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صحتك

مظفر النواب.. »يقتله نصف الدفء« 

»القطرات امليتة«.. مشروع فني لعصر املعلومات

السالح في هذا الوقت بالذات 
فهذا أم���ر مضحك، إن املقاومة 
في مثل هذه الظروف هي ضرب 
من اخليال، الب���د أن نحرص 
على سالمة كل العراقيني وأال 
نقدمهم إل���ى »املفرمة« بتعلة 

املقاومة«.

عمل فني، لكن في الوقت نفسه، 
وجدت الفكرة س���بيلها للثقافة 

العامة«.

تأييده لسقوط »الطاغية«.
وظهر على شاشات الفضائيات 
العراقي���ة والعاملية، وهو يدلي 
بصوته في االنتخابات العراقية، 
وأعاد التأكيد على موقفه املناصر 
للعملية السياسية في »عراق ما 

بعد االحتالل«.
وقال في إح���دى مقابالته 
الصحافية »أنا مع االنتخابات 
العراقية األخيرة، ومن عنده 
طريقة أخرى فلينصحنا بها، 
أما أن نطلب من العراقيني حمل 

قدمي في احد دروب وسط املدينة 
القدمية التي يعود تاريخها الى 
العصور الوسطى. وبالقرب من 
كاتدرائية املدين���ة، يقف منزل 
مهج���ور ومن بني ثنايا واجهته 
املصنوعة من الطوب األحمر يلمع 
الطرف املعدني إلحدى ال� »ديد 
دروبس«. ويقول بارتول: »انه 

دمش���ق � وكاالت: في عزلته 
األخيرة، يضم���ه بيت صغير، 
وأصدق���اء ال يتج���اوزون عدد 
اليد الواحدة يلتقيهم في أوقات 
متباعدة، يعيش الشاعر العراقي 
مظفر الن���واب مريضا في بيته 
الكائن في مش���روع دمر إحدى 

ضواحي العاصمة السورية.
ل���م تكن الس���نوات الثماني 
املاضية سهلة على مظفر النواب 
في منفاه حي���ث كتب قصيدته 
الش���هيرة التي يقول فيها »انا 
يقتلني نصف الدفء«، إذ أبدى 
تأييده لسقوط نظام صدام حسني 
على يد ق���وات التحالف الدولي 
بزعامة أميركية، ما اضطر كثيرين 
ملقارنة موقفه مبوقف الش���اعر 
الذي  العراقي س���عدي يوسف 
أعلن تأييده للمقاومة العراقية 
رغم معارضته للنظام العراقي 

السابق أيضا.
الذي استحوذ  »الديكتاتور« 
على حياة الش���اعر وهواجسه 
النواب بس���قوطه، سواء  أربك 
بتوقيته أو كيفيته، حال النواب 
وهو من ميتلك روح طفل سريعة 
أو فرحا، فأعلن  االشتعال نزقا 

برل���ني � د.ب.أ: ابتكر الفنان 
األملاني آرام بارتول فكرة جديدة 
لتبادل امللفات اإللكترونية بعيدا 
عن الش���بكة العنكبوتية أطلق 
عليها اسم مشروع »ديد دروبس« 
أو »القطرات امليتة« وهو عبارة 
عن ش���بكة من ش���رائح ذاكرة 
إلكتروني���ة )يو اس بي( مثبتة 

في احلوائط.
وحتوي الشرائح تلك ملفات 
موسيقية وملفات صور وأفالما 
ميك���ن ألي ش���خص ان يقوم 
بتحميلها من الشريحة او ان يقوم 
بنقل مواد خاصة به يريد إتاحتها 
للمشاركة الى الشريحة، وكانت 
أول قطرة ميتة مت تثبيتها على 
حائط مبدينة إرفورت األملانية.

وتع���د مس���ألة العثور على 
القط���رة امليت���ة ف���ي إرفورت 
كالبح���ث عن كن���ز، لكن إحدى 
الصور الفوتوغرافية املنشورة 
على اإلنترنت تظهر ش���ريحة 
إرفورت وهي ب���ارزة من جدار 

مظفر النواب

شريحة ذاكرة إلكترونية )يو اس بي( مثبتة في احلائط.

