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الطـيّار الهنـدي الذي أطلقت بـاكستان سراحه
مــؤخـراً  حتـوّل الـى مـوضع جــدل كـبــيـر بـ

اليـ في بالده  في خالل يـوم . عـشرات ا
ه الـشـكـر لبـاكـسـتان مـنهـم مَن استـنـكـر تقـد
الـتي احسـنت عالجه ومـعـامـلته وقـررت مـنحه
حـريـته فـي يـوم واحـد  ومنـهـم  وهم االغـلـبـية
رأوا فــيه شــخـصــيـة وطــنــيـة كــبـيــرة مــلـهــمـة
لألعـمـال الـفـنـيـة واإلعالنـات وربّـمـا حـتى في

طريقة تصفيف شعر شاربه وحليته.
ثـير في تصـميمه الـذي يشبه وصـار شاربه ا
فـي شـكـله مــقـود الـدراجــة شـائـعــاً لـدرجـة أن
عــدداً من الــرجــال الــهــنــود أرادوا مــحــاكــاته
وذهـــبــوا لــلــحـالقــ من اجل اســـتــســاخ ذلك

الشارب .
في الـعــراق مـنـذ سـنـوات غــزت الـلـحى وجـوه
الـــســيـــاســـيــ االسـالمــيـــ  وتــفـــنّـــنــوا في
اخـراجهـا  وسـاعـدتهم عـيـادات التـجـميل في
لـبــنــان في تــصــمــيم تــلك الــلــحى والــشـوارب
بــتــقـنــيــات الــلــيــزر. وحــ نــقــارن بــ حلــيـة
الـسـيـاسـي فالن في أيـام شـبـابه الـضـائع في
الـسـيـدة زيـنب في سـوريـا  وحلـيـته الـيوم في
السلطة نرى الفرق الهائل ماب الفقر والغنى

واحلقيقة والتصنّع .
ـثيـر انّ الـعراقـي لم يـجدوا في أي من لكن ا
ـوذجـاً يــسـتـحق الـسـيـاســيـ االسالمــيـ أ
الـتـقـلـيد فـي شكـله بـالـرغم من سـمـاعهم آالف
ــــرات  عـــلى مـــدى خـــمـــســـة عـــشـــر عـــامـــاً ا
اســـطــوانــات (الـــســيــرة اجلـــهــاديـــة) لــهم في
مــــخـــتــــلـف اخلــــطـــوب واحلــــروب والــــوقــــائع

واالحداث والفنادق.
ذلك الـطيّـار الهـندي اكـتـسب الصـفة الـوطنـية
اخلــارقــة في ســاعــات من عــمــله ومــشــاركــته
ــهـمــة واحـدة بــالـرغم من فــشـلــهـا. ســقـطت
حلـــاهم وشــواربـــهم في نـــظــر شــبـــاب اجلــيل
الـذين ذهــبـوا لـتــنـسـيق اجلــديـد  في الــعـراق 
حلـاهم كمـا يحـبـون  وكمـا يظـهرون مـخالـف
ألشكال حلى الصفوف االولى في السلطة.

ــنــضـدة مــعــمــولـة من أمــامي اآلن مــنــضـدة . ا
خــشبٍ خـدّاع  وهي تــقـوم عــلى أربـعـة أرجل .
أنــا أقـوم عــلى رجـلــ فـقط  لــذلك ال أسـتــطـيع
الــتـــحــول الى مـــنـــضــدة . قـــد يــحـــدث هــذا إن
استعنت باليدين وبالساعدين وبالزندين  فأقف
واعـ الثرد على أربـعةٍ ويصـير ظـهري مزرعـة 
وزجــاجـات الــشـرب وكـؤوس الــعـوافـي ومـرامـد

السكائر وأكواع النساء وفوائض احلروف .
سـأعـود إلى مائـدتي أُمّ أربع وأصف لـكم بعض
أثـاثـها . سـيـبـدو األمـر سـخـيـفـاً أول مـرة  لكن

تعة ستأتي بالتراكم وبالصبر اجلميل . ا
عــلـى الــســطح تـــلــمع قــارضـــة األظــافــر  وقــلم

رصاص مستل من الصف األول االبتدائي . 
ثمة دفتر تذكير تـنام ب ضفتيه خربشات أخير
الـلـيل الـتي قـد أعـود إليـهـا  أو أنـسـاهـا تـتـعتق

