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اكدت مجلـة (وومان) النـمساوية
عـلى ضـرورة تــنـظـيف الـرمـوش
الـصـنـاعـيـة بـانـتـظـام نـظـراً ألن
تـراكم األوسـاخ والـغـبـار عـلـيـهـا
يـشـكل بـيـئـة خـصـبـة لـلـحـشرات
كـالـقـمل والـعث مـا يـهـدد الـعـ

بعدوى خطيرة.
وعن كـيـفيـة الـتـنـظـيف أوضحت
عنية بالصحة واجلمال اجمللة ا
أنه يــنـبـغي غــمس قـطــعـتـ من
ـكـيــاج عـيـون الـقــطن في مـزيـل 
خـــــــال مـن الــــــزيـت أو فـي مــــــاء
ــتـــاز بــأنه ـــيــســيـالر الــذي  ا
لـطــيف وخــال من الـزيت. وبــعـد
ذلك يــــــــتـم وضـع الــــــــرمـــــــوش
الـصـنـاعـيـة عـلى إحـدى قـطعـتي
الــقـطـن وتـغــطـيــتـهــا بـالــقـطــعـة
ـدة  5دقـائق األخــرى وتــركــهــا 
عـــلـى األكـــثـــر كي يـــؤتي مـــزيل
ـــيــــســـيالر ـــكــــيـــاج أو مــــاء ا ا

مفعوله.
ـــــكن وبـــــاإلضـــــافــــة إلـى ذلك 
لــــلــــمــــرأة تـــعــــقــــيـم الــــرمـــوش
الــصــنــاعــيــة بــواســطــة كــحــول
تــنــظـيف مـن الـصــيــدلــيـة وذلك
لـتـجـنب تـعـرض الـعـ لـلـتـهـيج
وااللــــتـــــهـــــاب. وفي اخلـــــطــــوة
األخـــيــرة يـــنـــبـــغـي االحـــتـــفــاظ
بالرموش الصنـاعية في عبوتها
األصــلــيــة أو في عــلـبــة صــغــيـر
حلمايـتها من الـغبار ولـلحيـلولة
دون تــعــرضــهـا ألضــرار تُــفــسـد
مظهرهـا اجلمالي السـاحر. فيما
قالت غرفة الصيادلة بالنمسا إن
ـشـروبـات لـها بـعض األغـذية وا
تأثـير سـلـبي على األدويـة حيث
قـــد يـــؤدي الـــشــــاي والـــقـــهـــوة
واحلليب وعصير اجلريب فروت

إلى حدوث تفاعالت دوائية.
وأوضـــحـت الـــغـــرفـــة أن بـــعض
ـــضـــادات احلــيـــويـــة ال تــؤتي ا
مــفـعــولـهــا أو يـكــون مـفــعـولــهـا
ضعيفاً للغـاية في حال تعاطيها

مع احلليب أو منتجاته.
كمـا قد تـؤثـر بعض اخلـضروات
مثل البـروكلي والكـرنب بالسلب
عـــلى مــفـــعــول األدويـــة. وأكــدت
ـــاء يـــعـــد أفـــضل الـــغـــرفـــة أن ا

مشروب لتعاطي األدوية.

١بيروت - الزمان 
ظـهــرت الــنــجــمــة الـلــبــنــانــيـة
نانسي عجـرم في صور جديدة
جتـمعهـا بابـنتـها الثـالثـة (ليا)
تــــخـــلـت فـــيــــهـــا تــــمــــامـــاً عن
الـنــجـومــيـة واكــتـفت بــسـحـر

األمومة.
و بـدت نـانـسي في الـصـور من
دون ماكـياج وال شعـر مصفف
بينـما احتـضنت رضيـعتها في
لقطـات تنضح حنـاناً وعكست
حـرص النـجمـة اللـبنـانيـة على
االسـتـمـتـاع بـأمومـتـهـا كـامرأة
عـــاديــــة بـــعــــيــــداً عن أضـــواء

