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- وكــــاالت - يــــقــــدم { بــــكــــ
احلـالق الـصــيــني وانغ جــيـان
قيم في إقليم فنغ ( 39عاما) ا
شــاوشــيـنغ فـي شـرق الــصـ

قــصــات شـــعــر غــيـــر مــألــوفــة
لــزبـــائــنه حــيـث يــرسم وجــوه
ــشــاهــيــر عــلى رؤوســهم من ا
اخلـلف. ويــسـتـطـيع وانغ رسم
وجه أي شخصية مشهورة من
الــزعـيم الـصــيـني الـراحل مـاو
تــــسي تــــونغ والــــكــــولـــونــــيل
ســـانــدرز مـــؤسـس ســـلـــســـلــة
مـــطـــاعم كـــنــتـــاكي إلـى جنــوم

السـينـما مـثل بروس لي وجان
ريــنــو.واســتــلــهم وانغ فــكــرته
بـعـدمـا شـاهـد مقـطـعـا مـصورا
ـصـفف الـشـعر عـلى اإلنـتـرنت 
األمـريـكي الـشهـيـر روب فـيريل
ــشـاهــيـر الـذي يــرسم وجـوه ا
عــلى فـروة رأس زبــائـنه. وقـرر
. وانغ مــــحـــاكـــاته في الـــصـــ
وذاع صـيت وانـغ بـعـدمـا جنح
في نــحت أول وجـه عـلـى فـروة
الــــــرأس في عــــــام .2015وزاد
اإلقـبـال عـلـيه حـتى أن الـزبائن
يـــــأتـــــون من أقـــــالـــــيـم ومــــدن
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توجت اجلزائـرية سمـارة يحيى
بـلـقب مـلكـة جـمـال الـعرب 2019
صرية في حفل أقيم بالعاصمة ا

القاهرة.
وتـقدمت سـمارة بـالشـكر للـشعب
اجلزائري وذلك من خالل منشور
في صـفـحـتـهــا الـشـخـصـيـة عـلى
(إنـسـتـغـرام) قـائـلـة: (أنـا فـخورة
سرح جدا أنني وقفت على هذا ا
في مسـابقـة بهـذا احلجم ألشرف

بلدي الغالي اجلزائر).
وتـابعت سـمـارة البـالـغة عـشرين
عـامــاً : (شـكــرا وألف شـكــرا لـكل
من ســانـدني وفــرح لي من أبـنـاء
بـلــدي. دمــتم لي والــله يــفــرحـكم
واحــــد واحــــد). ونـــــشــــر مــــوقع
سابقة الرسمي على (فيسبوك) ا
عـددا من الـصور اخلـاصـة بـحفل
التتويج الذي جرى اجلمعة مع
مـــنـــشــور: ( تـــتـــويج األمـــيــرة
سـمارة بـلقب مـلـكة جـمال الـعرب
2019 على ضـفاف الـنيل والتي
مــثــلت دولـة اجلــزائــر في احلـفل

النهائي.. مبروك للجزائر).
ــشـــاركــات في وتـــضم قـــائــمـــة ا
نـافسـات على الـلقب فـتيات من ا
22 دولـــة عــربـــيـــة يـــتـــنــافـــسن
الخـتـيــار فـائـزة واحــدة حتـددهـا

جلنة التحكيم.
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مـجـاورة خـصـيـصـا لـلـحـصول
ـــيـــز لــوجـه أحــد عـــلى رسم 
شاهـير من ابتـكار وانغ.وقال ا
وانغ في تـصـريح (إنه نـوع من
الــــــفن يـــــنــــــبع مـن احلـــــيـــــاة

ويتجاوز ذلك). 
ـــــضي وانـغ أســـــبـــــوعـــــ و
شــهـــريــا عــلى الـــطــريق حــيث
يـعـطي دروسـا عن كـيـفـية رسم
النماذج األساسية على رؤوس
الــــزبــــائن فـي أنــــحـــاء الــــبالد
للـحالق ومصـففي الـشعر في
سـالســل صــــــــــــالــــــــــــونـــــــــــات

كـبـيـرة.وبـخالف إدارة صـالـون
احلالقـة اخلـاص به يـقدم وانغ
منحوتـات الشعر لنـحو ثمانية
أو عـشرة زبـائن شـهريـا.ويدفع
الــزبـائن  200يـورو ( 30دوالر
أمــريـكي) مــقـابـل كل رسم عـلى
الـرأس وهـو نـفس سـعـر قـصـة
الــشــعـر الــعــاديــة في صــالـون