وتتعفّن مثل فكرة ميتة بالت عليها األيام .
عـنـدي أيـضـاً مـسـبـحـة صـغـيـرة يـوشك خـيـطـها
ـــريض أن يـــنـــقــطـع . عــلى الـــزاويـــة الــعـــلـــيــا ا
لـــلــمــنــضــدة تـــقف قــطــارة زجـــاجــيــة صــغــيــرة

أستعملها في حال أصيب اخلشم بعطب .
في زاويـة ثـانـيـة سـتـجـد تـمـثـاالً صـغـيـراً لـبـعـيـر
يــحـمل أثـقـاله  مـن دون أن يـصـنع زبـداً أبـيض

ويلوك بعض بطنه الكنز .
في دفتر الـتذكيـر اللـطيف  عثـرت على مسـبحة
سرة  وسوف باهتة من جُملٍ متصالت بحبل ا
أحــــــشــــــرهــــــا في هــــــذا الــــــنص  مـن أجل أن

نتهى . أجرجركم إلى نقطة ا
هرجُ النبيلُ يسوقُ مائدتَهُ . يكرزُ األيامَ  وحدهُ ا
ويـدخـنُ األصـدقـاءَ . إعـزفْ عــلى سُـلَّمِ الــبـهـجـة
أيــهــا الــشــقّي . ال خــيــارَ قــدّامكَ وأنتَ حــبــيسَ
الـقــفــصـ . اجلــمــهـورُ يــريـدُ اســتــعـادةَ ســعـر
الــتــذكــرة . دعْــهم يــضــحــكــون وإنْ كــانَ قــلــبُكَ

محطَّماً .
ـنـضـدة ثـمـة سـلـة زبل  تـنـام فـيـهـا جـثة حتت ا
صرصـارٍ غـبيٍّ . حتى الـلحـظـة لم تشمّ الـديدان
ـيـت . مـا تــبــقى من ســطح الــطــاولـة  رائــحــة ا
سيقع جلّهُ بباب الزائد ومنه علبة عيدان برؤوس
قـطنيـة تستـعمل لتـنظيف األذنـ  وزجاجة زيت

عاطر رائحته ستنقلك فوراً صوب مقبرة .
في الـقـسم األخـيــر من دفـتـر الـتـنــبـيه  سـتـجـد
مـجــمـوعــة كـثـيــرة من أرقـام

هواتف األصدقاء .
بعض األرقـام حمـلت أسماء
موتى ومهاجـرين  وبعضها

ظلّ يلعلع من غير دليل 
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ســعـــيــد.. أعــرف أنـــهــا صــورة
مخيفة .. لكنـني أحبها بطريقة
مــا).  يُـــذكــر أن كــنـــدة عــلــوش
وعـــــمــــــرو يـــــوسف احــــــتـــــفال
بـزفافـهـما يـنـاير  2016مرت

األولـى كـــانت في حـــفـل أســري
بـفـنـدق فـيـرمـونت نـايل سـيـتي
بالقاهرة والثـانية كانت بحفل
ع ضـــخم حـــضــره بـــاقـــة من أ
جنـوم الــوطن الـعــربي بـفــنـدق

كاتاراكت بأسوان.
ـولــودتـهـمـا و رُزق الــزوجـان 
األولى فـي شـــهــــر نــــوفــــمــــبـــر
ـاضي وأطــلــقـا عــلـيــهـا اسم ا
(حـيــاة) وتـلـقــيـا الـتــهـاني من
قــبل أصـدقــائــهــمـا مـن الـوسط

الفني.

اإلسـتـايـلست يـاسـمـ عـيسى
كياج هاد بلمسات وتزينت 
ـاكيـيـرة دنيـا صـدقي وتركت ا
شـعـرهـا مـنـسـدال في تـسـريـحة
بــســيــطــة بــلــمــســات مــصــفف
الشعر هيثم دهب. وكانت كندة
علوش قد نشرت مؤخرا صورة
حـديــثـة جــمـعــتـهــا بـطــفـلــتـهـا
(حـيـاة) ظــهـرت فـيـهــا بـإطاللـة
غريـبة حـيث بدا عـليـها احلزن
كــــمـــا كــــانـت تــــرتــــدي مالبس
بالـلـون األسود وحـرصت على

