
Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/21. Issue 6297 Thursday 14/3/2019الزمان - السنة احلادية والعشرون العدد 6297 اخلميس 6 من رجب  1440 هـ 14 من آذار (مارس) 2019م

ÊU e « ≠ U Ë—

ـية أطلـقت منـظمـة الصـحة الـعا
ية للوقاية امس إستراتيجية عا
مـن اإلنـــفـــلــونـــزا خـالل الـــعـــقــد
ـقــبل مـحـذرة مـن أنه (ال مـفـر) ا
من األمراض الوبائية اجلديدة.
وتصـيب أوبئـة اإلنفـلونزا وهي
مــوسـمــيـة بــغـالـبــيـتــهـا مــلـيـار
شــخص تــقـريــبــا وتـقــتل مــئـات
اآلالف ســـنـــويـــا وفق مـــنـــظـــمــة
ـيـة الـتي تـصـفـها الـصـحـة الـعـا
بــأنـهـا مـن أكـبــر الـتـحــديـات في
مجال الصحـة العامة في العالم.
وتهـدف اإلستـراتيـجيـة اجلديدة

ــمــتـدة من ــعــتـمــدة لـلــفــتـرة ا ا
2019 إلى 2030 إلـى جتــــــــنّب
ـوسـمـية اإلصـابة بـاإلنـفـلـونزا ا
ـنـتـقلـة من وكـبح الـفـيـروسـات ا
احلـــــيـــــوانـــــات إلـى الـــــبـــــشـــــر
ــواجــهــة الــوبــاء واالســتــعــداد 
ــيـة. ـنــظــمـة األ ــقـبـل وفق ا ا
وشـهــد الـعـالم أوبـئــة إنـفـلـونـزا
قاتـلة كـانت أسـوأها اإلنـفلـونزا
اإلسـبـانـيــة الـتي قـتـلت عـشـرات
ماليـــ األشـــخـــاص فـي الـــعــام
1918. وتبعتها ثالثة أوبئة في
األعــوام 1957 و1968 و2009
تسـبب خاللـهـا فـيروس (اتش 1
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يــــــــوم األحــــــــــــد 17 مــــــــارس
اجلاري والـذي يـقام في فـندق
راديـسـون بـلـو بــاإلسـكـنـدريـة
ـــايــســـتـــرو هـــاني بـــقـــيـــادة ا

فرحات.
وكـــانـت أنـــغــــام قـــد أطــــلـــقت
مـسابـقة جلـمهـورها لـلحـصول
عـلى دعـوات مـجانـيـة حلـضور
حـــــفــــــلـــــهـــــا الـــــغـــــنـــــائـي في
اإلســكــنــدريــة وطــالــبــتــهم أن
يقـدمـوا لـهـا أغـنـيـات ألـبـومـها
اجلــديــد (حــالــة خــاصــة جـدا)
بصوتـهم لتخـتار أفضل ثالثة
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دارية رصدت مركـبة الفـضاء ا
(LRO) لـتـابـعـة لـنـاسـا وجـود
مـاء في صـورته السـائـلـة حول
ــنـتـشـرة عـلى الـبـقع الـبـاردة ا
سـطح الـقــمـر بـسـبـب سـلـسـلـة
معقدة ومتداخلة من األحداث.
وبـحسب نـاسـا ترتـفع درجات
احلـــرارة خالل الـــنـــهـــار عـــلى
سـطح الــقــمـر بــيـنــمـا في وقت
ا الظهـيرة يكون اجلـو دافئًا 
ـــيــاه فـــيه الـــكــفـــايـــة جلـــعل ا
ـعـروفة تـنـفـصل عن الـتـربـة وا
ـياه بـاسم الـثـري  فـتـنـجـذب ا
إلى أقــــــــرب مـــــــوقع بـــــــارد أو
تــتــصـاعــد في الــغالف اجلـوي
قـبل أن تـمـتـصـهـا الـتـربـة مـرة

أخرى .

