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حتدثت الفنانة اللبنانية جنوى
كــرم عن االنــتـحــار  ومـحــاولـة
عـدد من النـجوم إنـهـاء حيـاتهم
بـهذا الـشـكل ورأيـهـا حول ذلك

وموقفها منه.
جنـــــوى كـــــرم عـــــلـــــقـت عـــــلى
ـصـريـة تــصـريـحـات الـفــنـانـة ا
شـــيــرين عـــبـــدالــوهـــاب حــول
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أصـــــدرت هـــــيــــئـــــة األغـــــذيــــة
الـبـريـطـانـيـة حتـذيـراً لـشـركات
األغــــــذيــــــة مـن وجــــــود مـــــادة
كـيمـيائـية قـد تسـبب السـرطان
في  13مــنــتــجــاً تــتــراوح بــ
رقـاقــات الـبــطــاطس والـقــهـوة
الــفـــوريــة وصــوالً إلـى الــكــعك
بالزجنـبيل وبسـكويت لألطفال

والرضّع. 
وأوضــحت الـهـيــئـة في دراسـة
أنــهــا رصـدت في  13مــنــتــجـاً
مـــســتــويــات عـــالــيــة من مــادة
(األكريالمـيد) التـي تتكـون عند
حتـــمـــيص أو حتـــمــيـــر أو في
ـواد الـغـذائـيـة الـتي حتـتـوي ا
عـلى الـنــشـويـات عــنـد درجـات
حـرارة عـالـية. غـيـر أنـهـا أكدت
أن هــذا االكـــتــشــاف ال يـــشــكّل
خطـراً مبـاشرة عـلى الناس وال

مــحـاولـتـهـا االنــتـحـار أكـثـر من
كن حلظة مرة مؤكدة أن هـذه 
ضـعف عـنـد اإلنـسـان واعـتراف
شــــيـــــرين بـه شيء إنـــــســــاني.
وأضــــافـت في تـــــصــــريــــحــــات
تلفـزيونية لـ » :tv on eأنا ما
ـوضوع نحن بدعي حلـد بهذا ا
ــواجــهــة وعــدم الــهـروب والد ا
من الــشـيء نـحـن الـلـي بـنــحب

حـــاجـــة لــتـــغـــيــيـــر نـــظـــامــهم
الغذائي.

واد وأوصت الهـيئـة شركـات ا
الـغـذائــيـة بـتـقـلــيص مـسـتـوى
األكـريالمـيد في مـنـتجـاتـها ألن
االستهالك الطويل األمد لها قد
يــــزيــــد مـن خــــطــــر اإلصــــابــــة
بـــالـــســــرطـــان وكـــذلك أوصت
األسـر بــعـدم حتــمـيص اخلــبـز
ورقاقـات البـطاطس كـثيراً وأن
يـــكـــون لــــونـــهـــا فـــاحتـــاً قـــدر

اإلمكان.
وقـالت صــحــيـفــة (ديــلي مـيل)
البريطانية: إن بعض الشركات
اسـتــجـابت لـتــوصـيـة الــهـيـئـة
وقــررت تـــغــيــيـــر وصــفـــاتــهــا
الـغـذائـيـة في حـ ردت بـعض
الــشــركـات بــأن تــخــفــيف هـذه
ــــادة ســـيـــؤثــــر عـــلى جـــودة ا
منتجاتها وطـعمها. فيما اكدت

دراســات عـديـدة أهـمـيـة وجـبـة
الـفـطــور لـلـصـحــة بـشـكل عـام
ومؤخراً أظـهرت دراسة أهـمية
تــنــاول وجـــبــة فــطـــور غــنــيــة
بـالـسـعـرات احلـراريـة لـتـعـزيـز

