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ماتّم تجميعُه من رؤى وتصورات للرئيس االمريكي 
دونالد ترامب في سياسته الخارجية هو اّنه لن يرسل 
أية دولة أو جهة إال في حال  نيابة عن  للقتال  جيشه 
يتطلب  االمر  وكان  كبير  نحو  على  المصالح  تطابق 
ذلك، وانَّ المنافع أكبر بكثير من األضرار . صحيح 
لكن  كله،  ذلك  على  تتوافر  ال  العلنية  النصوص  أّن 
الصحافة  مانقلته  تصريحات  مع  المواقف  تجميع 
األمر  وهذا  المسار.  هذا  على  أّنه  يؤكد  ترامب  عن 
الكامل من  التفاوض لالنسحاب  يفّسر االستعجال في 
افغانستان بعد عشرين سنة من حرب لم يكن لها حصاد 

مجدي لالمريكان بما يتناسب مع ما خسروه هناك. 
الوجود  استمرار  في  الرغبة  عدم  عن  الكالم  وكذلك 
العسكري لفترة طويلة في العراق، ويشمل هذا ماقاله 
في  ونفوذها  اليران  مباشرين  أعداء  ضد  القتال  عن 

العراق، وذلك أمر يثير سخرية الرئيس أحياناً.
السياسي  المشهد  حيث  العراق،  في  االوضاع  سياق 
المحطم وتمترس ُكّل طرف خلف ما يعتقد أّنه حاجز 
منيع يحميه ويناور من خلفه، يقود الى مرحلة وشيكة 
من التصادم واللعب على المكشوف باالوراق المتاحة، 

وهذا كله مرتبط بقرارين إيراني وأمريكي. 
لكن ُكل طرف يعتمد على مراقبة صبر االخر ، ورّبما 
في الميدان أكثر من خطة لجّر الخطوات نحو الهاوية 
في  السابقة  الحكومات  جميع  تفاديها.  اليمكن  التي 
تبحث  الذي  القلق  الوضع  هذا  وجود  تتحمل  العراق 
فيه الدولة عن وسائل اثبات شرعيتها أمام قوى غير 

شرعية في التصرف والوجود زماناً ومكاناً .
نقطة  نحو  سريعاً  يسير  الوضع  بهذا  اليوم  العراق 
التصادم، واالمور الشكلية االخرى من مناقشة بعض 
للوقت  اشغال  هي  وخارجه،  البرلمان  في  القوانين 
مضيعة  اّنها  مبكراً  القول  أريد  وال  فقط،  الضائع 
محّشوة  بغداد  خارج  رؤوساً  هناك  انَّ  ذلك  للوقت، 

بقرارات ستمر من خالل البلد الهش. 
مهما  فتحها  سيتم  كثيراً،  مؤجلة  صفحة  هناك  وإنَّ 
نحتاج  رّبما ال  حولها.  ثقيالً  ستاراً  المجامالت  كانت 
الى استعراض ما يمكن أن يحدث، بقدر حاجتنا الى 
أن نتذكر أنَّ هناك بعض الوسائل لتفادي ذلك االنهيار، 

لكنها وسائل ،مع األسف، محدودة .

نصوٌص مضطربٌة 
)1(

في مهجرِه البعيد
كل يوم

ميأل غرفته بدخان سجائره
ويستمع إلى أغنية عراقية حزينة

بعينني دامعتنْي
حتى يشعر كأنه يعيش

في داخل الوطن.
)2(

املزيفون
يكرهون

بياض زهرة القطن.
)3(

ما عاَد يفزعُه الظالم ألنها شمعتُه 
وال يرتبك من البحر ألنها زورقُه 

وال يأبه من طول املسافة ألنها َفَرَسُه
وال يقلق من احُلّساد ألنها تعويذتُه
وال يفزع من الطيران ألنها جناحُه 

وال يهيم في التيه ألنها بوصلتُه،
وال يتعاطى النبيذ ألنها خمرتُه،
وال يعرف العطش ألنها غيمتُه،

