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هل جـربت ان تـلـعق اصـابع يـديك أو تـأكـلـهـا  اذا لم
ــة ام عـبـاس و لم تـفــعل ذلك فـأعــلم بـأنك لـم تـأكل دو
تــتـذوقــهـا  وان حــيـاتك ذهــبت هـبــاء مـنــثـورا ألنك لم
تـتـذوق طــعم احلـيـاة  طـعم احلـيــاة كـلـهـا جتـتـمع في
ـة ام عـبـاس  انـا اؤمن بـاحلـكـمـة الـتي تـقـول قـلب دو
الرجل في معدته وصديقي ابـو عباس يؤمن بها كذلك
لـذلك اشــعـر بــدقـات قــلـبه قــرب مـعــدته وان نـبــضـات
مـعـدتـه هي نـبـضـات احلب الـتي يـشــعـر بـهـا حـبـيـبـته
تسـكن وتـتـربع عـرش مـعـدته احلب عـنـده طـعـام طيب
وعصير لـذيذ واستكان شـاي معمول بطـريقة فنية هي
شبه احتكار من قبل ام عباس فال تصرح ألحد بطرق
ة او عصير الفواكه فكل صناعة الشاي وال عمل الدو

قدار واحلاجة ام االختراع .   شيء 
ـة في بـيت ام عـبـاس رفضتُ ان بـعـد أن تـنـاولتُ الـدو
اغــسل يـدي وبــقـيتُ الـعق مــا تـبــقى مـنـهــا من رائـحـة
ــة الــتي تــرد الــروح وتــبـعـث االمل في الــنــفـوس الــدو
وكـــنت اردد مع نـــفــسـي ( ايــدي وانـي حــر بـــيـــهــا) 
شعرت باني احد قادة احلرية في العالم ح وضعت
ـة امامـي  انـا حر ام عـبـاس صـحـنـا كـبـيرا مـن الـدو
وتبـا للرجـيم هذا ما كـنت ارددهُ مع نفسي وانـا انتقي

ة ام عباس. لفات دو
اما عـصـير الـفـواكه فـاني أرتـشفهُ عـلى شـكل دفـعات
وز وتارة فتـارة يأتي طـعم اخلوخ وتـارة اخرى طـعم ا
اخرى طعم الـتفاح وكأنـها قد جمعـت فواكه الدنيا في
كــأس واحــد . اســتـكــانــات الــشــاي مـتــوالــيــة عــدديـة
استـكان بعـد استكـان بعد اسـتكان تـشعر بـاالستكان
األول انك جتـلس في كـوبـنـهـاكن وبـاالسـتـكـان الـثـاني
تـــشــعــر بـــأنك جتـــلس عــلى شـــواطئ جـــزر الــهــاواي
واالسـتــكـان الـثـالث تــشـعـر بـأنك حــصـلت عـلى كـرين

تحدة .   كارد في الواليات ا
مـشـكـلـتي اني امــارس بـرنـامج رجـيم لـتـخـفـيف وزني
الـزائــد وفي كل مـرة يــحـاول صــديـقي ابــو عـبـاس ان
ة يفـشل مشـروع الرجـيم الذي اتـبعه و ألنه يـعرف دو
ام عـبــاس هي سـر ضــعـفي فـهــو يـقـوم بــدعـوتي عـلى
ـة ام عـبـاس وال ابــرح مـكـاني اال وقـد وجـبـة غــداء دو
نـسـفت الـقــدر نـسـفـا وكـأن قــنـبـلـة نــوويـة سـقـطت في

الصحن فال تبقي شيئا وال تذر . 
كم حـقـدتُ عـلى ابي عبـاس حـ خـرجت من بـيته ألنه
قـد رفع مـا تبـقى من الـطـعام قـبل ان اقـضي عـليه فال
ــة في الـصــحن الــكـبــيـر وقــطـعـة زالت ثـمــة بـقــايـا دو

صغيرة في صحن ام عباس  
عند عودتي وزنت نفـسي وحمدتُ الله كثيراً ألن وزني

ازداد سبع كيلو غرامات فقط . 
 اشـعــــــــر بــدقـات مـعــدتي يـبـدو
انــــني اشــــعــــر بــــاحلب جتــــاه ام

