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عارضة ازياء بغدادية في لقطات بجامع النداء أثارت موجة من اجلدل
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أظهـرت نـتـائج دراسة طـبـية (أن
الـــتــنـــاول الــيــومـي حلــبــة دواء
مـــركــبــة من مـــزج أربــعــة أدويــة
ـــكن أن يـــقـــلـل عــدد مـــحـــددة 
األزمــات الــقــلــبـيــة والــســكــتـات

قدار الثلث). الدماغية 

لـنـجـعـلــهـا أوقـاتـا سـارة حـول
مــائــدة جــيـدة عــلــيــهــا أنـواع
لذيذة من الـنبيذ احملـلي لتكون
تـــــلـك األوقــــــات من أســــــبـــــاب
تـــخـــفـــيف بـــعض الـــتـــوتــرات
شكالت التي قد الصغيـرة أو ا
تطرأ).وأضاف (”هذا هو هدف
فن الـــطـــهـي اجلـــلـــوس حــول
ـــشــكالت الــتي ــائــدة وحل ا ا
سيـكون حلـها أكـثر تعـقيدا في

ظروف أخرى).
واخـتـيـار قـائـمـة الـطـعـام الـتي
سـتـقدم لـلزعـمـاء يشـكل حتـديا
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وحتـــــتــــوي حــــبــــة الــــدواء ذات
ــتــعـددة عــلى االســتــطــبــابــات ا
ـــــمـــــيـع لـــــلـــــدم األســـــبـــــريـن ا
والـــــــســـــــتــــــــاتـــــــ اخلـــــــافض
لـلكـولـيسـتـرول ودوائـ آخرين

خلفض ضغط الدم.
وقـال الـباحـثـون الـذين تـعـاونوا

ـملكة إلجراء الدراسة وهم من ا
ـتـحــدة وإيـران(إن هـذه احلـبـة ا
الـدوائـيـة تـتـمـتع بـتـأثـيـر هـائل
رغم أن كلـفـتهـا ال تـتجـاوز بضع
بـــنــســات فـي الــيــوم).ويـــقــتــرح
البـاحثـون أن تعـطى هذه احلـبة
كـعالج وقـائي لـكـافـة األشـخاص

مشكلة قلبية سابقة أم ال. وقالت
الدكتـورة نضـال صراف زادكَان
من جــامــعــة أصـفــهــان لـلــعــلـوم
الـــطــبــيـــة في إيــران إنـه (نــظــراً
لـسهـولـة احلـصـول عـلى الدواء
فهـناك إمـكانـات كبـيرة لـتحـس
صحـة القـلب واألوعيـة الدمـوية
ومـنع الـسـبب الـرئـيـسي لـلـوفاة

في العالم).
وفـــكــرة قـــرص الـــدواء مــتـــعــدد
االستـطبـابات مـوجودة مـنذ عام
ـرة األولى التي  ?2001لكـنها ا
جتـــرى فـــيــهـــا جتـــارب كــبـــيــرة
إلثـبات فـعـاليـته.لـكن أهمـيـة هذا
الـــكــشف قــد تـــخــتــلـف بــحــسب
ـتــحـدة ــمـلــكــة ا الــدولـة فــفي ا
وغيـرها من الـدول الغـنيـة يُتاح
لألطـبـاء الوقت الـكـافي لـتـحـديد
ــرضى وتــقـيــيم احــتــيــاجــات ا
وضـــعــهـم الــصـــحي إلـى جــانب
مــجــمــوعــة واســعــة من األدويــة
اخملــتـــلـــفـــة مــثـل الــســـتـــاتــ

لالختيار من بينها.
ويــقـول الــبــروفـيــسـور مــارشـال

الـــنــصـــائح فـــقط.وبــعـــد خــمس
ســـنـــوات ســـجـــلت  202حـــالــة
إصــابـــة في الــقـــلب أو األوعــيــة
الدمـوية من ب  3421شخـصاً
كـــانـــوا يـــأخــذون حـــبـــة الــدواء
يــومــيــاً. مـقــابل  301حـالــة من
ب 3417شــخــصــاً لم يــأخــذوا