صحة القلب.
فـقـد كشف بـاحـثـون يونـانـيون
عن وجــود عـالقــة بـــ تــنــاول
سعرة حرارية على األقل 400
في الـــــصــــبــــاح وتــــخــــفــــيض
مـسـتـوى تـراكم الـتـرسـبات في
الشـراي الـذي يعـتبـر السبب
الـــرئـــيـــسي ألمـــراض الـــقـــلب
(DW) بحسب مـا نشره موقع
الـبــريـطـانـي نـقالً (ديــلي مـيل)

البريطانية.
لـم يـحـدد الـفـريق نـوع أطـعـمـة
مــعــيــنـة يــجب تــنــاولــهــا عـلى
الفـطور غـير إنـهم أشاروا إلى
أن األجـبـان ومـنـتـجـات األلـبان

نــشـــوف الــشـيء مــثل مـــا هــو
وأكــثـر شـيء شــو بــده يــصــيـر
ـوعده وت  وت جـايه حب ا ا

راح يجي لعندك).
ــا بـــده يــجي أهال وتـــابــعـت: (
وســـهال فـــيـه نـــحن نـــعـــرف إن
مـافي مـوت فـيه انـتـقـال احلـياة
ما بدنا نعيشها كل يوم بنموت
ـا بــدنـا نــعــيــشـهــا مــرة حــتى 

واحلبوب واخلبـز هي األطعمة
الـــرئــــيـــســـيـــة الـــتـي يـــنـــصح

بتناولها على الفطور.
وقـــام بـــاحـــثـــون في جـــامـــعــة
كــابــوديــســـتــريــان فـي أثــيــنــا
بــتـقـيـيم حــوالي ألـفي شـخص
قــسـمـوا إلى ثالث مــجـمـوعـات
بـنـاءً على اسـتـهالكـهم الـيومي

من السعرات احلرارية.
 وأظــهـرت نــتـائـج الـدراسـة أن
األشـــخـــاص الـــذين تـــنـــاولــوا
وجـبـة فـطور غـنـيـة بالـسـعرات
احلراريـة (ما ال يـقل عن خُمس
احــتـــيـــاجـــهم مـن الـــســـعــرات
احلراريـة يوميـاً) قد انـخفضت
نــسـبــة تــراكم الــتــرســبـات في
الشرايـ لديهم بشـكل ملحوظ
قـارنة مـع األشخـاص الذين بـا
تناولوا وجـبة فطور مـنخفضة

السعرات احلرارية.
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ـــــوت يـــــكـــــون إجـــــا الـــــوقت
وخلصنا).

من نــــاحـــيـــة أخــــرى يـــعـــرض
لــلــفــنــانــة جنــوى كــرم حــالــيًــا
Arabs Got Tal- بـــــرنـــــامج
ent? والذي تشارك فيه كعضو
جلنة حتكيم غلى جانب كل من
اإلعالمي الـلـبـنـاني عـلي جـابر
صـري أحـمد حـلمي. والـفنـان ا
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الـكـتب الــتي ألـفــهـا أشـهـر الــكـتّـاب والــشـعـراء والــفـنـانـ
والنـقّاد والـبـاحثـ والـعلـماء  الـعـراقيـ مـنذ الـعام 2003
كتبات ونزوالً خلمس عامـاً قبله  لم يعد لهـا وجود في ا
اال كـنـوادر  فضـالً عن انـتـهاء وجـودهـا بـشـكل كـامل في
ـدن الـتي كان الـظالم يحـتلـها أربـعة كـتبـات العـامة في ا ا

أعوام.
اديـة اعادة نشر بـدع ليس في امكـاناتهم ا ورثة اولئك ا
كتبات تلك االعمال والنتاجات الفكرية والعلمية  كما ان ا
العـامـة ليـست مـكـاناً فـسـيحـاً لـتعـريف الـعراقـيـ بالـنـتاج
اضـية  وال يقصـدها االّ بعض الـباحث الواسع للعـقود ا

