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يــــــكــــــون رأسـه واعي عــــــلـى كل
ذيع بقوله: األمور).  ومازحهـا ا
(شـــكـــلـه فـــال خـــيـــر ألن احلــذاء
بــالــلــون األبــيض) .فــردت عـلــيه
هم الطرحة). قائلة: (شو يعني ا
وتــــالـــقـت جنـــوى خـالل احلـــفل

بــأكــثــر من إطاللــة األولى كــانت
بــالــلــون الــبـنــفــســجي و بــراقـة
والثـانيـة بالـلون األصـفر وكانت
عبـارة عن فستـان قصـير بـأكمام

طويلة وعاري الظهر.
جنوى كرم ولدت في 26 فبراير
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قــــال أخــــصــــائـي الــــتــــغــــذيـــة
العالجيـة يوهانس فيـكسلر إن
ــا الــتــوت يــعــد غــذاء خــارقــاً 
يـتــمـتـع به من فـوائــد صـحــيـة

جمّة.
وأوضح فــيــكــســلــر أن الــتـوت
بــــاخــــتالف ألـــــوانه األحــــمــــر
واألسود واألزرق يـعد كـنزاً من
ـعـادن والـفـيــتـامـيـنـات; فـهـو ا
ــــغــــنــــيــــســــيــــوم يــــزخــــر بــــا
والـكــالـســيـوم والــبـوتــاسـيـوم
B وفـــيــتــامــ A وفـــيــتــامــ

.E وفيتام C وفيتام
كمـا يعـد التـوت غنـياً بـاأللياف
الـغــذائـيـة الــتي تـســاعـد عـلى
دة الـشعـور بالـشبع بـسرعـة و
طـويـلـة مـا يـسـهم فـي إنـقاص
الــوزن والــتـــمــتع بــالــرشــاقــة.
وبـــاإلضـــافـــة إلى ذلـك يـــزخــر
ضادات األكسدة مثل التوت 
أنـــــثــــوســــيــــان وفـالفــــونــــيــــد
وريــسـفـيـراتــرول الـتي حتـمي
خـاليـــــــا اجلــــــــسـم وحتـــــــارب

األمراض. 
بــالـــرغم من من جـــهــة اخـــرى 
حتــذيـر األطــبــاء وأخــصــائـيي
الـتـغذيـة من اإلفـراط في تـناول

الـــســكــر فــإنه يـــحــتــوي عــلى
فـوائد صـحيـة جلسم اإلنـسان
قد ال يدركها الـكثيرون. ويحذر
األطــبــاء بـــشــكل مــســتــمــر من
ـا اإلفــراط في تـنـاول الــسـكـر 
يــســـبـــبه من زيـــادة في الــوزن

ا ستون ا
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تـوصلت دراسـة جـديدة إلى أن
الــرجـال الـذين يــعـيـشـون قـرب
ــزدحــمـة الــطـرق الــرئــيــسـة ا
يواجهون مشكالت أكبر تتعلق
بــاخلـصـوبـة بـسـبب الـتـعـرض
لــــلــــتــــلــــوث حــــيـث أظــــهـــرت
االخـتـبـارات الـتي أُجريـت على
الـفــئــران أنّ األبـخــرة الـســامـة
خـــفـــضت مـن تـــدفق الـــدم إلى
األعضاء التناسلية الذكرية ما
عـــرضــــهـــا خلــــطـــر اإلصــــابـــة
بالضعف باإلضافة إلى التعب

الناجم عن تضـرر الرئة.  وذكر
موقع روسيـا اليوم أن بـاحث

«Guangzhou» من جـــامــعــة
الــــصــــيـــنــــيــــة قــــارنـــوا األداء
اجلـنــسي لــدى الــفــئـران في 4
مــــجــــمـــوعــــات مــــخــــتــــلــــفـــة
واسـتـنـشـقت اجملـمـوعة األولى
ـلـوثـات مـدة سـاعـتـ يـومـياً ا
عـلى مدى 3 أشـهـر وتـعرضت
اجملــمــوعــة الــثــانــيــة لــلــهــواء
لوث مدة  4ساعات مقابل 6 ا

ساعات للمجموعة الثالثة. 
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وأمــراض مـــخــتــلــفــة أبــرزهــا
السكري.

