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سياسيًا  االقليمي  احمليط  في  املتشابك  العراق  وضع  في 
وأمنيًا واقتصاديًا ، يبدو احلوار االستراتيجي املزمع عقده 
مع اجلانب االمريكي أكبر املهمات الوطنية التي سترتسم 
حقبة  تغطي  قد  كاملة  عراقية  مرحلة  مالمح  ضوئها  في 
ترقى  محددة  نقاط  الى  يسعى  احلوار  هذا  مقبل.  جيل 
الى مستوى االتفاقيات من جهة وترقى داخليًا الى مرتبة 
من  بها  التكفل  الواجب  االلتزامات  حتديد  في  القوانني 

اجلانب العراقي .
االطار  باتفاقية  االرتباط  يفك  االول  مسارين،  امام  نحن 
التي عقدتها احلكومة العراقية قبيل االنسحاب العسكري 
املفاصل  بعض  لتعزيز  يتجه  الثاني  واملسار  االمريكي، 
السابقة وتفعيل املهمل منها ورمبا االجتاه اللغاء امور معينة. 
في جميع االحوال لن يستطيع اجلانب العراقي املضي في 
حتديد خيارات كبيرة من دون التنسيق مع الطرف االيراني 
في  اهمية  ذات  واقتصادية  سياسية  مفاصل  في  املهيمن 
يجعل  ان  يريد  أوهناك،  هنا  يقال  كالم  اّي  واّن   . البالد 
ايران غير معنية مبا يجري إّنما هو من األوهام التي يسعى 
بعضهم الى تسويقها لغايات سياسية واستهالكية داخلية . 
ذلك ان ايران لم جتر اية تغييرات في مشروعها في الشرق 
االوسط في ظل التحديات القائمة ضدها من قوى دولية او 
ايران مبكاسبها  أولى أن تتمسك  باب  لذلك من   ، اقليمية 
العامة في العراق ، وان اي مفاوضات تضر بتلك املكاسب 

ستكون غير مجدية في التنفيذ .
تفاهمات  إلجناز  ظاهر  استعجال  هناك  آخر،  جانب  من 
واتفاقيات جديدة مع واشنطن ميكن أن يتمخض عنها هذا 
الكبيرة  املهمة  هذه  وكأن   ، االستراتيجي  باحلوار  املدعو 
مسألة عابرة وليست كما يقولون استراتيجية، وهنا تظهر 
مفارقة أخرى في ان تقوم حكومة انتقالية جاءت من اجل 
اجلديدة  ومفوضيتها  للنتخابات  التمهيد  االول  هدفني 
املتظاهرين السلميني من  التحقيق في جرائم قتل  والثاني 
شباب العراق، لتجد نفسها تفتح عهدها باتفاقية ستكون 
العراقي، واهمها  بالوضع  اقليمية معنية  انظار دول  محط 
ايران ذات امللف النووي الساخن واملتشابك مع االمريكان .
اّن هناك مزالق كثيرة في طريق هذا احلوار املبكر البد من 
االنتباه اليها ، لكي ال يعيش العراق شطرًا تعيسًا جديدًا 

من عمره.

رباعية الدرويش
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الشرطة  أعلنت   - ب(  ف  روما-)أ 
 15 حوالى  ضبط  االثنني  االيطالية 
جدار  خلف  مخبأة  نقدا  يورو  مليون 
)شمال(  ميالنو  في  شقة  داخل  زائف 

ميلكها تاجر مخدرات.
شقة  "داخل  الشرطة  بيان  في  وجاء 
الشرطيون  الحظ   )...( اخملدرات  مهرب 
الفاصلة  املسافة  في  طبيعي  غير  أمرا 

بني جدارين".
وأضاف "بعد التحقق من اجلدار عثرت 

وكان  فهدمته.  جتاويف  على  الشرطة 
االكتشاف صادما: كان اجلدار زائفا )...( 
من  بحزم  مليئة  صندوقا   28 ويخفي 
أموال نقدية قدر مجموعها بحوالى 15 

مليون يورو".
والد  باسم  مسجلة  الشقة  وكانت 
أحد  يعتبر  الذي  كاوكي  ماسيميليانو 
منطقة  في  الرئيسيني  اخملدرات  جتار 

ميالنو.
محكمة  أجرته  منفصل  حتقيق  وفي 

على  حكم  شمال(،  )وسط  بولونيا 
بتهمة  بالسجن  كاوكي  ماسيميليانو 
اإلقامة  قيد  وكان  اخملدرات  تهريب 
اجلبرية إلى حني صدور احلكم النهائي.