الشهرة والنجومية.
يُــذكـر أن نـانــسي عـجـرم رُزقت
ـــاضي بـ(لـــيــا) من فـــبـــرايـــر ا
زوجــهـا طـبــيب األسـنـان فـادي
هــاشم وهـي االبــنــة الــثــالــثــة
للزوج حـيث اجنبت نانسي
ابنـتهمـا األولى (ميال) يوم 16
مــايـو 2009 والــثــانــيــة (إيال)

يوم 23 أبريل 2011.
من ناحيـة  أخرى كانـت أغنية
(راجل وابـن راجل) آخــــــر مـــــا
طرحته النجمة اللبنانية وهي
من كلـمات مالك عـادل وأحلان
وليد سعـد توزيع أحمد عادل
والـــكـــلـــيب مـن إخـــراج بـــتــول
عــــرفـــة وقـــد اهـــدتـه نـــانـــسي
ـصـري بـالتـزامن مع لـلـشـعب ا
الــتــصــويـت عــلى الــتــعــديالت
الـدستـورية األخـيرة في مـصر.

يـــنـــبـــغـي أوال الـــبـــحث عن اسم
ـسـتـخـدم عـلى الـهـاتف الـذكي ا
من خـالل تــــــصــــــفح قــــــائــــــمـــــة
اإلعـــدادات والـــنـــقـــر عـــلى بـــنــد
احلـــســـابــات (Accounts) وفي
بـعض األحـيـان يـحـمل هـذا الـزر
ــسـتــخـدم واحلــسـابـات) اسم (ا
(User & Accounts) أو
Cloud) (السحابة واحلسابات)

.(& Accounts
وبـــعــد ذلـك يــظـــهــر عـــرض عــام
ــرتــبــطـة جلــمــيع احلــســابـات ا
بـــالــهـــاتف الـــذكي وحتت بـــنــد
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كل االجـتــمـاعـات ومــايـصــدر عـنــهـا من الــشـجب واالدانـة
والتهـديد  وهل يـوجد سـواها ? في  بـغداد رسـميـاً و غير
نع تكـرار الهجمات االسـرائيلية رسمي  يهدف للـوصول 
ضـد اهـداف فـي الـعـراق . اســرائـيل تــتـحـدّث عن قــضـيـة
أخرى هي التصـدي  بقوة ومن دون تردد لـنفوذ ايران في

نطقة الذي تقول أنه يهدّد أمنها. ا
هنـا ال نـتـكـلم عن اجلـدوى الـعسـكـريـة السـتـخدام االرض
عـارك بالـنـيابـة وال صحـة ما يـقال العـراقيـة في صـفحـة ا
عن تـغـلـغـل ايـراني عـبـر أذرع وأرجـل أو عـدم ذلك  فـهـذا
الكالم كله صار في اخلـلف االن ولم يعد يجـد نفعاً و ما
عضـلة ليبقى الـعراق بعيداً عن يهمنا هـو كيف حتل هذه ا

عمليات تصفية احلساب اجلارية اقليمياً ودولياً .
الـعـراق واسـرائـيل مـن الـنـاحـيـة الـعــامـة في حـالـة حـرب 
كحال بقية الـدول العربية الـتي لم توقع على اتفاق سالم .
ستحيل أن تـصغي اسرائيل خلطـابات سياسية في ومن ا
بـغــداد مـهــمـا كــانت صـاخــبـة  ذلـك انّ غـرفــة عـمــلـيــاتـهـا
احلربـية  بـحسب مـا يحـدث منـذ عقـدين في االقل  كانت
علومات اسـتخبارية خاصة دائماً تنفذ هـجماتها استـناداً 

