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ــاء الـعـراقي ونــظـيـره الــتـركي بـاألحـرف هـذا ووقّع وزيـر ا
د انبوب ماء ثالث يبدأ األولى على اتفاقية جديدة تقضي 
نـطقة القرنـة شمالي مدينة من شمال سد اليسـو وينتهي 

البصرة . 
وشمـلت مـسـودة االتفـاق الـتي  الـتـوقيع عـلـيـها أمس في
ــاء الــذي ــوقّــرة  حتــديــد فــارق ســعــر بــرمــيل ا أنــقــرة ا
سـيــصـدره اجلــانب الــتـركي لــلــعـراق  بــخـمــسـة دوالرات
تضاف الى قيمة البرميل في الصيف  وثالث دوالرات في
الـشــتـاء  مع األخــذ بـاحلــسـبــان قـيــاس كـمــيـات األمــطـار
اء التي الساقطة على بغداد وضـواحيها  وعدد خزانات ا

يحق للمواطن العراقي وضعها على سطوح منازلهم .
اء العراقيـة حملتها ضد من جهتها واصلت شرطـة حفظ ا
يـاه العذبـة في غسيل أصحاب احلـمّامات الـتي تستـعمل ا
أجـســاد الـزبـائن  وخــيّـرت هــؤالء بـ الــغـلق الــنـهـائي أو
استـخـدام مـيـاه اجملاري اخلـفـيـفة  مـشـروطـيـة معـاجلـتـها
كنة  ـاء العسر الـذي ينتج رغـوة صابونيـة  وفق نظرية ا
ال تترك آثـاراً جانـبية عـلى جسـد الزبون والـليـفة واخلاولي

والنعل .
الى ذلك قالت وكـالة أنـبـاء ذاك الصـوب ان الكـويت وإيران
قـد وافـقـتـا عـلى قـيـام الـعــراق بـبـنـاء مـحـطـتي حتـلـيـة مـيـاه
عمالقت  واحدة تـقع خلف تمثال بـدر شاكر السياب في
ـتبقي من قناة خور البصرة  والثانـية في القوس األخير ا
ــاء الـعــراقـيـة عـبــد الـله . وقــال مـصــدر مـطــلع في وزارة ا
رفض الـكـشف عن اسـمه وخـلـقتـه  أن الوزارة تـدرس في
هذا الـشأن عـرضاً جـيداً تـقـدم به حتالف شـركات اثـيوبـية
جـيــبــوتـيــة صــومـالــيــة مـشــتــركـة لــبــنـاء هــاتــ احملـطــتـ

االستراتيجيت .
وفي مـوضـوع مــتـصل قـال الــعـ كـر فــرّارة ان مـجـلس
شروع تأجير جسور األعيان قد انتهى من القراءة الثـانية 
بغـداد الـقائـمـة على نـهـر دجلـة الـبائـد لـلمـواطـن  ووضع
ــســتـأجــر بــتــحــويل شــروطــــــــــــــــاً لــذلك مــنــهــا قــيــام ا
الـفــضـاءات الــتـحــتـــــانــيـة لـلــجـســر إلى مـواقـف مـجــانـيـة
لـلــسـيـارات  واحملــــــــــــافـظــة عـلى اخلـريــطـة األســاسـيـة
سـتأجـر  وعدم رمي الـنفـايات من ظـهر اجلـسر للـجسـر ا
صـوب الــشــارع اجلـديــد الــذي يـربـط رصـافــة الــعـاصــمـة

بكرخها .
ـاء الـشـعـري احلـادي عـشر وفي بـغداد واصـل مهـرجـان ا
فــعــالـيــاتـه  في اخملــيم الــكــبــيـر الــذي أقــيم عــلـى اجلـزرة
ــتــنــبي . ومن أجــواء الــســابــعــة بــ الــشــواكـــة وشــارع ا
هـرجـان نـنـقل اليـكم بـعض مـا جـاء في قـصيـدة الـشـاعر ا

نكوب : الكبير عبود ا
البارحةَ كان هنا ثمة ماء وكانت دجلة .