وال يهاب املوت ألنها خلوده.
)4(

املرتزقة ال تتبدل جلودهم
ويتمّسكون بوضاعتهم

حتى لو أصبحوا أمراء.
)5(

ميوت املتملقون
وتبقى ذيولهم

شاهدة على قبورهم.
)6(

عندما رزقه الله مبال وفير
 اشترى أرضا

غرسها أشجار فاكهة بعدد املوتى
من أهله وأقربائه وأصدقائه

حتى غدْت روضة بقطوف دانية 
 ثم فتح بابها إلى عابري السبيل.

)7(
الشهداء

ال يطرقون باب اجلنة
إمنا يدخلونها
دون استئذان.

)8(
البعيد عن القتيل
يبكي عليه أكثر

من الذي يجلس قرب جنازته.
)8(

شجار البالبل
أغنيات

وشجار الغربان
مآمت.
)9(

املضطرب نقيٌّ جدًا 
ويخاف منُه

املزيَّفون.
)10(

تتوهج مروءة الرجل
حني تسقط دمعة

من امرأة مظلومة.
)11(

حني افترَق العشاق
ظّلت ظاللهم متعانقة!

)12(
حنَي غادرها

لبَث ظّله معها.
)13(

من شغفها
سرقْت لهاثه
حني غادرها 

ومن شغفِه
سرَق تأوهاتها

حني غادرتُه!
)14(

بعد أن أشبع رغبتُه
صفعها

وفتح أمامها الباب.
)15(

فوق رأسه ليست السماء
إنَّما زرقة البحر

وحتت قدميه ليست األرض
إنَّما حطام النجوم.

)16(
طال احتباس املطر

 في هذه الغيمة
بحاجة إلى ريح مجنونة

حتى متطر.
)17(

كلُّ الڤايروسات التي أصابته
برأ منها

إال ڤايروس العشْق.

)18(
زاد العشق

الوفاء
شيء  وكل 

سواه
محض هراء.

)19(
مالك  سألُه 

املوت
ماذا تتمّنى قبل أن متوْت

أجابه
أْن تكون حبيبتي التابوْت.

)20(
عندما هجرها

اختارْت سريره
بعاًل ثانيًا!!

وعندما هجرتُه
اختاَر وسادتها

زوجًة ثانية!!
)21(

ذبول وردة
يعني

موت عاشق
في مكان ما.

)22(
بعد أن قتلتُه

حّنطتُه
ألنها متوت إذا لم تره كل يوم.

)23(
بالدُه التي لم يعشق سواها

مألْت قلبُه بالوعوْد
بينما حقيبة سفرِه

مازالْت قانطًة مثل قبر
في وحشة املهجر.

)24(
مْذ وصَل إلى مهجرِه

لم يغسْل وجهُه؟!
إاّل بالدمِع املاطِر حنينًا

إلى وطنِه.
)25(

َعشقتُه
ألّنُه خالصة العشْق

وَعَشقها
ألّنها جذوتُه.

)26(
تستغيُث البالُد
مثل امرأٍة ثاكْل

وأحالم الناس ذابلة
وأطفالها يبصرون مستقبلهم

في بركة راكدة.
)27(

تقول تعال..
ملْن يجيء؟

وباب بيتِك واجٌم
ونافذة غرفتِك مغلقة.

)28(
قانٌط قلبُه
مثل قبٍر

مادامْت نافذتها
مظلمة.
)29(

إذا كانت الرصاصة 
عاجزة عن الوصول

 إلى جسد الديكتاتور
فأن الكلمة احلّرة

قادرة على تدمير روحِه اخلاوية.
)30(

كل شيء في وطنه يتآكْل
وأحزان الناس في كّل مكاٍن تتناثْر

إال ساسته
ينمو في جيوبهم الدوالْر

وفي خزائنهم الذهُب يتكاثْر.
)31(

صالة املنفى
حتنُّ إلى سجادة الوطن.

