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األمن مـنــعـهـا من االقـتـراب من
كـاظم ووقـفـوا أمـامـهـا لـتـعـود
إلـى اخلـــلـف ولـــكـن الـــفــــنـــان
الـــــعــــراقـي  أشـــــار لــــهـم بــــأن
يــــتــــركــــوهــــا تــــتــــقــــدم وقــــام
باحتضانها حيث بدا أنه تأثر

كثيرا من سقوطها أمامه.
وكــان كــاظـم الــســاهــر قــد بــدأ
جوله غنـائية كبـيرة بدأها في
الــوطـن الــعــربي كـــمــا شــمــلت
حـفالت فـي دول أوروبـيـة عـلى
أن يــــخـــتـــتــــمـــهـــا بــــحـــفل في

إجنلترا.
فقد ستقبل العام اجلديد بحفل
ضـخم في كـازيـنـو لـبـنان تاله
عدة حـفالت غنائـية في أوروبا

بدأها يوم 5 يناير 2019 بحفل
فـي مــــديــــنــــة ســـــتــــوكــــهــــولم
ـــديــنــة الـــســويــديـــة وحــفل 
ـارك  وحفل كـوبنـهاجن بـالد
في الــعـــاصــمـــة الــهـــولــنـــديــة
أمــسـتــردام وحـفالً في مــديـنـة
فــــرانــــكــــفـــورت يــــلــــيه حــــفل
بـالـعـاصـمة الـفـرنـسـيـة باريس

اضي. األحد ا
ـقـرر أن يـخــتـتم جـولـته ومـن ا
األوروبـيــة بـإنــكـلــتـرا وهــنـاك
يحـيي حفـلتـ يومي اجلـمعة
ـــوافـــقــ  18و19 والـــســبت ا
يـنـاير 2019 األول بـالـعـاصـمة
ــــديــــنـــة لــــنــــدن والــــثــــانـي 

مانشستر.
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سـتـوى تـتـقـاطـر نـحـو بـغداد . زيـارات دولـيـة عـالـيـة ا
ــرة االولى  فـــقــد اصــبح الــعــراق وهــذا ال يــحــدث ا
ـهــمـة في الــعــالم مـنــذازالـة مـقــصـد زيــارات الــدول ا

تحدة نظامه السابق عام  2003. الواليات ا
وكثرة الـزيارات لم تتـناسب مع حصيـلة تنمـية العراق
واعادة اعماره  فهو مـهدم ليس في حرب طرد تنظيم
ـــا قــبل ذلك بــســنــوات  حــيث ال تــوجــد داعش  وا
حـــيـــاة مـــصــــانع الـــنـــســــيج والـــســـكــــر واالســـمـــنت
ـكمـلة  إال والبـتروكـيمـياويـات والصـناعـات النـفطـية ا
في حـدودهـا الــدنـيـا كـمـا لم يــتم اسـتـحـداث مـصـانع
ـعــنى اّن الـعـراق جـديــدة اخـرى النـتــاج اي شيء  
ـفـهـوم انه سـيــبـقى لالبـد بـلــداً اسـتـهالكـيـاً  خـضـع 
ـكـن ان تـنـتـعش لـكـثـرة حـتى صــنـاعـة األلـبـان الـتي 
ابـقارنا وخـرافنـا  لم تنـهض والنزال نـستـورد  طوعاً
نتوجات الزراعية من ايران وتركيا . أو كرهاً معظم ا
خارج تنـظيم يـريد الـعراقـيون أن يـسمـعوا مـوضوعـاً 
داعش واحلـــرب عـــلـى االرهـــاب أو عـــلى نـــحـــو أدق
خـارج اجملـال االمني والـعـسكـري والـنفـطي  كـان قد
بــحــثه مــســؤول كــبــيــر من فــرنــســا أو اســتــرالــيـا أو

انيا أو من أية دولة . تحدة أو ا الواليات ا
هل جـاء الــيـكم في بـغــداد زعـيم أو مـســؤول مـقـهـوراً
انه عـلى حـالكم بـعد أن أظـهر الـتـقريـر الدولي االخـير
ــكن اعـتــبـاره مــعـتــرفـاً اليـوجــد تــعـلــيم في الـعــراق 