إخفاء مالمح وجه ابنتها.
كــنـــدة أرفــقت الـــصــورة الــتي
نشـرتها عـلى حسابـها اخلاص
على موقع (انستغرام) بتعليق
قالت فيه: (عيـون حزينة .. قلب
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خضعت الـفنانة الـسورية كندة
عــلـوش ألول جــلــسـة تــصــويـر
جتـمـعـهـا بابـنـتـهـا (حـيـاة) من
زوجــهـا الـفـنـان عـمـرو يـوسف
وذلـك لـــصـــالح إحـــدى اجملالت
ـــنــاســـبــة اقـــتــراب الـــفــنـــيــة 
االحـتــفـال بـعــيـد األم. الـفــنـانـة
الـســوريـة شــاركت جـمــهـورهـا
بـــصـــورة من اجلـــلـــســـة عـــلى
حــسـابــهـا اخلـاص عــلى مـوقع
(انسـتغرام) ظـهرت فـيها وهي
حتـمـل ابـنـتـها عـلـى كـتـفـها إال
أنـــهـــا حــــرصت عـــلـى إخـــفـــاء

وجهها.
و ظــهــرت  كــنــدة في اجلــلــسـة
بـإطـاللـة شــتــويـة من تــنــسـيق

الحـــــتــــوائـه عـــــلى أحـــــمــــاض
عـــــضـــــويــــــة وعـــــلى مـــــــــــادة

 . البكت
ويــســـاعــد الــزبــيـب أيــضــاً في

الوقاية من سرطان األمعاء.
©ÊU e «® l u  vKŽ d³)« WOIÐ®

وتـنــظــيم ضــغط الــدم والـدورة
الــدمـويـة لـذا يــعـد الـزبـيب من
ـهمة حلـمايـة القلب من واد ا ا
ــتــعــارف عــلــيــهــا األمــراض ا
ويـسـاعـد على تـنـظـيف األمـعاء
والـــــتــــخـــــلـص من اإلمـــــســــاك

ـــكن لـــلــــزبـــيب أن يـــقي من و
ا يحتويه من ر  مرض الزها
مــضـادات لألكـسـدة كـمـا يـذكـر
( مــوقع (بـيــسـر غــيــزونـد لــيـ
ـاني. كــمـا يــسـاعـد الــزبـيب األ
عـلى احلـد مـن الـكـولــيـسـتـرول
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نــــصح بــــاحــــثــــون فـي لــــنـــدن
بــــضــــرورة تــــنــــاول الــــزبــــيب
لالطـفـال وكـبـار الـسن عـلى حد
ســواء  والـزبـيب  مـن الـفـواكه
اجملـــفـــفــة احملـــبـــبـــة لــلـــكـــبــار
والــصــغـار كــمــا أنه يــــــــدخل
فـي إعــــــداد الـــــــكـــــــثــــــيـــــــر من
ــعـجـنـــــات والــوجـبـات الـتي ا
جتــمـع بــ الــطـــعــمــ الالذع
والـــــســـــكــــري.  ورغـم صـــــغــــر
حـــجــمـــهـــا إال أن كل حـــبــة من
الــزبـيب تــمــد اجلـسـم بـفــوائـد
عـدة إذ إن لــديـهـا الـقـدرة عـلى
ــــشـــــكالت الــــتي حـل بــــعض ا
نــتـــعـــرض لــهـــا في حـــيــاتـــنــا
الـيـومــيـة كـاإلمــسـاك واحلـمى
عالوة عـلـى فـوائـد أخـرى عـدة
ـعدنـية واد ا مـنهـا أنه غني بـا
وفـيــتـامـ (بي) الــتي تـســاعـد
عـلى تـقـويـة اجلـهـاز الـعـصبي
وبـالتـالي يـنـصح به في حاالت
الـتـعرض لـضـغـوط عصـبـية أو
اإلجـــهــاد الــبـــدني.  ويــعـــتــبــر
الــزبـيـب  بـحــسـب االطـبــاء من
ـواد الــسـحــريـة لــلـطـلــبـة في ا
فــتـــرات االخــتــبــارات ولــكــبــار
السن لقدرته على حتس أداء

خ وتقوية الذاكرة. ا

ــاء الي إليـــصـــال الـــطـــعـــام وا
.  وقـــال نـــاجـــ مـــحـــتـــمـــلـــ
ــتـــحــدث بــاسـم وكــالــة إدارة ا
الــكـوارث الــوطـنــيــة سـوتــوبـو
بورو نوغروهـو إن عدد العمال
نجم الذين كـانوا في فـتحـات ا
عـــنــــد وقـــوع الـــكــــارثـــة غـــيـــر
معروف ذلك أن الناج قدموا
أرقــــامــــا مـــتــــضــــاربــــة. وقـــال
ــتــحـــدث (الــبــعض يــقــولــون ا
ثالثــــ وخـــمــــســـ وســــتـــ
شـخصـا بل حـتى مئـة شخص
ألنه عـــنــد وقـــوع احلــادث كــان
عدد كبير في احلـفرة الرئيسية
وعــدد غــيــر مــحــدد في احلــفــر