وصفته  الذي  األخير  االكتشاف  وبعد 
"أبرز  بأنه  اليومية  "ال ستامبا"  صحيفة 
تاريخ  في  نقدية  ألموال  ضبط  عملية 
اإلقامة  ميزة  كاوكي  خسر  إيطاليا"، 

اجلبرية وأودع السجن.

مسؤولون  قال   - ب(  ف  نيودلهي-)أ 
ثالثة  مقتل  عن  أن منرا مسؤوال  هنود 
في  حياته  بقية  سيمضي  أشخاص 
جدا"  "خطير  أنه  رأوا  بعدما  األسر 

ليبقى طليقا.
البالغ  الذكر  احليوان  أن  في  ويشتبه 
مواش  قطعان  هاجم  سنوات  خمس 
والية  من  النمر  هذا  وانتقل  أيضا. 
ماهاراشترا في غرب البالد إلى منطقة 

في  براديش  ماديا  والية  في  بيتول 
الوسط العام 2018 قاطعا مسافة تزيد 

عن 500 كيلومتر.
س.ك.  البرية  احلياة  مسؤول  وقال 
ماندال في الوالية لوكالة فرانس برس 
"اعطيناه فرصا عدة للعودة إلى البرية 
مناطق  من  لالقتراب  يعود  كان  أنه  إال 
الوحيد  "اخليار  وأوضح  مأهولة". 
لضمان  األسر  في  وضعه  هو  املتبقي 

وسائل  ولقبت  والبشر".  النمر  سالمة 
النمر  بأنه  احليوان  محلية  إعالم 
للمرة  عليه  القبض  وألقي  "اجلوال". 
األولى في كانون األول/ديسمبر 2018 
بعد رحلته الطويلة وأبقي في األسر مدة 
إلكتروني  بطوق  النمر  وجهز  شهرين. 
لتعقب حتركاته وراح ُينقل بني محمية 

للنمور ومتنزه وطني.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

15 مليون يورو خلف جدار زائف

منر شرس أهدر فرص احلياة البرية ومصيره السجن

د. مناف الطائي 
 تغذية عالجية

بورتريه نادر في مزاد بلندن وفّنان شارع  يبدع باحلصى 
سيعرض   - ب(  ف  -)أ  لندن-تايبيه 
الذاتية  البورتيهات  آخر  من  واحد 
جهات  إلى  ملكيته  تعود  لرامبرانت 
بسعر  املقبل  الشهر  للبيع  خاصة 
جنيه  مليون  و16   12 بني  يتراوح 
دار  أعلنت  ما  وفق  استرليني 

"سوذبيز" للمزادات االثنني.
ذاتية  إال ثالث بورتريهات  ولم يتبق 
جهات  أيدي  في  الهولندي  للرسام 
خاصة. فقد باعت "سوذبيز" في لندن 
واحدا العام 2003، وهناك رسم آخر 
على  الوطني  اسكتلندا  معرض  في 
اإلعارة طويلة األجل. والثالث  سبيل 
وهو األقدم بينها، سيعرض للبيع في 

مزاد في لندن في 28 متوز/يوليو.
وهذا الرسم الذاتي هو واحد من 80 
رسما أجنزها رامبرانت خالل حياته 
العام  نهاية  في  رسمها  وقد  املهنية، 
1632 عندما كان يبلغ 26 عاما وبعد 
بأول  ويتمتع  أمستردام  في  إقامته 

جناح جتاري له.
وقال املسؤول في الدار جورج غوردن 
رامبرانت  وجه  على  التعرف  "ميكن 
الفور في كل مرحلة من مراحل  على 
بلوغه، أكثر بكثير من أي رسام آخر".

