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وتجاوزتها   ، طويلة  عقودًا  الكبيرة  التحديات  عرفت  التي  الدول 
باإلرث  التصرف  في  ناضجة  بأساليب  تتمتع  التزال  بالتضحيات 

العميق لتراكم خبرات شعوبها في مواجهة األزمات املفاجئة .
ال توجد حكومات طارئة  في تلك الدول من صنع انقالب عسكري  
أو  بزعيم  زعيم  غدر  أو  احتيال دستوري  أو  مليشيات  طغيان  أو 

تجاوز قبيلة على أخرى أو احتالل دولة لدولة . 
الحكومات في دول العالم املتقدم تستند الى نظرية اشتقاق الحلول 
عربية  وحكومات   . وتاريخها  لدى شعوبها  املتاحة  االمكانات  من 
مراعاة  دون  من  وعبثية  وشخصية  حزبية  بعقليات  تتصرف  عدة 
وجود إرث  من التحدي البطولي لدى شعوبها العريقة وأّن عليها 

أن تحسن التصرف في استنهاضه وقت الشدة .
تغيير  في  القسرية  االجراءات  الحكومة  رفضت  مثاًل  السويد  في 
نمط حياة الشعب تحت تأثير موجة فيروس كورونا املستجد بحثًا 
عن امكانات الدفاع الذاتية ضد الفيروس عبر احتياطات الوعي قبل 
االجراءات . وكون السويد دولة قليلة السكان فإن ذلك يبدو ممكنا 
دولة  اية  فإن  عاملية جائحة  املوجة  لكن كون   ، احيانًا  التحقق  في 

ستخضع لهذا املد ولو بنسب متفاوتة .
الرسمية  بالتعليمات  كبيرًا  التزامًا  الشعب  أظهر   ، بريطانيا  في   
ملواجهة الفيروس، وخاطبت امللكة اليزابيث الثانية شعبها في رابع 
مناسبة شديدة االهمية في خالل تاريخها) عمرها ثالث وتسعون 
سنة) ، لتساوي بني االستعداد العام ملواجهة فيروس واالرادة التي 
ظهرت لدى الشعب البريطاني في اتحاده القوي ضد املد النازي في 
الحرب العاملية الثانية ،حني كانت لندن تحت قصف قنابل طائرات 

هتلر كل يوم .
الحياة  انماط  نتاج  هي  االزمة  في  ظهرت  وعيوب  نواقص  هناك 
االوروبية املنفتحة والديمقراطية ، والبد ان تخضع مستقبال لدراسات 
حقيقة في املعالجة استنادًا الى فكرة تعزيز ارث الصمود واملطاولة 
والتحدي . ومن هنا فإن الجهد العام يواجه استحقاقات الطواريء 
من دون التخلي عن روح االمة ، بالرغم من اّن رئيس الحكومة في 
لكن   ، بالفيروس  االصابة  في  تدهور صحته  بعد  املركزة  العناية 
التضامن السياسي واالجتماعي العام ، يضع بوريس جونسون في 
موضع الجندي املتفاني في الخطوط االولى ملواجهة العدو الجديد ، 
حيث كان يعمل بنفس املستوى الرسمي طوال فترة مرضه باملنزل 

حتى لم يعد العمل ممكنًا .

القاهرة -الزمان 
والرئيس  تحسني،  هشام  املنتج  رد 
التنفيذي لشركة “ماجنوم”، على األخبار 
الفنان  اعتزال  مؤخًرا حول  نشرت  التي 
عرض  بعد  وذلك  إمام،  عادل  املصري 
به  يشارك  والذي  “فالنتينو”،  مسلسله 

في السباق الرمضاني املقبل.
تصريحات  في  قال  تحسني،  هشام 
صحيحة،  غير  األنباء  هذه  أن  صحفية 
الدرامية،  األعمال  يعتزل  لم  الزعيم  وأن 

إمام  عادل  الفنان  يمتع  أن  اهلل  داعيا 
ملصر  جديدة  بأعمال  ويمتعنا  بالصحة، 

والوطن العربي كله.
إمام،  عادل  الزعيم  بطولة   “ فالنتينو”، 
العزيز،  عبد  ودالل  البحيري،  وداليا 
ياسني،  محمود  ورانيا  وهبة،  وعمرو 
املفتي،  وسليمان  وهدى  طلبة،  وبدرية 
من  كبير  وعدد  امليرغني،  وحمدي  عيد، 
بهجت  أيمن  وتأليف  الجديدة،  الوجوه 

قمر، وإخراج رامي إمام .

