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ما قـالته صحـيفة أمريـكية أمس هو أمـر متوقع وهو
توصيف لورقة مهمة بيد طهران تلعب بها في حرية
ز أنّ الـص تستورد كبـيرة  إذ قالت نيـويورك تا

النفط االيراني غير مكترثة بالعقوبات االمريكية.
وحسب الصـحيـفة التي تـابعت حـركة سبـع نـاقلة
ايـرانيـة فإنّ  12مـنـها عـلى االقل أوصـلت شحـنات
من الــنــفط سـت مـنــهــا الى الــصــ وست لــزبــائن
ــتـــوسط يــرجح أن آخــرين عـــلى ســاحـل الــبــحـــر ا

يكونوا في تركيا او سوريا.
ويــرجح أن يـكـون عــدد من هـذه الـنــاقالت قـد أطـفـأ
االشارات التي تـلتقـطها االقـمار الـصناعـية لتـحديد
مـوقع السفـينة . وتلك حـيلة مـعروفة وال تـنطلي على
كن أن يواجهوا الدول االمريكان أنفسهم لكنّهم ال
الكبرى اخملالفة لرؤيتهم في فرض العقوبات  التي
تـسـتـخـدمـهــا واشـنـطن أحـيـانـاً ضـد عـمالقـ هـمـا

روسيا والص .
طرق االحتـيال عـلى العـقوبـات االمريـكيـة ال تعد وال
حتـصى في بلـد كبـير ومفـتوح احلـدود الطـويلة مع
الـعـراق وبـاكـسـتـان وسـواحل اخلـلـيج. والـعـقـوبـات
دى عنى لن تـكون كاملة التأثـير لكنّها في ا بهذا ا
الـطويل تـؤدي الى تآكل االقـتصـاد االيراني وتـباطؤ

وه بشكل يسحق العملة الوطنية .
ـراهنـة االمـريـكـية عـلى الـزمن  سـتـقوم في ضـوء ا
ـراهنة مـقابلـة ومضادة عـلى الزمن أيضاً  ايران 
وقـد تلجـأ الى منح الـدول الكبـرى كروسيـا والص
تـنازالت ومـغريـات ثـميـنـة لالستـثمـار الـنوعي داخل
ا ايـران وفي مـجـاالت حـيـوية واسـتـراتـيـجـيـة  ور
حتـاول ايران أن تتـعمـد ايصال الـروس والصيـني
الى سواحل اخلليج العربـي  في كسر غير مباشر
نـاطق نفوذ امريكا وحلفائها للتوريع االستراتيجي 

في اخلليج .
كن أن يـغفل هـذه هواجس أي مـراقب  ومن ثمّ ال
ستمر في اخلليج. لفات الصراع ا عنيون  عنها ا

ٍ من بـغـداد . بـغـداد أُمّ الـبالد . الـبالدُ رشْـقَـةُ حـنــ
علـيلـة حتى اآلن . اآلن أسوأ من الـبارحة . الـبارحة
ــديــنـة . أحــسـن من بــكــرة . بــكــرة ســأنـزل وسـط ا
ها ب الرصافةِ واجلسرِ دينة لها عيون . عيون ا ا
. اجلـسـر هــرب من الـذاكـرة . الــذاكـرة اسـتــيـقـظت
اللـيلة . اللـيلة مكـتظة باألسى . األسى يـأكل الكبدَ .
الكـبد مدفن الـعلـة . العـلّةُ تغـزو الشـاشةَ . الـشاشة