وانغ.
ويــسـتــطـيع وانغ االنــتـهـاء من
وذج كامل خالل ساعة صنع 
ويبـدأ الشعـر في النمـو مجددا

بعد نحو أسبوع.
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ـتحدة حزمة العـقوبات الشديدة بعد اطالق الواليات ا
على ايران  عـادت صورة العـالم تتحـرك خارج نطاق
مجلس االمن الدولي وقـراراته كما كانت ايام االعداد

الحتالل العراق في العام 2003 . 
واشـنطن تـدرك أنّهـا لن تـستـطيع أن تـنتـزع قراراً من
مــجـلس االمن لــفـرض الــعـقـوبــات عـلى ايــران  لـذلك
تذهب وحـدهـا  في عـالم لم يـعـد االعـتـداد بـوالئه لـها
صـالح الـثنـائـية بالـرغم من كـثرة احلـلـفـاء  ذلك انّ ا
ــشـتــركـة بـاتـت هي الـفــيـصل في تــغـلــيب الـقـرارات ا
ــا الـدولـيـة الــوطـنـيـة عــلى الـقـرارات االمــريـكـيـة  ور

أحياناً .
هذا لـيس معنـاه أن تعانـد الدول القـرار االمريكي الى
درجـة العـمل ضـده  وال يـفـوتنـا هـنـا التـذكـيـر بـأعظم
احلصـارات والـعـقـوبات في الـتـاريخ  كـانت تـتـعرض
للـقـضم واالسـتـهالك عـبر ثـغـرات عـدة حـتى لـو كانت
ثــانـويـة  كــمـا في احلــصـار الـســابق الـشـهــيـر الـذي
ضربه العالم  والدول االسالمية والعربية في مقدمته

على الشعب العراقي ثالثة عشر عاماً .
قابلـة  يوجد إليـران هامش منـاورة كبير في اجلهـة ا
 من خالل حـدودهـا مع جـيرانـهـا في تـأم وضـعـها
االقـتــصـادي  بـحـدود مـقـبـولــة السـتـمـرار الـنـظـام في
الــداخل  وخـــاصـــة عـــبــر الـــعالقـــات االقــتـــصـــاديــة
ـصاحلـيـة مع بـاكـسـتان الـتي عـقـد رئـيس وزرائـها وا
عـدة اتفاقـيات مـهمـة في اليـوم االخيـرين في زيارته
لـطــهــران  وكــذلك مع تــركــيـا الــتي اعــانت رفــضــهـا
القبول بإلغاء االعفـاء على استيراد نفطها من ايران 
فـضالً عن الـعـراق الـذي تــقـال فـيه األقـاويل  وحـدّث

وال حرج .
حلفاء ايران سيتضررون السيما حزب الله اللبناني
الذي اعـلنـت واشنـطن أنّـها خـصـصت مكـافـآت مالـية
ـالي الـذي يـتـزود هـذا احلـزب ـســار ا ن يـدل عـلى ا
ـبـاشـر من مـنـه  وربّـمـا سـيـضــيق خـنـاق الـتـحــويل ا
ايــــــــران الـى لــبـنــان فــحــزب الــله  لــكن هــذا لــيس
ّ الــتـعــويض من خالل بــالـعــقــبــة الـكــبــيـرة بــعــد أن 
اســتــثــمــارات مــالــيـة عــبــر طــرف ثــالث  كــمــا تــقـول

واشنطن نفسها.
الـكـرة االن في مـلـعب حـلـفـاء واشـنـطن حـول االلـتزام
بالـعقوبـات على ايـران  ومعظـمهم غيـر راض  لكن
هل سيـكـتفـون بالـتـذمر الـلـفظي أم إنّـهم قـادرون على

شق عصا الطاعة ?

w½bŽUÝ W½U(« Ó»UÐ U¹

َ الــذي ال أعــرف حــتى الــلـــحــظــةَ  الــســببَ احلــصــ
ملّ . جعلني أُواصلُ مشاهدة هذا الفلم ا

كان األداء بـطـيئـاً رتـيبـاً يـتحـرك مـثل ناعـورٍ نـائم على
ساء .  جرف ا

طـلق سمـ  ظلّ يكـرع أقداح الـويسكي بـطل الفـلم ا
طلية ـشوية ا ويلتهم سـندويجات الهمـبركر والنقانق ا
بـصـاص الـقـريـة  مـنـذ الـلـقـطـة األولى لـلـشـريط حـتى
ثـانــيـةَ عضَّ لـسـانه ومــات فـوق كـرسـيـه الـنـابت  قـبل

