
…UGD « lMB½ s  s×½

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21.  Issue 6103 Monday 30/7/2018الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6103 االثن 16 من ذي القعدة 1439 هـ 30 من تموز (يوليو) 2018م

 UO²H « s  d¦ √ rN² «bBÐ ÊuJÒ L²¹ ÊuI¼«d*« ∫Êu¦ŠUÐ

{ لـــنـــدن  —وكـــاالت - عـــنـــدمـــا
أصبحت الشابة كيت في عمر الـ
أدركت أنها أمضت نحو ألف 28
ساعـة وأنـفـقت أكـثر من 18 ألف
دوالر أمـــريـــكي فـي صـــالـــونــات
التجميل إلخفاء شعرها األبيض
لــــذا قــــررت تـــــقــــبـل لــــون هــــذه
اخلــــــصـل. وكــــــيـت واحــــــدة من
ـوجودات عـلى صفـحة النـساء ا
إنستغـرام مخصصـة للنساء من
كل األعــمـــار والالتي قــررن عــدم
صــبغ شــعــرهن.وأســست مــارثـا
سميث (26 عامـا) الصـفحـة بعد
أن الحــظت غـــيــاب الــدعم لــهــذه
اجملـمـوعـة من الـنـسـاء. وتسـمح
الصفحة للنـساء تبادل التجارب
التي مـرت كل واحدة مـنهن بـها
حـــــتى وصل عـــــدد مـــــتـــــابـــــعي
الــصـــفــحــة لـ  10آالف شــخص.
وتـــقــول مــارثــا: (إن كـــثــيــرا من
التعليقات التي تصل من النساء
تقول: أشعر بـضغوط علي وكأن
عــليّ أال أتــقــدم بـالــعــمــر وبـأنه
عــلي تــغــيـيــر نــفــسي. لـكــني لن

أسـيـر فـي ذاك الـطـريق. أريـد أن
أرى كــــــيـف يــــــبــــــدو شـــــــكــــــلي
احلـــقــيـــقي).تـــقــول كـــيت الــتي
تعـيش في نيـويورك (إن كـثيرين
اسـتــغـربـوا قـرارهــا بـعـدم صـبغ
شـــعـــرهــــا).وتـــعـــتــــقـــد (أنه من
الــضـــروري وجــود نــســاء ذوات
شــعــر أشــيب في أمــاكن الــعــمل
ومـن كل األعــــمــــار لـــــيس فــــقط
ــــتـــقــــدمـــات في الــــسن). ومـــذ ا
أصـــبح صــبغ الــشـــعــر بــالــلــون
الـرمـادي (والـفـضي والـبالتـيـني
والــزهــري الـفــاحت) رائــجــا هـذه
ــشـاهــيـر أمـثــال لـيـدي األيـام.وا
غــاغــا وأريــانــا غــرانــدي جـعــلن
الــلـون الـفــضي لـلــشـعــر يـصـبح
ــا دفع سـتـيـفـاني رائـجـا جـدا.
تـانـشـيـز من واليـة تـكـساس (30
عاما) لـلتـوقف عن صبغ شـعرها
.تـــقــول مــنـــذ أكـــثـــر من عـــامـــ
ســتـيــفــاني(قـلـت لـنــفــسي: إنـهم
يــنــفـــقــون مــئــات الــدوالرات في
صالونات الـتجميل لـيصلوا إلى

مظهري!)

{ تورنـتـو - وكاالت - خـلصت
دراســة كـنــديــة إلى أن الـنــسـاء
ـا ال يقل عن 45 الالتي يـعمـلن 
ا يـكن أكثر ساعـة أسبـوعيـا ر
عرضة لإلصابة بالسكري. وبلغ
ـــشــاركــ فـي الــدراســة عــدد ا
الـتي جـرت عـلى مدى  12عـاما
شخـصـا ال تقل أعـمارهم 7065
عن  35عـــــامـــــا فـي مـــــديـــــنـــــة
أونتـاريـو الكـنديـة. ولم يكن أي
شاركـ مصابا بـالسكري من ا
عــنــد بــدايــة الــدراســة أو خالل
تـابعة.وأصيب أول عام من ا
ـئـة من النـساء نـحو ثـمـانيـة با
ــــــئـــــة مـن الـــــرجـــــال و 12بـــــا
بــالــســكـــري مع انــتــهــاء فــتــرة