عباس . 
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أعـلـنت شـركـة مـوقع الـتـدويـنات
تويتر) امس حتقيق الصـغيرة (
أربــــاح صـــافــــيــــة ألول مـــرة في
تاريخهـا مع عودة إيراداتها إلى

النمو.
وقــــد زادت إيــــرادات الــــشــــركـــة
ـتغـيرات وأرباحـهـا بعـد وضع ا
ــوســمـــيــة في احلــســاب خالل ا
ـاضي الـربع األخـيـر من الـعـام ا

. عن توقعات احمللل
وارتـفع سـهم الـشـركـة بـأكثـر من
ــــئـــــة في الــــتـــــعــــامالت17  بــــا
اإللكـترونـيـة قبل بـدء التـعامالت

الـــرســمــيـــة. في الــوقـت نــفــسه
استـقر مـتوسط عـدد مسـتخدمي
ــوقع شـهــريـا مــقـارنـة بــالـربع ا
الـثـالث من الــعـام احلـالي لـكـنه
ئـة عن الربع ارتفع بـنسـبة 4 با

األخير من 2016.
وقــــال جــــاك دورسـي الــــرئــــيس
الـتــنـفـيــذي لـشـركــة (تـويـتـر) إن
الـربع األخــيـر كـان نـهــايـة قـويـة

و اإليرادات. للعام. عدنا إلى 
بـلـغ صـافي أربــاح تـويــتـر خالل
ـاضي الـربع األخـيـر من الـعـام ا
ـا يـعادل 91ر08 مـلـيـون دوالر 
دوالر لــــلـــســــهم الــــواحـــد 0ر12
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كـشـفت نــتـائج دراســة حـديـثـة
عن وجـود آثـار سلـبـيـة للـسـكر
عــلى الــدمـاغ. الــدراســة ربـطت
أيــضـاً بـ ظـهـور اضـطـرابـات
ـعـرفيـة لـلـدماغ في الـوظـائف ا
وارتفاع نسبة السكر في الدم.
علوم أن السـكر يتسبّب ومن ا
في الـــــكــــثــــيـــــر من األمــــراض
كـــالــســمـــنــة وأمـــراض الــقــلب
واجلـلطـات الدمـاغـية. وكـشفت
نتائج دراسة حديـثة أن السكر
له أيــضــاً تــأثــيــر سـلــبي عــلى
ـعــرفــيـة لــلــدمـاغ الــوظـائـف ا
وحتــديــداً الــتــركــيــز وطــريــقـة
ـعـلـومات في حتـلـيل وتـقيـيم ا

الدماغ.
وأكـد الـباحـثـون البـريـطانـيون
ـشــرفـون عـلى والـصــيـنـيــون ا
الــــــــدراســــــــة أن اإلفــــــــراط في
شروبات استهالك األطعـمة وا
ــكن أن ــلـــيــئـــة بــالـــســكـــر  ا
يـــــــتــــــســـــــبب مـع الــــــوقـت في
اضــطـرابـات فـي الـذاكـرة وفي
ــر ــرض الـــزهــا اإلصــابـــة 
ـــا أورده تـــقــــــــــــريـــر وفــــقـــاً 
نــشـــرته (ديـــابــيـــتـــولــوجـــيــا)
الـبـريـطانـيـة. ويـسود االعـتـقاد
لـدى الكـثيـرين أن السـكر يـعزز

أداء الــدمــاغ والـــتــركــيــز. لــكن
الــدراســة الــتي اســتــنــدت إلى
بـــيـــانـــات 5189 شـــخـــصـــاً من
اجلــنـسـ ويــتـراوح مـتـوسط
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شـرق الــقـاهــرة بـحـبـس مـعـدة
بـرنـامج (صـبـايـا اخلـيـر) غـرام
عيسي وكذلك مصور البرنامج
يوما عـلى ذمة التحـقيقات 15
ذيعة ريهام سعيد واستدعاء ا
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رزقـت عـائـلـة بـريطـانـيـة بـطـفل
وفي فــكه الــسـفــلي سن أبـيض
مـكـتـمل الـنـمـو مـا أثـار دهـشة
الــــزوجــــ وآخــــرين قــــدمــــوا

لزيارتهما.
وأفـــادت صــــحــــيــــفـــة الــــصن
األربــــعــــاء بـــأن األم شــــانـــون
مـاكـالـيـستـر وضـعت مـولـودها
اضي في الذكـر أواخر ينـاير ا
مستشفى في مدينة نيوكاسل.
وقالت قابلة شـاركت في عملية
الوالدة إنها لم تـشهد مثل هذه

احلالة من قبل. 