انطفاء القصة بربع دقيقة .
صـاحبُ احلانـةِ يشبـه صديقـي معاذ اآللـوسي  وهذا
واصلة السهرة . ساقية الزبائن الرثّ  سبب عظيم 
كان وجـهـها مـسـحوالً مـن امرأة عـمـانوئـيل مـاكرون 
وجـسدهـا الضخـم من جسد سَـحَر الـطويـلة الـرائعة 
التي بصـمتُ عينيّ فوق مـؤخرتها نـصف مليون مرة 
زروعة بـباب سيـنما بابل وهي تمـنح ظهرهـا لعربـتي ا

ببغداد البديعة  قبل أربع سنةً وسلّة أعياد .
ليلةَ مات بـطل الفلم  لم أخسر فوق مـوتهِ مثقال دمعة
 لـيس ألنه سـم يـقـوم رأسُه عـلى بـقـايا رقـبـةٍ مـلـوية
مـثل عجـلـة ماطـور خالي هـاشم الـعظـيم  بل ألنه كان
ـقـدوري يـصـنع عـلى مـدى الـشـريط  حـركـةً مـنـفّـرةً 
ـنـاظر الـتي قـصّرت عـمري اآلن إضـافـتهـا إلى دفـتر ا
ارس وظيفته  كما لو وشيّبت قلبي  وجعلتْ كـبدي 

أنه زائدة دودية حزينة .
احلقُّ هو أنّ فلم السهارى هذا  كان مزدحماً بالكثير
من مـشــاهـد اإلرهـاب والـقــتل الـبـطيء  مــنـهـا صـوت
تكـتكـة ساعـة احلائط  ونـاقوط احلـنفـية الـلعـينـة الذي
كان يضرب مجلى الصحون  فيستقبله رأسي احلار

 كأنه أغنية حقيرة تأكلُ مفتتح الصباح .
ـشـاعـرَ ملـتـبـسـة جلـنديٍّ بـاسلٍ  في لـهـاة  تـابـعتُ ا
شـاجـور بـنـدقــيـته طـلـقـة واحـدة  وعـلى سـور أكـيـاس
ثقّبة  عشيرة من غزاةٍ أوغاد  حتى انزرعتُ الرمل ا
لـصقَ مـائـدةٍ مـرمـيـةٍ قـرب مـرحـاض احلـانـة الـتـالـفـة 
تـتــثــاءب عـلى خــوائــهـا امــرأة ثـقــيــلـة  رســمَتْ األيـامُ
سخّـمات فوق حلمهـا الطري  خريطـةَ بهاقٍ كبرى  ا

فبدتْ كما فطيسة طامسةٍ ببالوعة خراء .
كـانَ صحـبةَ كلبٍ كرهتُ الـشرطيَّ األمـلطَ الذي دهمَ ا
جـبـانٍ  لـسـانُهُ أطــول من دبـان قـنـدرة بـاتـا الـرائـعـة 
وذيــلُهُ بـــقـــايــا عـــصــعـــوصٍ يَــشي

لحمةٍ خاسرة .
غداً سأُتممُ احلكايةَ . لقد أنهكَني

عياُط الديكِ الغبيّ . 
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

{ هـــــونـك كــــونـك- وكــــاالت -
تــشــيــر دراســة جـديــدة إلى أن
الرضع الذين ال يتغذون إال من
خالل الـرضـاعـة الـطـبـيـعـيـة في
أول ثالثة أشهـر من عمرهم قد
تـكــون مـعـدالت الـكــولـيـسـتـرول
لديهم أكثر صحـية عند بلوغهم
مقارنة بأقـرانهم الذين اعتمدوا
في صـــغــرهـم عــلـى الــتـــغـــذيــة

الصناعية.
ويـــوصي أطــبـــاء األطــفــال بــأن
ـوالـيــد عـلى تــقـتــصـر تــغـذيــة ا
ـدة الـرضـاعــة الـطـبـيـعـيـة فـقط 
ســـتـــة أشــــهـــر عـــلـى األقل من

الوالدة. 
وأشـــار الــبــاحـــثــون في دوريــة
(طب األطــفـال) إلى (أن حــلـيب
األم يـحــتـوي عـلى نــسـبـة أكـبـر
من الـــكــولـــيــســـتــرول مـــقــارنــة
بــاحلــلــيب الــصـــنــاعي الــبــديل
ولكن ال يُعرف الكـثير عن تأثير
ذلك على معدالت الكوليسترول

