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بعد انهيار أسعار النفط في االسابيع املاضية ، تأكدت حقيقة  
تخص هو العراق قد يكون في ليلة وضحاها بلدًا غير نفطي 
املرتبة  في  يجيء  واحتياطي  عال  بانتاج  احتفاظه  من  بالرغم 
الثانية في العالم . هذه التجربة العسيرة التي ال يزال العراق 
احلكومات  سياسات  حصيلة  هي  تداعياتها  من  أملًا  يتخبط 
العراقية املتعاقبة السابقة التي منعت اعادة االنتاج الصناعي 
لوضعه الطبيعي زائدًا عوامل التطوير والزيادة، الذي كان يسد 
السوق احمللية ويدمي جانبًا من العجلة االقتصادية ،فضال عن 
في  السيما  التصدير  من  عملة صعبة  على  احلصول  امكانية 

صناعات االسمنت وانتاج املعادن كالفوسفات والكبريت .
السورية  العملتني  انهيار  عنوانها  كبرى  أزمات  هناك  اآلن 
واللبنانية ، وهناك اسباب كثيرة متشابهة موجودة في العراق 
كما في هذين البلدين الشقيقني ، مع هامش فساد عظيم في 

العراق ال مثيل له في بلد آخر. 
في هذه االجواء التي يلتقي فيها اجلانبان العراقي واالمريكي 
نبحث عن   أن  ، يجب  في حوار مفاتيحه استراتيجية حاسمة 
العملة  انهيار  ملنع  ودولية  وطنية  أيضًا  وضمانات  أسباب 
واّن  مطلقًا،  العراقي  الوضع  يحتمله  ال  أمر  وذلك  العراقية، 
انهيارات اقتصادية ومعيشية ستكون بطريقة دراماتيكية، واّن 
هناك قوى دولية تستطيع أن حتّرك ورقة االنهيار املعيشي في 
بكل  البناء  من حيث  مختل  الداخل  مادام  ارادت  ،إذا  العراق 

مفاهيمه وعناوينه حتى اآلن .
ال  حقيقة  هذه  ولبنان،  سوريا  في  للحكم  أساس  داعم  ايران 
اّن  هي  حقيقة  مقابلها  توجد  لكن   ، عليها  اثنني  بني  خالف 
العملتني احملليتني في هذين البلدين تنهار بطريقة ال توحي أبدًا 

بامكانات ارجاع عقرب الساعة الى الوراء مطلقًا . 
 هنا العراق يجب أن يفكر عميقًا، ماذا يحتاج من ايران وماذا 
أواًل ، كما نسمع من  العراق  يحتاج من أمريكا ؟حتت عنوان 

املسؤولني .

القاهرة -مصطفى عمارة
اإلماراتية  والكاتبة  املستشارة  أثبتت 
عائشة البيرق من خالل مشاركتها في 
حملة خليك في البيت ملواجهة فيروس 
لكل  به  يحتذى  مثال  إنها  كورونا 
جنمة  لقب  منحها  وأن  عربية  امرأة 
السعادة  وسفيرة  العربي  اجملتمع 
لم يكن محض مصادفة بل  اإلنسانية 
ملا  نظرا  واستحقاق  جدارة  عن  كان 
خلدمة  عديدة  مساهمات  من  قدمته 
 ، العربي  واجملتمع  العربية  األسرة 
وفي ظل اإلهتمام الذي حظيت به بعد 
والندوات  احلملة  تلك  في  مشاركتها 
واحلوارات التي شاركت فيها حلماية 
لفيروس  السلبية  اآلثار  من  اجملتمع 

كورونا كان لنا معها هذا احلوار :
التي  تأثير األوضاع  - ما هي رؤيتك ملدى 
وجود  مع  خاصة  كورونا  فيروس  خلفها 

العزل االسري على األسرة العربية؟
كان  كورونا  فيروس  أن  القول  ميكن 
له تأثير متفاوت على األسرة العربية 
عدم  في  سلبي  تأثير  هناك  كان  وإذا 
يعد  أيضا  فأنه  األسرة  رب  اهتمام 
منحة من الله ألنه إعادة برمجة األسر 
األسرية  العالقات  وترميم  جديد  من 
في  سلبي  تأثير  كان  أنه  صحيح   ،

