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ـاذا نـشهـد الـيوم اخلـارجـية الـعـراقيـة وقد ال أدري 
ـسلـحـ وصبت جـام غـضبـها أخذتـهـا الغـيرة عـلى ا
عـلى سـفراء أربـع دول هي بـريطـانـيـا وفـرنـسـا وكـندا
انيـا واستدعتهم بـغضب شديد كـونهم انتقدوا أن وا
يكـون هنـاك أفراد أو جـمـاعات مـسلـحة مـنـفلـتة تـعمل
خارج سلـطة احلكـومة واجليش الـرسمي في الشارع
 في أعـقـاب اللـيلـة الدامـيـة في مرآب الـسنك وسـاحة
اخلالني . في حــ لم تـســتـدع اخلــارجـيـة  الــغـيـورة
ذاتها السفير االمريكي وحتـمّله رسالة شديدة اللهجة
الى حكـومته التـي يرأسهـا دونالد تـرامب الذي سبق
أن قـال أنه ال يـشـرّفه أن يـسـتـقـبل أحـداً بـعد اآلن من
حــكّـام بـغـداد ألنــهم جـمـيــعـاً لـصـوص . تــلك اجلـمـلـة
وثقة في وثائقـيات أمريكية اعالمية رسمية  الرنّانة ا
لم يـســتــطع أحـد أن يــردهــا عـلــيه  ألنّ الــفـســاد هـو
الــقــانــون الـســائــد ولــيس هــنــاك قــانــون نـاجـع ضـد
الفـساد وهذه الـنتـائج في الشارع الـعراقي يشـهدها
الـعالم كـله ويـقـدم العـراقـيـون مئـات الـشـهداء قـربـاناً

لطريق جديد فيه أمل .
حتى لو كان صحيحـاً انّ ما قاله السفراء االربعة من
ـتـظـاهـرين الـسـلـمـيـ إدانـة لـلــعـنف ودعـوة حلـمـايـة ا
) هو الذين استباحهم الرصاص احلي من (اجملهول
تـدخل في الـشؤون الـداخلـية لـلبـلد  فـانظـروا الى أية
درجـة مــأسـاويـة بـالــغـة وصل لـهـا حــال الـعـراق لـكي
يخرج السفراء التابـعون لدول راقية عن اطار (اللياقة
ـعتادة وينفجروا غاضب  واالعراف) الدبلوماسية ا
سفوكة ربّما قبل أن (غيرةً) منهم على دماء شبابنا ا
تــكـون انــتــصــاراً لـقــيم حــقــوق االنـســان الــتي تــلـقى
االحـترام الـعـمـيق في بـلـدانـهم وقـد مرّ الـسـيـاسـيون
احلكّـام في بغداد وحواشـيهم من عواصـمها وتـنعموا
بـاحلريات الـواسعـة فيهـا سنـوات طويلـة وتمـلّكوا في
طاعم الفارهة ليونيـة وا ضواحيهـا الراقية القصـور ا
والـفنـادق ولـعلّ أغلـبهم وصـلـوا الى سدة احلـكم يوم
االحــتالل االمــريـــكي لــبــغــداد 2003 عـــبــر الــعــواصم
ـغضوب عـليهـا اليوم مـن اخلارجيـة العراقـية  حتى ا
أولـئك الـذين دخـلـوا من مـنـافـذ الـشالمـجـة احلـدوديـة
كانـوا قادمـ منـذ فترة وجـيزة من عـواصم (التدخل)

بالشأن العراقي .

أما جـديـد العم سـام  فهـو تـمثـيلـيـة أمريـكيـة سـخيـفة
ومـكـرورة وغـيـر مـؤثـرة  وغـبـيـة  وحتـمل في لـفـائـفـها
وخفـاياهـا فرشـاة لـيست مـخصـصـة لصـبغ القـنادر 
لطخ حتى بل هي من أجل تلميع وجه امريكا القبيح ا
اآلن  بدمـاء العـراقي الـثائرين الـسلمـي  بوصـفها
سؤولة قانونياً دولة احتالل من قبل ومن بعد  وهي ا
ـصــيـبــة الـعــراقـيـة وأخالقــيـاً عـن اجلـزء األعـظـم من ا
فـضوحة اسـمها ـمجوجـة ا الـطويـلة . تلك الـتمـثيلـية ا
الـية التي تفرضها عـلى مسؤول عراقي العقوبات ا

