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أكـدت دراسة جـديـدة أن تـناول
ـشروم) حـصـتـ من الـفـطـر (ا
في األسبـوع يقلل خـطر ضعف
ــعــرفي الــذاكــرة والـــتــدهــور ا
مــتـوسط الــشـدة إلى الــنـصف.
ويـــعــتـــبــر هـــذا الــتـــدهــور من
ـر مـقــدمـات اخلــرف والـزهــا
وتـوجد أدلـة عـلى أن مـضادات
األكسـدة التي تـوجد في بعض
األطـعـمـة حتـمي خاليـا الـدماغ
شكلة عند التقدم في من هذه ا

العُمر. 
وأجــــريت أبــــحـــاث الــــدراســـة
اجلـــــــديــــــدة فـي جـــــــامـــــــعــــــة

ســــنــــغـــافــــورة ونُــــشــــرت في
ـــر) (جــــورنـــال أوف الــــزهـــا
ـغـذيـات ووجــدت أن تـولـيـفــة ا
ومــــضــــادات األكــــســــدة الــــتي
يـحـتـوي عـليـهـا الـفـطـر حتـمي
اخلاليـا الـعـصـبـيـة فـي الـدماغ
ـعـرفي وضـعف من الـتــدهـور ا
ـــتــوسط. وأظــهــرت الــذاكــرة ا
الـنــتـائج أن مــرضى الـتــدهـور
ــــعــــرفي وضــــعف الــــذاكــــرة ا
متـوسط الشـدة ال يوجـد لديهم
مــواد كــيـمــيـائــيــة مـعــيّــنـة في
الــدمـاغ وأن الــفــطـر يــحــتـوي
على عناصـر كيميائيـة طبيعية

واد. تعمل كبديل لهذه ا

{ الــقــاهــرة - وكــاالت - أعـلن
ـاضـيـة عـلـمـاء آثـار اجلـمـعـة ا
اكـتـشـاف مـقـبـرة بـحـالـة جـيدة
وعـلـيهـا نـقوش جـمـيلـة يـعتـقد
أنـهــا تـعـود إلى الـفـتـرة األولى
مـن الــعــصــر الــبـــطــلــمي قــرب
مــديــنـــة ســوهــاج في صــعــيــد

مصر. 
ــقــبـرة وقـال مــســؤولـون (إن ا
بـــنــــيت لــــرجل يــــدعى تــــوتـــو
وزوجــــته وهي إحــــدى ســــبع
مــــقـــــــــــــــابـــر اكـــتــــشـــفت في
ـــنــطــــــقــة في تـــشــرين األول ا
عـــنــدمــا ضــبــطـت الــســلــطــات

مـهـربـ يـحـفـرون بـشـكل غـيـر
قــــــانــــــــــــونـي بــــــحـــــــثــــــا عن
آثـار.وحتـمل جـدرانـهـا نـقـوشا
تـــصــــور مـــواكب جــــنـــائـــزيـــة
ـــالـــكـــهــا يـــعـــمل في وصـــورا 
احلــقــول إلى جــانب ســلــســلـة
نـسب أسـرته مـكـتـوبـة بـالـلـغـة

الهيروغليفية).
ووصف األم الـعام لـلمـجلس
األعـــــلى لـــــآلثـــــار فـي مـــــصــــر
ـقبرة (بأنها مصطفي وزيري ا
تـــتــمــيـــز بــجـــمــال نــقـــوشــهــا

وألوانها الزاهية).
ـقبرة تـتكون من وأضاف (أن ا

بـهــو مـركــزي وغـرفـة دفـن بـهـا
تـابـوتـان حـجـريـان وأن الـبـهـو

.( ينقسم إلى قسم
وذكر فـي تصـريح (أن النـقوش
تــصـور صــاحـب غـرفــة الــدفن
تـــوتــو وهـــو يــقـــدم ويــتـــلــقى

الهدايا من اآللهة).
وقـــال (إن األمــر نــفــسه يُالحظ
بـالـنــسـبـة لـزوجــته تـا شـريت
إيزيس مع اختالف يـتمثل في
وجــــود نـــصــــوص من كــــتـــاب