البحث.
ولم تــؤثـر سـاعـات الــعـمل عـلى
مــــخــــاطــــر إصــــابــــة الــــرجـــال
بــالـــســكــري فــيــمـــا يــبــدو لــكن
ـا ال يقل الـنـسـاء الالتي عـمـلن 
عن  45سـاعــة في األسـبـوع كن
ـئة أكـثـر عرضـة بـنـسـبة  63بـا
ن لإلصابـة بالسـكري مـقارنة 
ـا يـتـراوح بـ 35 كن يـعــمـلن 
و 40ســاعــة أســبـوعــيــا.وقـالت
كــبـيـرة الـبـاحــثـ في الـدراسـة
ــيه وهي مــاهـي جـيــلــبــرت-و
بـــاحـــثـــة فـي مـــعـــهــــد الـــعـــمل
ـديـنة تـورونـتو في والـصحـة 
تصريح (لم تسمـح لنا دراستنا
بــتـــفــســيــر هــذا الـــتــبــاين بــ

.( اجلنس
وكــتـب الــبـــاحــثـــون في دوريــة
(بي.إم.جـــــيـه أوبن) ألبـــــحـــــاث
السكري قائـل (إن العمل لعدد
أكـبـر من الـسـاعـات وبـاإلضـافـة
ـنـزلـيـة قـد يـجعل إلى األعـبـاء ا
الـنــسـاء أكـثــر عـرضــة لـلــتـوتـر
زمن وااللتهابـات والتغييرات ا

ـا قـد يـؤدي إلى الــهـرمـونـيــة 
اإلصابة بالسكري).

ية وتشيـر منظمـة الصحة الـعا
إلى أن معدل اإلصابة بالسكري
عام  2014بــلغ واحـدا تـقــريـبـا
من بــ كل عـشـرة بــالـغـ وأن
ــرض ســيـصــبح ســابع أكــبـر ا
ســـبب لـــلـــوفــاة بـــحـــلـــول عــام
ـــــــــرضى.2030 ومــــــــعــــــــظـم ا
مــصــابـون بــالـنــوع الــثـاني من
ـرتـبط الــسـكـري وهــو الـنــوع ا
بــالـبـدانـة وكــبـر الـسن وحتـدث
اإلصـــابـــة به عـــنــدمـــا يـــعـــجــز
اجلـسـم عن إفـراز مـا يــكـفي من
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يــتـــصــور غــالــبـــيــة الــنــاس أن
ـــلن إلـى تــكـــوين الـــفـــتــيـــات 
صداقات أكثر من الفتيان.سواء
ــراهــقــ أكــان بــســبـب أفالم ا

الشهـيرة مثل (فـتيات لـئيمات)
أو الـصور الـنمـطيـة للـجنـس

لكن دراسـة جـديدة خـلصت إلى
نتائج متنـاقضة وتوصلت إلى
ـيـلون إلى تـكوين أن الـفتـيان 
مجموعات صداقة أكثر تماسكا

من الفتيات.
ويـقــول الــبـاحــثــون إن حتــلـيل
اط االختالط االجتماعي أمر أ
ـعدية مهم في رصـد األمراض ا
ووضـع خــــطـط الــــتـــــحــــصــــ
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هـرمــون اإلنــســولــ لــتـحــويل
الـسـكـر في الـدم إلى طـاقة أو ال
يـقـدر عـلى االسـتـفـادة مـنه كـمـا
ــكن لــلــســكـري أن يـنــبــغي. و
يـــــؤدي إلى تـــــلـف األعـــــصــــاب
والـبـتـر والـعـمى ومـرض الـقلب
واجلـلـطــات إذا لم يـتم الـتـحـكم

فيه.
وقال الباحث في جامعة ساوث
ــديــنــة كــارواليـــنــا الــطــبـــيــة 
تــشــارلــســتــون ولم يــشـارك في
الـــدراســـة دانـــيـــال الكالنـــد في
ـزيد تـصريح (إن هـنـاك حاجـة 
ـعرفة الـعالقة ب من األبحاث 