)32(
حب الذات

يجعل احلب يتيمًا.
)33(
إلهي

ملاذا طيور اجلنة
في وطنِه
مرآتهم

بركة راكدة؟
)34(

الذي يرى الهواء
بوسعه رؤية الروح.

)35(
أخيًرا 

في قّبة البرملاْن
سيسمع وطنُه
هديل احلماْم.

)36(
عندما يصبح الوطن

ًا للحماْم  عشَّ
سينام املواطُن

بأماْن.
)37(

يا للخيبة
مغريات الساسة اجلوف

أنقى وأكثر شرفًا
من عرق جبني الفقراْء
هكذا كانت االنتخابات

في وطن التعساء.

ليلى علوي توزع رقصة 
التهاني على الهضبة وامللك

لندن-الزمان 
يجمع خبراء التغذية على ان  بذور السمسم مصدرغني 
للفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعمل على تعزيز 

صحة اجلسم وحمايته من األمراض.
ذلك ان السمسم يتوافر على بعض اخلصائص التي 
البشرة  على صحة  الشعر واحلفاظ  على منو  تساعد 

واالسنان واملناعة .
جذور  تقوية  على  السمسم  بذور  تعمل  انه  ومنها 
الشعر، حيث يساعد محتوى أحماض أوميغا الدهنية 
الشعر  منو  تعزيز  على  البذور  في  املوجودة  الغنية 
على  تساعد  أنها  كما  أيضًا،  الشعر  تلف  وإصالح 
ترطيب فروة الرأس وحتسني الدورة الدموية لتجديد 

بصيالت الشعر.
تعكس  التي  األكسدة  مليئة مبضادات  السمسم  بذور 

عالمات الشيخوخة ومتنحك بشرة شابة.
يفعل  أن  السمسم  بذور  في  املوجود  للزيت  ميكن 
العجائب لبشرتك، إذ يساعد على بقاء البشرة ناعمة 
لاللتهابات  املضادة  باخلصائص  غني  فهو  ونضرة، 
التي تعتبر حيوية في عالج االحمرار والقروح وغيرها 
خلط  وميكنك  الداخل،  من  الوجه  بشرة  مشكالت  من 
كبيرتني من  الزيتون وملعقتني  زيت  كبيرة من  ملعقة 
على  اخلليط  هذا  ووضع  السمسم،  بذور  مسحوق 

الوجه بعد ترطيبه.
"البالك"  إزالة  على  البذور  في  املوجود  الزيت  يساعد 

وتعزيز صحة الفم.
عالج  في  األسود  السمسم  بذور  تساعد  أن  وميكن 
اإلمساك بسبب محتواها العالي من األلياف ومحتوى 
األحماض الدهنية غير املشبعة، ميكن للزيت املوجود 
في البذور أن يعمل على تليني األمعاء، بينما تساعد 
األلياف املوجودة في البذرة في حركة األمعاء السلس.
دوتا،  روبالي  الدكتور  التغذية  استشاري  وبحسب 
الحتوائها  للطاقة،  جيد  مصدر  السمسم  بذور  فإن 
على  حتتوي  فهي  الدهون،  من  عالية  نسبة  على 
غير  املتعددة  الدهنية  األحماض  مثل  صحية  دهون 
املشبعة وأوميغا 6، كما حتتوي على األلياف واحلديد 
على  يساعد  والفوسفور  واملغنيسيوم  والكالسيوم 

تعزيز مستويات الطاقة.
على  يساعد  الذي  باملغنيسيوم  غنية  السمسم  بذور 
الدهون  أن  املعروف  ومن  الدم،  ضغط  ارتفاع  منع 
في  املوجود  السمسم  ومركب  املشبعة  غير  املتعددة 
الدم  ضغط  مستويات  على  يحافظان  السمسم  زيت 

حتت السيطرة.