اللوحة  هذه  أن  نعلم  "نحن  وأضاف 
ألنه  جدا  قصيرة  فترة  في  أجنزت 
رسم اخللفية أوال، وعندما وّقعها عند 
انتهائه كانت اخللفية ال تزال مبللة، 

لذلك اندمج التوقيع معها.

بيع  رونغ-بي  وو  الفنان  اعتاد  فيما 
معقدة  رسومات  مع  املطلية  احلصى 

في شوارع تايوان منذ 40 عاما.
العمر  من  البالغ  الشارع  فنان  بدأ 
املعجبون  عليه  يطلق  الذي  عاما   64
على  الرسم  ستون"،  "أنكل  بأعماله 
صخور صغيرة لتقدميها كهدايا عيد 
مدّرسا  كان  عندما  لتالميذه  امليالد 

شابا.
من  الحقا  ومتكن  فكرته  وجنحت 
شارع  فنان  ليصبح  اختبار  اجتياز 
يحمل رخصة تتيح له ممارسة عمله 
على  رسومه  وو  ويرى  تايبيه.  في 
ويعتبرها  زينة  مجرد  من  أكثر  أنها 
وسيلة لنقل التمنيات الطيبة لزبائنه.
وقال هذا الفنان لوكالة فرانس برس 
في  املتاجر  أحد  أمام  "محترفه"  من 
هناك  بأن  أخبرهم  ما  "غالبا  تايبيه 
مفهوما إيجابيا وراء كل حجر وأمتنى 
أن يجدوه مفيدا بطرق معينة". ومن 
يرسمها  التي  الشعبية  األمناط  أكثر 
أوراق نبات اجلنكو أو شجرة املعبد 
بـ"يني  املندرين  لغة  في  تعرف  التي 
أيضا متني  تعني  عبارة  وهي  سني" 
الرسوم  ومن  ما.  لشخص  السعادة 
السمك  أيضا،  ينجزها  التي  األخرى 
الثقافة  وهي ترمز إلى اإليجابية في 
أيضا  تدل  سمكة  كلمة  ألن  الصينية 

تدل على الوفرة.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

 ..

اخلروب يعالج ويخفض الداء السكري .. 
بعض  مقدمي  من  شائع  خطأ 
البرامج الطبية وعيب على القناة 
الفضائية الي تظهر هكذا مناذج.

التحليل العلمي الدقيق:-
على  يحتوي  اخلروب  اوال   -
حيث  النسبة  عالية  سكريات 
يحتوي على الفركتوز والكلوكوز

على  يحتوي  اخلروب  ثانيا   -
مادة  أميدات مادة سكرية تشعر 

مبذاق حلواته
كفاءة  من  يقلل  اخلروب  ثالثا   -
الحتوائه  البنكرياس  غدة  عمل 

على مادة اسبارجني 
 القمح

نعم القمح 

يحتار الكثيرون من حالتهم النهم 
االلياف  من  كبيرة  كمية  ياكلون 
الياف  احلاالت  معظم  في  لكنها 
اقف  وانا  سنوات  منذ   .. القمح 
مقاالت  كتبت  وقد  القمح  ضد 
اجملدية  غير  الفطور  حبوب  عن 

واملوجوده في كل مكان.
ومبا اني اغرد دوما خارج سربي 

اقترحت 
عدم تناوله يوميا

العادية  القمح  نخالة  ان  لالسف 
لبعض  احيانا  تسبب  والشائعة 
بدل  االمعاء  في  تهيجا  الناس 
تعاني  كنت  اذا  تساعدهم  ان 
فذلك  القمح  من  احلساسية  من 
من  طابه  مبرور  اشبه  سيكون 
الشوك في انبوب طوله ٨ امتار
تهيجا  تسبب  القمح  نخالة  ان 