ـــسج) إخـــراج فـــيـــلـم (افـــتح ا
ي جمهـورية مصر نيفـ شلب

العربية
فـــيــلم (نـــوطــة صـــفــر) إخــراج

عذراء ياس العراق
ـــاذا) إخــــراج زيــــنب فــــيــــلـم (

عبدالله العراق
فــيـلم (نــسـتــولــوجـيــا) إخـراج
أشــــــــــــــــــــــــواق عـــــــــــــــــــــــاصــي

العراق الشمري
فــيـــلم (أنـــا أين) إخـــراج دعــاء

حسن العراق
فــيــلم (حــســجــة) إخـراج ورود

العراق عزاوي
ا طـبخ) إخراج  فيـلم (فتـاة ا

العراق أحمد
فيـلم (االنعكـاس) إخراج نادين

البصام العراق
فــيــلم ( شـارع x) إخــراج هــنـد

جواد العراق
فيلم (نـبع االمل) إخراج أمجاد

الهجول العراق
فـــيــــلم (أمـل وحتـــدى) إخـــراج
ليلي ال حمدون سلطنة عمان
فــيــلم (أرواح مــنــفــيــة) إخـراج

غرب. عتيقة العاقل ا
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من مـــتـــابـــعـــيـــهـــا لــدعـــوتـــهم
لـلـحضـور.  وتـصـاحلت  انـغام
مـؤخرًا مع والـدها وبـالـتحـديد
بـعـد وفـاة شـقـيـقـتـهـا لـوالـدهـا
الـفـنـانـة غــنـوة مـحـمـد والـتي
ــنـــا في حــادث رحــلـت عن عـــا
ســـيـــر خـــطــــيـــر في أكـــتـــوبـــر

اضي. ا
مـن نـــاحـــيـــة أخـــرى تـــشـــارك
أنـغــام كـعـضــو جلـنــة حتـكـيم
بـبـرنـامج (الـزمن اجلمـيل) إلى
جانب الـفنان الـلبـناني  مروان
غربية أسما خوري والفنانة ا

ويـــعــتـــقـــد الـــعــلـــمـــاء أن هــذا
االكتشـاف قد يسـاعد في إمداد
ــأهـولـة إلى الـقـمـر الـبـعـثـات ا
ـاء بــصـورة واخملـطـط لـهــا بــا
مـسـتـمرة لـلـبقـاء لـفـترة زمـنـية

طويلة.
وعبر الدكتور كورت ريترفورد
الـبــاحث الـرئــيـسي من مــعـهـد
ســـاوث ويـــست لألبـــحـــاث في
ســـــــــان أنـــطـــونـــيـــو بـــواليــة
تــــــكـــــســـــاس عـن كـــــون هـــــذا
االكـتـشـاف هـام جدًا حـيث إنه
ــســـاعـــدة عـــلى من شــــــــأنـه ا
عـــودة بـــرامـج الـــفـــضـــاء مــرة
أخرى للـتركيز علـى استكشاف

القمر.
فـيـما مـضى  تـفـسيـر ظـاهرة
ــتـحــرك بـأنـهــا نـتــيـجـة ـاء ا ا

خــطــأ تــكـــنــولــوجي نــاجم عن
اء صـعـوبـة دراسـة انـعـكـاس ا
دار إال أن النتـيجة كانت من ا

اء. بسبب حركة ا
ويــــقــــول الــــدكــــتــــور مــــايــــكل
بــــوســـــتــــون الـــــذي عـــــمل في
الدراسة التي نشرت في دورية
جـــيـــوفـــيــزيـــكـــال ريـــســـيــرش
ــكن حــسـاب اليــتــرس إنه ال 
ـاء عـلى سـطح الـقـمـر نــسـبـة ا
ــدار بـــســـبب الـــطــريـــقــة مـن ا
ـعقـدة التي يـعـكسـها الـضوء ا

عن سطح القمر.
شـاركون في وأكـد البـاحثـون ا
الــدراســـة أن هــذا االكـــتــشــاف
ـيـاه الـتي يــفـتح الـبـاب أمــام ا
سيـتم جمعـها من الـتربة خالل

ستقبلية. البعثات ا

ـنـور والـبـرنـامج مـكون من 5
مـراحل على 13 حـلـقـة تـعرض
أسـبوعـيـا تسـتمع فـيـها جلـنة
الـتــحـكـيم إلى 100 مـتــسـابق
ويـــتـم تـــصــــفــــيـــتــــهم إلى 50
ـــرحـــلــة لـــلــمــــــــشـــاركـــة في ا

الثانية.
 كما يتم تـصفيتهم إلى 30 في
ـرحـلة ـرحـلـة الـثالـثـة وفي ا ا
الرابـعة يتم تـصفـيتهم إلى 10
أصـــــــــوات قــــــــبـل اإلعـالن عن
ـرحـلـة ـتـســابق الـفـائــز في ا ا