ـكـافحـتـهـا.وتوصل الـبـاحـثون
إلى أن الـفـتـيـان أكـثـر مـيال إلى
االخـــــــــــتـالط مــع أقــــــــــرب سـت
أصدقـاء لهم خالل فـترة امـتدت

لستة أشهر.
كــمـا خــلـصت إلـى أن صـداقـات
الفتيات أكثر تقلبا. أشرف على
الدراسة التي نشرت في دورية
"بلوس وان" العلمية كلية لندن
ــــداري لـــــلــــصــــحـــــة والــــطب ا
بـــــالـــــتـــــعــــاون مـع جـــــامـــــعــــة
كـيمـبـريدج.ويـسـتخـدم الـعلـماء
ـاذج ريـاضـيـة مـعـقـدة لـرصـد
كـيـفـيـة انـتـشار األمـراض داخل
كن اجملمـوعات االجتـماعـية.و
أن يـــســـاعـــد هـــذا الـــبـــحث في

زيد مـن الدقة بكيفية التنبوء 
ــا في انـــتــشــار األمــراض ور
يـــــــوم مـن األيـــــــام يـــــــؤدي إلى
تـغـيـرات في تـوجـيه اإلرشادات
بـشأن الـسـيطـرة عـلى األمراض

عدية. ا
lÝ«Ë ŸUD

وسأل الباحثون 460 من طالب
الــصف الـــســابع من مـــخــتــلف
ملكة أربع مدارس ثانويـة في ا
ثلـون قطاعـا واسعا تحـدة  ا
من اخلــلــفـــيــات االجــتــمــاعــيــة
واالقــتـصــاديـة لــتـحــديـد أقـرب
سـتة أصـدقـاء يقـضي الـفتى أو
الـفــتــاة مـعــهم غــالـبــيــة الـوقت
خالل الــيــوم وذلك في الــفــتـرة

ســـاعـــات الــــعـــمل أو ضـــغـــوط
الـــعـــمل واحـــتـــمـــال اإلصـــابـــة
ــكن الــقــيـام بــالـســكــري لــكن 
بــبـعض الـتــغـيـيــرات لـلـحـد من
ـكن هــذه اخملـاطــر).وأضــاف (
الــتــفــكــيـــر في الــعــمل لــدورات
أقصر واحلـرص على أخـذ أكثر
مارسـة التمارين من استراحـة 
الـريـاضـيـة أو الـقـيـام بـأنـشـطـة
ا كثيرة خارج إطار العمل. ور
فـيـد اتـخـاذ قرارات يـكـون من ا
أخـرى تتـعـلق بـأسلـوب احلـياة
مـثل تـنـاول الـغـذاء الـصحي أو

.( االمتناع عن التدخ

مـهم لــلـغــايـة في رصــد كـيــفـيـة
انـتشـار األمـراض).وأضافت أن
(الــدراســات الــســابــقــة رصـدت
فـقـط كـيــفــيــة اخــتالط األطــفـال
عــلـى مـــدار يــوم واحـــد. لـــذلك
أردنـــا من هــذا الـــدراســة رصــد
ــرور كـــيـــفــيـــة تـــغــيـــر األمـــر 
الـوقت).ومـضت قـائـلـة(سـيـكون
ــفــيــد كــذلك مــد الــدراســة من ا
لتغطي فترة أطول لرصد كيفية
تغـير مـجموعـات الصـداقة على

.( مر السن
وقــالت خـبـيـرة الــطب الـنـفـسي
ـدرسـة الـسـابـقـة في جـامـعة وا
كــيـمـبـريـدج تــيـري أبـتـر  الـتي
لـــديـــهــا كـــتـــابــات كـــثـــيــرة عن

