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نزل فيروس كورونا المستجد ليكون العباً عنيدا ومفاجئا 
لم  جديد  عنصر  وهو   ، االمريكية  االنتخابات  ميدان  في 
يصحب اية انتخابات سابقة في تاريخ الواليات المتحدة . 
لكن هذا الفيروس الخطير لن يكون حاسماً في تجريح كفة 
الذي  االمريكي  الرئيس  جسم  من  تمكن  اّن  إال  كفة  على 
يعاني بحسب االطباء من نقطتي ضعف هما البدانة والتقدم 
في السن. غير أّنه يبقى رئيساً للواليات المتحدة التي طالما 
تباهى الرجل بقوتها، وجعله يختبر قوتها الطبية والعلمية 
اليوم بنفسه من خالل توفير العالجات الالزمة له للخروج 

من هذا المأزق .
 الفيروس من الممكن أن يزحف الى خصم ترامب أيضاً، 
فال شيء يمنعه، مادام قد اقتحم تحصينات الرئيس الطبية 
المبكرة. ال شماتة بالمرض، ولن يفرح الخصم االنتخابي 

بذلك أبداً وهو الذي تمنى الشفاء للرئيس بسرعة كبيرة .
 هناك َمن االطباء البارزين كما في تقرير الجمعية الملكية 
في بريطانيا، يقول أّن اللقاح نفسه لن يكون الكأس المقدسة 
التي تنهي الفيروس لألبد، وقد تحتاج البشرية التعايش مع 
مستويات أضعف من الفيروس لسنوات طويلة، وهذا بحد 
أساسية  لمتغيرات  الخضوع  الى  الحاجة  لفهم  تمهيد  ذاته 
في نمط الحياة على الُصعد كافة حتى بعد اعالن اكتشاف 

اللقاح ونجاحه.
الدول المتقدمة تدرك معنى أْن تتغير اضطرارياً بعد هذه 
المناعات  ألقوى  المقتحم  الفيروس  مع  المريرة  التجربة 
الكثير  نرى  مثالً  العراق  في  نزال  في حين ال  الجسمية، 
حدثت،  التي  الكونية  الهزة  حقيقة  يدركون  ال  الناس  من 
بل  الدينية  المعتقدات  ببعض  لها  التصدي  ويحاولون 
ألنه  يدعون،  مما  براء  الحق  والدين  أحياناً،  الخرافات 
من  وصيانته  االنسان  بناء  أجل  من  بالمخاطر  استبصار 

االذى.
يتمنى العراقي أن تتغير خطط الحكومات وبرامجها االن 
أجل  من  الحياة  مناحي  جميع  في  القريب  المستقبل  وفي 
بسرعة  العلم  ومواكبة  العالم  في  التغيرات  مع  التوافق 
قائداً  عنصر  االنترنت،  عبر  العمل  برز  حيث  كبيرة، 

لمجموع الفعاليات االدارية والمعيشية واالقتصادية.
كانت هناك دول كبيرة غير مستعدة لهذا التغّير المفاجىء، 
فتاة  اّن  درجة  الى  التخلف  بها  يعصف  بالد  حال  فكيف 
الفيزياء  الدكتوراه في  لشهادة  النجف األشرف حاملة  من 
النووية يصطدم حلم حصولها على وظيفة عادية في البلد 
بقرار الحصول على تزكية من السّيد.  وتتساءل تلك الفتاة 
، ماذا يمكن للسّيد أن يمنحها من تزكية في المجال النووي، 
تستوعب ضرورة  أن  من عمق صدمتها  حاولت  أن  بعد 
تلبية هذا الشرط، ثّم اصطدمت بحاجز آخر ، هو أي سّيد 

بينهم مختص بالنووي .

أبواب املدن العتيقة..
منافي العمر 

1 ـ أبواب املدن العتيقة

َسَفٌر على وجنتّي احلرية 
يغتال صمت إرادة 

ُيبيد قفر فراغ إنكسارات الروح
روح ضّجت بالوجع والكدر

لتنشد مجدَا وتاريخًا مغردًا 
ولتفيق احلقيقة وإشعاعات القصائد

في ِعشق املدن القدمية!!
ينوُح باب سنجار في املوصل وجعًا
لباب العني في شفشاون وإشتياقًا

يهرُع ، يعانق ابوابها العتيقة 
ال حياة تعانق ابوابها السبع 

في ظل الوباء..
ذكريات املوصل وشفشاون لفها ظالم 

فال محب يطرق ابوابهم احلزينة ،
وفي دهوك ..حيث عطر سيدة التراب 

تتساقط االلوان والصور 
نقاطًا تخلف آثارًا  ليظل الصمت 

مواسم وداع ورحيل احبة!!

