
WKłUŽ U¹UC  fLš

Âö « b³Ž #U

fatihabdulsalam@hotmail.com

wzUD « ·UM

Austria 20 SCH. Belgium        1.5 , Cyprus 0.5 CY . Czech Republic 45 Czk. Denmark 10Krd. Finland10K . France       1.5,Germany        1.5, Greece 400DR  Poland        1.5, Italy
       1.5   Norway 11 KR, Turkey 500000 TL Spain       10.5 , Sweden 12 SK, Switzerland 3 SFR UK        1, Australia $ 1.5, Canada $ 2.5, Nethrland        1.5, USA $ 2

العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

“u−ŽU¹ p  ‰UI¹ ô wJ

من السذاجـة أن تظن أية حكـومة في العراق االن أو
ـواطن الـعـراقي سـيعـد في فـي اآلتي من الـزمن انّ ا
بـاب االجنـازات الـوطـنــيـة مـا يـسـمع عـنه في وسـائل
االعالم  عن فـــتح شــارع مــغــلق احــتــكــره مــســؤول
خـمس عشـرة سـنـة أو ازالة حـواجـز كـونكـريـتـية في
الـعاصـمـة الـتي فقـدت جـمالـهـا مـنذ سـنـ أو توزيع
ـكـوكـية ـوظفـ أو انـبـاء الـسفـرات ا الـرواتب عـلى ا
ـنـاسـبة ومن ـسـؤولـ اجلدد  الثنـ او ثالثـة من ا

دونها.
نجز منها لدى خمس قضايا البد أن نعـرف حدود ا
احلــكـومــة  وال نـريــد أن يـقــرأوا عـلــيـنــا مـا يــسـمى
ــئــات الـعــبـارات االنــشـائــيـة الــبـرنــامج احلــكـومي 

السقيمة :
ــهــجــرين الى  االولـى نــســبــة اعــادة الــنــازحـــ وا

بيوتهم مع توفير اخلدمات االساسية للعيش لهم .
الـثـانيـة  تـقلـيل نـسبـة الـبطـالـة ب الـشـباب السـيـما

عاهد العالية . تعلم من  خريجي الكليات وا ا
الـثـالــثـة زيــادة الـدخل الــقـومي من خــارج الـثـروات

النفطية.
قبل رابعاً  كم هي نـسبة التـوفير واالدخار لـلجيل ا
من ثــروات الـعـراق ? أم انّ هــذا الـبـنـد لـم تـسـمع به
احلكومات مطلقاً  بسبب اغراقها في العمل الشبيه
ببـقـال احملـلة والـتـسـوق اليـومي من الـدخل مع دفـتر

حسابات وديون ثقيل? .
 خــامـــســـاً  نـــســبـــة الـــزيـــادة وجتـــويــد الـــنـــوعـــيــة
سـتلـزمـات في القـطـاع الصـحي من خالل جـميع وا

مجاالته وفروعه في عموم العراق .
ـاذج من الـقـضـايـا الـواجب الـتـحـرك الـفـوري هـذه 
عاجلتها بطريـقة تثوير كل اجلهد احلكومي  وليس

من خالل وزارة هنا أو هناك .
سؤول ديح  ليس هناك وقت للـمجامالت أو ازجاء ا
مـــهـــمـــا قـــدم من خـــدمـــات واجنــازات  اذا حـــصل

سؤول. ووجدنا هذا ا

اصـابـة الــركـبـة بــالـشـيـخــوخـة  مـشــكـلـة تــتـسع بـ
الناس 

عـندما تشـكو من التـعب في مفـاصل ركبتـيك يقولون
لك : ياعجوز ..

