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دول كـثـيرة فـي العـالم بـاتت تـتـحـسب لـكل طاريء وال
تـتـرك أمـراً لـلـمـصـادفة احلـزيـنـة  السـيـمـا بـعـد أن مرّ
فـاجآت  عـليـها الـقرن الـعشـرون مـكتـظاً بـالكـوارث وا
واليــزال قـرنـنـا احلـالي مـثـقـالً بـهـا وقـد يـنـذر بـسـواهـا
ـثل الـتـنوّع ـخزون  .بـعض الـدول األوروبيـة حتـتـفظ 
الـغـذائي للـبـشـرية  حتـسـباً من وقـوع كـوارث طـبيـعـية
عـظمى كـسقـوط نيـزك بحـجم دولة كـاملـة فيـطمـسها أو
فــيـضــانــات ال قـدرة لــلـبــشــر عـلـى الـتــعـامـل مـعــهـا أو

انفجارات نووية بتدبير البشر .
ـواد اخملزونـة تزداد  لذلك يبـدو إنّ اخملازن تـضيق وا
واد اخملـزّنة تـعمـد دولة مـثل سـويسـرا  الى مراجـعـة ا
لتحدد االولويات فوجدت سويـسرا انّ عليها التخلص
من خزينها من كميات القهـوة بعد اكتشافها انها مادة
ال تتوافر على سعرات حرارية ضرورية تفيد في البقاء

على قيد احلياة .
في حـ انّ العـلمـاء يتـحدثـون دائـماً عن فـوائد لـلقـهوة
ـزاج وازالــة االكــتـئــاب وتـقــلـيل االصــابـة في تـعــديل ا
ر وبعض االمراض اخلبيثة بأمراض السكري والزها
. لــكن أولــويــات ســويــســرا ربّـــمــا تــذهب الى تــخــزين
طاول للزمن واحلبوب اجلافة الفواكه اجملففة واجل ا
ومواد االسـعافـات االوليـة الضـرورية وأشـياء أخرى ال

تفصح الدول عنها .
في العـراق االن كارثـة الفيـضانـات والسيـول  متـوقعة
ـــنـــاطق بـــســـبب ســـوابق فـي الـــســـنـــتــ فـي بــعـض ا
ـنطـقـة تخـضع الرتـدادات زالزل تقع في وا االخـيرتـ 
مكن أن تـكون كوارث مزدوجة اجلوار االيراني  من ا
زالزل وفـيـضانـات. هـذا واقع االرض  فـمـاذا وضـعوا
في الــبالد من خـطط طــويـلـة األمــد ومـوازنـات طـواريء

ومخازن أزمات?
الـدول ال تــتــعـامل بــعــواطف  لــهـا دائــمــاً احلـســابـات
اخلاصة حلفظ شعـوبها من التهـديدات الطارئة. أعرف
انّ من يــنـظــر الى مـدن مــدمـرة في الــعـراق  يـدرك انّ
هذا الكـالم مثالي وخـيالي الصلـة له بحال الـبلد أصالً
 ذلـك انّ هـنــاك كــوارث وقــعت وال أحـد لــديــة خــارطـة
عـاجلة نتائجهـا بالرغم من مضي أكثر طريق واضحة 

من سنت على نهاية احلرب االخيرة . 
مـجــرد وجـود مــخـيـمــات لـلــنـازحــ في الـعــراق حـتى
الـسـاعـة هـو دلـيل عـلـى ان احلـال غيـر طـبـيـعـي مـطـلـقاً
واليــشــبه حــال أي بــلــد مــســـتــقــر في الــعــالم . بل انّ
واطن العراقي داخل بـلده هو وصمة استمرار نـزوح ا

