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في كل ضربة اسرائيلية تحدث في سوريا، يقع ضحايا من مجاميع 
مسلحة عراقية، تقاتل متجحفلة مع عناصر ايرانية في فيلق القدس، 
واألمر معلن وليس بسّر أبدًا. وهناك اصرار في تل ابيب على عدم 
واختصر  سوريا،  في  االيراني  العسكري  للنفوذ  مجال  أي  ترك 
الوضع كله وزير الدفاع  االسرائيلي بالقول: سنواصل عملياتنا 
ان   اإليرانية منها. وبالرغم من  القوات  في سوريا حتى :رحيل: 
فيها  تدمر  اسرائيلية،  ايرانية  منازلة  في  التوجه  هذا  هو  الظاهر 
اسرائيل ما تشاء من دون أن ترد ايران الطرف الرئيس الذي يقدم 
الخسائر في تلك الضربات، فإنه اليمكن التسليم بجميع هذا الكالم 
ذلك انه من السهولة التستر بحجة الوجود االيراني لتجريد سوريا 
من امكاناتها العلمية والعسكرية أو ما بقي منها بعد حرب السنوات 

العشرة .
الضربات  تتوجه  أن  العراق  يحتمل  هل  مهمان،  سؤاالن  هناك 
تستهدفها  التي  بتلك  شبيهة  مدنه  في  أهداف  نحو  االسرائيلية 
اسرائيل في سوريا، وهذا احتمال من املمكن حدوثه اآلن أو بعد 
فترة من الزمن أو مثاًل في حال االنسحاب الكامل للواليات املتحدة 
من العراق،السيما إذا أصرت القوى املوالية اليران أن تخرج تلك 

القوات من دون اتفاق يعيد انتشارها؟ 
السؤال الثاني، ما املوقف وما االستعدادات واالمكانات في العراق 
استبعاد  من  برغم  واسرائيل،  ايران  بني  املواجهات  تطورت  ،إذا 
واعتبرت  الحروب،  انواع  من  نوع  وقام  االن،  االمر  هذا  حدوث 
وبالصف  ضدها  تقاتل  التي  العراقية:  املليشيات:  ان  اسرائيل 

االيراني جزءًا من العراق وقررت الرد العسكري على العراق ؟
أعرف أّن االمريكان يمنعون حدوث ذلك  اآلن بطرق مباشرة أو غير 
مباشرة لرفضهم خلط االوراق الذي يعود بالسوء عليهم ، لكن هل 
توجد ضمانات بعدم تغيير املواقف في حال التصعيد االيراني في 

القصف املتكرر للقواعد االمريكية بالعراق ؟
سوريا  من  يعودون  املليشيات  في  قتلى  هناك  الساعة  هذه  حتى 
عن  يتحدث  أحد  ال  لكن  العراق،  جنوب  في  مدن  الى  جنائز  في 
مرجعية قرار اشتراكهم في حرب غير عراقية وخارجية وما موقف 
ومتى ستنفجر  كله،  ذلك  من  االربع  أو  الثالث  العراقية  السلطات 

تبعات هذه القنبلة املوقوتة؟ 

أقصر الطرق
لتخفيف آالم املفاصل 

نماذج من هذه االوجاع نعرضها هنا ..كل انسان اليسلم ، بني الحني والحني ، من وجع 
يصيب عضوا من اعضاء جسمه الم في الظهر ، الم في النفق الرسخي ، الفصال العظمي ، 
اوجاع الساق ، التهاب املفصل الرثوي ، االضطرابات الوريدية ، االالم املفصلية ، الكتف ...
ماذا نفعل : اخلد الى الراحة وتعاط مسكنات من النوع املتوفر وراجع الطبيب اذا كنت عاجزا 

عن تحريك ذراعك او اذا استمر االلم اكثر من او اذا كان تاللم بالغ الشدة .
وقبل كل شئ  اسبعاد وجود حاالت اخرى كالكسور الشعرية او تمزق عضلة الكتف ..

