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بعـد االهـوار وقلـعـة أربيل واحلـضـر وملـويـة سامـراء جرى
االعــتـراف رســمــيــا  في مــنــظــمــة الـيــونــســكــو بــآثـار بــابل

ي. وإدراجها على الئحة التراث العا
 حـ قــــــــــامـت الـقـوات االمــريـكـيــة بـاحـتـالل الـعـراق في
العام  2003 جلبت مـعها قـوات جليـوش أخرى وكأن الـبلد
نهك بحـصار ثالثةّ عـشر عاما ال يـكفيه غـزو أكبر قوة في ا
العـالم . اجلـيش الـبـولنـدي رافق االمـريـكان في مـعـسـكرهم
ـنـطـقـة االثـاريـة في بـابل  ولـوثـوهـا الـذي اقـامـوه في  من ا
خـلفـاتهم الـعسـكـرية وفـضالتهم  في اسـلوب يـوحي بأن
هـؤالء اجلــنـود قــادمـون من مــجـاهــيل الـتــاريخ االسـود  ال

يعرفون عن احلضارة االنسانية أي شيء .
اجلـوقات الـعـراقـيـة احلـاكـمـة في حـيـنـهـا كانـت خرسـاء مع
احملـتلـ بـاسـتـثـنـاء مـطالـبـاتـهم الـسـاخـنـة لـصـرف الرواتب

ر.  دني اجلاهل بول بر الية من احلاكم ا والدفعات ا
ولم تـفـكـر أيـة طـبـقـة ســيـاسـيـة أوحـكـومـة بـاالعـتـراض عـلى

استباحة منطقة بابل االثرية واالساءة اليها. 
ان من حق الـعـراقـيـ اليـوم أن يـقـاضـوا كل من أسـهم في
تـعـمـد آلثار الـعـراق  في خالل فـتـرة االحتالل التـدمـيـر َ ا
ومن حق العراقيـ أن يقاضوا جـميع السلـطات احمللية في
نطقة اخلضـراء أو احملافظات التي تـهاونت بحقوق البالد ا
وفرطت بحقوق االثار العراقية النفيسة على نحو خاص . 
عـلى اجلـهـات الـثـقـافـيـة الــعـراقـيـة الـرسـمـيـة تـعـضـيـد قـرار
عارض اليونسكو بجهد اعالمي وعلمي وثقافي  يبدأ من ا
همـة اخلاصة بـبابل الى الزيارات واصدار الكتب الـعلمـية ا
واحملاضـرات الدولـيـة واالفالم الوثـائـقيـة وانتـهـاء بفـتح باب
السـياحـة الـتاريـخيـة آلثـار بابل بـشـكل واسع  وتخـصيص
جـزء من أمــوال الـنـفـط لـدعم احــيـاء احلـضــارات الـعــراقـيـة
ـة الـتي كـانت مـنــارة الـعـالم يـوم لم تـكن هـنـاك دولـة الـقـد

واحدة من الدول التي غزت العراق على قيد احلياة .

قـال يسـتـوحي الهـاشتـاغ الـذي قدمه صـحفـيون و عنـوان ا
اعالميون وناشطون عراقـيون ضد تصريحـات قائد عمليات
الـبــصــرة اجلــنــرال قـاسم نــزال الــذي تــوعـد بــاعــتــقـال اي
ـتـوقع انـدالعـهـا في الـبـصرة. اعالمي يـغـطي الـتـظـاهـرات ا
نـزال يــقع حتـت ضـغط كــبــيــر طـبــعــا الن تــظـاهــرات الــعـام
اضي في الـبصـرة شكـلت مـوقفـا خطـيرا هـدد كل النـظام ا
السياسي في العـراق وهو  مطالب من قبل قـادة النظام بان
اضي يضبط االوضاع ويضمن ان ال تتكرر احداث العام ا
التي هزت عروش الطبقة احلاكمة. ال نحتاج هنا للقول باننا
ضـد الـفـوضى وضـد الـعـنف وضـد خـرق الـقـانـون لـكن من
يـصـنع االزمـات هـو هـذا الـنــظـام الـسـيـاسي. وهـذا الـنـظـام
طالب بوضع احلـلول لها. وهـنا نتحدث عن السياسي هـو ا
حلـول حـقـيـقيـة ال احلـلـول االمـنيـة الـتي تـوكل المـثـال قاسم