ا ال يعنيه . عار على جب من يعنيه هذا األمر أو ر

وهذا فهلوان بهلوان لطيف ضحّاك قرقوز حيّال  يعرف
من علي الورديّ عـنوانات كتـبهِ  ومن اجلواهريّ طـينيته
ومــائـيــته  ومن لــيـنــ صـورةَ مــنـجلٍ  ومن طـه حـسـ
عماهُ  ومن اخلليل قطرةَ بحرٍ  ومن ماركيز يومَ كوليرا
 ومن غاندي فـلمَ سهرةٍ مـنقوص  ومن كـيم كاردشيان
أل مـؤخـرتـهـا الـشـاسـعـة  لـكـنه يـجـادلُ بـكل هـؤالء  و

احلانة لغوةً فارغة .
جتـادلـه بـاألحــسن وبــاألجــمل وتــأخـذ بــيــده الى بــسـيط
الــكالم وسـهل احلـديث  فـيـتـذاكـى ويـتـبـخـتـر ويـتـحـاذق
ويرشُّ عليك جملة من كاتب مشهور  فتردّ عليه بأنك لم
تقرأ لهذا األديب سوى روايـةً واحدة لم تثنّى  فيضحك
ضـحـكـة مـنـتـصـر أبـله ويـنـصـحك بـروالن بـارت ونـيتـشه
وهـيجل ومـاركس  فـتسـتـميـحه بعـض عذر وتـقول له أن
هـذا الــصـنف من الـقـراءات الـثـقـيـلـة  يـسـتـدعي مـزاجـاً
وتـأسـيسـاً وكـدّاً عـقلـيـاً ضخـمـاً  فـيرد عـلـيك بـالتي هي
ة كان أتعس وأكذب  ويسرد ويثرد بصينيتك قصةً قد
هـو بـطــلـهـا  يــوم سـرق األعـمــال الـكـامــلـة لـتــشـيـخـوف
وقرأها عـلى ضوء قنـديلٍ مزروعٍ برأس الـزقاق  وحلظة
ترفع إبهـامك مثل راية بـيضاء  سـيكون هـذا احليّال قد
ـرة أبـوه  وسـاحته انـتـهى من مـفـتـتح بـعيـد بـطـله هـذه ا
مـكـتـبة الـعـائـلـة التي كـان قـرأهـا قبـل بزوغ الـشَـعـر على
العانة  فـتضحك أو تتـضاحك ثم تنطـحه بسؤال احلرج
ب  فيتلعثم ويرتبك وتـصفر خلقته ويرمي فشله بعبّ ا

النسيان !!
ا تـعـاقبه وتـقـسو عـلـيه وحتـدثه عن قـراءاتك اللـذيـذة  
لك نوري تيسر من جنيب محفوظ وفؤاد التكرلي وعبد ا
وجـمـعـة الالمي ومـحـمد خـضـيـر وعـبـد اخلـالق الـركابي
ويوسف ادريس وهـمنـغواي وديسـتويـفيسـكي وسالـنجر
ة  وميالن كونديرا  فتخبو عـيناه وتغوص بوحل الهز
ـنـعـشـة التي ويـذهب الى مـصـطـبـة االحـتيـاط اجلـاهـزة ا
يـنه  ويبـدأ بلـحن معـلومـاته عن هؤالء وغـيرهم  حتت 
فيـخلط ويشـكل ب جنيـب محفـوظ وعماد حـمدي  وب

مثل العجوز سبنسر تريسي !! همنغواي وا
في محاولة يائسة بائسة من غريق نفسه  سيذهب اآلن
صـوب بـاب الـذكـريات الـسـهـلـة  ويـحـدثك عن صـعـاليك
األدب الـذين سكـر عـند مـوائدهم ونـام بـغرفـهم الـعطـنة 
لكنه سـيبقى مصـراً على اإلدعاء والـتمثيل ونـفخ الواقعة
فـصل الفصل  وأسطـرة الصـعلوك الـغبيّ  وفي هـذا ا
سيـنفـطـر قلـبك فتـشفق عـلى هذا
ــنـفّــر  وتــلـوّن الــكــائن الــلـيــلي ا
وجــــهك بــــالـــعــــجب والــــدهــــشـــة
والـــرضـــا  حـــتى يـــذوب الـــلـــيل
ويسقط في قعر الكأس األخيرة.
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قـــتل رجـل في واليــة فـــلـــوريــدا
األمــــريـــكــــيــــة من قــــبل طــــائـــر
الـشـبـنم الـذي يـعـتـبـر (الـطـائر
األكثر خـطورة في العالم) وفقاً
ا ذكرته وسـائل إعالم محـلية

