
طوكيو- نيوريوك-)أ ف ب( - اعتبرت وزيرة األلعاب األوملبية 
 2020 طوكيو  دورة  إلغاء  ان  هاشيموتو  سايكو  اليابانية 
نظر  وجهة  من  تصّوره"  يمكن  "ال  أمر  هو  إرجاءها  أو 
الرياضيني، وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا املستجد. 
وأّثر تفشي فيروس "كوفيد-19" حول العالم، على العديد 
االرجاء  أو  اإللغاء  لجهة  السيما  الرياضية  األحداث  من 
استفهام  عالمات  وطرح  مشجعني،  دون  من  اإلقامة  أو 
تموز/يوليو   24 بني  املقرر  الصيفي  طوكيو  أوملبياد  حول 
والتاسع من آب/أغسطس، والذي يعد أكبر حدث رياضي 
في العالم، ويستقطب آالف الرياضيني وماليني املشجعني 

من مختلف الدول.
وجهة  "من  األربعاء  برملانية  لجنة  أمام  هاشيموتو  وقالت 
ألعاب  في  األهم  العنصر  يعدون  الذين  الرياضيني  نظر 
وتحضيراتهم  برامجهم  بتعديل  يقومون  والذين  طوكيو، 
أعوام...  أربعة  كل  مرة  يقام  الذي  الحدث  هذا  أجل  من 

اإللغاء أو اإلرجاء هو أمر ال يمكن تصّوره". لكن الوزيرة 
أقرت بأن "اللجنة األوملبية الدولية هي التي ستتخذ القرار 
تقدم  ان  املهم  من  انه  نعتقد   )...( األلعاب  بشأن  النهائي 
اللجنة  لتتخذ  الصحيحة،  املعلومات  )اليابانية(  الحكومة 
اآلن  حتى  اليابان  في  املناسب". وسجلت  القرار  األوملبية 
تصريحات  وأتت  وفاة.  حالة  و12  بالفيروس  إصابة   560

هاشيموتو بعدما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن 
األلعاب  إرجاء  إن  قوله  املنظمة  املحلية  اللجنة  في  عضو 
إقامتها  تكن  لم  واقعي، بحال  أكثر خيار  ملدة عامني هو 

هذا الصيف متاحة.
األميركية  اإلعالم  لوسيلة  تاكاهاشي  هارويوكي  وأوضح 
"علينا ان نبدأ التحدث بهذا الشأن بشكل جدي في نيسان/

لم  املنظمة  املحلية  اللجنة  مجلس  ان  على  مشددا  أبريل"، 
التعليقات  هذه  وأثارت  اآلن.  حتى  األمر  هذا  الى  يتطرق 

جدال في اليابان.

به  أدلى  ما  بشأن  سؤال  على  ردا  هاشيموتو  قالت  فقد 
انها  أبلغتها  أن  لها  سبق  املنظمة  اللجنة  إن  تاكاهاشي، 

تستعد إلقامة األلعاب في موعدها.
"طلبت  انها  بيان  في  فأوضحت  نفسها،  اللجنة  أما 
إيضاحات" من تاكاهاشي، وأن ما أدلى به "رأي شخصي 

ردا على سؤال افتراضي".
الدولية  األوملبية  اللجنة  رئيس  ّصرح  "كما  انه  وأكدت 
الدولية  األوملبية  اللجنة  مؤخرا،  باخ  توماس(  )األملاني 
ألعاب طوكيو  إلغاء  أو  بإرجاء  تفكران  املنظمة ال  واللجنة 
2020، ونحن نمضي في تحضيراتنا من أجل ألعاب آمنة 

تفتتح في 24 تموز/يوليو 2020 كما هو مقرر". فيما تسبب 
فيروس كورونا املستجد في إثارة القلق والذعر في أنحاء 
العالم... لكن يبدو أن الفنون التعبيرية واملهرجانات هي من 
أكثر القطاعات تضررا جراء تفشي هذا الوباء. فقد شهد 
األسبوع املاضي إلغاء فعاليات كبرى من أبرزها مهرجان 

