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ذات أوراق وأزهــار وســـيـــقــان
صاحلة لألكل كما أن لها طعم
احلمضيات ويـتم استخدامها
في الـسـلـطـة وكـزيـنـة لـألطـباق
ـــكن تـــنـــاول زهــرة أيـــضـــا.و
الــــقـــرنــــفل وإضــــافــــتـــهــــا في
احلـــلـــوى أو اســـتـــخـــدامـــهــا
لتزي الكعكة ولكن عليك أوال
أن تــقـوم بــقــصــهـا بــعــيـدا عن
ــريــرة الــقــاعـــدة الــبــيـــضــاء ا
للزهرة وهي عـضو مصغر من
عــائـــلــة الـــقــرنـــفل مع رائـــحــة
خفيـفة تشبه الـقرنفل أو جوزة
الطيب.وتتـمتع زهرة األقحوان
بـطعم مـنـعش مع مـرارة بعض
الــشيء وتــتــراوح فـي األلـوان
من األحـمر واألبـيض واألصـفر
والـــبـــرتـــقــالـي وتــتـــبـــاين في

هرجان مونت كارلو الدولي للتلفزيون ÊUłdN∫ جيسيكا البا تتألق على السجادة احلمراء 

{ بـــكــ  —وكـــــاالت - قــــــالت
وســــائل اإلعـالم الــــرســــمــــيــــة
( إن الـرئيس شي ج بالـص

الـتي رسـمهـا الـفـنان الـتـكـعـيبي
ليجـيه في عام 1913 واحدة من
خــمــســة أعـمــال رمــزيــة جتــسـد
امــرأة جــالـســة. ويــبـلغ الــســعـر
تـوقع لـهذه الـلـوحة الـتقـديـري ا
25 مـلــيـون إسـتــرلـيـني (31.56
مــلــيــون دوالر). وقــال جــيــسـون
كـــــــاري رئـــــــيـس قـــــــسـم الـــــــفن
ــعــاصــر في دار االنــطــبـــاعي وا

كـريسـتـيزفـي تصـريح (إن لـوحة
(رجل وامــرأة) اخلـــضــراء الــتي
رسمها الفنان اإلسباني بيكاسو
عـام  1968هي لــوحــة ذاتـيــة له
.( مـتـالحـمـا مـع زوجـته جــاكـلـ
ا ب وأضاف(أن قيمتها تقدر 
10 مالي و15 مـــــــــلــــــــــيـــــــــون
إسترليني).كـما تعرض الدار في
مــــــزاد (الــــــفـن االنــــــطـــــــبــــــاعي

اختالف نكهاتـها ويجب عليك
أن تـــعــلـم بــأنـه البــد مـن إزالــة
ـــــــريــــــرة قـــــــاعــــــدة زهـــــــرة ا
واســـــــتـــــــخـــــــدام الـــــــبـــــــتالت
فـقط.وتـتــمـيـز زهـرة الــهـنـدبـاء
بـنـكـهتـهـا احلـلـوة الـتي تـشـبه
الــعــسل ولــكن فــقط فـي فــتـرة
شـبـابـهـا ألنـهـا عـنـدمـا تـنضج
تــصـبح ذات طــعم مــر كـمـا أن
بــــراعـم الــــهــــنـــــدبــــاء ألــــذ من
زهــــــورهــــــا ومن األفــــــضل أن
تـلتـقـطـهـا عـندمـا تـكـون قـريـبة
جدا من األرض وتسـتخدم في
الـــســلـــطــة أو كـــحــلـــوى عــلى
األرز.امـا زهرة الـكـركديه فـلـها
نـكـهـة تـشـبه الـتـوت الـبـري مع
طـــعم شــبــيه بـــاحلــمــضــيــات
كنك استـخدام بتالتها ذات و

بـــيــنغ احـــتــفل بــعـــيــد مــيالده
السادس والـست يـوم السبت
ـير مع الـرئيس الـروسي فالد

بـــوتــ الـــذي يـــعـــتـــبـــره شي
صــديـقــا مــقـربــا والــذي أهـدى
الــرئـيـس الـصــيــني مـثــلــجـات