وحسب الصحيفـة البريطانية
ن فـــقــد أعــرب الـــكــثـــيــر من 
ـولـود عن دهـشـتهم شـاهـدوا ا

بحالته التي لم يألفوا مثلها.
وتـعـتـبـر نـسـبـة األطـفـال الذين
يــولـــدون مع أســـنــان قـــلــيـــلــة
لـلـغـايـة إذ هـنـاك حـالـة واحدة

من كل  6آالف مولود.
وتـظـهـر األسـنـان لـدى األطـفـال

عادة في الشهر السادس.
ومـن األمـور الالفــتــة في حــالـة
ــولـود الــبــريــطـانـي أنه بـات ا
اجليل اخلامس من الـعائلة إذ
مــازالت جــدة جـدتـه عــلى قــيـد

احلياة.
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عمرهم 66 سنة أكدت أنه كلما
ارتـفـعت نـسـبــة الـغـلـوكـوز في
الدم تـراجع مسـتوى الـوظائف
عرفية بوثيرة أسرع بحسب ا

بــتـهـمـة الـتـحـرض عـلى خـطف
طــفــلــ بــدائــرة قــسم شــرطــة

السالم تاني. 
وتــعـود الــواقــعـة إلى احلــلــقـة
الــتي عـرضـتــهـا ريـهـام في 22
ــاضي والــتي كــانت يــنــايــر ا

تـتـحدث عن اإلجتـار بـاألطـفال
ففي مقـدمة احللقـة قالت ريهام
إنـهـا أرادت إثبـات ظـاهـرة بيع
األطـــفـــال واتـــفـــقت مع فـــريق
اإلعداد عـمل حتقـيق حول هذه

الظاهرة.

مـوقع مــجـلـة ديــابـيـتــولـوجـيـا
الـصــادرة من جـامــعـة بــرسـتل

البريطانية.
ورغم أهــمـــيــة الــســكــر جلــسم

وقالت غرام إن رئيس الـتحرير
طـلب مـنهـا الـتـواصل مع شاب
اسمه إسـالمه اكتـشف عصـابة
تـتـاجـر بـاألطـفـال و االتـفاق
مـعـهـا لـتـتـحـدث مع الـعـصـابـة
وتوقعها في الـفخ مؤكدة أنها

وتــــم عــــــــرض فـــيـــديـــوهـــات
داخل احلـــلــقــة لــلــكــشف عــمــا

حـدث ولــكن بــعــد الــعـرض 
ــــعــــدة بـــــفــــبــــركــــة اتــــهـــــام ا
الـفـيـديوهـات و اسـتـدعـاؤها

للنيابة.

ــعـدة غــرام عــيـسى وجنــحت ا
في الــتـــــواصل مع أشـــخــاص
لــهم عالقــة بـتــجــارة األطــفـال
واتـــفـــقـت مـــعـــهم عـــلى شـــراء
طــفـلـ مـقــابل مـبـلغ 300 ألف

جنيه للطفل. 

وعد أبلغت وزارة الـداخليـة با
واخلـــطــة. كـــمـــا نــفى مـــصــور
ـوضـوع الـبــرنـامج صــلـته بــا
بينما أمر وكيل النيابة بحبس
غـــرام و اســتـــدعــاء ريـــهــام

للتحقيق معها.
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أعــلم انّ هـنــاك عـمالً لـبــعض الـلــجـان احلـكــومـيـة في
احصـاء عدد الـهيئـات التدريـسية والـصحيـة في اقليم
كـردستان الـتي تنـتظـر عوائل أعـضائهـا قوت حـياتهم
ـعــتــقـلــة الــتي وقـعـت في صـلب ـرتــبط بــالـرواتـب ا ا
ـساومـات الـسـيـاسـية بـ بـغـداد وأربـيل  ومـا كان ا
يـصح أن يـقع هذا االمـر مـطلـقـاً  السيـمـا إنّ الطـبول
ـسـاواة ب جـمـيع كـانت في الـعـاصـمـة تـقـرع حـول ا
مـواطـني الـعـراق  وان االقـلـيم جـزء من الـعـراق  في