2 ــ منافي العمر 
ُتداعُب األمنيات مكابداتنا ..

تختبأ شموُسنا ما وراء الغيوم..
تذوب أغانينا في احضان اللهيب..!

 في ازمنة الوجع والقهر
سقطت األقنعة املتخمة باالرهاق

بعد ان كانت أذيااًل وحطامًا وعارًا
وأخفت النرجس والقرنفل والياسمني.. !

مرابعنا حزينة ..ذليلة 
تالحقها حكايات خوف..!

شمخت املباني وصغرت قامة االنسان،
متاهات الروح تقودها صوب الغروب
اغاني الوصال وعطر احلب واألمان

غدت ذكرى دخان 
 ودمعة رحيل

قالوا: سنحزم حقائبنا ونرحل 
حيث ال إبليس يفرح ملواجعنا 

آه أيتها الغربة ..املتشحة بالسواد 
املسافرة في مدن الروح

لتغدو رحلة منافي العمر 
مواويل بلدان أشبعتني حبا 

وحيرة شاعر على ضفاف نهر )مور(
يداعب ذكريات وطن 

رمبا تنبت على شفتيه 
اغنية ُامه التي سرقتها السماء!!

 ليدي غاغا تخاطب 
جمهورها عبر لوحة إعالنات

 بيروت - روما -الزمان 
بالرغم من اشادة خبراء التغذية بتناول ماء الليمون 
كونه يضمن قائمة متعددة من الفوائد، مبا في ذلك منع 

اجلفاف واملساعدة على الهضم، ودعم فقدان الوزن.
شرب  عند  حتدث  أن  ميكن  خطيرة  أشياء  هناك  فإّن 
القناة  اوردته  تقرير  بحسب  الليمون،  ماء  من  الكثير 
الروسية ،روسيا اليوم.  منهار انه نظرا ألن الليمون 
شديد احلموضة، فإن التعرض املتكرر لكميات مفرطة 
وفقا  األسنان،  مينا  تآكل  إلى  يؤدي  أن  ميكن  منه 
جلمعية طب األسنان األمريكية. ولتجنب هذه املشكلة 
من  الليمون  مع  املاء  أو  الليمون  عصير  شرب  حاول 
على  للحمض  املباشر  التعرض  لتقليل  الشفاط  خالل 
أسنانك. ويجب أيضا جتنب تنظيف أسنانك بالفرشاة 
بعد تناول ماء الليمون مباشرة وشرب الكثير من املاء 
العادي جنبا إلى جنب مع أكواب مملوءة باحلمضيات.

-الكثير من ماء الليمون ميكن أن يزعج معدتك:
ملاء  الواسعة  الفوائد  مجموعة  أن  من  الرغم  على 
الليمون غالبا ما تركز على صحة األمعاء، وفقا ملوقع   
، فإن عصر الكثير في املاء ميكن أن يؤدي إلى تفاقم 
األمراض الشائعة مثل مرض اجلزر املعدي املريئي )( 
واالرجتاع احلمضي. وينتج ارجتاع املريء واالرجتاع 
احلمضي عن طريق األطعمة احلمضية، مثل الليمون، 

وميكن أن يسبب حرقة املعدة والغثيان والقيء.
 قشور الليمون تعمل كمضيف للجراثيم الضارة:

في  الليمون  شرائح  وضع  عن  االبتعاد  في  ترغب  قد 
دراسة  في  أنه  حيث  مطعم،  في  تكون  عندما  املاء 
أجريت عام 2007 من مجلة Journal of   Health ، اختبر 
الباحثون 76 عينة ليمون من 21 مطعما مختلفا خالل 
43 زيارة ووجدوا أن الكثير من الليمون يحتوي على 

كائنات دقيقة، مبا في ذلك بعض مسببات األمراض.
ولتقليل اخملاطر، اعصر الليمون في مشروبك بدال من 
إسقاط قطع منه في املاء. وإذا رأيت موظفني يتعاملون 
األفضل  من  يكون  فقد  العارية،  بأيديهم  الليمون  مع 