لمَ الـصيـادون النـهرَ  وتـركوا خـلفـهم الكـثير من البـارحةَ 
هياكل األسماك .

البارحةَ خرجَ خضر الياس من مدفنِهِ .
الـــبـــارحــةَ مـــشـى اخلـــضـــرُ فــوق أرضٍ

سبخاء 
وهو يجرُّ وراءَهُ 

جوقةَ نساءٍ وعشيرةَ شموع .
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غامرات احتفظ فيلم احلركة وا
حلسولو: ستار وورز ستوريخل
بـصـدارة إيـرادات الـسـيـنمـا في
أمـريـكـا  وكـنـدا خالل األسـبـوع
اجلـاري مـحقـقـا إيـرادات بـلغت

29.3 مليون دوالر.
والـفـيـلم بـطـولـة ألـدن إريـنـيـرك
لـيا كالرك ودونالـد جـلوفـر وإ

ومن إخراج رون هاوارد.
كـــمـــا احـــتـــفظ فـــيـــلم احلـــركــة
ركز الثاني هذا حلديدبول (2با
األسبـوع بـإيرادات بـلغت 23.3
مــلـيـون دوالر. والـفـيــلم بـطـولـة
ريـان ريـنـولـدز وجـوش بـرولـ
ومـوريــنـا بـاكـارين وتـيـريـكـروز

ومن إخراج ديفيد ليتش.
ـركـز الـثـالث الـفـيلم وجـاء في ا
الــدرامي اجلـديــد حلأدريـفتخل
بـإيــرادات بـلـغت  11.5مـلــيـون
دوالر. والـفـيـلم بطـولـة شـايـل
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لـــقــــيـت مـــلــــكـــة جــــمــــال الـــعــــالم
لــلـمــتـزوجـات ســانـيــا شـاكــيـروفـا
حـتفـها جـراء حادث سـير وقع في
جـمـهـوريـة قـرغــيـزسـتـان بـحـسب

تقارير إعالمية روسية.
وكانت شاكـيروفا فـازت الربيع في
سابـقة الـتي أقيمت في اضي بـا ا
مديـنة (نهـا تراجن) بـفيتـنام حيث
مــنـحت لــقب مـلــكـة جــمـال الــعـالم

للمتزوجات.
ونـقــلت وسـائل إعـالمـيــة روسـيـة
عن وزارة داخــلــيــة قــرغــيــزســتـان
قــولـهــا إن حـادث الـســيـر وقع في
طـريق بـالـيـكــتـشي كـاراكـول الـذي

يربط شرق البالد بشمالها. 
وقــــالت وســـائل اعالم ان احلـــادث
غـامض وال يـوجـد تـفـسـيـر لـبعض

جوانبه .
وأوضــــــحـت الــــــوزارة أن ســـــــبب
احلــادث يـعـود بـحـسب مـعـلـومـات
أولــيـة إلى فـقـدان ســائق الـسـيـارة
السيطرة عـليها وقد أصيب راكب
آخــر كـان داخل الــسـيــارة بـجـروح

ستشفى. خطيرة ونقل إلى ا
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تــشــيع  االصـابــات بــحـمــوضـة
ــعــدة السـيــمــا  عــنـد وحـرقــة ا
تــــنـــاول الــــطـــعـــام فـي افـــطـــار
الصائمـ بطريقـة خاطئة  في
وقـال احتاد هذا االطـار الـطبي 
ــان إنه روابط الـــصــيـــادلـــة األ
ــعـدة ـكـن مـواجــهــة حــرقــة ا
بـبــعض الـتــدابـيـر الــبـســيـطـة
أبــرزهـــا االبــتـــعــاد عـن أغــذيــة
ـقـلـية مـعـيـنـة مـثل األطـعـمـة ا
والـدسمـة والـوجبـات الـثقـيـلة
شـروبات احملـتوية والقـهوة وا
عــــلى حـــــمض الــــكـــــربــــونــــيك