وتـضـحـك انت .. بـيـنــمـا الـواقـع ان الـشـيــخـوخـة قـد
اصابت بالفعل ركبتيك وانت في عز الشباب

رحـلة يا تـرى من االغـذية الـنافـعـة التي تـنفـع بهـذه ا
ـمكن ان تعيد اي مرحلـة شيخوخـة الركبة وهل من ا

حيوية الركبة كما كانت بالسابق
ـــقــصـــود في هـــذه احلــالـــة هـــو فــقـــدان الـــطــبـــقــة ا
فـصل نعـومتهـا وظهور ـغطـية لعـظام ا الغضـروفية ا

تشققات عديده منها ..
ثم حتـاول الطبـيعة تـعويض هـذا التهـاك فتظـهر حول
ــفــصل بــعض الــزوائــد الــعــظــمــيـة اطــراف عــظــام ا
وسـرعـان مـا يـتـبـادر الى االذهـان سـؤال مـهم .. هل

هذه التغيرات طبيعية في سن الشيخوخة ?
اجلــواب نـعم تــمـامـا كــمـا يــحـدث في بــقـيـة انــسـجـة
اجلـسم كـاالوعيـة الـدمـويـة وعضالت الـقـلب وغـيـرها
ـفاصل قد حتـدث هذه الشـيخوخـة مبكرة ولكن في ا
ضـايـقات لـلـمريض وهـو في ريـعان وتسـبب بـعض ا

الشباب
بكرة ? اذن ما هو السبب في هذه الشيخوخة ا

لـكي تـظهـر امامـنـا صورة واضـحة عن هـذه احلاالت
ــغــطــيــة لــعــظـام يــجب ان نــعــرف ان الـغــضــاريف ا
ــفــصل تــكــون نــاعــمــة مــلــســاء وهي فـي حــالــتــهـا ا

الطبيعية ..
ولـكن تستـمر على حـالتهـا هذه يجب اال يـزيد اجلهد
الواقع عليها على طاقتها. ونكون اكثر ايضاحا دون
غمـوض فنقول ان الـغضاريف الـداخلية تـكون بحيث
تـتـحـمل احلهـد الـواقع عـلـيـهـا من ثـقل اجلـسم. فاذا
حــدث وزاد وزن اجلـــسم فــان اجلـــهــد الـــواقع عــلى

الغضروف بالتالي يزيد ويسرع من شيخوخته
كذلك يجب ان يكون اجلهد موزعا على سطح الطبقة
الغضروفـية كلها فـاذا حدث ان حتمل جزء مع من
الغـضـروف جهـدا اكـبر اسـرع هـذا في عمـلـية تـفتت
الـغضـروف ويالحظ هـذا كـثـيـرا في حـاالت اعـوجاج

الركبت 
ولـكن قـبل حـدوث شــيـخـوخـة الـركـبــة تـسـتـطـيع قـدر
االمكـان تغـذيـة الغـضاريف بـانـواع من الزيـوت التي
ـا تـأخر حـالة تكـسـوها بـاحلـيويـة والنـشـاط الدائم 

الشيخوخة لديها 
اذن الزيوت الطبيعية التي تدهن على الركبة تنعشها
ـا يـؤدي الى غذاء الـطـبـقة وتـعـطـيهـا اكـثـر نعـومـة  

الغضروفية
الن هــذه الـزيــوت اكــثـرهــا حتــتـوي عــلى الــعـنــاصـر

ركبات االساسية  عادن وا والڤيتامينات وا
ومن هذه الزيوت :-

زيت الـــزيــتـــون الـــبــكـــر .. زيت االرقـــطـــيــون .. زيت
البـرجموت .. زيت الـزجنبيل .. مـثل هذه الـزيوت لها
عـالقـــة كــــبــــيــــرة فـي تــــغــــذيـــة
ــا الـــغـــضـــاريف بـــالـــركـــبـــة 
يـجـعــلـهـا تـســتـمـر بـفـعــالـيـتـهـا

اليومية بشكل جيد.
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كشـفت خـبيـرة األبـراج اللـبـنانـية
مـاجي فــرح تـفــاصـيل مــأسـاويـة
حـــول وفــــاة والـــدتــــهــــا بـــســــبب

خادمات منزلها.
وقــالت  إنّـــهـــا ووالـــدتــهـــا كـــانــا
ضـــــحـــــايـــــا لـــــثالث خـــــادمـــــات
فيليبينات والالتي كنّ يخدّرنهما
عن طـريق وضع دواء يــسـتــخـدم
للفـصام فـي القهـوة يومـيا وذلك
نزل. حتى يحضرن رجاالً إلى ا
و أكـــدت  مــــاجـي ان والــــدتــــهـــا
توفيت بـسبب هـذه األدوية حيث
انها تـسببـت لها في إضـطرابات
بـالـقـلب تـوفت عـلى إثـرهـا الفـتـة
إلى أنهـا كـادت أن تـلـقي حـتـفـها
مثل والدتها حيث ساءت حالتها
الصـحـيـة وكـانت تـنـام أكـثـر من

 20ساعة في اليوم.