بها وليس استجابة لنداءات سياسية . 
ــشــهــد الــسـيــاسي من الــواضح انّ هــنــاك مـفــاجــأة في ا
ــواجــهــة في لــيــلــة وضـحــاهــا مع الــعــراقي من انــتــقــال ا
اسرائيل  ولو بالكالم  بعـد أن كانت االطراف السياسية
جميعها تستـنزف نفسها وامكـانات العراق بكل ماهو تافه
. إذ ال توجد اسـتعـدادات لهـذه االنتقـالة الـسريـعة للـعمـلية

صممة ألهداف أخرى مغايرة تماماً . السياسية ا
همة العراقية لها عـدة خيارات : أوالها ملغي نهائياً وهو ا

الرد على العدوان.
 اخلــيــار الـــثــاني  اقـــنــاع الــتـــحــالف الـــذي هــو اجلــانب
االمريكي بشكل أساس  للحفاظ على سماء العراق وهنا

االمر يتعارض مع اية امكانية
 للـتـصادم بـ واشنـطن وتل ابـيب في الـعراق  ومن أجل
?  وهذا االحـتمال مَن ? احلشد واحلـكومـة في بغداد مـثالً

ضعيف في اجناح مهمة من هذا النوع .
االحـتـمـال الثـالـث  اقنـاع اسـرائـيل بـأنّ الـعـراق لـيس في
صدد تـهـديد أمـنـهـا  وهذا  يـتـعارض مـع جمـلـة االطاريح
الـســيــاسـيــة الـتـي حتـكم فـي بـغــداد ومـا يــدعــمـهــا  وهـو

احتمال لن يكون له وجود أو حياة .
توجد احتماالت أخـرى  ال مجال للخوض فـيها هنا  لكن
ــرصــودة في جــمــيع ـــعــلــومــات ا ــؤكــد من حــصــيــلــة ا ا
ـوقف صـعب الـتـصـريــحـات  في خالل اسـبــوع  هـو انّ ا
جداً  وانّ الهـجمات قـد تتكـرر كثـيراً في الفـترة القـريبة 

وأنّ االهداف قد تكون أكثر وضوحاً وخطورةً .

سـآتي من بـاب الـعـطـيـفـيـة األولى مـاشـيـاً  قـاطـعـاً الـقـسم
ــتــأخــر من شــارع حــيــفـــا  وصــاحــبه صــاحــبي مــعــاذ ا
ـعـظّم  اآللـوسي . سـأضع قـدمي عـلـى رقـبـة جـسـر بـاب ا
وأطشُّ كـمـشـةَ نـظـرات مــشـتـاقـات صـوب خـضـر الـيـاس 
واألمهات الثـكالوات واحلبيـبات الناطـرات شمعات األمل 

ستجاب . غنّي ياس خضر ا ودعاء ا
سأهبط برصـافتها عـند نيشان قـاعة الشعب  فـيطلب منّي
اجلـنــديُّ الــبـاسلُ  الــعــبـورَ إلـى الـرصــيف اآلخــر  حـيث
ـــكـــتـــبـــة الـــوطـــنـــيـــة وواقـــعـــة تـــســـجـــيل أول قـــصـــصي ا
ومـقــصـوصــاتي . ثـمــة دكـان صــغـيـر جــداً مـزروع بــحـلق

اجلامع  ومحشو بصحفٍ بائدة .
وصـلت اآلن زقـاق الـصـابـوجنـيـة األثـري  الـذي يـنـفـذ إلى
شارع اجلمهورية  حـيث نخلة عاليـة تنافس منارة اجلامع
الـذي نـسـيت اسـمه . سـألـقي نـظـرات كـثـيـرات علـى حـشد

الباصات احلمر  وأنتقي منها شائلة الرقم أربعة .
يدان  ومنـها ستبدأ بباب شارع الرشـيد ستكون سـاحة ا