مسلسله  أحداث  خالل  الزعيم  ويلعب 
القادم “فالنتينو”، دور رجل أعمال يمتلك 
ويدعى  الدولية  املدارس  من  مجموعة 
يواجه  كما  فالنتينو،  عبداملجيد  نور 
وأزمات  مشاكل  العمل  حلقات  طوال 
عديدة تتعرض لها سلسلة املدارس التي 
ذلك  األمر عند  يتوقف  أيًضا ال  يمتلكها، 
كثيرة،  عاطفية  قصص  في  يدخل  وإنما 
حيث تتواصل األحداث في إطار تشويقي 

اجتماعي.

عودة التصريحات حول اعتزال عادل امام 

فنانة مغربية تطلب
من جمهورها الدعاء لها باالجناب 

رسائل وإشارات من جسمك
 اليجوز التهاون معها

حرب الكمامات وخفايا اخملتبرات

زمان جديد

دون  املنزل  في  تعالج  عابرة  تكون  ان  اما   ، احيانا  بها  تشعر  التي  االوجاع 
استشارة طبيب ، واما ان تكون خطيرة اليجوز التهاون بها ولذلك نتطلب االسراع  
الى الطبيب للكشف عليها ... كل انسان اليسلم ، بني الحني والحني  ، من وجع 

يصيب عضوا من اعظاء جسمه الم في الظهر او الكتف او تيبس بالعنق . 
في اكثر االحيان تكون هذه االوجاع والالم  هي الطريقة التي تعلن العضالت 

املصابة عن  احتجاجها على جهد شاق فرض عليها ، ولم يكن لها عهد 
بمثله من قبل . ولكن يحدث احيانا ان تخلق في الجسم اوجاع  تهبط عليه من 

مكان اين يكون    فالساق قد تتشنج او الذراع  قد ياخذ في النبض 
او الصدر  قد يطبق عليه الم مفاجئ .  وملا كانت االالم واالوجاع هي اللسان 
الذي ينطق به الجسم ويحاول التعبير عن خلل ماقد اصابه ، فانه اليجوز ابدا 
ان يتجاهل هذه االوجاع ان املشكلة قد تكون شيئا تافها عابرا تستطيع االنسان 
ينبه  نذيرا  ايضا  تكون  ان  يمكن  ولكنها  بايسر سبب،  عليه  القضاء  او  تخفيفه 

االنسان الى
حدوث شئ اخطر من ذلك على صحته مما يستوجب معالجة طبية جذرية  ترى 

اي هذين النوعني من هذه االوجاع ، هو ما يزعجك ؟ اليك في مايلي 
سرد لبعض الطرق التي تستطيع بها ان تميز بني هذين النوعني من االوجاع ، 
وما  تستطيع عمله لتخفيف العارض البسيط العابر منها . مجموعة العنق والفك 
: الوتي ) sniarts ( ينجم ضغط العضالت او اجهادها عن  مطها اومدها  مدا 
مجهدا . وهذا االجهاد وهو  الجاني  املسبب في كثير من االحيان لتيبس يصيب 
العنق ، وينشا الوتي العضلي عادة عن تثبيت الراس في وضع متعب ،  كاسناد 
سماعة الهاتف اثناء مكاملة طويلة بني  الفك والكتف او النوم على وسادة هشة 

او شديدة االنبساط .. 
او التحديق طويال في شاشة التلفزيون او الكمبيوتر املوضوعني في مستوى 
اعلى من مستوى العني  :  ماذا نفعل - لتخفيف االم العضالت املجهدة ،  مسدها  
برفق ملدة خمسة دقائق ثالث او اربع مرات في يوميا ، اذا اقتضى االمر خذ 
مسكنا عاديا من االنوع املتوفرة في الصيدليات كاالسبرين . اذا لم يخف االلم 
خالل بضعة ايام من ذلك ، راجع الطبيب الذي قد يصف لك دواء قويا مسكنا 
مرخيا للعضالت املشددة قاصمات الظهر - الوتي العضلي . وهو سبب اكثر 
االم الظهر والورك ، وهناك اعمال مثل النهوض نحو اماكن عالية يمكن ان تسبب 