أول من أمس. 
والــشــبــنم هــو طــائــر ضــخم ال
يـطـيـر ويعـتـبـر ثـاني أثـقل طـائر
في العالـم بعد الـنعامـة وموطنه
األصــلي أســتـــرالــيــا وغـــيــنــيــا

اجلديدة.
وذكـــرت ســلـــطـــات مـــكـــافـــحــة
احلـرائق فـي مـقـاطـعــة ألـتـشـاو
لـصـحـيفـة (جـايـنـيـسفـيل صن)
أن مـــالك الـــشـــبـــنم ســـقط يــوم
اجلمعة في مـزرعته بالقرب من
الطائر ذي اخملالب الكبيرة قبل
أن يـــهـــاجـــمه الـــطـــائـــر ونـــقل
ــســتــشـفـى حـيث الــرجل إلى ا

توفي في وقت الحق. 
وقـالت سـلــطـات احلـيـاة الـبـريـة
فـي الــــواليـــة إن الــــرجـل كـــان
يقوم بتربية طائر الشبنم الذي
يـحـظى بــشـعـبـيـة لـدى جـامـعي
الــــطــــيـــور الــــغــــريـــبــــة وفــــقـــاً

للصحيفة.
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حــــــافـظ فــــــيـــــــلم احلـــــــركــــــة
ـــغـــامـــرات (شـــازام) عـــلى وا
صـدارة إيـرادات السـيـنـما في
ـتــحـدة لـألسـبـوع الــواليـات ا
الـثـاني عـلى الـتـوالي مـسجال
مــــلــــيـــــون دوالر يــــقــــوم 25
ببـطـولـة الـفيـلم زكـاري لـيفي
ودجــيـمــون هـونــسـو ومـارك
ســتــروجن ويــخـــرجه ديــفــيــد

ساندبيرغ.
وجـــاء الــفـــيـــلم الــكـــومـــيــدي
اجلـــديــد (صــغـــيــرة) (لـــيــتل)
ركز الثاني بإيرادات بلغت با
مــلــيــون دوالر الــفــيــلم 15.5
بـطـولـة ريـجـيـنـا هـول وإيـسا
راي ومــــارســـاي مــــارتن ومن

إخراج تينا جوردن.
واحــــــتـل فـــــيــــــلـم احلــــــركـــــة

ــغـــامـــرات اجلــديـــد (فــتى وا
اجلحيم) (هيل بوي) الترتيب
الـثـالث بـتـحـقـيق  12مـلـيـون
دوالر يـقـوم بــبـطـولـة الـفـيـلم
مــــارك ســـتــــانــــلي وبــــرايـــان
جـــلــيـــســـون ويـــخـــرجه نـــيل
مارشال. وتـراجع فيلم الرعب
ــركــز (بت ســمــاتـــيــري) من ا
ــــركـــز الـــرابع الـــثــــاني إلى ا
مـحـقـقــا عـشـرة ماليـ دوالر
الفيـلم بطولـة جيسون كالرك
ي ســـيــمـــيــتـــز وإخــراج وإ

كيفن كولش ودينس ويدمر.
ـغـامـرات ونـزل أيـضـا فــيـلم ا
ركـز الـثالث إلى (دمـبـو) من ا
اخلامس بتسجيل  9.2مليون
دوالر والفـيـلم بـطـولـة كـول
فـاريل ومايـكل كيـتون وإيـفا