وتى). ا
وعــرضت أيــضـا مــومــيــاوتـان
إحــــداهـــمـــا المــــرأة يـــتـــراوح

عمرها ب 35 عاما و 50 عاما
واألخــرى لـطــفل عـمــره مـا بـ
 12عـــامـــا و 14عـــامـــا خـــارج
غــــرفــــة الــــدفن في مــــنــــطــــقـــة
صحراوية قرب النيل على بعد
نـحو  390 كـيـلـومـتـرا جـنوبي

القاهرة.
وعـثـر أيـضـا على  50 حـيـوانا
مــحــنـــطــا من بــيــنـــهــا فــئــران

وصقور.
ـة واســـــــــــتــمـر حــكم الــبـطــا
نـــحـــو ثــــــــالثـــة قـــرون حـــتى
الـغـزو الـرومـاني سـنة 30 قبل

يالد. ا
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من الـطــريف  انّ مــواطـنــا ً لـيــبـيــاً عـرض بــيع خـيــمـة
الزعيم الليـبي الراحل معمر الـقذافي  التي كان يقيم
فـيـهـا عـلى حــافـة الـصـحـراء في الـوقت الـذي يـبـحث
الــلـيــبـيــون عن خـيــمـة جــامــعـة لــوطـنــهم الـذي مــزقـته
الـتنـاحرات والـصراعـات واحلرب اجلديـدة التي تـفتح
بـوابات اجلـحيم من جـديـد على الـبالد التي مـا هدأت
مـنـذ ما يـقـرب من عـقـد زمـني ويُـقـذف بـهـا الـيوم في

أتون نار أخرى.
تـتـعدد االسـبـاب والتـأويالت ولـكن هنـاك ثالث حـقائق
ــشــهــد  وال أحـد عـلـى االرض في لــيــبــيــا  حتــكم ا

يستطيع أن يتوقع ما الذي ستؤول اليه النتائج .
احلـقـيـقـة االولى إنّ لـيـبـيـا بـاتت مـسـرحـاً لـلـتـدخالت
اخلـارجــيـة  والسـيـمـا تـصـفــيـات احملـاور اخلـلـيـجـيـة
التي وجـدت ب كـفتي التـناحـر في ليـبيا ومـلحـقاتهـا 

عارك جديدة بالنيابة . مجاالً 
احلــقـيـقــة الـثــانـيــة  انّ الـوضع الــسـيـاسي واالداري
الـعــام لـلـيــبـيــا كـبــلـد عــربي  هـو وضع شــاذ  حـيث
تــتـصــارع قـوى مـخــتـلــفـة وجــمـيــعـهـا يــدعي أحـقــيـته
بـالـسـلـطـة فــيـمـا يـبـدو الـصـراع عــلى الـنـفط والـنـفـوذ
االقــتــصـادي والــثــروات من اهم  اســبـاب مــا يــجـري

هناك .
احلقـيقـة الـثالـثة  هي ان الـدول الـغربـيـة التي قـصفت
بأقـصى ما تمـتلكه من اسـلحة فـي حرب نزع الـسلطة
من القـذافي  لم يكـن لهـا خطـة لـلتـعامل مع لـيـبيـا ما
بعد القـذافي  ولم تستطع الـتدخل االيجابي إلصالح
االمور إالّ في محاوالت حوارية وتفاهمات استضافها
ثم انـتكـست وتـذبذب االوروبـيون في ـغـرب بجـدارة  ا
ـا كـرّس االوضــاع غـيـر الــتـعـاطـي مع مـخـرجــاتـهــا 
الطـبيعيـة وقاد الى هذا الـتدهور االخـير الذي السقف
ـلـيشـيات له في بالد واسعـة يـنتـشـر فيـهـا السالح وا

ومفتوحة على التدخالت اخلارجية .
ليـصنع الـليبـيون اخليـمة اخلاصـة بهم والتي تـضمهم
جميعاً من دون اسـتثناء الخيمة فـرد أو خيمة جماعة
أو خيمة مليشيا  ومن دون أن يلتفتوا الى أحد وهم
ــنــجــز بــاالســتــنــاد الى قــادرون عــلى حتــقــيق هــذا ا
تــاريــخــهم الــكــفــاحـي من أجل الــتــحــرر فال مــجــال

