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السـعوديـة دولـة نفـطيـة كـبيـرة وذات ثقـل نوعي الفت  لـها
ي غـيـر مـتـاح لـكـثـير من اسـتثـمـارات وعـمق اسالمي وعـا
ـــنــطـــقـــة غــيـــر انـــهــا التـــقف عـــنـــد حــد الـــتـــعــاون دول ا
االستـراتيـجي االمريـكي الذي مـهمـا كان كـبيـراً فإنّ هـناك
كن أن توضع في طريقه مع أية عوقات الـتي  كثيراً من ا
ادارة أمريـكـية مـقـبلـة إذا حدثـت مفـاجـآت أو حتوالت غـير

محسوبة .
كن في منظـار التعدديـة في التعـاطي الدولي واالنـفتاح  
أن نـقرأ زيـارة مـتـصـلـة لـولي الـعهـد الـسـعـودي مـحـمد بن
سلـمان الى الـعـمالـقة االسـيـوي الـثالثة بـاكـستـان والهـند

والص .
مكن االستثـمارات الـكبيـرة في هذا اجملـال اآلسيـوي من ا
ـنهـاج جـديد من الـتـعامل في أن تبـني حتـالفـات وتـؤسس 
قـضـايـا اسـتـراتـيـجـيــة  سـاحـتـهـا غـالـبـاً الـشـرق األوسط
واخلـــلـــيج  وسط حـــالـــة من عـــدم االســـتـــقـــرار  وكـــذلك
الغـموض في أوضـاع بلـدان السيـما بـعد قـرار االنسـحاب
االمــريـــكي من ســوريـــا واعــادة االنـــتــشــار فـي الــعــراق 
واجـهة ـنـطقـة والتـحـفز الـتـركي  والتـرسيـخ الروسي في ا
لف الكـردي ماب حـدودها وسوريا من نوع مختـلف مع ا

والعراق.
اذا كـانت الـسـعـوديـة بـهذا الـوضـع االعتـبـاري  تـعـمل لـيل
ا نهـار على فـتح االبواب نـحو الـشرق والـعمق االسـيوي 
شاريع يحقق لها ضمانات تتيـحها التعددية في مصادر ا
واالسـتثـمـارات والـتـسـلـيح  فـإنّ بلـداً نـفـطـيـاً مـثل الـعراق
بـحـاجـة إلعـادة بـنــائه من شـمـاله الى جــنـوبه وعـلى جـمـيع
االصـعـدة مـن مـصـانع الــثـروات الــوطـنـيــة الى حـد تــبـلـيط
مـدعـو ألن يعـيـد سـياسـاته اخلـارجـية كـلـياً وأن الشـوارع 
ينقّي نـفسه من وضع الـتفـاهات الـسياسـية الـغارق فـيها 
بحثاً عن حتـالفات البـناء االقتصـادي الشامل مع العـمالقة

. اآلسيوي  وفق مبدأ مصالح العراق أوالً

1 
شهداني  على ذكر ويومَ جاء الكرخيُّ أكرم عبـد الرزاق ا
ساحـة (الـتـحريـات) بـبـغداد  فـزّت ذاكـرتي وطـارت صوب
سـرّة شارع ( (52حيث دكـان أخي جـواد الـذي تـخصص
ـواد التمـوينـية  ثم حتـول الى مطـعم لبـيع لفّـات الفالفل با
ـنـقـوعة بـسـائل العـمـبـة الطـيـبة  وكـان الـزبائن الضـخـمة ا
ـصـري الـفـقـراء الطـيـبـ الذيـن كانـوا يـبدأون جلّـهم من ا
ؤلـفة  أمام صباح كـمال الـرزق  وهم ينـزرعون بـاالالف ا
ــواطـنـ الــعـرب الــرحـيــمـة الـتي بـنــايـة شـؤون وشــجـون ا
تمـنـحهم اإلقـامـات والتـساهـيل بـغيـر حـساب  حـتى بـلغت
ـالي  قـبل أن تـمـطـر على الـبالد زخـات قـاتـلة أعدادهم ا

من سخام حمل التسعينات السود .
2

بيَ حاجة قوية كي أجلس ثانيةً فوق تنَكَةٍ راسخة عند عتبة
سـمى (جـامـخـانة الـصـور) بـيـسار ـيت ا ـسـتـطـيل ا هذا ا
سينـما بابل اجلـميلـة  وقدّامي عـربانة الـكرزات والسـكائر
ــتــاح كــان (نــحن ال نـزرع ونــسـاتل بــيت بُــنّــيــة  والــفـلم ا
ـسـتـطــيل كـان عـادل الــبـواب  يـشـتل الـشـوك). في هــذا ا
صور شـادية وحـلـيم وفريـد وفاتن ومـاجـدة وسهـير ونـادية
ورشدي وكمـال وميـرفت وناهـد وعادل ادهم واحـمد رمزي
ــلـيـجي  ـهــنـدس ومـر فــخـر الـدين  ومــحـمـود ا وفـؤاد ا
وايستوود وترانس هيل وبود سبـنسر والن ديلون وصوفيا
لورين وكاترين دينوف  واسـبوع الفلم السوفـيتي الكبير .
أيام رائـعـات مدهـشات ذهـ خـفافـاً عـلى القـلب ولم يـعدنَ