ولــكن أخــصــائــيــ في مــجـال
الــــــتــــــغـــــذيــــــة أكـــــدوا أنـه من
الـضروري أن يـتـناول اإلنـسان
الـسـكـر في وجـبــاته الـيـومـيـة

ولــكن بــاعـتــدال مــحــذرين من
مـخاطـر قطـعه كـليـا من النـظام
الـغــذائي وهـو مــا يـلـجــأ إلـيه
بــعض الــراغــبــ في إنــقــاص

أوزانهم.مصدر للطاقة
د ومن أبرز فوائد السكر أنه 

فــســـتــانــهــا يــزن 19
يلوغراما .

وظهـرت جنـيفـر لوبـيز
ــرايـا في فــسـتــان من ا
اجملمعة من تصميم توم

فورد.
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اجلسم بالطاقة إذ يتحول إلى
غلوكـوز عندمـا يصل إلى الدم
وتمـتصه اخلاليـا التي تـساعد

على إنتاج الطاقة.
كما يحتوي السكر على الكثير
من الــسـعـرات احلـراريـة الـتي
من شـــأنـــهـــا أن تـــمــد اجلـــسم

بالطاقة.
ـكن لـلـسـكـر أن يـجـعـلك أكـثر
ســعـــادة كــونه يــنـــشط مــركــز
ـــتــعــة فـي الــدمــاغ ويـــســبب ا
ـا يـؤدي انـدفـاع الـدوبـامـ 

إلى شعور فوري باالبتهاج.
ولكن يحـذر خبراء الـتغذية من
أن تــنـاول كــمــيـات كــبــيـرة من
الـــســــكـــر يــــؤدي إلى تــــأثـــيـــر

معاكس.
ـكن لـلـسـكـريـات الـطـبـيـعـيـة
ـــوجــودة في الـــعــسل كــتـــلك ا
والفاكهة أن تـساعد في تعزيز
كن للدماغ صحة الدماغ. وال 
أن يــعـمل بــشـكل طــبـيـعي دون

السكر.
ـرء بحـالة تـعرف وقد يـصاب ا
بـ (نسـاوة) التي حتـدث عنـدما
ال تـكـون هـنـاك إمـدادات كـافـيـة
من الـسكـر في الـدمـاغ وفق ما

ذكر موقع (ويب طب).
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1966 أطـلق اإلعالمي الـلـبـناني
جورج إبـراهيـم اخلوري عـليـها
لـقب شـمس األغـنـيـة الـلـبـنـانـية
وتـــعــتــبــر من أكـــثــر الــفــنــانــات
شـعبـيـة وجـماهـيـريـة في الوطن

العربي.
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سأدخلُ شارعَ السعدون البغداديّ الليلةَ من باب مرجان
والـبـتـاويـ . عـلى مـبـعدة شـمـرة عـصـا  سـأُمـسّـدُ عـتـبة