حمراء على سخام . سخام 
الكـأس أوشالهـا دانية . دانـية كانت قـطوف العنب .
العـنبُ فخُّ الـشحـارير . الـشحـاريـر مصـنع الغـناء .
الغناءُ دواء اجلـسد . اجلسدُ لغـةُ أسماء مصطفى .
مــصـطـفى جــواد عـالم جــلـيل . جــلـيل مـات بــقـصـر
شيرين . شيرين تغنّي صحبةَ كاظم . كاظم وليلى .
لـيـلـى قـتـلـهـا األب بـوش . بـوش يـرقص في جـهـنّم .
جــهــنم تــصـرخ هـل من مـزيــد . مــزيــد الـشـيء مـثل
الـنـقص . الـنـقص في الـطـعـام خـيـر من الـنـقص في
الـضميـر . الضمـير مستـتر بالـعفَن . العـفنُ بضاعة
ــزاد يـقـتل الـشــعـراء . الـشـعـراء يــتـبـعـهم ـزاد . ا ا
ـريـدون يـســوّرون سـجّـادة الـدرويش . ـريــدون . ا ا
الــدرويش يـسـكـر بـكــأس احلـروف . احلـروف لـعـبـة
الفقـراء . الفقراء يـغنّون يا لـيل . يا ليل الصبّ متى

تأتي .
ـا ال يشـتـهـي القـلـبُ . الـقلـبُ مـفـتاح تـأتي الـريـاح 
العـقل . العقلُ جـحيم الكـائن . الكائن بـحجم ميالن
كونـديرا . كونديـرا أكلَهُ الزمان . الـزمان جريدة كلَّ
يوم . يوم لكَ وشـهر عليك . عـليك مني سالم الله يا
أبي . أبي تــنّـــور من غـــيض . غــيـض أخت فــيض .
اعـون . ماعـون الزاهـد يُطـعمُ عشرة . فـيض يلـبط 

عشرة على الشجرة أسوأ من واحدٍ في اليد . 
ة انتهت اللعبة اللذيذة اآلن  وهي مثل أختها القد
ـدرســة  وكـانت تــسـمى ــارسـهــا في ا الـتـي كـنـا 
ـطـاردة الشـعـرية  حـيث يـتقـابل فـيـها فـريـقان من ا
احلــــفَــــظــــة األذكـــيــــاء  يــــأتي
أحدهـما بـبيت شعـر معروف 
يــنـتـهي بـحـرف غــيـر مـعـلـول 
فـيـجيب الـفـريق الثـاني بـبيت 
يبـدأ باحلرف الذي انـتهى إليه

ضاد .   بيت الفريق ا
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ـاضي (إن الـشـرطـة االثـنـ ا
طفال في الـسادسـة من الـعمر
ألــــقـــاه شـــخص من مـــنـــصـــة
دينة بالطابق شاهدة معالم ا
ـعرض تـيت مودرن الـعاشـر 
الــفـني بـوسط لــنـدن يـرقـد في
مـســتـشــفى في حــالـة حــرجـة

لكن مستقرة). 
وأضـافت (أن بالغـا أفـاد بـأن
الـــصـــبي أُلـــقـي من مـــنـــصـــة
الـطـابق الــعـاشـر اخملــصـصـة
ـشـاهـدة مـعـالم لـالسـتمـتـاع 
ـديـنــة بـعـد ظــهـر يـوم األحـد ا
وعُثر عليه على سطح بالطابق
اخلـــامـس. ونـــقــــلــــته طــــائـــرة
هلـيكوبتـر إلى مستـشفى على
وجه الــسـرعـة. وسـمع شـهـود
أمه تــــصـــرخ أيـن ولـــدي أين
ولــدي?). وقـالـت الـشــرطـة في
تــصــريح (الــطـــفل الــبــالغ من
الــعــمـــر ست ســنــوات والــذي
أصـيب فـي تـيت مـودرن يـرقـد
ـــســـتـــشــــفى في حـــالـــة في ا
حـــــــــرجـــــــــة لـــــــــكـــــــــنـــــــــهـــــــــا
مـــســتـــقــرة).وأضــافـت (أنــهــا
اعتـقلت شـابا عـمره  17 عاما
لالشـتبـاه في شـروعه في قتل
راهق بـالـطابق الـطفل. وظـل ا
الـعـاشـر بعـد سـقـوط الـطفل).
وقـــالت الـــشــر (ال يـــوجـــد مــا
يـــــشـــــيـــــر إلى أنـه مـــــعــــروف