التمسك باملاء العادي.
 حموضة ماء الليمون تتسبب في حدوث تقرحات أو تفاقمها:

ليس هناك ما هو أسوأ من االستيقاظ على االلتهاب 
املؤلم الناجت عن القرحة املتكونة حديثا. وعلى الرغم 
في  أنفسهم  تلقاء  من  سيتخلصون  معظمهم  أن  من 
غضون أسبوع أو أسبوعني، إال أن شرب الكثير من ماء 
الليمون قد يؤدي إلى تفاقم آفة القروح، وفقا جلمعية 
طب األسنان األمريكية. وباإلضافة إلى ذلك، وفقا ملوقع 
WebMD، إذا كنت تستهلك الكثير من احلمضيات، فقد 
هناك  تكون  وقد  القرحة،  وراء  الكامن  السبب  تكون 

عالقة بني احلمضيات والصداع النصفي.
فيما جدت العديد من الدراسات أن تناول الفلفل احلار 

املشاكل  من  يحصى  ال  عدد  حل  في  يساعد  أن  ميكن 
وإنقاص  العمر،  طول  زيادة  على  ويساعد  الصحية، 
الوزن، إلى احلماية من النوبات القلبية وأنواع معينة 
من السرطان. وميكن أن يكون الفلفل احلار في الوجبة 

تذكرة مرورك حلياة مديدة وصحية.
الوفاة  خطر  بانخفاض  احلار  الفلفل  تناول  وارتبط 
اجلديدة  األبحاث  أن  كما  الدراسات،  من  العديد  في 
القلب  ألمراض  األمريكية  الكلية  مجلة  في  املنشورة 

تدعم هذه النتائج السابقة، وفقًا لروسيا اليوم.
املوت  إيطاليا، خطر  التي أجريت في  الدراسة  وقارنت 
أولئك  إلى مجموعتني،  ألف شخص وقسمتهم  بني 23 

الذين تناولوا الفلفل احلار ومن لم يأكلوه.
وعاداتهم  للمشاركني  الصحية  احلالة  مراقبة  ومتت 
الغذائية على مدى ثماني سنوات، ووجد الباحثون أن 
خطر الوفاة بسبب النوبة القلبية كان أقل بنسبة 40% 
بني أولئك الذين يتناولون الفلفل احلار أربع مرات على 
الصحية  الفوائد  العلماء  واكتشف  األسبوع.  في  األقل 
الستهالك هذا النوع من التوابل، مبا في ذلك قدرته على 
تثبيط  وكذلك  معينة  أنسجة  في  الدهون  تكسير  زيادة 
دراسة  وتوصلت  والفطريات.  البكتيريا  بعض  آثار 
فيرمونت  جامعة  في  طبيون  باحثون  أصدرها  رصدية 
احلار  الفلفل  استهالك  بني  عكسية  عالقة  وجود  إلى 

مصطفى  الباحثان  وأسس  الوفيات.  ومعدل  األحمر 
الفلفل  تناول  بني  العالقة  ليتنبرغ  وبنيامني  شوبان 
املسح  بيانات  حتليل  خالل  من  العمر  وطول  احلار 
حيث  والتغذية،  الصحة  لفحص  األمريكي  الوطني 
متت مراقبة عينة متثيلية من البالغني من أجل نظامهم 
الغذائي وعادات منط حياتهم بني عامي 1988 و1994. 
ومن عدد الوفيات املسجلة في عينة 16179 شخصا، 
الذين  الوفيات للمشاركني  الباحثون أن إجمالي  وجد 
تناولوا الفلفل األحمر احلار كان %22 مقارنة بـ34% 
احلار  الفلفل  ويحتوي  ذلك.  يفعلوا  لم  الذين  ألولئك 
على عدد من العناصر الغذائية مبا في ذلك فيتامينات 
النشط  العنصر  أن  الباحثون  B وC و%-Pro. ويعتقد 
املسمى الكابسيسني يقي من أمراض القلب والسمنة.

وتقول جاكلني لندن، مديرة التغذية: "في حني أن هيئة 
احمللفني ال تزال خارج نطاق النقاش حول ما إذا كانت 
األطعمة الغنية بالتوابل ميكن أن تعطينا دفعة لعملية 
الغنية  األطعمة  تناول  أن  شك  فال  الغذائي،  التمثيل 
الوزن.  إنقاص  في  فائدة  أيضا  له  يكون  قد  بالتوابل 
وهذا ألنه عندما نستهلك األطعمة احلارة، فإن االجتاه 
الطبيعي هو أن نبطئ أثناء تناولنا، ما يساعدنا على 
حقا  والتوقف  الشبع  بإشارات  اتصال  على  البقاء 

عندما نكون ممتلئني وليس متخمني".