دكان أبي ( ألبان وزبادي فوزي)
ـطـعم تـاجــران  وأشـرب الـشـاي من قـوري سـأتـعــشى 
ـزروع شُــكُــر الــكـردي . ســأصــافح شــنـيــار الــقـصــيــر ا
وبـسـطـتَـهُ بـبـاب جـامع األورفـلي . ســأعـسّل فـمي بـكـاهي
ّـم خـلــقــتي صــوب سـيــنــمـا الـســيــد أبـو كــشــيــدة . سـأُ
السـنـدباد  وأنـصتُ تـالفـاً متـضـعضـعاً الى  »جرص »
بدايـة أجـاجا شـامي كابـور . سـأستـعيـد ضـجيج مـطارق
احلديد  وهي تدقُّ أولى شيلمانات نفق ساحة التحرير .
سأقـرأ حروفـاً بيضـاً شديـدة الوضـوح ترسم اسم الـبنّاء
سـامي عـلـوان العـاني . سـأغـوص بـزقـاق مـطـعم تـاجران
األول فأجد النادل عباس األقرع وصديقه النادل السم
عـبد الـرزاق  بلـبـاسهـمـا االستـطـعامي الـرسـمي األبيض
واحــيـانـا األزرق  وقــبـعــتـ مـنــفـوخــتـ تـرقــصـان فـوق
الــرأس  حـــتى وهــمـــا يــحـــتــســيـــان الــشـــاي من وجــاغ
اجلــايــجي حــربي . في خــاصــرة يــســار الــزقــاق سـأرى
مــدرسـة مـسـائــيـة وأتـذكـر أخي جــعـفـر والـشــاعـر مـاجـد
ـدرسة سـيكـون بـاب بيت سـيد عـباس اخلطـيب . مـقابل ا
العالي ونسيبه فوزي  الذي أستأجر أبي منه دكان الل
 وهـو مـسـاحـة صـغـيـرة جـداً عـلى شـكل قـوس فـرفـوري
ومرمر يتفرج على الزقـاق الطويل الذي أوله برقبة شارع
فتتح شارع النضال دهش  وآخـره  السعدون البديع ا

الذي يسقي ساحة األندلس بالناس وبالسيارات.
سأقـفز قفـزة عشوائـية وأقف عـند  سـينـما السـندباد
وأتذكر مكتبة الطريق الشيوعية  وبصفها دكان فواكه ال
و أم تـسـمـيـة أُخـرى . أدري إن كـان اسـمه دكـان بــيت كـنـَّ
سأواصل الـقفـز اجملـنون ألصل الى سـينـما سـميـراميس
التي لـيس لـها اطاللـة عـلى شارع الـسعـدون الـكبـير  بل
ؤدي الى شارع أبي لها بـوابتان تطالن عـلى الزقاقـ ا
نــواس  يــربط بــيــنـهــمــا زقــاق ضـيق فــيه مــجــمــوعـة من
ـأكـوالت الـسـريـعـة الـتي أشـهـرهـا الـدكـاكـ الـتي تـبـيع ا

الهمبركر ومقهى صغيرة جداً للشاي .
في شارع السيـنما األول وأنت قادم من الـباب الشرقي 
سأحدثك عن مـطعم صغيـر استأجـره أخي جبار  وعمل
فـيه طـفـرة اعالنيـة هـائـلـة  عـندمـا اسـتـعـان بـرسام رسم
ــطـعم الــداخـلي  رجالً ضــخـمــاً بـعـضالت عــلى جـدار ا
لـكـهـا العـبو عـدنـان الـقـيسي  مـفـتولـة تـشـبه تـلك الـتي 
وقـربه يـقـف رجل ضـئـيل هـزيل  يــسـأله عن سـرّ ومـكـان
تــربـــــــيـــة تــلك الــعــضالت الــهــائــلــة 
فيـجيـبه العـمالق القـوي بأن جـسمه
ـا بـهـذه الــــصـورة الـعظـيـمة  قد 
ألنه يـــأكل مـن مــطـــعم فـالفل وكـــبــة

جبار !
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Austria 20 SCH. Belgium        1.5 , Cyprus 0.5 CY . Czech Republic 45 Czk. Denmark 10Krd. Finland10K . France       1.5,Germany        1.5, Greece 400DR  Poland        1.5, Italy
       1.5   Norway 11 KR, Turkey 500000 TL Spain       10.5 , Sweden 12 SK, Switzerland 3 SFR UK        1, Australia $ 1.5, Canada $ 2.5, Nethrland        1.5, USA $ 2