األصغر). 
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ــــاضـي رغم جــــهــــود إنــــقـــاذ ا
حـــثـــيــثـــة ســـمــحـت حــتى اآلن
بـإخراج  19شـخـصـا عـلى قـيد
احلـيـاة وانـتـشـال جـثث تـسـعة
قــتـلـى. وتـتــعــرقل جــهــود فـرق
ـنجم الـبـحث في موقع كـارثـة ا
ــــرخـص في جــــزيــــرة غــــيــــر ا
ســوالويـــسي بــســـبب انــحــدار
األرض وعـدم اســتـقـرار الـتـربـة
والـفـتـحـات الـضـيـقـة اخلـطـيرة
للـمنـجم منذ أن تـسبب انـهيار
ـــــاضي أتــــــربـــــة الــــــثالثــــــاء ا

بالكارثة.
وقــالت الـــســلــطــات إن جــهــود
الــبــحث واإلنــقــاذ ســتــســتــمــر
أسـبــوعـا آخـر لــكـنــهـا لم تـأت
ـتــواصـلـة عـلى ذكـر اجلــهـود ا

ا شـخصـا ال زالوا عـالقـ ور
لـقوا حـتفـهم في انهـيار مـنجم
ذهب غــيــر قـــانــوني األســبــوع

جـــاكــــرتـــا-(أ ف ب)  –حـــذرت
الـسـلـطـات اإلنـدونـيـسـيـة أمس
من احتمال أن يكون نحو 100
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ـتـوسط مـقارنـة بـاجملـمـوعات ا
ـــارســة الـــتي امـــتـــنــعـت عن 
التـمرينـات كما انـخفض ضغط
الــدم االنــبــســاطي لــديــهم 3.9
ملليمتر زئبقي بفضل اليوغا.
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مارسة اليوجا شارك إما  ا
أو بـاالمـتـنـاع عن ذلك. وبـشـكل
عــــام تــــبـــــ أن ضــــغط الــــدم
ــشــاركــ االنــقـــبــاضي لـــدى ا
الذين مـارسوا الـيوجـا كان أقل
خـمس مـلـلـيـمتـرات زئـبـقـية في
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خـلـصت دراســة طـبـيــة جـديـدة
إلـى أن ضــــــــغـط الــــــــدم لـــــــدى
ـــارســون الـــبـــالـــغـــ الـــذين 
الـيـوجـا مع تـمـريـنـات الـتـنفس
واالســتـرخــاء ثالث مــرات عـلى
ا يـكون أقل األقل أسـبوعـيـا ر
من غـيــرهم. وإلجـراء الـدراسـة
حــلل الــبــاحــثــون بــيــانـات 49
جتـــربـــة شـــارك فـــيـــهـــا 3517
شخصـا معظمـهم رجال ونساء
في مــنــتــصف الــعــمــر وبــدنـاء
ويــعــانــون بــالــفــعل من ضــغط
ـرتــفع أو أوشـكــوا عـلى الــدم ا
اإلصـابـة به. وقـيـمت الـتـجـارب
األصـغـر ضـغط الـدم قـبل وبـعد
تــــكـــلــــيف بــــشــــكل عــــشـــوائي

مستحقاته). وقال (إن بنكه يقوم
دومـا بتـصـحـيح األخـطـاء حيث
تضاف إلى األنـظمة خـوارزميات
مـســاعـدة من شـأنــهـا أن حتـسن
عـمل الـذكـاء الـصـنـاعي). وصـمم
الـــروبـــوت عـــلى هـــيـــئـــة امـــرأة
بـعـيـنـ زرقـاوين تـدعى (نـيـكـا)
ويـتزامن عـمـلهـا مع عـمل مـشغل
ـــالـــيـــة وتـــمت الـــعـــمـــلـــيــــات ا
بـرمـجتـهـا كي جتـيب عن أسـئـلة
يـوجهـهـا مـشغل الـبـرنـامج وترد
عــلـى مــشـــاعـــره وتــســـتـــعــرض

مشاعرها.

