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{ جنيف- (ا ف ب) أقر كانتون
سـانت غــالن حـظــرا عـلى ارتـداء
النقاب بـغالبيـة ساحقة. وصوّت
ئة من الـناخب في نحو 67 با
الــكــانــتــون الــشــمــالي الــشــرقي
لـصــالح الـقــانـون اجلــديـد وفق
نـــتــائـج رســمـــيــة. وبـــذلك حــذا
كـــانــــتــــون ســـانـت غـــالـن حـــذو
كانتون تيتشينو اجلنوبي حيث
 إقـرار قـانــون قـبل عـامـ بـدا

وكأنه يسـتهدف النـقاب وأنواعا
أخرى من احلجاب االسالمي.

وتبـنى نواب سانـت غالن أواخر
ـاضي قانونـا ينص على العام ا
أنـه "يــــتـم تــــغـــــر أي شــــخص
يغطي وجـهه في األماكن الـعامة
بـطــريـقـة تــعـيق الـتــعـرف عـلـيه
وبالـتالي يـعرّض األمن الـعام أو

السلم االجتماعي للخطر".
ــان اإلقـــلــيــمي هــذا وأقـــر الــبــر
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{ ميـالنو - وكـاالت - جتـمعت
االحــــــــد عــــــــارضــــــــات أزيـــــــاء
وشــخــصــيــات مــشــهــورة مــثل
الـنجـمـت الـسيـنمـائـيتـ كيت
بـالنــــشــــيت وجــــولــــيــــان مـــور
والـنجم كـولـ فيـرث في إحدى
حــفـالت الــبـســاط األخــضــر في
ـدينـة ميالنو وضة  أسبـوع ا
اإليـطــالــيــة لــلــحث عــلى زيـادة
االسـتدامـة البـيـئيـة في صنـاعة
ـــيــة. وكـــان هــذا األزيـــاء الــعـــا
الــــتــــجـــمـع احلـــفـل اخلـــتــــامي
ــوضـــة في مــيالنــو ألســبــوع ا
وذلـك بـــعـــد أســـبـــوع من إعالن
ـوضـة فـي لـنـدن عـدم أســبـوع ا
اســــــتــــــخـــــــدامه الـــــــفــــــراء في

تصميمات األزياء ألول مرة.
واالســتــدامـة مــصــطــلح بــيــئي
ـثل الـقدرة عـلى حـفظ نـوعـية
احلــيـاة الـتي يـعـيــشـهـا الـبـشـر
ـدى الطـويل وهذا بدوره على ا
يـــعـــتـــمـــد عـــلى حـــفظ الـــعـــالم

سؤول الطبيعي واالسـتخدام ا
للموارد الطبيعية.وبدأت بيوت
األزيــاء الــشــهـــيــرة في إعــطــاء
اهـتـمـام أكبـر لـتـأثـير شـركـاتـها
على البـيئة وألسـاليب إنـتاجها
بــعـد أن أصــبح زبـائــنـهـم أكـثـر
اهــــتــــمــــامــــا بــــالــــبــــيــــئــــة في

اختياراتهم.
وُوزعت  13جـــــائـــــزة بــــشـــــكل
إجمالي في النسخة الثانية من
حـفل جـوائـز الـبـسـاط األخـضـر
لــــلـــمـــوضـــة والــــتي تـــرعـــاهـــا
اجلــمـعـيـة الـوطـنـيـة اإليـطـالـيـة
لــألزيــــــــــــــــــــــاء (ســي.إن.إم.آي)
ومـــــؤســـــســــــة إيـــــكـــــو-إيـــــدج
االستـشارية لـشؤون االسـتدامة
الـبـيـئـيـة الـتي أسـستـهـا لـيـفـيا
فـيرث زوجـة كـول فـيـرث الذي
قال في تـصريح( إن هـذا احلفل
الـــــذي أقــــــيم فـي دار أوبـــــرا ال
سـكـاال في ميـالنو يـعـني إمـكان
نشـر الرسالـة وإلهـام كل الناس