حتى اآلن .
3

أمّا سـيّـد رسول فـكـان دكانه يـخـتفي بـنـهايـة بـنايـة سـينـما
ؤدي الى البتاوي النصر بشارع السعدون  في الزقاق ا
والذي سـتراه عـلى يسـارك إن كنت قـادماً من جـهة سـاحة

النصر .
ـعـلم مـحـمـد رضـا  وكـان هـو كـائن رائع ضـحـاك يـشـبه ا
يـقــسم وقــته الــطــويل عــلى مـســألــتــ  األولى في الــطـبخ
والنفخ والبيـع  والثانية في رمـي زار الطاولي والرهان مع
أخي األكـبـر جــواد صـاحب مـطــعم سـيــنـمـا بـابـل وقـتـهـا 
وثـالـثـهم الـفـلـسـطـيــني الـرائع أبـو جـورج  صـاحب مـطـعم

اكسبريس فلسط بيسار سينما النصر .
من مأكـوالت الـسيـد اللـذيـذة كانت
ن ال سندويجة العروق  والعروق 
يــعــرفــهــا  هي الــوريث الــشــرعي
طوّر لكـباب الطـاوة  الذي طعمه ا
من طـــعـم شـــيـــلــــة األم ووجـــهـــهـــا

الرحيم البهيّ .
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بــعــد غـــيــاب طــويل عن اإلعالم
والوسط الفني واعتزال التمثيل
ــصــريــة  كــشــفت الـــفــنــانـــة ا
عـتزلـة شيـرين سيف الـنصر ا
عــدداً من تــفــاصـــيل حــيــاتــهــا
اخلـاصـة ومـوقـفـهـا من الـعـودة

للتمثيل.  
وقالت في تصريحات صحفية
إنـهـا مـوجـودة حـالـيًـا في لـنـدن
لزيـارة شـقيـقتـهـا وسوف تـعود
إلى مــصــر قــريــبًــا. وأضــافت
أنهـا ال تـفكـر حالـيًا في الـعودة
لـلــفن وإن كـانت الــفـكـرة واردة
لـــــكـن بـــــعـــــد أن جتـــــد الـــــدور
ــنـــاسب الــذي يـــعــيــــــــــدهــا ا

للفن.  
وعن الـصـورة الـتي  تـداولـها
عــــــــلـى مـــــــواقـع الـــــــتــــــــواصل
االجـــتــمـــاعي لــهـــا مع زوجــهــا
الـسابق الـدكـتـور رائف الـفقي
وانـتـشـار أخـبـار حـول عـودتـها
لـه أكــــدت أن هــــذه الــــصــــورة
ـة وأنـهـا مــنـذ مـطــلـقـهـا لم قــد
تـفكـر في الـرجـوع إلى طـليـقـها
وال تفكـر في الزواج ثـانيةً وأن
كـل األخـــبــــار الــــتي تـــرددت ال

تمت للحقيقة بصلة.  
وكان أخر عمل فني شاركت به
شيـرين سـيف النـصـر هو فـيلم
(أمير الظالم) مع الفنان عادل
إمــــام وكــــان ذلـك عـــام .2002
ويـــعـــد مـن أجنح األدوار الـــتي
أدتــهـا شــيــرين سـيـف الـنــصـر
مــســلـسـل (ومن الــذي ال يـحب
فـــاطـــمـــة) والـــذي قــــدمـــته مع
الفنـان أحمد عـبدالعـزيز وكان
في بـدايتـهـا الـفنـيـة وعرض في

عام .1993
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ـتعـلـق بـالـشحـن والـبـيـانات ا
سيواصل آيـفون االعتـماد على
مـــوصل (اليـــتــــنـــيـــنغ) عـــوض
االعتماد على منفذ (يو إس بي
سي) الذي يـتيح للـمستـخدم
أن يـشـحـنـوا هــواتـفـهم بـشـكل

أسرع.