نزال فيتخبط في موقعه متوعدا بتنفيذها. 
ال اعرف الـكثـير عـن التـاريخ العـسكـري لـلجـنرال نـزال لكن
اعرف طبعا ان قادة عسكري اكبر واصغر منه هزموا شر
ة اما مـجموعة مـسلحة لـيست كبيـرة هي تنظيم داعش هز
قبل اعـوام قلـيلـة. وقد اسـتغـرقت عمـليـة استـعادة االراضي
التي احتلهـا التنظـيم في ثالثة ايام ثالث سنـوات طويلة وما
باشر والهائل كان ذلك ليتم لوال الدعم االميـركي والغربي ا
في العـملـيـات العـسكـرية. وفي اطـار نـظام االنـتشـار االمني
العـراقي اصبح نـزال على رأس قـيادة عـملـيات الـبصرة اي
سؤول على عمل االجهزة انه القائد االعلى في احملافظـة وا
االمنـيـة فيـهـا. حديـث نزال الـذي اثـار اجلدل واالسـتـياء عن
الـتــظـاهــرات وردت فـيـه ايـضــا دعـوته الن يــكـون الــتـظــاهـر
مرخـصا ومـحـددا بوقت وزمـان ومـواقفـات اصـوليـة. البأس
بـدأ لـكن واقع الـبـصرة ,وواقع الـعراق في ذلك  من حـيث ا
عـــمــومـــا يـــجـــعل من الـــصـــعب فـــعال تـــوقع ان يـــتـــصــرف
ـتــظــاهـرون بــهـدوء ورويــة وهم يــعـيــشــون واقـعــا بـائــسـا. ا
ـاضـي في الـبـصـرة كــانت انـفـجـارا فـتـظـاهــرات الـصـيف ا
للـغضـب من كل التـناقـضـات التي تـقـوم علـيهـا الـسلـطة في
البصرة حتديدا وفي العراق عمـوما. فالناس الذي يعيشون
فوق بـحـر من الـنفط ال يـرون خـدمـات جيـدة او فـرص عمل.
ـتنفـذين واالقوياء ومحـاسيبهم اليرون سوى التـلوث وتنعم ا
علـوم طبعـا ان ازمات الـعراق عمـيقة بالثـروة النفـطيـة. من ا
ـعـقول تـوقع ان تـنـعكس الـثـروات عـلى شكل وانه من غيـر ا
ـوذج بــعض الـدول اخلـلـيـجـيـة خـدمـات وفـرص عـمل وفق 
االصغر من الـعراق من ناحـية السـكان لكن كـوارث الفساد
في العـراق وعـدم اقـتـناع اجلـمـاهـير بـوجـود بـداية الصالح
ـزيـد من حـقـيـقي رغـم جـبـال الـوعـود تــمـثل وضـعـا يــنـذر 
ـشـاكل واالوضـاع لـيس الـتـظـاهـرات و الـغـضب. حل تـلك ا
عـنــد قـاسم نــزال لــكـنه يــجب ان يــدرك الـوضع الــذي يـقف
مسؤوال عن حمايته في اطار تقييمه للموقف كقائد عسكري
ـاضي في الـبصـرة لم تـكن االكـبر امني. تـظـاهـرات العـام ا
لكـنـها كـانت االخـطـر على الـنـظام الـسـيـاسي العـراقي. لـقد
ـتظـاهرون مـقرات الحـزاب وجمـاعات مسـلحـة ظنت هاجم ا
بانها باتت مقدسـة النها شاركت في العملـيات القتالية ضد
تنـظيم داعش. كـما و حـرق الـقنـصلـية االيـرانيـة في بادرة
غـيـر مـتــوقـعـة في مـحــافـظـة حتـظى فــيـهـا الـقــوى الـعـراقـيـة
تحـالفـة مع ايران بقـوة وحضـور كبـيرين. من اجل سالمة ا
وسالم اجلـميـع ال احد يـريـد تـكـرار الـعـنف وتـصـاعـده مرة
اخرى مع لهب هـذا الصيف ,لكن احللـول التي تـستخـدمها
السلـطات الـعراقيـة هي امنـية فقط مـثل اعتـقاالت النـاشط
وتـشـديـد االجـراءات االمـنـيـة.واحلـلـول االمـنـيـة لـوحـدهـا قـد
شاكل احلقيقية تقمع الناس مرة او مرات لكنـها لن حتل ا
لم يـجـر اصالح حــقـيـقي رغم الــوعـود الـتي قـطــعـهـا رئـيس
الـوزراء الـسـابق حــيـدر الـعـبـادي. بل  اســتـخـدام الـعـنف
ــتــظــاهـريـن في الـبــصــرة الــعـام والـرصــاص احلي وقــتل ا
ـــاضي وكــــان ذلك  واحـــدا مـن الـــعـــوامـل الـــتي ادت الى ا
اسقاط الـعبادي من مـنصبه. كـما لم تقـدم احلكومـة احلالية
ـهـدي مـا يـوحي عـلى االقل بـالـشروع بـرئاسـة عـادل عـبـد ا
كـافـحة بعـمـليـات اصالح حـقـيقـيـة 
الــفـســاد. تــهــديــدات نــزال لن حتل
مشاكل الـبصرة والـعراق بل هاهي

