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احلاكمة  القوى  بني  السابقة  التفاهمات  أو  الزيارات  أو  احلوار  جتارب 
في بغداد واقليم كردستان كانت في أفضل حاالتها ناقصة وغير ناجحة 

ووسيلة لترحيل املشاكل وتسكينًا موقتًا للمواجع. 
معظم ما سمي باحلوارات والزيارات اخلاصة، في خالل سبع عشرة سنة، 
الكرد  األولى منح  لهما،  ثالث  بنقطتني ال  كان على طول اخلط محصورًا 
تأييدهم البرملاني والسياسي لعبور تشكيل احلكومات في بغداد، والنقطة 
النفطي  انتاجه  مع  املوازنة  من  حصته  كردستان  اقليم  ضمان  الثانية 
اخلاص. سوى ذلك  كان مجرد هوامش ال قيمة لها في ميزان سياسي مبا 
فيه قضية كركوك أو ما سميت باملناطق املتنازع عليها، بسبب عدم امكانية 
حدوث أي تغييرات في اخلريطة الداخلية للعراق ألسباب الفيتو االقليمي 
والدولي ، وليس املكان هنا لتفصيل هذا اجلانب لكن من في بغداد وأربيل 

يدركون ما أقول جيدًا .
قبل ساعات سمعت من رئيس اقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني ما 
يفيد بأّن زيارته االخيرة الى بغداد ولقائه بالقيادات السياسية هناك من 
اجل حلول جذرية للمشكالت القائمة . هذا التصريح اذا شابه مضموُنه 
عنواَنه هو بيت القصيد في املشروع العراقي اجلديد الذي يجب ان يقوم 
بني  والضياع  التشرذم  سوى  عنها  بديل  ،ال  استراتيجية  تفاهمات  على 

أنياب دول املنطقة في السنوات العشرين املقبلة كأقصى حد .
رواتب   الى  القصير  النظر  هو  مقتلها   ، اجلديدة  املصيرية  التفاهمات 
وموازنة وحصص وزارية. القضية أكبر ، هي إّما أن يبقى العراق وحدة 
االقليمي  احمليط  في  ذلك شاخصة  على  واملؤشرات   ، يضيع  أو  وسيادة 
، واّن أية مظّلة دولية لن تغني بغداد أو أربيل عن خيار الوحدة الوطنية 

واملصير الواحد املشترك بروح الثقة والتوازنات احلقيقية .
متأزمًا   سياسيًا  كان  واالقليم  العاصمة  بني  السابقة  السنوات  مخاض 
حتركه غالبًا األهواء واألمزجة الشخصية رمبا قبل احلزبية الضيقة ، من 
دون رؤية عميقة وغير جاد في أغلبه ، وهذا لن يتيح الشراكة املثلى في 

الوطن الواحد .
أن  دون  من  له  معنى  ال  ذاته،  اجلاري  االمريكي  العراقي  احلوار  إّن  بل 
 ، فحسب  وبغداد  اربيل  بني  ليس  الداخلي  العراقي  احلوار  هذا  يسبقه 
واّنما عبر انفتاح بغداد، أقدم عواصم االرض، لتكون مبستوى احتضان 
في  الفشل  واّن   . ومتعارضة  مختلفة  رؤاهم  كانت  مهما  العراقيني  كل 
االضطالع بهذا الدور ،السمح الله، يبيح ملن يريد أن يعزف خارج السرب 

نغمته التي قد تذهب به الى أقصى ما يراه العراقيون االن محظورًا .