الـنــكـهـة احلــمـضـيــة قـلـيال في
ـقــبالت كـمـا أن الـسـلــطـة أو ا
تــقـــوم بــتـــجــفــيـــفــهـــا لــصــنع
شـاي.وتتـمـيز أزهـار الـبنـفسج
بــــأنــــهـــا تــــتــــكـــون مـن ألـــوان
مــخــتـلــفــة األصــفــر واألبـيض
ـــــــــــــــكـن واألرجـــــــــــــــوانـي و
اسـتـخـدامـهـا في الـسـلـطات أو
ها مع لتـزي الـكعك أو لـتقـد
اجلـــ الــــطـــري كـــمــــا أنـــهـــا
ســــتــــشــــكـل إضــــافــــة رائــــعـــة
لــــلــــمــــشــــروبــــات واحلــــســــاء
واحلـلويـات).واضـاف اخلـبراء
(ان زهرة الـزيزفـون تتـكون من
ـتـدرجـة الــزهـور الـصـغـيـرة وا
مـن األبــــــيـض إلى األصــــــفــــــر
وتـتـمـيـز بـأنـهـا عـطـرة ولـديـها
نــكـــهـــة تــشـــبه الـــعـــسل وقــد
اسـتـخدمت الـزهـور في الـشاي
ـاضي.وتــسـتـخـدم كــدواء في ا
بـــعض زهــور الـــيــاســـمــ في
صنع الشاي وتتميز بالرائحة
الـقـويـة واألوراق الـبـيـضـاوية
وأزهـارهـا الـبـيـضـاء شـمـعـيـة
ولكن يجب احلذر فهناك أنوع
مـنـهـا تـعـتـبـر سـامـة.امـا زهـرة
ـلـونـة فتـتـمـيـز بـطعم الـربـيع ا
حلو تـضاف إلى السلـطة كما
ــكـن أن تـــخـــلل بـــراعـــمـــهــا
وتـطـهى كـخـضـروات).مـؤكدين
ان (من األفـضل أكل زهرة دوار
الــشـمس فـي مـرحــلــة الــبـراعم
عـنـدمـا تـتـذوق طـعـمـا شـبـيـهـا
ــــجـــرد أن بــــاخلــــرشــــوف و
ــكن تــتــفـتـح بــتالت الــزهـرة 
اســتــخــدامــهــا حــيث تــصــبح
نـكـهـتـهـا مـخـتـلـطـة بـ احلـلو
ـر بــشـكل واضح.و تــتـمــيـز وا
زهـرة الـيـوكـا الـبـيـضـاء بـطـعم
ــــــكن حــــــلــــــو خــــــفــــــيـف  و
اســتــخـــدامــهـــا في الــســـلــطــة
وكــزيـنــة خملــتــلف األصــنـاف).

ـــيالد الــــكـــشف عـن تـــواريـخ ا
الدقيـقة ألغلـبهم باعـتبارها من
أسـرار الـدولة.وبـث التـلـفـزيون
الـرســمي صـورا لـشي وبـوتـ
وهـــمــا يـــرفـــعـــان كـــأســـ من
الشمـبانيـا احتفاال بـعيد ميالد
شي في الـفـنـدق الـذي يـنزل به
في دوشـــــــنــــــبـه عــــــاصــــــمــــــة
طـاجـيـكـستـان حـيث يـحـضران
قـمـة إقلـيـمـية.وقـال الـتلـفـزيون
الصـيني (إن بـوت أهدى شي
بــوظـة روســيـة دون اإلفــصـاح
عن نــــكــــهــــتــــهــــا وإن شي رد
بـإهداء بـوتـ مشـروب الـشاي
الصـيني). وأضـاف التـلفـزيون
الـصـيـني (أن شي وجه الـشـكر
لـــبـــوتــــ وقـــال إن الــــرئـــيس
الروسي يتمتع بشعبية طاغية

.( في الص
وظـهـر في صـور نـشـرهـا موقع
الــتــلــفـــزيــون الــصــيـــني عــلى
اإلنـــتــرنـت رجالن يـــضــبـــطــان
كـعكـة بـيضـاء زيـنت بورود من
احلـلـوى حـمـراء وزرقـاء وكتب
علـيهـا بحـروف صيـنيـة حمراء
غـيـر مــضـبـوطـة نــوعـا مـا حظ
سعيد ستة وستون.ولم يتب
عـــلـى الـــفـــور إن كـــان شي قـــد

تناول شيئا من الكعكة.