جرين ويخرجه تيم برتون.
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عـاقبت محـكمـة جنايـات القاهـرة مسـاء السبت زوج
دة شدد  صريـة سميحـة أيوب بالسـجن ا الفنـانة ا
سـنـوات بـتـهـمـة سـرقـة أمـوالـهـا بـالـبـنـوك بـعـد 10

تزوير توقيعها.
ـصرية سميحة وكان (أحمد.ن) مديـر أعمال الفنانة ا
أيـوب قـد تزوجـهـا عرفـيـاً بعـد وفـاة زوجهـا الـسابق
الكـاتب الـكبـيـر واخملرج الـشـهيـر سـعد الـدين وهـبة
وكان بـحكم عمله مـعها وزواجـها منه يـقوم بسحب
مـبـالغ مـالـيـة من حـسـابـاتـهـا بـالـبـنوك لـإلنـفاق عـلى

أعمال فنية مشتركة بينهما.
ــوقع (الــعـربــيـة نت)  فــوجـئت الــفـنــانـة أن ووفــقـاً 
زوجــهــا اســتــغـل ثــقــتــهــا وزور تـــوقــيــعــهــا وقــام
ـودعة باالسـتيالء على  120ألف دوالر من أموالـها ا
بلغ  3مالي بأحـد البنـوك كمـا حصل على قـرض 

جنيه بضمان وديعة خاصة بها.
تهم وقـالت الفـنانـة البـالغـة من العـمر  87عامـا إن ا
ـدة 7 عــمل مع زوجــهـا الــراحل سـعــد الــدين وهـبــة 
سـنوات وتزوجـته عرفـيا بـعد وفـاة زوجهـا السابق
وجتـمـعـهـمـا أعـمـال مـشـتـركـة حـيث يـعـمل مـخـرجا
ولذلك أوكلت إلـيه سحب بعض أمـوالها مـضيفة أنه
خــان األمـانـة واســتـولى عــلى أمـوالـهــا بـتـوقــيـعـات

مزورة منسوبة لها.
وأردفت الفنانة أنها فوجئت أن زوجها استولى على
شـيكـات بـنـكـية خـاصـة بـها بـتـوقـيعـات مـزورة لـها
وتـمكن من سـحب مبـالغ مالـية كـبيـرة من حـسابـاتها

خالل الفترة من العام  2015و2017
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ي احـتفل مـحرك الـبحث الـعا
(غــوغل) امس بــذكــرى مــيالد
ــصــريـة الــراحــلـة الــفــنـانــة ا
إجني أفـالطــون الـــتي ولـــدت
في العام  1924وتوفـيت عام
وهــي إحــــــــــــــــدى أهـم 1989
الــفـــنــانـــات في جـــيل الــرواد
ــؤســســ حلــركــة الــفــنـون ا

التشكيلية.
ومن أشـهــر أعـمــال أفالطـون:
جــمع الــذرة وحــامـلــة شــجـر
وز وجمع البرتقال وسوق ا

اجلمال.
ونالت أفالطون جوائز محلية
مــنــهـا جــائــزتـ من صــالـون
الـــــــــقــــــــاهـــــــــرة فـي عـــــــــامي
وأمـــــــا عــــــلى ?1957و1956
ي فـــنــالت ـــســتـــوى الــعـــا ا
الفـنـانـة وسـام فارس لـلـفـنون
واآلداب  1986 – 1985مـن

وزارة الثقافة الفرنسية.
كــــمـــا دشـــنت شـــركـــة غـــوغل

مـقـبرة إلـكـتـرونـية خلـدمـاتـها
ومنـتـجاتـهـا الـتي كتـبت لـها
فــصل الــنـهــايــة بــســبب عـدم
قدرتـهـا عـلى حتقـيق الـنـجاح