وأضـافت أنــهــا ذهــبت أكــثـر من
مـــــرّة إلى الــــــطـــــبــــــيب وأجـــــرت
فـــحـــوصـــات ولم يـــتـــبـــيّن أنـــهـــا
مريـضـة إلى أن اكـتـشـفت األمر
من خالل إحـــــدى مــــســــاعــــدات
اخلـــادمــــات فـــأبــــلــــغت عــــنـــهن

الشرطة و سجنهن.
ـة فلك وماجي فـرح إعالمـية وعـا
لبنانـية بدأت مـسيرتـها اإلعالمية
من خالل إذاعـة “صـوت لـبـنـان”
وهي ال تــزال طـــالــبـــة في كـــلــيــة
اإلعالم في اجلامعة اللبنانية عام
 1977وبـعـد تـخــرجـهـا عـام 1979

برزت كـمـقدمـة في قـسم األخـبار
والبـرامج الـسـياسـيـة وكانت أول
لــبــنـــانــيــة تـــتــولى رئـــاســة قــسم
األخبار وسـاهمت مـع زمالء لها
في تـرســيخ مــدرسـة جــديـدة في
لغة اإلعالم تـعتـمد على “العـربية
الــبـــيــضــاء ”أي بـ الــفــصــحى
ـعـتــمـدة في وسـائل والـعـامـيــة ا

اإلعالم اللبنانية .
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اختصاصي تغذية

ـيـسورة الـكـلـفـة (اتش لـلـمالبـس ا
ـصـمـمـ انـد ام) ضـاربـا الـقـدوة 

آخرين.
واهب كـان يـتقن أيـضا اكـتشـاف ا
الــصـاعـدة في مــجـال األزيـاء مـثل
الـفــرنـسـيـة إنـيس دو ال فـريـسـاجن
ـــــانـــــيــــة كـالوديــــا شـــــيـــــفــــر واأل
والــــبـــريــــطـــانــــيـــة كــــارا ديالفـــ
واألمـيـركـيـة الـفـرنـسـيـة ليـلي–روز

ديب. 

يـــنـــتــقـل مع والـــدته لـــلــعـــيش في
بــاريس في اخلـمـســيـنـات. وسـطع
جنـمه بـعـد فـوزه بالـنـسـخة األولى
مـن مـــســـابــــقـــة دولـــيــــة عـــرفت بـ
(األمــانـة الـدولـيـة لـلـصـوف) وذلك
مـناصفة مع إيف–سـان لوران سنة
ــلـقّب بـ  .1954وكــان الغــرفـلــيـد ا
(الــقـيــصـر) يـعــرف كـيف يــقـتـنص
الـــفـــرص. فــهـــو صـــمّم في الـــعــام
 2004مجموعة للعمالق السويدي

ـــانــيــة مـــتــعــددة اســـتــنــدت إلى أ
ســجالتـه الــرسـمــيــة بــأنه ولــد في
الـعاشر من أيلول/سـبتمبر .1933
أمـا هو فكـان يقول إنه مـن مواليد
الـعـام  ?1935مـوضـحـا أن والـدته
(غـيّـرت تـاريخ ميالده) بـحـسب ما
جـاء في مـقابـلـة مع (باري–مـاتش)
ســـنـــة  .2013وتـــرعـــرع في كـــنف
عــائــلــة مــيــســورة احلــال في ريف
ـانـيا حتت احلـكم النـازي قبل أن أ