بعدها  قد يشمل العالج الثلج )القالل االلتهاب ( ودور الحرارة  )لتسريع الشفاء ( بعدها 
تمارين خفيفة ) لتقوية العضالت وتحسني مرونتها  ( 

واستعمال العقاقير املوصوفة من قبل الطبيب ملقاومة االلتهابات  : 
مرض النفق الرسخي : او مايسمى نفق كاربال   ، وهذا املرض يمكن ان يسبب املا  وتنميال 
في الرسغ  وراحة اليد او االصابع ، وهذا االلم يشتد لدى استعمال الرسغ وقد يتشعب 
نحو الكتف . والحركات الروتينية املستمرة كالضرب على الة الكمبيوتر ...وغيره تؤدي الى 
حدوث التهابات حول االوتار ، مما يسبب ضغطا على العصب االوسط  ) الذي يسير من 
اعلى الذراع الى الرسغ ( ثم يتشعب ويصل الى بعض االصابع كما ان الداء السكري او 

امراض الغدة الدرقية  او االصابات التي التلتئم ابدا
التئاما صحيحا قد تسبب التهابات تصيب العصب االوسط ......

يصف لك ماذا نفعل .. ارح نفسك وتعاط ادوية مسكنة . فاذا لم يخف االلم خالل اسبوعني 
من  حقنا  او   لاللتهابات  مضادة  الستيرويدية  عقاقير  لك  يصف  الذي  الطبيب  فراجع 
الكرتيزون  ورفادات  حماية العصب من الشدة ، او يوصي باجراء عملية جراحية لتخفيف 

الضغط عن االعصاب .
الشدة املفاصل  مما يؤذي  ..االعمال املرهقة يمكن ان تسبب  ..االصابات  االالم املفصلية 

االنسجة  التي تدعمها وتربطها ببعضها  واملفاصل املعرضة
الغضاريف مما يسبب  تمزق في  يمكن حدوث  الركبتني  حيث  بوجه خاص هي مفاصل 

تورما واملا . ..
ماذا نفعل  - استرح ، واذا لم يخف االلم فراجع جراحا عظميا  ، يمكن ان يصف لنا تمرينا 

ودواء وعند الضرورة  قد يطلب اجراء عملية جراحية الاصالح النسيج 
املمزق  ... الفصال العظمي .. بمرور االيام قد تتاكل الغضاريف بني املفاصل ، مما يسبب 

احتكاكا لعظام املفاصل مع بعضها . وتكون نتيجة هذا االحتكاك املا وتيبسا 
واحساسا باحتكاك املفاصل ونمو عليها  مسببا للتشوه ..

ماذا نفعل  ..استرح ومارس تمرينات  للمط وتعاطي  العقاقير  املتوفرة املضادة لاللتهابات 
التهاب املفصل الرثوي ..وهو يسبب االما مفصلية اكثر حدة وتيبسا وتورما واحمرارا ربما 

رافقها حروري  بسيط ونقصا في الوز ن وشعورا بالتعب . وهذا النوع 
من االلتهاب املفصلي بسبب  مهاجمة الجملة املناعية الانسجة الجسم نفسه ، وفي الحاالت 

املتقدمة من املرض تتشوه املفاصل ...
اوجاع الساق ..التشنج العضلي  : وهو تقلص الاردي للعضالت ، يسبب املا شديدا  في 

