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Ÿ«œË∫ عارضات أزياء شانيل يودعن الجرفيلد بالدموع وهن يعرضن احدث تصاميمه

{ نـيــويـورك –وكـاالت - أعـلن
العب البيسبول السابق بفريق
نــيــويـــورك يــانـــكــيــز الـــيــكس
رودريـــغـــيـــز وجنـــمـــة الـــبــوب
نتجة جنيفر لوبيز مثلة وا وا
خـــطــــبـــتـــهـــمـــا عــــلى وســـائل
الـــتـــواصل االجـــتـــمــاعـي يــوم
الــسـبـت ونـشــرا صـورة خلـا

اخلطبة.
وقـال رودريـجــيـز عـلى تــويـتـر

(قالت نعم).
ونـشـرت لـوبـيـز نـفس الـصورة
مع عــــدة قـــلــــوب. ويـــتــــواعـــد

االثنان منذ 2017.
وبدأت لـوبيز حـياتهـا كراقصة
ثلة سينما ومغنية كما أنـها 

وتلفزيون ومنتجة.
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{ بـاريس (رويـتـرز) - افـتـتـحت
دار أزيـــاء شـــانـــيل عـــرض آخــر
صـمم األزياء الشـهير مجمـوعة 
الـراحل كـارل الجـرفـيـلـد بـدقـيـقة
مـن الـــصـــمت حـــدادا عــــلـــيه مع
توافد أصـدقائه ومـساعديه ومن
عــــمـــــلــــوا مــــعـه عــــلـى بــــاريس
ــســـيــرة رجل كــان لالحـــتــفــاء 
مسـؤوال عن إبداعـات دار األزياء
الــــفــــرنـــســــيــــة عــــلـى مـــدى 35
عاما.وتـوفي الجرفـيلد في نـهاية

شباط عن عمر  85عاما.
ـشى األزياء إلى أرض وحتول 
يكسوها ما يشبه اجلليد وكانت
هــنـــاك أكـــواخ خـــشـــبـــيــة عـــلى
اجلـــانـــبـــ ومـــداخن.وشـــاركت
الــنــجـمــة بــيـنــيــلـوبـي كـروز في
عــــرض األزيـــاء بـــثــــوب أبـــيض
مثلة يغطيه الريش كما ظهرت ا
ــمـشى مع كـارا ديــلـيــفـ عـلى ا
عـــــارضـــــات أخــــــريـــــات بـــــعـــــد
االفتـتاح.وعبـر مكـبرات لـلصوت
داخل قاعة جـراند بالـيه استمع
احلضور لكلـمات بصوت مصمم
ـلقب بـالـقيـصر األزياء الـراحل ا
كارل وهو يروي كـيف بدأ العمل
مع شــــانــــيل عـــام  .1983وقـــال
ـسـجـلـة الجـرفـيـلــد في الـكـلـمـة ا
بـالـفـرنـســيـة (عـنـدمـا طُـلب مـني
للمرة الـثانية قـبلت ألن اجلميع
قـال لـي ال تـفــعل ذلك لن يــنـجح

األمر).
ويـنــسب الـفـضل إلى الجــرفـيـلـد
في حتــويل شـــانــيل إلى عــمالق
في مــــجــــال األزيــــاء الــــراقــــيــــة
بـيـعات بـلغت عـشـرة ملـيارات
دوالر سـنــويـا خالل فـتــرة عـمـله
معـها كـما يـعود إليه الـفضل في
بث روح جـديــدة في دار األزيـاء.
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في كل مدينة عـربية أو مغـربية إال ويوجـد شارع أو مقهى
عكازين. يطلق عليه ا

عـكاز دائـما يـبحث عن عـصا ووساطـات لتـشغـيل أبنائه فا
لـيـتـعـكـز عـلـيـهـا في كـلّ مـراحل حـيـاته وتـراه يـطـنـز عـلى
الــنــاس وهـــو مــســتـــريح شــعـــاره اخلــالــد كـم من حــاجــة
قضيناها باحلصـول على الريع  وكم من أشخاص قضوا