النتكاسة جديدة ثمنها باهض جداً .
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من فـجـر الـتـاريـخ ثـمـة حتـد حـاسم مَـثّل عـقـبـة كـأداء
وت). أمام األنسان. وصـفته مُفردتان هـما (احلياة وا
وهـام األنــسـان طــويالً لالهــتــداء الى تـفــســيـر. تــطـلع
لـلسـمـاء كـثـيـراً وضرب في األرض كـثـيـراً بـحـثاً عن
مـعـنى يفـسـر له حـقـيـقـة منـحه فـرصـة احلـيـاة وكذلك
معنى سلبه لتلك الفرصة. بعد أن ناضل بقوة وتشبث
بكل ما أتيح له من وسـائل للبقاء فـترة أطول. لكن ثمة
من ضـــحى عـــلى طـــول الـــطــريـق بــإرادته انـــتـــصــارا
لكـرامـته أو وطـنه أو أسـرته أو حـبه أو قـنـاعـته وهـناك
من مات مغـدوراً. وأستحق اجلـميع أن يتـقلدوا وشاح

الشهادة كل في ما ناضل من أجله.
لذلك تـأسس في ذاكـرتـنـا الـكثـيـر من احلـكـايـات التي
نــتـداولــهـا دائـمــاً والـتـي تـشــد من أزرنـا وقت احملن
ـاضي متـطلعـ للمـستقـبل وألننا لـيرتبط احلـاضر با
وبـالـرغم من كل انـتـصـاراتـنـا وهـزائـمـنـا نـبـقى نـتطـلع
لـالتي الـذي يــكـمـن هـنــاك حـيث يــرتعُ األمل وتــتـنــاثـر
أزهار البيبون. لكن في خضم ذلك اجلمال الذي الفته
عيونـنا ال يَلفتُ انـتباهنـا إال بعض من شقائـق النعمان
ـسـات اجلـمال إال شـهـد من  الـتي بقـدر مـا تـنـفح بـا
أنهـا تذكر بـحسرة الـفقد. من صـعد الى ظهـر العبارة
حــتى اكـتـظت بــهم مـا كـان يــدري أنه مـتـجـهــاً لـيـكـون
بـعض من تـلك الشـقـائق وما أكـثـرها في ربـيـعنـا هذا
الــعـام. بــعــد أن بــالـغت الــغــيــوم بـســكب مــاءهــا عـلى
ربــوعــنــا. نــعم تــكــدس األسى في الــصــدور  وفـاض
الـدمع في العـيون ومـا زال صدى الـصرخـات يتردد
هل كــانـت عــبـــارات اســتـــغــاثـــة أم رســائل وداع أم
إخـــبــار لألهل واألحـــبــة بــأنــهـم اســتــعــجـــلــوا أمــرهم
بـالـرحيـل. وهل كان يـفـهم األطفـال الـصغـار مـعنى أن
يــكـونــوا قـرابــ لـنــا لـيــقـلــبـوا صــفـحــة الـيــأس الـتي
اسـتـعصى طـمرهـا لـلصـعود الى أخـرى تـبشـر باألمل
آخذين بأيدينا الى وجه النهار بعد أن أطبق الظالم.
لم تـكن الـعـبـارة قشـة كـسـرت ظـهـر الـبـعـير. بـل كانت
ـرار نــيــنـوى تــصــبـر األسى كـلـه الـذي فــجــر طـعـم ا
كـثـيراً ألنـها تـعلم كـثـيراً وألن أرضـها كـانت عصـية.
كــثـــيــرون هم الــذين تــطــاولـــوا عــلى أبــواب جــمــالــهــا
ومـنـعتـهـا لـكـنهـم في النـهـايـة  وهـكذا يـخـبـر الـتاريخ
ركـــعـــوا حتت أســـوارهـــا بل ذابـــوا في تـــرانـــيـــمـــهــا
وحكايـاتهـا وعلـومهـا بعـد ما اكـتشـفوا حـقيـقة ما هم
عـلـيه مـن تـصـحـر وبـداوة (وهــذه االيـام نـداولـهـا بـ
الناس) لذلك تنهض نينوى كل مرة من كبوتها. نينوى