األخيرة.
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ان 1) بــــوفـــاة 18 ألــــفـــا و500
شخص تقريبا في 214 دولة.
نظمة (ليس هناك مفر وحذرت ا
من وباء إنفلونزا جديد) مضيفة
ــتــرابـط فـإن (في هــذا الــعــالم ا
عرفة إن كان السؤال ال يقضي 
لـــديـــنـــا وبـــاء آخــر ولـــكن مـــتى
سيـأتي). وتـدعو اإلسـتراتـيجـية
اجلــــديـــدة الــــدول إلى تــــعـــزيـــز
بـرامـجـهــا الـصـحـيـة األسـاسـيـة
وتـــطـــويــر بـــرامج مـــخــصـــصــة
لإلنفلونـزا للوقايـة من الفيروس

واالستعداد له ومكافحته.
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ضائق التي وضعتها الواليات اجتازت ايران بنجاح أهم ا
تـحدة أمـامهـا بشـأن الـعقـوبات  وبـدا االمريـكان العـب ا
صغـاراً وتابـعـ محـدودي األثر لـرد فعـل قوى أكـبر مـنهم
في الــتـأثــيــر االقــلــيـمـي  بـعــد أن جنــحت زيــارة الــرئـيس
االيـراني حـسن روحـاني الى بــغـداد بـدرجـة مـعـيـنـة  في
ربط احلياة العراقيـة بإيران ربطاً اسـتثمارياً واسـتراتيجياً
الفـكـاك مـنه  بـكل مـسـتـلـزمات ادامـة تـلـك احليـاة مـن ماء
وكهرباء وطاقة وصناعة ومشاريع وصحة وخدمات وأمن.
اقتـصـاد العـراق صـار جـزءاً من االقتـصـاد االيراني  وال
حاجـة لاليـرانـيـ لـلـقـلق من أي تـهديـد أمـريـكي بـعـقـوبات
جديدة  فالـذي يستهـدف إيران سيسـتهدف العـراق قبلها
ال محـالة  واذا انـهـارت فعـاليـة اقـتصـادية ايـرانـية بـسبب
عوامل خارجية أمريكية فإّن دافع الثمن سيكون عراقياً .
صورة مرعـبة بحـد ذاتها  تـضع العـراق  أكثر بـلد عانى
من كوارث احلصار االقتصادي في السابق  في مواجهة
خطـر جديـد غير ظـاهر  لـكنّه مـحدق بـه حتمـاً  عاجالً أو

آجالً.
سبب هذه الـتحـوالت في االندمـاج االقتـصادي مع ايران 
هو ضعف الـتأثيـر العربي في الـعراق  وعدم وجود إرادة
امريـكيـة إلحداث طـفرة اقـتصـادية في الـعراق  بـلد الـنفط

والثروات . 
أي انّ العـراق بـقي وجـهـة اسـتـثـمار عـسـكـريـة لالمـريـكان
وليـست اقتـصاديـة . هذه نـتيـجة منـظورة بـغض النـظر عن

أسبابها .
اي حاكم عراقي في أيـة حقـبة زمـنية  عـليه أن يـقي نفسه
ــسـافـة الف ومـائـة من اعـتـداءات دولـة أكــبـر مـنه وحتـده 
صـالح االقتصادية . هذا الثابت في كيلومتر  من خالل ا
نـطق الـسيـاسي الدارة الـدول  لكن عالمـات االسـتفـهام ا
تـــبـــرز االن  ألنّ وضـع الـــعـــراق واهـن بـــرغم مـن مـــضي
خمسة عشر عاماً وال توجـد عالمات قوة واضحة لترسيخ
االمن والـسـيـاسـة واالقـتـصـاد فـيه عـلى نـحـو يـتـنـاسب مع

مكانة البلد وثرواته وتاريخه.
وضـمن هـذه الـقـراءة  لـيس في ـشـهـد  الـعـيب في هـذا ا

ايران  وإنّما فينا
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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

هذا الجدال فـيه !…اذن ان الصحة تـكلف ذهبا  وهي
ا تظنون .  اثمن بكثير 

ان كل شــخص عــاقل يـجـب ان يـفــضل صــحـتـه عـلى
اهواء ذوقه  وال يـقـيم لـلـذوق الـغـذائي وزنـا اكـثر من