متكن   - ب(  ف  )أ   - نيروبي-جاكارتا 
مشاهدة  من  األحد  الفلك  بعلم  شغوفون 
نادر  كسوف  وهي  النار"  "حلقة  ظاهرة 
من  ميتد  ضيق  شريط  طول  على  للشمس 
العربية  اجلزيرة  شبه  إلى  إفريقيا  غرب 

مرورا بالهند والشرق األقصى.
يكون  ال  عندما  احللقي  الكسوف  ويحدث 
القمر الذي مير بني األرض والشمس قريبا 
ضوء  حلجب  كوكبنا  من  الكفاية  فيه  مبا 
من  رفيعة  اسطوانة  تاركا  متاما  الشمس 

الشمس مرئية.
ويحصل ذلك مرة كل سنة أو سنتني وميكن 
العالم.  عبر  ضيق  شريط  في  فقط  رؤيته 
يوم  أطول  مع  األحد  الظاهرة  وتزامنت 
االنقالب  خالل  الشمالي،  الكرة  نصف  في 
الشمالي  القطب  مييل  عندما  الصيفي، 
الشمس.  نحو  مباشر  بشكل  لألرض 
شروق  بعيد  الفلكية  الظاهرة  هذه  وبدأت 
الشمس في شمال شرق جمهورية الكونغو 
الدميوقراطية اعتبارا من الساعة 05,56 
بالتوقيت احمللي )04,56 ت غ( واستمرت 
الفترة  وهي  ثانية  و22  دقيقة  العتمة 
واجتهت  الراهنة.  الظاهرة  لهذه  القصوى 
ووصلت  وآسيا  إفريقيا  عبر  شرقا  بعدها 
حول  للشمس  كاملة  هالة  مع  ذروتها  إلى 
القمر فوق اوتاراخند في الهند قرب احلدود 
 12,10 الساعة  عند  الصينية-الهندية 
املنظر  وكان  غ(.  ت   06,40 )الساعة 

األجمل لكنه األقصر إذ استمر 38 ثانية مع 
والشمس.  والقمر  لألرض  مثالي  اصطفاق 
في  الفضوليون  متكن  إفريقيا  شرق  في 
املسار  عن  البعيدة  كينيا  عاصمة  نيروبي 
الكسوف جزئيا  للظاهرة، من رؤية  املثالي 
إذ غطت الغيوم لثوان اللحظة احملددة التي 
حجب فيها القمر كليا تقريبا نور الشمس. 
برنامج  مؤسسة  مورابانا  سوزان  وقالت 
ذلك  "رغم  التعليمي  تلسكوب"  "ترافيلينغ 
بظواهر  فأنا شغوفة جدا  رائعا  األمر  كان 
الكسوف واخلسوف. وهي من األمور التي 

جعلتني أهتم بعلم الفلك".
املستجد  كورونا  فيروس  انتشار  ولوال 
لكانت نظمت رحلة إلى بحيرة ماغادي في 
عموما  صافية  السماء  حيث  كينيا  جنوب 

أكثر مما هي عليه في العاصمة.
أن  ميكننا  ال  اجلائحة  "مع  واوضحت 
األطفال  جنعل  أو  كبيرة  بأعداد  جنتمع 
أنها  إال  بنشاطات"  ويقيمون  يراقبون 
متكنت من تشارك احلدث مع متابعيها عبر 

وسائل التواصل االجتماعي.
عبر  شخصا   50 نحو  إلينا  "انضم  وقالت 

زوم وعبر فيسبوك اليف".
من  فقط   ,  2 الكامل  الكسوف  وشمل 
الظاهرة  يجعل  الذي  األمر  األرض  سطح 
استثنائية. وقال عالم الفلك فلوران ديليفي 
احللقي  "الكسوف  إن  برس  فرانس  لوكالة 
االرض"  سطح  من   2, حوالى  من  مرئي 

فقط. وأضاف "انه يشبه الى حد ما التحول 
من 500 واط الى 30. إنه ضوء خافت وال 

ميكنك من الرؤية أيضا".