األمن املائي على رأس أجندة اإلمارات

خبراء هونغ كونغ يحّذرون من اختفاء الشتاء
هونغ كونغ � د.ب.أ: قال خبراء 
أمس إن تغيرا مناخيا سيترك هونغ 
كونغ تغرق في العرق مبعدل يزيد 
10 أضع����اف في عدد األيام األكثر 
حرارة مع اختفاء حقيقي لفصل 

الشتاء في نهاية القرن.
ويتوقع مرص����د هونغ كونغ 
أنه سيكون هناك 175 يوما تصل 
فيه����ا درجات احل����رارة فوق 33 
درجة مئوية كل ع����ام مع نهاية 
القرن احلادي والعشرين مقارنة 

مبتوسط 16 يوما حاليا.
النقيض، س����ينخفض  وعلى 

ع����دد األيام الب����اردة حيث تبقى 
درجات احلرارة حتت مس����توى 
12 درج����ة مئوية من 17 يوما إلى 

يوم واحد.
وقال مدير املرصد لي بون يينغ 
إن التوقعات األكثر دقة للطقس 
أصبحت ممكن����ة بفضل »صورة 
املعلومات األكثر نقاء«، ويسود 
هون����غ كونغ حاليا مناخ ش����به 
استوائي بدرجات حرارة تتراوح 
ب����ني حوالي 6 درجات مئوية إلى 

منتصف الثالثينيات.
ويتراوح املتوس����ط السنوي 

لدرجات احلرارة حول 23.1 درجة 
ولكنه يتوق����ع أن يرتفع مبعدل 
4.8 درجات في نهاية القرن، وهذا 
العام يتوقع املرصد أن يبدأ موسم 
األعاصير في يونيو وقد يش����هد 
حوالي س����تة إلى تسعة أعاصير 
وهي أكثر قليال من العادي، واملوسم 

ال يبدأ عادة قبل يوليو.
وحّذر لي أيضا من أن هطول 
األمطار الغزيرة سيزيد من خطورة 
الفيضانات واالنهيارات األرضية 
في املدينة الغني����ة التي يقطنها 

سبعة ماليني نسمة.

اتخاذ اجراءات عاجلة.
ولفت إل���ى أن دولة االمارات 
وعل���ى الرغم م���ن انه���ا دولة 
صحراوية وذات م���وارد مائية 
شحيحة اال انها تسعى الى املوازنة 
ما بني العرض والطلب فيما يتعلق 
مبخزونها من مياه الشرب. وطالب 
بضرورة التعاون الدولي من اجل 
ترشيد استخدام املياه بطريقة اكثر 
كفاءة وتطويرا وتبادل التقنيات 
اجلديدة التي من شأنها ان تساعد 
على تنقي���ة وتوزيع واحملافظة 
على املاء مبا ميكن من التصدي 

ملشكلة التغير املناخي.

� أ.ش.أ: دعا الشيخ  أبوظبي 
عبداهلل بن زايد آل نهيان وزير 
خارجية االمارات املجتمع الدولي 
الى وضع االمن املائي على رأس 
اجندت���ه، وذلك ف���ي ظل الطلب 
املتزايد على املياه الصاحلة للشرب 
والتغير املناخي اللذين فاقما من 
حجم هذه املشكلة حتى اصبحت 

حتديا يؤرق البشرية.
ونقلت وكالة االنباء االماراتية 
عن الش���يخ عبداهلل بن زايد آل 
نهيان قوله � في كلمة مبناسبة 
اليوم العاملي للمياه � ان بالده ترى 
ان امن املياه موضوع يحتاج الى  الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان

واشنطن ـ يو.بي.آي: أظهرت دراسة أميركية 
جديدة أن ارتفاع حرارة الطقس ومعدالت 
التلوث قد يؤديان الى تدهور صحة القلب.

وذكر موقع »اليف ساينس« األميركي أن باحثني 
في جامعة هارفرد وجدوا ان ارتفاع درجات 
احلرارة في أشهر الصيف مبدينة أميركية 

ارتبط بانخفاض معدل التغير في ضربات القلب 
وهو معدل يشير إلى صحة عمل القلب.

وكانت دراسات سابقة قد ربطت االنخفاض في 
معدل التغير بضربات القلب بزيادة خطورة 

املوت بعد اإلصابة بنوبة قلبية. وقال الباحثون 
إن احلرارة على األرجح تؤثر على عمل القلب 

عندما ترتفع معدالت األوزون.
وقال الباحث املسؤول عن الدراسة »مع أرجحية 

زيادة االحتباس احلراري وتشكيل األوزون فإن 
هذا التفاعل قد يكون مهما للصحة العامة«.
وقد شملت الدراسة 694 رجال بلغ معدل 

أعمارهم 73 عاما يعيشون في بوسطن جرى 
قياس معدل التغير في ضربات قلوبهم مرة على 

األقل بني نوفمبر 2000 ديسمبر 2008.
وحلل الباحثون بيانات درجات احلرارة وتلوث 

الهواء في املنطقة احمليطة قبل 20 يوما من 
فحص املشاركني.

ووجد العلماء رابطا بني درجات احلرارة ومعدل 
تغير ضربات القلب في الفصل احلار ولكن ليس 
في شهور البرد. وقال الباحثون إن أحد األسباب 

قد يكون بقاء الناس خالل أشهر الشتاء داخل 
املنازل حيث ان درجات احلرارة تكون معدلة.