ذكورة. احلبة ا
ويـــقـــول الـــبــــروفـــيـــســـور تـــوم
مـارشـال من جـامعـة بـرمـنـغـهام
الـبريـطـانـيـة لـبي بي سي نـيوز
(قـدمـنا أدلـة حـصـلنـا عـلـيـها من
بلد نامٍ أو مـتوسط الدخل وهذا
حال الـكثيـر من البـلدان. إن هذه
اســتـراتــيـجــيـة تــسـتــحق األخـذ

باالعتبار).
وأظــــهـــرت الــــدراســـة أن قـــرص
ـــــــــذكــــــــــور أدى إلى الـــــــــدواء ا
انخفاض كبير في الكوليسترول
الــسـيء في حــ كـــان تــأثــيــره

طفيفاً على خفض ضغط الدم.
وأعـطي الـدواء ألشــخـاص تـزيـد
أعــمــارهم عن  50عــامــاً بــغضّ
الــنـظــر عن كــونـهم يــعــانـون من

الــذين تــعـدوا ســنــاً مـعــيــنـة في
الــبـلـدان الــفـقــيـرة حــيث تـكـون
ـتـاحـة أمام ـعـاجلـة ا خـيـارات ا
األطباء مـحدودة وكـذلك قدرتهم
عــلـى تــقــيــيم الـــوضع الــصــحي
لألفراد. وتتـصدر أمـراض القلب
والـــشــرايــ الــتــاجـــيــة قــائــمــة
ـــؤديـــة لــلـــوفــاة في األســـبــاب ا
جــــمـــيع أنــــحـــاء الـــعــــالم وهي
تـــتــســـبب بـــوفــاة أكـــثــر من 15
مليـون شخص سنـوياً.كمـا يزيد
ارسة التدخ والـسمنة وقـلة 
الـتــمـارين الــريـاضـيــة من خـطـر

اإلصابة بأمراض القلب.
وكانت الـدراسـة التي نـشرت في
مـــجـــلـــة (النـــســــيت) الـــطـــبـــيـــة
األســبــوعــيــة شــمــلت أكــثــر من
 100قـــريـــة في إيـــران وشـــارك
6800 فـــــــــيـــــــــهـــــــــا نـــــــــحـــــــــو 
شـــخص.وأعـــطـي نــحـــو نـــصف
األشــــــخـــــــاص قــــــرص الــــــدواء
اليومي مع تـقد نـصائح حول
ط حـيــاتـهم كــيـفــيـة حتــســ 
بينـما حصل الـنصف اآلخر على

زايـا أقل أهـمـية في (سـتعـتـبـر ا
ـتحـدة ويـتـوجب على ـملـكـة ا ا
األرجح إجـراء جتــارب سـريــريـة
ا عـرفة فـوائـد الدواء مـقارنـة 
ه للـمـرضى في الوقت يتم تـقـد
احلـــالي).كـــمـــا أن الـــدواء غـــيــر
ــتــحـدة ــمــلـكــة ا مــرخص في ا
وسيكـون حصوله عـلى مثل هذا
الـــتــرخــيـص صــعــبـــاً في ضــوء

عتمدة فيها. القوان ا
وتـــــقــــول مـــــؤســــســـــة الــــقـــــلب
البريـطانية إن ثـلث البريـطاني
الذين يـعـانون من ارتـفـاع ضغط
الدم ال يعلمـون بإصابتهم.وهذا
ـــؤســـســـة (أن يــــعـــني حـــسـب ا
ـــمــلــكــة األولـــيــة الــكـــبــرى في ا
تـحدة هي كـشف أعداد الـناس ا
الـذين ال يــدركـون أنـهـم يـعـانـون
من ارتــفــاع الـكــولـيــســتـرول في
الــــدم أو ارتـــفــــاع ضــــغط الـــدم
ومـــســـاعــدة األشـــخـــاص الــذين
لـديـهم وصــفـات طـبـيـة بـاألدويـة
طلوبة على أخذها على النحو ا

الصحيح).
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هل مجتمـعاتنا مـاتزال في حاجـة إلى اخلبر وإلى صحف
ورقـيـة يــومـيـة أم أن حــبل الـقـطــيـعـة آيـل إلى زوال كـحـبل
بـيعـات وانـخفـاض دخل االعالنات السـرة بعـد تـراجع ا
بعـد أن صارت هـذه الصـحف تخـسـر شيـئا فـشيـئا مـزيدا
ـزاجــيـ الـذي يــخـتـارون عــنـاوين مــقـروئـهم من قـرائــهـا ا