نشود. ا
ومـن هــــــــــذه اخلـــــــــــدمــــــــــات
ـنـتـجـات شـبـكـة الـتـواصل وا
االجـــتـــمـــاعي (غـــوغل بـــلس)
Google وبـــرامج الـــتـــراسل
Talk  وAllo وهـــــــــــــواتـف
Nexus الــذكــيــة وحـواســيب
الــــكــــروم بــــوك   .Pixelومن
https:// ــوقع خالل زيــارة ا
gcemetery.co ـــــــــــــــــكـن
للمستخـدم التعرف على نبذة
ـــنــتـــجــات عن اخلـــدمــات وا
الــــــــــــتـي فــــــــــــارقـت عــــــــــــالـم
التكنولـوجيا واألسباب التي
دفعت جـوجل لـكـتـابـة شـهادة

وفاتها. 
من جهة اخـرى  كشفت صور
لبراءة اخـتراع خاصـة بشركة
(إل جي) عن هـاتف ذكي قـابل
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لـلـطي يـأتي بـشـاشـة شـفـافـة
دون أن تؤكـد إمكانـية حتويل

نتج حقيقي.   التصميم 
وتــشــهــد صــنــاعـة الــهــواتف
القابلة للطي تنافسا محموما
بـــ الــعــديـــد من الـــشــركــات
الـتـقــنـيـة أمـثـال (سـامـسـونغ)
و(هـواوي) إال أن الـكـثـيـر من
الـتسـاؤالت ال تزال تـبحث عن
إجـابـة فـيمـا يـتـعـلق بـهـا مثل
سـهولة اسـتعـمالهـا وحجـمها
ـكـن تـصـنـيع الـكــبـيـر وهل 
هـاتف من هـذا الـنـوع دون أن
يـحـتـوي عـلى مـنـطـقـة (ثـني).
ونـــشـــر مـــوقع (فـــون أريـــنــا)
ـتخـصص باألخـبار الـتقـنية ا
صـورا قال عـنـها إنـها خـاصة
بــبـراءة اخـتــراع تـقــدمت بـهـا
(إل جي) لـــــهــــيــــئــــة بــــراءات
االخـتراع األمـيركـية في الـعام
دون أن يــــــكــــــشـف عن 2015
إمـكــانـيــة حتـويل الــتـصــمـيم

نتج يطرح في األسواق.

اء في اجلسم تعـزز احتبـاس ا
. ـــــلح والـــــكـــــافـــــيــــ مـــــثـل ا
وبــــاإلضــــافــــة إلـى ذلك يــــجب
اعـتـمـاد احلـمـامـات الـتـبـادلـية
ســاخن وبـــارد والــتي تـــعــمل
عــلى تـنــشـيط ســريـان الـدم في
اجلـــــسم.  وإذا فـــــشــــلـت هــــذه
التـدابيـر في مواجـهة احـتباس

اء يجب استشارة الطبيب. ا

شــرب مـا ال يـقل عـن لـتـرين من
ـــاء يـــومــيـــاً. ويـــجب أيـــضــاً ا
تــنـاول األغـذيـة احملــتـويـة عـلى
ـــوز الـــبــــوتـــاســـيــــوم مـــثل ا
والـفِـطـر والـبـطـاطس والـبلح
إذ يــعــمل الــبــوتــاســيــوم عــلى
ــاء في اجلـسم. ضــبط تـوازن ا
ـهم أيـضاً الـتـخـفيف من ومن ا
ـــشـــروبـــات الــتي األغـــذيــة وا
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أوردت مــــجـــــلــــة (أبــــوتـــــيــــكن
ــانـــيـــة أن تــورم أومـــشـــاو) األ
األطــــــــــراف أي الـــــــــذراعـــــــــ
والـيدين والـسـاق والـقـدم
ـا يـعرف يـشـير إلـى اإلصابـة 