مطاردة الذكريات التعيسة :
ـدلّل . فـنـدق الـصـياد . كـهـوة حـجّي خـلـيـل . سوق خـان ا
الـهـرج . مـطـعم الـرافـدين . كـبـاب الـشـمـال . فـرن صـمّـون
وبصفّه مـصور السـودان . برأس الشـارع الذي يؤدي الى
ركزية  الـتي قضيت في مسائـها سنةً دراسية اإلعدادية ا

رمرية .  متنبلة  ستعثر على صانع شواهد القبور ا
مقـهى الـزهـاوي . دكان طـرشي وزيـتـون . احلالق الـوسيم
أحمـد  يـنـافس احلالق الـعـتـيق حـكـمت احلـلي . مـأكوالت

فيروز . 
مطعم النبأ . عربانة حلولو احلصار األسود . كعك السيد.
مقهى حـسن عجـمي  التي درستُ فـيهـا القصـة القـصيرة
على طول أربع عشرة سنةً  حتى ليلة الهجيج النهائي من

بغداد العليلة.
سـوق بـابُهُ عـلى الـرشـيـد ومــؤخـرته بـجـديـد حـسن بـاشـا 
وحتته مقهى نرتادها لـتناول الشاي ولفّـات العمبة والبيض
نوعات شهر رمضـان . جامع احليدرخانة . غرفة  أيام 
ان . ركن الدين يونس حمادة . مقهى األعيان . مقهى البر
مطعم زهرة الرشيد . فندق الهدوء . فندق عدنان بالنزلة . 
نِـزِل أُم حـسـ ومـأوى جـان دمّـو . كص الـنـجـفي . مـطـعم

تاجران وأظنها صيدلية سعد الدين .
تنبي وكباب اإلخالص والنادل زاير .  باب شارع ا

عمـارة الـكـويتـي ودكان تـسـجـيالت أنـغام الـتـراث  ومـالكه
سمير اخلالدي الذي حوّله بغفلة مؤقتة  الى دكان مالبس
اسـمه الـربـوض . حــقـائب عـمـاد أخـو مــجـيـد وزيـاد . بـاب
ــتـحـف الـبــغــدادي . تــمـثــال ونــفق الــرصــافي . تــفــلـيش ا
وارتفاع موجع لكارتونة اسمنتية بيضاء  قائمة على عشر

طبقات .
فالفل أبو علي . مرحاض وبصفه مطعم كباب . نزلة زقاق
العاقولـية  ومقـهى صغيرة من كـشوفات جـمال السوداني
. مـطــعم الـنــجــاة وصـاحــبه مـوســيـقي
ـشيـة القـادمة سـتبدأ من معروف . ا
عـكــد اجلــام وســوق الــصــفـر وحتت
الـتــكـيــة  ودكـان مــســامـيــر وبـراغي

احلاج عثمان السم . 

Austria 20 SCH. Belgium        1.5 , Cyprus 0.5 CY . Czech Republic 45 Czk. Denmark 10Krd. Finland10K . France       1.5,Germany        1.5, Greece 400DR  Poland        1.5, Italy
       1.5   Norway 11 KR, Turkey 500000 TL Spain       10.5 , Sweden 12 SK, Switzerland 3 SFR UK        1, Australia $ 1.5, Canada $ 2.5, Nethrland        1.5, USA $ 2

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
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{ لـوس اجنـلوس  –وكاالت -
اخــتــارت جنـــمــتــا تـــلــفــزيــون
الـواقـــــــــــــــــــع الــشـقــيـقــتـان
(كـــيم كـــارداشـــيــان) و(كـــلــوي
كـــارداشــــيـــان) االســــتـــمــــتـــاع
بــإجــازتـــــــــــــــــهــمــا في جــزر
الــبـــهــامــاس واالســـتــفــادة من
أشـــعـــة الـــشـــمس الكـــتـــســـاب
الســـــــــــمرة واالسترخاء على
شـــاطــــــئ الـــبــــحــــر الـــســــبت

اضي . ا
وظــهــــــــرت جنـمــة تــلــفــزيـون
الــواقع وهـي تــرتــدي بـــكــيــني
لــونه ذهــبي أظــهــر جــســدهــا
الـالمع الــــذي طـــبّــــقت عــــلـــيه
مــسـاحــيق الــتــجـمــيل إلخــفـاء
الـصـدفـيـة ونـسّـقـته مع قـبـعـة

قش.
كـمـا اعـتـمـدت الـشـعـر الـطـويل

وقع بلل كتسريحة لها وفقا  ا
الفن.