تخلق مشاكل جديدة مع االعالم.
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تـــــمــــكـن فــــريـق من الـــــعــــلـــــمــــاء
ــاء الــشــعــر األمـــريــكــيــ مـن إ
بــواســطــة اخلاليــا اجلــذعـيــة في

أبحاث أجريت على الفئران.
وأوضـح الــــبـــــاحــــثـــــون أن هــــذه
الــتـجـربــة قـد جتـلب أمــلًـا جـديـدًا
لــلـرجـال والـنـسـاء الـذين يـعـانـون
مـن تــسـاقـط الــشــعـر  –إذا ثــبت
جنـاحه مع البشـر. وقال أليكسي
تــيـرســكـيخ أســتـاذ مــشـارك في
بــرنـامج الــتـنــمـيــة والـشــيـخــوخـة
والـتـجـديـد في مـعهـد (سـانـفورد)
في كـاليفورنيا: (لدينا اآلن طريقة
قـوية ومراقـبة للـغاية لـتوليـد شعر

طبيعي ينمو من خالل اجللد).
ـتـوصل وقــد  تـقـد الـنــتـائج ا
إلــيــهــا في اجــتــمــاع لــلــجــمــعــيـة
الـدوليـة ألبحـاث اخلاليا اجلـذعية
فـي لـــوس أجنـــلـــوس وتـــعـــتـــبـــر
ـقدمـة في االجتـماعات األبـحاث ا
عـادة أولـيـة حـتى يـتم نـشـرها في
مـجـلـة يـتم استـعـراضـهـا من قبل

 . الباحث
وأوضـح الـبــاحــثـون أن الــتــقـنــيـة
اجلـديـدة تـسـتخـدم خاليـا تـسمى
بــاخلاليــا (احلــلــيــمــة اجلــلــديـة)
ــوجــودة في بــصـيالت الــشــعـر ا
والـتي تتـحكـم في سمـاكة الـشعر
ــــوه وطـــــولـه ومــــدى ســـــرعـــــة 
مـــشـــيـــرين إلى أن هـــذا اإلجنــاز
مـهم في تـطـويـر عالجـات تـساقط
الـشعـر واخلاليا في مـجال الطب

التجديدي.
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انـية الخـتبار قـالت الهـيئـة األ
الـــســــلع إن شـــحـن بـــطـــاريـــة
الــهــاتـف الــذكي بــشــكل كــامل
يـقـلل من عـمـرهـا االفـتـراضي.
ولـتـجـنب ذلك يـنـبـغي إيـقـاف
عمـلـيـة الشـحن عـنـد بـلوغ 80