فيستفل"واملهرجان  ميوزيك  "ألترا  اإللكترونية  املوسيقى 
تأجيل  إلى  إضافة  ويست"  ساوث  باي  "ساوث  الثقافي 
مهرجان "كواتشيال" املوسيقي الشهير إلى تشرين األول/
"بيرل جام" واملغنية مادونا وعازف  أكتوبر. وتعتبر فرقة 
حفالت  ألغوا  الذين  الفنانني  أبرز  من  سانتانا  الغيتار 
موسيقية أو أجلوها بسبب مخاوف من فيروس كورونا، 
عدة  الجميلة عروضا وجوالت  للفنون  ألغت مسارح  كما 
الباليه  ومسرح  السيمفونية  بوسطن  أوركسترا  منها 
عاما(   32( ساهني  إلفان  قررت  نيويورك.  في  األميركي 
للموسيقى  حفلة  حضور  عدم  مانهاتن  سكان  من  وهي 
نيويورك  لينكولن في  الكالسيكية هذا األسبوع في مركز 
بسبب فيروس كورونا املستجد قائلة "سأشعر براحة أكبر 
فرانس  لوكالة  وأضافت  األزمة".  هذه  انتهاء  انتظرت  إذا 
برس "أنا ال أكترث عادة للمبالغات بشأن قوة األعاصير 
جديد  املعدي  الفيروس  هذا  لكن  الثلجية،  والعواصف 

بالنسبة إلّي. أعلم أنني أبدو مجنونة لكنني ال أتعامل معه 
وهو  تور"  "رابد  مؤسس  ليمان  كيفني  كبير".وقال  بهدوء 
جولة متنقلة ملوسيقى الروك استمرت من العام 1995 إلى 
2019 في الواليات املتحدة، إن آخر مرة شهد فيها فوضى 

كهذه في أوساط الترفيه كانت بعد 11 أيلول/سبتمبر. فبعد 
فعله  ردة  أن  يتذكر  الهجمات،  تلك  خلفتها  التي  الصدمة 
األولى كانت "يجب مواصلة العرض". وتابع لوكالة فرانس 
األوساط  أوقفت هذه  فقد  ذلك.  يحدث  لم  "وبالطبع  برس 
الحالي  الذعر  ليمان وصف  الوقت". لكن  نشاطها لبعض 
الحاصل جراء فيروس كورونا بأنه "غير مسبوق". وقال 
آدم سيغيل مدير قسم الترفيه في "أميريكن إيجنتس أند 
بروكرز" وهي شركة تأمني تضم زبائن منها مهرجان ألترا 
"كواتشيال"  مثل  مهرجانات  إن  اإللكترونية،  للموسيقى 

لديها أربع أو خمس بوالص تأمني مختلفة.
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صيدلية االعشاب

دكتور عبد الوهاب  اجلبوري 

فنانة لبنانية:صادقته 7 سنوات وانفصلت عنه بعد 5 أيام من الزواج
لالعشاب  االنسان  استعمال  على  السنني  مئات  مرور  من  الرغم  على 
هذه  اثبات  على  زمن طويل  يمر  لم  انه  اال  استشفائية،  والبهارات الغراض 
املواد في  التي كشفت ايضا عن قدرات جديدة لبعض   ، بالتجارب  الفوائد 
تكن  لم  التي  الحاالت  امراض اخرى كالسرطان واالدمان وغيره من  عالج 
االعشاب تعطي من اجل عالجها . وتتميز اساليب العالجات املستقات من 
الطبيعة بانها تؤدي عملها كالدواء التقليدي ، ويعتقد انها التسبب تلك االثار 

الجانبية السيئة . 
  nimucruc عالج للسرطان والزهايمر . يحتوي الكركم ) ciremrut( الكركم
  2-  xoc  ( االنزيم  مانعات  على  تعمل  التي  االلتهابية  املضادات  احدى  وهي 
املفاصل  الم  لتخفيف  يوصف  فهو  ولهذا   ، املفاصل  الالتهابات  (املسبب 