لنا حوائجنا وقلبنا عليهم وجوهنا الصفراء.
عـكاز شـخصيـة عدمـية إذا قـلت له أنت مـعكاز سيـنزل وا
عليك  بـوابل من التفـلسف ويدعي أنه من أنـشط خلق الله

على الكرة األرضية.
عكـاز في تفـسيـر القـدامى هو الـذي يعـجز عن الـنهوض ا
من سريره للضغط على زر الكهرباء وأحيانا ينام من غير
عجون والفرشاة. أن يرتدي البيجامة أو يغسل أسنانه با
عـكـاز إذا مـا سـألـته أين ضـاعت بعـض أغراضك وأردت ا
أن يـســاعــدك ســرعـان مــا يــدعي أو يــتـمــارض أنه عــيـان
ساعدتك ألنه يريد ه أو أن الوقت غير مـناسب  وعظامه تؤ

أن ينام.
عكـاز وحالـة العكـز هي أقصى مـراتب الكـسل واخلمول ا
لو  أردنـا  أن نعُـدَّ كم  يـوجد فـي كل مديـنة مـن معـكاز في
ي أكــيـد سـنــجـد رقــمـا قــيـاسـيــا مـنــذ بـدايـة إحـصــاء عـا

احلضارات االنسانية.
قـاهي ينـشون ـعاكـيز هم مـن يجـلسـون في ا عـكازة أو ا ا

ارة في ساعة الذروة . الذباب ويعدون  ا
ـعكاز اليـرث العكـز أو الكسل من أهله وفي اعتقادي أن ا
ا هي تَـعـوُّد واسـتهـتـار في تـأجـيل أشيـاء وقـضـايا في وإ

غاية األهمية.
لهذا فكل مـؤسسة خاصـة أو عموميـة إال ويوجد بهـا حفنة
عكازين الذي يـتهاونون في عمـلهم أو يحاولون سلخ من ا
الوقت بـطـرق خـاصة ومـلـتويـة يـقـضون جل أوقـات الـعمل
ـكان اخملـصص لـلـتـدخـ وأكـثـر من سـاعة فـي بيت في ا
الوضـوء من أجـل االستـعـداد لـلـصـلـوات اخلمـس ونصف
يوم في فتح مواقع التواصل االجتـماعي وساعة كاملة في
إعـداد الــشـاي فـي مـقــابل تـأجــيل عــدة  أعـمــال ومـلــفـات

ومواعيد هامة يتم إهدارها بلزوم ما اليلزم.
ـعـكـاز دائـمـا يـبـحث عن تـبـريـرات واهـية وفي ويـذكر أن ا
غـايـة الـسـلـبـيـة ألنه شـخـص التـعـول عـلـيه لـيـقـضي مـآرب

الناس.
عـكاز تشبه احملـشش والشمام الذي وأحيانا شخـصية ا
لة اليعمل واليترك يبقى جاثما في مقـعده اليتحرك قيـد أ
ـقهـى يـذهبـون إلـى حال الـذين يـجـلـسـون معـه في طـاولـة ا

سبيلهم لقضاء أغراضهم.
ـا أن ذراعه التـقــدر عـلى الـقـيـام ـعــكـاز و ومن صـفـات ا
باألعـمال الـشـاقة أو األعـمال الـتي حتـتاج إلى فـكر وذهن
فإن لسانه الحتده مسافات من السكك احلديدية من تلويك

الكالم والثرثرة.
وهـنـاك من يـرى أن مـشـكـلـة الـتـنـمـيـة االقـتـصـاديـة وتـقـدم
بـلـدان وتـخـلف بـلـدان أخـرى وعـدم حتـقـيق وعـود زعـمـاء
أحزاب ورؤساء حكومات هو بسـبب غياب التوزيع العادل
لـ 24 ســـاعـــة في الـــيـــوم إلى ثالث حـــصـص ولـــهــذا إذا
وجــدت قــضــايــا مــؤجـلــة وتــبــاطــؤا  في إجنــاز مــشــاريع
واستـحـقـاقات اقـتـصاديـة واجـتـماعـيـة فـاعلم أن وراء ذلك
كن ـعكـازين في الـدواوين الوزاريـة حـيث ال عرمـرم من ا
إعــطــاؤهم فــرصــة إلعــادة الــنــظـــر في أحــوالــهم حــتى لــو