واحللويات.
كـمــا يــنـبــغي تــخـصــيص وقت
كاف لتناول الوجبات الرئيسية
مع مـضغ الـطـعام جـيـداً إلتـاحة
الفرصة للمعدة لهضم الطعام.
ولــهـذا الـغــرض يـنـبــغي أيـضـاً
ـعدل ال اء  اإلكثـار من شـرب ا
يــقل عن لــتــر ونــصف يــومــيــاً

اء في حتفيز الهضم. لدور ا
وفي حال تكرار اإلصابة بحرقة
ـــعـــدة يـــنـــبـــغي اســـتـــشــارة ا
أخـصائي جـهـاز هضـمي ألنـها
ـا يـعـرف قـد تــنـذر بـاإلصـابـة 

ريئي. ِعَدي ا باالرجتاع ا
ويــزداد االشـتــبـاه في اإلصــابـة
ـريـئي إذا ِـعَــدي ا بــاالرجتـاع ا
ـعـدة مـصـحـوبـة كـانـت حـرقـة ا
بأعراض أخرى مـثل صعوبات
البلع وحرقة في احللق ومذاق
سـيء في الـــــفـم والـــــشـــــعـــــور
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ـعـدة بـاالمـتالء وضـجـيج في ا
وبــحـــة الــصـــوت إضـــافــةً إلى

الغثيان والقيء.
ـعـدة هي يُـشـار إلـى أن حـرقـة ا
عــبـارة عـن إحـســاس حـارق في
الـصـدر خـلف عـظم الـقص وفي
تد ـعدية. وقـد  نطـقة فوق ا ا

األلم ليصل إلى منطقة العنق.
ومن األعــراض األخــرى حلــرقـة
عدة الـتجشـؤ احلمضي وآالم ا
الــبــطن والــشــعــور بـضــغط في

عدة. ا
فـيـمـا ذكر مـوقع »بـولـدسـكاي«
ـعـنيّ بـالـشـؤون الـصـحـيـة 9 ا
أطـعــمــة من شــأنـهــا تــخــلـيص
اجلــسـم من الــســمــوم الــضـارة
ـــــكن أثـــــنـــــاء رمـــــضــــــان إذ 
لـلـمهـتـم بـتنـقـية الـسـموم من
جـسمـهم خالل الشـهـر الفـضيل
إدخــــــال بـــــعـض أنـــــواع هـــــذه

األطعمة إلى وجباتهم:
1- الغريب فروت

ــكن تــنـاول كــوب من عـصــيـر
الـــغـــريب فـــروت عـــنـــد وجـــبـــة
اإلفــطـار فـهــو كـفـيل بــتـنـظـيف
اجلــهـــاز الــهـــضـــمي والــدوري
ــضـادات والــكــبــد ألنه غــنـي 

. C األكسدة وفيتام
2- السبانخ

يـنقي الـسـبـانخ اجلسم بـأكـمله
من السموم
3- البرتقال

«C» الـبـرتـقـال غـني بـفـيـتـام
ناعة . الذي يقوي ا

4-الثوم
الـثـوم يــقـوم بـعــمـلـيــة (فـلـتـرة)

. للسموم

7- بذور دوار الشمس
حتــتـــوي بـــذور دوار الــشـــمس
عـــلى األلــيـــاف والــفــوالت ذات

6- الشاي األخضر
يـحسن عـملـيـة األيض وتسـاعد

في احلفاظ على وزن مثالي.

5-البروكلي
يـــنـــقي اجلــــسم من الـــســـمـــوم

الحتوائه مضادات أكسدة.

الــفـوائــد الــذهــبـيــة لــلــجـسم .
واخـــيـــرا االوفـــوكــادو الـــغـــني