ربلة الساق ) بطة الساق ( وكثيرا مايكون ذلك ليال . وترجع هذه الحالة 
عادة الى االفراط  في اجهاد الساقني وقد يحدث التشنج العضلي ايضا لسبب غير واضح 
.ماذا نفعل - اجذب ابهام  قدمك نحوك لتمديد  وتمطيط عضالت الربلة  كذلك  مساج امدة 
خمسة دقائق  من االسفل الى االعلى  ، تدفئة منطقة الربلة مع تمارين عالجية .. اوجاع 
عامة ، الم عضلي ليفي   aigla ymorbiF      وهو اضطراب  عضلي شامل للجسم  بسبب 
اتزعاج  يتراوح  بني وجع خفيف  واالم  مبرحة  يرافقه احيانا  انحطاط  كبير )بسبب تقطع 
النوم (  وتشنج قولوني  وصداع ونخر في اليدين والساقني  وسببه غير معروف ، ولكن 
قد يصيب الشخص  كرد فعل  لحادث رضيي ربما اجتيازه  مرحلة من االنفعال الشديد 
بتحري  عندها  يقوم  الذي  الطبيب  ..راجع  نفعل  ماذا   ، العضالت  انشداد  يسبب  قد  الذي 
وجود تحسس عضلي مؤلم ، وقد يوصي باجراء اختبارات وتحاليل بحثا عن اضطرابات 
اخرى كالتصلب  املتعدد او املنتشر او التهاب املفصل ، يمكن تخفيف االعراض باملسكنات 
ومظادات االكتئاب يستعان على هذه الحاالت  بالراحة والتدليك 

والحرارة  والرياضة الخفيفة.

كيف يحافظ راقصو الباليه على الرشاقة في العزل؟

لندن -الزمان  ظهر النجم  الكروي املصري محمد صالح، العب وسط 
ليفربول اإلنجليزي، في مقطع فيديو جديد خالل شهر  مهاجم فريق 

رمضان الكريم، وهو يغني “الراب” ضمن إعالن جديد.
حساباته  على  نشره  الذى  اإلعالن  خالل  ظهر  مصر  منتخب  العب 
الشخصية بمواقع التواصل االجتماعي، وهو يغني بطريقة “الراب” 

الشهيرة ألول مرة، مرتديا مالبس كاجوال.
عدة  ظهر  حيث  املنتشرة  النجاح  نماذج  يقدم  الترويجي  اإلعالن 
صالح  واختتم  الحياة..  في  نجاحهم  قصة  عن  يتحدثون  أشخاص 

اإلعالن بجملة: “كل واحد عنده قصة عن نجاحه في الحياة”.
بلندن،  منزله  في  الصحي  الحجر  من  حالة  يعيش  صالح  أن  يذكر 
الدوري  إيقاف  في  املتسبب  املتفشي،  كورونا  فيروس  من  للوقاية 

اإلنجليزي املمتاز الذي يتصدره “الريدز”.
والتي  مكة  ابنته  وبصحبته  مؤخرا  إعالن  في  ظهر  قد  كان  صالح، 
في  والدها  برفقة  الالعب مشاهدتاه  واعتاد جمهور  دم  بخفة  تتمتع 

أغلب املناسبات.

 جنم الكرة محمد صالح يغني الراب  

وضعت   - ب(  ف  موسكو-)أ 
وإيغور  شرينر  مارغريتا 
في  راقصان  وهما  تسفيركو 
العريقة،  للباليه  بولشوي  فرقة 
وعارضة  سجادة  غرفتهما  في 
الحد األدنى من  رقص ليواصال 
التدريبات للحفاظ على لياقتهما 
فيروس  عن  الناجم  التوقف  مع 

كورونا املستجد.
وهو  تسفيركو  إيغور  ويقول 
األدوار  أدى  منفرد  راقص 
الرئيسية في عروض مثل "إيفان 
أظن  "ال  "نورييف"،  أو  الرهيب" 

أن وزني زاد وهذا األهم".
مارغريتا  تدلك  جانبه،  إلى 
طابة  بواسطة  قدميها  شرينر 
تنس قبل أن تباعد ساقيها إلى 
الراقصان  ويقيم  حد.  أقصى 
عالقة  تربطهما  اللذان  الشابان 
في شقة  معا  منذ سنة،  عاطفية 