ئة من سعة البطارية. با
ـــان أن وأوضح اخلــــبــــراء األ
هـذه االسـتـراتـيـجـيـة تـنـعـكس
بــــاإليـــــجــــاب عــــلى الــــعــــمــــر
االفـتراضي لـبطـارية الـليـثيوم
أيـــــون الــــــذي يـــــتــــــراوح مع
االســتـعــمـال الــصــحـيح من 3
إلى  5 ســــــنـــــوات غـــــيـــــر أن

االستـعمـال اخلاطئ قـد يقلص
هـذا العـمـر إلى النـصف. فيـما
طــلــقـت شــركــة أوبــو تــقــنــيــة
MeshTalk الـــــتـي تـــــتــــــيح
ألصـــحــاب الــهــواتف الــذكــيــة
احلديـثـة اسـتعـمـال أجـهـزتهم
اجلــوالـــة كــأجـــهــزة الســـلــكي

تقليدية.
ويــشـتــمل الــبـروتــوكــول عـلى
اتـصـال المـركـزي من الـنـهـايـة
إلى الــنـهـايــة بـ الــعـديـد من
الـهـواتف الـذكيـة في مـسـافات

تصل إلى  3 كلم.
ــــنــــاطق ـــــتــــوقع فـي ا ومن ا
احلـــضـــريـــة أو مـع احلـــشــود

الــكـبــيـرة أن تـكــون الـتـغــطـيـة
أكبر مـن ذلك بكثـير; نظرا ألنه
يـــتـم اســـتــــعـــمــــال األجـــهـــزة
اجلـــوالـــة لــلـــمـــســـتـــخـــدمــ
اآلخرين كمحـطة ترحيل ويتم
MeshTalk تـطــبـيق تـقــنـيـة
WLAN عن طـــريـق شـــبـــكــة
الســـلــكــيــة مــوزعــة من هــاتف
جوال ولن تـكون هنـاك حاجة
لـلـمحـطـات األساسـيـة كمـا هو
احلال مع االتـصاالت الهـاتفية

اجلوالة.
وأكـدت شـركـة أوبـو أن تـقـنـية
MeshTalk لــيس لــهــا آثــار
سـلـبـيـة عـلى بـطـاريـة الـهـاتف

الـــــــــــــــــذكـي ومــن ضــــــــــــــــمـن
سـيـنـاريـوهات اسـتـخـدام هذه
الــتـــقــنـــيــة أشـــارت الــشـــركــة
ــــكن الـــصــــيـــنــــيــــة إلى أنه 
نـاطق التي اسـتعـمالـهـا في ا
ال تـتوفـر بهـا تغـطيـة لشـبكات
االتـصاالت الـهـاتفـية اجلـوالة
أو في حاالت التحميل الشديد

على شبكات االتصاالت.
ولم يـتـضح بــعـد مـا إذا كـانت
تقنية  MeshTalkستقـتصر
عــلى هــواتف أوبــو فــقط ولم
يتم اإلفصـاح عن موعد إطالق
هــذه الــتــقـــنــيــة اجلــديــدة في

الهواتف الذكية.
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قال موقع (بزنس إنسايدر) إن
أخـصـائـيي الـتـغـذيـة يـوصـون
بـاإلكثـار من اخلضـار الطـازجة
واحلــبـوب الـكـامــلـة فـضال عن
طــهي الـطــعــام في الــبــيت قـدر
ـطاعم اإلمكـان عوض ارتـياد ا