باوميغا ثري والكركم .
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بالـرغم من إنّه ال يـعتـد بـكالم نائب قـد أو جـديد مـجرب
ـشــهـد الــسـيــاسي فـهم أوغـيــر مـجــرب في ظل هالمـيــة ا
ــواقـد زعـمـاء كــتـلـهم الـســيـاسـيـة ال جـمـيـعــاً وقـود حـطب 
ينـطقـون عن رأي يـخالـفهم إالّ إنّ نـائـباً عن نـينـوى حتدّث
بـالـرغم من إنه اسـتـخـدمـها بفـكـرة هي جـوهـر بـنـاء الـبلـد 
للـكالم عن نـيـنـوى حـصـراً . فكـرة الـنـائب نـايف الـشـمري
هي انّ نوّاب نينوى يـجب أن يتوحدوا في كـتلة تمثل إرادة
نـيـنـوى الــتي انـتـخـبــتـهم ولـيس إرادات كـتــلـهم الـتي قـد ال
تعطي مسـاحة مستحـقة من االهتمـام حملافظة مـنكوبة بكل
وصل  وشدّد دمـر ا معنى الـكلمـة هي نيـنوى ومركـزها ا
الــرجل  عـــلى حلضــرورة وضـع مــعــانـــاة أبــنــاء نـــيــنــوى
الـية والدرجـات الوظـيفيـة البنـائها ومستـحقـات احملافظـة ا
ـتـضررين واعمـار الـبـنى الـتحـتـيـة واخلـدمات وتـعـويض ا
األساس بأي حتالفات يتم الدخول لهـا وبضمانات حقيقية
وبفـتـرات زمنـيـة محـددةخل.نوّاب احملـافـظات يـتـحدرون من
أحزاب وتـشكـيالت مخـتلفـة  من األجـدر بهم أن يـتوحدوا
في كـــتل لـــلـــتــفـــاوض من أجـل دعم مـــطــالـب مــوحـــدة في
ـتعـبة  وسـتبـقى خصـوصيـاتهم ـدنهم ا اخلدمـات العـامة 
احلزبـيـة واالعـتـقاديـة في صـدورهم وهـنـا ال توجـد مـديـنة

عراقية تعيش احلد األدنى من اخلدمات اجليدة .
لـنعـد الى نـيـنـوى الـتي وقع عـلـيـهـا من الـظلـم الذي لـم يقع

على سواها 
ان من ثـلـوهـا انـهم وصـلـوا لـلـبـر ألم يـحن الـوقت لـيعـي 
دينة ومـلحقاتهـا من البلدات وعلـيهم أن يكونوا أجل هذه ا
أصــحـــاب صـــوت مــوحـــد وإرادة واحــدة فـي الــبـــحث عن
مـســتـلـزمــات االعـمــار والـبـنــاء من دون الـتــفـكــيـر احلـزبي
الضـيق بل األجدر بـهم جمـيـعاً  االعالن عن اسـتقـاالتهم
من احزابهم واالنتماء لكتـلة نواب نينوى فقط والعمل حتت
لـوائـهــا  ولـيـعـمـل نـواب احملـافـظــات األخـرى الـشيء ذاته
صالح محافظاتهم من خالل تكتالتهم اخلاصة ويهتمون 
بـهم ولـيس بـأحــزابـهم الـتي ال أحـد يـعــلم كـيف تـدار وبـكم

قرار ديكتاتوري غامض ترتبط ?.
لقد عاش نواب كـثير من احملافـظات في السنـوات السابقة
فــتــرات ســـود من الــعــداوات والـــوشــايــات والـــضــغــائن 
وانـشــغـلـوا بــهـا بــاحـثــ عن مـراكــز قـوى في بــغـداد ومـا
اكثـرها لدعـم صراعاتـهم في احملـافظات  وتـلك هي أسوأ
مراحل االنـحطـاط والـفسـاد والدجل في الـعـمل السـياسي
الـذي أسـاس وجـوده هـو الـعـمل الــوطـني لـلـخـدمـة الـعـامـة