البداية إال أن األسرة بدأت في التكيف 
برمجة  وإعادة  اجلديد  الوضع  على 
فقط  ليس  جديد  من  األسرية  احلياة 
بني  أيضا  بل  والزوجة  الزوج  بني 
جعلتهم  بطريقة  وأبنائهم  اآلباء 
يعيشون احلياة الزوجية من بدايتها .
- وكيف ميكن مواجهة التوترات التي حدثت 

مع  خاصة  األسر  داخل 
للبقاء  األزواج  اضطرار 

فترة طويلة باملنزل ؟
لم  األزواج  أغلب 
البقاء  يعتادوا 
نظرا  املنزل  في 
طبيعة  ألن 
عملهم تضطرهم 

أو  للخروج 
ن  أ

اخلروج  يتطلب  كان  حياتهم  برنامج 
ملقابلة األصدقاء أو ممارسة الرياضة 
وهو ما أدى إلى ضغوط نفسية على 
االنضباط  افقدهم  األزواج  بعض 
التي  واالطمئنان  والراحة  النفسي 
ولم  املاضي  في  بها  يشعرون  كانوا 
يتقبل بعض األزواج هذا الوضع في 
اخلالفات  زيادة  إلى  أدى  منا  البداية 
ولكن  اإلنفصال  إلى  أو  الزوجية 
األزواج  بعض  بدأ  الوقت  مرور  مع 
اجلديد  الوضع  مع  التكيف  في 
كان  الذي  الفراغ  شغل  ومحاولة 
يقضيه خارج املنزل بأشياء داخل 
املنزل وال ننسى أيضا أن وسائل 
التواصل االجتماعي خففت آثار 

هذا التوتر .
- وهل ترين أن تلك األزمة 
األسرة  عورات  كشفت 

العربية ؟
األسر  ظروف 
أب  فهناك  تختلف 
كان  عمله  بحكم 
للخارج  يسافر 
او  السياحة  او 
وبسبب  العالج 
أضطر  الفيروس  هذا 

في  البقاء  إلى  األزواج  من  الكثيرين 
منازلهم إلى مراجعة حساباته وحتمل 
مسئولياته جتاه أسرته التي جتاهلها 
في الفترة املاضية ومحاولة تصحيح 
أن  يرى  اآلخر  البعض  أن  إال  أخطائه 
عليه  فرض  سجن  املنزل  في  بقائه 
تغيير  إلى  تسعى  لن  النوعية  وتلك 

سلوكياتها جتاه األسرة .
التي  اإليجابيات  استثمار  ميكن  -وكيف 
أسرية  عالقات  بناء  في  احلظر  خلفها 

جديدة؟
الزاوية  كورونا  فيروس  كان  رمبا 
املشرقة التي أزالت اخلالفات الناجتة 
لفترات  الزوجة  أو  الزوج  غياب  عن 
األبناء  على  السلبي  وتأثيرها  طويلة 
في  األسرة  أفراد  تواجد  أتاح  حيث 
املنزل لفترات طويلة جتديد العالقات 
إيجابيا  طابعا  وإكسابها  الزوجية 
أفراد  يخدم  للتطوير مبا  قابل  جديدا 
وعاطفة  عقال  متزنة  بصورة  األسرة 
الشراكة  مبدأ  وتكريس  واحتواء 

واملشاورة بني أفراد األسرة .
لفيروس  النفسي  التأثير  ترين  وكيف   -

كورونا على األطفال ؟
بالقطع كان هناك تأثير سلبي خاصة 
عن  املتولدة  احلاالت  يشاهدون  وهم 

االحترازية  لألمور  الناس  إهمال 
أو  خطيرة  بأمراض  واصابتهم 
ولد  كله  هذا   ، باملستشفيات  حجزهم 
إن  خاصة  األطفال  قلوب  في  الهلع 
كانت اإلصابات تخص املقربني منهم .
النفسية  اآلثار  معاجلة  ميكن  وكيف   -

السلبية على األطفال ؟
واعية  قيادات  تواجد  أن  الشك 
املسئولني  رأسهم  وعلى  ومسؤولني 
عن الصحة كان له دور في نشر الوعي 
تقدمي  خالل  من  اجملتمع  أفراد  بني 
الكمامات  ارتداء  وضرورة  النصائح 
والبقاء  األيدي  وغسل  والقفازات 
حتافظ  التي  األطعمة  وتناول  باملنزل 
على صحة اجلسد كل هذا أدخل األمان 