ويرى الدكتور جارجي شارما، خبير التغذية في عيادة 
آينا في دلهي، إن هشاشة العظام هي حالة من هشاشة 
العظام مع زيادة القابلية للكسر، إذ متيل كتلة العظام 
العظام  فقدان  ويحدث   ،35 سن  بعد  االنخفاض  إلى 
بسرعة أكبر عند النساء بعد انقطاع الطمث، لكن بذور 
التي  والزنك  الكالسيوم  في  وفيرة  األسود  السمسم 

تقوي العظام.
صغيرة،  طاقة  مبولدات  خاليانا  جميع  فيمامتتلئ 
قدمية،  تصبح  عندما  ولكن   - امليتوكوندريا  تسمى 
إعادة  وجتري  سامة.  تكون  ورمبا  كفاءتها،  تقل 
إلى  اخللية  بواسطة  القدمية  امليتوكوندريا  تدوير 
تقدم  يتباطأ  العمر،  تقدم  ومع  جديدة.  ميتوكوندريا 
إعادة التدوير هذا ما قد يؤدي إلى ضعف العضالت ، 

بحسب موقع "روسيا اليوم".
مادة  على  يحتوي  الرمان  أن  العلماء  اكتشف  وقد 
تسمى urolithin A، وهي املركب األول الوحيد املعروف 

الذي ميكنه إعادة إنشاء امليتوكوندريا.
حقائق  من  MMMMMMM Xpressبأن  وأفاد  
فقدان  في  تبدأ  العظمي  الهيكل  عضالت  أن  احلياة 

القوة والكتلة مبجرد بلوغ الشخص سن اخلمسني.

وأضاف املوقع الصحي: "أظهرت جتربة سريرية حديثة 
شملت كيانني من EPFL - هما   ومختبر فسيولوجيا 
وهو   ،urolithin M أن   -  )LISP( التكاملية  األنظمة 
في  املوجودة  احليوية  اجلزيئات  من  مشتق  مركب 
العملية عن  أن يبطئ هذه  الرمان، ميكن  الفاكهة مثل 
طريق حتسني أداء امليتوكوندريا - مراكز قوة اخلاليا. 
لذا، ميكن أن يساعد Urolithin A، مستقلب اجلزيئات 
في  األخرى،  والفواكه  الرمان  في  املوجودة  احليوية 

إبطاء عمليات الشيخوخة".
الرمان  ُدرس   ،Life Extension في  نشرت  دراسة  وفي 

وكيف ميكن أن يساعد في زيادة طول العمر.
 Urolithin مرة  ألول  الباحثون  "درس  الدراسة:  وبيّنن 
ما  وغالبا   .M. elegans تسمى  شائعة  دودة  على   A
ُتستخدم هذه الدودة في دراسات مكافحة الشيخوخة، 
مسنة.  تصبح  فقط  أيام  عشرة  إلى  ثمانية  بعد  ألنه 
آثار  وقياس  مراقبة  للعلماء  القصير  عمرها  ويتيح 

الشيخوخة في فترة تزيد قليال عن أسبوع".
جملموعة   urolithin A بإعطاء  الباحثون  "قام  وتابعت: 
مجموعة  في  العمر  أن  والحظوا  الديدان،  هذه  من 
urolithin A زاد بأكرث من %45 مقارنة باجملموعة الضابطة. 

فرنسوا  باتريس  يزود   - ب(  ف  )فرنسا(-)أ  بيارالت 
الرائد في تربية الضفادع في فرنسا، موائد كثيرة حول 
ألف من هذه احليوانات  مئة  لكن رغم وجود  البالد... 
في مزرعته جنوب شرق فرنسا، يواجه أصحاب املطاعم 
صعوبة في التزود مبا يكفي من الضفادع املستخدمة 

كمصدر غذائي محبب في البالد.
لوكالة  برودوكسيون"  "فرنسوا  شركة  رئيس  ويوضح 
)الضفادع(  تربية  مزارع  من  حفنة  "ثمة  برس  فرانس 
تعج  التي  فرنسا"، وذلك وسط عشرات األحواض  في 
الزراعية  اخليم  من  مربع  متر  بالضفادع حتت 2500 