للضحية).
وبحسب رابـطة مقـاصد جذب
الـزوار الــرائـدة كـان مـعـرض
ـحــطـة تـيت مــودرن الــواقع 
سـابـقة لـتـوليـد الـطاقـة بـجانب
ـقـصـد األكـثـر نـهـر الـتـيـمـز ا
اســــتـــقــــبــــاال لـــلــــزائــــرين في
بـريــطــانــيــا في عـام  2018 إذ
زاره نـــــحـــــو ســـــتـــــة مـاليــــ

شخص.
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الـرقص ولـعب الــبِـنـغـو وتـنـاول الـطـعـام
اإليــــطــــالي. وقــــالت: (يــــجب أن أمـــارس
الــتــمــارين الــريــاضــيــة… مــا زلت أرقص
قــلــيالً.  وبـعــد الــغـداء ألــعب الــبـنــغـو).
وتــابـعت ســيــنـيــوري كالمـهــا مـوضــحـة
اعـتقـادهـا أن بـقاءهـا عـزبـاء قد سـاعـدها
ـدة أطـول. وقـالت: (أعـتـقد عـلى الـعـيش 
أن ســر وصـــولي إلى سن  107ســنــوات
هـــو أنــني … لـم أتــزوج أبــداً) وتـــابــعت
مؤكـدة: (أعتـقد أن هـذا هو الـسر). تـقول
أختي: (أتمنى لو أنني لم أتزوج أبداً!). 
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قـالت سـيـدة تـبـلغ من الـعـمر  107أعوام
مـن (بـــرونـــكس) في نـــيـــويـــورك إن ســـر
حياتها الطويـلة يكمن في أنها لم تتزوج
ـولودة أبداً. احـتفـلت لـويز سـينـيوري ا
الـعـام  1912في مــنــطـقــة هـارلـم بـعــيـد
ـاضي بـحـفل ـمـيـز األربـعـاء ا مـيالدهـا ا
في مـــركــز بــارتــو اجملــتــمــعي في (كــوب
سـيــتي) وبـحــضـور  100ضـيف. وخالل
حـــديـــثــــهـــا إلـى شـــبـــكــــة (سي بي إس)
اإلخـباريـة كـشـفت سيـنـيـوري عن بعض
نـصـائـحـها لـلـعـمـر الـطـويل ومن بـيـنـها

والتعـليم ودخل األسـرة والنشـاط البدني
ـزمنة في شـاكل الصحـية ا والتدخـ وا
االعتـبار لـضمـان أن الدراسـة تقـيس فقط
تأثير الشوكوالتة على أعراض االكتئاب.
وبـــعـــد ضـــبط هـــذه الـــعـــوامـل وجــد أن
األفـــراد الـــذين أبــلـــغـــوا عن تــنـــاول أيــة
شوكوالتة داكـنة في فترتـ مدة كل منها
70ساعة لديهم احتماالت أقل بنسبة  24
ئـة لإلبالغ عن أعـراض االكـتـئاب ذات بـا
الـصـلة سـريـريًـا من أولـئك الـذين أبـلـغوا
عن عدم تناول الشوكوالتة على اإلطالق.
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كــــشــــفت دراســــة حــــديــــثــــة أن تــــنــــاول
الشوكـوالته الداكـنة يؤثـر بشـكل إيجابي
ـزاجـيـة وتـخـفـيف أعراض عـلى احلـالة ا