بجودته وعلميته ?.
العراقي اليريد مسؤوالً يقصد بالده إن لم يكن وراءه
بناء مستشفى كبير وفتح مجاالت لفرص عمل جديدة
ـتـراجـعـة. هـذا وحده تـكـلـسـة ا وتـطـويـر اجلـامـعـات ا
يفرحنا وليس التبـاحث حول اجملاالت العسكرية التي
فـتـوح ومجـالـنا ـرتع ا ليس لـنـا فـيهـا سـوى ارضنـا ا

اجلوي السائب.
لن يـفكـر بـتـنـميـة أي بـلـد سوى أهـله .يـاتـرى عـلى أية
بقعـة نقف من العالم الـذي يتطور بـالساعات وااليام 
في حـ يـستـهلك الـعـراق نفـسه من دون انـتاجـية في

أي مضمار?.
قصودة كثرة الزيارات الدولـية تدل على ان االماكن ا
ـكن أن تــدل عــلى إنـهــا رخـوة أيــضـاً . كـمــا  قــويــة 
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رئيس قسم العالج الطبيعي 
جامعة الهاي الدولية - هولندا

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

في احلـقيـقـة ان كـلمـة الـروماتـيـزم هي كلـمـة عـامة تـطـلق على
ـــفـــاصل وااللـــيـــاف عــــدة انـــواع من االالم الـــتي تـــصــــيب  ا
والـعـضالت . ولــعـلـنـا نــكـون غـيـر دقــيـقـ اذا اعـتــمـدنـا هـذا
فـصل او العـضالت رومـاتيزم الـتعـريف  فلـيس كل الم في ا
ــا يــكــون االلـم  بــســبب الـــتــهــاب في االعــصــاب  او النه ر

مايطلق عليه بااللتهاب التيبسي للعمود الفقري . 
الى غـير ذلك من االسـباب الـتي التدرج مـثل هذه االالم  حتت

اسم روماتيزم  ..
ـيـز بـ مـرضـ يـطلـق عـلى كل مـنـهـما مـرة اخـرى نـود ان 
الـروماتـيـزم  لـكنـهـمـا مخـتـلـفان تـمـامـا .  اولهـمـا هـو احلمى

الروماتيزمية والثاني هو الروماتيد . 
وســنـــحـــاول ان نــشـــرح كل نـــوع بـــ انـــواع عــدة من االالم

فاصل والعضالت  .. واالوجاع التي  تصيب مهه ا
ـركبـات السـلسيالت احلـمى الرومـاتيزمـية تـستـجيب بـسرعة 
صاب الى ـفصل ا مـثل االسبرين فـتخفف االعـراض ويعود ا
حـالته بسرعـة  لذلك فان االسبـرين تستخـدم كاختيـار لتأكيد
الـتشخيص .. وتعتبر ا?صـابة باحلمى الروماتيزمية  في سن
الـطفولـة وحتى الرابـعة عشـرة مسألـة تنطـوي على خطـر كبير
وذلك خـوفا من امتداد تاثيرها على القلب فتصيب صمامامته
ـا  يؤثر على فـاعلية عضـلة القلب . ومن  بـضيق او اتساع 
ـثيـر ان نعرف ان بـداية كل ذلك تـكون اصـابة مـيكـروبية في ا
احلـلق او التهاب اللـوزت  وتكرار مـثل هذا االلتهاب في سن
الـطفـولة. والـطب حـتى اليـوم  اليـعرف كـنه العـمـليـات احليـوية
داخل جــــسـم االنــــســـان الــــتـي جتـــعــــلـه يــــصـــاب بــــاحلــــمى
الـرومـاتيـزمـيـة او مـضاعـفـاتـهـا  اال انه يقـال بـان الـسـبب قد
يـعود الى مايـسمى باحلـساسيـة الذاتية لـذلك فهي  تـعتبر من