أمـــا كــلــــــــوي فــقـــد اخــتــارت
مــايــوه الــســبــــــاحــة بــالــلــون
الــبـني كــمــا سـرّحـت شـعــرهـا
بضـفائـرٍ صغـيرة تـناسقت مع
أقــراط الـهــوب الــكـبــيــرة الـتي
وضـعــتـهــا بـاإلضــافـة إلى الال
الـتي لم تـكن أقل إثـارة عـنـهـما
وهي ترتدي بكيني بنقشة جلد

األفعى.
وظـــــهـــــــــــرت كـــــيم بـــــرفـــــقــــة
صــــديــــقــــــــــتــــهــــا وأخـــتــــهـــا
بـإطالالت مــشــــابــهـة لــبـطالت
فــيــلم (مالئــكـــــــة تــنــشــارلي)
حــيـث عــلّـــقت عــلـى الــصــورة:
مــرحــبــا تــشــــــارلي ســنــكـون
قــنــبـلــة تــشــارلي 3( الال وكـيم

وكلوي).
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احـتـضــنت مـديـنــة الـسـنـبالوين
ــحـافـظــة الـدقـهــلـيــة في دلـتـا
الــــنــــيل حــــفل زفــــاف أصــــغــــر
عروس في مصـر بعد أن أثارا
ضجة كبيرة منذ خطوبتهما قبل

نحو  6سنوات.
ـواقع وكـان الـعـروسـان حـديث ا
االجتـمـاعـيـة في عام 2013 بـعد
انــتــشــار صــور لــهــمــا من حــفل
خـطـوبتـهـمـا حـيث لم يـكن عـمر
العريس يـتجاوز آنذاك  13سنة
(الصف الـثـاني اإلعـدادي) فيـما
كانت العروسة تبلغ من العمر 9
ســـــنــــــوات (الـــــصـف الـــــثــــــالث

االبتدائي).
ــصــري ووفق مـــا ذكــر مــوقـع "ا
ـان أقاما اليوم" فـإن شمس وإ
مــــــــؤخـــــــرا حــــــــفـل زفــــــــاف في
السـنبالوين وذلك بـعد أن أنهى

العريس شهادة الثانوية العامة
وإتـــمـــام الـــعــــروس الـــشـــهـــادة
ــصـدر أنه اإلعـداديــة. وأوضح ا
عـــــلـى الـــــرغم مـن أن احلـــــفل لم
يـشــهـد حـضــور وسـائل اإلعالم
لـكـن بـعض احلــاضـرين ســربـوا
بعض الصور للعروس اللذين
ظــهــرت عـلــيــهـمــا مالمح الــفـرح

والسعادة. 
كما نشر صالـون التجميل الذي
ـان تـكـلف بـتـجـهـيـز شـمس وإ
صـورا لـلــعـروسـ حتت شـعـار
"مــــ في مـــــصــــر مــــيـــــعــــرفش

العروسه والعريس دول?"
مـن جــهـــته قـــال مـــوقع "الـــيــوم
الــسـابع" إن حــفل الــزفــاف أقـيم
ـدينة بإحـدى القاعـات الكـبرى 
السنبـالوين وذلك بحضور أهل
الــــــــعـــــــروســــــــ إلـى جــــــــانب