حصر او جذب العضالت 
واالوتار وهي  التركيبات التي تربط العضالت الى العظام  ومطها الى مافوق 
طاقتها . بل ان تهدل االنسان في جلسته طويال يمكن ان يتعب عضالت الظهر  
ايضا كما يحدث عند مشاهدة التلفزيون مدة طويلة ونحو ذلك من اعمال .. ماذا 
نفعل : ارح نفسك ملدة يومني وتعاط املسكنات املتوفرة .. ..التمطط العضلي : وهو 
في الحقيقة قطع يصيب االلياف العضلية ويسبب االما مبرحة . وهو ينشا ايضا 
عن القيام باعمال عنيفة . ماذا نفعل . ارح نفسك ، وابق العضلة املصابة مرفوعة 
، وتعاطي املسكنات املتوفرة خالل االربع والعشرين ..الساعة االولى ضع كمادات 
مكان  على  مباشرة  الثلج  اليوضع   ( ثالث ساعات  كل  ثلث ساعة  ملدة   ثلجية 
االصابة ، وانما يوضع فوقه بعد لفه بقطعة القماش ( تلف العضلة برباط مرن 
بعد كل معالجة وبعدها والى ان تشفى العضلة تستعمل كمادات دافئة لتنشيط 
الدورة الدموية  .... وتوضع على مكان االصابة ملدة نصف ساعة ، بواقع ثالث 
مرات يوميا ، تلف العضلة بعد كل معالجة كالسابق . اذا استمر االلم اكثر من 
ثالثة اسابيع راجع الطبيب  عرق النسا  :)acitaicS (  وهو يسبب املا ظهريا قد 
ينحدر فيصيب الساق او يتشعب الى الذراع ويسبب انفتاق القرص الفقاري او 
نتوءه او النتوء يضغط على عصب النسى الذي يسير من اسفل الصلب ويتشعب 
يصيب  النسى  من  نادر  اخر  نوع  وهناك   ، ساق  كل  من  الخلفي  القسم  نحو 

االنسان عند انحشار بعضلة االلية 
الذي  الطبيب  : راجع  .. ماذا نفعل  له  وهو يحدث من جراء االستعمال املجهد 
ملط   وتمرينات  حرارية  ومعالجة  لاللتهاب  مضادة  عقاقير  للمريض  يصف  قد 
التشخيصية  االختبارات  فان  التدابير  هذه  تفد  لم  فاذا   . واالوتار  العضالت 
كالتصوير االشعاعي او الطبقي املحوري  او )iRM   (   يمكن ان تعني موقع 
يقترح  ، وقد  الفقري  الكسر  او  املفصل  التهاب  او  القرص  كانفتاق   ، االصابة 
الطبيب على املصاب ان يلبس بصورة مؤقتة مشدا خاصا يحد من حركة الظهر 
 noitcart( ويخفف االرهاق الواقع عليه ، او طريقة الجر

( او الجراحة  في حاالت نادرة  ......   

لم   ، املراوغ  كورونا  فايروس  صنعه  الذي  الهائل  التسونامي  أن  يبدو 
بغية   ، الجمعي  االنساني  القلب  وتعفير  تطهير  عملية  في  كثيرًا  يشارك 
جعله قلبًا نبياًل بشريًا عاقاًل ، ينظر الى مصيبته ويتوجع بنفس الطريقة 
التي ينظر بها الى جاره وأخيه في االنسانية وشريكه على األرض ، وهما 

بمواجهة شرسة مع عدو قوي ال يميز بينهما أبدًا .
املشهد املتوحش هذا صار شديد الوضوح في أمريكا والغرب الرأسمالي 
الصرف ، أكثر من توحشه في الشرق عمومًا ، حيث ما زالت مفردات 
التكافل والتضامن والتساند ، تشكل الجزء األعظم من املشهد هنا ، إذا ما 
قورن بحرب معلنة وخفية قائمة اآلن في الغرب األعظم ، وأسرار ظهورها 
هو الجشع وفقدان اآلدمية والركض السريع صوب نظرية الخالص الفردي 
، والفردية هنا ال تعني بالضرورة كائنًا واحدًا ، بل هي دولة واحدة تريد 
أن تغطي كل جسدها بلحاف النجاة الكبير ، حتى لو أدى ذلك الى سحب 
كل هذا الطوق وفرشه على جسدها األناني القبيح ، كما مجموعة أطفال 