بحسب ما ينفعهم ويفيدهم.
هـذا يــدل أن هـنــاك حتـوال  ســتـعــرفه الـصــحـافــة الـورقــيـة
ـا فـيهـا عـنـاوين الـصـحـف العـريـقـة الـتي ظـلت ـغـرب  بـا
ـفـكـرين ـثـقفـ وا لـعـقـود تـمـنح حـريـة واسـعـة  ألوسـاط ا

واعتبرت لسان حال األغلبية الصامتة ورأي الشعب.
هل الصحـافة الـورقية سـتظل سبـاقة لـلخبـر أم أن أوراقها
جرد أن توضع عناوينها في محل بيع الصحف ستذبل 
فأغـلب الـصـحف لم تـطـور من خـطـطهـا في مـواعـيـد الـطبع
والــتـوزيـع فالزلــنـا نــرى نــفس خــطــة الــطـريـق الـتـي ظـلت
تشـتـغل علـيـهـا لعـقـود هي نفـسـهـا ولم تسـتـطع أن تواكب
تطور آليات اإلنتـاج والتسويق وتسـابق الزمن في منافسة
الـصحـافـة الـرقـمـيـة الـتي تعـالج  األخـبـار وتـتـفـاعل مـعـها

بسرعة ومهنية  . 
مناسبة حديثـنا هذا أنه مضت خمسـة أيام من  عطلة عيد
ـغـرب واحـتـجـبت خاللـهـا الـصـحف الـورقـيـة األضـحى بـا
الـيـومــيـة عن الــصـدور ألنه من حق الــعـامـلــ والـتـقــنـيـ
والصحفـي بهذه اجلـرائد أن ينعـموا بعطلـهم وقضاء أيام

العيد ب أهلهم وأبنائهم وذويهم.
إلى هنـا ال مشـكلـة  ولـكن من  الزاويـة األخرى لم نـسمع
ــثــقــفــ أو مـن عــمـوم أي أحــد احــتج من الــقــراء أو من ا
النـاس أو من طـرف مـؤسـسات رسـمـيـة راعيـة لإلعالم عن
األزمة التي تـسبـبتـها عطـلة الـصحف الـورقية واحـتجـابها
ـا تنـقطـع مادة احلـليب عن الصـدور  كـما كـانوا يـفـعلـون 

من األسواق احمللية والوطنية.
ـعرفة والقـراءة للجميع الزال واردا في هل فكرة مشروع ا
ـقـروئـية وتـراجع مـبيـعـات الـصحف الـورقـية ظل تراجع ا
ــورد ــوازاة مـع تــقـــلص االشـــهـــار الـــذي كــان يـــعـــد ا بـــا
األساسي لـلصـحف لضخ مـوارد ماديـة تساهـم في تغـطية
نفقـات الطـباعـة وأجور الـعامـل من الصـحفـي والـتقـني

. والفني
مــشــكـــلــة اإلعالم وصـــدور الــصـــحف الــورقـــيــة وتــراجع
ـواقع الرقمية التي كن بأي حل أن تعوضه ا مبيعاتهـا ال
تــدعي أنــهــا تـــتــجــدد عــلى مــدار 24/24  وبــدورهــا فـإن
ـواقع االلكتـرونية تعـيش أزمة داخلـية فهي لم الصحف وا
تستطع أن تـتحول إلى مـؤسسات ومـقاوالت إعالميـة قائمة
الذات لـها تـمويل مـالي قار يـساعـدها عـلى أداء منـتوجـها

هنية وجودة عالية. االعالمي 
واقع االلكترونية التي وفرت خدمات إخبارية للقراء فهذه ا
مجانـا مع انتـشار الـهواتف الـذكيـة وانخـفاض أسـعارها
ودخـلت في مـنـافـسـة شـرسـة تـسبـبـت في تـراجع مـبـيـعات
الصحف الورقيـة وتالشي شوق القراء إلى انتـظار مواعيد
طـبــاعــتـهــا وتــوزيــعـهــا في األكــشـاك. إال أن هــذه اخلــدمـة
ـواقع االلـكـتـرونـيـة سـوف تـعـرف اجملـانـيـة الـتي تـقـدمـهــا ا