 احليوانات تفزع 
قد  الفلكية،  الظاهرة  تلك  حدوث  وخالل 
الطيور  وتعود  بالفزع  احليوانات  تصاب 

إلى النوم أحيانا واألبقار إلى احلظيرة.
اماكن  في  مرئيا  الكامل  الكسوف  وكان 
ساعات  أربع  لنحو  األرض  على  متعاقبة 
يتجه  أن  قبل  تايوان  تقريبا  آخرها  وكان 

مسار الكسوف إلى احمليط الهادئ.
وشهد الناس على بعد مئات الكيلومترات 
على جانبي خط الوسط في 14 بلدا حلول 

العتمة قليال لكنهم لم يروا "حلقة النار".
حاسمة  اجلوية  األحوال  تكون  ما  وعادة 
وقال  بوضوح.  الظاهرة  هذه  ملشاهدة 
وهو  إسبيناك،  فريد  الفلكية  الفيزياء  عالم 
"ناسا  الكسوف على موقع  خبير في توقع 
األساس  هو  اجليد  "الطقس  إكليبس"، 
ملشاهدة الكسوف بشكل واضح. من األفضل 
رؤية كسوف من سماء صافية ملدة قصيرة 
غائمة  أجواء  ظل  في  أطول  كسوف  من 
قبل  دائما  الشمسي  الكسوف  ويحدث 
أو  القمري  اخلسوف  من  تقريبا  أسبوعني 
األرض.  إلى ظل  القمر  ينتقل  عندما  بعده، 
نصف  من  مرئيا  يكون  القمر  وخسوف 

سطح األرض.

بركان يقذف رماداً على ارتفاع ستة اآلف متر في إندونيسيا
كسوف حلقي نادر للشمس في إفريقيا وآسيا

فنانة مصرية تعلن ندمها 
على عمليات التجميل 

القاهرة -الزمان 
اعلنت الفنانة املصرية حال شيحة  عن 
عمليات جتميل وحتدثت  الجراء  ندمها 
حياتها  ظروف  حول   حديث  اجرأ  في 
أسباب  بينها  من  والتي  الشخصية، 

انفصالها عن زوجها.
برنامج  في  لقائها  خالل  وذلك 
األولى،   القناة  على  ,التاسعة, 
وقالت أن سبب انفصالها عن زوجها ال 
يعود إلى رغبتها في العودة للفن، ولكن 
بينهما.  النظر  وجهات  اختالف  بسبب 
وأضافت: ,شعرت بأننى لم أستطع أن 
أكمل حياتي بهذا الشكل، وفور عودتي 
منذ  بداخلي  ألنه  للفن  العودة  قررت 
كنت طفلة، وقد تركته بكامل إرادتي فلم 
الشهرة تسيطر علي وعن عالقتها  تكن 
احلالية بطليقها، قالت: عالقتي بطليقى 
هو  شيء  أهم  أن  أتفقنا  وقد  جيدة 
نفسية أبنائنا، فقد اكتشفت أن املشكلة 
ولكن  واألب  األم  انفصال  فى  ليست 
املشكلة احلقيقية كيف سيتعامالن بعد 

االنفصال,.
خلعها  انتقادات  على  أيضا  علقت  حال 
كل  أن  أرى  ,أنا  بقولها:  للحجاب، 
والدين  احلرية،  مطلق  له  شخص 
ملن  وأقول  جوهر  فالدين  باللبس  ليس 
أمرنا  ينتقدني: هل هذا االنتقاد هو ما 
أصبحت  الناس  فلألسف  الدين؟  به 
تدخل فى نوايانا  وتابعت: ,أنا أريد 
أن أوضح أن الفن جميل ورسالة ويطرح 
املتدينني  بعض  وهناك  مهمة،  قضايا 
الناس من  الذين يصدرون أحكاما على 
بالله  العالقة  أن  خالل مظهرهم ونسوا 
أخرى،  ناحية  ومن  خاصة  عالقة  هي 
اعترفت حال شيحة بندمها على عمليات 
مؤكدة  بوجهها،  أجرتها  التي  التجميل 
أن ما دفعها إلجراء اجلراحة هو حلظة 
حماس وليس رغبة في جتميل شكلها، 
ألنها ترى أن أبرز مالمح جمال وجهها 
انزعجت  أنها  وأضافت  البساطة.  هي 
التجميل، حيث  بشدة من نتيجة عملية 
أن حجم خديها زاد إلى الضعف، الفتة 
إصالح  محاولة  عن  تراجعت  أنها  إلى 
مضاعفات  حدوث  من  خوفا  حدث  ما 

لوجهها.