بالعمـر جزء أساسي في دراسة
عـدية حاالت تـفشي األمـراض ا
مثل اإلنفلونزا واحلصبة التي
ـكــنــهـا االنــتــشـار ســريــعـا ال
ســيــمــا بــ األطــفــال).وقـال إن
(النمـاذج الرياضـية التي تـتنبأ
بسـرعـة انتـشار األمـراض باتت
فـي الـــــــوقـت احلـــــــالـي جـــــــزءا
أسـاسيـا في الـقرارات اخلـاصة
بالصـحة العـامة من أجل خطط
تــقـد لــقـاحــات جـديــدة).قـالت
كـلــيـر ويـنـهـام عـضـوة الـفـريق
درسـة الـسابـقة في الـبحـثي وا
وحــدة الـــســيــاســة الـــصــحــيــة
ـــيـــة فـي كـــلـــيــــة لـــنـــدن الـــعــــا
لـالقــتــصــاد إن (األطــفــال جـزء

مـن كــــانـــــــون الــــثــــانـي حــــتى
حزيران 2015.

ـشرف عـلى الدراسة آدم وقال ا
كوتشارسكي وفقا لتقرير للبي
بـي سـي (الــــــــتـــــــــوصـل إلى أن
ـيـلـون إلـى تـشـيـكل الــفـتـيــان 
صــداقـات مــتـمــاسـكـة أكــثـر من
الـفـتـيـات األمـر الـذي يـتنـاقض
مـع الـــصــــور الـــنــــمـــطــــيـــة عن
اجلـــنــســ يـــعــتــبـــر تــصــورا
اجتمـاعيا مـثيرا لالهـتمام لكن
ــصـمــمي الـنــمـاذج بـالــنـســبـة 
الرياضيـة يعتبـر هذا النوع من

علومات قيما للغاية). ا
ــــــــاط وأضـــــــــاف أن (فــــــــهم أ
االخـتـالط االجـتـمــاعي اخلـاص

ــــــــــراهــــــــــقـــــــــ وعـالقـــــــــات ا
الــصــداقــة(لــوحظ أن صــداقـات
الـفـتيـان أكـثر اسـتـقـرارا بيـنـما
كـانـت صـداقـات الـفـتـيـات أكـثـر
تـقـلـبـا).وأضـافت(نـتـيـجة لـذلك
ـزيد من ا تـشـعر الـفتـيات  ر
الـــضـــغط لـــتـــكـــوين صـــداقــات
فحسب في حالة انفصالهن عن
أقــــرب أصـــــدقــــائــــهـن وكــــذلك
ــزيـــد من الــضــغط الــشــعــور 
االجتماعي كي يكُّنّ ودودات مع
ن لــيــســوا بــالــفــعل الــنــاس 
أصـــــــدقـــــــائـــــــهـن أكـــــــثـــــــر من
الفـتيـان)وتابـعت(كل هذا يؤدي
إلى مــجــمـــوعــة صــداقــة أكــبــر

وأكثر تغيرا).
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نُالحظ بـاألوساط الشعبـية العربـية عموماً والـعراقية على وجه
اخلـصوص أن هـنـالك إنقـسـاماً واضـحاً مـابـ مؤيـد لـتجـربة
ا يـسمـى بالـتجـربة حُـكم الدكـتـاتور األوحـد وآخرين مـؤيـدين 

قراطية  الد
ان مَـسألة جناح التـجارب السياسـية على إختالف مُسـمياتها
ومَـضـامـيـنــهـا تَـعـتـمـد بــالـدرجـةِ االسـاس عـلى يَــقـظـة وثـقـافـة
ا لـهـا من تأثـيرٍ واسع عـلى طريـقة إدارة َحـكومـة  الـشعـوب ا

احلُكم بالبالد.
فـنـحنُ كــأفـراد بـأمـكــانِـنـا أن نَـخــتـار احلـاكم وطــريـقـة احلُـكم
ـنـاسبـة وفق مـانَمـلك من وَعي وإدراك وتَـطلُع وهـذهِ ألـعوامل ا
هي الـتي ترسم خارطـة الطريق أمام احلـاكم من ناحيـة طريقة
ُقابل فأن نَهج احلُكام يَختلف تعاملهِ وإدارتهِ للبلد عموماً وبا
من بـلدٍ الى آخـر أعتـماداً على تَـفاوت نـسب هذهِ ألـعوامل ب