غالسكو-)أ ف ب( - أجليت ثالثة حيتان قارورية 
األنف امس االول من بحيرة تقع قرب غالسغو 
البحر حلمايتها  إلى  في غرب اسكتلندا ونقلت 
من مناورات عسكرية من املقرر أن تقام األسبوع 
مارين  دايفرز  "بريتيش  فريق  وأوضح  املقبل. 
من  عددًا  استخدم  أنه  لإلنقاذ  رسكيو"  اليف 
"بلطف" من بحيرة لونغ  القوارب لنقل احليتان 
بالقرب  وتقع  للبحر  فرعيًا  امتدادًا  تشّكل  التي 
من قاعدة فاسالين البحرية، حيث يرسو أسطول 

الغواصات ذات الدفع النووي البريطاني.
الذي  األنف  القاروري  أن احلوت  املعروف  ومن 
يشبه دلفينًا كبيرًا ذا رأس منتفخ، يبقى بعيدًا 
من املياه الساحلية ، ويفّضل املياه العميقة في 

غرب بريطانيا وفي أيرلندا.
"شّكلوا  أفرادها  أن  اإلنقاذ  مجموعة  وأوضحت 
التقّدم  من  احليوانات  ملنع  القوارب  مع  حاجزًا 
قبل  اإلجالء  هذا  وجرى  اخلاطئ".  االجتاه  في 
منطقة  في  عسكرية  تدريبات  إقامة  من  أيام 
جنود  من  اآلالف  فيها  يشارك  واريور  جوينت 
البريطانيني،  واجلنود  األطلسي  شمال  حلف 

إضافة إلى وحدات من دول أخرى.
تعاونوا  الذين  اإلنقاذي  الفريق  أعضاء  وقال 
احملليني  والسكان  املدني  الدفاع  أجهزة  مع 
مناورة  تبدأ  أن  املقرر  من  أن  أخيرًا  علمنا  "لقد 
عسكرية كبيرة األسبوع املقبل، ومبا أن احليتان 
كنا  فقد   ، املاء  حتت  األصوات  حيال  حساسة 

قلقني في شأن تأثير املناورات عليها".

نيويورك- الزمان 
استطاع فيلم اإلثارة واخليال العلمى "تينت"، أن يحتل املركز الرابع 

في قائمة األفالم األعلى إيرادات في عام 2020.
وجاء ذلك بعدما تخطت إيراداته الـ 280 مليون دوالر فى سباق شباك 
الذي   "Dolittle" فيلم  "تينت" علي  بذلك  ويتفوق  العالم.  التذاكر حول 
اخلامس  املركز  ليتحل  املاضي،  األسبوع  الرابع  املركز  يحتل  كان 
من  تينت  فيلم  نوالن.  فيلم  إيرادات  ارتفعت  بعدما  حاليا  بالقائمة 
تأليف وإخراج كريستوفر نوالن، حيث يشارك فى بطولته عدد كبير 
ديفيد واشنطن  باتينسون وجون  روبيرت  أبرزهم  النجوم، ومن  من 

وآرون تايلور جونسون وكليمونس بوزاى.
مسلح  حول  وأكشن،  وتشويق  دراما  إطار  فى  الفيلم  أحداث  وتدور 
يقاتل من أجل بقاء العالم بأكمله، يسافر بطل الرواية عبر عالم من 

التجسس الدولي فى مهمة ستتكشف فيها الكثير من األسرار.
الصوت،  في  جديدة  فنية  مشكلة  "تينت"،  فيلم  أن  بالذكر،  اجلدير 
انخفاض  في  أزمة  وجود  املشاهدين،  من  كبير  عدد  أوضح  ان  بعد 
صوت املمثلني أثناء املشاهد احلوارية، وعدم تناسقها مع املوسيقى 

املصاحبة للمشهد.