في أجواء حارة.
ويقول الرجل اخلمسيني الذي أقام هذا املوقع الفرنسي 
األول سنة 2010 في بيارالت مبنطقة دوم "بدأنا نحقق 
نتائج جيدة لكني ال أعتاش من ذلك". وهو يبيع أيضا 
من  كيلومتر   300 بعد  على  لوار  منطقة  في  األسماك 
املبادرين  من  قليل  حذا  وقد  هذه.  الضفادع  مزرعة 

املقدامني حذوه في هذا النشاط مذاك في فرنسا.
% من الضفادع املستهلكة في فرنسا  وهو يقول "99 
منها،  للطازجة  تركيا  أو  أوروبا  بلدان شرق  مصدرها 

ومن آسيا لتلك اجملّلدة".
من  طن  آالف  أربعة  من  يقرب  ما  الفرنسيون  ويلتهم 
وكالة  نشرتها  أرقام  وفق  سنويا،  الضفادع  أرجل 

سالمة الغذاء )أنسيس( سنة 2017.
وُيمنع  منذ 2007،  أجناسا محمية  الضفادع  وُصنفت 

سحب أي كميات منها من الطبيعة لغايات جتارية.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

لندن -الزمان 
األجسام  أن  جديدة  دراسة  كشفت 
املستجد  كورونا  لفيروس  املضادة 
شفاء  بعد  أسابيع  خالل  تختفي 
أن  في  األمل  على  يؤثر  مما  املريض، 
يبطئ  سوف  القطيع  مناعة  يسمى  ما 
انتشار املرض بشكل كبير، ويشكك في 

فاعلية اللقاح النهائي.
التي  املناعة  عن  صادمة  دراسة  ففي 
أصيب  ما  إذا  اجلسم  يكتسبها 
الباحثون  بالفيروس وجنا منه، خلص 
يفقدوا  أن  ميكن  املتعافني  أن  إلى 
مناعتهم ضد كورونا في غضون أشهر، 
عاما  به  لإلصابة  عرضة  يجعلهم  مما 

بعد عام، مثل نزالت البرد.
نوعها،  من  مطولة  دراسة  أول  وفي 

كوليدج  كينغز  جامعة  من  علماء  حلل 
املناعية  االستجابة  لندن  في  العلمية 
ألكثر من 100 مريض وعامل في مجال 
الرعاية الصحية في بريطانيا واكتشف 
عندما  الصادمة،  املفاجأة  الباحثون 
املدمرة  املضادة  األجسام  ذروة  رصدوا 
من  أسابيع   3 حوالي  بعد  للفيروس 
تراجعا  سجلوا  ثم  األعراض،  ظهور 
األجسام  هذه  أعداد  في  تدريجيا 
الغارديان  لصحيفة  وفقا  ذلك،  بعد 
البريطانية. كما توصل العلماء إلى أن 
باملناعة  احتفظوا  منهم  فقط  باملئة   17
ضد الفيروس بعد 3 أشهر من إصابتهم 
من  العظمى  الغالبية  أن  يعني  به، مما 
بكورونا  يصابوا  أن  ميكن  املتعافني 
إضافية. مرة  من  أكثر  ورمبا  مجددا، 

الضفادع مصدر
غذائي محبب لدى 

الفرنسيني برغم ندرتها

مناعة القطيع ليست حاًل إليقاف كورونا 
 الكمامة ضرورية ملدة 21 يوما بعد أخذ اللقاح

حسن النواب

سان فرانسيسكو-)أ ف ب( - تطلق مجموعة 
"آبل" الثالثاء هواتف "آي فون 12" املنتظرة، 
بتقنية  اجملهزة  الذكية  أجهزتها  أول 
خطوة  في  االتصاالت،  من  اخلامس  اجليل 
منافستيها  مع  مقارنة  عام  من  أكثر  تأخرت 