وتورمها . 
وتشير دراسات تجريبية محدودة اجرتها كلية الطب في جامعة جون هويكنز    
ان للكركومني القدرة كذلك على تقليص االفات ماقبل السرطانية في القولون 
واملعروفة باسم سليلة القولون ، خصوصا اذا تم تناوله باالشتراك مع البصل 
او التفاح او امللفوف الحتواء هذه االصناف االخيرة على مضادات تاكسد 

مكملة تسمى الكرستني . 
وتشير دراسة ان 06% من سليالت القولون قد زالت تماما عند تناول الكركم 
وان 05% مما تبقى منها قد تقلص بشكل ملحوظ . ومن ناحية ثانية ، تشير 
دراسة اخرى ان الكركم يساعد في التخلص من العصائد في الدماغ التي 
كثيرا ماتتواجدفي داء الزهايمر ، مما يعني ان الكركم يساعد في الوقاية من 
سرطان الكولون ومن داء الزهايمر ... وممكن اضافة الكركم مباشرة الى 
الطعام او الحصول على خالصات الكركمني 
بحيث يتناول املرء منه قرابة 004 ملغم  ثالث 

مرات يوميا ...

بيروت- الزمان 
جوانب  عن  إسكندر   ليلى  اللبنانية  الفنانة  كشفت 
من حياتها الشخصية ، فيما تعرضت ملوقف طاريء  
خالل احيائها حفل زفاف سعودي في مدينة الدمام.

على  الغنائية  فقراتها  إلحدى  تقديمها  وخالل  ليلى 
املسرح وتمايلها في انسجام تام، لم تلتفت لوجود 
ساللم خلفها، فسقطت أرضًا من على املسرح، وهو 
اللبنانية مع متابعيها  الفنانة  املوقف الذي شاركته 
عبر فيديو طريف، كتبت معلقة عليها: »طحت بلياقة«.
كواليس  عن  حديثًا  ليلى  كشفت  أخرى،  ناحية  من 
رائد  الكويتي  األعمال  رجل  من  األولى  زيجتها 
العبكل، الفتة إلى أنه كان صديقها لـ7 سنوات، إال أن 
انفصالهما وقع سريعًا بعد 5 أيام من زواجهما فقط، 
استمرار عالقتهما  فيه على  الذي شددت  الوقت  في 
زوجها  على  تعرف  أنه  حتى  اآلن،  حتى  كأصدقاء 

الحالي يعقوب الفرحان حتى قبل زواجهما.
تؤمن  تكن  لم  بأنها  اعترفت  اللبنانية  الفنانة 
الزواج حتى ارتبطت بالفرحان بعد قصة  بمؤسسة 
الوحيد  ابنها  والد  نجح  حيث  بينهما،  نشأت  حب 
الزواج، وهذا  »يوسف« في تغيير وجهة نظرها في 
ما أوضحته بقولها: »أبو يوسف تاج راسي وزوجي، 
وخالني أؤمن بمؤسسة الزواج واعطاني أجمل نعمة 
في الحياة وهي األمومة، وأنا ما أحب هذه الدراما 
وعندما  وتؤلف،  تركب  تحب  الناس  بس  بحياتي 
كنا  بل  نتزوج  كي  مغرومني  كنا  ما  )رائد(  تزوجت 
وكان  نتزوج  الزم  كان  ألنه  سنتزوج  وقلنا  أصدقاء 

عمري وقتها 21 عاما وما ضبطت«.
لإلسالم،  ليلى  اعتناق  في  السبب  يكن  لم  الفرحان 
اعتنقت  أنها  على  اللبنانية  الفنانة  شددت  حيث 
اإلسالم بكامل إرادتها وعن قناعة تامة، وذلك خالل 
صالح  مع  »السندريال«  برنامج  في  استضافتها 
أسئلة  وعندي  كثيرًا،  »أقرأ  قالت:  حيث  الراشد، 
الكريم،  القرآن  قرأت  وعندما  الوجود،  عن  مستمرة 
اقتنعت باإلسالم، ونحن جميعًا في األساس مسلمون، 
وإنما مّن يؤمن بالنبي محمد فهم املؤمنون، اعتنقت 

اإلسالم ولكن ديني اإلنسانية«.
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صناعة الترفيه واملهرجانات األكثر تضرراً بالفيروس املرعب
طوكيو 2020: إلغاء األلعاب أو إرجاؤها ال ميكن تصّوره للرياضيني