غيتار  بيع   - ب(  ف  نيويورك-)أ 
استخدمه كورت كوباين خالل تسجيله 
"أنبالغد"  الشهيرة  املوسيقية  حفلته 
السبت   1993 العام  نيرفانا  فرقة  مع 
بستة ماليني دوالر في مزاد نظمته دار 
"جوليينز أوكشنز"، في ما يشكل سعرا 

قياسيا آللة غيتار.
األعمال  رجل  الغتيار  اشترى  وقد 
حضر  الذي  فريدمان  بيتر  األسترالي 
في  هيلز  بيفرلي  في  املزاد  شخصيا 
وفريدمان  األميركية.  كاليفورنيا  والية 
مايكروفونز"  "رود  شركة  مؤسس  هو 
قالت  ما  على  املايكروفون  التي تصمم 

الدار في بيان.
ينوي  إنه  الفور  على  فريدمان  وقال 
عرض اآللة في مدن عدة عبر العالم على 
جمعيات  إلى  املعارض  ريع  يذهب  أن 

خيرية تدعم الوسط الفني.
املقدرة  القيمة  بكثير  السعر  وجتاوز 
جوليينز  در  حددتها  التي  للغيتار 
في  غيتار  أغلى  وكان  دوالر.  مبليون 
"فندر  طراز  من  هو  اآلن  حتى  العالم 
ديفيد  استخدمه  ستراكوكاستر" 
فلويد  بينك  فرقة  في  العازف  غيلمور 

البريطانية.
"بالك  املسمى  الغيتار  هذا  بيع  وقد 
دوالر  ماليني   3,975 بسعر  سترات" 
في  "كريستيز"  دار  نظمته  مزاد  خالل 
ريعه  وذهب   2019 حزيران/يونيو 

جلمعيات خيرية.
وغيتار كوباين هو طراز نادر من صنع 
للعام  يعود  األميركية  "مارتن"  شركة 

1959. وقد صنعت منه 302 آلة فقط.
في  املسجلة  "أنبالغد"  حفلة  وشكلت 
نيويورك في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 
"نيرفانا"  فرقة  مسيرة  ذروة   1993
التسعينات  في  متيزا  األكثر  للروك 

خصوصًا في مجال موسيقى غراجن.
أشهر  احلفلة  في  أدت  الفرقة  وكانت 
بووي  ديفيد  أغنية  عن  فضال  أغانيها 
بشكل  ورلد"  ذي  سولد  هو  مان  "ذي 

الفت.
ستة  من  أقل  قبل  احلفلة  هذه  وأتت 
أشهر على انتحار كورت كوباين الذي 
الهيرويني  االكتئاب ويدمن  يعاني  كان 

في اخلامس من نيسان/أبريل 1994.
"أنبالغد"  صدور  قبل  كوباين  وانتحر 
مبيعات  صدارة  احتل  الذي 
تشرين  في  طرحه  مع  االسطوانات 

الثاني/نوفمبر 1994.
أن  املتخصصة  "بيلبورد"  مجلة  وتفيد 
أكثر من خمسة ماليني اسطوانة بيعت 

في الواليات املتحدة وحدها.
وفي نهاية تشرين األول/أكتوبر بيعت 
كوباين  كورت  ارتداها  خضراء  سترة 
 334 بسعر  "أنبالغد"  تسجيل  خالل 
ألف دوالر في مزاد نظمته دار "جوليينز 

اوكشنز" أيضا.

لوس اجنليس- )أ ف ب( - جتدد هوليوود 
لقاءها مع الشاشة الكبيرة مع بدء عرض 
فيلم التشويق "أنهينجد" من بطولة راسل 
من متوز/يوليو  العاشر  من  اعتبارا  كرو 
الصاالت  في  يعرض  الذي  األول  وهو 
جائحة  بسبب  إقفالها  منذ  األميركية 

كوفيد19- قبل أكثر من ثالثة أشهر.
"تينيت"  فيلم  يشق  متوز/يوليو   31 وفي 
إلى  طريقه  املرتقب  نوالن  لكريستوفر 