واالطمئنان على قلوب األطفال .
به  تقوم  أن  يجب  الذي  الدور  هو  وما   -

وسائل اإلعالم في تلك األزمة ؟
ألتزم  فعندما  كبير  دور  له  اإلعالم 
سوى  أمامهم  يعد  لم  بيوتهم  الناس 
وسائل اإلعالم والتواصل االجتماعي 
وهنا  بلحظة  حلظة  األحداث  ملتابعة 
قسمني  إلى  اإلعالم  وسائل  انقسمت 
بلحظة  حلظة  األحداث  ينقل  قسم 
وقسم  ومنطقية  صحيحة  بصورة 
السلبية  األفكار  نشر  على  يعمل  آخر 

من  نوع  يخلق  ما  وهو  األفراد  لدى 
االضطرابات .

البيت  في  خليك  حملة  تأثير  ترى  وكيف   -
والتي شاركتي فيها بفاعلية ؟

نعم شاركت في حملة خليك في البيت 
اإلمارات  دولة  على  تقتصر  لم  والتي 
وإمنا امتدت لتشمل السعودية ومصر 
وقد  العربية  الدول  وكل  والسودان 
حققت تلك احلملة نتائج إيجابية في 
كل من يستمع  الوعي ومحافظة  نشر 
إليها على أنفسهم والبقاء في منازلهم 
األسرة  أفراد  بني  السعادة  ونشر 
االحترازية  القوانني  في  والتثقيف 

التي تضمن لهم اإلستقرار األسري .
- وما هي أسباب عدم التزام شريحة 

من املواطنني بالبقاء في منازلهم ؟
هناك من ألتزم بتنفيذ القوانني واآلخر 
عرض  بها  وضرب  بها  يلتزم  لم 
التي  املستهترة  الفئة  وهي  احلائط 
بسبب  للمجتمعات  إشكاليات  تسبب 
عدم إدراكهم ألهمية اإللتزام بالقوانني 
على  وخيمة  آثار  إلى  يؤدي  ما  وهو 
الفئة احملافظة فضال عن وجود بعض 
هذا  من  تسفه  التي  اإلعالم  وسائل 
يتناولونه  البعض  وجعلت  الفيروس 
كأنه لعبة ومرحلة سوف تزول خاصة 

ممن ال ميتلكون العلم واملعرفة .
- وهل يتطلب األمر إتخاذ إجراءات عقابية 

ضد هؤالء ؟
تخريب  إلى  يسعى  من  فكل  نعم 
اجملتمع وعدم اإللتزام بالقانون يحق 
اإلجراءات  عليه  يوقع  أن  للمجتمع 
العقوبات  تلك  أكانت  سواء  الرادعة 
لكل  أو حبس حتى يكون عبرة  مالية 
من تسول له نفسه األضرار باجملتمع .
الفترة املاضية على عدد  - حصلتي خالل 
من التكرميات والشهادات . فماذا متثل لك ؟
نتاج  هي  والشهادات  التكرميات 
ألهداف أسعى إلى حتقيقها أو طموح 
عالقات  مبثابة  وهي  إليه  أسعى 
أعمل  التي  اجلبهات  كل  من  شكر 
التكرميات  وهذه  معها  التعاون  على 
على  وتصميما  إصرارا  تزيدني 
أضع  وجتعلني  لألفضل  الوصول 
خطة لكل مرحلة من حياتي ألكون كما 
معه  التعاون  من  لكل  بصمة  أمتنى 
أكون  أن  في  لوطني  مشرفة  وواجهة 
املدرب واملستشار األول في العالم وأن 
وأقدم  وثقتهم  اجلميع  مبحبة  أحظى 
لهذه  اخلير  يحقق  مبا  السعادة  لهم 
األمة وهو ما أطمح فيه خالل املرحلة 

القادمة .