ــؤثــرين  هي من تــخــتــارهم  مـن الـثــانــويــ غــيــر ا
ــضــحــكــة  وتــراعي فـي اخــتــيــاراتــهـــا الــعــقــابــيـــة ا
احملـاصـصـة الـتي تـعـاقب مـثالً  ثالثـة شـيـعـة وسـنـياً
واحــداً  كي تــبــعــد عن نــفــســهــا شــبــهــة الــطــائــفــيـة

واإلنحياز !!
ســتالحـظــون في هـذه الـلــعـبـة الــغـبــيـة  أن كل الـذين
عاقـبتهم وزارة خزنـة أمريكـا من قبل وحتى اآلن  هم
شـخـصـيـات ال تـمـتـلك مـنـصـبـاً حـكـومـيـاً  وهي تـعـلم
ـعاقـب ال يضـعون أرصـدة في بنوك جيـداً أن اغلب ا
خارجـيـة  وان حـدث الـعـكس  فـهؤالء الـشـيـاطـ قد
اكـتـسـبـوا خالل الـست عـشـرة سـنـة الـبـائـدة من عـمر
جمهورية الـفساد واخليانة  خـبرات هائلة في مسائل
غـســيل األمــوال وتـهــريــبـهــا وتــدويـرهــا  وأيــضـا في
اختـيار بنوك لـيس ألحد الوصـول اليهـا النها جزء من
الـصفـقة  والـفوائد الـتي جتنـيهـا من احلرامـية كـبيرة

جداً .
تهـمتـان توجـهـما امـريكـا الوغـدة لـلمـشمـول  االولى
عـاقب بتـمويل دعم اإلرهـاب  والثـانيـة هي مـشاركـة ا
صــفـقـات فـســاد ورشى مـخـتــلـفـة  وهي تــشـمل فـقط
وجودين ببـغداد والقريبـ من دوائر ومطابخ احلكم ا
 لـكـنـهـا لن تـذهب بـعـيـداً الى الـفـاسـدين الـكـبـار  أو
ـسـؤولــ والـوزراء الــقـائـمــ حتت خـيــمـة الــفـسـاد ا
ـسـمـاة بالـرئـاسـات الـثالث  كذلك ال األعـظم  وهي ا
ـستقلة  نطـقة كردستان ا تشمل األكراد احلـاكم 
كما تراها امريكا وتتعامل معها تعامل دولة لدولة !!
صاحـبي الذي قاعد لـي قعدة ركبـة ونصف  وهو من
أهل مـسك الـعـصـا مـن خـاصـرتـهـا  مـا زال يـعـيّـرني
سـألة شديـدة الوضوح وال عـظيم جدل وشك حـولها
 إذ يسأل بتكرار واحلاح وابتسامة خفية  عن سبب
شـتـمي ولـعـنـي ألمـريـكـا مـرتـ وإليـران مـرة واحـدة 
ا كـررته عـليـه ألف مرة  إن الـسـبب هو أنّ فـأجـيبـه 
امـريـكـا الـشريـرة  هـي الـتي أدخـلت لـلـعـراق  إيران
ــوت والـــقــاعـــدة وداعش والـــطــائـــفـــيــة واخملـــدرات وا
ــرض والــكـراهــيـة  واجلـهل وا
واحلـــرامـــيـــة والـــقـــتـــلـــة الـــذين
نــصــبــوهـم عــلى حــكم الــعــراق
ـــريض  لـــيـــنـــتـــجـــوا أفـــســد ا
وأفشل دولة على وجه األرض .
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{ الـــــريـــــاض - (أ ف ب):  ألـــــغت
الـسعودية شـرط تخصـيص مدخل
مــنـفـصــلـ لـلـرجــال والـعـائالت في
قـاهي في خطـوة تندرج ـطاعم وا ا
في ســيــاق ســلــســلــة من الــقـرارات
الـتي اتّخـذت في الـسـنوات األخـيرة
بهـدف تـخـفـيف الـقـيود االجـتـمـاعـية