ناعة الذاتية …. امراض ا
الـروماتيـد مثـله احلمى الـروماتـيزميـة غيـر معـروف السبب اال

ناعة الذاتية .. انه يعزى الى ا
ونـود ان نـشيـر الى ان سـرعـة الـتـرسيب لـيـست دلـيال قـاطـعا
رض  الن سرعة الترسيب ترتفع مع  وجود على تشخيص ا
اي الـتــهـاب في اجلــسم مـثـل االنـفــلـونــزا والـدرن  والــتـهـاب
ـتـابـعـة حـالـة ـكن ان تـسـتــخـدم كـمـؤشـر  الـلـوزت اال انـهـا 
ـريض مـن حتـسن او عـدم حتـسـن تـبـعـا لــنـوع الـدواء الـذي ا
ـكــنـنــا ان نـحــدد اعـراض الــرومـاتــيـد ــريض .  و يـتــنـاوله ا
ـصـابـة يـكـون ـفــاصل ا بـبـسـاطـة  فــاضـافـة الى الـورم في ا
هناك الم يزداد مع احلركة كما يزداد االلم مع التعرض للبرد
ــريض يـحس بــصـوت والـرطــوبـة وعــســرالـهــضم  كـمــا ان ا
ـفــصل عـادة يـكـون ـصـاب وا ـفــصل ا خـاص عـنــد حتـريك ا
ا ويـزداد هذا االلم في اللـيل وفي الرطـوبة واجلو مـتيبـسا مـؤ
الـبــارد  وقـد تـصــاب الـعـضالت فــيـكـون االلم اكــثـر شـدة ..
ويــكـــون الــعالج بــالــراحـــة وتــنــاول مــركــبـــات الــســلــســيالت
ـريض ان يقوم بـتدلـيك خفيف والـكورتزون  كـما يـجب على ا
دة 15 دقـيقة ثالث مرات يوميا  اضافة الى صاب  لـلجزء ا
ــصـابـة بــالـصـوف  كــمـا يـجب ان يــعـتـني تـغـطــيـة االمـاكن ا
ـريض بغذائه  فـان عسر الـهضم يسـبب نوبة االم الـروماتيد ا
فـيـجب  مـاامـكن االقالل من الـنـشـويـات والـسـكـر واحلـلـويات
ـاخـوذ يـومـيـا عـلى ان تـؤخذ ـاء ا والـبـطـاطس وتـزداد كـميـة ا
رضى الـروماتـيد  بان عـلى معـدة خاليـة  كمـا يوصي دائـما 
اء السـاخن قبل االفطار واخـر عند النوم يـتناولوا كـوبا من ا
ونـصف كـوب قبل الـغـداء والعـشـاء بـنصف سـاعـة ان امكن 
شروبـات الكحولـية  كاخلمر اخـيرا  فان ا
رضى الروماتيد وغيرها خطيرة جدا  
رضى  هو  وافـضل ماينـاسب هؤالء ا

اجلو الدافئ اجلاف
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ـنـخفـضـة خالل فصـل الشـتاء ـكن أن يـكـون لدرجـات احلرارة ا
ـاط الـنـوم لديـنـا مـا قـد يـؤدي إلى اإلصـابة تـأثـيـر كبـيـر عـلى أ
ـكـن أن نفـعل بـالـسـمـنـة وأمـراض الـقـلب والـسـكـري فـمـا الذي 
لضمـان احلصول على نـوم هانئ وعميق? يـنصح خبـراء التغذية
بـتنـاول عـدة حبـات من اللـوز قبل الـنوم ألن الـلوز غـني بهـرمون
ـغـنـيـزيـوم الذي ـيالتـونـ الـذي يـعـمل عـلـى تـنظـيـم الـنـوم وا ا
يـساعـد عـلى حتسـ نـوعـية الـنـوم بسـبب مـقـدرته على مـحـاربة
االلتهـابات خاصـة بالنسـبة لألشخاص الـذين يعانون من األرق.
كـما أشارت الـدراسات إلى أن الـلوز يـساعد فـي تقلـيل مسـتويات
ـتـكـرر في هـرمــون الـكـورتـيـزول الـذي يـتـسـبـب في االسـتـيـقـاظ ا