خاصة  الوضع  وتفاقم  والتهابا 
التهاب  من  دائما  يعانون  ملن 
وانواعه  العصبي  القولون 
اذا  ما  احيانا  اتساءل  االخرى 
املعتمد  املعوي  االذى  هذا  كان 
كان موجودا بهذه النسبة قبل ان 
يقنعنا احد ان االلياف وتناولها 
الداء  لذوي  كبيرة  درجة  مفيدة 
ازمة  وجود  بدون  ولكن  السكري 

القولونية
النخالة  تزعجك  احيانا  وقد 
 ، الشوفان  تختار  ان  فعليك 
االسمر  االرز   .. الكامل  اجلودر 
احيانا  التخالة  الن  افضل  فهذا 
متنع لبعض املرضى  امتصاص 

املعادن االساسيه كاحلديد..
الذين  من  واحدا  كنت  فاذا  اذنا 
العصبي  القولون  من  يعانون 

فتجنب القمح كليا.. 
عن الكتان:

يظن البعض ان الكتان له اهمية 
كبيرة في تخفيض معدالت الداء 

السكري  ..
التصحيح العلمي الدقيق:

تخفيض  في  اليساهم  الكتان   -
بالدم الن يحتوي    السكري  معدل 
بروتينية  مخاطية  مادة  على 
تساعد على تخثر الدم  التانسو 
تدفق  من  تثبط  التي  الشمعي  

الدم باالوعيةالدموية 
تتناول  كل احلذر عندما  احذر   -
عالجك الديامكرون مثال وتتناول 
من الكتان فهو يتفاعل في جسمك 

تفاعال سلبيا مسببا
- من اضطرابات هرمونية معينة 
مثل اضطرابات في الغدة الدرقية.  

في  شديد  نقص  لديك  كان  إذا 
الكلوية والكبدية يتعني  الوظيفة 
على  وتبقى  تناوله  عدم  عليك 
... واللبيب تكفيه  الطبي  عالجك 

هذه االشاره...
العسل  من  تناول  لك  يقال 
الطبيعي فهو نافع للداء السكري 
لدى  اخلاطئة  السلوكيات  من 
بالسكري  مصابا  البعض 
ويتناول من العسل الطبيعي على 
اساس يعتبر عالجا وال يرفع من 

السكر بالدم 
في  السكر  نسبة  ان  العلم  مع 
تندهش  وال   70٨ هي  العسل 
اذا علمت ان ملعقتني من العسل 
السكر  من  مالعق  ست  تعادل 
للداء  شفاًء  يكون  ان  فكيف 

السكري 

االخرى  واملفاهيم  االخطاء  من 
املنتشرة على صفحات التواصل 
يستعمل القرنفل ملعاجلة الضعف 

اجلنسي 
التصحيح الطبي العلمي الدقيق 
يحتوي القرنفل في طبيعته على 
اهمها  من  ومركبات  مواد  عدة 
هارمول   ..  Harmalin هارمالني 
هذه   ..  Malthol مالتول   ..Harmul
املهدئات  من  جتعله  املكونات 
اللطيفة لالعصاب وباالضافة اهم 
 Eugenol مادة فية مادة اليوجنول 
.. الغنية مبفعولها اخملدر واملعقم 
تستعمل  فهي  االسنان  طب  في 
حتت االسم نفسه باعتبارها ماده 
لالالم  ومسكنة  ومعقمة  مخدرة 
للعصب  حارقه  وكمادة  االسنان 

املفتوح في حشوات اجلذر

مفاهيم طبية غذائية حتتاج الى تصحيح

اولى
عّلة  للتأكد من  بإعادة تشريح اجلثة  الطبيب  وأمر  الطاولة  اكتمَل مشهُد 

املوت .
االحتماالت ما زالت متشعبة ، لكنَّ القلَب كان ساملًا ، ومثله الكبد والدماغ 

والرئة والكلية .
ثمة جرح صغير بائن حتت احلنجرة لم يشر أبدًا الى عملية خنٍق محتملة .
اللحظة  حتى  عليه  تظهر  لم  ووجٍه  طامستني  بعينني  خمسينيًا  امليت  بدا 

صفرة املوت .
لم يدم الفحص هذه املرة طوياًل ، إذ سحب احلكيُم ورقًة من دفتر هويات 

وعالمات املوتى ، وبخطٍّ واثٍق مقروء ، كتب في ذيلها اخلامد :
ماَت الرجُل متأثرًا بجرِح احلنني .