سفيرة السعادة اإلنسانية .. اإلماراتية عائشة البيرق لـ )الزمان(:
 أزمة كورونا أسهمت في ترميم العالقات بني أفراد األسرة

أسبوع املوضة في لندن على اإلنترنت
وأزياء الرجال في الصدارة

ندن,-)أ ف ب( - ينطلق أسبوع املوضة 
من  إلكترونية  بنسخة  اجلمعة  لندن  في 
كوفيد19-  وباء  بسبب  عروض  دون 
الذي دفع إلى بلورة صيغة جديدة لهذا 
برمته  القطاع  وحمل  السنوي  احلدث 

على ابتكار أساليب جديدة لالستمرار.
بالكامل،  الرقمية  النسخة  إلى  وإضافة 
العاصمة  في  املوضة  أسبوع  ميزج 
األزياء  من  مختلفة  أنواعا  البريطانية 
خالفا للعادة في هذا احلدث اخملصص 

عادة جملموعات األزياء الرجالية.
وستتبع أسابيع املوضة األخرى املقبلة 
بني  اجلمع  مع  عينه  النموذج  لندن  في 

مجموعات األزياء للنساء والرجال.
من  احلدث  هذا  سيخلو  األولى  وللمرة 
عروض األزياء التي ستحل محلها لدى 
بالفيديو  عروض  األزياء  دور  بعض 
وصيف  ربيع  ملوسم  األزياء  جملموعات 
2021. وستتوافر كل املضامني املرتبطة 
مبا  مجانا  اإلنترنت  عبر  احلدث  بهذا 
وزيارات  مصممني  مع  مقابالت  يشمل 
إلى قاعات عرض ونقاشات بشأن البيئة 
راش  كارولني  وأوضحت  والعنصرية. 
)بي  كاونسيل"  فاشن  "بريتش  مديرة 
أف سي( وهي الهيئة املعنية بالترويج 
فرانس  لوكالة  البريطانية،  للموضة 
املاضية، حصلت  األسابيع  "خالل  برس 
االنطالق  فكرة  بشأن  كثيرة  نقاشات 
عن  فقط  ليس  الصفر  نقطة  من  مجددا 
الوتيرة بل أيضا مع أخذ  إبطاء  طريق 

األثر البيئي في االعتبار".
أمام  املوضة  قطاع  أن  إلى  وأشارت 
"فرصة إظهار مزيد من االنفتاح والتنوع 
مثل  مواضيع  بشأن  صوته  وإسماع 
احلركة  تنامي  ظل  في  العنصرية"، 
جورج  وفاة  إثر  للعنصرية  املناهضة 
يد  على  توقيفه  خالل  اختناقا  فلويد 
املتحدة  الواليات  في  أبيض  شرطي 
أخيرا. وقد وجه وباء كوفيد19- ضربة 
قوية للموضة البريطانية إذ تشير هيئة 
"بي أف سي" إلى أن 73 % من الشركات 
العاملة في القطاع شهدت عمليات إلغاء 
الذي  املوضة  قطاع  وكان  لطلبيات. 
بريطانيا  في  شخص  ألف   890 يوظف 
مليار جنيه   35 قد ساهم مبا مجموعه 
احمللي  الناجت  إجمالي  في  استرليني 
بزيادة  أي   2019 سنة  البريطاني 

نسبتها 9,4 % مقارنة مع 2018.

لكويت-)أ ف ب( - تسمح عائلة وردة لها 
باخلروج من املنزل فقط للذهاب إلى مقر 
لطاملا  الذي  التجميل  صالون  أو  عملها 
قبل  الوحيد  االجتماعي  متنّفسها  شّكل 
أن حترمها منه إجراءات احلد من انتشار 

فيروس كورونا املستجد.
بقرار  أبوابها  الصالونات  أغلقت  ومنذ 
تشعر  أشهر،  ثالثة  قبل  السلطات  من 
وردة )37 عاما( باالحباط على غرار كثير 
صالون  يفّضلن  اللواتي  الكويتيات  من 
وتبادل  لاللتقاء  املقهى  على  التجميل 

األحاديث.
"أنا  برس  فرانس  لوكالة  املدّرسة  وتقول 
من بيئة محافظة وال أخرج كثيرا ولكني 
بوقتي.  لالستمتاع  الصالون  الى  أذهب 
كنت  كم  يتخيل  أن  ألحد  ميكن  ال   )...(

أمتّتع أثناء وجودي" فيه.
وتضيف وردة التي جتتاز 30 كيلومترا 
املفضل  مكانها  إلى  الذهاب  أرادت  كلما 

الصالونات  عودة  الصبر  بفارغ  "أنتظر 
حياتي  أتصور  أن  ميكن  ال  للعمل. 