باريس - نواف طاقة

ـناسـبة ذكـرى ميالد الـنجـمة
الـســيـنـمـائـيـة الـفـاتـنـة رومي
شـنـايــدر بـتـاريخ  23 أيـلـول
1938 أعـــــدت صـــــحـــــيـــــفـــــة
لوفيغارو الفرنسية موضوعاً
شـــيــقـــاً عن هـــذه احلــســـنــاء
ــانــيـة األصـل مــســتــذكـرةً األ
بـعض صفـحات حـياتـها على
لـسـان زوجهـا السـابق الـنجم

الفرنسي االن ديلون. 
يـقـول ديـلـون الـذي يـقف االن
على اعـتاب  الـ 83 من عـمره
في كلماته التي اسـتذكر فيها
شنـايدر إنـهـا لو كـانت بـينـنا
اليوم الحـتفلت بعـيد ميالدها
ناسـبة التي الثـمانـ وهي ا
يـتمـنى ان تـبقى ذكـراها حـية
عجب في قلوب مـحبيهـا وا

بفنها. ت
ستـعـرض الصـحـيفـة بـدايات
شنايدر  التي كانت قد حققت
الـــشــهـــرة في سن الـــثــامـــنــة
عـشـرة عـنـدمـا مـثـلت حـلـقـات
ـــلـــكـــة ســيـــسي عن حـــيــاة ا
النـمـسـاويـة وعُـدت في حـينه
عمال ثقـافيا عرض عـلى طلبة
ــــــدارس األوروبــــــيــــــة ومن ا
بــيـنــهـا الــفـرنــسـيــة فـتــعـرف
الــفــرنـســيــون عــلى وجــهــهـا
وأحـبـوهـا وصارت تـسـريـحة
شــــعــــرهــــا الحـــقــــا مــــوضـــة

الشابات. 
تـتعـرف شـنـايـدر عـلى ديـلون
سـنـة 1958 في مــطـار أورلي
فـي ضـــواحي بــــاريس حـــيث
اســتــقـــبــلــهــا هـــنــاك الــنــجم
الــفـــرنــسي بـــبــاقــة ورد لــدى
وصـولــهــا لـتــشـاركـه بـطــولـة
) الذي تـصعد فيـلم (كريسـت
به شـنايـدر الى سلم الـشهرة.
كــان لــقــائــهــا االول بــديــلـون
عــاصــفـاً لم تــرّ فــيه شـنــايـدر
ـــغــرور ســـوى ذلك الـــشــاب ا
تـعـجـرف نـاهـيك عن حـاجز ا
الـلـغـة اذ لـم تـكن شـنـايـدر قـد
تــعـلـمت الـلــــغــة الـفـرنـســـيـة

بعد. 
لــكـن الــنــجــمــ ســرعــان مــا
يــقــعــان في حب بــعــضــهــمــا
خالل تــسـجــيل احـداث فــيـلم
) فـــيـــعــــلـــنـــان (كــــريـــســـتــــ
خــطــوبـــتــهــمــا ســنــة 1959.
تـستمـر العالقة بـينهـما حتى
سـنـة 1963 لـتــنـتـهي نــهـايـة
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اآلخـــرين).وقـــالت مـــور (إنـــهـــا
أُعـجــبـت بـالــتــزام اجلــمــيع في
صــنــاعــة األزيــاء بــاالســتــدامـة
الــبـيـئــيـة).وقـالـت بالنـشـيت (ال
ـكن لصـنـاعـة واحدة مـعـاجلة
ـــنـــاخي وقـــضـــيــة الـــتـــغـــيــر ا
ـفـردهـا. االســتـدامـة الـبـيـئـيـة 
ــوضـة وأضــافت أن صــنــاعــة ا
ـــا يـــكـــفي لـــقـــيـــادة مــــؤثـــرة 
التـغيـير).وقال رئـيس اجلمـعية
الــوطــنــيــة اإليــطـالــيــة لـألزيـاء
كــارلـو كــابـاسـا (إن االســتـدامـة
الـبـيئـيـة ال تتـعـلق فقط بـالـفراء
ولكن بتطويـر القواعد اخلاصة
ــواد الـكـيــمـاويـة بـاسـتــخـدام ا
والــتــدويــر وأســالــيب اإلنــتــاج
وظـــــروف الـــــعـــــمـل). وتـــــقــــوم
اجلـمـعيـة بـإعداد مـجـمـوعة من