ملكة احملافظة. في ا
قاهي مجبرة على طاعم وا وكانت ا
تـخصـيص مدخل لـلرجـال الراغـب
بـــالـــدخـــول من دون رفـــقـــة نـــســاء
ومــدخـل آخــر لـــلـــرجــال والـــنـــســاء
واألطــــفـــــال من أفـــــراد الــــعـــــائالت
الـــواحــــدة. وقـــالت وزارة الـــشـــؤون
البـلدية والـقروية عـلى حسابـها على
(تـويتـر) األحـد أنّهـا قرّرت (تـسـهيل
دارس اشـتراطات  12 نـشاطا في ا
ــطـاعم والـتــرفـيه) بـيـنــهـا (إلـغـاء وا
اشـــتـــراط مـــدخـل لـــلـــعـــزاب وأخـــر
ـطابخ). ولم ـطـاعم وا لـلـعوائل في ا
يـــتّــــضح من الــــقـــرار مــــا إذا كـــان
الـــفــصل بـــ الـــرجــال والـــعــائالت
ــقــاهـي ســيــبــقى ـــطــاعم وا داخل ا
قـائما كمـا هو احلال علـيه حاليا أم
سـيـحـصل اخــتالط. كـمـا لم يـعـرف
بـالتحديد ما هي النشاطات األخرى
الــتي ســتــحــصل عــلى تــســهــيالت.
كن بـشـكل عام مالحـظة عـلمـا أنه 
نـــوع من االســـتـــرخــاء فـي األمــاكن
الـعامة في الـسعـودية جلـهة اختالط
الـرجـال والـنـســاء وحـجـاب الـنـسـاء
وغـــيــرهــا مـن األمــور الــتـي لم تــكن
مـــــقــــبـــــولـــــة في الـــــســـــابق. ورحّب
سـعــوديـون عــلى وســائل الــتـواصل
االجتـماعي باخلطوة بيـنما اعتبرها
آخـرون مخالفة للـشريعة اإلسالمية.
وأطـلقت الـسـلـطـات الـسـعـوديـة مـنذ
سـنــوات ســلـســلــة من اإلصالحـات
شـملت تـقلـيص صالحيـات الشـرطة
عروف تمثّلة بهيئة األمر با الدينية ا
ـنـكـر بشـكل تـدريجي والـنهي عن ا
وتــوقـــفــهــا عن مـــطــاردة أشــخــاص
بـسبب لـباسـهم أو تـصرفـاتهم. كـما
قـلّص ولي الـعـهد الـسـعـودي األمـير
مـحمـد بن سـلمـان الـدور السـياسي
ـتــشـددين في إطـار لـرجـال الــدين ا
اصالحــــات شــــمــــلـت أيــــضــــا رفع
احلـظر عن قيادة النـساء للسيارات.
ومــــؤخّـــرا ســـمــــحت الـــســــلـــطـــات
الـسعودية للسـياح األجانب باإلقامة
فـي فـنــادقــهــا دون احلـاجــة إلثــبـات
العالقة العائلية وبينها الزواج عبر
ــمــلــكــة مــســتــنــد في وقت تــفــتح ا

أبوابها للمستثمرين والسياح.
لــكن تــأخــذ مـنــظــمــات مــدافــعـة عن
ـملكـة قيـامها حقـوق اإلنسـان على ا
بــحـمــلـة اعــتـقــاالت بــحق نـاشــطـات
وحـــقـــوقـــيــ وكـــتّـــاب ورجـــال دين