حرارة الطقس تؤثر على صحة القلب

وزير أردني يشكو خادمته 
وسائقه.. لص!

متثال.. يزيد توتر العالقات 
بني فرنسا واملكسيك

تعرض منزل وزير سابق للسرقة من قبل سائقه 
اخلاص الذي قام بنسخ نس���خة من مفتاح املنزل، 
حيث متكن من سرقة مسدس الوزير اخلاص ومن 
ثم اس���تبداله بآخر باالضافة الى مجموعة فضيات 

وسجادتني وتلفازين وحاسوب محمول.
وقال مصدر امني مس���ؤول جلريدة »الدستور« 
االردنية ان الس���ائق قد متكن في السابق من سرقة 
منزل ابنة نفس الوزير، حيث سرق من منزلها وبذات 
الطريقة جهاز حاسوب. وكان الوزير السابق تقدم 
بشكوى اواخر يناير املاضي لدى رئيس مركز امن 
الشميساني متهما اخلادمة التي تعمل لديه بسرقة 
منزله، وبعد التحقيق املوسع الذي اجراه رجال البحث 
اجلنائي توصلوا الى احد االش���خاص الذي اشترى 
من السارق جهاز تلفزيون وبالتحقيق معه اعترف 
بشراء التلفزيون من سائق الوزير. وبنّي املصدر انه 
مت استجواب السائق الذي اعترف بارتكابه السرقة 
عن طريق نس���خ مفتاح ملنزل الوزير وبيع بعض 

املسروقات وضبط الباقي بحوزته.

باريس � أ.ش.أ: نفت املكسيك أن يكون متثال اآللهة 
»مايا« الذي مت بيعه مؤخرا في صالة مزادات »درووه« 
الفرنسية بباريس هو متثال أصلى لسبب بسيط أن 
هذه اآللهه ال تنتمي أصال للحضارة املكسيكية القدمية. 
وبررت احلكومة املكسيكية، في بيان صدر عن وزارة 

الثقافة، اتهامها للصالة 
الفرنسية بالتزوير بأنها 
باعت متثاال حديث الصنع 
على أن���ه متثال ينتمي 
للحضارة املكس���يكية 
يع���ود تاريخه إلى 800 

سنة قبل امليالد.
وردت صالة »درووه« 
على تش���كيك احلكومة 
املكس���يكية، مؤكدة أن 
متث���ال اآلله���ة »مايو« 
أصلى وليس مزورا وأن 
كل خبراء اآلثار الغربيني 

الذين اختبروه أك���دوا أنه ينتمي بالفعل للحضارة 
املكسيكية القدمية املعروفة باسم احلضارة الكالسيكية 
التي كانت قائمة في الفترة بني األعوام 550 إلى 950 

سنة قبل امليالد.
واتهم جاك بالزي اخلبير الفرنسي في آثار أميركا 
اجلنوبية القدمية احلكومة املكسيكية بتعمد التشكيك 
في حقيقة أي أثر يباع عن احلضارة املكسيكية القدمية 
حتى تدمر سوق بيع اآلثار املكسيكية القدمية لكي 
تتمكن من استعادة هذه اآلثار بأثمان بخسة رغم أنها 

آثار خرجت من املكسيك بصورة شرعية.

التمثال مثار اجلدل
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فرنسا بعد حادث تشرنوبيل فرنسا عام ١٩٦٠،
التجارب النووية في اجلو

فرنسا عام ٢٠١٠

السفير العتيبي متوسطا مظفر وأفراد عائلته

أعلن سفيرنا في طوكيو عبدالرحمن العتيبي ان السفارة أجلت املواطن عبداهلل مظفر واسرته 
الذين جنوا من كارثة الزلزال الذي ضرب اليابان والتسونامي الذي اجتاح املنطقة التي يسكن 

بها في مدينة »كيسينوما« الى ارض الوطن. واوضح العتيبي ان اجالء االسرة الى الكويت 
جاء تنفيذا لتعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد الصباح 

والتوجيهات املستمرة من وكيل وزارة اخلارجية خالد اجلاراهلل لالطمئنان على جميع الرعايا 
الكويتيني املقيمني في اليابان. واكد أن »السفارة سترجعهم الى ارض الوطن بعد متكنها من 

العثور على املواطن مظفر واجالئه بواسطة فريق انقاذ من املنطقة املنكوبة وتأمني املواصالت 
الالزمة له واستضافته واسرته من خالل توفير السكن املؤقت لهم وما يحتاجون من لوازم 

للعيش ما يعكس اهتمام حكومة الكويت مبواطنيها أينما كانوا ورعايتها لهم«.
وقال السفير العتيبي »ان السفارة قامت بتحمل تكاليف عالجهم الطبي واستصدار وثائق سفر 