عرفة واجلمال.  احلكمة وا
ا كانت كـبوة وكم يكبـوا الهمام هي لـلخلف خطوة ر

من أجل عشر لألمام.
هكـذا تـرى نيـنـوى حـالهـا وهي تـشـيعُ شقـائق روحـها
ـائـة زنبـقـة  لـيبـدء بـعـد رحيـلـهم جز الذين جتـاوزوا ا
كن الـنفـاق والفـسـاد والتـقزم ألن ربـيعـها قـادم  ال 
أن يكون ثـمة اتسـاق ما ب كل ما
فـيـهـا من جـمــال مع كل مـا فـيـهم

من قبح وانحدار.
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ـصـريـة وفـاء وقــعت الـفـنـانـة ا
عـــامــــر ضــــحــــيـــة واحــــدة من
ـنتـجات الـشركـات التي تـروج 
لــلــبــشــرة حــيث  الــتــعــاون

معها كمندوبة للترويج له.
و كـتـبت  وفـاء عـبــر حـسـابـهـا
الــــــشـــــخــــــصي عــــــلى مــــــوقع
(فــــيـــســـبـــوك) : (يــــا ريت فـــيه
مــحـامـى مـحــتــرم هـنــا يــنـضم
جملمـوعة محـام يحـمينى من
االبــتـــزاز ده الــضـــرائب بــدأت
تــــطــــالــــبــــنـى وقــــامت إحــــدى
الـشــركـات بـالــنـصب عــلـيـا من
ــنــتج خالل الــعــمـل مــنــدوبــة 
ضــار جـدا بــالـبـشــرة سـبب لى
ـدة الـتــهـابـات حــادة بـاجلــلـد 
شـهـر). جـمـهـور الـفـنـانـة وفـاء

عـــامــــر  بـــحـــسب (جـــولـــولي)
تفـاعل مع البـوست الذي قامت
بـــنــشـــره بــصـــور مــخـــتــلـــفــة
ـنتج فـالبـعض سـأل عن هذا ا
بـيـنـمـا تــسـاءل الـبـعض اآلخـر
عــمـا إذا كــانت تـقـاضـت مـبـالغ

مالية من هذه الشركة.
وتــواصل الـنـجــمـة وفـاء عـامـر
تصوير مشاهدها  من مسلسل
(حـكــايـتى) لــلـفــنـانـة يــاسـمـ
صـبـرى فى أول بطـولـة مطـلـقة
لـها فى الـدرامـا التـليـفـزيويـنة
حــــيث جتــــســــد شـــخــــصــــيـــة
“فــــــريـــــدة ”الـــــــتى تـــــــعــــــمل
فاشـونيسـتا ولـديها “أتيـلية”
عـــلى شـــواطئ اإلســـكــنـــدريــة
تـــتــعـــامل فــيـه مع كــبـــار عــالم

وضة واألزياء. ا
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افادت مواقع  اخباريةامريكية  أن
الـنــجــمــة األمــريــكــيــة الــشــهــيـرة
بريتني سـبيرز تعـاني من التوتر
الـشـديـد واالكـتـئـاب خالل الـفـترة
األحيـرة ويأتي ذلك بـسبب مرض