الليل.
وينصح اخلبراء بتنـاول كوب من احلليب الدافئ أو الشوكوالته
الساخنـة أو الشاي باحلليب لـلحصول على ليـلة هانئة من النوم
في الـشتـاء. إضافـة إلى مـا سبق يـنصح اخلـبراء بـاتخـاذ بعض
اخلطوات األخرى مثل ارتداء مالبس دافـئة مصنوعة من األلياف
ـواد الـطــبــيــعـيــة كــالــصـوف أو الــقــطن ألنــهــا أكـثــر دفــئــاً من ا

االصطناعية.
ــثل احلــصــول عـلـى حـمّــام دافئ قــبل الــنــوم وســيــلــة أخـرى و
للشعور بالنعاس والـنوم العميق طوال الليل بحسب ما ورد في

صحيفة إكسبرس البريطانية.
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انــــتـــشـــرت عــــبـــر مـــواقـع الـــتـــواصل
صـرية االجتـماعي صـورة لإلعالميـة ا
يــاسـمــ اخلـطــيب وهي في أحــضـان
اخملرج خالد يوسف وسببت الصورة
حـالة من اجلـدل بـ جمـهـور الطـرف
متـسائـل عن طـبيـعة عالقـتهـما وهو
مـا دفع يــاسـمـ لـلـكـشف عن زواجـهـا
ــدة عـامــ قـبل أن من خــالـد يــوسف 
ـفـاجـأة قـيـام يـتم االنـفـصـال. وكـانت ا

خـالـد يــوسف بـتـكـذيب كالم يـاسـمـ
مــؤكــدا أن مــا  تــداولـه عــنه مــجــرد
شائعات حيث كتب على حسابه على
“تـــويـــتــر“ :”تـــعـــودت عـــلى حـــمالت
مُـمنـهـجة وشـائـعات مُـغـرضة وأعـلنت
مـن قــــــبـل أنــــــني لـن أرد عــــــلي هــــــذه
احلـمالت وأنـا وعـائـلـتي أكـبـر من ذلك
كـــله .”و قــررت يـــاســـمـــ الــرد عـــلى
تكذيب خالـد يوسف ونفيـه لزواجهما
بـنشـرها ألـبوم صـور يـجمـعهـما خالل

فترة زواجهـما وعلقـت عليهـا بقولها:
“مع اســـتـــغـــرابي الـــشـــديــد مـن هــذه
ــفـــتــعــلــة بــســبب صــورة الــضــجــة ا
جتـــمـــعـــني بـــزوجي الـــســـابق خـــالــد
الحظ هو إخـتيار تلك يوسف إال أن ا
الـصـورة بـالـذات رغم أن ألـبـوم صـور
هذه الصفحة التي انطوت من حياتي
كـن نشـره. مع ـا  كـان فـيه الـكـثـيـر 
ـرحـلة الـتأكـيـد أني خـرجت من هذه ا
غـيـر نـادمـة عــلـيـهـا وال مــعـتـزة بـهـا.”

وكانت ياسم اخلطـيب قد كتبت عبر
حـسابـها عـلى مـوقع (فيـسـبوك) بـيان
تــوضــيـحـي كــشـفـت فــيه عن حــقــيــقـة
الـصــورة الـتي  نـشــرهـا وقـالت إنه
مـــنـــذ ســـنــوات أعـــلـــنت زواجـــهـــا من
شخصـية شهيـرة وتكتـمت على اخلبر
ألسبـاب شـخصـية وتـكهن الـبعض أن
تــكـــون تــزوجت من رجل أعــمــال ثــري