وتناول الوجبات اجلاهزة.
ومن أبرز األغذيـة التي يتوجب
شـوية اإلقالع عـنهـا اللـحـوم ا
ــقـلـيـة ألنــهـا تـضم بـعض أو ا
الــعــنــاصــر اخلــطــيــرة فــحــ
نشوي أو نقلي اللحم والدجاج
والــســمك تــتــكــون فـوقـه مـادة
تــــعــــرف بـ(األمـــيــــنــــات غــــيـــر
ـــتــجــانــســـة) وهي مــركــبــات ا
كـيـمـيـائـيـة تـؤدي إلى اإلصـابـة
بــالــســرطــان بــحــسب ســكــاي
ــركــبـات نــيــوز. وتــزيــد هــذه ا

احـتـمــال اإلصـابـة بــالـسـرطـان
ألنـــهـــا تــــؤثـــر عـــلـى احلـــمض
النـووي لدى اإلنـسان وكـشفت
دراسة أجريت في جامعة والية
كــانــسـاس األمــريــكــيــة أن نـقع
قطـعة اللـحم في صلـصة بعض
الـنـباتـات مثـل الزعـتـر يسـاعد
ركبات بنسبة على تقليل تلك ا

ئة. تصل إلى  87في ا
وال يـقتـصر األمـر على الـشواء
فـالـلــحم األحـمـر يــزيـد عـرضـة
اإلصابة بالسرطان بشكل عام
بغض الـنظـر عن طريـقة طـهيه
والـسـبب هو االحـتـواء عـلى ما
يــعـرف بـبـروتـ (الـهـيم) الـذي
يـشـكل ضـررا مـحــدقـا بـبـطـانـة
األمعاء وحينها يصبح اآلكل
مــعـرضــا لإلصــابـة بــســرطـان
القـولون. وألن الـبشـرية صارت

تـسـتـهـلك كـمـيـات ضـخـمـة جدا
من الــســكّــر يــنــصح اخلــبــراء
بــاالبــتــعـاد عن هــذا الــعــنــصـر
احمللي ألنه يزود اجلـسم بعدد
يـفــوق احلــاجـة مـن الـســعـرات
احلــراريــة وهـــذا األمــر يــؤدي
إلى تــراكـم الــدهــون الـــثالثــيــة
عـلى جـدران الـشـرايـ وزيادة
خطر اإلصابة بأمراض القلب.
ن يــقــبــلــون عــلى وإذا كــنت 
الـــعــــصـــائــــر الـــطــــازجـــة ألنك
تـــعـــتــبـــرهــا بـــديال أفـــضل عن
شروبات الغازية فأنت مدعو ا
إلـى تـــبـــديــــد هـــذا الـــوهم ألن
األفـــضل هـــو أن تـــأكل حـــبــات
مـــحــدودة من الـــفــاكـــهــة ال أن
تــقـــوم بــعــصــرهــا أو إضــافــة

السكر ومكونات أخرى إليها.
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تـفـجـرت أزمة كـبـرى بـ مـصر
وبــريــطـانــيــا اثــر قـيــام صــالـة
كـريــسـتــيـز بــلـنـدن بــبـيع رأس
تــوت عـــنخ امـــون  حـــيث اكــد
زاهي حـــــــواس عــــــالـم االثــــــار
الــشــهــيــر انّ الــرأس ســرق من
مــعـبـد الـكـرنك بـعـد عـام 1970
انه عضـو في الـلجـنة مـضيـفـاً 
الــــعـــلـــيــــا الســـتــــعـــادة االثـــار
ـسـروقـة وان د. خـالـد عـفـاني ا
ـستـشار وزير االثـار طلب من ا
نـــبــيـل صــادق الـــنــائب الـــعــام
ارســـال خــطــاب لــلـــيــونــســكــو

سروق. الستعادة االثر ا
في الـــســـيـــاق ذاته اثـــار رفض
سؤول البريطاني التدخل ا
لوقف عملية البيع رغم تواصل
ان مـعهم حالة من اعضاء الـبر

ان.  الغضب ب اعضاء البر
وفي هـذا االطار اكـدت الـنائـبة
دالـيـا يـوسف رئـيس مـجـمـوعة
ـصـريـة ـانـيـة ا الـصـداقـة الـبـر
الــبــريـــطــانــيـــة ان اجملــمــوعــة
الــبــريـطــانــيـة بــذلت مــجــهـوداً
ــاضــيــة كــبــيـــراً خالل االيــام ا
لـوقع ب االثـار الـفرعـونـية في