بالتزامن مع هذه اإلصالحات.
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توجت ملكة جمال جنوب إفريقيا
زوزيبيني تونزي بلقب ملكة
جمال الكون في الدورة  68 من
سابقة. ا
وتفوقت ملكة اجلمال
اإلفريقيــــة  26 سنة على
رشحات من نظيراتها الـ 90ا
دول مختلفة خالل احلفل الذي
قدمه اإلعالمي األمريكي
الشهير ستيف هارفي في
أتالنتا بوالية جورجيا األمريكية.
وأكدت تونزي أنها نشأت في
عالم ال يعتبر النساء السمراوات
جميالت مضيفة أنها تعتقد
بأنه حان الوقت لتغيير ذلك.
وحظي فوزها باهتمام واسع في
ية ووسائل االوساط الفنية العا
االعالم .
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ي  احـتـفـل مـحـرك الـبـحث الـعـا
(غــــوغل) يــــوم أمـس الــــثالثــــاء
بـــالـــذكـــرى الـــســـنـــويـــة لــوالدة
طربة العـراقية الراحلـة عفيفة ا
الـتي ولدت عام 1921 أسكـندر 
من أب عـــراقى وأم يـــونـــانـــيــة
وتـوفــيت في تــشـرين االول عـام
كــانت والــدتـهــا تــعـزف . 2012
عــــلى أربع آالت مــــوســــيـــقــــيـــة
وتـدعى مــاريـكـا دمـتـري وتـعـمل
مطربة في ملهى هالل الذي كان
يـعـرف في حـينـهـا (مـاجـسـتيك)
ـيـدان بـبـاب ويـقع في مـنـطـقـة ا
شجع عظم وكـانت والدتهـا ا ا
األول وكــانت تــنــصــحــهــا دومـاً
(بــــأن الــــغــــرور هــــو مــــقــــبــــرة
الــفــنـــان).وعــاشت عــفـــيــفــة في

بــغــداد وغــنت في عــمــر خـمس
ســــنـــوات وكــــانت أول حـــفــــلـــة
أحيـتهـا بعمـر ثمـان سنوات في
اربيل حـيث ادت اول اغنـية لـها
وهي (زنوبـة) كمـا لقـبت عفـيفة
بـ (مـــنـــلــــوجـــست) مـن اجملـــمع
ـوسيـقى كونـها جتـيد العـربي ا
ــــقــــامــــات ألــــوان الــــغــــنــــاء وا
العراقية وفاتنة بغداد. تزوجت
وهـي فـي سـن الـ( (12مـن رجل
عــراقي أرمــنـي يــدعى اســكــنـدر
اســطــيـفــان وهــو عـازف وفــنـان
وكان عـمـره يتـجاوز الـ 50عاما
عنـدما تـزوجا ومنـه أخذت لقب
اسـكـندر.بـدأت مـشـوارهـا الـفني
عام  1935في الغناء في مالهي
ونـوادي بــغـداد وغـنت في ارقى
مالهي الـعاصـمـة بغـداد حـينـها

مـثل ملـهى اجلـواهـري والهالل.
وسـافـرت اسـكـنـدر إلى الـقـاهرة
خالل الـعـام 1938وغـنت هـنـاك
ــدة طــويــلــة مع فــرقـة وعـمــلت 
بـــديــعـــة مـــصــابـــني في مـــصــر
وعــمـلت أيــضـا مـع فـرقــة حتـيـة
كــاريــوكــا لـــتــعــود بــعــدهــا الى
بـغــداد. و كـانت تـمــلك صـالـونـا
ـسبح في نـطقـة ا في مـنزلـهـا 
الــكــرادة انــيــقــا وفـاخــرا وضم
مــجـلــسـهــا في ذلك الــوقت ابـرز
رجاالت الـسيـاسة واالدب والفن
والـثـقـافـة في الـبالد.ومن اشـهر
اغـنـيـاتـها : يـا عـاقـد احلـاجـب
ويـاسكـري يـا عسـلي واريـد الله
يــبــ حـــوبــتي بــيـــهم و قــلب..
وغـيرهـا حـيث بلغ رصـيـدها من

األغاني أكثر من  1500أغنية.
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احملمولـة كانت جزءا مهـما منّا
إال أنـها ال تـقـدم نوع اإلمـكـانات
الـتي نــحــتـاج إلــيـهــا لـتــوسـيع
سـتـقبل مـيـزات تطـبـيقـنـا في ا
كـان هذا قـرارا صـعبـا بـالنـسـبة
لـنـا ولـكـنه الـقـرار الـصـائب من
أجل مــنح الــنـاس طــرقــا أفـضل
لــــلــــبــــقــــاء عــــلـى اتــــصــــال مع
األصــدقـاء. والـعـائــلـة واألحـبـاء

باستخدام واتسآب).