في وسط موسكو.
راقصني  عدة  املبنى  ويسكن 
بولشوي  فرقة  من  آخرين 
الهجوم  موقع  قرب  يقع  وهو 
تعرض  الذي  الكاوي  بالحمض 
بولشوي  الفني ملسرح  املدير  له 
في العام 2013 في حدث هز هذه 

املؤسسة العريقة.
هذا  التمارين  استأنفا  وقد 
من  أكثر  بعد  فقط  األسبوع 

العزل  إجراءات  بدء  على  شهر 
كوفيد19-  بؤرة  موسكو،  في 
ويشرف  روسيا.  في  الرئيسية 
من  رقص  استاذ  التمرين  على 

غرفة نومه عبر تطبيق "زوم".
الراقصان  يقوم  الشاشة،  أمام 
من  التدريب  وينهيان  بوثبات 
وتوضح  تمدد.  تمارين  خالل 
"نقوم  عاما(   26( مارغريتا 
تنمي  التي  التمارين  ببعض 
النفس".  وتحسن  التحمل  طاقة 
"نحن  مبتسمة  الراقصة  وتتابع 
محظوظان بالتمكن من املحافظة 
على لياقتنا كثنائي". وقد لفتت 
عروض  في  األنظار  مارغريتا 
مثل "كوبيليا" و"كارمن سويت".

وعلى مدى أسابيع، اضطرا إلى 
تدريب ذاتي وإلى إيجاد معدات 

التمرين الضرورية.
اخفاف  أن  إيغور  ويوضح 
رثة"  "باتت  لديهما  التي  الباليه 
على  الحصول  يمكنهما  وال 

أخفاف جديدة.
"وفر  العزل  فترة  بداية  في 
البولشوي نصائح مهمة ومفيدة 
للغاية مثل املحافظة على اللياقة 
الرقص  ملمارسة  طريقة  وإيجاد 
إيجاد  مع  فعلناه  ما  وهذا 
والعوارض"  الرقص  سجادة 

على ما يؤكد الراقص.

وخالل املقابلة تلقيا من املسرح 
بحجم  سوداء  رقص  لفائف 

خاص تمنع االنزالق.
للمسرح  العام  املدير  وقال 
مع  مقابلة  في  أورين  فالديمير 
مطلع  "كومرسانت"  صحيفة 
يستحيل  إنه  نيسان/أبريل 
االنترنت  عبر  حصص  تنظيم 
البالغ  البولشوي  راقصي  لفرقة 

عددهم 250 راقصا.
إدارة  أن  إيغور تسفيركو  ويرى 
أهمية  فورا  تدرك  لم  املسرح 
استخدام تقنيات االنترنت لتوفر 
ويوضح  التدريبية.  الحصص 
خصوصا  عائد  ذلك  أن  "أظن 
غير  األشخاص  بعض  أن  إلى 
مطلعني على االبتكارات التنقية 

املتوافرة".
ذلك  إلى  اضطر  املسرح  لكن 
خصوصا وأن فالديمير أورين ال 
السيناريوهات  "أكثر  في  يتوقع 
فتح  املسرح  يعيد  أن  إيجابية" 
في  املقبل  املوسم  قبل  أبوابه 
توقعات  وهي  أيلول/سبتمبر 

أكدها إيغور تسفيركو.
بأننا  "أشك  بأسف  ويقول 
أيلول/ قبل  العمل  من  سنتمكن 

سبتمبر".
وهو يتوق للصعود على املسرح 
مجددا. ويؤكد "اشتاق خصوصا 

املسرح  دخول  عند  األجواء  إلى 
إلى  والحديث  والتحمية 
املفضلني  املالبس  مسؤولي 

ليدنا ورهبة املسرح".
صعبة  "عودة  مارغريتا  وتتوقع 
استعادة  من  ليتمكنوا  للفنانني 
استئناف  عند  كاملة"  قواهم 