الية. وارد ا بدورها تغييرا في ظل البحث عن ا
وعلـى غرار الـصـحف األجـنـبيـة ولـضـمـان استـمـراريـتـها
سـيـصـبح تـصـفـحـهـا ومــتـابـعـة جـديـد أخـبـارهـا عن طـريق
االشتـراكـات أو عبـر عـائدات خـدمات الـرسـائل الـقصـيرة

التي تتيحها شركات االتصاالت.
وازاة مـع تـبـدير ـغـرب نـتـحـدث عن أزمـات مـالـيـة بـا في ا
مالي فـمن مالعب الصـحف الورقـية الـتي كادت أن تـفلس
مـؤســسـاتــهـا نــذهب إلى مالعب كــرة الـقــدم الـتي تــعـيش

ال العام. طيشا في صرف ا
وهنا الـتعـليق لـكم حول مـفارقـات القلم والـقدم بـعد تـعي
ـــغـــربي »وحـــيــد مـــدرب جـــديـــد لــلـــمـــنـــتـــخب الـــوطـــني ا
حـالــيـلــوزيـتش ? «الـذي أثــار مـوضــوع األجــر الـشــهـري
اخلـيـالي  الــذي سـيـتـقــاضـاه سـخـطــا عـارمـا وردود فـعل

قوية.
لـكية لـكرة القدم وفي هذا االطار كـشف رئيس اجلامـعة ا
فــوزي لـــقـــجع أن الــراتـب الــشـــهــري
للـمـدرب اجلديـد للـمـنتـخب يـبلغ 80
ألربـــعــة مـــواسم مـــلــيـــون ســـنـــتـــيم
بـاإلضـافــة إلى وعـد بــحـصــوله عـلى
مـنـح مـالــيــة مـقــابل حتــقــيق أهـداف

متفق عليها في العقد. 

{  اجلــــــــــــزائــــــــــــر (أ ف ب) -
اســـتــقـــالت وزيـــرة الـــثـــقـــافــة
اجلــــزائـــريــــة مــــر مـــرداسي
الـسـبت بـعـد يـومـ من حـادث
تـدافع عـنـد مـدخل حـفل غـنائي
لـــــنـــــجـم الـــــراب اجلـــــزائـــــري
سـولـكـيـنغ أوقع خـمـسـة قـتلى
بــحــسب مــا أعــلــنت الــرئــاسـة

اجلزائرية.
وبث الـــتـــلـــفــزيـــون الـــرســـمي
اجلــــزائـــري بـــيــــانـــا أصـــدرته
الرئاسـة جاء فيه (قـدّمت اليوم
مـر مــرداسي لـرئـيس الـدولـة
عــــــبـــــد الــــــقــــــادر بـن صــــــالح
اسـتـقـالـتــهـا كـوزيـرة الـثـقـافـة

الذي قبلها).
وكان رئيس الوزراء نور الدين
ـديـر بــدوي قـد أقـال اجلـمـعـة ا

العـام للـمكـتب الوطـني حلقوق
النشر وهي هيـئة عامة نظمت
احلـفل.ووقع التـدافع اخلـميس
عــنـد أحــد مــداخل "مــلــعب 20
اوت" (مـلعب  20آب/أغـسطس
1955) في احلـي الـــــشــــعـــــبي
محمـد بلوزداد (بلـكور سابقا)
قبـيل بدء احلـفل الغـنائي الذي
أقيم بـشكل طـبيـعي على الرغم
من احلادث.وقضى في التدافع
خـــمـــســـة أشــخـــاص تـــتــراوح

أعمارهم ب 13 و22 عاما.
واجلمعة أعلنت النيابة العامة
اجلــزائــريــة (فــتح حتــقــيــقــات
مـعـمّـقـة بغـرض مـعـرفـة ظروف
ة ؤ ومالبسات هذه الـواقعة ا