Edema. بالوذمة
ـــعـــنـــيــة وأوضـــحـت اجملــلـــة ا
بــــالــــصـــحــــة أن الــــوذمــــة هي
ـاء فـي اجلـسم إذ احــتــبــاس ا
ــاء بــفــعل الــضـغط يــتـســرب ا
ـتـزايــد من األوعـيـة الــدمـويـة ا
والنظام اللمفاوي ويتكدس في
اجلـــــسـم خــــاصـــــةً األطــــراف
بـســبب قـلــة حـركـة الــعـضالت
خــاصــةً الــذين يــقــفـون طــويالً
بــحــكـم طــبــيـــعــة الــعـــمل مــثل
واجـهـة احـتـباس . و الـبـائـعـ
ــــــاء فـي اجلـــــسـم تــــــنــــــصح ا
(أبــوتــيـكـن أومـشــاو) بــتــنـاول
ـــدرة لـــلـــبــول مـــثل األغـــذيـــة ا
األنــــــانــــــاس والـــــــفــــــراولــــــة
والهـليون والـبطـيخ واخليار.
ولـلــغـرض ذاته يــنـبـغـي أيـضـاً

ــــــــســــــــؤولــــــــة عـن إفــــــــراز وا
األنسول وبـدون أن يُفرز قدر
كـــاف من األنـــســولـــ فـــإنــهم
يـــكـــونــون غـــيـــر قــادريـن عــلى
مـــعــاجلـــة اجلــلـــوكــوز بـــشــكل

صحيح.
ولــــفت الـــــبــــاحــــثـــــون بــــهــــذا
اخلصوص إلى أنهم وجدوا أن
ــكـنه حتــفـيـز  ( دواء (هــارمـ
خاليــا (الــبــنــكــريــاس) إلنــتـاج
عشرة أضعاف األنسول الذي
تــفــرزه خاليـــا بــيــتـــا يــومــيــاً
وأضافوا أن األكـثر من ذلك هو
) مع أنه عــنــد تــنـاول (هــارمــ
دواء آخـر يــســتــخــدم عـادة في
ـو الــعــظـام  –يـزداد تـعــزيــز 
األنـــســـولـــ  40مـــــرة من ذلك
الذي تنتجه خاليا بيتا يومياً.
وأشـارت صحـيفـة الدايـلي ميل
البـريطـانيـة إلى أن ذلك العالج
ـــراحل األولى من ال يـــزال في ا
االخــتـبــار غـيــر أن الــبـاحــثـ
يـرون أن تـأثــيـره الـكـبــيـر عـلى
إفراز األنسولـ قد يتسبب في
حـدوث ثـورة وطـفـرة كـبـرى في
عالج مــرض الـسـكـري بـنـوعـيه

األول والثاني.

الــكـشف الــذي قــد يــســاعـد في
ـطــاف عــلى مـعــاجلـة نــهـايــة ا

السكري.
وكـــــمـــــا هـــــو مـــــعـــــروف فـــــإن
ـصاب بـالسكري األشخاص ا
يــكـون لــديـهم نــقص في خاليـا
وجـودة في البـنكـرياس بـيتـا ا

وأظـــــهـــــرت الـــــنـــــتـــــائج وفق
الباحثـ العامل بـكلية إيكان
ـــســتــشــفى لــلــطب الـــتــابــعــة 
(مــاونت سـيــنـاي) في مــنـهـاتن
بــــنــــيــــويـــورك أن ذلـك الـــدواء
ــنـتـجـة ـكـنه جــعل اخلاليـا ا
لألنـــســـولــ تـــتـــكـــاثـــر وهــو
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تـــوصل فـــريق من الـــبــاحـــثــ
األمـريـكـيـ إلى اكـتـشاف دواء
( جـديـد حتت مـسـمى (هـارمـ
قـــــيل إنه ســـــيـــــكــــون الـــــعالج
(الـثوري) الـذي قد يـضع نهـاية

رض السكري. 
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