العروض.
على  تغيرا  فيتوقع  إيغور  أما 
صعيد املتفرجني "فهم سيأخذون 
وسيضعون  وقائية  إجراءات 

على األرجح أقنعة وقفازات".
أيضا  يقلقان  الراقصني  أن  إال 
املترتبة  االقتصادية  الكلفة  من 
وفي  بلدهما  في  الوباء  على 
من  ستعاني  "فروسيا  مجالهما 
على  بالتأكيد  اقتصادية  أزمة 
وسينعكس  بأسره  العالم  غرار 

ذلك على كلفة البطاقات".
وقال فالديمير أورين في املقابلة 
تحل  أن  يخشى  إنه  الصحافية 
كارثة مالية إن تاخرت إعادة فتح 
املسرح عن أيلول/سبتمبر. إال أن 
ويعوالن  متفائالن  الراقصني 
حيوية  مع  الفرقة  عودة  على 

متجددة.
قائال  تسفيركو  إيغور  ويختم 
خالل  الناس  يضعف  أال  "آمل 
هذه الفترة بل أن يتحلوا بمزيد 

من القوة".
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 - ب(  ف  )أ   - نيويورك  واشنطن- 
الفرنسي  الهرمونيكا  عازف  كان 
الواليات  في  املقيم  يونيه  فريديريك 
يتحضر  بعيد  زمن  منذ  املتحدة 
بدأ  حني  موسيقية  جولة  إلطالق 
ما  املستجد،  كورونا  فيروس  تفشي 
دفعه إلى ابتداع أسلوب جديد يعتمد 
على الوسائل الرقمية وبطابع محلي 

أكثر.
قيد  منزل  وداخل  األحاد  أيام  ففي 
املولود  الفنان  هذا  يعزف  التجديد، 
الفرنسية  نورماندي  منطقة  في 
من  املؤلفة  فرقته  مع  املوسيقى 
أربعة أعضاء لسكان الجوار، محاطا 
للمساعدة  كبيرة  بالستيك  بفواصل 
على التزام مبدأ التباعد االجتماعي.

وتثير هذه العروض املوسيقية غير 
حي  في  املارة  فضول  االعتيادية 
قلب  الكونغرس،  قرب  هيل  كابيتول 

الواليات املتحدة لسياسي.
 47 البالغ  الهرمونيكا  عازف  ويقول 
"عندما  برس  فرانس  لوكالة  عاما 
املنزلي،  الحجر  عن  اإلعالن  جرى 
شعرت كأني فأر هامستر يدور داخل 

عجلة".
بموهبته  دعم  الذي  يونيه  ويبدو 
أوباما  باراك  حمالت  املوسيقية 
الفدرالية  العاصمة  في  مرتاحا 
األميركية، وهي مدينة ال يزال أمامها 
التامة  املساواة  إلنجاز  خطوات 

وحيث  إتنيا  املتنوعني  سكانها  بني 
يلقي فيروس كورونا بثقل أكبر على 
السكان السود من أقرانهم البيض. 

انتقاله  منذ  يونيه  فريديريك  نجح 
من  أكثر  منذ  املتحدة  الواليا  إلى 
إذ  محلية  شهرة  تحقيق  في  عقدين 
بعض  جانب  إلى  العزف  في  شارك 
الغناء  مجال  في  األسماء  كبار  من 
ووندر  وستيفي  برينس  أمثال  من 
في  آلته  أنغام  سماع  يمكن  كما 

"ذي  لفيلم  التصويرية  املوسيقى 
املخرج  أعمال  أحدث  آيريشمان" 

مارتن سكورسيزي.
ويقول "في البداية، فكرنا بأن نعزف 
ألنفسنا فقط لكن ذلك أناني للغاية".