سؤوليات). مع حتديد ا
وقـــد نـــدد أقـــارب الـــضـــحـــايــا

وجزائريون كثر بتنظيم احلفل
لـعب الذي يـعد أحـد أقدم في ا
مـالعب الـــــبالد.وهـــــو احلـــــفل
الـوحيـد في اجلـزائر الـذي كان
قـرر أن يشارك فـيه مغني من ا
الراب اجلزائري سولكينغ (29
عــامـا) واسـمه احلـقـيـقي عـبـد
ــــقـــــيم في الــــرؤوف دراجـي ا
فرنسا مـنذ العام 2014 والذي
ـيـة في الـعام حـصـد شـهرة عـا
2018. وفي آذار 2019 أهــدى
ســولـــكــيـــنغ إحـــدى أغــنـــيــاته
بـــعــنــوان "احلــريـــة" لــلــحــركــة
ـسبوقة في االحتجـاجية غير ا
اجلـزائـر بـعـد أقل من شـهر من
انـــطالقـــهــــا.وغـــالـــبـــا مـــا ردد
ـــتــــظـــاهــــرون األغـــنــــيـــة في ا

حترّكاتهم االحتجاجية.
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إعالمـية أخـرى الرتـكابـهـا بعض
وقع البوابة.من اخملالفات وفقا 
جـــانـــبـه أصـــدر مـــجـــلس إدارة
شـبـكـة تـلـفـزيـون احلـيـاة بـيـانًـا
أعلن فـيه (احـترامه لـلـمشـاهدين
ميز والتعـهد بتـقد احملتـوى ا

والالئق بــهـم) مــؤكــدين (أنه 
وقف ســـعـــيــــد وبـــرنـــامـــجـــهـــا
"صبايا" الذي تـقدمه على شاشة
القناة عن الظهور إعالميًا حل
انتـهاء الـتحـقيـقات مـعهـا).ونوّه
الـبــيـان (أن قــرار اإليـقــاف يـأتي
على خلفية األزمـة التي أحدثتها
ســعــيــد في بــرنــامــجــهــا والـذي
وجـهت فـيه انـتـقـادات ألصـحـاب
الوزن الزائـد).وأشار الـبيان إلى
(أن قـرار الــوقف مـســتـمــر حـتى
انتهاء حتقـيقات اجمللس األعلى

لتنظيم اإلعالم في مصر).
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رغم إصــدار مـجــلس إدارة قــنـاة
احلــيـاة قــرارا بــوقف اإلعالمــيـة
صرية ريهام سعيد التي تقدم ا
برنامج (صـبايـا) على شاشـتها
بــعــد هــجـومــهــا عــلى أصــحـاب
الــوزن الـزائــد ووصـفــهم بــأنـهم
عبء عـلى أهـلــهم وعـلى الـدولـة
نـظـر إال إن األزمة ويشـوهـون ا
لم تــتـوقف عــنـد هـذا فــقط.حـيث
دعــا مـجــلس نـقــابـة اإلعالمــيـ
صريـ برئـاسة النـقيب طارق ا
سـعدة الجـتـمـاع طار اجلـمـعة
اضـية لـبحث تـداعيـات األزمة ا
ـــثـــارة حــول ريـــهـــام ســعـــيــد ا
وإســاءتــهــا لــلــبــدنــاء وانــتــهى
نع ريـهام سـعيد من االجتـماع 
ـارســة نـشـاطــهـا اإلعالمي في
قـــنـــاة احلـــيـــاة أو أي وســـيـــلـــة

وارتــــفــــعت حــــدة االنـــتــــقـــادات
لإلعالمية ريـهام  مـنذ هجـومها
عـــلـى أصـــحـــاب الـــوزن الـــزائــد
ووصـــفــــهم (بـــأنـــهـم عبء عـــلى
أهلـهم وعـلى الدولـة ويشـوهون
ـــنـــظـــر). وأكـــد رئـــيـس جلـــنــة ا

الـشــكـاوى بــاألعـلى لإلعالم (أنه
قرر أن يتم استدعاء ريهام من ا
سعـيـد للـتحـقـيق أمام الـلجـنة).
وشـن رواد مـــــواقع الـــــتـــــواصل
االجـتـمـاعـي هـجـومًـا حـادًا عـلى

سعيد).

ريهام
سعيد

{ واشـــنــطـن - وكــاالت - قــال
ــلــيــارديــر األمـريــكي شــقــيق ا
ديــفــيــد كـوك الــقــوة الــدافــعـة
جملــمــوعــة كــوك لــلــصــنــاعــات
ـمــول الـكــبـيـر لــسـيــاسـيـ وا

جـمـهـوريـ إنه تـوفي عن 79
عاما.