صاالت السينما.
رهان  االستوديوهات  ستكسب  هل  لكن 
حني  وفي  القاعات؟  إلى  السريعة  العودة 
الكبيرة  السينمائية  الصاالت  تستعد 
من  األول  النصف  في  نشاطها  الستئناف 

نيويورك  صاالت  تتخذ  لم  متوز/يوليو، 
بإعادة  بالسماح  القرار  اجنليس  ولوس 

الفتح.
االجتماعي  التباعد  إجراءات  مع  وحتى 
إن  معرفة  يبقى  التنظيف،  وتيرة  وزيادة 
املوعد ويعود  كان اجلمهور سيكون على 
إلى هذه األمكنة املغلقة مع احتمال حلول 

موجة جديدة من اجلائحة.
وأثارت شبكة "ايه ام سي" األكبر لقاعات 
جعل  برفضها  بلبلة  العالم،  في  السينما 
صاالتها.  في  إلزاميا  الكمامة  وضع 
الشركة  اضطرت  االنتقادت  موجة  وأمام 
الكمامات  قرارها وجعل  التراجع عن  إلى 
إلزامية في بعض مناطق البالد عند إعادة 

اجلميع  عيون  وستكون  مراكزها.  فتح 
إلى استوديوهات  املوزعني املستقلني  من 
االنتاجات الضخمة، شاخصة إلى االفالم 

التي ستعرض في األسابيع املقبلة.
غيل  مارك  "انهينجد"  فيلم  منتج  وقال   
تتمنى  مكانا  ليست  "هوليوود  مازحا 
لبعضها  النجاح  املتنافسة  األطراف  فيه 
اخلاصة  الظروف  ظل  في  لكن  البعض. 
نتائج  نحقق  ان  يتمنى  اجلميع  راهنا 
ملا  معاكسا  طريقا  فيلمه  سلك  جيدة".وقد 
تقدمي  مع  احلالي  الوقت  في  سائد  هو 
موعد عرضه في حني تركز االستوديوهات 

الكبرى على مواعيد أبعد في السنة.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

مستقبل هوليوود على احملك وفيلم التشويق يتصدر  إعادة فتح دور السينما

اب حسن النوَّ

غواداالخارا )املكسيك(-)أ ف ب( - عثر على 215 جثًة على األقل بني كانون 
في  غواداالخارا  قرب  جماعية  مقابر  تسع  في  وأيار/مايو  الثاني/يناير 

والية خاليسكو غرب املكسيك، كما أعلن السبت مدعي عام الوالية.
أخرى خالل  جثة  و58  الثاني/يناير،  كانون  في  جثًة   157 واستخرجت 
أشهر آذار/مارس ونيسان/ابريل وأيار/مايو، وفق ما أعلن املدعي العام 
جيراردو أوكتافيو سوليس خالل مؤمتر صحافي عبر الفيديو. وسيجري 
أيضًا حتليل خمس مقابر جماعية أخرى وميكن لذلك أن يرتفع عدد اجلثث 
املكتشفة، وفق سوليس. ولم تتراجع األنشطة اإلجرامية في املكسيك رغم 
حقوق  عن  ومدافعون  خبراء  ويرجع  املستجد.  كورونا  فيروس  تفشي 
اإلنسان العنف الذي ينهش املكسيك إلى العملية العسكرية التي أطلقت 
عملية  ألف   287 نحو  ومذاك، سجلت   .2006 منذ  املنظمة  اجلرمية  ضد 
قتل في البالد، لكن من غير الواضح كم منها مرتبطة باحلرب القائمة بني 

العصابات اإلجرامية. 

 215 جثة
في مقابر جماعية باملكسيك

شهقات العزلة
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- تظنُّ هو ال يحبها؛ وهي ال تعرف أنَّ صورها مألت جدران قلبه.
- ال فرق بني أْن تستمر بالفقر أو الثراء؛ كالهما يؤديان إلى املوت.

- إذا كان الكاتب شجاعًا في نصِه؛ فأن القارئ أكثر شجاعة منه عندما يقرأه.
- في املعارك التي خاضها؛ ال يتمنى اجلندي أن ُيجرح، ألنه سيظل ينزف وليس هناك من يسعفُه.