ثانية
أغلَق النّحاُت باَب الدّكان قبل أن ُيكمَل اجلزَء املتأخَر من ساَقي الشاعر 

املعروف .
ظلَّ املنحُت على هذه احلال عشرَة أياٍم تاّمات ، كان اجليران خاللها على 

موعٍد إكراهيٍّ مع جلبٍة ليليٍة مزعجة .
في كلِّ أمسيٍة متأخرٍة كانوا يأتون بصاحب الشرطة كي يتفّقد الضوضاء 
، لكنَّ الشرطيَّ احملترف ظلَّ يطمئنهم بأنَّ األشياء على ما ُيرام ، ورمبا ما 
تنصتون إليه اآلن هو بعض رقصة يؤديها النحات عند عتبة متثال حورية 

البحر املدهشة .
عند أذيال اليوم العاشر ، كان مبستطاع أهل احلارة رؤية متثاٍل برونزيٍّ 
عمالق مدقوٍق بباب املنحت ، يقرأ جريدًة عتيقًة منفرجًة على باب الوفيات .

ثالثة
وفي سنة الرمادة واجلائحة والشّحة ، كان الدرويش يخرج مانحًا وجَهُه 
صوب عراٍء منسيٍّ مشموٍر بظهر املدينة ، فيّتخذ له مقعدًا من طنٍي وقشٍّ 
كأنُه مصطبة عريضة كانت الناس قد صنعتها طمعًا بساعِة راحٍة وشاِي 

عافيٍة وكالٍم جميٍل مثل صبٍر بديع .
بعد سويعٍة أو بعضها قعودًا وقيامًا حتت شمس الظهيرة ، سيكون الزاهُد 
الصابُر قد سبَح في نزيز الَعَرِق ، فيركز عصاه في األرض وينهُض على 

طولِه ويعود الى الدار حيث الزوج والعيال وما تبقى من حطب البارحة .
الذي  األبيض  امللح  في قشط  ويشرع  وعمامتُه اخلضراء  لباَسُه  سيخلع 
ُه على قْدر املاء ويجلس قدامُه حتى نضوج احلصى  نحَت جسمُه ويرشَّ

اللذيذ .
رابعة

القويِّ  اخلشبّي  اإلطار  رؤوس  ضرب  قد  أنه  من  متيقنًا  الرسام  كان 
مبسامير طويلة ، ستجعل من » البرواز » الضخم سجنًا لن يكون مبقدور 

الدرويش احلبيس الهروب منه أبدًا .
ُج رأسُه ببقايا  سأل الشرطيَّ ودكاكني السوق إْن كانوا رأوا كهاًل طوياًل يتوِّ
قميص ، ويتوكأ على عصا رأسها مثل حيٍَّة تسعى 

، فأنكروا األمر برفع األكتاف وببرطمة الشفاه .
الى  الرسام  عاد   ، أخيرٍة  يابسٍة  يائسٍة  ليلٍة  في 
مثواه الرطب ، وشرع برسم صورة درويٍش نابٍت 
فوق كرسيٍّ تسوّرُه األصفاد من جهاته الكبرى . 

علي السوداني

مكاتيب عراقية

عملية  بدأت   - ب(  ف  )أ  باريس- 
احمليطة  السقاالت  لتفكيك  صعبة 
بسهم كاتدرائية نوتردام التي ذابت 
الذي نشب  وتشوهت خالل احلريق 
نيسان/أبريل  في  باريس  في  فيها 

.2019
في  لكنها ضرورية  معقدة  والعملية 

ورشة الترميم الضخمة.
خمس  من  مؤلفان  فريقان  وسينزل 
في  وخبراء  حبال  متخصصي 
األشغال على ارتفاع عال إلى مسافة 
قريبة من األجزاء املتفحمة ليقصوا 
األنابيب  قوية  مناشير  بواسطة 

املصنوعة من احلديد التي التحمت 
ببعضها جراء احلريق.