لوس انجليس-  نيويورك-)أ ف ب( قالت أوبرا لوس 
الجنسية  املزاعم  في  تحقيقها  إن  الثالثاء  أنجليس 
التي تطال النجم بالسيدو دومينغو وجد أن اتهامات 
"السلوك غير املناسب" ضد مديرها السابق هي ذات 

مصداقية.
العالم خالل  أنحاء  به في كل  الذي أشيد  ودومينغو 
مغني  ثالثة  أفضل  من  واحدا  باعتباره  التسعينات 
ولوتشانو  كاريراس  خوسيه  جانب  إلى  التينور 
بافاروتي، متهم بمالمسة نساء وتقبيلهن قسريا على 

مدار أكثر من 30 عاما.
دار  بها  استعانت  محاماة مستقلة  وأوضحت شركة 
قالت  حني  في  أنه  املزاعم،  تلك  في  للتحقيق  االوبرا 
بعض ضحايا دومينغو أنهّن "لم يشعرن باالنزعاج" 
أصنب  إنهن  أخريات  قالت  التصرفات،  تلك  تجاه 

بـ"صدمة كبيرة".
للمحاماة  كراتشر"  أند  دن  "غيبسون،  شركة  وقابلت 

44 شخصا خالل التحقيق الذي استمر ستة أشهر.
وتعود تلك املزاعم إلى الفترة ما بني 1986، عندما عّين 
دومينغو مستشارا فنيا، وآب/أغسطس 2019، عندما 
استقال من منصبه كمدير عام بعدما أصبحت املزاعم 

علنية.
املحققني  مع  تعاون  دومينغو  أن  التحقيق  وأوضح 
وأجرى مقابالت بشكل طوعي معهم واستمر في نفي 
تلك املزاعم قائال إن عالقاته مع النساء كانت تحصل 

بالتراضي.
وذكر التقرير أن دومينغو "كان صادقا في نفيه التهم 
لكنه وجد أن بعضه كان أقل مصداقية أو يفتقر إلى 
فناني  نقابة  أجرته  مستقل  تحقيق  وكان  الوعي". 
بالسيدو  سلوك  أن  إلى  خلص  األميركيني  األوبرا 
كان  وبأنه  مناسب"  "غير  كان  املاضي  في  دومينغو 
الجنسية  املعاكسة  إلى  وصوال  "املغازلة  على  يقدم 

داخل مكان العمل وخارجه".
عن  املاضي  الشهر  االسباني  األوبرا  نجم  واعتذر 
"األذى" الذي لحق بالنساء اللواتي اتهمنه قائال إنه 
أعرب  لكنه  أفعاله،  عن  الكاملة"  "املسؤولية  يتحمل 
في بيان الحق عن أسفه لكون طلبه السماح من أكثر 
من 20 امرأة يتهمنه باالعتداء الجنسي في الواليات 

املّتحدة أعطى "انطباعا خاطئا".
وإثر االدعاءات، استقال الفنان االسباني من منصبه 
كمدير عام ألوبرا لوس أنجليس، ما وضع نهاية فعلية 

لحياته املهنية في الواليات املتحدة.

فيما حكم على هارفي واينستني بعقوبة  السجن ٢٣ 
األربعاء،  نيويورك  في  قاٍض  عليه  عاما عندما يحكم 
واالعتداء  باالغتصاب  إدانته  من  أسبوعني  بعد 

الجنسي.
وقد أدين واينستني بارتكاب فعل جنسي إجرامي من 
الدرجة األولى واالغتصاب من الدرجة الثالثة في 24 

شباط/فبراير في حكم أشادت به حركة #مي تو.
ودانت هيئة محلفني مؤلفة من سبعة رجال وخمس 
املمثلة  باغتصاب  سابقا  جدا  النافذ  املنتج  نساء 
وممارسة   2013 العام  في  مان  جيسيكا  السابقة 
الجنس الفموي بالقوة على مساعدة االنتاج السابقة 