أندرويد   2.3.7ستتوقف خدمة
(واتــســآب) لـــديــهم بـــحــلــول 1
شـــــــــــــــــــــبــاط  .2020 وبـرر
واتـسـآب قـراره بـأن إيقـاف دعم
ة حتى يتم تلك الهواتف القد
تــركـيــز اجلـهــود عـلى مــنـصـات
الـــــهـــــواتـف الـــــذكـــــيــــــة الـــــتي
يـسـتخـدمـهـا الغـالـبـية الـعـظمى
من الــنــاس. وتـــابــعت قــائــلــة:
(على الرغم من أن هـذه األجهزة

من الـــــعـــــمـل عـــــلى مـــــنـــــصـــــة
(واتسآب). وسيـفقد أي شخص
يـحـمل هـاتفـا من نـظـام تـشـغيل
(وينـدوز فون) إمكـانيـة الدخول
عـلى واتــسـآب اعـتـبـارا من 31
كـانون األول  .2019كـمـا أن كل
من يـحـمل هـاتف آيـفـون يـعـمل
بــنـظـام تـشــغـيل أقـدم من آي أو
إس   7 ومن يــــــحـــــمـل هـــــاتف
أنــــــدرويـــــد بــــــإصـــــدار أقـل من
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نشـرت تقـارير صـحفـية حتـذيرا
لكل مستخدمي تطبيق التراسل
الـــفـــوري األشـــهــــر في الـــعـــالم
(واتـسـآب) من أن الـتـطبـيق لن
يــعــمل عــلى عــدد مـن الـهــواتف
بعد  22يوما. وأشارت صحيفة
(الديلي إكسـبريس) البـريطانية
أن عــددا كــبـــيــرا من الـــهــواتف
مـنوع سيـدخل ضمن قائـمة ا

{ لـندن  –وكـاالت - فـشل مزاد
اقـيـم االثـنــ في بــيع فــســتـان
مـخــمـلي بـالـلـون األزرق الـداكن
كـانـت األمـيــرة الــراحـلــة ديــانـا
مثل ترتديه عندما رقصت مع ا
جون ترافولتا خالل حفل عشاء
بـــالــبـــيـت األبــيـض عــام 1985
بـيـنـمــا بـيع ثـوبــان آخـران لـهـا
بــــــأعـــــلـى من الـــــتــــــقـــــديـــــرات
لـسـعـريـهـمـا. والـفـسـتـان عـاري
األكــتــاف وضـيق ويــتـسع عــنـد
الـركبـت ومن تـصـميم فـيكـتور
ادلــســـتــايـن وهــو أحـــد أشــهــر
فــســاتــ األمــيــرة ديـانــا الــتي
تــــوفــــيت عــــام .1997وعُـــرض
الفـسـتان لـلبـيع في دار مزادات
كـيــري تــيـلــور في لــنــدن ضـمن
ـوضة) عرض بـعنـوان (شغف ا
وتـراوحت تـقديـرات سـعـره ب

ألف جــــنـــيه 300ألــــفـــا و 250
اســــــــتـــــــرلــــــــيــــــــني (320750
و 385000دوالر) لــكـنـه أخـفق

في حتقيق هذا السعر.
وقــبل عــرض الــفــسـتــان قــالت
زاد في كـيري تـيلـور صـاحبـة ا
تصـريح(هناك اهـتمام كـبير في
بـريطـانيـا واهتـمام كـبيـر أيضا
في أمـريكـا بالـطبع ألن هـذا هو
فستـان ديانا الـذي ال يُنسى في
أمريكـا). وأضافت (أن الفـستان
اشــــتـــراه في عـــام  2013 رجل
رومــانــسي كــان يــريــد إســعــاد
زوجـته مـقـابل  200ألف جـنـيه

ـكن أن يسـاعد على عـلى اجلبـهة 
التهدئة من التوتر أو الضغط.