ألف   40 من  السقاالت  هذه  وتتألف 
قطعة ويبلغ وزنها 200 طن نصفها 
مترا.   40 عن  يزيد  ارتفاع  على 
وكانت وضعت قبل احلريق في إطار 
انهار  الذي  للسهم  ترميم  عمليات 

بسبب احلريق.
الصعود  االثنني  صباح  عمال  وبدأ 
للقيام  مصعد  عبر  السقاالت  داخل 
مباشرة  قبل  تدقيق  بعمليات 
اخلبراء عملهم، على ما قال املندوب 
كريستوف  نوتردام  ملؤسسة  العام 

عملية  »هي  وأضاف  روسولو. 
حساسة ومعقدة جدا مع مجازفة ال 
من  أجزاء  تسقط  فقد  بها.  يستهان 
السقاالت ما قد يضعف بعض أجزاء 

جدران الكاتدرائية«.
العملية،  لهذه  التحضير  أجل  ومن 
وأحيطت  عمالقة  رافعة  وضعت 
على  حديد  من  بأعمدة  السقاالت 
انهيارها  ملنع  مستويات  ثالثة 

احملتمل.
فصل  طوال  العملية  وستستمر 
نوتردام  ورشة  عرفت  وقد  الصيف. 
عقبات عدة من بينها اعتماد إجراءات 

ملكافحة التلوث بالرصاص واألحوال 
وأزمة   2019 نهاية  السيئة  اجلوية 

فيروس كورونا املستجد.
تدريجا  فيها  العمل  استؤنف  وقد 
نيسان/أبريل  نهاية  من  اعتبارا 
وفتحت باحة الكاتدرائية مجددا في 

31 أيار/مايو.
شب  الذي  الهائل  احلريق  ومنذ 
نيسان/ من  عشر  اخلامس  مساء 
أبريل 2019 وأغرق باريس والعالم 
في حالة من اخلوف، قطع متبرعون 
مليون   900 من  أكثر  بتقدمي  وعودا 

يورو إلعادة بناء هذا الصرح.

ماذا سيحدث في اصالح كاتدرائية نوتردام؟

على  االثنني  حكم   - ب(  سنغافورة-)أ ف 
في  املفروضة  اإلغالق  قيود  خرق  لص 
سنغافورة للتسلل إلى الفناء اخللفي ملنازل 
نسائية  داخلية  مالبس  سرقة  ومحاولة 

بالسجن 23 أسبوعا.
داخلية  مالبس  كني  تشي  لي  سرق  وقد 
العام  منذ  األقل  على  مرة   30 منازل  من 
2018، وعثرت الشرطة على أكثر من 100 
حمالة صدر خالل عملية دهم ملنزله العام 

املاضي، وفقا لوثائق احملكمة.
وكان لي البالغ من العمر 39 عاما قد أطلق 
سرقة  بقضايا  تتعلق  بتهم  بكفالة  سراحه 
مالبس داخلية الشهر املاضي عندما تسلل 
بحثا عن  املنازل  فناء خلفيا ألحد  واقتحم 
صاحب  أن  إال  املالبس،  هذه  من  مزيد 
قبضت  التي  الشرطة  وأبلغ  رصده  املنزل 

عليه.
بخرق  احملكمة  أمام  املاضي  الشهر  وأقر 
بدون  مسكنه  مغادرة  عبر  اإلغالق  تدابير 
سبب وجيه وعدم وضع كمامة. كما اعترف 

بتهمة السرقة والتعدي اإلجرامي.
وحكمت عليه السلطات السنغافورية االثنني 

بالسجن 23 أسبوعا.
وقال محامي لي خالل احملاكمة إن املمثل 
السابق بدوام جزئي "صار بالغا في وقت 

متأخر".
وقال املدعي العام للمحكمة الشهر املاضي 
واملالبس  الصدر  حماالت  "يختار  لي  إن 

الداخلية لسرقتها على أساس مظهرها".

 لص املالبس الداخلية .. 
السجن 23 أسبوعًا