بدونها". 
أكثر  من  الكويتي  اجملتمع  ويعتبر 
اخلليج  منطقة  في  انفتاحا  اجملتمعات 
تتوّلى  التي  للمرأة  بالنسبة  خصوصا 
بعض  لكّن  مهمة،  حكومية  مناصب 
العائالت التقليدية ال تزال تفرض قيودا 
النساء  وتصرفات  حتّركات  على  مشّددة 
فيها. وال تسمح بعض هذه العائالت لهن 
والتردد  أي وقت  باخلروج مبفردهن في 
على املراكز التجارية أو املقاهي أو حتى 
متانع  ال  اّنها  غير  الرياضة،  ممارسة 
صالونات  على  ترّددهن  في  املقابل  في 
التجميل النسائية التي أصبحت مبثابة 

بوابة للهروب من روتني العمل والبيت.
لكن حتى النساء اللواتي ينتمني لعائالت 
صالونات  في  يرين  انفتاحا،  أكثر 
للديوانيات  النسائي  املرادف  التجميل 

يومي  شبه  بشكل  الرجال  يتجّمع  حيث 
لتبادل األحاديث وشرب القهوة وتدخني 

النرجيلة.
نادرا ما يخلو مبنى في املناطق التجارية 

من صالون جتميل أو اثنني.
وتقول الكويتية أديبة الوادي التي متلك 
صالوني جتميل في منطقة الفنطاس )26 
إن  الكويت(،  العاصمة  جنوب  كيلومترا 
"الترّدد على الصالون حتّول الى أسلوب 

حياة لدى الكويتيات".
كبيرة  مبالغ  الكويتيات  بعض  وتنفق 
بشكل  جتميلية  خدمات  على  للحصول 
شبه يومي، في دولة نفطية ثرية يبلغ عدد 
من  فقط  نسمة  مليون   1,5 مواطنيها 
بني نحو خمسة ماليني إجمالي سكانها.

حياة  العادة  في  الكويتيون  ويعيش 
من  الفرد  حصة  تبلغ  حيث  رفاهية 
ألف  أكثر من 70  الناجت احمللي  إجمالي 
على  األعلى  بني  من  وهي  سنويا،  دوالر 

 80 من  أكثر  ويعمل  العالم.  مستوى 
باملئة من الكويتيني في وظائف حكومية 

مبرتبات عالية.
املوّظفات  نسبة  بلغت   ،2019 وفي   
نحو  احلكومي  القطاع  في  الكويتيات 
الذكور  نسبة  كانت  بينما  باملئة،   45
بحسب  باملئة،   31,1 الكويتيني 

إحصائيات رسمية.
في  مقيمة  كويتية  شابة  وتقول   
على  يترّددن  الكويتيات  "بعض  اإلمارات 
على  مرات  ثالث  أو  مرتني  الصالونات 
والتحدث  للتجميل  االسبوع  في  األقل 
أنهّن  أحيانا  أشعر  القهوة.  وتناول 

زوجات بيفرلي هيلز اخلليج".
 وتقّدم الصالونات خدمات خمس جنوم 
من العناية بالشعر إلى البشرة واألظافر 
املغربي  واحلمام  التدليك  إلى  باإلضافة 
عليها  تطغى  أجواء  في  واجلاكوزي، 

الفخامة املفرطة أحيانا.

صالونات التجميل املغلقة حترم كويتيات من متنفسهن الوحيد
إلى  وجهت   - ب(  ف  اجنليس-)أ  لوس 
تهمة  والثالثني رسميا  الثامنة  في  رجل 
تسميم ثمانية مشردين قدم إليهم طعاما 
في  خصوصا  تستخدم  مادة  يحوي 
لتصوير  الذاتي،  للدفاع  الرذاذ  عبوات 
في  جميعا  للضحايا  وسمم  فعلهم.  ردة 
مدينة هاتنيغتون بيتش في جنوب لوس 
أجنليس وقد عانوا من أعراض مختلفة 
التنفسية  والصعوبات  التقيؤ  مثل 
ما  على  البطن  في  كبيرة  وأوجاع 
أوضحت أجهزة املدعي العام في منطقة 

أوراجن في بيان.
مشردين  عدة  إن  نفسه  املصدر  وقال 
املستشفى  ادخلوا  للتسميم  تعرضوا 
بعدما تناولوا مأاكوالت حتوي نوعا من 
رذاذ  من  مبرتني  أقوى  "بكميات  الفلفل 