غادرة الطوعية. تقاعدوا أو استفادوا من ا
ـعكـاز دائـما وتبـقى طـبيـعـة الشـخص ا
كمـا هي التـتـغيـر كـاحلـجرة في وسط
ـعـكـاز يعـكـز عـلى الـطـريق وأحـيـانـا ا
نفـسه في الـدخـول إلى سوق رأسه أو

رحاض لقضاء حاجته. إلى ا
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أفـاد تـقـريــر طـبي نـشـرته دوريـة
"نـيـتـشــر" الـعـلـمـيـة أن فـحـوصـا
ريض بـريطـاني مصاب أجريت 
ـسبب ـناعـة ا بـفيـروس نـقص ا
ــرض اإليـدز رصــدت "اخــتــفـاء"
ـرض بــعـد زرع خاليـا أعـراض ا
جــذعــيـة لـه في ثــاني حــالـة من

نوعها على مستوى العالم.
ــــريـض يــــتــــعــــافى من و بــــدأ ا
ـسـبب ـنــاعـة ا فـيــروس نـقص ا
رض اإليـدز تدريـجيـا على مدار
18 شـــهـــرا ولم يـــعـــد يــخـــضع

رض. لتناول أدوية مكافحة ا
ويقول الباحثون إنه من السابق
ـريض آلوانه الــتــصــريح بــأن ا
الـذي يُـعـالـج أيـضـا من إصـابـته
رض الـسرطـان "شُـفي" تمـاما

من الفيروس.
وقــــال خــــبــــراء إن الــــطــــريــــقـــة
ـسـتــخـدمـة لـيـسـت عـمـلـيـة في ا
ــرضــيـة عالج مــعــظم احلـاالت ا
ـصـابـة بـالـفـيـروس لـكـنـهـا قد ا

تــســاعـد يــومــا مــا في الــتـوصل
لعالج.

ـريض الــذي لم يُــكـشف وكــان ا
عن اسـمه قد شُـخـصت إصـابته
بـــالـــفـــيـــروس عــام 2003 كـــمــا
شُـــخــصـت إصــابـــته بــســـرطــان
عروف باسم الغدد اللـيمفاويـة ا
ـتـقـدم عام " ا ـفـومـا هـودجـكـ "

.2012
ريض لعالج كيمياوي وخضع ا
كافحـة السرطان فضال عن زرع
خاليــا جـذعـيــة من مـتــبـرع لـديه
نـاعة مقـاومة لـفـيروس نـقص ا
األمــــــر الــــــذي أدى إلى تــــــراجع
أعــراض اإلصـــابــة بــالــســرطــان

والفيروس معا.
شـــارك فـي الـــدراســـة الـــطـــبـــيــة
بــاحـثــون من جــامـعــة "كـولــيـدج
لندن" و"إمبريال كوليدج لندن" و
جـــــامــــعـــــتي "كـــــمــــبـــــريــــدج" و

"أكسفورد".
ـرة الــثــانـيــة الـتي وتــعـد هــذه ا
يخـضع فيـها مـريض بالـفيروس

لــعالج بــاتـبــاع نــفس الــطـريــقـة
التي أفـضت إلى تـراجع أعراض
ناعة. اإلصابة بفيروس نقص ا
ريض اآلخر من برل في كان ا
ـانــيـا قـد خـضع لــعـمـلـيـة زرع أ
نــخــاع من مـتــبــرع لـديـه مـنــاعـة
طــبـيـعــيـة لـلــفـيـروس قــبل عـشـر