هاترات وفتل احلبائل والدسائس. وليس ا
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ـكن أن طــابـعـة ثالثـيــة األبـعـاد ألول مـرة وهــو تـطـور يُـعــتـقـد أنه 
ن يـعانـون من عمى الـقرنـية في جـميع يسـاعد ماليـ األشـخاص 
أنحاء العـالم بحسب مـواقع اوروبية عدة امس. ويـعتقد الـعلماء في
كن أن توفر عددا غير محدود من جامعة نيوكاسل أن هذه التقنية 
ر عبرها القرنيات وهي الـعدسة اخلارجية الـشفافة للعـ والتي 
ـكن أن يـؤدي تــلـفـهـا إلى الــضـوء قـبل الــوصـول إلى الـشــبـكـيــة. و
تــشـويه الــرؤيـة أو حــتى اإلصـابــة بـالــعـمى. ومن خالل اجلــمع بـ
قـدمـة من متـبرع سـلـيم مع الكـوالج اخلاليـا اجلذعـية الـبـشريـة ا
واألجلـيـنـات حلوهـي مـادة كـيـمـيـائـيـة تُـسـتـخـدم في الـغـالب إلنـتـاج
األطراف الصناعيةخل تمكن العلماء من إنتاج “حبر حيوي ”لطابعة
ـوذج لـلـقـرنـيـة بـاسـتـخـدام مـادة حـيـويـة ثالثـيـة األبـعـاد لـطـبـاعـة 
ـركز في هالميـة عن طـريق الضـغط على احلـبر في دوائـر متـحدة ا

أقل من  10دقائق.
وأضـيفت اخلاليـا اجلذعـية فـيمـا بعـد وتُـركت لتـنمـو وتصـبح شكال

مطورا من القرنية اجلاهزة نظريا لعملية الزراعة.
وقـال أسـتــاذ هـنــدسـة األنـســجـة في جــامـعـة نــيـوكــاسل الـذي قـاد
طـورة على اخلاليا ـادة الهالميـة ا الدراسـة تشي كونـون: حتافظ ا
ا يكفي ولكنها ناعمة بحيث اجلذعية حية بينما تنتج مادة صـلبة 

طلوب. يتم ضغطها بالشكل ا
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وودلـي وســــــــام كـالفــــــــ ومن

إخراج بالتاساركور ماكور.
وتــــــراجـع فــــــيــــــلـم احلــــــركــــــة
ــــغـــامـــرات حلأفــــيـــنـــجـــرز: وا
ــركــز إنــفــيــنــيــتي وورخل من ا
ــركـز الــرابع هـذا الــثـالث إلى ا
األســــبـــوع بــــإيـــرادات بــــلـــغت

10.4مليون دوالر.
والـفـيــلم بـطـولـة روبـرت داوني
جـونـيور وكـريس هـيـمـسوورث
ومـارك رافـالـو ومن إخـراج جـو
روســــــو وأنـــــطــــــوني روســـــو.
وتراجع الفيلم الكوميدي حلبروك
ـركـز الـرابع إلى كـلـوبخل مـن ا
ــركـز اخلــامس هـذا األســبـوع ا
مــحـــقــقـــا إيــرادات بـــلــغت 6.8

مليون دوالر.
والــفــيــلم بــطــولــة جــ فــونـدا
والـيـسيـا سـيـلفـرسـتـون وماري
ســتــيـنــرجــ ومن إخــراج بـيل

هولدمان.
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القبلـة كانت مجرد ”حيلة “للترفيه
ـؤيـدين خالل لـقـاء لـلـتـرحـيب عن ا

به في سول.
وذكـرت وكـالــة األنـبـاء الــفـلـبــيـنـيـة
ـرأة تـدعى بـيـا كـيم الـرســمـيـة أن ا
ونـشـرت مقـابـلـة قصـيـرة بـالفـيـديو
معها علـى صفحتها عـلى فيسبوك.
ـــرأة (لـم يـــكن هـــنـــاك أي وقـــالت ا
شيء خــــبـــيث فـــيــــهـــا). وأضـــافت
(بالـنـسبـة لي وبالـنسـبة له.. هي ال

تعني شيئا).
هذه الـقبلـة اثارت غـضبا وسـخرية
ـرأة ونــدد مــدافــعـون عن حــقــوق ا
بالقبلة واعتبروها (طريقة منحرفة
إلسـكـات مـنـتـقديـه من اإلنـاث). لكن
الــعـديــد من الــفـلــبــيـنــيــ لم يـروا
ضـررا في األمــر واعـتـبـروهـا نـوعـا
ـــزاح.وأشـــعـــلت تـــعــلـــيـــقــات من ا
ــثــيـــرة لــلــجــدل حــول دوتــيـــرتي ا