الرئيسيتني "سامسونغ" و"هواوي".
اجليل  بدأ  وقت  في  اإلطالق  هذا  ويأتي 
نطاق  على  ينتشر  االتصاالت  من  اجلديد 
كبيرة  تغييرات  أي  إدخاله  عدم  رغم  أوسع، 
املستهلكني  لدى  اليومية  االستخدامات  في 
مجموعة  في  احمللل  ويشير  الشركات.  أو 
االستشارية  كونسلتينغ"  "فيوتشرسورس 
األميركية  الشركة  أن  إلى  ميرس  ستيفن 
املعتاد  أسلوبها  على  حافظت  العمالقة 
و"اتخاذ  العمل  في  "التأني"  على  القائم 
بدل  السوق  في  القيادة  لتحقيق  خطوات 
اللحاق بالركب". وقد أعلنت "آبل" عن حدثها 
التسويقي معتمدة شعارا مقتضبا هو "هاي، 
سبيد" )مرحبا بالسرعة(، الذي يشير على ما 

يبدو إلى السرعة الكبيرة التي توفرها تقنية 
اجليل اخلامس من االتصاالت.

يالحظ  بالتغطية،  املشمولة  املناطق  وفي 
حتميل  سرعة  في  الفرق  املستخدمون 
املدى  وعلى  اجلديدة.  التقنية  مع  املضامني 
الطويل، ستكون للبنى التحتية اجلديدة في 
مجاالت  في  استخدامات  االتصاالت  مجال 
القيادة  الذاتية  املركبات  تشكل  مختلفة 
الصحية  واخلدمات  املعزز  الواقع  وتقنية 
املاضي،  العام  "في  ميرس  ويوضح  الذكية. 
انتشار  أو  استخدام  من حالة  هناك  يكن  لم 
للشبكة"، مضيفا "الوضع لم يتغير كثيرا في 
2020، غير أن +آبل+ ال ترغب في أن تتأخر 
جيلني على صعيد أجهزة اجليل اخلامس". 
اخلاصة  اإلرسال  هوائيات  انتشرت  وقد 
بتقنية اجليل اخلامس على نطاق واسع في 
تغطي  التقنية  وباتت  آسيا.  مناطق  بعض 
كبرى املدن الصينية كما أن M 90 من سكان 
كوريا اجلنوبية يعيشون في مناطق مغطاة 

باخلدمة، وفق "فيوتشرسورس".
في اخلدمات  املتخصصة  وتتوقع اجملموعة 
الهواتف  مبيعات  ترتفع  أن  االستشارية 
من  اخلامس،  اجليل  تقنية  اجملهزة  الذكية 
145 مليون جهاز في 2020 إلى 303 ماليني 

في 2021، و515 مليونا في 2022.
أن  "تكنزبوتنشل"  أفي غرينغارت من  ويؤكد 
حتما  "بحاجة  العمالقة  األميركية  اجملموعة 
أجل  من  ليس  حاليا.  اخلامس  اجليل  إلى 
الواليات املتحدة بل الصني حيث باتت هذه 
التقنية عامال حاسما في قرار الشراء". وفي 
العام املقبل، سيكون أكثر من نصف األجهزة 

املباعة في الصني مجهزا هذه التقنية.
ال  الشمالية،  أميركا  "في  ميرس  ويقول 
التقنية  بهذه  اخلاصة  التحتية  البنى  تزال 
لكن  اآلسيوية،  األسواق  مع  مقارنة  متأخرة 
هواتف  اختراق  نسبة  تزيد  أن  املتوقع  من 
في  كبيرة  بصورة  للسوق  اخلامس  اجليل 
 M 37 في مقابل ،M 70 2021 لتصل إلى