).ومـن الـــــــنــــــادر (آيس كـــــــر
اإلفـصــاح عن تـفــاصـيل حــيـاة
كبـار القـادة في الصـ وال يتم
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

نـاسبـة الذكرى _ ان تمـر صحافـة الفـصول في الـصيف
ـــئــة من عـــيــد الــصـــحــافــة الـــعــراقــيــة اخلــمـــســ بــعــد ا
;اوصـافـهـاصـحـافـة مـلـتـهـبـة بـالـفـسـاد والـضـيـاع وآخـرها
صـحافـة ولـيـدة البـيـئة كـمـا أرادها االديب ـزارع  حرائق ا
صـري محـمـود تيـمور بـقـوله""ليـست الـصحـافة إال ولـيدة ا
البـيـئـة وصـورة الـعصـر "ولـكن صـحـافـتـنا عن الـبـيـئـة غـير
والـعشوائيات فـهي تروي وتصور اطالل الـنفايات  ساكنة 
.وتبقى صـحافة الصـيف مواكبـة للكـهرباء دون حـلول تنقل
عـانـاة كل عـام وهي تـداري خـواطـرنـا من درجـة احلرارة ا
صحافة ينتظر بائعها ان يحصل على قوت نصف الغليان 

شترين . عياله من قلة ا
وما ان تاخذنـا خطوات الصـحافة نحـو اخلريف حتى جند
كل الـقـوانـ مـؤجـلـة من الـعـيـد الـسـابق وجـامـدة تـغـطـيـها

تساقطة لشهر قصير . اوراق الشجر ا
وهـطول االمـطار تـبدا صـحافة ـياه ومن فيـضان منـسوب ا
وهي تـنـقل الـشـتـاء باردة مـتـدثـرة بـاالقـاويل دون االفـعـال 
دارس احلـكـوميـة والـتي غرقت صـفـوفهـا وتـهرت معـانـاة ا

للريح الباردة شبابيكها والجديد فيها .
وتـــســتـــقـــبـــلــنـــا صـــحـــافــة الـــربـــيع بـــشيء مـن الــبـــهـــجــة
وااللعـاب وسعادة واالعيـاد تزيـنهـا صور الـورود  والفـرح
األطفال لكنهـا خرجت من معطف الشتـاء ;تفرح احملتاج
ـعلم دون بـتهـج بعـيد ا من الرعـاية اإلجـتمـاعيـة وتذكـر ا
حتقيق أي رغبات وآماني ضائـعات في بيت سكن لهم بعد
وهـو قـوام الـثـقـافة سـنـوات من الـتعـلـيم الجـيـال مـتـواصـلـة

والعلم . 
واحلـقـيـقـة إنـها هـذه خالصـة فـصـول الـصـحـافـة بـإيـجـاز 
سـترجع أو شـراؤها للـمسح تعـاني من قلـة القـراء بدلـيل ا
وعزوف عن شرائـها إأل بـسؤال البـائع :هل فيـها زيادة في
ولـكنه لم يدفع مبـلغا زهيداً الرواتب او تعديل في الرواتب 
والترجمة في اإلطالع على صفحات الثقافة  التكنولوجيا 
راة واجملـتمع .حـقا هي بـسعـر احللـوى للـصغيـر ولكن وا
الكبير اليصادقها وقد يـعتمد عل مقولة اوسكار وايلد "إذا
ـقـولـة "إذا كنت ال كـنت تـقرا فـانت مـضـلل "ويـتـرك بـدايـة ا

تقرا اجلريدة فانت جاهل" 
الحق وبـــعــضـــهــا اصــدر والــصـــحف الــيـــوم جــفـت من ا
مشـروع كـتـاب في جـريدة وتـوقف ;وهـذا كـله يـشـكل خلالً
واإلطالع ال ن في مجتمعنا الذي اليـعير أي اهمية للقراءة 
شـاكل اإلقـتـصـاديـة واإلجـتمـاعـيـة واضـحـة لبـالد جتلس ا
عـلى آبــار الــنـفط .!وآخــرون من رواد االنــتـرنــيت اعـتــبـروا
والـصحـافة الصـحافـة الـورقيـة زائـلة من هـجمـة الـتقـنيـات 
اإللكترونـية ولكن تـبقى الصـحافة الورقـية بعـطرها وحرارة