الشعوب .
فال يـوجــد شيء اسـمهُ حــاكم هـذهِ الـدولـة افــضل من تـلك بل
تـوجد عوامل وخصائص تُمـيز أفراد هذا الشعب عن اآلخر 

فـعندما تـرتفع نسبـة الثقـافة والوَعي ب صـفوف أفراد شعب
مُـع يَجد احلـاكم نفسهُ مُـرغماً على الـرضوخ أمام مُتـطلبات
شـعــبهِ واحـتــيـاجــاتهِ واألرتـقــاء إلى مـســتـوى ثــقـافـة ألــشـعب
وتَـطــلـعــاتهِ وبـذلـك نـدرأ خــطـر األســتـبــداد وألـتــفـرد بــاحلُـكم
قابل فأن إنخفاض نِسب هذهِ ألعوامل سَتجعل منهُ شعباً وبـا
بـائساً ويائساً يَـخضع لسلطة احلـاكم الذي سرعان مايفرض

سطوته وجبروتهِ عليهِ من دون أدنى مواجهة او إعتراض .
وهـذا التَـسلط يـكون نِـتاج أجلـهلِ والتـخلف من جـهة واخلَوف
واخلنوع من جهةٍ اخرى الذي تغلغل داخل نِفوس األفراد . 
ُـجتمـعات الـعربيـة عمومـاً مَبنـية على أن شـخصيـة الفَرد في ا

أساس مَفهوم نظرية
 " ألسَيطرة واألضطِهاد مُقابل  اخلنوع واالستسالم "  .

وان الـسبب الرئيسي في فـشل مُعظم التجـارب السياسية في
بُـلداننـا يكمُن إجـتماعـياً قبل ان يـكون سياسـياً  فهُـنالك خلل
ُجتـمعية من ناحية ـنظومة ا في بـناء شخصية االفراد داخل ا
الـتفـريط باحلـقوق واألستـهانـة بالـكرامـة  واألكتـفاء بـالصمت

واألستنكار حينما يحصل خرقً هُنا او جتاوز هُناك .
هـذا األمـر سَـيـقـودنـا الى نـتـيـجـة واحـدة وهي هـيـمـنة وتـسـلط
ُـــتـــنــفـــذ عـــلى مُـــجـــريــات األوضـــاعِ عـــمـــومــاً  احلـــاكم او ا
وإسـترخـاص لكرامـة االفراد وإسـتبـاحة كل مـاهو مـحظور او

مُحرم عليهِ . 
ُــنـاســبـة امــام والدة طُـغـاة وبــذلك نــكـون قــد هـيـئــنـا الــبـيــئـة ا
صـيـر الشـعوب ويـعبـثوا فـي البالد وفق مـاتمـليهِ يَـتحـكمـون 

عليهم مصاحلهم . 
وسط ما  طرحهُ هُنالك من يتسائل 

 هل بـأمـكان احلُـكـام اجلـاثمـ عـلى قـلوب وصـدور الـشـعوب
ــارسـوا ذات الـطُــرق واألسـالـيب مع الــشـعـوب الـعــربـيـة ان 

الغربية من ناحية حكمهم وإدارتهم للبالد عموماً ??
يقيناً كال 

ألن احلُكام هم إنعكاس لثقافة الشُعوب وسِلوكهم و وعيهم
وألـشـعـوب الـغـربـيـة الـواعـيـة تُـدرك جـيـداً مـا لـهـا ومـا عـلـيـهـا
ومـترسخـة في أذهانـها مَفـاهيم أحلـقوق والكـرامة  فـهم يَعوا
جـيداً بأن هذهِ أالمـور تُأخذ كامـلة وال تقـبل ألتجزئـة وبالتالي
لكوه من مَخزون فـأن مُعاملة أحلاكم لهم تَكون على ضوء ما

ثقافي  وعزة نفس وكرامة عالية.
ان وجـود حاكـم عادل عـلى سـدة احلُكم يُـعـتبـر مقـيـاس لوعي
وثـقافة ألشـعب ودليالً على يقـظتهِ وتَقدمه من الـناحية ألـفكرية