اخلـــطــوط اإلرشـــاديــة الــتي 
نــشــر بــعــضــهــا بــالــفــعل عــلى

موقعها اإللكتروني.
الى ذلـك نــــقــــلـت صــــحـــــيــــفــــة

األفالم الـرومانـسيـة اذ يذهب
ديــــلـــون الى الـــقـــصـــر الـــذي
عاشت فـيه الـنجـمـة اجلمـيـلة
في الــــدائـــرة الـــبــــاريـــســـيـــة
الـثـامــنـة اثـنــاء غـيــابـهـا في
هوليود لتـمثيل احد افالمها
ويـترك لـها بـاقة ورد (بـاكارا)
بــلــون احــمـــر قــان مــائل الى
الــســواد مـع قــصــاصــة ورقـة
يـعـلن لـهـا فـيهـا انـفـصـالـهـما
لـتــنــتـهي تــلك الــعالقــة الـتي
تــــخـــلـــلـــتـــهـــا الــــكـــثـــيـــر من
الـعـواصف. يـقـول ديـلـون في
رســالــتـه تــلك الى شـــنــايــدر:
»لـــــســـــبب وجـــــيـه أجـــــدني
مضطراً الن أقول لك وداعاً. 
أرجــو ان ال تـــخـــطــئـي الــظن
بــلــون الـورود: انــهــا لــيــست
ورود ســــوداء. أعـــــيــــد إلــــيك
حـــريـــتـك ولَك ان حتـــتـــفـــظي

بقلبي.
بـيـد ان حـرارة احلب لم تـفـتر
أبـداً حـيث يقع االخـتـيار بـعد
خـمس سـنــوات عـلى  ديـلـون
لــتـمــثــيل احــد أشــهــر افالمه
ـسـبح) ويـقتـرح ديـلون ان (ا
تــشـاركه شــنــايــدر الـبــطــولـة
انـية فـتـستـجيب الـشقـراء األ
الـــتي اكــتــســبـت اجلــنــســيــة
الــفـرنـســيـة أيــضـا دون أدنى
تـردد وتــتــواصل عالقــة الـود

بينهما. 
 يـظل ديلـون واقفـاً الى جوار
شنايدر طيلة سنوات حياتها
الـقــصـيــرة ال سـيــمـا بــعـد ان
فـقــدت شـنــايـدر ابــنـهــا سـنـة
1981 حــــتـى وفـــــاتــــهـــــا في
باريس سـنة 1982 اثر نـوبة

قلبية. 
مـنـذ وفـاتـهـا لم يـتـوقف االن
ديـلـون عن الـتـعبـيـر عن حـبه
ووفـــــائه لـــــذكـــــراهــــا حـــــيث
اسـتـذكـرهـا سـنـة 2008 على
ـســرح عـنـد إلــقـائه خــشـبــة ا
ــنـحه جـائـزة كــلـمـة الــشـكـر  
(سـيزار) للـتمـثيل وعـاد سنة
2017 لــيـعـلـن في مـقــابـلـة له
مع مجلة (فانيتي فير) فيقول
إن رومي شـنايـدر كانت (حب
حــيـــاته األكــبــر  حــبه االول
احلـب االقــــوى لــــكــــنه احلب

.( األكثر حزناً
تقول اجمللة ان ديلون ال يزال
يـحـتـفـظ داخل سـتـرته أيـنـمـا
ذهب بـصــورة شـنــايـدر وهي