اإلمساك بها والشغف في مطالعتها شاخصة لنا .
وإذا كـانت الـصـحـافـة مـرتـبـطـة بـاحلـيـاة كـمـا يـصـفـهـا ابو
اليقظان الصحـفي اجلزائري" إن الصحافـة للشعوب حياة
"فإن الصحافة العـراقية قد اعطت شهـداء تركوا بصماتهم

عند السلطة الرابعة فلهم الرحمة والرضوان .
واخيرا في يوم الصحافة نحتاج إلى صغحة احلوادث كي
ياخـذ مـنـها األخـرون الـعـبرة وقـد انـتـشرت عـلى صـفـحات
التـواصل اإلجـتمـاعي ;ولم جنـد صـفحـات ثـابتـة لـلتـربـية و
التـعـليم ونـحن احـوج اليـهـما في مـواجـهة تـسرب الـتالمـيذ
وشـيـوع آفـة اخملـدرات وسط الشـبـاب ولـها من عن الدوام 

عني بإالرشاد التربوي . عاجلات عند ا احللول وا
نـامل ان تـكون صـحـافـتـنـا عـنـد مـسـتـوى األحـداث وصدق
الكـلمة وعـلى التـميـيزحـتى التدخل الـنسـيان من مـقولة (إن
الصـحف على مـا يـبدو غـير قـادرة على
الـتـمـيـيـز بـ حـادث دراجـة وإنـهـيـار
حــضــارة) وعــيــد مــبــارك لك ايــتــهــا

الصحافة العراقية .

{ مـــونـت كــــارلـــو  —وكـــاالت -
شاركـت النجـمة (جـيسـيكـا ألبا)
ـهـرجـان فـي احلـفل اإلفـتـتــاحي 
مـونت كــارلـو الــدولي الـســنـوي
للتلفزيون والذي اُقيم في إمارة
مــونــاكــو الــفــرنــســيــة. وجــاءت
مـــــشـــــاركــــة ألـــــبـــــا في احلـــــفل
نـاسبة اإلفتـتاحي للـمهـرجان 
بـدايـة عرض مـسـلسـلـها اجلـديد
s Finest�LA والـــــذي شـــــهـــــد
احلــفل االفـتــتـاحـي لـلــمـهــرجـان
ـقرر عرض حـلـقته األولى.ومن ا
ــــســـلــــسل في بـــدايــــة عـــرض ا
ــتــحــدة األمــيــركــيـة الــواليــات ا
وبـريـطـانـيـا مـطـلع شـهـر تـمـوز

قبل. ا
وكانت ألـبا قـد إعتـرفت بذهـابها
بــشــكل مــتـواصـل إلى الــطـبــيب
النفسي بصحبـة إبنتها الكبرى
أونور والـتي تبلغ من الـعمر 10
أعـوام وذلـك حـرصــاً مــنــهـا ألن
تكـون أماً أفـضل ألوالدها وأخذ
اإلرشـــادات لـــلـــتــواصـل بــشـــكل

أفضل معهم
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يالد ير بوت امام كعكة ا شي ج بينغ وفالد

{ رومـــــا - وكـــــاالت  —غــــــيب
ـوت السـبت مخـرج السـينـما ا
واألوبـــرا اإليـــطـــالي فـــرانـــكــو
زيــفــريــلـلـي الــذي ذاع صـيــته
بأفالم مـثل (روميو وجـولييت)
ـوسـيــقـيـة الـغـزيـرة وأعـمـاله ا
عـلى أكـبـر مـسـارح الـعـالم عن
 96عامـا.كان زيفـريلـلي يحظى
عادة بتقديـر اجلمهور أكثر من
الـنـقـاد وهـو آخـر فرد مـن جيل
عمالقة السينما اإليطالية الذي
ـــيــة جــاء بـــعــد احلـــرب الـــعــا
الـثـانـية وكـان يـشمـل فيـدريـكو
فـيـليـني ولـوكـينـو فـيسـكـونتي