َعرفية  وا
وتَـفاوت وإختالف نهج احلاكم وطبيعة حكمهِ تَعتمد على آمال

وطموح الشعب احملكوم .
وبـهذا نَـصل الى نـتيـجة وهي ان احلُـكـام العـادل يـولدوا من
ُـتـجـبرين ُـثـقفـة  بـيـنـمـا الطُـغـاة وا رحم الـشـعوب الـواعـيـة وا
ُتخلفة وان أغلب الطُغاة يـولدوا من رحم الشعوب اجلاهلة وا
ُــسـيــطـره عـلى يَـسـتــمـدون قــوتـهم من الــتَـخــلف والـرجـعــيـة ا
شـعـوبـهم اضــافـةً الى هـيـمـنــة أخلـوف وأجلـهل بـ صـفـوف
ُجتمع التي تُمكنهم من فَرض جبروتهم وغطرستهم . افراد ا
وبـالـتــالي فـأن صـنــاعـة الـطُــغـاة اليُـسـئـل او يُـحـاسب عــلـيـهـا

ّحكوم .   احلُكام بل ا
مــا تــلـتــقـطه عــدســته من صـور
ريــــاضـــيــــة في مـالعب الــــكـــرة
وكــــــذلـك بــــــاقـي األنــــــشــــــطــــــة
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ــــوت الــــســــبـت شــــيخ غــــيـب ا
ــصـوريـن الـريــاضـيــ نـوزاد ا
مـحـمــد عـلي الـذي واكب اغـلب
مـــبـــاريــــات الـــدوري الـــعـــراقي
ــمـتـاز ووارى الــثـرى في أحـد ا
مقابر مدينـة كركوك. ويعد علي
صورين الرياضي أحد أقدم ا
وهـو من مــوالـيـد  ?1950عـشق
مهـنة الـتصـوير وكان من أوائل
ــصــورين الــريـاضــيــ الـذين ا
ادخـــلـــوا آلـــة الـــتــصـــويـــر إلى
ــالعـب وأول مــن يــــــــــــــــواكـب ا
األحـداث الـريـاضـيـة في مالعب
وقــاعــات كــركــوك الــريــاضــيــة
حــتى أنه يــعــتــبــر أول مــصـور
ريـاضـي مـخـتص في مــحـافـظـة
كـركـوك وبــاقي احملـافـظـات ألنه
هنة مبكراً وكان يوثق كل بدأ ا

الــريــاضـيــة. وظل عـلـي يـلــتـقط
صــوراً في سـاحــات كـرة الــقـدم
واألنشطة الرياضـية طيلة فترة
الثمـانيات والـتسعـينات وحتى
عــام  2003وتالهــا بـــتــغـــطــيــة
بعض األنشطة الـرياضية ولكن
مع دخـول الكـامـيـرات الرقـمـية
حدت مـن عمل الـصـور وأصيب
ا دفعه إلجراء رض ألم به 
عــمــلــيــة لــفــقــراته وبــقي خالل
الـــســـنـــوات األخــيـــرة مـــقـــعــداً
ويعـاني من ضـيق في األوضاع
ــالــيـة فــأتـخــذ من بــيع كـروت ا
ـــارة مـــصــدرا الــشـــحن عـــلى ا
للرزق.وكانت نـقابة الصـحفي
بية في العراقي واللـجنة االو
كركوك كرمته قبل فترة بشهادة
تـــقـــديــــريـــة لـــدوره في خـــدمـــة
احلركـة الـرياضـية في كـركوك .
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{  لـندن  —وكـاالت - اصـبـحت
األســتــرالــيــة ويــنــدي تــاك أول
امرأة تفوز بسـباق حول العالم
لـلــيـخـوت.وشـاهـد اآلالف عـودة
فـــريـــقـــهـــا إلى لـــيـــفـــربـــول في

بــريـطـانــيـا بـعــد نـحـو عـام من
انــــــــطالق  12يــــــــخــــــــتــــــــا من
ــديـنـة.وقــالت تـاك لـصــحـيـفـة ا
الـتلـغـراف البـريـطانـية (ال أحب
الــتــركــيــز عــلى أني امــرأة. أنـا

فـــقط أفـــعـل مـــا أفـــعل ولـــكـــني
فخورة للغاية).