الفلفل املستخدم من قبل الشرطة".
بقية اخلبر على موقع )الزمان(

رجل يسمم مشردين
لتصوير ردة فعلهم 

الغذاء وقاية
من اصابات العضالت والفتق

الفتق حالة مرضية منتشرة بكثرة في صفوف البدينني ورافعي األثقال واحلوامل ومن 
يشكون االمساك ، فماهو الفتق وما هي مسبباته وكيف ميكن تفادي االصابة به ؟

 الفتق : هو عبارة عن انسالل شيء من الصفاق muenoterp وهو الغشاء الذي يغلف 
االمعاء وجوف البطن من خالل ثقب في البطن الى الصدر أو الساقني ، أما اكثرانواع 
الفتق انتشارًا فهو الفتق   ainreh    ويصادف حدوثه عادة عند الرجال على جانبي 
املغنب )الفخذ( ، اما عند النساء فهو الفتق الفخذي ainreh laromef حيث يبرز الصفاق 
 citamgarhpaiD فيه الى الفخذ ،أما الشكل اآلخر من اشكال الفتق فهو الفتق احلجابي
ainreh حيث يندفع فيه  جزء من املعدة أو االمعاء الى االعلى فيخترق فجوة ضعيفة  
في احلجاب احلاجز ليدخل الى جوف الصدر كما ان هناك انواع اخرى من الفتوق 
أقل انتشارًا كالتي تصيب االطفال الصغارأواحلوامل وهناك فتوق حتصل مبواضع 

الندوب اجلراحية .
مسببات الفتق : هناك عدة أسباب حلدوث الفتق ويتفق الكثير من االطباء على ان لعامل 
الوراثة دور كبير في حدوثه أي ان بعض الناس يولدون وهم مصابون به ، وبعضهم 
يصاب به فيما بعد ويعزو األطباء حدوث الفتق واالصابة به الى منو البنية والبدانة اذ 
ان السمنة تؤدي الى متطط الصفاق ) الغالف الداخلي املغلف للبطن ( كالبالون فيصبح 
للبروز وبازدياد وزن اجلسم يزداد الضغط  داخل البطن مما يؤدي الى  أكثر قابلية 
حدوث الفتق ، بينما يقول فريق آخر من األطباء ان ضعف عضالت البطن يزيد من 
فرصة االصابة به ألنها ال تقوم بعمل احلزام القوي كما تعمل العضالت القوية بينما 
يعتقد آخرون ان منط حياتنا العصرية وكثرة اجللوس  ،قلة احلركة ، تطور املواصالت 
،رفع األثقال ، الضغط اثناء التغوط أوالوالدة هي اشكال اخرى  لزيادة الضغط على 

البطن مسببة في النهاية حلدوث التمزق .
عند حصول الفتق ..ماهو احلل ؟ : لعل اهم احللول لعالج الفتق هو التداخل اجلراحي 
،فعمليات الفتق األربي هي من العمليات الشائعة التي يقدرعددها بنصف مليون عملية  
سنويًا في الواليات املتحدة لوحدها ،أما حاالت الفتق احلجابي فهي منتشرة جدًا لكنها 
نادرًا ماتالحظ وعند كشفها فمن املمكن معاجلتها دون اللجوء الى التداخل اجلراحي ، 
ان الطبيب اجلراح ينصح عادة باجراء اجلراحة دون ابطاء وقبل ان يتسع الفتق ويتطور 
تفاديًا الختناقه ،وعلى الرغم من قلة حوادث اختناق الفتق اال ان األمر غالبًا مايتسم 
بقدرمن اخلطورة نظرًا لعدم وصول التروية الدموية وااللتهاب احلاصل في االنسجة 
، لذلك البد من اجراء العملية فورًا ،حيث تعود أغلب احلوادث املميتة بسبب اختناق 

الفتوق الى اهمال معاجلتها في الوقت املناسب .
أهمية األلياف في الغذاء : بالرغم من ان الفتق الينبيء عن نفسه قبل ظهوره اال ان هناك 
العديد من التدابير الوقائية التي ميكن اتخاذها تفاديًا للتعرض الى االصابة ، حيث 
أوزانهم وزيادة  بتخفيف  األثقال  البدينني واملتقدمني في السن وممارسي رفع  ينصح 
االلياف في تغذيتهم فااللياف تفيد في الوقاية من االمساك الذي يلقي عبئ على األمعاء 
التي تبذل جهدًا اضافيًا في دفع اخمللفات الطعامية والتخلص منها فاجلهد االضافي 
قد يزيد من الضغط في البطن و بدوره يؤدي الى االصابة بالفتق ، كما ان للتدخني 
تأثيرًا غير مباشر في االصابة بالفتق فهو يثير السعال وهذا بدوره يؤدي الى التمزق 