وفــيــتـوريــو دي ســيــكــا.أخـرج
زيـفـريـلـلي أكـثـر من  24فـيـلـما
وعـــــــمـل مع جنـــــــوم مــــــنـــــــهم
إلــيـزابــيث تــيــلـور وريــتــشـارد
بـــرتـــون ولـــورانس أولـــيـــفـــيه
وألـيك جـيـنـيس وفـاي دونواي
وجــــون فــــويـت. وقــــال داريـــو
نارديال رئـيس بـلديـة فلـورنسا
مــسـقط رأس اخملــرج الـشــهـيـر
عـــلى تــــويـــتـــر (رحـل صـــبـــاح
السـبت فرانكـو زيفريـللي أحد
أعظم رجال الـثقافـة في العالم
ـايــسـتـرو لن وداعــا عـزيــزي ا

تنساك فلورنسا أبدا).
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يـرجع فن الـطـبخ بـاألزهـار إلى
الـــعــصـــور الــرومــانـــيــة وإلى
الـثقـافات الـصـينـية والـهنـدية
حـيث كـانت الـزهـور الـصـاحلـة
لألكل حتـظى بـشـعـبـيـة خـاصة
في الـعـصـر الفـيـكـتوري خالل
ـلـكـة فـيـكـتـوريـا.والـيوم عهـد ا
جنــد بـــأنه يــقــوم الـــعــديــد من
الــطــهــاة بـــتــزيــ مــقـــبالتــهم
ـــســـة من بـــاألزهـــار إلضـــفـــاء 
األنـاقــة ويـكــمن ســر الـنــجـاح
عــــنــــد اســــتــــخــــدام الــــزهــــور
الــصــاحلــة لـألكل في احلــفــاظ
عـلى الـطـبق بـسـيـطـا وإضـافة
ـذاق نــكـهـة سـتـعـزز من قـوة ا
وقــال خــبــراء ان(بــعض أنـواع
زهـرة البـيجـونيـا تتـمتع بـأنها

{  لــنــدن  —لــوس اجنـــلــوس —
وكـاالت - توقـعت دار كـريـسـتـيز
لــلـــمــزادات في لـــنــدن أن جتــلب
لـــوحــات فـن جتــريـــدي لــلـــشــكل
األنثـوي رسـمهـا بـابلـو بـيكـاسو
الي وفيـرنان ليـجيه عـشرات ا
من اجلـنـيهـات اإلسـتـرلـيـنـية في
مـــزاد يـــقـــام يـــوم  18حـــزيـــران
اجلاري .ولـوحة (امـرأة جالـسة)
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ـعـاصـر) الـذي يـقـام يـوم  غـد وا
الثالثاء ان لـوحة رسـمها الـفنان
الفـرنسي هـنري ماتـيس في عام
1937 وجتـــســد شــابـــة تــرتــدي
مالبـس عــصــريــة اشــتــراهــا من
أســواق في مـــديــنــة نــيس. ومن
توقع أن جتلب هذه اللوحة ما ا
بــ خــمــســة وثــمــانــيـة مـاليـ

إسترليني.
وقـال كـاري معـلـقـا عـلى الـشغف
ـعـاصـر (لـديـنـا جـامـعـو بـالـفن ا
فنـون آسيـويون ومـشتـرون جدد
ـعـاصـر الذين وجـامـعون لـلـفن ا
ستـحدثة يبحـثون عن األعمـال ا

لفنان مثل ليجيه).
الـى ذلك قـــالت دار كـــريــســـتـــيــز
لــلــمـــزادات في لــوس اجنــلــوس
اخلـمــيس (إن مـجــمـوعـة من 50
ــغـــني خــطـــاب حب كـــتـــبـــهـــا ا
والــشـــاعــر الـــغــنـــائي الــكـــنــدي
لــيــونــارد كـوهــ لــلــمــرأة الـتي
كـــانت مــصــدر إلــهـــام لــرائــعــته
�وداعـا مــاريـان �بـيــعت بـنــحـو
 876ألف دوالر وجتـــاوز بــعض
هـذه اخلــطـابــات خـمـســة أمـثـال
السعر الذي كان متوقعا لها قبل
ـــــــزاد).ويــــــســـــــجـل أرشـــــــيف ا