اضطرارية لألب وكذلك البنه كاظم وابنته سارة لفقدانهم جوازات سفرهم كما قامت السفارة 
مبساعدة الزوجة )يابانية اجلنسية( على استصدار جواز سفر جديد لها من السلطات اليابانية 

النتهاء صالحية جواز سفرها في أسرع وقت ممكن«.
واضاف ان سفارة الكويت قامت كذلك بشراء تذاكر عودة لهم الى الكويت حيث سيغادرون 

طوكيو مساء امس اخلميس الى ارض الوطن. واعرب السفير العتيبي عن خالص الشكر والثناء 
لرئيسة مركز العمل التطوعي الشيخة امثال االحمد على تواصلها املستمر مع السفارة من خالل 

اتصاالتها املباشرة معه لالطمئنان على الطلبة والرعايا الكويتيني واسر الديبلوماسيني.

العتيبي: جنحنا في إجالء أسرة مظفر 
الناجية من الزلزال

جنود آليون أميركيون يتوجهون ملفاعالت اليابان

غيوم انبعاثات فوكوشيما »النووية« تصل أميركا اليوم
� وكاالت: فيم���ا  عواص���م 
التزال األعمال جارية على قدم 
وساق للسيطرة على التسربات 
النووية من مفاعل فوكوشيما، 
أعلن خبراء أرصاد جويون في 
أوروبا ان الغيوم احملّملة باملواد 
املشعة من محطة فوكوشيما 
واملنبعثة في اجلو ستصل اليوم 
الواليات املتحدة  الى  اجلمعة 
وينتظر ان تصل غدا الس���بت 

الى معظم أنحاء أوروبا.
وم���ع تطمين���ات اخلبراء 
البيئيني اال ان األمطار الناجتة 
ل���ن تكون  الغيوم  عن تل���ك 
ذات ضرر مباش���ر على صحة 

اإلنسان.
في س���ياق متصل، قررت 
ش���ركة متعاق���دة مع اجليش 
األميركي تصمي���م روبوتات 
قتالية وخدمية التبرع بأربعة 
من���اذج منها لصال���ح جهود 
االغاثة في اليابان، بعد اجراء 
تعديالت على برمجياتها، تتيح 
لها التحول م���ن »جنود« الى 
»مسعفني« بهدف الوصول الى 
الت���ي يصعب دخول  األماكن 

البش���ر اليها بس���بب ارتفاع 
االشعاعات النووية.

 »iRobot« وقدم���ت ش���ركة
أربعة م���ن الرجال اآلليني الى 
اثنان من طراز  اليابان، بينها 
»باكب���وت« واثن���ان من نوع 
»ورير« التي متتاز بقدرتها على 
تش���غيل ذراع آلية على شكل 
أفعى بطول ثمانية أمتار، مزودة 
بكاميرا، قادرة على الولوج في 

أماكن احلطام.
الش���ركة بإجراء  وقام���ت 
بعض التعديالت على روبوتي 
»باكب���وت« بإضاف���ة جه���از 
استشعار يسمح له بالكشف 
عن مواد بيولوجية او كيميائية 
او مشعة، وذلك كي يصار الى 
استخدامه داخل منطقة مفاعل 
فوكوشيما« إلزالة مواد نووية 

او ضارة.
أما »ورير« األكبر حجما، فهو 
ميتاز بقدرته على تسّلق احلطام 
والركام، وحم���ل أوزانا تصل 
الى 200 رطل، وزودته الشركة 
األميركية مبيزة تسمح له بحمل 
خرطوم مياه على شكل مدفع 

لتبريد األماكن الساخنة.
وفي سياق متصل، أعلنت 
صحف أميركية ان زلزال اليابان 
سيتس���بب في تأجيل اجلزء 
الثاني من فيلم »أڤاتار« للمخرج 
األميركي جيمس كاميرون وهو 
ما س���يعرضه خلسائر فادحة 

جراء تأخر عملية االنتاج.

زلزاالن قويان ضربا ميانمار

من جهة اخرى، اعلن مركز 
املسح اجليولوجي االميركي ان 
زلزالني قويني ضربا امس شمال 
شرق ميامنار بالقرب من احلدود 

مع تايلند والوس.
 � املرك���ز االميركي  وق���ال 
حس���بما ذكر تلفزيون هيئة 
االذاعة البريطانية )بي.بي.سي( 
� ان قوة احد الزلزالني بلغت 6.9 
درجات عل���ى مقياس ريختر، 
ولم ترد انباء فورية عن وقوع 
خسائر مادية او بشرية جراء 

الزلزالني.
ولم يشر التلفزيون االخباري 
الى املزي���د من التفاصيل بهذا 

الصدد.