ميمي هاليي في 2006.
ومن املقرر أن تقدم مان )34 عاما( وهاليي )42 عاما( 
أفعال  جراء  لها  تعرضتا  التي  اآلثار  عن  بيانني 

واينستني.
"التربص  تهمة  من  عاما(   67( واينستني  بّرئ  وقد 
الجنسي" الرئيسية، وهي إدانة اعتبرتها حركة #مي 
ضد  املوجهة  الكثيرة  االتهامات  وراء  تقف  التي  تو 
االربعاء  وسيواجه  تاريخيا  نصرا  األميركي،  املنتج 
و29  سنوات  خمس  بني  تراوح  ملدة  بالسجن  حكما 

عاما.
من  االدعاء  طلب  الحكم،  صدور  قبل  ما  رسالة  وفي 
القاضي جيمس بيرك النظر في 36 ادعاء آخر تتعلق 

باإليذاء والتحرش الجنسي ضد واينستني وتعود إلى 
سبعينات القرن املاضي ولم تكن جزءا من املحاكمة.

األدنى  الحد  السابق  املنتج  دفاع  فريق  طلب  وقد 
في  يأخذ  أن  القاضي  على  أنه  معتبرين  العقوبة  من 
إنجازات واينستني كفائز بجائزة األوسكار  االعتبار 

مرات عدة.
"قصة  بيرك  إلى  موجهة  رسالة  في  املحامون  وكتب 
عدم  ويجب  ملحوظة  وصراعاته  وإنجازاته  حياته 

تجاهلها بشكل كلي بسبب حكم هيئة املحلفني".
سنوات  الخمس  تتجاوز  عقوبة  أي  أن  وأوضحوا 
الحياة  مدى  السجن  عقوبة  ستعني  القضبان  وراء 
األسبوع  عاما   68 العمر  من  يبلغ  الذي  لواينستني 
والد  هو  املنتج  أن  إلى  املحامون  لفت  كما  املقبل. 
أقل من عشر  العمر  يبلغ من  أوالد أصغرهم  لخمسة 
سنوات. لم يشهد واينستني منتج فيلم "بالب فيكشن" 
خالل محاكمته وليس من املعروف ما إذا كان سيتوجه 

إلى القاضي األربعاء.
في  أيام  عشرة  واينستني  أمضى  إدانته،  وبعد 

املستشفى بعد اشتكائه من آالم في الصدر.
والذي  السمعة  السّيئ  ريكرز  سجن  إلى  نقله  تم 
احتجز فيها سيد فيشوس من فرقة "سكس بيستلز" 
انتظار  في  الخميس  شاكور،  توباك  الراب  ومغني 

النطق بالحكم.

املزاعم اجلنسية ضد النجم دومينغو صادقة 
وسجن واينستني 23 سنة جلرائم اغتصابه

أزياء  مصمم  أطلق   - ب(  ف  زغرب-)أ 
كرواتي مجموعته من األقنعة "املبهجة" 
مستوحاة من الخوف العاملي من تفشي 

فيروس كورونا املستجد.
ضد  حماية  األقنعة  هذه  تقدم  وال 
الفيروس الذي ما زال ينتشر في أنحاء 
العالم، لكن هذا االمر لم يبعد املشترين.
أراغوفيتش  زوران  املصمم  وقال 
ستايل"  ماي  "بايت  عالمة  صاحب 
لوكالة فرانس برس "أتت فكرة تصميم 
هذه األقنعة بشكل عفوي". وأضاف "كل 
صباح أثناء تناول القهوة كنا نتكلم عن 

فيروس كورونا ونقص األقنعة".
وتابع هذا املصمم البالغ من العمر 39 
"صممت  زغرب  في  يعيش  والذي  عاما 
الثياب  مثل  ومبهجا  ملونا  قناعا 
على  له  صورة  ونشرت  أصممها  التي 

كمزحة".  +إنستغرام+  في  حسابي 
القطنية  األقنعة  أثارت  ما  سرعان  لكن 
ديزني  شخصيات  من  املستوحاة 
والبوب آرت والكتب املصورة، اهتماما 