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

تـحدة  حـذر  في مؤتـمر بجـنيف األمـ العـام لأل ا
راقبـة األسلحة داعياً نظومـة الدولية  من »انهيار «ا
ـتحـدة إلى احملافـظة عـلى معـاهدة روسـيا والـواليات ا
كن نـوويـة تعـد غـايـة في األهمـيـة واخلطـورة  حـيث 
ان يذهـب العالم بـعدهـا الى اجملهـول .وبحـسب وجهة
نظره فـإنّ االجنازات الدبـلوماسيـة التي حتققت خالل
ـاضــيـة في مــراقـبـة األســلـحـة األعــوام اخلـمــسـ ا

تواجه »خطراً بالغاً.”
وقــال بــاخــتـــصــار في تــوصــيف الــفــاجــعــة احملــدقــة
»ســأكـون صــريــحــاً تـنــهــار مــكـونــات أســاســيـة من

راقبة األسلحة. ية  نظومة العا ا
قـبـيـل أن يـنـهـار االحتـاد الـسـوفــيـيـتي بـثالث سـنـوات
ــنـع سـبــاق تــســلح تــقــريــبــاً كـانـت هــنــاك اتــفـاقــيــة 
الـصـواريخ  السيـما الـتي يـقع مداهـا بـ خمـسمـائة
كيـلـومـتر وخـمـسة آالف كـيـلـومتـر وال تـزال االتفـاقـية
سـاريــة بـرغم اخلــرق الـذي أصـابــهـا في االســبـوعـ

االخيرين.
ـكن أن يغض ـعروض وسط ذلـك  كيف  والـسؤال ا
الـعالـم النـظر عن اعـالنات مـتكـررة من قـبل ايران عن
ـسمـيـات مـتـنـوّعـة يـبـلغ مـداها الف انـتـاج صـواريخ 
كـــيـــلـــو مـــتــر واكـــثـــر . هل ألن ايـــران لم تـــوقع عـــلى
اتفاقيات احلد من سباق التسلح  أم انّ التكنولوجيا
االيـرانـيــة مـسـيـطــر عـلـيـهــا في حـسـابــات الـعـمالقـ
الــروسي واالمــريــكي  أم ألنّ الــصــواريـخ االيــرانــيـة
دى مـقـيـدة في حـقـيـقة أمـرهـا عـلى الـفـاتورة بـعـيـدة ا
الـروسـيـة اخلـاضـعـة لـلـرقــابـة االمـريـكـيـة بـاالتـفـاقـات

السابقة او سواها.
في السـنوات االخيـرة ال يوجـد أي نوع من التـحديات
في االعالن عن صـواريخ جـديــدة عـابـرة لـلـقـارات مع
دروعــهــا االعـتــراضــيــة االّ من خالل خــمس دول هي
امـريكـا وروسيـا وايران وكـوريا الـشمـالية واسـرائيل.
واشـنطن انـسحبت من أكـبر اتـفاقـياتـها مع ايران في
اجلــانب الـنــووي وتــفـرض عــقــوبـات  عــلــيـهــا بــسـبب
السالح الـصاروخي لكن كـل ذلك اليبدو حـاسماً في
قــيـاسـات الـتــصـعـيــد بـ الـدول بـســبب عـدم الـتـزام
اوروبا باحملاذير االمريكـية من التعامالت اخملتلفة مع
ايـــران بــــاســـتـــثــــنـــاء اخملـــاوف االوروبــــيـــة من مـــدى
الـصـواريخ االيــرانـيـة. لـكن بـرغـم ذلك تـبـدو الـواليـات
تحدة معنية باهتمام بخطر جدي وحقيقي هو كوريا ا
الشمالـية التي تعقد مـعها قمة مهـمة في فيتنام االن 
وهـــذا االمـــر لـــيس وارداً في الــــتـــعـــامل مع اجلـــانب

االيراني.
ــقـــبــلــة . هـــذه داللــة ســتـــفك مــعـــانــيـــهــا الــشـــهــور ا