قساة وأغبياء يتعاركون على لحاف األم الوحيد !!
بعد شهور قليالت من زمان كورونا األعجف ، نزع الالعبون الكبار كل 
أقنعتهم املزيفة ، وبانت معادنهم واصولهم والطني الشيطاني الذي خلقوا 
التي تنشد دواء سحريًا  به ، فمن حرب املختبرات السرية  منه وتخلقوا 
حاسمًا لقتل الوحش الكوروني ، ومن ثم احتكار هذا الكشف وبيعه على 
اآلخرين مثل برميل نفط عزيز ، الى حرب الكمامات وقرصنة بيعها وتغيير 
بوصلتها ووجهتها ، ومثالها األقذر ما وقع بني أمريكا وفرنسا وأملانيا !!
االتحاد االوربي يتضعضع والوحدة االقتصادية تتآكل ، وعساكر الغزاة 
األرقام  ولغة   ، الديار  الى  لتعود  وتهرب  أغراضها  تلملم  واملستعمرين 
اآلن موت بضعة ماليني  يفضل  ترامب  ودوني   ، املشهد  تتسيد  اليابسة 
من األمريكيني الثانويني كما يرى ، على اغالق املصانع والتجارة وتكثيف 
العمل بنظرية االنقاذ املسماة التباعد االجتماعي الذي يحول البيوت الى 

مالذات آمنة ممكنة بمواجهة مصير ملغز ال يعرف له منبع أو دليل !!
أشياء عجيبة حدثت وسيقع األعجب منها قريبًا 
كأننا  حتى   ، املنتظر  الكوني  التغيير  مشهد  في 

أمام عتبة جملة غريبة سنقولها بعد حني قليل :
شكرًا كورونا !!!
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الرباط -الزمان 
على  مغربي  ميساء  املغربية  الفنانة  ردت 
عبر  مباشر  بث  من خالل  أسئلة جمهورها 

موقع “انستغرام”.
وكان من بني األسئلة عما إذا كانت قد رزقت 
أنها  بتأكيدها  املغربية  الفنانة  لترد  بطفل، 
من  وطالبت  اآلن،  حتى  بأطفال  ترزق  لم 
اهلل  يرزقها  أن  لها  يدعوا  أن  جمهورها 

بالذرية الصالحة.
ميساء ردت على تعليق من إحدى متابعتها 
بأنها كبرت في العمر، حيث قالت: “أكيد رح 
أكبر، معقول من ملا بدأت وأنا عمري 18 سنة 
حتى اآلن لن أكبر، طبعًا بدي أكبر حتى أنت 
وإذا  بنكبر  كلنا  تكبرين  ألن  تكلميني  اللي 

ربنا رزقك بطفلة رح تكبر”.
الفنانة املغربية أضافت: “عادي كبرت طبعًا 
ومبسوطة  وبعمري  بحياتي  مبسوطة  وأنا 
بانجازاتي واني ما حرمت نفسي بأي حلم 

من أحالمي”.

وكانت الفنانة املغربية قد كشفت منذ فترة 
الرحم يسمى  في  نادر  أنها مصابة بمرض 
أكدت  أنها  إال  املهاجرة”،  الرحم  “بطانة 
عدم  في  املتسبب  هو  ليس  املرض  هذا  أن 
إنجابها حتى اآلن، حيث قالت: “هذا املرض 
معه  التعامل  عدم  لكن  الحمل  من  يمنع  ما 
بطريقة صحيحة سواء من تغذية أو أدوية 

ممكن يحول دون ذلك.
قد  مغربي  ميساء  املغربية  الفنانة  أن  يذكر 
شهر  في  الثالثة  للمرة  زواجها  عن  كشفت 
كبيرة  مفاجأة  شكل  مما   ،2019 عام  فبراير 

لجمهورها.
التواصل  مواقع  نشطاء  تداول  فقد 
املغربية  الفنانة  تجمع  صورة  االجتماعي 
ميساء مغربي بزوجها، وذلك في أول ظهور 
الصورة  في  ظهر  املغربية  الفنانة  زوج  له. 
عن  الصورة  تكشف  ولم  يحتضنها،  وهو 
مالمحه بشكل كبير، حيث كان يرتدي نظارة 

شمسية على عينيه وقبعة على رأسه.