االكتئاب.
وتـعـد الـدراسـة الـتي أجـريت في جـامـعـة
كاليفـورنيا في لوس أجنـلوس - ونشرت
فـي مــجــلـــة (االكــتــئـــاب والــقــلق) -  أول
دراسة لـفـحص االرتبـاط باالكـتـئاب وفـقًا
ـتــنـاولــة و أخـذ لــنـوع الــشــوكـوالتــة ا
ا في ذلك مجموعة من العوامل األخرى 
الـــطـــول والـــوزن واحلـــالـــة الـــزواجـــيـــة
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حــ نـشــتــري هــاتـفــا جــديـدا
فـإنـنا نـهـمل اجلهـاز الـقد في
الـغـالب أو نـقـوم بــبـيـعه بـثـمن
رخـــــــيـص دون أن نـــــــدري أنه
بوسـعنـا أن نسـتفـيد مـنه بعدة
ـــثـــابــة طـــرق كــأن جنـــعـــلـه 

كاميرا مراقبة داخل البيت.
وبحـسب موقع   cnetفإنه من
مـكن أن نحول الـهاتف الذكي ا

إلـى كـــامـــيـــرا مـــراقـــبـــة داخل
الــبــيت من خالل االســتــعــانــة
بـــتــــطــــبــــيــــقــــات ذكــــيـــة دون
ـال مـقابل االضـطرار إلى دفع ا

يزة. االستفادة من هذه ا
وأول ما يـتوجب الـقيام به في
هذه احلـالة هـو تنـزيل تطـبيق
ـراقبـة)  على هـاتفك (كامـيرا ا
وأغــلب الـــتــطـــبــيـــقــات تـــتــيح
خـــــدمـــــات مـــــثل الـــــتـــــخـــــزين

الــسـحـابي والـتـسـجـيل ورصـد
احلركة وإصدار التنبيهات.

وبـعــد الـعـثــور عـلى الـتــطـبـيق
Alfred نـاسب لهـاتفك مثل ا
الــــذي يــــعــــمل عــــلى هــــاتــــفي
سـامسـونغ وآيـفـون في الوقت
نـــفــسـه ســتـــكــون قـــادرا عــلى
االســتـفـادة من خـدمـات مـهـمـة
وفـي حــال أردت دقــة أكـــبــر في
الـصـورة حتـتـاج إلى الـتـرقـيـة

لـ(ألفريد برميوم). 
أمــا اخلـطـوة الـثـانـيـة فـهي أن
ـــكـــان الـــذي تـــريــد تـــخـــتـــار ا
مــراقـبــته فــإذا كـنـت حـريــصـا
عــلى تــتــبـع مــا يــقــوم به االبن
الــصــغــيـــر مــثال بــوســعك أن
تضعه في الغرفة أما إذا أردت
متابعة ما يجري في عدة أركان
من الــبــيت فــأنت حتــتــاج إلى

ة. عدة أجهزة قد

وفي حال أردت أن تلتقط زاوية
أكـــبــر فـــأنت مـــطــالب بـــشــراء
ـكن تـركــيـبــهـا عـلى عـدســات 
الهاتف وسعرها ال يتجاوز 20
دوالرا كـمــا أنه من األفـضل أن
تـــضع اجلــــهـــاز فـي وضع آمن
حـتى ال يـســقط ويـنـكــسـر عـلى

األرض.
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ـانـية قـالت خـبـيرة الـتـغـذية األ
جـــــابـــــريــــيـال كــــاوفـــــمــــان إن
االســــــتــــــغـــــنــــــاء الــــــتــــــام عن
الكربوهيدرات من أجل إنقاص
الـــوزن والــتـــمــتـع بــالـــرشــاقــة
ينطـوي على آثار جانـبية تهدد
الـصـحـة.  وأوضـحت كـاوفـمان
أن الكربـوهيدرات تـمثل مصدر
الطاقـة الرئيسي لـلجسم حيث
يـــســـتــمـــد اجلــسـم طــاقـــته من
ــــــوجـــــود في اجلــــــلـــــوكـــــوز ا