{ لــــــــــــــــــــــوس
اجنـــــــلـــــــوس -
وكـاالت - يـعـد
حـــفل تـــوزيع
جــــــــــوائــــــــــز
األوســــــكــــــار
مـــــنــــاســــبــــة
للـتـبـاري ب
الــــفـــنــــانـــات
والـــفـــنـــانــ
شارك في ا
لــفت انــتــبـاه
اجلــــمــــهـــور
الــــــــــــــواسـع
باسـتعراض
األزيـــــــــــــــــاء
الـــــراقـــــيـــــة
الــــــــــــــــــتـي
يرتدونها
ـــصم وا

ثلة عن الفائزة بجـائزة أفضل 
ـلـكـة آن في الـقرن أدائـها لـدور ا
الثـامن عـشر في إطاللـة وصفت
ـيز. لـكـية بـفـستـان أخـضر  بـا
ا سـتون في فـستان وظهـرت إ
يــعـكـس مـظــهـرا قــويــا بـأكــتـاف

بارزة. 
وارتدت ريتشل وايز فستانا من
ـــطـــاط بـــالـــلـــون األحــمـــر من ا

تصميم دار أزياء جيفنشي .
وظـــهــرت مـــيــلـــيــســا
مــــــــكــــــــارثـي عـــــــــلى
الـــســجـــادة احلــمــراء
وهي تـرتــدي وشـاحـا
أبــيض فــوق فــســتـان

أسود. 
ثم ظــــهـــرت مـــكـــارثي
ــــســــرح وهي عــــلـى ا
تـــرتــــدي فــــســــتــــانـــا
مــــــــســــــــتــــــــوحـى من
الشخصية التي أدتها
ــان في أولــيــفــيــا كــو
ـفـضـلـة" وبدا فـيلم "ا
ــلــكي أقــرب لــلــرداء ا
ولــــكن ثـــبـــتـت عـــلـــيه
أعـــــداد كـــــثــــيـــــرة من
األرانب. فــيـــمــا قــالت
كـــلـــ كـــلـــوز  عـــنـــد
ظــــــهـــــــورهــــــا عـــــــلى
السـجادة احلـمراء إن

مة عـادة من كـبريـات دور األزياء
ــيــة.وهــو مــاحــدث االحــد الــعـــا
اضي حيث استـعرض ضيوف ا
حـفل جــوائـز األوســكـار احلـادي
رشـح والتـسعـ والفـنانـ ا
لــــنـــــيل هـــــذه اجلـــــوائــــز عـــــلى
السـجادة احلـمراء أمـام عدسات
ــــمــــثل ــــصــــورين.اذ ظــــهــــر ا ا
غني بيلي بورتر برداء شديد وا
ــزج بــ الـــســتــرة الـــغــرابـــة 

الرجاليـة وفستان
أسود.فـيـمـا اطلت
ـغــنـيـة ومــؤلـفـة ا
ـريـكـية األغاني ا
كاسي موسـغريفز
ــــــــمـــــــثــــــــلـــــــة وا
البـريطانـية جـيما
تـــــــــــشــــــــــــان فـي
ـيزين فسـتـان 
بـلـون وردي وهو
الـلـون الذي طـغى
عــــــــــلـى احلــــــــــفل
.واســــتـــــعــــرضت
ــمـــثــلــة هــيــلــ ا
مــيــرين تــدرجــات
مـن الـــــــلـــــــونــــــ
الــوردي واألحــمـر
في حافة فستانها
الذي تـمـيز بـغـناه
اللـوني وتـدرجات

األلـوان فـيه..امـا اخملـرج سبـايك
ظهر طغى فقد ظهر في احلفل 
عـليه الـلـون البـنـفـسجي مـرتـديا
مــجـــوهــرات غـــيـــر تــقـــلــيـــديــة.
ولتـكتـمل إطاللة سـبايك لي غـير
الـتــقـلـيــديـة ارتـدى حــذاء بـلـون
يـز األمـر الذي اعـتـبره ذهبـي 
الـــبـــعض مــــحـــاكـــاة لـــتـــمـــثـــال
األوسكـار وفـقا لـتـقريـر لـلبي بي
ـان سي.وظــهــرت أولـيــفــيـا كــو