وســريع بـــاإلنــتـــرنت من خالل
خـــاصـــيـــة الـــنـــطـــاق الـــفـــائق
الــعـرض ألجـل ضـمـان حتــمـيل
ثــنــائي بــشــبــكــة الـ(واي فـاي)
ــسـتــخـدم قـادرا حـتى يــكـون ا
عـلى تــنـزيل أكـثـر من شيء في
الـــوقت نـــفـــسـه. وفي اجلـــانب
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كــشف مــصــدر تــقــني مــطــلع 
ـــرتـــقــبـــة في ــزايـــا ا بــعـض ا
هــواتف (آيـفـون) الــذكـيـة الـتي
ســتــطــرحــهــا شــركــة (أبل) في
وقت الحـق من الــعــام اجلـاري.
و الـــــــــكــــــــشـف عن بـــــــــعض
الـــتـــفـــاصـــيل من قـــبل احملـــلل
الرقمي م غشي كيو وسبق
ــــــصــــــدر أن ســـــرب لـــــهــــــذا ا
معلومات صحيحة بشأن حجم
ومــــزايـــا هــــواتف آيــــفـــون في
 2018إلى جــانب مـــعــلــومــات
أخـرى. وبـحـسب مـا نقـل موقع
عروف صدر ا (ذا فيرج) عن ا
فـإن (أبل) سـتقـوم بـطـرح ثالثة
هـــواتف من آيـــفــون في 2019
وسط تــوقـعـات بـأن يـضم أحـد

األجهزة الذكية  3كاميرات.
ــــصـــدر أن هــــواتف وأوضح ا
آيـفـون سـتـحـافظ عـلى الـنـتـوء
وحـجـم الـشــاشـة مــضـيــفـا أن
أحـد األجــهـزة ســيـعــتـمــد عـلى
شاشـة (إل سي دي) الـرخيـصة
عوض شاشة (أوليد) لكن هذه
الـــهــواتف ســتــشــهــد تــعــزيــزا
خلـاصــيــة الـتــعــرف عن طـريق
الـوجه. فضال عن ذلك سـتـقوم
شــركـــة (أبل) بــتــعـــزيــز كل من
الـبطـارية فـي هواتف (آيـفون)
أمــا غــطـــاء الــهـــاتف فــســـيــتم
ـا يـعــرف بـالـزجـاج تـدعـيــمه 
سـنـفر  Frosted Glassعلى ا
غــرار هـاتف بــيـكـسل  .3وعـلى
صــعـيـد آخــر سـتـحـرص (أبل)
عـــلى ضـــمـــان اتـــصــال ســـلس

وكـــــبـــــد احلــــيـــــوانـــــات.  أمــــا
األحـمـاض الـدهـنـيـة أومـيـغـا 3
فتتـمثل مصادرهـا الغذائية في
اجلــوز عــ اجلــمل وأســمـاك
الـســلـمـون والـسـردين.  وأشـار
زايــــتس إلى أن الــــصــــداع قـــد
يــرجع إلى الـتـغـذيـة اخلـاطـئـة
أي اإلكثار من األغذية احملتوية
عـلى الـسكـر والـدقـيق األبيض
الـــتـي تـــتــــســــبب في ارتــــفـــاع
وانـخـفــاض نـسـبـة الــسـكـر في
الـدم بــسـرعـة مــا يـتــسـبب في
الــشــعــور بــالــصــداع والـدوار

وضعف التركيز.

اني فيما قال خبـير التغذية األ
هـــارالــــد زايـــتس إن الـــصـــداع
ـســتـمــر قـد يــرجع إلى نـقص ا
بـعض الـعـنـاصـر الـغـذائـيـة في
ــغــنــيــســيــوم اجلــسم وهي ا
وفـــيــتــامــ  B2ريــبــوفالفــ

واألحماض الـدهنيـة أوميغا .3
ـــصـــادر وأوضح زايـــتـس أن ا
الـغـذائيـة للـمـغنـيسـيـوم تتـمثل
في اخلـــــضــــروات الـــــورقــــيــــة
ـــــكـــــســـــرات اخلـــــضــــــراء وا
والــبــذور والــفــاصـولــيــاء في
حـ يــوجــد فـيــتــامـ  B2في
الــبـروكـلي والــلـوز والـبـيض