ضطرين . اجلامعي ا
ـســأالــة لـيــست ســهـلــة والبــدّ من مــنـهــاج عــمل وخـطط وا
ـراكز وموازنـات معـقـولة في وزارة الـثقـافـة واجلامـعات وا
الثقافية إلعادة نشر منتخبات بارزة يحتاج هذا اجليل الى
ـتـابـعـتهـا  مع قـراءتهـا كـمـا كـان اجلـيل الـسـابق يـتـلـهف 
ادراكنا لـلفارق بـ اندفـاع جيلـ للـقراءة بسـبب ما حدث
من حروب ونزوحـات وتهجـير وسـفك دماء وبطـالة  فضالً
عن انسـحاق اجليل أمـام هجـمات الـتكـنولـوجيا الـالهية به

همة . عرفي االساسية ا بعيداً عن مصادر التكوين ا
انـــني ال أرمي الـى اعـــادة طـــبــاعـــة الـــكـــتـب ذات االبـــعــاد
تعب أو اخلالفية واالنقسـامية التي ال يـحتملهـا اجملتمع  ا
ـتـهـافت االن في الـبـلـد الـذي أوهـنـته ـشـهـد الـسـيـاسي ا ا
شرقة عوامل كثيرة  لـكن أدعو الى استذكار االبـداعات ا
واالحتفـاء بأصحـابها اذا كـانوا على قـيد احليـاة  كما انّ
ذلك االرث هو جزء من الذاكرة اجلمعـية للبلد والناس وال

كن أن ينفصل عنه .
في االطار نـفسه البـد أن تـراجع اجلامـعات الـعـراقيـة تلك
التوصيات التي كـانت تضعها عنـد منح درجات الدكتوراه
في ترشيح االطاريح للـطباعة  بغيـة إعمام الفائـدة العلمية
 وانّ أيــاً من تــلـك الــتــوصــيــات لم يـــر الــنــور  من خالل

باشر أو تعضيد النشر اخلاص . النشر ا
الكـتـاب الـعراقي واجـهـة جلـيل وجـزء من االنتـمـاء الـوطني

البد من العناية به وبأصحابه 
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طلقة
الطلقةُ التي قاءها مسدس القاتل
صادفت في طريقها إلى الضحية

سـيـاسـيـاً زائـفـاً لـصّـا محـتـرفـاً مـخـبـراً سـرّيـا ثـريّاً
جــشــعـاً رجل دين دجّــاالً مــنـافــقـاً نــصّـابــا قـوّاداً
ّـاماً متمـلقاً حقـيراً سفيـهاً واشياً خائـناً كذّاباً 
وضـيـعـاً حـقــوداً حـسـوداً مـحـتـاالً مـزوّرا وزيـرا ً

?.. رئيساً
وت عنهم جميعاً غضَّتْ طرف ا

وظلَّتْ تُصفرُ بجمرتها
حتى استقرَّتْ في قلب الشاعر.?

القاتل
القاتل الذي يطارد الضحية

ســحقَ بــحــذائـه الــثــقــيـل عــلى الــورد الـــعــصــافــيــر
الــفــراشـــات الــنــدى األغــاني الــقـــصــائــد الــكــتب
ــاء احلــقــائـب الــطــعــام ســجـــادة الــصالة عــبّــوة ا
عاق زجاجة الدواء عباءة الفاكهة الطفل العجوز ا
ـرأة عقـال الـرجل الـطـيـور عـربـة بـائع جـوَّال آنـية ا
عـصـيـر الـبـرتقـال الـصـور الـشـمـوع الـبـخـور آيات
مباركة أشرطة األفالم اجملالت االبتهاالت العشب
الــلـــوحــات األعــمى أدوات الـــزيــنــة; الــقـــطَّــة قــفص
األرانب أواني الصفـيح أصص الزهور…لـكنهُ تخطَّى