وت. على فراش ا

كورييري ديال سـيرا االثن عن
مـصـادر لم تكـشف عـنـها قـولـها
(إنه قد يـتم اإلعالن عن بيع دار
أزياء فـيرساتـشي اإليطـالية في
غـــضــــون ســـاعــــات).وأضـــافت
الــــصــــحـــيــــفــــة (أن دونـــاتــــيال
فـيــرسـاتــشي شـقــيـقــة مـؤسس
الـدار الـراحـل جـيـاني دعت إلى
اجــتـمــاع لــلــعــامــلـ فـي الـدار
الــثالثــاء وهــو الـيــوم الــذي قـد
يـــتم اإلعالن فـــيه رســـمـــيـــا عن
دير الصـفقـة). ودوناتـيال هي ا
الـفنـي ونائب رئـيس اجملـمـوعة
الــتي مــقــرهــا مــيالنــو.وذكــرت
الـصــحــيـفــة (أن قـيــمــة صـفــقـة
الــبــيع قــد تـــصل إلى مــلــيــاري
دوالر) .كـمـا أشـارت الـصـحـيـفة
ـشـتـري إلى (شـائـعـات عن أن ا
احملـتــمل قــد يــكــون مـجــمــوعـة
مــــايـــكـل كـــورس األمــــريـــكــــيـــة
لـلـموضـة أو شـركـة اجملـوهرات

تيفاني آند كو).
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الــــقــــانــــون بــــدعم مـن األحـــزاب
الشعبوية اليمينية والوسطية.
وطــرحت الــقـضــيـة األحــد لــنـيل
وافـقـة الشـعبـيـة بعـد أن طالب ا
حـــزب اخلـــضــــر والـــشـــبــــيـــبـــة
االشـتــراكـيـة بـإجــراء اسـتـفـتـاء.
وعارضت احلكـومة السـويسرية
ـاضي مـبادرة تـهدف في العـام ا
إلى فرض حـظـر على الـبرقع في
جـمـيع أنـحـاء الـبالد وقـالت إنه
قـاطـعات أن تـقرّر ينـبـغي علـى ا
مــــا إذا كـــانت هـــذه الـــتـــدابـــيـــر
ــتــوقع أن مــنـــاســبــة. لــكـن من ا
يـــدعى الـــنــاخـــبـــون في جـــمــيع
أنحـاء سويـسرا لـلتصـويت على
ـقبل بـعد أن بـادرة في الـعام ا ا
جمـع حزب الـشـعب السـويـسري
تشدد 100 اليميني الشعبوي ا
ألف تـوقــيع مـطـلــوبـة لـطـرح أي
قضـية عـلى االستـفتـاء كجزء من
ــبــاشـر ــقــراطي ا الــنــظــام الـد

الشهير في سويسرا.
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ــشي تــسـاعــد عـلى الــتـغــلب عـلى هل تــعـلم ان ريــاضـة ا
فاصل واالكتئاب . مرض القلب والبدانة والتهاب ا

ــشي عــلى انه ــاضي يــعــتـبــرون ا لــقــد ظل الــنــاس في ا
ريــاضــة شــعـبــيــة . امــا الــيـوم  وفـي عـصــر الــســيـارات
شي يـعـتـبر والـقطـارات ووسـائل الـنـقل السـريـعـة  فـان ا

رياضة تفيد في ترميم وجتديد كافة انحاء اجلسم .
ـشي بـشـكل منـتـظم قـد تـفيـدك في تـخـفيف ـارسة ا ان 
وزنك او تكسـبك مزيـدا من القوة والـنشـاط وتقوي من من
ترهلة وقد تساعد في الوقاية من مرض القلب عضالتك ا
 وفي تخـفيف الـم الذبـحة الـصدريـة والشـعور بـاالكتـئاب
فـاصل او قـد تـعكس الـنفـسي  وقـدتـخفف من الـتـهـاب ا
من مظاهر التقدم في السن  من الصعب ان نتصور بان
شي حتمل الينا كل هذه رياضة في في غاية البساطـة كا
الـفـوائــد. وقـد اخـذالـعــلـمـاء يـنـظــرون  الى هـذه الـريـاضـة
ـعـروفـة مــنـذ اقـدم الـعـصــور عـلى انـهـا افـضل الـبـدنــيـة ا