خطف   - ب(  ف  )فرنسا(-)أ   - ليون  بايو- 
سوريا  في  املدنيني  النازحني  عن  حتقيق 
األملانية،  الفرنسية  "أرتيه"  محطة  حلساب 
وآخر عن مصير مسلمي األويغور في الصني 
لشبكة "بي بي سي"، األضواء في حفل توزيع 

احلربيني  للمراسلني  الفرنسية  بايو  جوائز 
باملكافأتني  فوزهما  إثر  السبت  مساء 
الدولية  اللجنة  رئيس  وقال  الرئيسيتني. 
اإليرلندي  املراسل  فوليامي  إد  للمهرجان 
أوبسرفر"،  و"ذي  غارديان"  "ذي  في  الكبير 

في  عمل"  "أفضل  إن  برس  فرانس  لوكالة 
يتناول  صحافي  تقرير  هو  مجتمعة  الفئات 
من  اآلتني  السوريني  املدنيني  معاناة ماليني 
إدلب  منطقة  في  والعالقني  املعارضة  معاقل 
التركية  احلدود  بني  البالد،  غرب  شمال 

وحليفته  السوري  النظام  وعمليات  املغلقة 
العمل  هذا  أن  الصحافي  وأوضح  روسيا. 
التقارير  فئة  في  الكبرى  باملكافأة  فاز  الذي 
من  املوضوع  "يعالج  الطويلة  التلفزيونية 
بلده  إلى  يعود  سوري  صحافي  منظور 

اإلنساني،  احلقل  في  تعمل  مسلمة"  وامرأة 
مشيرا إلى أن التقرير السوري "يحاكي واقع 
ال  الذين  العالم  في  األشخاص  مئات ماليني 
إلى  يوما  سيعودون  كانوا  إذا  ما  يعرفون 
ديارهم ليروا مجددا منزلهم". وقالت سوزان 

وفادي  خطيب  ميان  مع  أجنزت  التي  أالن 
الذي يحمل عنوان "سوريا،  التقرير  احللبي 
أربعة  "ثمة  برس  لفرانس  إدلب"،  فخ  في 

ماليني مدني في إدلب حاليا".
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

ترقب كبير عشية إطالق آي فون 12 أول أجهزة آبل بتقنية اجليل اخلامس

انطالق مهرجان لوميير في فرنسا مع نافذة على أفالم كان

حتقيقان عن سوريا واألويغور يحصدان جائزتني ملراسلي احلرب

القاهرة -الزمان
ليلى علوي بعيد ميالد املغني عمرو  الفنانة املصرية  احتفلت 
دياب، والذي حل األحد 11 أكتوبر، كما اعنت تهنئتها ملن اخر 
وعلى  الهضبة  االول  على  واطلقت   . املتزامن  ميالده  عيد  في 
الفنان الثاني امللك . ليلى علوي ظهرت في املقطع، الذي نشرته 
ترقص  وهي  "انستجرام"،  موقع  على  اخلاص  حسابها  على 
على أغاني عمرو دياب، خالل حضورها إحدى حفالته. الفنانة 
في  مجمعنا  داميًا   " بقولها:  لدياب،  تهنئة  وجهت  املصرية 

حفالتك، ومفكرنا بأحلى الذكريات اللي فاكرينها على أغانيك.. 
كل سنة وأنت طيب يا هضبة.. وكل سنة وذكرياتنا معاك بتزيد". 
وكانت الفنانة ليلى علوي قد حرصت مؤخرا على توجيه رسالة 
تهنئة الى محمد منير، مبناسبة عيد ميالده الذي وافق السبت 
فيلمهما  من  مبنير  جمعتها  صورة  ليلى  ونشرت  أكتوبر.   10
"املصير"، ووجهت تهنئة له، عبر حسابها مبوقع "انستجرام": 
وطلتك  بصوتك  وداميا ممتعنا  كينج  يا  طيب  وأنت  "كل سنة 

وأغانيك.. وسنة حلوة يا منير"

بذور السمسم..حصيلة من املنافع الصحية

الرّمان يتوافر على سر
مقاومة الشيخوخة
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