 3-عــسـر الـهــضم: يـقـوم الــنـعـنـاع
ـعدة والتحس بـترخية عضالت ا
مـن إفـــراز الـــعـــصـــارة الـــصـــفــراء

الهاضمة.
ــغـص لـدى الــرضـع: يــســاعـد  4-ا
الــنـــعــنــاع عــلى تـــهــدئــة األطــفــال
ــغص وإيــقـاف الــرضع بــحــاالت ا

بكائهم.
 5-الــــغـــثـــيــــان والـــقيء: يــــعـــاني
األشـــخـــاص الـــذيـن يـــخـــضـــعــون
لــلـعالج الـكــيـمــيـائي من الـغــثـيـان
كن لـلنعـناع التـخفيف والـقيء و
رضى. من هذه األعراض وتهدئة ا
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ـعاجلـة عـسر ـصـريـون القـدامى  ا
الـــهــضم إال أن فــوائـــد الــنــعــنــاع
تتجاوز ذلك. تتعدى فوائد النعناع
كـونه مـلـينـا لـلـجهـاز الـهـضمي إذ
أن لـه فـوائـد صـحـيـة عـديـدة األمر
الــذي يـجـعـلـنـا نـســتـخـدمه بـشـكل
شــبه دائم في حــيـاتــنـا الــيـومــيـة
وهـذه أهم فوائـده بحـسب مـا نشر

موقع  naturalnewsاألمريكي.
ŸUMFM « bz«u

 1- مـــشــاكل اجلـــهــاز الــهـــضــمي:
بــإمـكــان الــنـعــنـاع تــهـدئــة الـقيء
وبــــخــــاصـــة لـألشــــخـــاص الــــذين

يعانون من مشاكل هضمية.
 2-آالم الـرأس والصـداع النـصفي:
فــوضع الــقـلــيل من زيت الــنـعــنـاع

الــــســـــوائل داخل اجلـــــسم كــــمــــا
تــســاعـد عــشــبـة الــبــقـدونـس عـلى
إنـتاج البول في الكلى لتخفيف أي
ـعـدة وبـهذه الـطـريـقة عبء عـلى ا
تـمـنع مـشـكـالت اجلهـاز الـهـضـمي

زعجة. ا
كـمـا يـحـتوي الـبـقـدونس عـلى عدة
K? فـيـتـاميـنـات خـاصة فـيـتـام
وهـو الـعنـصر الـرئيس الـذي يربط
جــمـيع الــعـنــاصـر الــغـذائـيــة مـثل
الــــكـــالــــســـيــــوم والـــفــــوســـفـــور
D? ــغــنــيــســيــوم وفــيــتــامـ وا
لــلـــحــفــاظ عــلى صـــحــة الــعــظــام
C ويـحـتـوي أيـضـاً عـلى فـيـتـام
الـذي يـحـافظ عـلى صـحـة األمـعاء
ويـســاعـد عـلى خـفض االلـتـهـابـات
فـي اجلـــسم وتـــقـــلــــيل مـــخـــاطـــر
اإلصـابـة بـاألمراض مـثل: الـتـهاب
ـــفــاصل والــســـكــري وســرطــان ا

القولون.
وحتتوي أوراق وجذور البقدونس
عـــــــلـى خــــــصـــــــائـص مـــــــضــــــادة
لـــلــمـــيــكـــروبـــات لــذلك يـــدخل في
تـصنيع منتـجات العنايـة بالنظافة
ـــنع تـــكــون الـــشـــخــصـــيـــة ألنه 
الــــبـــكــــتـــيـــريــــا الـــتـي تـــؤدي إلى

االلتهابات وتلف اجللد.
نع البقدونس تكوّن احلصوات و
ـنع الــكـالـسـيـوم فـي الـكُـلى ألنه 
الــــزائــــد عـن حــــاجــــة اجلــــسم من
ـغـادرة ويـزيد نـسـبة احلـمـوضة ا
الـبــولـيـة عـلـيـهـا فـي مـسـتـويـاتـهـا