حقيقته  .
انـكم اذا فـحـصتم الـنـظـام الغـذائي لالشـخـاص الذين
يـحدقـون بـكم تـظـهـر لـكم قضـايـا عـديـدة …سـترون ان
عـنـاصـر كـثـيـرة اسـاسيـة لـلـصـحـة غـيـر كـافـيـة فيه او

مفقودة  …
انــكم في بــاد االمـر تــعـجــبــون من ان هـؤالء الــنـاس
يظهرون في صحة جيدة  ولـكن عند االختيار العميق

تتكشف لكم النواقص الكبيرة في صحتكم  : 
اسنان رديئة  التهـاب الرئة  عظم متقوس  حدث من
ارتـخــاء الــعـضالت  صــفــرة في اخلـدود وفي اآلذان
وفي الـشـفـاه وفي الـلـثـة  ضـعف عـقـلي او عـصـبي 

هضم سئ 
خروج كـسول   شيـخوخة مـبكرة  وغـير ذلك الى ما

النهاية له .
ستقبل .  هئ صحتك في وقت واحد للحاضر وا

فـكـر بـالـنـشـاط . بـاجلـمـال  وبـكل فـائـدة مـاديـة تـريـد
حتقيـقها  وانتـخب التغذيـة التي تقودك الـيها  وايقن

توفقة . انها هي التغذية ا
لـقـد تـاكـد بـالـتــجـربـة مـايـعـطي فــيـتـامـ (بي سـكس)
لالعــصــاب واجلــسـم من تــهــدئــة  ومــاله من اثــر في
ضبط  توازن اجلـسم  اذ اجرى الدكـتور  سبايس -

جامعة نورث وسترن 
اختبارا على مجموعة من االشخاص باعطائهم جميع
فـيـتــامـ بي مــاعـدا فـيــتـامن بي ســكس  فـاصــبـحـوا
فـريسة لـثورة عـصبيـة عنـيفة . والنـحطـاط وتهيج  وغم

ووسواس وارق  
وبعد ان اعطوا  فيتام بي سكس عادوا الى حالتهم
الطـبيعيـة  وبعد ان كانـوا محرومـ من النوم صاروا
ينامون  كاالطفال  وبـعد ان كان احدهم منهك القوى

لدرجة 
انه مـاكان تـستـطيع الـسيـر  خطوة واحـدة   سار في
اليـوم الذي تـنـاول فيه  فـيتـامـ بي سكس سـتـة كيـلو

مترات دفعة واحدة  …
اهمية بي سكس في مسالة التعب  .

فلـيس القـلق واالضطراب هـما الـسبب  بل ان  نقص
فـيـتـامـ بي سـكس الـعـام هـو سـبب احلـيـرة والـتـردد

والضعف والوسواس وخور االعصاب ..
ان اجلسم اذا بقى محروما من عنصر جوهري  فان
التـوتـر الـعضـلي يـسـتمـر  فـالنـقص الـغـذائي اذن هو

باشر للتعب  واستمرار التعب  السبب غير ا
قـد يـفـســر بـانه صـادر عن حــادث بـاطـني  وفي هـذه
احلالـة تـؤدي اقـل مقـاومـة او اضـطـراب الى تـشـويش

صحة الشخص وضياع شهيته . 
(ان يـــــــرخي االنـــــــســــــان عــــــضـالته
ــــســــتــــطـــاع واعــــصــــابه بــــقــــدر ا

ليستريح).