اسطنبول - الزمان 
التركي  املفعني  فجر  للجدل،  مثيرة  تصريحات  في 
أنه  مؤكدًا  الثقيل،  العيار  من  مفاجأة  دوغلو  كينان 
طلب الزواج من الفنانة بيرين سآت حوالي 16 مرة، 
الرغم من قصة  النهاية، وذلك على  حتى وافقت في 

الحب التي كانت تجمعهما.
كينان لم يكشف عن سبب رفض بيرين الزواج منه، 
لها  أنه أشترى  إلى  فيه أيضًا  لفت  الذي  الوقت  في 
أن  يمكن  ال  أنه  على  مشددًا  مرات،   6 زواج  خاتم 
يتصور حياته بدون نجمة »العشق املمنوع«، متغزاًل 
فيها بقوله: »زوجتي مثل حديقة زهور تزداد ثراء، 
الورود، كل صباح  متنوعة من  فيها مجموعة  تزهر 
أقع في حبها مجددًا، نجلس في نفس املنزل في غرف 

مختلفة، ونكتب لبعضنا البعض قصائد غزل«.
ُيذكر أن بيرين ارتبطت بقصة حب مع الفنان التركي 
كينان دوغلو بداية عام 2012، وتمت خطبتهما في 
يوم  في  تزوجا  بعدها   ،2014 عام  فبراير   23 يوم 
أسطوري  زفاف  في حفل  العام  نفس  من  يوليو   29
املتحدة  بالواليات  أنجلوس  لوس  مدينة  في  أقيم 
سآت  لبيرين  ُعرض  أخرى،  ناحية  من  األمريكية. 
لها  تعاون  أول  وهو  »الهدية«،  مسلسل  مؤخرًا 
أمام  بطولته  في  شاركت  وقد   ،Netflix شبكة  مع 
وميتني  محمد جونسور،ميليسا شينولسون،  أمام  
رسامة  حول   أحداثه  وتدور  وغيرهم،  آكدولجي، 
شابة تعيش حياة بسيطة وسعيدة في إسطنبول مع 
أسرتها وصديقها أوزان، إال أن حياتها تنقلب رأسًا 

على عقب بعد اكتشاف أقدم معبد في العالم.
جسدتها  التي  الجريئة  املشاهد  من  الرغم  وعلى 
في  بـ»مهند«  الشهير  تاتليتوج  كيفانج  أمام  بيرين 
مسلسلهما الشهير »العشق املمنوع«، رأى الكثيرون 
تجاوزت  »الهدية«  في  املثيرة  الفنانة  مشاهد  أن 
الخطوط الحمراء، وتعرضت الفنانة بسببها لهجوم 
قوي، بينما دافع البعض عن املمثلة الشابة، مؤكدين 
أنها تؤدي ما ُيطلب منها بإشراف املخرج، مشددين 

»تخطي« أنه في امكان املشاهد  خاصية  استخدام 
من أي مشهد.في حال انزعاجه 

جنمة تركية توافق على الزواج بعد 16 طلبًا ليدها 

موسكو - سدني - الزمان 
الروسية  البرامج  ومقدمة  الطبيبة  عددت 
املواد  بعض  ماليشيفا،  إيلينا  الشهيرة، 
الجسم  مناعة  تعزيز  على  القادرة  الغذائية 

ملحاربة عدوى فيروس كورونا.
قالت  املتلفزة  الطبية  برامجها  أحد  وخالل 
تحوي  التي  الغذائية  »املنتجات  ماليشيفا: 
ضرورية  الزنك  عنصر  من  كبيرة  كميات 
في  القاتلة  بالخاليا  يسمى  ما  لتفعيل 
أندريه  للطبيب  وفقا  الخاليا  هذه  الجسم، 
األخرى  الخاليا  قتل  مهمتها  بروديوس 

الطبيبة  وأشارت  بالفيروس«.  املصابة 
هذا  على  يحصل  أن  يمكن  اإلنسان  أن  إلى 
العنصر املهم من أطعمة مختلفة مثل املحار 