درسة. أصدقائهما با
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من جهة اخـرى يقول الـعلماء ان
هـنــاك مــا يـصل إلى  250نـوعًـا
مـخـتـلـفًـا من الـصـداع ومع هـذا
الـعـدد الـكبـيـر تـخـتـلف األسـباب
واألعراض وكذلك طرق العالج.
ـاني ـمـارس الـعام األ وأوضح ا
هــانـز مـيــشـائـيل مــولـنـفــيـلـد أن
النوع األكثر شيوعًا هو الصداع
التوتري في حـ يأتي الصداع

رتبة الثانية. النصفي في ا
وأضـاف مـولـنـفـيـلـد أن الـصـداع
التـوتـري يظـهر عـلى كال جـانبي
الـرأس في ح يـظـهـر الـصداع
النصفي دائـمًا على جانب واحد
مـن الـــرأس. وعــــادة مـــا يــــكـــون
الـصـداع الـنـصـفي أكـثر قـوة من
ــكن أن الـــصــداع الـــتــوتـــري و
يـكـون مـصـحـوبًـا بـأعـراض مـثل
الـغـثـيـان واالضـطـرابـات الـرؤية
والـهـلـوســة واحلـسـاسـيـة جتـاه
الــضــوء والــضــوضــاء. وتـتــسم
نوبات الصداع الـنصفي باحلدة
من الـبــدايـة بـيـنــمـا تـزداد حـدة
نـــوبــــات الـــصــــداع الـــتــــوتـــري
تدريجـيًا بحـسب صحيـفة عاجل
الــــســـــعــــوديـــــة. ومع اخـــــتالف
األعــراض بـــيــنـــهـــمــا تـــخـــتــلف
األســــبـــاب أيـــضًـــا; فـــالـــصـــداع

التوتري ينجم عن توتر عضالت
ــتـد هـذا الـرأس وفي الــغـالب 
األلم مـن الـــكــتـف والـــرقــبـــة إلى
. ويـعــد ســبب الــصـداع اجلــبــ
النصفي غـير معروف حتى اآلن
لــــكـن بـــعـض األبــــحـــاث تــــرجح
حــــدوث تـــفـــاعـل الـــتـــهــــابي في
الـــســـحــايـــا وخـــلل في اخلـاليــا
الـعـصـبـيـة يـنـتج عـنه هـذا األلم.
ووفـقًـا لـلـحالـة الـراهـنـة لـلـعـلوم
الـطـبـيـة فـإن الـصـداع الـنصـفي
غـيـر قـابل لـلـشـفاء. ومـن جانـبه
ـاني أشـار طــبـيب األعــصـاب األ
ـــكن تـــشـــارلي جــــاول إلى أنه 
مـواجـهـة الــصـداع الـنـصـفي من
خالل تـــبـــريــد الـــرأس في حــ
كن مواجـهة الصـداع التوتري
من خالل تدلـيك الصـدغ والرقـبة
بزيت النعناع كـما أن السخونة
تــــســـهـم في إرخـــاء الــــعـــضالت
ـــتــوتـــرة إلى جـــانب الـــراحــة ا
الـــتــــامــــة. وإذا لم تــــفـــلـح هـــذه
ـتـاعب الـتـدابـيـر فـي تـخـفـيف ا
فــيـــمــكن حــيــنــئــذ الــلــجــوء إلى
األدويـة; فلـتـخفـيف حـدة نـوبات
الــــصـــداع الـــنـــصـــفي عـــادة مـــا
تُـــوصف أدويـــة (الـــتـــريـــبـــتــان)
والـــتـي تــعـــمـل عــلـى تـــضــيـــيق

ـتـوسعـة في األوعـيـة الـدمـويـة ا
خ وبالتالي تخفيف األلم. كما ا
ـسكنات مثل كن اللجوء إلى ا
اإليــــبــــوبــــروفــــ واألســــبــــرين
والباراسيتامول أو تركيبات من
األســــــبـــــــرين والـــــــكــــــافــــــيــــــ
والـبـاراسـيـتـامـول وهـو مـا يـتم
حتــديــده حــسب كل حــالــة عــلى
كن ـدى الطويل  حدة. وعلى ا
مــــواجـــهــــة الـــصــــداع من خالل