سنوات.
وخــضع تــيـمــوثي بــراون الـذي
يــقـــال إنه أول شــخـص "يــقــهــر"
ـسـبب ـنــاعـة ا فـيــروس نـقص ا
ـــرض اإليــدز لـــعــمــلـــيــتي زرع
وعالج إشعاعي للـجسم بالكامل
ــكــافــحـة مــرض ســرطــان الـدم

وهو عالج أكثر شدة.
ـشـرف وقـال رافـيـنـدرا غـوبـتـا ا
على الدراسة من جامعة كوليدج
لـــنـــدن : "أظـــهــرنـــا بـــنـــاء عــلى
حتـــــقــــيـق تــــراجـع في أعــــراض
اإلصـــابـــة لـــدى مـــريـض جـــديــد
بـاســتـخــدام نـفس الـطــريـقـة أن
مريض بـرلـ ليـس حالـة شاذة
وأن هـذه الطـريـقة كـانت بـالـفعل

عالجا لـلـمريـض لـلـقضـاء على
ناعة". فيروس نقص ا

وقـــال إدواردو أوالفـــاريـــا أحـــد
ــــشـــــاركــــ في الــــدراســــة من ا
جـامـعـة إمبـريـال كـولـيـدج لـندن
إن جنـاح زراعــة خاليــا جـذعــيـة
أعـــطـى األمل في الــــتـــوصل إلى
ــكن اســـتــراتــيـــجــيــة جـــديــدة 
ـكـافـحة تـطـويرهـا عـلى األرجح 

ناعة. فيروس نقص ا
وأضاف : "ال يعد العالج مناسبا
ـناعة وقياسـيا لفـيروس نقص ا
بسبب سمّـية العالج الكـيمياوي
الالزم فـي هـــذه احلـــالـــة لـــعالج

سرطان الغدد الليمفاوية".
وتـــعـــد ساللـــة فـــيـــروس نـــقص
ـنـاعـة "إتش آي في- "1األكـثـر ا
سـتـقبالت "سي سي آر جتاوبـا 

 "5إلدخال اخلاليا اجلذعية.
بــيـد أن عـددا قــلـيـال لـلـغــايـة من
األشخـاص الذيـن لديـهم مقـاومة
ـنــاعـة تــكـون لــفـيــروس نـقـص ا
لــديــهم نــســخــتــ مــتــحــورتـ

ستقبل "سي سي آر ."5
ويــــعـــنـي ذلك أن الـــفــــيـــروس ال
يسـتطـيع اختراق خـاليا اجلسم

التي يصيبها في العادة.
ــريض الــبــريــطــانـي قـد وكــان ا
حــصل عــلى خاليــا جــذعــيـة من
متبرع لديه هذه الطفرة اجلينية
اخلاصـة والـتي جتـعله مـقـاوما

ناعة أيضا. لفيروس نقص ا
لـــكن مــســتــودع خـاليــا حــامــلــة
ـنـاعـة قـد يظل لـفـيروس نـقص ا
في اجلـــسم في حـــالــة خـــمــول

لعدة سنوات.
وقـال بـاحـثــون بـريـطـانـيـون إنه
باإلمـكـان اسـتخـدام عالج جـيني
يسـتهـدف مـستـقبل "سي سي آر
ــــــصـــــــابــــــ ـــــــرضـى ا 5 في ا

ناعة. بفيروس نقص ا
وقال غراهـام كوك أسـتاذ باحث

عهد الوطـني لبحوث الصحة با
ـعدية من وقاريء في األمراض ا
جـامـعـة إمبـريـال كـولـيـدج لـندن

إن نتائج الدراسة "مشجعة".
وأضــاف : "إذا اســتــطــعــنـا فــهم
سـبب فـعـالــيـة الـعـمل في بـعض
رضى دون اآلخـرين عـلى نـحو ا
أفــضل ســـنــقــتــرب من حتــقــيق
ـنـشـود لـعالج فـيـروس الـهـدف ا