في مراحل تالية من العمر).
وإلجــــــراء الــــــدراســـــة تــــــتــــــبع
الباحثون  3261رضيعا وُلدوا
في هوجن كوجن في عام 1997
حل بـلوغهـم أعمار مـتوسـطها
 17عــــامــــا ونـــــصف الــــعــــام.
ــئـة وبـشــكل عــام كـان  7.5بـا
ـن شــــمـــــلــــتـــــهم الـــــدراســــة
يـــعـــتـــمـــدون عـــلى الـــرضـــاعـــة
الـطـبيـعـيـة فـحـسب في األشـهر
الـثالثـة األولى من الـعـمـر فـيـما
ــئــة مــنــهم عــلى تــغـذى 40 بــا
مـزيج من حــلـيب األم واحلـلـيب
الـصـنـاعي الـبـديل واعـتـمد 52
ـئـة عــلى الـتــغـذيـة بــاحلـلـيب بــا
الـــصــــنــــاعي فــــقط.وخــــلـــصت
الـــدراســــة إلى (أن من تـــغـــذوا
بالرضـاعة الـطبيـعية انـخفضت
ـــعــدالت اإلجـــمــالـــيــة لــديـــهم ا
لـــلـــكـــولـــيـــســـتـــرول ومـــعـــدالت
الــبــروتــ الــدهــنـي مــنــخــفض
الـكــثـافـة (إل.دي.إل) بــبـلـوغـهم
راهقة مقارنة بأقرانهم). سن ا
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وتشارلي. فيما جلأ مستخدمون
فضل إلى اعتمـاد اسم فريقـهم ا
في الــدوري اإلجنـلــيـزي كــكـلــمـة
مـرور مـثل ليـفـربـول وتـشـلسي.
ـركـز إيـان ـديـر الــفـني ا وقـال ا
لــــــفي إن األشـــــخــــــاص الـــــذين
يسـتخدمـون كلـمات مرور سـهلة
يعـرضون أنفـسهم لـلخطـر الفتا
إلـى أن الــبـــيــانـــات احلــســـاســة
ــكن تـــتــطــلـب كــلــمـــات ســر ال 

تـخــمـنـيــهـا مـثـل اسم فـريق كـرة
قدم أو فرقة موسيقية.

ــركــز أن 42 وأظــهــرت دراســة ا
ـــئـــة من الـــبـــريـــطـــانـــيـــ في ا
ــال بــسـبب يــخـشــون خــسـارة ا
ـفـتـرض في اإلنـتـرنت اخلـداع ا
ـسـتـطـلـعـ وقـال نـحـو نـصف ا
ـعلـومـات حول في الدراسـة إن ا
احلـمــايـة في اإلنــتـرنت (مــربـكـة

وغير واضحة).

اإللـــكــتـــروني أن كـــلــمـــة الــســر
(123456) كـــــــــانـت األكـــــــــثــــــــر
اسـتخـدامـا في احلـسـابـات التي
 اخــتــراقــهــا. وحــلــلت دراســة
ــركـــز بــيــانــات حــســابــات 23 ا
مــلـــيــون شــخص تـــعــرضت إلى
االخـتـراق لتـجـد أن كـلـمـة الـسر
ذكـورة هي األكـثـر استـخـداما ا
الي من احلسابات. ومن ب ا
بــ كـــلــمـــات الــســـر الــســـهــلــة

ـركز الـبريـطاني الرائـجة وفق ا
Passward123456789 و :

وqwerty و.1111111
وأجــــــريت الــــــدراســـــة بـــــ 12
نوفـمـبر 2018 و9 ينـاير 2019
ومــزجت بـ حتــلـيل الــبـيــانـات