ـالحـة الــبــريــطــانــيـة وجـاءت ا
نيكي هيندرسون  25عاما في
ــركـز الــثـاني مـع فـريـقــهـا في ا
السباق الذي تصل مسافته إلى
ألف مـيل والــذي يـقـود فـيه 40
مالحــون مـحـتـرفــون فـريـقـا من

الهواة.
وقــالت تــاك 53 عـــامــا (إنــهــا
تـشــعـر بـبـعض الـصـدمـة وعـدم
التصـديق والسـعادة واحلزن -
أيا كان ذلك الـشعور فـأنا أشعر
بـه اآلن).قـــالت هـــنــدرســـون (لم
نحـصل عـلى الفـوز في السـباق
ثابرة ولكنني سـعيدة للغـاية 
فــريــقي وكــفــاحه حــتى نــهــايـة
الـسـبـاق).وقالـت ربيـكـا سـيـمز
وهـي امــــــــــرأة إطــــــــــفــــــــــاء من

نـوتـيـنـغـهـامـشـيـر وأبـحـرت مع
فـــريق هـــنـــدرســـون في إحـــدى
مــراحل الــســابق (أن يــفــوز في
ــرتـبــة األولى والــثـانــيـة في بــا
الـــســبـــاق امـــرأتــان ألمـــر رائع
للـنـساء في الـرياضـة".وأضافت
"تــــفـــوقت الــــنـــســــاء وأجنـــزن
إجنـــازا رائــعـــا وأنـــا ســعـــيــدة

حقا).
وقـالت تـريـسي كـراوتش وزيرة
الــريـاضـة إنـهـا كــانت (تـشـاهـد
السـباق بـتركـيز تـام) وأضافت
(مـن الـــرائع أن أكـــون هــنـــا في
خـــتــام الـــســـبـــاق وأن أحــتـــفل
الحـــتـــ بـــإجنـــازات رائـــعـــة 

.( عظيمت
وشــــاهــــد أكــــثــــر من  220ألف
الـشـخص انـطالق الـبـحـارة من
اضي. في بدء السباق في آب ا

نوزاد محمد علي
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{ لــنــدن  —وكــاالت - ســـاهــمت
صممة ـوضة وا أعمال أيقونة ا
الــفـرنــسـيـة جــاكـلــ دي ريـبس
بشكل  كبير في إلهام دار األزياء
الـــبــريـــطـــاني رالف أنـــد روســو
لـتـصـمـيم مـجـمـوعـتـهـا اجلـديدة
بالعـودة الى حقبـة الثمـانينات 
والــتـي وصل عــددهـــا نــحــو 47
تــصـمــيــمًـا. وقــالت تــامـرا رالف
(أنــــــهـم أرادوا تــــــوضــــــيح روح
الـثـمـانـيـنـات والتـي كانـت تمـيل
إلـى اجلــــرأة وإبـــــراز اجلـــــمــــال
األنثوي بـشكل راقٍ).وإلى جانب
اســــتــــخــــدام الـــــلــــون األبــــيض
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والـتـصـامـيم اجلـريـئـة في أزيـاء
هـذا الــعـام تـمـيـزت الــتـصـامـيم
بـاسـتـخـدام الـقـفـطـان الـشـيـفـون
الذي تعـددت ألوانه بـ الزهري
والــــوردي واألزرق. وبــــظــــهــــور
عــــارضـــــات األزيــــاء بـــــاأللــــوان
األســــــود والـــــفـــــضي واأللـــــوان
ـتـداخـلـة واألزيـاء ذات األكـمـام ا
الـســاقـطـة واألحـزمــة الـعـريـضـة
والــريش وحــتى الــكـريــســتـاالت
الـتي تـتـخــلل مـعـظم الـفـسـاتـ

ـا ال يـدع مـجـالًـا لـلـشك اتـضح 
عــودة رالف آنـد روســو بــنـا إلى

حقبة الثمانينات.