ـــزاد بـــالــــتـــواصل مع نـــواب ا
الـعمـوم الـبـريطـاني لـوقف بيع
الـــقــطع االثـــريــة االّ انّ هـــنــاك
اصــرار مـتــعــمـد جــانب صــالـة
ـزادات البــرام الــصــفــقـة دون ا

النظر في صف مصر فيها.
وطـالب الــنــائب اسـامــة هــيـكل
ان رئيس جلنـة االعضاء بـالبر
بــحـــصـــر الـــقـــطع الـــتي تـــمت
سرقتهـا وبيعها في الـثمنينات
من اجل استعادتها من البلدان

وجوده فيها. ا
فـيـمـا طــالب الـنـائـب مـصـطـفي
صرية لتقد بكري احلكومة ا
نـظمة الـيونـسكو طلب عـاجال 
فــــضال عـن ضـــرورة مـالحــــقـــة
ــــتــــورطــــ فـي بــــيع االثــــار ا
ـصـرية ووضـعـهم عـلي قوائم ا
االنـتــظــار ألنّ االمـر ال يــحــتـمل
الـسـكــوت عـلـيه واســتـعـداد ان
بريطـانيا شـريك في نهب مصر
لــعـــقــود طـــويــلـه اســتـــخــدمت
ـطارات ولم ـوانئ وا خاللـهـا ا
تدفع مـا عليـها من اموال تـعتد
ــــلــــيـــــارات ويــــجـب عــــلي بـــــا
ــصـريــة فــتح هـذا احلــكـومــة ا

لف ومطالبتها بالتعوض.  ا

{ واشـنـطن - وكـاالت - ذكـرت وكـالـة بـلـومـبرج
(أن قاضـيا في سـياتل أقـر اتفـاقا لـتسـوية طالق
جيف بـيـزوس مـؤسس شـركـة أمـازون من زوجته
هد ـا  ماكيـنزي بـعد زواج اسـتمر  25 عاما 
الـطـريق أمـام حـصـولــهـا عـلى أسـهم في أمـازون