في كل أنحاء البالد.
وتابع املصمم أن عشرات األقنعة التي 
تبلغ كلفتها حوالى 9 يورو، بيعت منذ 
بدء اإلنتاج قبل نحو أسبوعني، وما زال 

الناس يطلبونها.
أن  يعتقد  الذي  أراغوفيتش  وشدد 
من  الخوف  ملكافحة  طريقة  أفضل 
الفيروس تتمثل في العناصر اإليجابية 
مثل املالبس، على أن "هذه ليست أقنعة 

طبية لكنها أكسسوارات مبهجة".
إصابات  تسع  كرواتيا  سّجلت  وقد 
 4000 من  أكثر  قتل  الذي  بالفيروس 

شخص حول العالم.

مصمم يطلق مجموعة من أقنعة الوجوه املبهجة
للتخفيف من ضغط الفايروس

نانيني  جانا  الشهيرة  اإليطالية  املغنية  أعلنت   - روما-)أ ف ب( 
امس إقامة حفلة موسيقية افتراضية من منزلها ملكافحة »العزلة« 
الناجمة عن تدابير السالمة التي قررتها السلطات للقضاء على 

انتشار فيروس كورونا املستجد.
وقالت املغنية عبر »إنستغرام«، »األمر الرهيب مع هذا الفيروس 
العزلة. يجب على كل واحد منا أن يضع في تصرف  هو شعور 
املجتمع شيئا يتميز به. أنا في ميالنو وأريد ان أبث عبر االنترنت 
البعض  بعضنا  من  أقرب  بأننا  جميعا  نشعر  لكي  روك  أغاني 
وقد  إيطاليا  في  جدا  مشهورة  عاما(   65( نانيني  جانا  وبأمان«. 
أصدرت خالل مسيرتها الفنية املمتدة على أكثر من أربعني عاما 
حوالى ثالثني ألبوما. وتابعت املغنية تقول »سنعتمد االجراءات 
وسنبذل  االنترنت  عبر  الدروس  لتوفير  املدارس  في  املستخدمة 

قصارى جهدنا لنتجاوز معا هذه املرحلة العصيبة«.
من  الرابعة  الساعة  عند  الخميس  »أنتظركم  رسالتها  وختمت 
والحفالت  التجمعات  اإليطالية  الحكومة  ومنعت  الظهر«.  بعد 
الثالث من  املآتم حتى  السينما وحظرت  دور  املوسيقية وأغلقت 
أصاب  الذي  الفيروس  انتشار  للجم  محاولة  في  نيسان/أبريل، 

تسعة آالف شخص وتسبب بوفاة 463 وفق آخر حصيلة رسمية.

في إيطاليا .. حفالت موسيقية افتراضية

الباحثني  من  مجموعة  اكتشفت   - ب(  ف  غواتيماال-)أ 
غواتيماال،  في  عام  ألفي  من  أكثر  منذ  منحوتة  لوحة 
تعطي مؤّشرات عن تاريخ الكتابة من حضارة املايا التي 
سيطرت على جنوب املكسيك وجزء من أميركا الوسطى.
أيلول/ في   87 الرقم  تحمل  التي  اللوحة  واكتشفت 
سبتمبر 2018 في موقع تاكاليك أباج األثري في مقاطعة 
125 كيلومترًا جنوب  الواقعة على مسافة  إيل أستينال 
حوالى  إلى  تاريخها  ويعود  غواتيماال،  العاصمة  غرب 

100 عام قبل امليالد.
وأوضح العالم األملاني نيكوالي غروبه عبر فيديو بّث في 
الغواتيمالي  الرئيس  بحضور  للثقافة  الوطني  القصر 
أليخاندرو جياماتي »تكمن أهّمية هذه اللوحة في أنها 

مثال على تطور الكتابة في أميركا الوسطى«.
لغوية«  »قراءة  إلى  التوّصل  عدم  من  الرغم  وعلى 
على  تظهر  التي  الصور  أن  الباحث  أوضح  للكتابات، 
»نص  أنه  على  دلياًل  تعطي  املرفقة  والكتابات  اللوحة 

مبكر للمايا«.
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

اكتشاف لوحة تضم كتابة 
بدائية حلضارة املايا 