الرد على االستفتاء.
عندما سألة تـخدش السيادة الـوطنية يا دعـاتها  إنّ ا
تـتركون اجملـال مفتـوحاً ليـبحث الـسفيـر االمريكي في
لـقائه مع رئيس حـكومـة اقليم كـردستـان مسألـة تأخر
توزيع الرواتب على الـقطاع التـعليمي والصحي في

االقليم . 
ـدفـوعـة من شأن ـاذا تـتحـول قـضـيـة الـرواتب غـيـر ا
وطني يقع في صلب مسؤولـية احلاكم الدستورية الى

شأن أمريكي ?
ثمّة تشابك ب الوطني والسياسي  وتداخل البد من
بـالرغم من إن الـعالقة الـعضـوية فك الـتبـاسه أحيـاناً 
بـ الـسـيـاسي ومــا هـو وطـني يـجب أن تـكـون بـداهـة

وثيقة الصلة .
ان العراقي يسكت سكوتاً غريباً ازاء حرقة ابناء البر
عاقب جراء الصـراعات السياسية اقليم كردستـان ا
ـركـز واالقـلــيم  عـلى اعـتــبـار انه شـأن الــكـتـلـة بــ ا
ان  الكـردية لتـدافع عن مصاحلـها وأمورهـا في البر
ـصـيـر الواحـد ألبـناء من دون الـتفـكـيـر ملـيـاً بـوحدة ا
العـراق  وانّ عدم صرف راتب لـعائـلة معـلم أو طبيب
أو موظف صـحي قـد تـقود الى تـصـدعـات اجتـمـاعـية

كثيرة مع تفاقم احلاجة والعوز .
ـكـن الـتــسـامح مع أي مــعــوق سـلــبي لـدفع رواتب ال
ـوظــفـ في االقـلــيم الـكـردي الــعـراقي  سـواء كـان ا

معوقاً كردياً أو حكومياً عراقياً .
يــنـبــغي أن تــطــلق مــنـظــمــات حـقــوق االنــســان  قـبل
دني  وأغـلـبهـا وهمي ومـسيس  مـنظـمـات اجملتـمع ا
تـظـاهـرات وفـعـالـيـات واعـيـة وسـلـمـيـة حتت عـنـوان 

وظف خط أحمر . راتب ا
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اإلنسان إال أن مراقبـة الكميات
رء يومياً هو التي يستهلكها ا
أفـضل طـريــقـة لـتــفـادي حتـول

السكر إلى سم قاتل.
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ـــانــيــة أن اجلـــمــال (هــاوت.دي) األ
أكـياس الـشـاي تعـد عالجـاً سريـعاً
لـتورم الـعـيـون واألكـيـاس الـدمـعـية
وهي أعـــراض شــائــعــة تـــظــهــر في
الـصبـاح بـعـد الـسـهـر طـوال الـليل.
وأوضـــــحت أن الـــــشـــــاي األســــود
) الــتي يــحــتــوي عــلى مــادة (تــانــ
تـــتــمــتـع بــتــأثـــيــر مُــهـــد ومــضــاد
لــلــبــكـتــيــريــا ومــزيل لــلــتــورم. ومن
األفـضل لــهـذا الــغـرض اســتـخـدام
شـاي طـبيـعي يـخـلـو من اإلضـافات
والـنـكهـات. ويـعـد الـشـاي األخـضر
أفـــضل من األســـود ألنه يـــحــتــوي
عـلى مضـادات أكسـدة أكثـر فعـالية
من نــاحــيـة كــمـا أنه لــيس مُـخــمـراً

بشدة من ناحية أخرى.
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مـقـابل خـسـائـر قـدرها 05ر167 
ــــا يــــعــــادل 23ر 0دوالر دوالر 
للـسـهم خالل الـفتـرة نفـسـها من

العام السابق.
في الـوقت نـفـسه وصـلت أرباح
الـشـركـة خـالل الـربع األخـيـر من
ـــــاضي بـــــعـــــد وضع الـــــعـــــام ا
وسمية في احلساب تغيرات ا ا
ــــا 141ر41  مـــــلــــيـــــون دوالر 
يــــعـــادل 19ر 0 دوالر لــــلـــســــهم
الـواحـد مـقـابل 73ر 77 مـلـيـون
ــــا يــــعــــادل 11ر 0دوالر دوالر 
لــلــســهم الــواحــد خـالل الــفــتـرة

نفسها من العام السابق.