الرياضات  .
تـقـول الـدكــتـورة غـربـنـكـو اسـتـاذة عـلـم الـتـغـذيـة بـجـامـعـة
شي في تخفـيف الوزن  قد تكـون الرياضة ميشغان - ا
ـنـتظـمـة لـوحـدهـا خيـر اجـراء يـلـجـأ اليه لـتـخـفـيف بـدانة ا
كن القيام بها شي  هو افضل رياضة  متوسطة  وان ا
ـشي ال يـتـعب اجلـسم كـاجلـري امـا الـسـبـاحة فـهي الن ا

مفيدة ايضا لكنها حتتاج الى احواض للسباحة 
اذا نـدخل انفـسنا في هـذا التـعقيـد اليست احلـمية ولكن 

عن الطعام خير اجراء لتخفيف الوزن  ?
واجلواب هو ان القـيام بالـرياضة يعـني استمـرار النشاط
االستـقالبي  في حـ ان احلـميـة عن الـغذائـيـة تؤدي الى
تباطؤ وتـراجع  نشاط  اجلـسم وهذا يعـني تراجع وهبوط
سـتـهـلـكة لـكن الـريـاضة تـسـاعـد على كـميـة احلـريـرات ا
زيادة النشاط االستقالبي (التفاعالت الكيميائية اجلارية)
في اجلــسم  وهــذا يــحـمـل عـلى ازديــاد عــدد احلــريـرات

ستهلكة  وعلى فترة اطول من الزمن.  ا
شي هي نـوع الوزن الـذي يخـسره يـزة الهـامة فـي ا ان ا
ــادة الـدهـنــيـة في اجلـسم في ـشي (يـذيب) ا اجلـسم  فــا
ح ان احلـميـة عن بـعض االطعـمة حتـدث ايضـا ضيـاعا
في انـــســجــة اجلــسـم او في الــعــضـالت .. ان مــشــاركــة
االعـتـدال في الـطـعـام مع الـقـيـام بـالـنـشـاط الـبـدني فـوائـد
شي للقلب ..عندما تتخلص من بضعة كيلو غرامات من ا

وزنك الزائد فانك تسدي معروفا لقلبك ايضا.
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لــقــد اخــذ االطـبــاء الــنــفـســيــون يــتــحـدثــون عن الــشــعـور
ــشي في اجلــسم  كـمــا اخـذو االيــجـابي الــذي يـحــدثه ا
صاب باالكتئاب النفسي ينصحون عددا من مرضاهم ا
دة  20-30 دقيقة يوميا …اما اذا شي بهمة ونشاط و با
ـشي مـنفـردا فـامش مع صـديق لك او مع كـنت تـمل من ا
ـشي مـجـمـوعـة من اصـدقـائك . ان ا
فضال عن كـونه رياضة بـدنيـة جيدة
تع ومـسل وبـالـتالي  فهـو نـشـاط 

فهو خير العالجات.
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خـفّ اسـتــخـدام مــصــطـلـح الـطــابـور اخلــامس في كالم
الـســيــاسـيــ هــذه االيـام  وكــان شــائـعــاً أيــام احلـرب
الـبــاردة  وبـعـدهـا في كل احلــروب وفي الـعـراق شـاع
في خالل احلـرب الـعراقـيـة االيرانـيـة الـتي دامت ثمـانـية

أعوام وانتهت في 1988. 
والــطــابـور اخلــامـس تـســمــيــة جــرى إطالقــهــا في زمن
احلـرب االهلـية االسـبانـية فـي خالل التـقدم نـحو مـدريد
عبـر أربعة طـوابير وتـنبّه الـقائد الـعسكـري الى انّ هناك
طـــابـــوراً داخـل مـــدريـــد يـــعـــمل فـي اخلـــفـــاء في جـــمع

دينة وعساكرها . علومات عن أحوال ا ا
وكـان الـنـظـام الـعـراقي الـسـابق يـكـشف بـ حـ وآخر
عـن أشـخـاص عـبـر شـاشـة الـتــلـفـزيـون ويـقـول انّـهم من
حـزب الدعـوة (الـعمـيل) وهم من الـطابـور اخلـامس ضد
ولم يكن هـنـاك امـكانـيـة للـتـحقق الـعـراق لصـالح ايـران 