كوم القمامة; حتى ال يسحق نفسه.
سجع الصعاليك

ْ عشرةُ صعاليك شُبّانٍ دخلوا احلانة مُتلهف
األوّلُ شربَ حدَّ الثمالة

ْ وراحَ يُطلقُ األن
الثاني بدأ يُغنّي

ْ حتى أبكى اجلالس
الثالث من حزنهِ

ْ أفرغ علبة التدخ
ٍ دامعةٍ الرابع ظلَّ يرقبُ بع

امرأةً ثكلى تشحذ قوتها من العابرينْ
اخلامس أخذَ يقلّبُ جريدةً كلُّ صفحاتها

ْ واطن عن شكاوى ا
السادس أمضى الوقتَ

يتكلَّمُ من هاتفهِ مع عاشقةٍ في العشرينْ
السابع شرب خمرتهُ على عجلٍ

ْ راهق وأنصرف لبيعَ حبوبٍ مخدّرةٍ على ا
الثامن في كأسه الثانية

اشتاق لسماع أغنية فؤاد سالم وتسافرينْ
التاسع تشاجر مع النادل

?! ألنه أضاف على احلساب خمسة وعشرينْ
العاشر انشغل بكتابة هذه القصيدة

رغم ضجيج اخملمورينْ
ثُمَّ غادروا احلانة لاللتحاق

بتظاهرةٍ ستنطلقُ بعد ساعةٍ ?
حتت نصب الثائرينْ

ضِدَّ الساسة الفاسدينْ
وح جنَّ الليل

ناموا في حديقة األمة
. نهوب وهم يسمعون أن بالد ا
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hassanalnawwab@yahoo.com
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كــانت جلــنــة حتــكــيم بــرنــامج
Arabs Got ــواهب اكــتـــشـــاف ا
Talent? على موعد مع مفاجأة
في حـلــقـة الــسـبت  وذلـك بـعـد
ظهـور فتـاة في السـادسة عـشر
ــــســـرح من عــــمــــرهــــا عــــلـى ا
ــواهب لــتــخــوض مــســابـقــة ا

بفقرة غنائية.
ــفــاجــأة عــنـدمــا طــلب بــدأت ا
ــتـســابــقـة أحــمـد حــلــمي من ا
الشـابة التي تـدعى سنـاء نبيل
أن تــخـبــرهم عن تـاريــخـهـا مع
الـغنـاء فـكانت إجـابتـهـا بأنـها
من عائلة فنية حيث أنها تكون
ــصـــريــة ـــطــربـــة ا حــفـــيــدة ا
الــراحـلــة الـكــبـيــرة أم كـلــثـوم
وهــنــا ظـــهــرت الــدهــشــة عــلى
وجـوه اجلـميع وخـاصـة أحـمد

حلمي.
ـتـسـابقـة سـنـاء نـبـيل وقـالـت ا
ها لـنفسـها للـجنة خالل تقـد
الـتــحـكـيم إن كـوكب الـشـرق أم
كلثـوم تكون شـقيقـة جدتها من
األم وأنـهــا تـعــتـبــر أم كـلــثـوم

قدوتها في احلياة.
ـطربـة الشـابـة أوضحت أنـها ا
بــــــدأت الــــــغــــــــــنــــــاء فـي سن
الــتــاســعــة من خالل احلــفالت
ـــــدرســـــيــــــة ثم تـــــدربـت مع ا
ايـستـرو سلـيم سحاب وهي ا
ـوسيقى ـعهد ا حالـيًا طالـبة 

العربية.
تـسابقة سـناء نبيل وجنحت ا
أن تـؤكـد بـصـوتــهـا أنـهـا فـعال
حفيدة كـوكب الشرق وأجبرت
جلــنـة الـتـحـكـيم عـلى الـوقـوف

لها ويصفقوا جميعا.
بدوره قام الفنـان أحمد حلمي
ـعـجـبـ بـصـوت سـناء أكـثـر ا
نـحها ”البـاز الذهبي“ نبـيل 
لـيــعـبـر لــهـا عن شــدة إعـجـابه