الطبيعية.
فــيــمـا عــثــر عــلى أوراق الـنــعــنـاع
اجملـفف فـي الـعـديد مـن األهـرامات
ــــصــــريــــة حــــيـث اســــتــــخــــدمه ا
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يــحــتــوي نـبــات الــبــقـدونـس عـلى
فـــوائــد طـــبــيـــة مــذهـــلــة لـــصــحــة
اإلنـسـان من بيـنهـا إزالـة السـموم
وإدرار الـــــبــــول والــــعـــــديــــد وفق

صحيفة (ميديكال ديلي). 
ونـشـرت الـصـحيـفـة أن الـبـقدونس
نــبـات أصــلي في مــنــطـقــة الـبــحـر
ــتــوسط ويــنــتــمي إلى األبــيض ا
فـصيلة  ?Apiaceaeأي الـفَصِـيلَة
اخلَـيْـمِـيَّـة الـتي تـضم عـدة نـبـاتات
مــــثل الــــبــــقـــدونـس والـــكــــزبـــرة
والــــشـــبت واجلــــزر والـــكـــمـــون
والـيانسـون والكرفس والـكراويا

والقزع.
ونـبـتـة البـقـدونس كـانت تُسـتـخدم
ـمـارسات مـنـذ مـئات الـسـن في ا
ــة إلزالــة ســمــوم الــطــبــيــة الــقــد
اجلـسم وإدرار البـول والعـديد من
االســتــخــدامــات الـطــبــيــة األخـرى
ـركبات الفـينولية الحـتوائه على ا
والـكاروتينات ومضادات األكسدة

وحمض االسكوربيكن.
ومـن أهم فــوائـــد الـــبــقـــدونس أنه
ـضادات األكـسـدة العـديدة غـني 
مــثل: الــفـالفــونــويــديــة والــبــيــتـا
كــــــاروتـــــ وألـــــفــــــا كـــــاروتـــــ
ولـوتولـ وأبجـين والـليـكوب

ــا يـســمى الــتي حتــمـي اجلـسـم 
اإلجـهـاد الـتـأكـسـدي الـذي يـصـيب
اجلـسم بالعـديد من األمـراض كلما
تقدم في العمر منها تسمم الكبد.
وأظـهـرت دراسـات عـديـدة أجـرتـها
جـامـعـات أمـريـكـيـة أن لـلـبـقـدونس
قـــدرة كـــبــيـــرة عـــلى إدرار الـــبــول
والـتـقـلـيل من االنـتفـاخ واحـتـباس
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لـــتـــعـــلم الـــرقص في احلـــفالت
ألظـهر أن بـإمكـاني قـيادتـها في
الرقص). وأضاف (لم أكن أدري
إلى أن وصـلت إلـى هـنـاك أنـني
ـفتـرض أن أرقص مـعـها). من ا
وبيع ثـوبان آخـران لديـانا كـانا
ــــزاد ذاته مــــعــــروضـــــ في ا
أحـدهـمـا مـقـابل  48ألف جـنـيه
اســتــرلــيــني رغم أن تــقــديــرات
ســـعــره تــراوحت بــ  20و30
والـثــاني مــقـابل  28 ألف ألــفــا
جـــنـــيـه اســـتــــرلـــيـــنـي وكـــانت
تــقـديـرات سـعــره تـراوحت بـ
أربعة وستة آالف جنيه فقط.

استـرلـيني). وتـابعت (لـكنه ظل
مـــحــبـــوســا فـي خــزانـــة أغــلب
الـوقـت مــنــذ ذلك احلــ وهــمـا
اآلن كـزوجــ يـريـدان أن يـعـود
مـــــرة أخـــــرى إلى الـــــســـــاحـــــة
الــعــامــة). وقــال تــرافـولــتــا في
مــــقـــابــــلــــة مع مــــوقع (يــــاهـــو
اضي إنتـرتيـنمـنت) األسبـوع ا
(إنه كـان مـتـوتـرا وهـو يـراقص
ديانـا). وأضـاف ترافـولتـا الذي
قــــدم خالل مــــســــيــــرته أفـالمـــا
شــــــهــــــيــــــرة مــــــثـل (جــــــريس)
و(ساتـرداي نايت فـيفـر) (فكرت
أنه عـلي الـعـودة أليـام الـدراسة
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