بقيمة  38.3 مليار دوالر).
كـانت أمـازون أكـبـر شـركـة لـلـبـيع بـالـتـجـزئـة في
ــئــة من الــعــالم قــالت في نــيــســان(إن أربــعــة بـا
ــتــداولــة أي  19.7 مــلــيــون ســهم أســهــمــهـــا ا
سـتصـبح مـسـجـلـة بـاسم مـاكـيـنـزي بـيـزوس بـعد
موافقـة احملكمـة على الطالق).وكـان أغنى زوج
في الـعـالم قـد أعـلـنـا طالقـهـمـا في بـيـان مـشـترك
على تويتر في كانون الثاني األمر الذي أثار قلق
الـبـعض من أن يـنـتــهي احلـال بـحـصـول بـيـزوس
عـلى حـق أقل في الــتـصــويت أو أن يــبــيع هـو أو
زوجته كميات كـبيرة من األسهم. وقـالت بلومبرج
ـئة با ( إن بيـزوس سـيـحـتفظ بـحـصـة قـدرها  12
بقـيـمة  114.8 ملـيار دوالر وسـيـظل أغنـى أغنـياء
العـالم). وقـالت مـاكـيـنزي (إنـهـا سـتمـنـحه قـوتـها
ـوجب ملـكيـتـها لألسـهم). وتعـهدت التـصويـتيـة 
مــاكــيـنــزي في أيــار بــالــتــبــرع بــنــصف ثــروتــهـا
لألعمال اخلـيرية في إطـار حملـة (جيفيـنج هيلب)
ليـاردير وارين بـافيت وبـيل جيتس التي أعلـنهـا ا
أحد مؤسسي شركة مايكروسوفت عام  2010 .
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{ موناكو - وكـاالت - في مسعى
لتـحقـيق أكبـر اسـتفـادة من الطـاقة
وتــرشـــيــد الـــتــكــالـــيف اســـتــعــان
ـعـماريـان جـان-بـيـير هـنـدسـان ا ا
ــونـد بـعـوازل من لـوت وبـاتـريك ر
الـفـلـ وألــواح شـمـسـيــة ومـنـشـار
كـبـيـر لـنـحت فــيال فـاخـرة صـديـقـة
لـلـبـيـئـة داخل صـخـرة ضـخـمـة في
مـونـاكـو.وشُـيـدت فـيال تـروجـلـودي
داخل جرف صـخـري كـانت تـعـلوه
قـريــة حــصــيـنــة تــعــود إلى الــقـرن
ــــيالد وتـــــبــــلغ الــــعــــاشـــــر قــــبـل ا
مساحتها  220مترا تقريبا وتتألف
من سـتــة طـوابق وثـالث غـرف نـوم
وثالثة حـمامـات ومسبـح.وقال لوت
(إن الفكرة حـضرته سريعـا عندما
كان مصحوبة بتحدي كان يعاين ا
ــــــــــســــــــــاحـــــــــات تــــــــــوفــــــــــيـــــــــر ا
واإلضـــــــــــــــــاءة).وأضــــــــــــــــــاف فـي
ــــنــــازل تــــصــــريح(عــــلـى عــــكس ا
الـتـقـلــيـديـة... حـيـث تـقـيم احلـوائط
وتــبــني األرضــيـــات وحــيث تــعــمل
بإضـافة عـناصـر جديـدة هنـا على
الــــعـــكـس أنت حتــــفــــر في األرض
وتــبـــحث عن مـــســـاحــات وتـــنــحت
ـــادة). وتـــضم الــــبـــنـــايـــة وحـــدة ا
ــيـاه وألــواحـا ــعــاجلـة ا مـصــغـرة 
شمـسـيـة لتـولـيد الـكـهـرباء ونـظـاما
طبـيـعـيـا لـلتـدفـئـة لـتقـلـيل انـبـعـاثات
الـكــربـون.والــفــيال الـتـي اسـتــغـرق
بنـاؤهـا نـحو  20 شهـرا مـعـروضة
لــــلــــبـــــيع دون اإلعالن عـن ســــعــــر
رسـمي لـكـن يـتـوقع أن تــسـجل مـا
يتـراوح ب  30و 40 مـلـيـون يورو.
عـمـارية وأصبـحت الـتـصمـيـمـات ا
ـــســـاحــات الـــتي تـــعــتـــمـــد عـــلى ا
اخلضراء والطبـيعة مفـهوما جديدا
وإن كــان لــكل مــنــهــا خــصــائــصه

الفريدة.
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ـطــربــة الـبــريــطـانــيــة جـوس قـالـت ا
ســتـــون إن الـــســلـــطـــات اإليــرانـــيــة
رحلـتـهـا بعـد وصـولهـا إلحـيـاء حفل

في البالد.
وذكرت في مقطع فيديو نشرته على
(إنـســتـغــرام) (حـسـنــا ذهـبــنـا إلى

إيران  اعتقالنا ثم ترحيلنا).
ونـشــرت صـورا لــهـا وهـي تـســتـقل
طـائــرة مــتــجــهــة إلى جــزيـرة كــيش
اإليـرانيـة في اخلـلـيج الـعـربي وهي
منطـقة اقتـصاديـة حرة يتـاح جلميع

اجلنسيات السفر إليها.
أوردت صـحف إيـرانـيـة تـقـاريـر عن
مـنــشــور ســتـون عــلى إنــســتــغـرام
اخلميس رغم عدم وجود تعليق من

احلكومة على مزاعمها.
كمطربة اشتهـرت ستون عام  2003
مــراهـقــة لــهــا صــوت كــبــيــر مـفــعم
باحلـيـويـة وكـان ألـبـومـها األول (ذا
سـول ســيــشن) األكــثـر مــبــيــعـا في
بـريـطـانـيـا كــمـا شـاركت في بـعض

األفالم.


