا
الــشــهـيــرة مـونــســرات كـابــالــيه  وقـال
مسؤولون طبيـون (إنها توفيت السبت
عن عـمر 85 عـامـا بـعـد مـسـيـرة حـافـلة
جنحت خاللـها في إيـجاد مـكان لـلغـناء
األوبرالي بـ قوائم مـوسيـقى البوب).
وقـال طـاقم الـعـمل في مـسـتـشـفى سـان
دينة برشلونة (إن كاباليه فارقت باو 
ستـشفى). وأشـارت وكالة احليـاة في ا
األنـباء اإلسـبـانـيـة إلى (أنـهـا عانت من
مشـاكل صحيـة لسـنوات).وأصدرت دار

{ لندن  –وكاالت - قـال معـهد
أبحـاث السـرطان في بـريطـانيا
ـــتــــوقع أن تــــصـــبح (إنه مـن ا
الـــســمــنـــة من أكــثـــر الــعــوامل
ـرض الـسـرطـان لدى ـسـبـبـة  ا
النساء متـجاوزاً بذلك التدخ

وذلـك بـــــحـــــلـــــول عــــام 2043)
ــــعـــهـــد (أن  12في وأضـــاف ا
ــصــابــات ــئــة من الــنــســاء ا ا
حــالــيــاً بــالــســرطــان ســبــبــهــا
ــئـــة بــســبب الـتــدخـ و7  بــا
الــســـمــنــة الـــزائــدة إال أنه من
توقع اختفاء هذه الفجوة في ا
غـضون  35عـامـاً بـسبـب توقع

ـــدخــــنـــ انـــخــــفـــاض عــــدد ا
وارتــــــــــــفـــــــــــاع مـــــــــــعـــــــــــدالت
السمنة).وتشير تقديرات معهد
األبـحــاث إلى (أنه بـحـلـول عـام
ئة كن أن تكون 10با  2035
مـن حــــاالت الــــســــرطــــان لـــدى
الــنــســاء (نــحــو 25 ألف) لــهــا
ــئـة عالقــة بـالــتـدخـ و9  بــا
(حــــــوالي 33 ألف) مـــــــرتــــــبط
بــالـوزن الــزائــد).وأضـافت (أنه
في حـال اسـتـمـرار األمـر هـكذا
فــإن الــوزن الــزائــد والــســمــنـة
ـفـرطـة قـد يـكـونـا وراء ظـهور ا
مــــزيـــــد من حــــاالت اإلصــــابــــة

ـرض الـسرطـان لـدى الـنـساء
).في أكـثــر بـكـثـيـر من الـتـدخـ
بـريطـانيـا ال يـتوقع أن تـصبح
الــســـمــنـــة من األســبـــاب الــتي
تؤدي لإلصابـة بالسـرطان لدى
الــرجـــال بل يــبــقـى الــتــدخــ
ــســـبب لـــهــذا الـــعــامـل األول ا
ــرض ألن الــرجـال يــدخــنـون ا
بـنـسـبـة أكـبـر. وعـلى الـرغم من
أن الــسـمـنـة أكـثـر شـيـوعـاً بـ
الــرجـال أيــضـاً إال أنه يـعــتـقـد
بــأن الـسـمـنــة لـدى الـنـسـاء من
سببة للسرطان أكثر العوامل ا
بـيــنـهـن.ويـقــول تـقــريـر مــعـهـد

أبحـاث السـرطان في بـريطـانيا
(إن هــنـــاك أنـــواعـــا من مــرض
السـرطان تـرتبط بـالتـدخ من
بـيـنـهـا سـرطـان الـدم الـنـخـاعي
ثانة وسرطان الرئة وسرطان ا
وعــنـق الــرحم والـــبــنـــكــريــاس
ـعـدة).ويـضـيف (أن أمراض وا
ــرتــبــطــة بــالـوزن الــســرطـان ا
الــزائــد هي: ســـرطــان األمــعــاء
رارة والكبد والكلى والثدي وا
ـــــــــــبــــــــــيـض والـــــــــــغــــــــــدة وا
الدرقيـة).وقالت الدكتـورة ليندا
بولد خبـيرة الوقايـة في معهد
أبحـاث السـرطان في بـريطـانيا

(إنـه يــــجب عــــلـى احلــــكــــومـــة
االستفادة من احلمالت الداعية
لـلـتـوقف عن الـتــدخـ لـتـقـلـيل
عدد حاالت اإلصـابة بالـسرطان
بسـبب الـوزن الزائـد).وأضافت
بولد وفقا لـتقرير للبي بي سي
(إن الـــلــواتـي كن يـــعــانـــ من
الــــوزن الـــزائــــد فـي مــــرحــــلـــة
الــطــفــولــة هم أكــثــر عــرضـة 5
مـرات لإلصـابة بـالـسـمـنة وهن
راشـــــدات).وتــــشـــــيــــر األرقــــام
األخـــيــرة إلـى أن مــســـتـــويــات
فـرطـة خالل مـرحـلة الـسـمـنـة ا
الــطــفـولــة قــد ارتــفــعت بــشـكل
اضي في ملحوظ خالل العقد ا
إنــــكـــلــــتـــرا.ودعت بــــولـــد (إلى
ضـرورة نشـر الوعـي بأن هـناك
عالقـة ب اإلصـابـة بالـسـرطان
والــســمــنـة) كــمــا نــبــهت (إلى
ضـرورة اتخـاذ تدابـيـر حلمـاية
األطــفـال وحــظــر اإلعالنـات عن
الوجبات السريـعة قبل الساعة
الــتـاسـعـة مــسـاء ووضع قـيـود
عـلى الـتـرويج لـلـمنـتـجـات غـير
الـــــــصـــــــحـــــــيـــــــة).وأردفت (أن
ـدخــنـ كـان انـخــفـاض عــدد ا
أمراً مبهجاً لـلغاية ودليل على
أن العـمل لعـقود لـرفع مـستوى
الوعـي حول اخملـاطر الـصحـية
ـا فـي ذلك الــعـمل لـلــتــدخــ 
ــا في ذلـك فـرض الــســيــاسي 
الـضـرائب وحـظـر الـتـدخ في
غلقة).وختمت األماكن العامة ا
بـــالــــقـــول (إنه ال يـــزال هـــنـــاك
الـكـثـيـر للـقـيـام به لـدعم الـناس
وإقـــــــنــــــاعـــــــهـم بــــــاإلقـالع عن
التـدخ مـضيـفة أنـنا بـحاجة
إلـى الـــتـــحـــرك لـــوقف مـــوجـــة
ـــرتـــبط بـــالــوزن الـــســـرطـــان ا