{ بــــــــــاريس-(أ ف ب)  –تــــــــــوفي
ـانـي الـشــهــيـر مــصــمم األزيــاء األ
كــارل الغــرفــيــلـد الــثالثــاء عن 85
عـامـا عـلى مـا أعـلـنت دار (شـانيل)
الـتي تـولى إدارتـهـا الـفـنـيـة لـسـتة

وثالث عاما.
وقــد تـــدهــورت صــحــة الغــرفــيــلــد
بـــصـــورة كــــبـــيـــرة في األســـابـــيع
األخــيـرة لــدرجـة أنـه لم يـظــهـر في
نـــهــايـــة عــرض مــجـــمــوعـــة ربــيع
وصيف  2019لـيلـقي التـحيـة على
اجلــمــهـور خالفــا لــعـادتـه الـتي لم
يـخلّ بـهـا يـوما مـنـذ انـطالق عـمله
مـع (شــــــــانـــــــــيـل) فـي كــــــــانــــــــون

الثاني/يناير .1983
وأعـرب برنار أرنو رئيس مجموعة
(ال فـي ام اتش) عن عــمــيق حــزنه
لـــوفــاة (الــصـــديق الــغـــالي) كــارل

الغرفليد.
ـظـهره ـاني  صـمم األ وتـمـايـز ا
مـع شـعـره األبــيض الـطــويل الـذي
كــان يـعـقـده إلى اخلـلف ونـظـاراته
ـــرصــــعـــتـــ الــــســـوداء ويـــديـه ا
بـاخلـوا وقـمصـانه ذات الـيـاقات

العالية.
وكـان يـتـولّى اإلدارة الفـنـيـة لثالث
مـجـمـوعات هي (شـانـيل) و(فـندي)
ومـاركـة خـاصـة حتـمل اسـمه لـكن
صـورته ارتـبطت خـصـوصا بـالدار
الــفـرنـسـيـة الــتي تـتّـخـذ في شـارع
كـامـبـون في الـعـاصـمـة الـفـرنـسـية
مــقـرا لـهــا والـتي مـا انــفكّ يـضـفي
عــلـيـهــا زخـمـا مــتـجـددا بــلـمـسـات
ابـتـكـاريـة عـلى بـزّاتـهـا الـتـقـلـيـدية
وحــقــائــبـهــا اجملــعّــدة الـشــهــيـرة.
وعُــرف الغـرفـلـيـد أيـضـا الـذي كـان
مــواكــبـا آلخــر صــيــحـات الــعــصـر
بــعـروض األزيــاء الـضــخـمــة الـتي
كــان يـنــظّـمـهــا وسط ديـكــور هـائل
يـــحــاكـي الــواقـع تــارة في قـــصــر
وتــارة أخــرى عــلى شــاطئ وطـورا
عــلى ضـفــاف نـهــر الـســ والـتي
كـــانت تــلــقـى صــدى كــبـــيــرا عــلى
مـواقع الـتـواصـل االجتـمـاعـي. ولد
كـارل الغرالفيلـد في هامبورغ وكان
يحلو له أن يبقي تاريخ مولده طيّ
الـكـتـمـان. وتـفـيـد تـقـاريـر إعالمـيـة

ودفـعت مـخاوف أمـنـية بـأسـترالـيا
ـــاضي حلـــظـــر مـــعـــدات الـــعــــام ا
هـواوي من شـبكـة اجلـيل اخلامس

ستقبلية. ا
كـما منعت نـيوزيلنـدا أكبر شركات
االتــــــصـــــــاالت من اســـــــتــــــخــــــدام
تـكنولوجيا هـواوي لشبكة اجليش
اخلــامس فـيــمـا ذكـرت تــقـاريـر إن
تـشـيـكـيـا اسـتـثـنـتـهـا من مـنـاقـصة
بـقيمة  20مـليون يورو ( 22مـليون
دوالر) لــــبــــنــــاء بــــوابــــة ضــــرائب
ـــدعــون الـــكـــتـــرونـــيـــة. ويـــتــهـم ا
األمـيـركيـون أيضـا هـواوي بسـرقة
أســـرار جتــاريــة ويــقـــولــون إنــهــا
ـوظفـ لقـاء سرقة قـدمت مكـافآت 