وكــشف تــشـــارلــز كــوك رئــيس
مـجلس إدارة كـوك لـلصـنـاعات
عن الـــوفـــاة في بـــيــان تـــنــاول
معركة شقيـقه األصغر الطويلة
مع ســـرطــــان الـــبــــروســـتـــات
وإسهاماته اخليرية في البحث

الــــــــــطــــــــــبي
والـــتــــعـــلـــيم
والفـنـون.وقا
ل كـــــــــوك في
بــــــيـــــــان إلى
ــــوظـــــفــــ ا
(ســنــفــتــقــده
كثيرا لكن لن
نـنـسـاه أبـدا.
كـــان ديــفـــيــد
فــــــــــخــــــــــورا
بــــــالــــــعــــــمل
الــرائع الــذي
اجنـــزتـــمـــوه
جـــــمـــــيـــــعــــا
لــــلـــــوصــــول
بــــــــــــكـــــــــــوك
لــلــصـنــاعـات

إلى هـــذا الـــنـــجــاح). وجــــــمع
كــوك وهـو مــنــاصــر لألعــمـال
ــــؤســـســـات اخلــــيـــريـــة وراع 
ثــقـــافــيـــــــــة وطــبـــيـــة ثــروته
الـكــبـيـرة بــحـصـة ضــخـمـة في
كـوك لـلصـنـاعـات التي يـديـرها

مع شقـــــــيقه تشارلز.
وتــوسـعت كــوك لــلـصــنــاعـات
وهي واحدة من أكبـر الشركات
اخلـــاصـــة في الـــعـــالـم خــارج
قطاع تكرير النفط الذي أسسه
والـد ديـفـيـد وتـشـارلـز لـتـشـمل
ـشروعـات.وتنحى العـديد من ا

ديــفـيـد عن األعـمـال واألنـشـطـة
الـسـياسـيـة في حـزيران 2018
مرجعا ذلك إلى تدهور صحته.
وأنــــــــــفق ديـــفــيــد وتــشــارلــز
اليـــ من الــدوالرات مــئـــات ا
لــــدعـم قـــضــــايــــا مـــحــــافــــظـــة
ومـرشـحـ سـياسـيـ لـلـحزب
اجلـــمــهـــوري وكـــانـــا من أشــد
ــنـتــقــدين لــلـرئــيس الــسـابق ا
باراك أوبامـا لكنـهما فشال في
ــنــعه مـن الــفـوز مــســعــاهــمــا 
بــفـــتــرة رئـــاســيـــة ثــانـــيــة في

.2012

{ لــوس اجنــلــوس - وكــاالت -
عــلى مـــدى أكــثــر من 50 عــامــا
هـــزت فــرقـــة الــروك ذا رولـــيــنج
سارح في جميع أنحاء ستونز ا
ـوسـيـقاهـا واآلن يـبدو الـعالم 
أن تأثـيرها سـيمـتد إلى الـفضاء
بــعــد أن قـررت مــهــمــة إنــسـايت
للـمـريخ الـتابـعـة إلدارة الطـيران
والفضاء األمريكية (ناسا)إطالق
اسم الـفرقـة عـلى إحـدى صـخور
الكوكب.وقالت نـاسا (إن صخرة
روليـنج ستـونز أصـغر قـليال من
حــجم كــرة جــولف ويــقــال إنــهـا
ــســافــة مــتــر بــفــعل تــدحــرجت 
هـــبــوط مــركـــبــة إنــســـايت عــلى
ريخ في تشرين الثاني).وأعلن ا
ـمــثل روبــرت داوني جـونــيـور ا
عن تـسـمـية الـصـخـرة فـيـمـا كان
أعضاء الـفرقة مـيك جاجر وكيث
ريتشـاردز وروني وود وتشارلي
واتس يــسـتـعــدون إلحـيــاء حـفل