من صحة مايصدر ويُذاع.
يبدو إنه لم تـعد العـقليـة األمنيـة أو السيـاسية في البالد
ـنـاسب الـعـودة الى تـداول مـصـطـلح الـطـابور تـرى من ا
اخلـامس ربّـمـا انـتـفت احلـاجـة الـيه فـالـعـراق اليـعـيش
حــربــاً مع أحــد بــالــرغـم من إنّ اســمه اآلن يــتــردد في
حـروب بعـيدة وقـريـبة من الـيمن الى لـبـنان ومن سـوريا

الى البحرين.
لــكن واقع احلــال  يــتــحــدث عن اعــتــقــاد مــتــبــادل بـ
ــتـنـاحـرة في الــعـراق بـأنّ لـكل اجلــمـاعـات واالحـزاب ا

منها طابوراً لدى اآلخر.
 وأحـيانـاً نرى قـلبـاً للـمفـاهيم فـاألحزاب احلـاكمـة كلّـما
تـرى االحـتــجـاجــات قـويـة ومــؤثـرة تــعـود الى مــصـطـلح
ـندسـون  وتعـلّق علـيهم مرادف لـلطـابور اخلـامس هو ا
أســبـاب كل اخلـروقــات  بل تـصـور انّ عـالقـات الـوئـام
والروابط الرحيمة كانت ب احلكومة والشعب في أعلى

ندس . درجاتها قبل أن يظهر طابور ا
هنـاك مَن يقـول إنّ القامـوس السـياسي جامـد ومتـحجر
ويـحــتـاج الى مــجـددين لــيـلـغــوا مـصـطــلـحــاً بـالـيــاً هـنـا
ولـيـطلـقـوا مصـطلـحـاً متـعـافيـاً هـناك. وسـمـعتُ شخـصاً
ـان اجلــديـد يـقــول أنّ الـطـابـور وهـو يـرى افــتـتـاح الــبـر

اخلامس صار هو الطابور األول . 
وشــعـرت أن االمـر الــتـبس عــلى الـرجـل وصـار يـظن انّ
الـطـابـور هـو صف اجلـلـوس االول فـالـثانـي …فاخلـامس
وهـكـذا فـأردت أن أصـحح له  لـكـنه قـال لي بـكل ثـبات
:أنـا أعني مـاأقول الـطـابور اخلـامس هـو الطـابور االول

اآلن .
قلت له:اسمح لي أشرح لك.

تراصة حتت القبة: قال بحزم وهو يشير الى الرؤوس ا
هؤالء شرحوا لي كل شيء .. يكفي
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انية ذكرت مجلة (إن ستايل) األ
ـئة من مـشاكل الـبشرة أن 75 با
ترجع لـلتوتـر النـفسي واختالل
الــــتـــــوازن الـــــهـــــرمـــــوني وفق

دراسات علمية حديثة.
ـــعــــنـــيـــة وأوضـــحت اجملــــلـــة ا
بــالـصــحـة واجلــمـال أن الــتـوتـر
النفسي الـدائم يتسبب في إفراز
اجلــسم لــهــرمـون الــكــورتــيـزول
بشكل مـتزايـد وزيادة اإلفرازات
ـــواد احملــــفـــزة الـــدهــــنـــيــــة وا
لاللــتـهـابـات وتــكـون الـنــتـيـجـة
احلتـمـية ظـهـور حبـوب وبـثور
ومـواضع حــمـرة وحـكــة. وبـعـد
الـتـحـقق من أن مـشـاكل الـبـشـرة
تـــرجع إلى الـــتــوتـــر الــنـــفــسي
واسـتــبـعـاد الـعــوامل الـوراثـيـة
ـؤثــرات الـبـيــئـيـة واألمـراض وا
اجلـلـدية يـجب مـحـاربـة الـتـوتر
ــمـارسـة الــريـاضــة وتـقــنـيـات
االسترخاء مثل اليوغا والتأمل

وتمارين التنفس.