والدها.
ـــــعــــني وكـــــان مــــوقـع تي أم زد ا
ـشـاهــيـر قــد كـشف أن بــأخـبــار ا
بريـتني سـبيرز الـبالـغة من الـعمر
37 عــامـــا قــد اخــتــارت الــدخــول
ـدة شهر صـحة للـعالج النـفسي 
لـــكي تـــتـــمـــكن مـن الـــتـــعـــامل مع
الـضغـط النـفـسي الـذي تـشـعر به.
ويـأتي هــذا األمـر فـيــمـا لم تـعـرف
تفاصـيل حالة والـد برتني سـبيرز
ـــرضـــيـــة ولـــكـــنـه كـــان خـــضع ا
جلـــراحـــة خـــطـــيــــرة في يـــنـــايـــر
ــاضي وذلـك بــســبب مــرض في ا
الـــقـــولـــون ومــنـــذ ذلك احلـــ لم
يـتـعـاف بـصـورة كـامـلـة. واجلـدير
بــالــذكـر أن بــريــتـنـي سـبــيــرز قـد
عانت من مـشـاكل نفـسيـة من قبل
وأصـــــــيــــــــبت خـالل عـــــــام 2007
بـانـهـيـار وقـامت بـحالقـة شـعـرهـا
بالـكـامل وبعـد ذلك دخـلت مصـحة
مـالـيـبـو لـلـعالج الـنـفـسي. وكـانت
ــطــربــة والــنــجــمــة األمــريــكــيــة ا
الــشــهــيـرة بــريــتـنـي سـبــيــرز قـد
أعلنت وبـشكل مفـاجئ عن تعليق
ـقــررة في مـديـنـة الس حـفالتــهـا ا
فيجـاس مؤخرا والـتزامات فـنية
أخرى وذلك خالل الـفتـرة القـليـلة
ـية قـبـلة. وكـشـفت النـجمـة الـعا ا
الـبالـغـة من الـعـمر 37 عامًـا عـبر
حـــســـابــهـــا اخلـــاص عــلـى مــوقع
إنسـتغـرام  عن أن والـدها جـيمي
ـسـتـشـفى أواخـر الـعام نـقل إلى ا

وت  اضي وكاد أن  ا
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عــلى أنـــغـــام آلــة الـــســنـــطــور
لـلـمـوسـيـقي أزهـر كـبـة  أقـامت
الـــــدار الـــــعــــراقـــــيــــة لـألزيــــاء
ــــاضي عــــرضــــاً اخلــــمــــيس ا
ـصـمـمة لـلـمـجمـوعـة اجلـديدة 
ـيـة هــنـاء صـادق األزيـاء الـعــا
دة 25 بعد غيابـها عن  بغداد 
عــــامــــا الــــعــــرض حــــمل اسم
ـه عــــلى (شـــــوق ) و تــــقــــد
لكية لنادي الصيد في القاعة ا

بغداد وقالت صـادق( إن هدفنا
مـن إقـامـة هـذا الــعـرض الـفـني
لألزيـاء في بـغـداد هـو من أجل
فـــتح آفــاق جـــديــدة و تـــقــويــة
ـشـترك أواصـر الـعـمل الـفـني ا
ــرأة وتـــقــد كـل مــا يـــخـــدم ا
الــعـــربــيــة ذات الـــشــخـــصــيــة
ــؤثــرة وإرسـال الــرصــيــنــة وا
رسالـة واضحة إلى الـعالم بأن
بــغــداد تــضج بــاحلب والــفن

واجلمال). 
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ـقيـمـة في العـاصـمة وصـادق ا
االردنـيـة عـمـان تـعـتـبـر من ب
أفـــضـل مـــصــــمـــمــــات األزيـــاء
الــتـراثــيـة بــصـبــغـة مــعـاصـرة
شـــــــاركت فـي الــــــعـــــــديــــــد من
ـهـرجانـات الثـقـافيـة الـعربـية ا
ــيـة وقـدمت تــصـامـيم والـعـا
لـلـمـلـكـات واألمـيـرات وكانت
في عــام  1970قـــد ســافــرت
إلى فـرنـسا لـدراسـة الـنحت
والـتـصمـيم ودراسـة الـلـغة
الـفرنـسـية وحـصـلت على
الــــعــــديــــد مـن اجلــــوائـــز
الـفـخـريـة مـنـهـا اجلـائزة
الـــفـــخــريـــة لألزيـــاء في
مـــوســـكـــو واجلـــائــزة
األولى لـــــلــــمـــــؤتــــمــــر
الـعربي لـلـموضـة عام
 1989الـــــــثــــــقــــــافي
الـدولي في ايطـالـيا
فـضال عن شـهـادات
هرجان شرف في ا
الــــــدولـي لــــــلــــــفن
والـــــثــــقـــــافــــة في
جرش األردن كما
أنــهـــا نــالـت عــلى

لــــقـب (ســـــفــــيـــــرة األزيــــاء
العربية) من إيطاليا.
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جانب من عرض ازياء
صممة هناء صادق في ا
بغداد.
عدسة (الزمان)
ادهم يوسف