محاربة التوتر النفسي.
ــواظـبــة عـلى  وذلك بــواسـطــة ا
ــارســة الــريــاضــة وتــقــنــيــات
االســتـرخــاء كـالـيــوجـا والــتـأمل
واسترخـاء العضالت الـتدريجي
من جــانــبه قــال الــبــروفــيــسـور
جيـريـون نيـلـيس إن هـناك نـوعًا
أقل شيوعًا يُعرف باسم الصداع
الـــعــــنـــقـــودي. وأوضح طـــبـــيب
ـاني أن هذا الـنوع األعصـاب األ
من الــصـــداع أشــد من الــصــداع
الـــنــــصــــفـي. وحتــــدث نــــوبـــات
الــصــداع الـعــنــقــودي في الــلـيل
بـصــفـة خـاصــة عـلـمًــا بـأن هـذا
النوع غـير قابل لـلشفـاء غير أن
استنـشاق األكـسج يـعمل على
تــخـفــيف حـدة نــوبـات الــصـداع

العنقودي بشكل ملحوظ.
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ــسـتـخـدم إلى حـسـاب يـحـتـاج ا
غوغل لـكي يتـمكن من اسـتعـمال
خـــدمــات الـــشــركـــة األمــريـــكــيــة
ـسـتـخدم الـشـهـيـرة. وإذا رغب ا
في شـراء تـطــبـيـقـات أو كـتب أو
أفالم مـن مـــتـــجــــر غـــوغل بالي
فالبـد من وجــود اسم مـسـتـخـدم
وكلمة مرور ولكن ما العمل عند

نسيان بيانات حساب غوغل?
ولـإلجـــابــــة عن هــــذا الــــســـؤال
أوضــــحت بــــوابــــة االتــــصـــاالت
ـانيـة أنه (مـوبـيل زيـشـر.دي) األ

 »¬ fLAÐ ÊUF²L² ð ÊUOý«œ—U  ÍuK Ë rO
{ لـــــنــــدن - وكــــاالت - تــــلــــعب
مـثلة الـبريطـانيـة كيرا نـايتلي ا
فـي أحــــدث أفـالمـــــهــــا (أســــرار
رسـمـية) (أوفـيـشـال سـيـكرتس)
دور مــــوظـــــفــــة بـــــاحلــــكـــــومــــة
الـبـريـطـانــيـة تُـفـصل من عـمـلـهـا
ألنـــهـــا ســـربـت مـــذكـــرة ســـريـــة
أمـريـكـيـة قـبل بـدء حـرب الـعراق

عام 2003.
ــمــثـلــة الــبــالــغـة من وجتــســد ا
العمر  34عاما شخصية كاثرين
جَن وهي مـتــرجـمـة ســابـقـة في
وكالة دولية بريطانية للتجسس
اتـهمت بـانـتـهاك قـانـون األسرار
الــرســـمــيـــة بـــتــســـريب مـــذكــرة
أمـريـكـيـة تـطـلب فـيـهـا واشنـطن
مساعدة لندن في التجسس على

تحدة. األ ا
وعن دورهـــا في الـــفـــيــلـم قــالت

نـايــتـلـيـفـي تـصـريح(ســيـخـتـلف
كـثــيـرون مع فـكـرة أن مــا فـعـلـته
كـاثــرين هـو الـصــواب وسـيـرى
كثيـرون أن ما فـعلته كـاثرين هو
الـصــواب. األمـر الــذي لن يـكـون
مـحل شك هـو شـجـاعـتـهـا. فـكرة
أن يـبـدر عن شــخص مـا رد فـعل
أخالقي عــلى مــســألـة جتــعل كل
شيء عـلى احملك... كي يـفـعل مـا
يعتـقد أنه الـصواب إلنقـاذ حياة