االصــطـنــاعي لــتـشــمل قـطــاعـات
ـراقبة والسيارات منها معدات ا
ذاتــيــة الــقــيــادة. الى ذلك صــرح
رئـيس مـصـرف (سـيـبـر) جيـرمن
جـريف بـأن (بــنـكه خـسـر مـئـات
مالي الـدوالرات نتـيجـة أخطاء
ارتـكـبـهـا روبـوت يـعـمل بـالـذكـاء
الصـنـاعي). مـوضحـا (ان الـذكاء
الــصـنــاعي يـتــخـذ عــادة قـرارات
ـكن أن داخل أنـظـمــة كـبـيـرة و
يـؤدي خــطـأ ضـئـيـل يـتـوغل إلى
اخلـوارزمـيـة إلى آثـار مـلـمـوسة
ـليارات من حيث يـخسر الـبنك ا

تــســجــيل مــصــور مــدتـه دقــيــقـة
واحــدة بـــثــته شــيــنــخــوا.وجــاء
ــذيــعــة اجلــديــدة بــعــد تــقــد ا
تـطـويـر شـيـنـخـوا بـالـتعـاون مع
شركة سـوجو ألول مـذيع بتقـنية
الـــذكـــاء االصـــطـــنـــاعي. وكـــانت
شـيــنـخـوا قـدمت مــذيـعي أخـبـار
بتقنية الذكاء االصطناعي ظهرا
ـالبس رســـمـــيـــة فـي تـــشـــرين
الـثــاني خالل مــؤتــمـر دولي عن
اإلنترنت أقيم في مدينة ووتش
.  وتسـعى الـص بشـرق الـصـ
لتعزيز براعـتها في مجال الذكاء

{ بــكــ  –وكـــــاالت - عـــــرضت
وكــالــة أنــبــاء الــصــ اجلــديـدة
(شينـخوا) األحد مـذيعة روبوت
لألخــبــار وهي تــقــرأ خــبــرا عن
وصــــول مـــنــــدوبـــ إلـى بـــكـــ
ـاني لـلـمـشـاركـة في اجـتـمـاع بـر
ذيـعة اجلـديدة سنـوي. وتشـبه ا
اإلنـــســـان وحتــاكـي تــعـــبـــيــرات
الـوجه والـتـصرفـات الـطـبـيـعـية.
وعبـر تقـنيـة الذكـاء االصطـناعي
ـذيعـة اآللية شـ شياو ظهرت ا
ميـنغ بـشـعر قـصيـر وهي تـرتدي
ثــوبـا وردي الــلــون وقــرطـ في
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احـتـفـلت الــنـجـمـة الـتـركـيـة هـازال
كــايــا الـــشــهــيـــرة عــربـــيًــا بــاسم
(فــريــحـة) بــزفـافــهــا عـلـى الـفــنـان
واخملــرج الـتــركي عــلي الــتـاي في
حــفل ضــخم بــفــنــدق (فــيــرمــونت
كـوازار اسـطـنـبـول) حـضـره عدد

كبير من جنوم الفن األتراك.
وكـــان الالفـت خالل احلـــفل عـــدم
حــضــور صــديــقــتــهــا في الــوسط
الـفني الـنجـمة بـيرين سـات والتي
شـاركتها بـطولة مسـلسل (العشق
ــــمـــــنـــــوع) وردد الـــــبـــــعض أن ا
ـسـلـسل ـتـوتـرة في ا عالقـتـهــمـا ا

هي نفسها في الطبيعة.
هــــازال كـــــايـــــا ردت عــــلـى هــــذه
األخــبــار  خالل مــشــاركــتــهــا في
حــــفل (بـــــيــــبي شــــاور) اخلــــاص
بـالـنجـمـة سنـيـام أوزتورك مـؤكدة
أن عـدم حضـور بيـرين سات حفل
زفــافـهــا لــيس أمــر مــتــعــمــد كــمـا
أشـيع مـشـيرة إلى أن الـعـديد من
أصـدقائـها لم يـستـطيـعوا حـضور
حــفل الـزفــاف نــظــرًا النـشــغــالـهم
بــأعـمـال إال أن اإلعـالم ركـز فـقط

على عدم حضور بيرين سات.
وأضــافت هــازال كــايــا أنـهــا هي
وبــيـــرين ســـات لم يــكـن لــديـــهــمــا
الـوقت الــكـافي لـكي يــتـعـرفـا عـلى
بــعــضـــهــمـــا بــشــكـل أكــبــر خالل
عـملـهمـا سـويًا كـما أن عالقـتهـما
لــيـــست مـــثل بــطـــلــتـي مــســـلــسل

منوع).  (العشق ا
من نـاحــيـة أخـرى عُـرض لـهـازال
ــوسم الــثــاني من كــايــا مــؤخـراً ا
مـسلسل (حـكايتـنا) الذي شاركت
في بــطـولــته أمـام الــفـنـان الــتـركي

بوراك دينيز.
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