والشوفان ورقائق الذرة.
املصابني  السن  كبار  فإن  ملاليشيفا  وتبعا 
بداء السكري هم من بني األكثر عرضة لخطر 
تتسبب  قد  التي  األعراض  بسبب  كورونا، 
بنقص الزنك في أجسامهم ما قد يؤثر على 
عمل الجهاز املناعي لديهم.ونصحت الطبيبة 
واألوعية  القلب  أمراض  من  يعانون  من 
الدموية ومرضى السرطانات بإضافة الجوز 

البرازيلي إلى نظامهم الغذائي كونه يحوي 
مضادا  يعتبر  الذي  السيلينيوم  عنصر 
الجهاز  لتقوية  مهما  وعنصرا  لألكسدة 
املناعي. وشددت أيضا على ضرورة اإلكثار 
السن،  لكبار  وخصوصا  املياه  شرب  من 
السوائل  ونقص  الجفاف  أن  وأوضحت 
الفيروسات  تركيز  زيادة  على  يساعد 

والجراثيم في الجسم.
طبيا  اختبارا  أستراليون  علماء  نتج  فيما 
بفيروس  يصابون  قد  الذين  من  للتحقق 

كورونا املستجد )كوفيد_19(.

وذكرت وكالة األنباء االسترالية )آيه آيه بي( 
أن الباحثني في جامعة موناش ومستشفى 
سريًعا  طبيا  اختبارا  طوروا  هيلث  ألفريد 
ملواجهة  الشخص  مناعة  قابلية  لتحديد 
كوفيد 19-. وسيحدد االختبار من الذي يبقى 
ناقال للعدوى وخطرا بالنسبة لكوفيد19- إذا 

كان الشخص سيصاب به.
من  الخاليا  عينات  وصول  عملية  وستبدأ 
بفيروس  الثالث  الساخنة  االصابة  مناطق 
كورونا- إيطاليا والصني ونيويورك - وكذلك 

املصابني من ملبورن، من األسبوع املقبل.

الزنك أساس في تقوية املناعة وعلماء استراليا يطورون تقنية جديدة

نيويورك- الزمان
العمالقة  األمريكية  الشركة  تستعد 
آبل لطرح اإلصدار الثاني من هاتفها 
نجاح  بعد  إس.إي«  »آيفون  الذكي 

اإلصدار األول في العام املاضي.
بشدة  تزايدت  قد  التكهنات  وكانت 
الهاتف  حجز  باب  فتح  موعد  حول 

آبل  موقع  نشر  أعقاب  في  الجديد، 
الكشف  دون  الجديد،  للجهاز  صورا 
الشركة  كانت  إذا  وما  اسمه  عن 
.إس.إي2«  »آيفون  اسم  عليه  ستطلق 

أو »آيفون 9«.
ماك«  فايف  تو  »ناين  موقع  وبحسب 
فإن  التكنولوجيا  بموضوعات  املعني 

»آيفون  الهاتف  من  الثاني  اإلصدار 
من  فئات  ثالث  في  سيأتي  إس.إي« 
حيث سعة الذاكرة وهي 64 جيجابايت 
و128 جيجابايت و256 جيجابايت. كما 
األبيض  هي  ألوان  ثالثة  في  سيأتي 
واألسود واألحمر إلى جانب 5 جرابات 
السليكون  تشمل  مختلفة  رسمية 

والجلد  األبيض  والسليكون  األسود 
األحمر.

عن  سابقا  تحدثت  قد  التقارير  كانت 
»آيفون  للهاتف  الجديد  اإلصدار  أن 
غرار  على  مصمما  سيكون  إس.إي« 
الهاتف »آيفون8 »   مع شاشة مقاس 
تحديث  سيتم  ولكن  بوصة.   4.7

تزويده  مثل  الداخلية  املكونات 
13 املوجود في الهاتف  باملعالج إيه 

»آيفون 11«. كما تشير التقارير إلى 
سيبدأ  الجديد  الهاتف  سعر  أن 
سيمثل  ما  وهو  دوالرا   399 من 

مؤشرا جديدا على مواصلة آبل تقديم 
فئة رخيصة من هواتف آيفون.
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