الناس).
وتـعتـقـد نايـتـلي أن ما سـيـجذب
ــشـــاهــدة الــفـــيــلم هــو الـــنــاس 

األسئلة التي يطرحها. 
وقـــالت (مــحــاســـبــة احلــكــومــة
كن ومشروعـية الـصراع وهل 
أن تـكــون هـذه الـصــراعـات غـيـر
مـشروعـة ومن الـذي سـيُـحاسب

على ذلك?).
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كــشف اخلـبــيــر الـبــريــطـاني في
لكية دانكن الركومب الشؤون ا
الـــســـبب الـــذي يـــجـــعل مـــلـــكـــة
بـريــطـانـيـا إلـيـزابــيث الـثـانـيـة
باشـرين يصطـحبون وورثتهـا ا
مــعــهم (حــقــيــبــة ســريــة) أثــنـاء

سفرهم.
وأكـــــد الركــــومـب في تـــــصــــريح
لـصـحيـفـة (دايـلي إكـسـبرس) أن
احلــقـيـبــة الـتي تــرافـقــهم دائـمـا
(مــلــيــئـة بــدمــاء أفــراد الـعــائــلـة
ـالـكـة) السـتـخـدامـهـا في حـالـة ا
الطوار حـيث إن إمدادات الدم
في بـعض الـبـلـدان تـكون »محل

شك.«
وأشــار إلى أن طــبــيب الــعــائــلـة
ــلــكـيــة يــقـيـم دائـمــا في مــكـان ا
ـــلــكــة أو مـــجــاور عــنـــد ســفــر ا
ورثتـها كـمـا يحـمل معه حـقيـبة
طــبـــيــة ضــخــمــة حتــتــوي عــلى

أدوات وأجهزة حلاالت الطوار
الــطـبـيــة بـحــسب مـوقـع روسـيـا

اليوم ايضاً.
وأضــاف اخلــبـــيــر أن األمــيــرين
تــشـــارلـــز وولـــيــام مـــطـــالـــبــان
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بــدورهـــــــمــا بــاتــبــاع الــقــاعــدة
نفـســـها عـنـد مغـادرتـهمـا البالد
في مــهـمــة رســمـيــة إلى اخلـارج
حرصاً على هذا التقليد الوقائي

هم. ا

كن العثور على اسم »غوغل «
ـــســتـــخــدم وعــادة مـــا يــكــون ا
عنوان البريد اإللكتروني منتهياً

.(@gmail.com) قطع با
وفي اخلطوة التالية ينبغي فتح
متصفح الـويب على حاسوب أو
جـــهـــاز الب تـــوب مــنـــفـــصل ثم
اســتــدعـاء صــفــحــة غـوغـل عـلى
الويب وبعد ذلك يـتم النقر على
ـــوجـــود أعــــلى اجلـــانب الــــزر ا
ن إلجــراء عـمـلــيـة تــسـجـيل األ
الــدخــول (Sign in). مع إدخــال
ستخـدم ثم النقر على زر اسم ا
رور (مـواصـلـة) إلدخـال كـلـمـة ا
كن الـنـقر وأسفـل هذه اخلـانـة 
رور?) عـلى بـنـد (نـسـيت كـلـمـة ا

.(Forgot Password)
وتــــبـــــعــــاً لإلعـــــدادات احملــــددة
مسـبقـاً فـإنه تتـوفر لـلمـستـخدم
ـكن هـنــا عـدة خــيـارات حــيث 
لـشـركـة غـوغل أن تـقـوم بـإرسـال
رســـــالـــــة إلى عـــــنـــــوان بـــــريــــد
إلـكــتـرونـي آخـر أو إلى الــهـاتف

رتبط باحلساب. الذكي ا