الكربوهيدرات.
وفي حــال االســتــغـنــاء عــنــهـا
يلجأ اجلـسم إلى حرق الدهون
لــتــحــويــلــهــا إلى طــاقــة وهي
عـمـلـيـة شـاقة وتـسـتـغـرق وقـتاً
طـويالً األمر الـذي يـتـسبب في
ــســتــمــر بــالــتــعب الــشــعــور ا

واإلرهاق وضعف التركيز.
كـمـا أن عمـلـية حتـويل الـدهون
إلى طـــاقــة تــكــون مــصــحــوبــة
بــــزيــــادة إنـــتــــاج مــــا يــــعـــرف
(بـاألجـسـام الـكـيـتـونـيـة) األمر
الـــذي يـــتـــســـبب في انـــبـــعــاث

رائحة كريهة من الفم.

وبــاإلضــافـة إلى ذلـك يـتــسـبب
االســــــتــــــغـــــنــــــاء الــــــتــــــام عن
الـــكــربـــوهــيــدرات فـي حــرمــان
اجلــسم من األلــيـاف الـغــذائـيـة
هـمة لـعمـلية الـهضم ومن ثم ا
رء من مشـاكل الهضم يعـاني ا

كآالم البطن واإلمساك.
لذا شددت كاوفمـان على أهمية
احــتـواء الـنـظـام الـغـذائي عـلى
الــكـــربــوهــيـــدرات وتــنـــاولــهــا
باعتدال محـذرة من االستغناء
الـــتــام عــنــهـــا دون اســتــشــارة

الطبيب أو أخصائي التغذية.
جـــديـــر بـــالــــذكـــر أن مـــصـــادر
الـــكــربــوهـــيــدرات تــتـــمــثل في
ـــعــــكـــرونـــة اخلـــبــــز واألرز وا
والــــــــســــــــكــــــــر والــــــــفـــــــــواكه
واخلـضــروات. فـيـمـا  من جـهـة
اخـــرى يـــظن الـــبـــعض أن دور
الـبــصل يـقـتــصـر عــلى إضـفـاء
نكهـة لذيذة عـلى الطعام إال أن
خبراء التغذية يؤكدون أن لهذا
الـنـبـات الـعشـبي فـوائـد كـثـيرة
في مكـاحلة الـعديـد من أمراض

هذا العصر.
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استـأجرت جنـمة تـلفـزيون الواقع
ـلـيـارديـرة كـايــلي جـيـنـيـر يـخـتًـا ا
بــــقــــيــــمــــة  250مــــلــــيــــون دوالر
استـعداداً لالحتـفال بعيـد ميالدها
ـقبـلة. الـ 22خالل األيـام القـلـيلـة ا
ويــــعــــرف الــــيــــخت الــــذي قــــامت
Tranquility باسـتـئجـاره باسم
ويبلغ طوله  90مترا ويتضمن 22
ــا في ذلك جـنــاح رئـيـسي غــرفـة 
وثالث غـرف لـكـبـار الــشـخـصـيـات
وسـتـقـيـم علـيـه كـايلـي االحـتـفاالت

اخلاصة بعيد ميالدها. 
كـمـا يــحـتـوي الـيــخت أيـضًـا عـلى
ـــيـــاه ســـيـــنـــمـــا وغـــرف عالج بـــا
ـعدنـية وحـمام سـباحـة وصالون ا
جتـمــيل وصـالــة ألـعــاب ريـاضــيـة
وبــار في الــهــواء الــطـلـق ومـهــبط
لــلـطـائـرات. وحـصـلت كـايـلي عـلى
لـقب (أصغـر ملـيـارديرة عـصامـية)
في وقـت ســـابـق من هـــذا الــــعـــام
وذلك لــثـــروتــهـــا الــكـــبــيـــرة الــتي
حــصّــلــتـهــا من شــركــة الـتــجــمـيل
اخلــاصـة بــهــا كـمــا تــمـلـك بـعض
الـعقـارات اخلـاصة بـاإلضـافة إلى
ـسـلـسل الـواقعي مُـشـاركـتهـا في ا
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