ي آدمز ا
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شاركت الفنـانة اللبـنانية جنوى
كرم في إحياء احللـقة اخلتامية
ـــشــاهـــيــر) مـن بــرنـــامج (ديــو ا
وشـــاركــهـــا في احلـــفل الــفـــنــان

جوزيف عطية.
جنوى كـرم فـوجـئت بعـد تـقد
الـفـقـرة الـثـانـيـة لـهـا بـالـبرنـامج
بـاحـــــــتــفــال مــحــبــيــهــا بــعــيـد
مــيالدهــا الـ 52 بــقــالب تــورتــة
كـــبــــــــــــيـــر بــــحـــضـــور أبـــنـــاء
شـقــيـقـتــهـا والـذين نـظــمـوا لـهـا

فاجأة.  ا
ومـازحت جنـوى كــرم اجلـمـهـور
ـــشــــارك فـي احلــــفل قــــائــــلـــة: ا
(عــلـشــان الـنــاس الـلي بــتـقل دم
بكرة راح يصير عمري  18وراح

يسلموني دفتر السواقة).
 وتلقت التهاني من جلنة حتكيم
البـرنامج وبـسبـبهـا بكت جنوى
كرم من محبة اجلـمهور لها ومن

فاجأة. ا
وكـــشـــفت جنـــوى في كـــوالـــيس
الــبـرنــامج عـن مـواصــفــات فـتى
أحالمــهـا قــائـلــة: (أهم شيء إنه
يكـون بيـفـهم وإنه يكـون بيـعرف
الـفن ألنه ســيـتـزوج فــنـانـة وإنه
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أعـلــنت OPPO عن حــصــولــهـا
عــلى شــهــادة جـديــدة لــلــسالمـة
واألمان البتكـارها تقنـية للشحن
VOOC ـعروف باسم السريع ا
لـشــحن بــطـاريــة هـاتف ذكي من
ـئـة في غـضون صفـر إلى 40 با
 10دقــائق فـــقط. وذلك في إطــار

ــــتـــواصل في اســـتـــثـــمـــارهـــا ا
تقـنيـات الـهواتف الـذكيـة وتدرك
الشركة بأن الشحن السريع بات
ـلـحـة بـ ـتـطـلـبـات ا من أبـرز ا
مــســتـخــدمي الــهـواتـف الـذكــيـة
حول العالم الذين يتطلعون إلى
شــحـن هــواتــفــهم بـــالــكــامل في
غضون دقائق فقط دون االنتظار

لــســاعــات. وتــســتـخــدم تــقــنــيـة
الشحـن السريع VOOC محوالً
وكـــابالت شــحـن فــائـــقــة األمــان
بـــــــــــقـــــــــــــــــدرة 25 واط دون أن
تـتــسـبب بـارتــفـاع درجـة حـرارة

الهاتف.
وتـقــدّم الـشـركـة تـقــنـيـة الـشـحن
Super VOOC فـائق الــسـرعـة
التي تعزز استطاعة الشحن إلى
50 واط وهي قـادرة علـى شحن
بطاريـة الهاتف من الـصفر حتى
الـطـاقـة الـكـامـلـة في غـضون 35
دقـيـقـة فــقط في حـ تـسـتـغـرق
معـظم الهـواتف الذكـية احلـديثة
اليوم نحـو ساعتـ إلتمام نفس

همة. ا
وتـــؤكـــد الــشـــهـــادة األحــدث من
TÜV Rheinland مــــؤســــســـة
ــرمــوقــة عــلى خــضــوع نــظــام ا
الــشـــحن VOOC الخـــتـــبــارات
راحل ودورات صارمة مـتعددة ا
اختـباريـة متـنوعـة لضـمان أمان
اســـتــخـــدامه الـــيــومي. ويـــتــيح
الـنــظـام لـلـمـسـتــخـدمـ تـصـفح
هــواتـفـهـم الـذكـيــة بـأمــان أثـنـاء
عملية الـشحن دون ارتفاع درجة

حرارة الهاتف.
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