قابالت. وإجراء ا
ومن بــــ األســـمــــاء شــــيــــوعـــا
ـرور: لالســتـخـدام فـي كـلــمـات ا
مـــايــكـل ودانــيــال وجـــيــســـيــكــا
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خــــلـــصـت دراســـة حــــديـــثـــة أن
ماليـ األشـخـاص حـول الـعـالم
يــسـتـعــمـلــون كـلـمــة سـر ســهـلـة
لـلـغـايـة وهي األرقـام من  1 إلى
ــا ســـهل عــمــلــيــة اخــتــراق  6
حساباتهم اإللكترونية. وأظهرت
ــركــز الــدراســة الــتي أجــراهــا ا
ــعـــلـــومــات في الـــوطــنـي ألمن ا
بريـطانـيا ونـشرهـا على مـوقعه
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كشـفت دراسـة وراثيـة دولـية في
جــامــعـة إكــسـتــر الــبـريــطـانــيـة
ونـــشــرت في دوريـــة (نــيـــتــشــر
كـومـيـونـيـكـيـشن) عن 47 شـفرة
ــدة الـــنــوم جــيـــنــيـــة تــرتـــبط 
ونـــوعـــيــتـه وذلك بـــاســتـــخــدام
بــــيـــــانـــــات أكـــــثـــــر من 91 ألف
شخص مـنـهم ما يـزيـد على 85
ألف شـخص بـيـانـاتـهم مـسـجـلة
في الـبـنك احلـيـوي بـبـريـطـانـيا
ونــحـو 5 آالف تــنـاولــتــهـا ثالث

دراسات أخرى. 
واعــتــمــدت الــبــيــانــات الــتي 
اسـتـخـدامـهـا علـى توثـيق دقـيق
ــــــاط الـــــــنــــــوم اخلـــــــاصــــــة أل

ـشـارك فـي الدراسـة لـتالفي بـا
عـــيــوب دراســـات ســابـــقــة كــان
ـشـاركـون بـهـا يـبـلـغـون بـشـكل ا
ــاط نــومــهم غــيــر دقــيـق عن أ
واســتـــخـــدمت لـــتـــحـــقــيـق هــذا
الــــغــــــــرض أجــــهــــزة قــــيــــاس
الـــتــــســـارع وهي أجـــهـــزة يـــتم
ــعـــصم وتـــســجل حــمـــلــهـــا بـــا
مــــســــتــــويــــات الــــنــــشـــاط و
ـدة ارتــداؤهــا بـشــكل مــسـتــمــر 
ـا أعـطى بـيـانات سـبـعـة أيـام 
نـــوم أكــثـــر دقــة وتـــفــصـــيالً من

الدراسات السابقة. 
واكـتشف الـفـريق الـبـحثي خالل
الـدراسـة متـغـيـراً غـيـر شائع من
(PDE11A) ــــســـــمى اجلـــــ ا

وكــان له تـأثــيـر لــيس فــقط عـلى
مـدة الـنـوم ولــكن عـلى نـوعـيـته

أيــضـاً وكــان هــذا اجلــ قـد 
حتـديـده سـابـقـاً كـهـدف مـحـتـمل
لـــعــقـــــــاقــيـــر عالج األشــخــاص
الـذيـن يـعـانــون من اضــطـرابـات
نــفــســيــة وعــصــبــيــة مــرتــبــطـة
ـزاج والـسـلـوكـيات بـاسـتـقـرار ا

االجتماعية.
ووجــد الــبـاحــثــون أيــضـاً خالل
الـــدراســـة أن مـــحـــيـط اخلـــصــر
الــزائــد مـرتــبط بــوقت نــوم أقل
حـيث يـقل الـنـوم بـنـحـو  4ثوانٍ
لكل  1سم زيادة في اخلصر لدى
شــخص يــبــلغ مــتــوسط مــحـيط

الورك لديه نحو 100 سم.
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قــــد يـــكــــون من الــــصـــعـب عـــلى
الــبــعـض حتــديــد مــا إذا كــانــوا
مصاب باحلساسية أم ال نظرا
ألن أعراضـها مـشابـهة بـأعراض
أمـراض أخـرى. وبــحـسب مـوقع
(إنـسـايدر) فـهنـاك مـجـمـوعة من
ــــؤشــــرات الــــتي ال يــــنــــبــــغي ا
جتاهـلهـا نظـرا لكـونهـا عالمات

على اإلصابة باحلساسية
يــشـكــو عــدد من األشــخـاص من
الــتــهــاب في احلــلق أو انــسـداد
األنـف أو حــــكــــة في اجلــــلــــد أو
صداع بـينـما يعـاني آخرون من
سعـال جاف وضـيق في التـنفس

على فترات.
قــد ال تـــكــون كـل هــذه األعــراض

دلــــــيال عــــــلى مــــــعــــــانـــــاتـك من
احلـــســـاســيـــة إال أنك إذا كـــنت
تـعـاني مـن أعـراض مـتـعـددة من

تلك القائمة في وقت واحد لفترة
طويلة فمن الضروري احلصول

على استشارة طبية.