جلروح. وللـحد أيضـاً من خطر
اجلــــــروح تــــــنــــــصح هــــــوبـــــر
ــاء الــدافئ بـدل بــاســتـعــمــال ا
ــاء الــدافئ الــبـارد إذ يــعــمل ا
ــســام ومن ثم عــلـى تـوســيع ا
ـــكن حالقـــة الـــذقن بـــصــورة
أفـــضل.  وبـــعــد حـالقــة الـــذقن
تـــنــصـح هــوبـــر بـــاســـتـــخــدام
After Shave مــسـتــحـضـرات
مع البشرة احلـساسة في ح
ات مع يُـفضل اسـتخـدام الكـر
الـــبــشـــرة اجلـــافـــة عـــلـــمــاً أن
مــســتــحــضــرات اجلل تــتــمــتع
بـتــأثـيــر لـطــيف عـلى الــبـشـرة.
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أوصت خـــبـــيــــرة الـــتـــجـــمـــيل
ـانـية بـريـغيت هـوبـر الرجل األ
بحالقة ذقنه صباحاً على معدة
فـارغـة لـلـحـد من خـطـر تـعـرض
الــبــشــرة جلــروح . وأوضــحت
هـوبــر أن الـبــشـرة تــصـبح أقل
مــرونــة وأكـثــر حــســاســيـة في
وقت الحق مـن الـــيـــوم وبـــعــد
تــنـاول وجــبــة اإلفـطــار يــرتـفع
مـعــدل ضـربـات الــقـلب بــسـبب
نشاط اجلـهاز الهضـمي فيزيد
تـدفق الدم في الـبـشرة ومن ثم
يـرتــفع خـطـر تــعـرض الــبـشـرة
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أفـادت مجلـة (فيديـو) بأن دقة شـاشة التـلفزيـون تلعب
دوراً مـهـمــاً في حتـديـد مـسـافــة اجلـلـوس إلى جـانب

حجم الشاشة.
ـانية أنه يـتم حساب احلد األدنى وأوضـحت اجمللة األ
لـلمسافـة ب الع والـتلفـزيون بضرب حـجم الشاشة
في  1.5بــــالـــنـــســـبـــة لـألجـــهـــزة ذات دقـــة الـــوضـــوح

3840× 2160بيكسل.

وبـالــنـسـبـة لألجــهـزة ذات دقـة الـوضـوح 1920×1080
ـثل حـاصل بـيـكـسل بضـرب حـجم الـشـاشة في  3و

الضرب مسافة اجللوس بالسنتيمترات.
فـإذا كان التلفزيون بدقة وضوح  Full HDمثالً ويبلغ
ـشـاهـد ـسـافـة بـ ا قُــطـر شـاشـته  65بـوصـة فــإن ا
والــشـــاشــة ال يــجـب أن تــقل عن  2.40مــتــر في حـ
ـسـافـة عن  1.20مـتـر مع جـهـاز يـنـبـغي أال تـقل هـذه ا

 UHDمن احلجم نفسه.
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صريـة شويكار عرضت الـفنانـة ا
تــفــاصــيـل جــديــدة عن حــالــتــهــا
الــصــحــيــة والــتـي تــســبــبت في
ابــتــعـادهــا عن االضــواء مـنــذ مـا

يزيد عن  7سنوات.
شـــويـــكـــار قـــالت إن صـــحـــتـــهـــا
أصـبـحت أفـضل وهـي حتمـد الـله
عـلى كل شيء مــشـيــرة إلى أنـهـا
فــكــرت أن تــســافــر خــارج مــصــر
للعالج ولـكنها عـرفت أن مرضها
ال عالج لـه خــــــــارج مـــــــصـــــــر أو
صـرية حتدتت داخلـها. الـفنانـة ا
عن حـيـاتـها احلـالـية وقـالت إنـها
ـنـزل تـســتـمــتع بـاجلـلــوس في ا
وحتـاول أن تتـغـلب علـى وحدتـها
من خالل قـــراءة الــكـــتب وقــراءة
الـــــقــــرآن الــــكـــــر ومــــشــــاهــــدة

التليفزيون.
شويكار قالت في حوار مع مجلة

t  ÃöŽô w{d  ∫—UJ¹uý
لهـا إنها حتب ان جتـلس وحدها
لسـاعات مـستمـتعة بـقراءة رواية
لـــنـــجـــيب مــــحـــفـــوظ أو يـــوسف
الـســبــاعي كـمــا أنــهـا تــسـتــعـ
بامـرأة تـأتي خلـدمـتـهـا رغم أنـها
حتـب أن تـــــــــــــفـــــــــــــعـل كـل شـيء
بــنـفــسـهــا.جنـمــة الـزمن اجلــمـيل
قالت إنـهـا تتـابع األعـمـال الفـنـية
اجلديدة من وقت إلى آخر وحتب
الـفنـانة أميـنة خـليل وأسـماء أبو
الـيـزيـد ولــكـنـهـا مـازالت تـرى أن
جـمـال جنـمـات الـزمن اجلـمـيل لن
يـتـكـرر مثل الـفـنـانـة نـاديـة لـطفي

ومديحة يسري وحتية كاريوكا.
يُــذكـــر أن شــويـــكــار ســـقــطت في
ـــنـــزل مــنـــذ أعـــوام وعـــانت من ا
كسور في عظام احلوض والفخذ
ومــــازالـت جتــــد صـــــعــــوبـــــة في
احلــركــة وال تـظــهــر في األعــمـال

الفنية أو البرامج.
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