لندن-الزمان 
وفقا للوكالة التنظيمية لألدوية ومنتجات الرعاية الصحية )MHRA(، تناول الفياغرا قد 
يكون له بعض اآلثار اجلانبية غير املرغوب فيها، مبا في ذلك انتفاخ البطن. ووفقا لبحث 
أجرته الوكالة ادعى سبعة أشخاص أنه أغمي عليهم بعد تناول احلبوب الزرقاء. وفي 
أنها  الواضح  للفياغرا، ولكن ليس من  اآلثار اجلانبية احملتملة  الواقع، هناك 555 من 
السمع.  يفقدون  احلبوب جعلتهم  أن  أشخاص   10 وأبلغ  مباشرة.  بها  مرتبطة  جميعا 
لهذه  احملتملة  اآلثار  الصحية  الرعاية  ومنتجات  لألدوية  التنظيمية  الوكالة  وتسجل 

األدوية من أجل تسليط الضوء على اخملاطر احمليطة بها.
ووجد البحث أيضا أنه مت ربط حبوب الفياغرا بـ32 حالة وفاة في خمس سنوات. وقالت 
الوكالة األمريكية إن جميع األدوية لها آثار جانبية وحتمل بعض اخملاطر لكنها أشارت 

إلى أن العديد من األعراض قد حتدث مصادفة.
األمان  سجل  أن  فايزر،   اجلنسي،  للعجز  املضاد  للدواء  املصنعة  الشركة  وأوضحت 
كانوا  جانبية  آثار  لديهم  الذين  األشخاص  معظم  أن  وأضافت  "راسخ.  بها  اخلاص 
يتناولون الفياغرا ضد ارتفاع ضغط الدم. وقال متحدث باسم الشركة لصحيفة "ذي صن": 
"منذ طرحه في عام 1998، استخدم السيلدينافيل )املعروف جتاريا بالفياغرا( أكثر من 37 

مليون رجل. لقد مت ترسيخ سالمتها بشكل جيد من خالل مراقبة مكثفة بعد التسويق.

إجالء حيتان من 
بحيرة اسكتلندية 

اكتشاف آثار جانبية غير معروفةفيلم إثارة وخيال علمي يكتسح شّباك التذاكر 
لتناول فياغرا

بدل رفو
 النمسا

لوس اجنلس- الزمان 
في   للمباشرة  "واتساب"  يستعد 
خملتبري  متعددة  أجهزة  دعم  توفير 
اإلصدارات التجريبية على "أندرويد" 
للمستخدمني  يتيح  ما  "آيفون"،  و 
على  التطبيق  إلى  الدخول  تسجيل 

العديد من األجهزة الذكية.
ألجهزة  الدعم  اختبار  وسيبدأ 
كما  القريب،  املستقبل  في  متعددة 
زعم WABetaInfo، الذي يتصفح أحدث 
تطبيق  من  التجريبية  اإلصدارات 
عليه  تعمل  م%ا  ملعرفة  الدردشة، 
سجل  ولديه  "واتساب"،  في  الفرق 
اجلديدة  بامليزات  التنبؤ  من  حافل 
اإلجراء  هذا  وسيسمح  القادمة. 
ملستخدمي "واتساب" بحسب "روسيا 
على  التطبيق  باستخدام  اليوم"، 
العديد من الهواتف الذكية، في الوقت 
نفسه. كما أنه ميهد الطريق لتطبيق 
لدعم  لـ"فيسبوك"،  اململوك  الدردشة 
ذلك  في  اجلديدة، مبا  األجهزة  فئات 
وطرازات  اللوحية  "أندرويد"  أجهزة 

"آيباد".
ومضى وقت طويل على تقدمي الدعم 
تلميحات  وظهرت  متعددة،  ألجهزة 
إلى أن "واتساب" يبحث عن السماح 
واستقبال  بإرسال  للمستخدمني 

ذكيني  هاتفني  من  النصية  الرسائل 
أو أكثر، أو هاتف ذكي وجهاز لوحي، 

ألول مرة في مارس.
ومقاطع  الرسائل  مزامنة  وستجري 
الفيديو وامللفات واملذكرات الصوتية 
أكبر  أحد  هذا  وكان  األجهزة.  بني 
إحباطات االحتفاظ بجميع محادثاتك 
في "واتساب" - فمن املستحيل التنقل 

بسهولة بني األجهزة.
"فيسبوك  أو   iMessage عكس  وعلى 
مسنجر"، أو أية خدمة مراسلة أخرى 
رسالة  إرسال  الصعب  من  تقريبا، 
والتقاط  الذكي  هاتفك  من  نصية 
مكاملة  إلى  لالنضمام  لوحي  جهاز 
جماعية  محادثة  في  الرد  ثم  فيديو، 
هذه  وكل  احملمول.  الكمبيوتر  من 