- الكاتب الذي لم ينتم حلزب، وال يعمل في وصاية أحد، قلمُه يبقى حّرًا إلى األبد.
- الواقعية ليست أن تكتب ما حدث فقط،

إمنا األهم أن تكتَب ما سيحدث.
- هو الذي يفّصل ثوب احلروف ويرّتق زي الكالم.

- جيل قاتَل إسرائيل، وآخر إيران، جيل قاتل أمريكا، جيل يقاتل الدواعش وجيل يقاتل وطنه اآلن.
- كانوا مرغمني بالدفاع عن الطاغية في جبهات احلرب؛ وعندما يعودوَن في إجازة يلعنونُه ّسرًا في احلانات.

- اخملتلف وحشتُه عظيمة ويكرهُه العاديون.
- صادَف املوَت في املعارك واحلياة، لكنه لم ينل منُه، ألن هناك ما لم يكتبُه بعد.

- الكتابة بال خوف بلسمًا جلراح الفقراْء، وحرابًا في صدر الطغاة.
- استرجاع الثروة من الطغاة وساسة الفساد خيٌر من ألف صالة.

- الصادقون ليسوا شجعانًا فحسب؛ إمنا يتجنبون تأنيب ضمائرهم.
- احلرية ال يقتلها الطغاة إمنا اجُلنب.

- الغربة هي زوجة األب.
- العزلة هي قبٌر في املنزل.

- نشر ذكرياتُه على حبل الغسيل، غربت الشمس وما زالت تقطر.
- كل يوم يثرثُر مع نفسِه طوياًل، لكنها لم تسمعُه يومًا.

- من كثرة تشّردهم في البالد، صارت آثار خطاهم بوصالت للتائهني.
- ليس أمامُه سوى االستمرار في الكتابة

حتى إذا أصبح في قبره.
- كّلما تراكم صدأ البالد على قلبِه، أزاحُه بجنونِه.

- الفشل هو إنَك أصبحَت بال منفعة، وهذا لن يحدث معُه حتى اآلن.
- اخلمر يكرهُه، ألنُه يعشقُه؟!

- الشعر يعشقُه ويطاردُه؛ ألنُه يتجاهله على الدوام.
- سيسعى للتمتع بحياتِه، ألنَّ ما تبقى منها، أقصر من عمر وردة.
- كأس دمع ٍعلى الريق، بوسعه طرد كل ظالم يحاول غزو روحك.

- كأنَُّه يرى دخان سيجارته يرسم صورتها في عزلته.
- يتوضأ بأحزانِه قبل أْن يكتب.

- ما أصعَب كتابة همسات القلب وحسرات الروح.
- لم يرها يومًا لكن ذكرياته احللوة معها ما أكثرها!

- كّلما ابتعَد عنها اقترَبْت أنفاسها منُه.
- العصفوران اللذان أكمال بناء العش

لم يسكناُه ؟! إمنا ذهبا يتوّسالن الريح حّتى ال تطّوحُه.
- املرأة اخلائنة تفاحة فاسدة؛ ال يأكلها سوى الرجل اخلائن.

- الوطن الذي يكره صراحة أبنائه ليس بوطن.
ة وضوحه. - سيفقُد األصدقاء تباعًا من شدَّ

- محظوٌظ من ميوت في وطنه.
- لوال الذاكرة واأللم ملا كتب حرًفا.

دت املرايا أمامه. - هو بوجٍه واحٍد مهما تعدَّ
- ما أكثر الذين يخافون منُه، وما أكثر الذين ال يخاف منهم.

- الذي يرى نفسُه فوق السحاب، كيانُه محض سراب.
- الدمع الذي ينهمر من عيون الفقراء، أكثر من أمطار الشتاء.

- الذي في قلبِه على لسانِه، ثْق به حتى الرمق األخير.
- كل شيء متلكُه ميكن أْن يكون لغيرك، إاّل ما تبدعُه ال ميكن أْن يكون لسواك.