بدأ  إذ  حذرة  مقاربة  اعتمد  وقد 
بوضع رسائل لطيفة في علب البريد 
الخاصة بجيرانه لالعتذار منهم في 
حال كان عزفه املوسيقى قد أزعجهم. 
الذي  الكبير  باالهتمام  فوجئ  لكنه 

حفالته  بث  حتى  وقرر  عزفه  أثاره 
في  حساباته  على  اإلنترنت  عبر 

"إنستغرام" و"فيسبوك".
إيلون  تيسال  شركة  رئيس  أعلن  و 
حياته  شريكة  أن  تغريدة  في  ماسك 
رزقت  غرايمز  الكندية  املغنية 
بطفلهما وأن "األم واملولود في حال 
عاما(   48( ماسك  يعط  ولم  جيدة". 
الذي تربطه عالقة بغرايمز منذ العام 

2018، أي تفاصيل إضافية.
وكانت مغنية البوب الكندية غرايمز 
البالغة 32 عاما نشرت صورة تظهر 
في  "إنستغرام"  عبر  املتكور  بطنها 

مطلع كانون الثاني/يناير.
أوساط  فاجآ  وغرايمز  ماسك  وكان   
بظهورهما  واألعمال  املوسيقى 
للمرة األولى معا خالل حفلة متحف 
وقد   .2018 العام  في  متروبوليتان 
على  عقدا  يومها  غرايمز  وضعت 
التي  "تيسال"  شركة  شعار  شكل 

يملكها إلون ماسك.
لغرايمز فيما  الطفل هو األول  وهذا 
ملاسك خمسة أبناء. وقد تطلق ثالث 
الزوجة  من  مرتان  بينها  من  مرات 

نفسها.
"سبايس  شركة  أيضا  ماسك  ويملك 
الفضاء  وكالة  مع  املتعاقدة  اكس" 
وتجهيزات  مؤن  لنقل  األميركية 
الفضاء  محطة  إلى  فضاء  ورواد 

الدولية.

إلون ماسك واملغنية غراميز يرزقان بطفل

عازف هرمونيكا فرنسي يضفي البهجة على أجواء واشنطن 

لندن - الزمان 
أن  صينيون  باحثون  أجراها  دراسة  كشفت 
يستمر  قد   )19 )كوفيد  املستجد  كورونا  فيروس 
عليهم  يبدو  الذين  األشخاص  رئات  في  مختبئًا 
عليهم  تظهر  تعد  ولم  املرض  من  تعافوا  أنهم 
أعراضه، حتى أنه ال يظهر في نتائج االختبارات 

التقليدية.
في  مورنينغ(  تشينا  )ساويث  صحيفة  ونشرت 
الباحثني  من  املجموعة  هذه  دراسة  كونغ  هونغ 
في جامعة الطب العسكري في تشونكينغ )وسط 
ريسيرش(  )سيل  دورية  نشرتها  والتي  الصني( 

العلمية هذا األسبوع.

العمر  من  تبلغ  امرأة  حالة  إلى  الدراسة  وتشير 
78 عامًا توفيت في منتصف فبراير )شباط( بعدما 
بدا عليها أنها تجاوزت اإلصابة بفيروس كورونا 

وظهرت نتيجة ثالثة تحاليل لها سلبية.
وخالل تشريح الجثة، لم يتم العثور على فيروس 
الجلد  أو  األمعاء  أو  القلب  أو  الكبد  في  كورونا 
أو النخاع العظمي ولكن تم اكتشافه في أنسجة 
أي  املريضة  على  يظهر  يكن  لم  أنه  رغم  الرئة، 

أعراض.
الهوائية  الشعب  غسيل  الدراسة  معدو  واقترح   
قبل  الهوائية  الشعب  لتنظيف  مصل  إعطاء  أي 
رصد  لضمان  املستشفيات  من  املرضى  خروج 

الفيروسات املختبئة، ولكنها عملية معقدة ومكلفة 
وتستغرق وقتًا طوياًل.