اخلـــــطــــابــــات مـن كــــوهــــ إلى
مـاريــان إيـلن عالقـة حــبـهـمـا في
السـتيـنيـات وصعـوده من شاعر
يشق طريقه بجـهد إلى موسيقي
شــهــيــر.وبــيع اخلــطــاب األعــلى
ثـــمــنــا الـــذي كــتــبـه كــوهــ في
كـــانـــون األول  1960وعـــنـــوانه
(وحــــدي وقــــوامــــيـس الــــلــــغــــة
الضـخمـة) بنـحو 56250 دوالرا
ــتــوقع قـبل مــقـارنــة بــالـســعـر ا
ـــزاد والـــذي بـــلغ عـــشــرة آالف ا
دوالر.وقــــالت كـــريــــســـتـــيـــز (إن
خـــطــابـــا آخــر كـــتب عــام 1964
وعـنــوانه (مـشــهـور ولــكن خـاو)

بيع بنحو 35 ألف دوالر).
ـولـودة والـتــقى كـوهــ إيـلـن ا
في الـنـرويـج في جـزيـرة هـيـدرا
الــيــونــانــيــة عـام  1960قـبل أن
تصبـح مصدر إلـهام له في كـثير
من أشـهـر أغـانـيه.وتـوفيـت إيلن
بـعـد صـراع مع سـرطان الـدم في
أوسـلــو في تـمـوز 2016 عن 81
عـــامــا. وحلـق بــهـــا كـــوهــ في
تـشــرين الـثـاني من نــفس الـعـام
ــــرض ذاته عن  82عـــامـــا. وبـــا
وكانت اخلـطابـات بحـوزة عائـلة

شترين. إيلن. ولم يكشف عن ا

عاصر) لوحة في مزاد (الفن االنطباعي وا

واشـارت الـصـحف الـسـعـوديـة
ــتـحف الــكـائن داخل (الى أن ا
برج السـاعة لم يتـأثر باخللل 
حــيث  اسـتــقــبــال الــزائـرين
عـرض التي طوال فـترة عـمل ا
تبدأ من الساعـة الثانية وحتى
احلــاديــة عــشــر مــســاء حــيث
ــتـحف اطــلع الــزائـرون عــلى ا
عـالم الكـائنة ومشـاهدة أبـرز ا

كرمة). في مكة ا
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ـكـرمة عن تـوقـفت ساعـة مـكة ا
اضـي عند الـ العـمل الثالثـاء ا
6:30 مــســاء وعــزت مــصــادر
ــفــاجىء إلى ســبب الــتــوقف ا
خـــلل فـــنـي أدى إلى عـــطـــلـــهــا
وانــقــطــاع الــكــهــربــاء عــنــهــا
وتــــواصل فــــرق الــــصــــيــــانــــة
ـتحف بـرج السـاعة اخلـاصة 
عـملـهـا من أجل إصالح اخللل
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طـوكـيـو  —وكـاالت - دافع وزيـر
الـصــحـة والـعـمـل الـيـابـاني عن
أرباب الـعمل الـذين يطـلبون من
وظـفـات لديـهم انتـعال الـكعب ا
الــــعـــالـي أثـــنــــاء الــــوجـــود في
كـاتب. واشـار تقـرير لـلبي بي ا
سـي (ان  تـــــصـــــريـح الـــــوزيـــــر
تـاكـومي نـيـمـوتـو جاء ردا عـلى
عـريـضـة قـدمـتـهـا مـجـمـوعـة من
النساء إلى وزارة الـعمل طال
فيها بـتدخل احلكومة الـيابانية
لــلـــضــغـط عــلـى أربــاب الـــعــمل
لـوضـع حـد الرتــداء أحـذيـة ذات
كـعب عــال).وقـال نـيـمـوتـو أمـام

جلـنـة تـشـريـعـيـة( إن هـذا األمـر
(ارتـداء الـكـعب الـعـالي) مـقـبول

اجــتـمــاعـيــا. إنه شيء ضـروري
هنية). ومناسب من الناحية ا