من جراء ازدياد الضغط في البطن .
طريقة جديدة : اذا كنت مصابًا بالفتق واخترت اللجوء الى التداخل اجلراحي فلن تكون 
مضطرًا الى التعرض الى التخدير العام حيث يلجأ اغلب األطباء الى التخدير املوضعي 
أو اجلزئي وهذا يعني ان املرضى الشباب اخلاضعني ملثل تلك العمليات قد يتمكنوا 
من مغادرة املستشفى في نفس يوم اجراء اجلراحة ، اما احلاالت املعقدة كاملرضى 
األطباء  ،وينصح  االقل  على  أيام  ثالثة  قبل  يغادروها  فلن  القلب  مرضى  أو  املسنني 
مرضاهم بعد العملية بتجنب احلركات اجملهدة كرفع األوزان أو اجلري ملدة التقل عن 
ستة أسابيع مع مبارحة الفراش واملشي قلياًل داخل املنزل 
أو حديقته  لتحريك عضالتهم وتقويتها باالضافة الى رفع 

روحهم املعنوية وزيادة ثقتهم بأنفسهم .

نادي  مدرب  أكد   - ب(  ف  -)أ  برشلونة 
جنمه  ان  اجلمعة  سيتيني  كيكي  برشلونة 
"بحالة ممتازة"،  ميسي  ليونيل  االرجنتيني 
لها  تعرض  عضلية  اصابة  متنعه  ولن 
السبت  مباراة  املاضي من خوض  االسبوع 
لكرة  االسباني  الدوري  في  مايوركا  ضد 
القدم، العائد بعد توقف نحو 3 اشهر بسبب 

تفشي فيروس كورونا املستجد.
زمالئه  مع  كامل  بشكل  ميسي  و"تدرب 
اية  ارى  ال  جدا،  جيدة  بحالة  بانه  ويشعر 
مشكلة" بحسب سيتيني في مؤمتر صحافي 
من  يوم  بعد  الفيديو،  عبر  افتراضي 

استئناف مباريات الدوري بدربي اشبيلية.
وكان افضل العب في العالم ست مرات عانى 
من "تقلص عضلي طفيف" في الفخذ األمين 

كما أعلن ناديه.
فريقه  مباريات  برشلونة  قائد  خوض  وعن 
تسير  كيف  "سنرى  مدربه  اشار  املتبقية، 
من  العديد  مثل  ميسي،  يعرف  االمور. 
عدة  منذ  جهوده  يوازن  كيف  الالعبني، 
سنوات. انا متأكد من انه اذا ادرك اي خطر 

سيقول انه بحاجة للراحة".
في  هدفا   24 املوسم  هذا  ميسي  وسجل 
املسابقات،  جميع  في  خاضها  مباراة   31
الدوري  لترتيب  فريقه  تصدر  في  مساهما 
ريال  التاريخي  غرميه  عن  نقطتني  بفارق 
لدوري  النهائي  ثمن  الدور  وبلوغ  مدريد، 
أبطال أوروبا حيث تعادل النادي الكاتالوني 
مع نابولي اإليطالي 1-1 خارج ملعبه ذهابا، 
املسابقة  ُتَعَلَق  أن  قبل 

بسبب "كوفيد19-".
اآلخر  املهاجم  وعن 
لويس  األوروغوياني 
من  تعافى  الذي  سواريز 
في  لها  خضع  جراحة 
في  الثاني/يناير  كانون 
اخلارجي  الغضروف 
قال  اليمنى،  لركبته 
اساسيا  كان  "إذا  سيتيني 
املباراة  يخوض  فلن 
ابدا،  نخاطر  لن  باكملها. 
بعد خمسة اشهر من عدم 
اللعب. سيحتاج لقليل من 

الوقت".

 ميسي عائد 
للبطولة وبحالة 
ممتازة ملواجهة 
اخلصم العنيد
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