الشخص  إصابة  استمرار  احتمال  وتعد مسألة   
رغم سلبية التحاليل، من األمور املحيرة حتى اآلن 

للعلماء.
 وكانت منظمة الصحة العاملية قد حذرت األسبوع 
الذين  األشخاص  أن  يثبت  لم  أنه  من  املاضي 
 ،)2 )كوفيد  سارس  بمرض  اإلصابة  من  تعافوا 
اكتسبوا حصانة منه، ما يشكك بالتالي في خطط 
»حصانة  خطة  على  تراهن  التي  الدول  بعض 
الفيروس،  بانتشار  السماح  خالل  من  القطيع« 
لكي يكتسب أكبر عدد من املواطنني حصانة منه.

صدمة جديدة:الفيروس يختبيء في رئات املتعافني 

السينمائي  سيتولى   - ب(  ف  انجليس-أ  لوس 
النيوزيلندي تايكا وايتيتي تأليف وإخراج فيلم 
أعلنت  ما  على  وورز«  »ستار  عالم  على  يتمحور 
من  وايتيتي  تايكا  وانتقل  »ديزني«.  مجموعة 
انتاجات  إلى  ناجحة  مستقلة  سينمائية  أفالم 
األخيرة  السنوات  في  ضخمة  هوليوودية 
في  فاز  وقد   .  2017 في  راغناروك«  »ثور:  مثل 
شباط/فبراير هذه السنة بجائزة أوسكار أفضل 

سيناريو عن فيلم »جوجو رابيت«.
»ذي  األول من مسلسل  املوسم  أيضا  أخرج  وقد 
»ستار  عالم  إطار  في  يندرج  الذي  مندالوريان« 
عرض  لبدء  موعد  أي  يحدد  ولم  أيضا.  وورز« 
الفيلم الجديد. إال أن الفيلم األول من ثالثة أفالم 
»ستار وورز« سيعرض في كانون األول/ديسمبر 

2022 بحسب رزنامة »ديزني«.
وأكدت »ديزني« من جهة أخرى أن ليسلي هيدالند 
ستنجز مسلسال تلفزيونيا جديدا مستوحى من 
أجواء »ستار وورز«. وشاركت هيدالند في تطوير 

مسلسل »راشن دول«.
بأخبار  متخصصة  إعالمية  وسائل  وذكرت 
»تشويقي  سيكون  هذا  املسلسل  أن  هوليوود 
راهنا  »ديزني«  وتنجز  النساء«.  على  تركيز  مع 
وتحضر  مندالوريان«  »ذي  من  الثاني  املوسم 
للبث  »ديزني+«  منصة  عبر  آخرين  ملسلسلني 

التدفقي أحدهما من بطولة إيوان ماكريغور.
بعنوان  مسلسل  في  كيدج  نيكوالس  سيؤدي  و 
صاحب  إكزوتيك  جو  دور  كينغ«  »تايغر 
كان  األطوار  غريب  مفترسة  حيوانات  حديقة 
عبر  قصيرة  فترة  قبل  بث  ناجح  وثائقي  محور 

وكالة  أعماله  وكيل  أفاد  ما  على  »نتفليكس«، 
فرانس برس.

املنتج  أوسكار  جائزة  الحائز  املمثل  وسيكون 
التنفيذي للمسلسل.

34 مليون  »تايغر كينغ«  الوثائقي  الفيلم  وحقق 
في  طرحه  بعد  أيام  عشرة  غضون  في  مشاهدة 
املتحدة.  الواليات  في  نتفليكس  عبر  آذار/مارس 
األصلي  واسمه  اكزوتيك«  »جو  حياة  ويروي 
عاما( وهو صاحب   57( باسيدج  مالدونادو  جو 
حديقة حيوانات في أوكالهوما يربي فيها األسود 

والنمور.

تايكا وايتيتي سيخرج فيلمًا عن حرب النجوم  
وكيدج يشارك في مسلسل  تايغر كينغ