بصوتها.
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حـذرت دراسة طـبيـة حديـثة
مـن احـتـواء الــشـيــشـة عـلى
مــــــواد أكـــــثــــــر ضــــــررا من
الـســجـائـر.. مـشـيـرة إلى أن
األشـخــاص الـذين يـنـظـرون
إلى الـشــيـشــة كـبـديـل أكـثـر
أمـنا لـلسـجائـر قد يـشعرون
بــخــيــبـــة أمل من الــنــتــائج
األخــيـرة الــتي  الــتـوصل
إلــيـــهــا. أفـــادت الــدراســة –
الــــتي نـــشـــرت فـي مـــجـــلـــة
أن الشخص -«سيركوليشن»
دة 30 الذي يـدخن الشيـشة 
دقــيـقــة أو أكــثـر ســيــمـتص
مــواد كـــيــمــيـــائــيـــة ســامــة
ــعـدالت أعــلى من تــدخـ
ـــدة الـــســـجـــائـــر لـــنـــفس ا
الــزمــنــيـــة لــيــقـع فــريــســة

ـواد الـكـيـمـيـائـيـة ألضـرار ا
خـاصــة عـلى صــحـة الــقـلب
واألوعــيــة الــدمــويــة. وقــال
مدير ?«أروني باتناجار»
مــركــز جــامــعــة »لــويــفــيل«
لـلـسـكـر والـسـمـنة: »توصي
جـمــعـيـة الــقـلب األمـريــكـيـة
بـــضـــرورة جتـــنب تـــدخـــ
الـــــــتــــــبـغ بــــــأي شــــــكـل من
األشـــكــال حـــيث يــحـــتــوي
دخــان الـشــيـشــة عـلى مـواد
ـــدخن.« ضـــارة بــــصـــحـــة ا
ووفــقــا لـــلــدراســة فــإن مــا
يقرب من  % 14من البـالغ
األمــريـكـيــ الـذين تـتـراوح
أعمارهم ماب  24 – 18عاما
قـــد أبــــلـــغــــوا عن تــــدخـــ

الشيشة.
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احـتـفلت الـيـابانـيـة ك تـانـاكا
بــلـقب (عـمـادة اإلنــسـانـيـة) في
دار لـلــتـقـاعـد حـيث تـعـيش في

غرب اليابان.
وأعــلن كـتـاب غــيـنـيس لألرقـام
الـــقــيــاســيـــة يــوم الــســبـــت 9
ــــرأة مـــارس  2019أن هــــذه ا
الـبـالـغـة من الـعـمـر 116 عـاما
هـي أكـــبـــر شـــخـص حـــيـــاً في
العالم. ك تاناكا التي درست

الـريــاضـيــات ومــارست مـهــنـة
الـرسـم اخلـطي عـنـدمـا سُـئـلت
عن أسـعـد حلـظـة فـي حـيـاتـها

أجابت (اآلن).
وتــشــتــهــر الــيــابــان بــاحلــيـاة
الــطــويــلــة لــســكــانــهــا وكــانت
موطناً لكـثير من العمداء وفق
.(francebleu) مــــــــــــــــــــــوقــع
وبـحــسب مــوسـوعــة غـيــنـيس
لـألرقــام الـــقــيـــاســيـــة ال يــزال
الــفـرنـسي جـان كـالـيـنت الـذي
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تـــوفي الــعــام 1997 عن عـــمــر
يوماً يحتفظ 164عاماً و 122
بـالــرقم الـقــيـاسي ألطــول عـمـر

. رسمي لدى كال اجلنس
وقــد شـكك الــبـاحــثـون الـروس
في اآلونـــة األخــيـــرة في عـــمــر
ـعـمر الـفـرنـسي لكن من دون ا
تــقــد دلــيل اقـنــاع لــلــخــبـراء
الــفــرنــســـيــ الــذين بــدورهم
أجــــروا حتـــــقــــيــــقـــــا في هــــذا

وضوع. ا