الزائد).

احملــلي أكـدوا فـيـمـا بـعـد وفـقـا
لـتـقريـر لـلـبي بي سي أنه يـبلغ

حوالي  1500عام.
ـــتـــحف وقــــال اخلـــبـــيـــر فـي ا
ميكائل نوردستروم (إنه أمر ال
يــــحـــدث كل يــــوم أن يـــخـــطـــو
شـخص بــقـدمه فـوق سـيف في
البحيـرة). وتسبب اجلفاف في
انـــخـــفـــاض مـــنـــســـوب مـــيــاه
ـا الــبــحــيــرة بـشــكل كــبــيــر 
ساعد الـفتاة ساجـا في العثور

. على السيف القد
وقــالت الـفـتـاة في تـصـريـحـات
لــرايـــدو ســفــيــرغـــيس احملــلي
ـــــاء (شــــــعــــــرت بـــــشـيء فـي ا
ورفـعـته. ثم كـان هـنـاك مـقبض
وذهبت ألخـبر والـدي أنه يبدو
وكــأنه ســـيف). وقـــال والــدهــا
ـوقع "ذا لوكال" اندي فـانسيك 
بـالـلـغة االنـكـلـيزيـة (إنه أعـتـقد

في البداية أن ابنته عثرت على
عــــصـــــا أو فــــرع شـــــجــــرة في
اء).لكن بعد أن طلب األب من ا
صــديق أن يــتــفــحص في هــذا
رجح الـشيء اكـتشف أنـه من ا
.وقال أن يكون شيء أثري قد
ـتـحف احملـلي الـذي يـحـتفظ ا
اآلن بـالـقــطـعـة الـتــاريـخـيـة(ان
السيف كان محـميا بشكل جيد
للـغاية). ودفع اكـتشاف الـطفلة
ـــتـــحف واجملـــلس ســـاجـــا بـــا
ـــــزيـــــد من احملـــــلي إلجـــــراء ا
ـوقـع وعـثـروا الـتــنـقــيب في ا
عـلى دبـوس صـدر مـزخرف من
الــقـــرن الــثــالث.وقـــال مــتــحف
مــقــاطـــعــة يـــونــشــوبـــيــنغ (إن
عـملـيات الـتنـقيب في الـبحـيرة
ــــكـــنه أن لم تــــنـــتـه بـــعــــد و
ـــزيــد من األشـــيــاء يـــحــضـــر ا

ة). القد

{ لندن - وكـاالت - مزقت لوحة
لــلــفــنــان الـبــريــطــاني مــجــهـول
الــهــويــة بـانــكــسي نــفــســهـا في
الــلـحـظــة الـتي بــيـعت فــيـهـا في
مــزاد لــدار سـوذبــيــز بــأكــثـر من
مــلـــيــون جـــنــيه اســـتــــــرلـــيــني

اجلمعة. 
زادات الـشهيرة (إن وقالت دار ا
لـوحـة فـتــاة وبـالـونـة الـتي تـعـد
أحـــد أشــهـــر أعــمـــال بــانـــكــسي
خـرجت عن إطــارهـا مـرورا بـآلـة
لــتــمـــزيق الــورق مــخــبــأة داخل
اإلطار في الوقت الـذي هوت فيه
طرقة لتعلن بيع اللوحة مقابل ا
1042000 جــنــيـه اســتــرلــيــني
(1.37 ملـيـون دوالر) وهـو مـبلغ

مــعـتــقـلـي خـلــيج جـوانــتـانــامـو
وضـــعــهـــا في أحـــد مــتـــنــزهــات
ديــزني النـــد.وأصــبــحت أعــمــال
بـانـكـسي قيـمـة جـدا بـعـدمـا كان
يوما فنـان جرافيـتي مغمورا من

مدينة بريستول بانكلترا.

ويـشـتهـر بـانـكـسي الـذي يـطلق
على نـفـسه هذا االسم وال تـعرف
هــويـــته احلـــقــيـــقـــيــة بـــرســوم
جـــداريــــة ســـاخـــرة في الـــهـــواء
الطـلق لها مـوضوعـات سيـاسية
منـها رسـوم عـلى اجلدار الـعازل

الــذي بــنــته إســرائــيل
بــالــضــفــة
الــغـــربــيــة
احملـــتــــلـــة
ودمــــــيــــــة
هـــوائـــيـــة
بـــاحلــــجم
الـطـبـيـعي
في هــيــئـة
أحـــــــــــــــــــد
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