- حرارة قلبُه مرتفعة جدًا من الفراق.
- سامحيني يا زوجتي الغالية؛ لقد اقترنُت بامرأٍة أخرى، اسمها الوحشة.

London@azzaman.com

غيتار كورت كوباين 
بسعر قياسي 

ذات  الفواكه  فوائد  تتكشف  يوم  بعد  يوما  -الزمان   برلني 
العالم هذا  في  بقوة  اقبل  الذي  الصيف  في  الواسع  االنتشار 
يعد مبثابة  البطيخ  إن  بيكلمان  أولريكه  قالت   حيث   ، العام 
الدهون  أنه يساعد على حرق  الصحة واجلمال؛ حيث  مفتاح 
البشرة.   وشباب  جمال  على  ويحافظ  بالرشاقة  والتمتع 
وأوضحت عضو املؤسسة األملانية للزراعة والتغذية أن 100 
جرام من البطيخ حتتوي على 38 سعرًا حراريًا فقط؛ نظرًا ألن 
املاء يشكل نسبة تصل إلى ,90 من البطيخ.  وبفضل محتواه 
العالي من املاء ميتاز البطيخ بتأثير مدر للبول، ومن ثم فهو 

األيض  عملية  تنشيط  وبالتالي  الكلى،  تنظيف  على  يعمل 
على  أيضًا  البطيخ  ويشتمل  الدهون.  حرق  في  واملساعدة 
احلمض األميني "سيترولني"، والذي يساعد على حرق الدهون.  
كما يعد البطيخ كنزًا من الفيتامينات واملعادن؛ حيث إنه غني 
بفيتامني ,، الذي يعمل على تقوية جهاز املناعة ويساعد على 
شد النسيج الضام، ومن ثم التمتع ببشرة مشدودة. ويشتمل 
البطيخ أيضًا على فيتامني , وفيتامني 6, والبوتاسيوم. 
املضادة  "ليكوبني"  مبادة  البطيخ  يزخر  ذلك،  إلى  وباإلضافة 
لألكسدة، والتي حتارب ما يعرف باجلذور احلرة ),,,, 

البطيخ األحمر حارق للدهون وحافظ للبشرة

بريسينا )- )أ ف ب( - يغطي قماش أبيض 
مترام سفح جبل في سلسلة األلب اإليطالية 
في شمال البالد حلماية اجلليد مع اقتراب 

فصل الصيف.
ويشبه املنظر عمال من أعمال الفنان الراحل 
شهيرة  معالم  يلف  كان  الذي  كريستو 

بالقماش.
بني  الواقع  اجلليدي  بريسينا  نهر  خسر 
ترينتينو-ألتو أديجي ولومبارديا، أكثر من 
ثلث حجمه منذ العام 1993 بسبب االحترار 
خالل  أكبر  بقوة  الشمس  وسطوع  املناخي 
متزايد  تراجع  إلى  يؤدي  ما  الصيف  فصل 
التزلج  موسم  انتهاء  ومع  اجلليد.   في 
تبذل  اآللية،  املتزجلني  نقل  عربات  وتوقف 

جهود في محاولة للحد من ذوبان اجلليد.
صاحب  عاما(   34( بانيتزا  دافيده  ويقول 
تشغيل  املكلفة  "كاروسيلو-توناله"  شركة 
"هذه  احمللية  السلطات  قبل  من  املوقع 
أن  يجب  لذا  فأكثر  أكثر  تتقلص  املنطقة 

نغطيها إلى احلد األقصى".
حوالى  مع   2008 العام  املشروع  بوشر 
ينشر  الذي  القماش  من  مربع  متر  ألف   30
لتغطية الثلج. وستقوم الشركة هذه السنة 
متر  ألف  مئة  مساحته  قماش  باستخدام 
من  نوع  هو  "القماش  أن  ويوضح  مربع. 
النور ويحفظ احلرارة  الذي يعكس  الغطاء 
ما  اجلو  في  املسجلة  احلرارة  دون  حتته 

يساعد على حفظ الثلج".

قماش عاكس حلماية 
نهر جليدي من آثار 

االحترار املناخي