ها جدا.  اله وهذا آ
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اقـــام الــفــنـــان الــعـــراقي كــاظم
الساهـر حفال غنائـيا كبيرا في
الـعـاصــمـة الـفـرنــسـيـة بـاريس
وذلك ضـمـن جـولـته األوروبـيـة
الــتي بـدأهـا مـنـذ فـتـرة  حـيث
قـــدم مــجـــمــوعـــة من احلــفالت
الـــنــــاجــــحــــة بــــ هــــولــــنـــدا
ـانـيا. ـارك والـسويـد وأ والـد
الـــفــنـــــــــــان الـــعــراقـي اشــعل
احلـفل بـبـاقـة كـبـيرة مـن أجمل
أغـــانــيـه الــتي تـــفــاعل مـــعــهــا
احلــــــضــــــور إال أنـه فــــــوجيء
بـاقــتـحـام فــتـاة من مـعــجـبـاته
سرح وجرت نـحوه إال أنها ا
ســقــطت أرضــا. فـحــاول رجـال
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ــيالد واحلـــفالت وغــيــرهــا من ا
اللقاءات احلـقيقـية وذلك بفضل
الـــرسم الـــبــيـــاني االجـــتـــمــاعي
احلالي على “فيسبوك ”وحقيقة
أن الـشـركـات ومـنـظمـي األحداث
ال يزالون يعاملونه إلى حد كبير

كمنصة ترويج بارزة.
نـاسبات ومع اختـبار مـشاركـة ا
ضـــمن الــــقـــصـص ســـيــــظـــهـــر
للـمستـخدم خـيار جـديد باسم
” Share toشـارك عـلـى قـصـتك“
 Your Storyح زيـارة صفـحة
أي مــنـــاســـبـــة عـــلى الـــشـــبـــكــة
االجـــــتـــــمـــــاعــــــيـــــة. وفي حـــــال

ويُعتـقد أن (فيـسبوك) تـستهدف
ستخدم الشباب يزة ا بهذه ا
بـــالــــدرجــــة األولى إذ تــــظــــهـــر
الـتــقـاريـر أن الـشـبــكـة أصـبـحت
ــسـتــخـدمـ الــشـبـاب تــخـسـر ا
أســــــــــرع مـن أي وقت مــــــــــضى
فــبــحــسب تــقــريــر لــشــركــة “إي
مــاركــتـر(eMarketer) حـدث في
الـعـام الـفـائت وألول مـرة أن أقل
من نـصف مسـتـخـدمي اإلنـترنت
من الـشـبـاب ب  12و 17 عـامـا
ــتــحــدة بــدخـول في الــواليــات ا
ـــرة واحـــدة في “فـــيـــســـبـــوك ”

الشهر.
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إنـهـا قــالت شـركــة (فــيـســبـوك)  
ســتـخــتـبــر مـيـزة جــديـدة تــتـيح
للـمـستـخدمـ مـشاركـة األحداث
الـتـي يـهـتــمـون بـحــضـورهـا في
قصـصـهم ثم وضع خطـط للـقاء
األصــــدقـــاء الـــذين يـــعـــتـــزمـــون
احلـضور أيـضـا فيـمـا يـبدو أنه
مــحــاولــة من الــشـركــة لــتــعــزيـز
ـزايـا شـبــكـتـهـا االجـتـمــاعـيـة بـا
الـــــــتي حتـــــــافظ بـــــــهــــــا عـــــــلى
. ويأتي مـستـخـدمـيـها احلـالـيـ
هـذا اإلعالن من (فــيـسـبـوك)  في
وقت يعد األكثـر إثارة للجدل في
تــــاريــــخـــــهــــا إذ تـــــصــــارع مع
تـداعـيـات الـعـديـد من الـفـضـائح
تـعـلقـة بـخصـوصيـة الـبيـانات ا
ـضـلـلـة واألخـبـار ـعـلـومـات ا وا
ـزيــفـة بـاإلضـافــة إلى قـضـايـا ا
أكـــبــــر بــــشـــأن دور الــــشـــبــــكـــة
ــــدمـــــر في االجـــــتــــمـــــاعـــــيـــــة ا
ـقراطـيـة. ولكن اجملتـمـعات الـد
ـسـتخـدمـ الشـباب مع تـخلي ا
عن (فيسبوك) لالستعاضة عنها
مـلوكة لها بخدمة (إنـستغرام) ا
والتي أصـبحت حتظى بـشعـبية
كبيرة ال تزال (فـيسبوك)حتتفظ
ــــيــــزة مــــهــــمــــة ال تــــوفــــرهـــا
نـاسبات أو (إنستـغرام) وهي (ا
األحـداث) إذ ال تزال “فيـسـبوك”
أفــضل مــكــان لــتــنــظــيـم أجــنـدة
للـمنـاسبات االجـتمـاعيـة وأعياد