تكنولوجيا من منافس آخرين.
وقـــلـل رين من أهــــمـــيـــة الـــضـــغط

تزايد. ا
وقــــال (إذا انـــطــــفــــأت األنـــوار في
الــغـرب فــسـيـظل الــشـرق مــشـعـا)
مـضيـفا (أمـيركـيا ال تـمثل الـعالم).
وأكـــد قـــائال (حـــتـى وإن أقـــنـــعــوا
ـزيد من الـدول بعـدم استـخدامـنا ا
ــكـنــنـا دائــمــا تـقــلـيص مــوقـتــا 

حجمنا).
ـــؤشـــرات عن جنـــاح وتـــتــــزايـــد ا
ـتــحـدة إلقــنـاع مــسـاع الــواليــات ا
حـــلــــفـــائـــهــــا بـــاالســـتــــغـــنـــاء عن

تكنولوجيا هواوي.
وذكـــر تــــقـــريـــر لـالســـتـــخـــبـــارات
الــبـريـطـانــيـة أن اخملـاطــر األمـنـيـة
ــثـلــهـا اســتــخـدام مــعـدات الــتي 
هــــواوي لـــــلــــجــــيل اخلـــــامس من
كن السيـطرة عليها االتـصاالت 
بــــحـــسـب مـــا ذكــــرت صـــحــــيـــفـــة
. ونـقـلت ـز اإلثـنـ فـايـنـنـشـال تـا
الــصــحـيــفـة عـن مـصــدر لم تــسـمه
ـكن لـدول أخـرى أن تـقـول قــوله (
أنه إذا كـان الـبـريـطـانـيـ واثـقون
مـن الـتــقــلــيل مـن تـهــديــدات األمن
الــقـومي فـيـمــكـنـهم أيــضـا طـمـأنـة
جـــمــهـــورهم واإلدارة األمــيـــركــيــة
بـأنـهم يـتـصـرفـون بـحـذر لـلـسـماح
ـــــزودي خــــــدمـــــات االتـــــصـــــاالت

باستخدام مكونات صينية).

©ÊU e «® l u  vKŽ d³)« WOIÐ

ــاضي بــتــهــمـة األول/ديــســمــبـر ا
انـتـهاك الـعـقوبـات األمـيركـيـة على
إيــران وقــال إن لــلــخـطــوة (دوافع
سـياسيـة). وتعقـد محكـمة في كندا
ـــقـــبل جـــلــســـة بـــشــأن الـــشـــهــر ا

تسليمها.
وقــال (نـعــتـرض عـلـى ذلك) مـؤكـدا
(لــكـنــنـا اآلن نـســلك هـذا الــطـريق

وسنسمح للمحاكم بتسويته).
وأضـطـر مـؤسس هواوي لـلـخروج
ـاضـيـة مع مـن الـظل في األشـهــر ا
تـزايـد الضـغوط عـلى الـشركـة على
خـلفية اتهامات بـالتجسس وحملة
بـقيـادة أميـركيـة إلقنـاع دول أخرى
بـحظر تـكنولـوجيا هـذه اجملموعة.

{ بـــــــكــــــــ - (أ ف ب) - هـــــــاجم
مـــؤسس مـــجـــمــوعـــة االتـــصــاالت
الـصينية العمالقة هواوي الثالثاء
مـســاعي أمـيـركـيـة حلـظـر الـشـركـة
ـكــنه قــائال بــتــحــد إن الــعـالـم ال 
االسـتغـناء عن تكـنولوجـيا هواوي

(األكثر تطورا).
وقـال رين تشنـغفاي في مـقابلة مع
ــــكن لــــلــــواليـــات بـي.بي.سي (ال 

تحدة أن تسحقنا). ا
وأضـاف (العـالم ال يستـطيع تـركنا

ألننا أكثر تطورا).
ونـــدد رين ( 74عـــامـــا) بـــتــوقـــيف
ـديرة ابـنـته مـيـنغ وانتـشـو وهي ا
ــالــيــة لــلــمــجــمــوعـة فـي كــانـون ا
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ـصـريـة وفاء كـشـفـت الـفـنـانـة ا
عـامـر عن قـيـام إحـدى شـركات
الـتـجـمــيل بـالـنــصب وتـضـلـيل