أن  حقيقة  إلى  ترجع  املراوغات 
برقم  مرتبطة  "واتساب"  حسابات 
هاتفك. واستخدام اخلدمة على جهاز 
الكمبيوتر  مثل   -  SIM بطاقة  بدون 
احملمول أو سطح املكتب - غير ممكن 

في الوقت احلالي.
ليس  هذا  ان  اخلبراء  يقول  فيما 
كمبيوتر  لشراء  املناسب  الوقت 

 Windows بنظام  يعمل  جديد  محمول 
أو macOSK وذلك ألن رقائق معاجلات 
 %%%%% Tiger تسمى  جديدة 
Lake قد ُتحدث تغييرًا جذريًا في عالم 

أجهزة الكمبيوتر احملمولة.
 Intel Tiger Lake معاجلات  وتتميز 
بتعزيز أداء وحدة املعاجلة املركزية، 

وزيادة كبيرة في قوة رسوماتها.

من  متنوعة  مجموعة  كشفت  وقد 
أجرتها  التي  واالختبارات  املعايير 
املعاجلات  أن   The Tech Chap شركة 
اجلديدة،  الرقاقة  على  حتتوي  التي 
أجهزة  من  الكثير  على  تتفوق 
بوحدة  املزودة  احملمولة  الكمبيوتر 
Ice Lake ورسومات  املركزية  املعاجلة 
األجهزة  إلى  باإلضافة   Iris Plus

رسومات  معاجلة  بوحدات  املزودة 
أنها  كما  اخملصصة.   Nvidia MX350

تتمتع بأداء أفضل من جهاز كمبيوتر 
 AMD Ryzen 7 مبعالج  مزود  محمول 

.Vega 8 4800 برسومياتU

سيؤدي  الواقعي،  االستخدام  في 
الصور  أداء حترير  إلى حتسني  ذلك 
ألجهزة  يسمح  حيث  والفيديو، 
احلمل  فائقة  احملمولة  الكمبيوتر 
احلديثة  األلعاب  بعض  بتشغيل 

مبعدالت إطارات مقبولة.
الحظوا  اخلبراء  أن  من  الرغم  وعلى 
املعالج  في  املشكالت  بعض  وجود 
 Tiger أثناء العمل، فإن منوذج رقائق
Lake ال يزال في مراحله األولى، ويتم 

محتملة.  مشاكل  أي  لتالفي  تطويره 
من  اجلديدة  الرقاقة  متكنت  وقد 
مثل  ألعاب  في  قوي  أداء  تقدمي 
 %%%%%%% %%% Siege

واتساب يستعد لتقدمي ميزته اجلديدة ورقائق متفوقة في الطريق
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لوس اجنلوس -الزمان
وجهت النجمة العاملية ليدى جاجا رسالة إلى جمهورها من 
خالل لوحة إعالنات ضخمة في شوارع مدينة لوس أجنلوس 

بوالية كاليفورنيا بالواليات املتحدة.
هنا خلدمة  "أنا  الضخمة:  اللوحة  على  جاجا  ليدي  وكتبت 

العالم وإلهام أكبر عدد ممكن من الناس".
التواصل  مواقع  رواد  من  العديد  الرسالة  هذه  وتداول 
االجتماعي، ويأتي ذلك في الوقت الذي خضعت فيه "جاجا" 

ليدي  رسالة  في  أيضا  وجاء  جديدة.  تصويرية  جلسة  إلى 
ولنا  مهمون  جميعنا  السعادة،  نستحق  "جميعنا  جاجا: 
قيمة في هذه احلياة، أحياًنا كل ما يلزم هو الصبر والثبات 
لنتعرف على قوتنا احلقيقية ونكتشف ذاتنا، وهذه رسالتي 
من كروماتيكا". ومن ناحية أخرى، قررت ليدي جاجا تأجيل 
"" لصيف 2021، حيث كان  الغنائية  سلسة حفالت جولتها 
يتوقع البعض أن احلفالت ستقام نهاية العام وحتديدا بعد 

انتهاء فيروس كورونا.

أضرار االفراط في شرب ماء الليمون 
وفوائد صحية للفلفل األحمر