{ مــــانـــــيـال - وكــــاالت  –ضـــــجت
وســـائـل الـــتـــواصل االجــــتـــمـــاعي
بـصــور ولـقـطــات فـيــديـو لــلـرئـيس
الـفـلبـيـني رودريـجـو دوتـيرتي (73
عـامـا) وهـو يـقف عـلى مـنـصـة أمام
ــواطـنـ الــفـلـبــيـنـيـ حـشـد من ا
ــاضي ويــطــلب من مــســاء األحــد ا
امـرأة من اجلـمـهـور أن يـقـبـلـها في
مــــقـــابـل مـــنــــحـــهــــا كـــتــــابـــا كـــان
ــرأة الــتي قــالت يــوزعـه.ووافــقت ا
إنـها مـتزوجـة عـلى طلـبه وبدت في
ـقــابـلــة دوتـيـرتي غـايــة الـسـعــادة 

وجها لوجه. 
حـــدث ذلك اثـــنـــاء زيــارة رســـمـــيــة
لــلـــرئــيس الــفــلــبـــيــني إلى كــوريــا
اجلـنوبـيـة.وبـعد ذلك قـال دوتـيرتي
بـتهـجة وعـددهم نحو للـجمـاهيـر ا
ثالثـة آالف شخص (ال تـأخـذوا هذا
عــلى مـحــمل اجلـد) مــشـيـرا الى ان

النـساء والـتي تضـمنت الـعديد من
الـنــكــات حـول االغــتــصــاب غـضب
الــنــشــطــاء واألجــانب ومن أبــرزهم
تـشـيـلـسـي كـلـينـتـون ابـنـة الـرئـيس
األمريكي األسبق بيل كلينتون. لكن
هذه التعـليقات لم تنل من الـشعبية
الـكبـيرة الـتي يـتمـتع بـها دوتـيرتي

في الداخل.
قـالت األم الـعـام حلزب جـابـرييال
الـنـســائي جـومـز سـلـفـادور(لم يـكن
رأة من يتـع عـليك أن تـقبل تـلك ا
أجل تسلية الـناس).وأضافت (فكرة
رأة من أنك كنت تـعتقـد أن تقـبيل ا
شــأنه تــسـلــيــة الــنــاس... هــذا أمـر
بغيض حقا). وقالت السناتور ريزا
نـتمـية لـلمـعارضة هـونتيـفيـروس ا
(إنه عـلى الرغم من أن الـقـبلـة كانت
بـالتـراضي إال أنـها كـانت اسـتغالل

خطير للسلطة).
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بـيــعت آنـيــة ورد صـيـنــيـة عــمـرهـا
قـــرونـــا كـــانت في مـــخـــازن أحـــد
مــتـاحف أوكالهـومــا مـقـابل 14.5
مـليـون دوالر في هـونغ كونغ. آنـية
ــصـــنـــوعـــة من الـــورد الـــنـــادرة ا
ـتــحف الـفن الـبــورسـلــ مـنــحت 
(فـيـلـبـروك) في تـولـسا في 1960.
قتنـيات الدائمة وكـانت جزءا من ا
ـتحف رغم أنـهـا ظلت بـاخملزن بـا
ألكـــثـــر من عـــقــــد. ويـــعـــتـــقـــد أن
اإلمــبــراطـــور تــشــيـــان لــونغ أمــر
بـتــصـنـيــعـهـا مـســتـهل عـام 1700
وتـعـرف بـاسم تـيانـتـشـويـبـينغ أو
ا الـكرة الـسماويـة وقدر ثـمنـها 
ب  9مالي و 11مــــلـــيـــون دوالر
زاد يـوم األربعاء. قـبل عرضهـا با
وقـــال ســـكـــوت ســــتـــولن مـــديـــر
ـتحف إن عائدات البيع ستوجه ا
لـوقف مقيد لتمويل احلصول على

مزيد من األعمال الفنية.