اجلمهور باسمها.
واستغلت الشركة صورة لوفاء
عـامـر خالل اسـتعـدادهـا لـعمل
جلـسة تـصويـر جديـدة و قامت
الشركة بعـرض الصورة مدعية
أنـهـا خالل اسـتـخــدام الـفـنـانـة
ستحضر جتميل يعالج بعض
عيوب الـبشرة وعالمـات التقدم
في العـمر. وأعـادت وفاء عـامر
نــشـر صــورتـهــا مــرفـقــة بـنص
ـــتـــداول بــقـــوة عـــبــر اإلعالن ا
صـــفـــحـــات مــواقـع الــتـــواصل
االجــتــمــاعي وعــلــقت عــلــيــهـا
قائـلة: (ليس لي أي عالقـة بهذا

نتج وأحذر).  ا
صور كمـا أعادت نـشر تـعلـيق 
فوتوغرافي أكد فـيه أن بشرتها

ال يـوجــد بـهــا أي عـيــوب وهـو
شـــــاهـــــد عــــلـى ذلك مـن صــــور
اجلـلــسـات الـتـي خـضـعـت لـهـا

معه.
من ناحية أخرى تخوض وفاء
عامر سباق الـدراما الرمضاني
ــــقــــبل مـن خالل مــــســــلــــسل ا
(حــكــايــتي ) وهــو من تــألــيف
ـعطي ويـشارك في محـمد عـبدا
بـطولـة الـعمل بـجـانب ياسـم
صـبـري أحـمـد صالح حـسـني
وأحـمد بـديـر وإدوارد وأحـمد
حــــا ومــــصــــطــــفى درويش
وإسـالم جـمــال وأحـمــد جـمـال
ســعـيــد وجـمــال عـبــدالـنــاصـر

وسارة نخلة.
(حكـايتي) إخـراج أحمـد سمـير
فـرج وإنــتـاج شـركـة سـيـرچي
ـــقــــرر أن جتــــســـد فــــيه ومـن ا
ياسـم صبـري شخصـية فتاة

من أحد األحياء الشعبية.
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برل  –الزمان 
ـــانــــيـــة حـــذرت الــــرابـــطــــة األ
لــلـصــيــادلــة من أن اسـتــعــمـال
ـزيل لـالحـتـقـان بــخـاخ األنف ا
ـــدة طـــويــــلـــة قــــد يـــؤدي إلى

إدمانه 
حــيث ال يــزول تــورم األغــشــيـة
ــبــطــنــة لألنف إال اخملــاطــيــة ا
ـــســــــــتـــمــر بـــاالســـتـــعــمـــال ا

للبخاخ.

وأضافت أن خـطورة ذلك تـكمن
في أن اســتـعـمــال بـخـاخ األنف
بــشـــكل زائــد عن احلـــد يُــلــحق
ضـــرراً بــاألغــشــيـــة اخملــاطــيــة
ـبطـنة لـألنف ما يـرفع بدوره ا
خـــطــر نـــزيف الــدم واإلصـــابــة

بالتهاب اجليوب األنفية. 
ولـتـجـنب هـذه اخملـاطـر تـنصح
الــرابــطــة بــاســتــعــمــال بــخـاخ
ــــعـــدل ال يــــزيـــد عن 3 األنف 

ـــدة أســبــوع مـــرات يــومـــيــاً و
تقريباً.  وللتوقف عن استعمال
بــخــاخ األنـف يــنــبــغي تــقــلــيل
كن اجلـرعة بـالتـدريج حـيث 
في الـبــدايـة اســتـعــمـال بــخـاخ
األنف اخملـــــــصص لـــــــلــــــرضع
واألطــفـال ثـم االقــتـصــار عــلى
استعمال بخاخ األنف احملتوي
عـلى محـلول مـلحي وبـدون أية

مواد فعالة.
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