ناعة". نقص ا
وقال: "في الـوقت الـراهن ال تزال
تــلك الـــطــريـــقــة تـــنــطـــوي عــلى
مــخــاطـر كــبــيـرة فــيــمـا يــتــعـلق
بـتـطبـيـقـهـا عـلى بـعض احلاالت

رضية". ا
وقــــال أنـــدرو فـــريـــدمـــان وهـــو
طـــبــيـب اســتـــشــاري شـــرفي في
جــامـــعــة كــارديف إن الـــنــتــائج

"مثيرة ولها أهمية محتملة".
وأضاف أنه يـلـزم إجراء مـتابـعة
ــرضـيــة بـغــيـة أطــول لـلــحــالـة ا
التـأكـد من عدم ظـهـور الفـيروس

في وقت الحق.
وقـــال: "عــلـى الــرغـم من أن هــذه
الطريـقة العالجيـة ليست عـملية
عـلى نـحـو واضح لـعالج ماليـ
صابـة بفيروس نقص احلاالت ا
ـنـاعـة في شـتى أرجـاء الـعـالم ا
إال أن مـــثـل هـــذه الـــنـــتـــائج قـــد
تـساعـد في تـطـويـر عالج نـهائي

للمرض".
وأضاف أنه في ذات الوقت يلزم
أن يكون التـركيز عـلى تشخيص
ـنــاعـة مــبـكـرا فــيـروس نــقص ا
ـــــــرضـى فـي تـــــــلـــــــقي وبـــــــدء ا
ــضـادة لــلـفــيـروس الــعالجـات ا

طوال احلياة.
ــنع انــتــقــال وقــال إن ذلك قـــد 
الـفــيـروس إلـى آخـرين ويــجـعل
ـــريـض الــذي مـــتـــوسط عـــمـــر ا
يــــحــــمل الـــفــــيــــروس أقـــرب من

الطبيعي.

جنيفر لوبيز وخطيبها اليكس رودريغز

{ نيويورك - وكاالت - احتفلت
ـشــهـورة بــاربي دمـيــة األزيــاء ا
ـيــا الـســبت بـعــيـد مــيالدهـا عــا
ــجــمــوعــات جــديـدة الــســتــ 
ـاذج حقـيـقـيـة يـحـتذى جتـسـد 

بها .
ويعد هذا جـزءا من تطور باربي
عـلى مـدى عـشـرات الـسـنـ مـنذ
ظـهــورهــا ألول مـرة في مــعـرض
الدمى بنيـويورك في التاسع من

آذار عام 1959.
ـناسبـة صنعت واحتفـاال بهذه ا
شـركـة مـاتــيل نـسـخـا من بـاربي
لــعــشــرين امــرأة تــمــثل إلــهــامـا
آلخــــريــــات ابـــتــــداء من جنــــمـــة
التنس اليابانـية نعومي أوساكا
إلى عــارضــة األزيـاء والــنــشــطـة

البريطانية أدوا أبواه.
وطرحت الشركة أيضا ست دمى
تمثل رائدة فضـاء وقائدة طائرة
والعبة قوى وصحفية وسياسية
وإطـفـائيـة وكـلـهـا مـجـاالت قالت
شركة ماتيل (إن النساء لم تمثل

فيها بالقدر الكافي).

تــوفـيت الــفــائـزة بــلــقب مـلــكـة
جـمـال الـكـون لـلـمـراهـقـات عن
عـمر ال يـتـجاوز 20 سنـة بـعد
رحلة عـائلية إلى الـنمسا ألجل
االحـــــــــتــــــــفــــــــال بـــــــــعــــــــيــــــــد
ميالدها.وأعلنـت عائلة عارضة
األزيـــاء لــــوتي فــــان ديـــر زي
ــنــصــات وفــاة االبــنـــة عــلى ا
االجـتـماعـية قـائـلة( لـقـد رحلت
جـوهــرتـنــا عن احلــيـاة مــسـاء
األربعاء 6 مارس عـند الـساعة