مـــشــاركــتــهـــا ســيــرى األصــداء
مــلــصـــقــا قــابـال لــلــنـــقــر ضــمن
الـــقــصص يــتـــضــمن تـــفــاصــيل
نـاسـبة ويـسمح لـهم بـالتـفاعل ا
مـــعـــهــا من خـالل الــنـــقـــر عــلى

“مهتم ”ضمن القصة.
ـكن لألصـدقـاء النـقـر على كـما 
ــنـاســبـة لـلــذهـاب إلى مــلـصق ا
الصفحة اخلاصـة بها كما توفر
ــيـزة قــائـمــة بـاألصــدقـاء الـذي ا
ـنــاســبـة يــعــتـزمــون حــضــور ا
ـكن لـلمـسـتخـدم إنـشاء بـحيث 
مــجــمـوعــة دردشــة تـضـم أولـئك

األصدقاء.
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ـصـري حـمدي اشـتـهـر الـفـنـان ا
الــــــوزيــــــر بــــــتــــــأديــــــته ألدوار
صرية االغتصاب في السينما ا
ــتــحــرش وأطــلق عـــلــيه لــقب (ا

األول).
 قـــال  الــوزيـــر خالل لــقـــائه في
بـرنـامج (واحــد من الـنـاس) مع
ذاع اإلعالمي عـمـرو الـلـيثـي وا
عـبـر فـضـائـيـة (الـنـهـار): (مـثـلت
الـعـديـد مـن مـشـاهـد االغـتـصـاب
ـــثـالت مـــثل والــــتـــحــــرش مع 
يــسـرا ونــبـيــلـة عــبـيــد وإلـهـام

شاه وليلى علوي).
وأضاف: (تدربت جيدًا على أداء
ـشـاهـد دون تـلك الـنـوعـيـة من ا

أن أتـــســبـب في جـــرح مــشـــاعــر
مـثلـة الـتي أمامي كـما أن أهم ا
ـمثل هـو التعـبير عناصـر عمل ا

.( بالعين
وتابع: (تكـررت أدوار االغتصاب
بــعــد ذلك بــاألفالم وأذكــر فــيــلم

غتصبون وفيلم التخشيبة?” “ا
ـثـل عـلى أخــذ جـائــزة أحــسن 

دوره بفيلم التخشيبة).
وأوضح بـعـد هـذا الدور الحـظت
خــوف الــنـــاس مــني بــالــشــارع
وأثـنـاء تـواجـدي بـأحـد الـفـنادق

الـشـهيـرة ودخـولي األسـانـسـير
تـصادف وجـود سـيـدة وابنـتـها
فــــوجـــئت بــــهـــروب الـــبــــنت من

األسانسير وصراخها.
وكـشـف أنه خالل تـأديــة مـشــهـد
اغـتـصـاب الـفـنـانـة لـيـلى عـلوي
في فـــيــلم (قـــبــضــة الـــهاللي) لم
يــلــمــســـهــا وطــلب مــنــهم إخالء

شهد. البالتوه وقت تصوير ا
وكان أخر أعـمال حمـدي الوزير
فـيــلم (رغـدة مـتــوحـشـة) والـذي
أدى فـــيه مـــشـــهـــداً كـــومـــيـــديــاً
لــلـمـتــحـرش أيــضًـا والـفــيـلم من
بـــطــــولـــة رامـــز جالل وريـــهـــام
حـجـاج وبــيـومي فـؤاد وأحـمـد

فتحي وانتصار.