ـــاضي في مــــســـاء اخلـــمـــيـس ا
اســــتـــاد بـــاســـاديـــنـــا روز بـــول
بـالقـرب من مـخـتـبر نـاسـا لـلدفع
عروفة النفاث.ووصـفت الفرقـة ا
بـأغــان مـثل (ســيـمــبـاثي ويـذ ذا
ديــفـل) و(بــراون شـــوجــار) هــذا
الـتــكـر (بــأنه عالمــة بـارزة في
تـــاريــــخـــهـــا الــــطـــويـل احلـــافل

{ بـــــاريـس - وكـــــاالت - قـــــام
فريق من أربعة طـهاة حاصل
عــلى جنــوم مـــيــشالن بــإعــداد
الـــوجـــبــــات لـــضـــيـــوف قـــمـــة
مــــجـــمــــوعـــة الــــدول الــــســـبع
الــصــنـاعــيــة الـكــبــرى وبــقـيت
قــائـــمــة الـــطـــعــام ســـرا حلــ
جـلوس الـقـادة لتـنـاول العـشاء

مساء السبت.
وقــال فــنــســان جــومـيــر نــائب
كـبـير اخلـدم في قـصـر اإللـيزيه
(فن الطهي كان دائما جزءا من
الــدبـــلــومــاســيــة... نــحن هــنــا

دبـلـومـاسـيـا في حـد ذاتـه. فـقد
قضى جيوم جوميز كبير طهاة
الـرئــاسـة الــفـرنــسـيـة شــهـرين
وهـــو يــتـــفـــاوض مع نـــظــرائه
األجــانب عــلـى األطــبــاق الــتي
سـتـقــدم لـتـأخـذ في اعــتـبـارهـا
فـضلة واحلـساسية األطعـمة ا
قبل االتفاق على قائمة نهائية.
وستـكـشف القـمة إن كـانت تلك
األطــبـاق احملـلـيـة سـتـنـجح في
ـعـروف بـحـبه إغـراء تــرامب ا
قلية ليقدم للبرغر والبطاطا ا

أي تنازالت سياسية.

بــاألحـــداث). وقــالت نـــاســا (إنه
رغم أن الــتـسـمــيـة غـيــر رسـمـيـة
فــســـوف تــظــهـــر عــلى اخلــرائط
ــريـخ. وال تــطـــلق اخلـــاصـــة بـــا
أسـمـاء رسمـيـة عـلى مـذنـبات أو
أجـــســام أخـــرى في اجملــمـــوعــة
الــــشــــمـــســــيـــة ســــوى من خالل

االحتاد الفلكي الدولي).
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كــانـــوا أكـــثـــر هــيـــمـــنـــة وقــوة
شارك في الدراسة بإعتراف ا
كـمــا تـبـيّـن بـأن الـرجــال الـصـلع
أذكى وأكـثـر حــكـمـة من غـيـرهم.
ا تـداول الكـثيـرون مفـهوم ولطـا
بـــأن الــــرجــــال الــــصــــلـع أقـــوى
جــنـســيـاً النـه مـرتــبط بـإرتــفـاع
مستويـات التستـوستيرون وهو
هرمون الذكورة الرئيسي إال أن
العلماء أثبتوا بأن هذا الهرمون
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{ بنسلفانيا  –وكاالت - كشفت
دراســــة أجـــــرتــــهـــــا جــــامـــــعــــة
بــنـــســلـــفــانـــيــا األمـــريــكـــيــة أن
األشـخـاص احملــيـطـ بـالـرجـال
الــصـلع يــعـتــقـدون بــأنـهم أكــثـر
هيمنة وجناحاً. وقامت الدراسة
عــلى عـــرض صــور لــرجــال وهم
بــــشـــعـــر ومن دون شــــعـــر عـــلى
رأســهم وكــانت الــنـتــيــجــة بـأن
الـرجـال ذوي الـرؤوس احملـلـوقة

ا ال يتسبب بـتساقط الـشعر وإ
هـرمـون ديـهــدروتـسـتـوسـتـرون
وهـــــو هــــــرمـــــون مــــــشـــــتـق من
الـــتــســتــوســـتــيــرون. والــرجــال
يـــحـــبـــون صـــلـــعـــهم وهـــو مـــا
نـشـاهـده منـتـشـراً بـخـاصـة لدى
النـجوم ومـنهم جنـوم السـينـما
أمــثـال جــيـســون سـتــاثـام وفـان
ديزل وبروس ويـليس وسامويل

جاكسون.