العاشرة و47 دقيقة).
وأضــافت الـعـائـلـة في تـدويـنـة
ن األمور على إنـسـتغـرام (إنه 
الـــتي ال تــخـــطــر عـــلى بــال أن
ابـنـتنـا احلـبيـبـة لم تعـد الـيوم
بيننـا. قلوبنا مـنكسرة حقا من

جراء ما حصل).
ورحـلت احلـسـنـاء الــهـولـنـديـة
عن احلـياة بـعد أيـام قـليـلة من

ـــدة عــــيـــد مـــيالدهــــا وظـــلت 
أسـبــوعـ في حــالـة غــيـبــوبـة
على إثر إصابـتها بنوبـة قلبية
ـارســة ريــاضـة حـادة أثــنــاء 
الـتـزلج نـقـلت عـلى أثـرهـا إلى

ستشفى. ا
و تتويج الراحلـة بلقب ملكة
ــراهـقـات في هــولـنـدا جـمـال ا
والي سنة 2016 وفي العـام ا
نــالت لـقب مـلـكـة جـمـال الـكـون
لــلــمــراهــقــات وبــدأت مــسـارا
مهنيا حافال في عرض األزياء.
وبـــعـــدمـــا أصــــيـــبت أعـــضـــاء
الـراحـلـة بـفــشل كـبـيـر وتـوقف
دمــاغــهــا عن الــعــمل ولـم يــعـد
يـــقــــوم بـــأي نــــشــــاط وافـــقت
العائـلة عل إزالة األجـهزة التي
تـبـقي االبـنـة عـلـى قـيـد احلـياة
ـديـنـة مـيونخ في مـسـتـشـفى 

انية. األ
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لوتي فان ديرزي حلظة تتويجها ملكة جمال الكون للمراهقات

{ نيـودلهي  –وكاالت - تـوافد
مــشــاهـــيــر من أنــحــاء الــعــالم
بـيـنـهم جنـوم سـيـنـمـا ومـديرو
شـــــركــــــات وســــــيـــــاســــــيـــــون
وريـــاضــــيـــون عــــلى مــــديـــنـــة
مــومــبــاي الـــهــنــديـــة الــســبت
ــاضـي حلــضـور حــفـل زفـاف ا
ليـاردير الهـندي موكيش ابن ا
أمــبـاني أغــنى رجل في الــهـنـد
ورئـيس مــجــمـوعــة ريـلــيـانس
للصـناعات.وكـان ب احلضور
ســانـــدر بـــيــتـــشـــاي الـــرئــيس
الــتـــنــفـــيــذي لـــشــركـــة غــوغل
ورئــيس الــوزراء الــبــريــطــاني
األسـبق تــوني بـلــيـر  وجنــمـا
الــســـيــنـــمــا راجــيـــنــيـــكــيــنس
وبــريـــانــكـــا شـــوبــرا والعـــبــا
الـكـريـكـيت سـاشـ تـنـدولـكار

وهارديك بانديا.

وشـوهــد الـنـجــمـان الـهــنـديـان
شـــاروخــان ورانـــبـــيــر كـــابــور
يـرقــصــان مع الــعــريس أكـاش
أمــبــاني (28 عـــامــا) ونــشــرت
مـــجــمـــوعــة مـن الــصـــور عــلى
وسـائل الـتـواصل االجـتـماعي.
والـعـروس شـلـوكـا مـيـهـتا (28
عـامـا) ابنـة روسل مـيهـتـا وهو
تــاجـر مـجـوهـرات ثـري ومـديـر
ــمــلــوكـة لــشــركــة روزي بـلــو ا
للـعائلـة. وأمباني الـذي تشمل
إمـــبـــراطـــوريــــته الـــتـــجـــاريـــة
اسـتـثـمـارات في الـنـفط والـغاز
واالتصـاالت وجتارة الـتجـزئة
أغــنى رجل في آســيــا وحل في
ــرتــبــة 13 فـي قــائــمــة أغــنى ا
أغـنـيـاء الـعـالـم الـتي تـنـشـرهـا
مــجــلــة فــوربس بــثــروة تــقــدر

بنحو 50 مليار دوالر.
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