{ أريــزونـا  –وكــاالت - كــادت الــرغــبــة في
الــتـقـاط صــورة (سـيـلــفي) مـثــيـرة أن تـودي
بحـيـاة امرأة في حـديقـة احلـيوانـات البـرية
في واليـــة أريـــزونـــا األمـــريـــكـــيـــة الـــســـبت
ـنــوعـاً بــعـد اجــتـيــازهــا حـاجــزاً  ــاضي ا
رأة تخطت يحيط بحـظيرة الفهـود.وكانت ا
احلـاجز واقـتـربت من قفـص الفـهـد لتـلـتقط
لـنـفـسـهـا صـورة مـعه إال أنه انـقض عـلـيـها
عبر سيـاج القفص تـاركاً جروحاً عـميقة في
رأة ذراعيهـا.وعلى الرغم من شـدة إصابة ا
فــــهي لــــيــــست خــــطــــيـــرة بــــحــــيث تــــهـــدد
حديقة احليوانات البرية حياتها.وقال مدير
في أريزونا ميكي أوليسون (ال توجد طريقة
إلقنـاع الـناس بـعـدم تخـطي احلـواجز إنـها
هـنــا ألسـبـاب وجــيـهـة).وذكــر أولـيـسـون أن
الفهد نفسه سبق أن هاجم شخصاً آخر قام
أيـضـاً بـاجـتـيـاز احلـاجـز إال أن اإلصابـة لم
ــرأة وأكـد (أن تــكن بــنــفس شـدة إصــابــة ا
حـادثـة يـوم الـسـبت كـانت بـالـكـامل نـتـيـجـة
"خـــطـــأ بـــشـــري" ولن يـــتم قـــتل احلـــيـــوان
بـسبـبـهـا).قال آدم ويـلـكـرسون الـذي شـاهد
احلادثـة وصورهـا بالفـيديـو لفـوكس نيوز
إنه سـمع صـراخ اسـتـغـاثـة وجـرى بـاجتـاه
الصوت وأضاف (أنه رأى الفهد وقد أنشب
مــخــالــبه عــبــر فــتــحــات الــقـفـص بــيــديــهـا
وذراعيـها).وقـال (فـكرت أمي بـطريـقة إللـهاء
اء الـتي كـانت الـفـهـد وأمـسـكت بـزجـاجـة ا
معها وقذفتها عبر القفص تماماً حيث كان
الفـهد. وأفـلت الفـهد الفـتاة بـطريـقة ما ألن
مـخـالـبه انـغــرزت في كـنـزتـهـا فـقط. في تـلك
الــلــحــظــة أمـــســكت بــالــفـــتــاة من جــذعــهــا
وجـذبـتـها بـعـيـداً عن الـقـفص فـتـحررت من
مـخـالب الـفـهـد).وأضـاف (أن الـفـهـد اسـتدار
فـي تــلك الــلــحــظــة وذهب بــاجتــاه زجــاجــة
ــاء).من جـــهــتــهـــا عــبــرت إدارة حـــديــقــة ا
احليوان عبر موقعهـا على تويتر عن أسفها
رأة جـراء احلـادثـة وتعـاطـفـهـا مع عـائـلـة ا
صـابـة. الى ذلك قتـلت الـشرطـة التـشـيكـية ا
بــالــرصــاص أسـدا بــعــد أن هــاجم صــاحـبه
ــــنـــــزله الـــــذي كــــان يـــــربـــــيه فـي قــــفـص 
فقتله.وذكرت وسائل إعالم محلية (أن األسد
هـاجم ميـخـال براسـيك عـندمـا دخل الـقفص
الــذي خــصــصـه لألســد في حــديــقــة مــنــزله
الواقع على بعد نحو  350كيلومترا جنوب

شرقي العاصمة براغ). 
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صريـة نادية وجهت الـفنانـة ا
مصطفى تهنئة خاصة البنتها
الـصـغـرى الـتي دخـلت مـجـال
الـفن مـنـذ فتـرة قـصـيرة وهي
الـفـنـانة الـشـابـة همـسـة أركان

فؤاد.
و نشرت نادية مجموعة صور
البنتها على حسابها اخلاص
عـلى مـوقع (فـيـسـبـوك) وقـالت
في تهـنئتـها لهـا: (زى انهارده
10 مارس اكتملت فرحة بيتى
ــيالد اخــر الــعــنــقـود وروح
الـــقــلـب ونن الـــعــ مـن جــوه

هموستى احللوة).
وقالت نـادية: (كل سـنة وانتى
فـــرحــانه وســـعــيــده ومـــوفــقه
وبـصحـة ومفـرحة قـلبى بـيكى
يــانـور عــيــنى وربـنــا يــوفـقك
ويـــكــــرمك مـن أوسع األبـــواب
ويحـقق أحالمك ويسـعد قـلبك
ويـــرزقـك الــرفـــقـه الـــصـــاحلــة

والسند الصالح يااارب).
يـــذكــر أن نـــاديـــة مـــصـــطـــفى
مـتـزوجـة من الـفـنـان الـسـوري
أركـــان فــــؤاد مـــنــــذ ســـنـــوات
طـويـلـة ولـديـهـمـا ثالثـة بـنـات

هن ر وفيروز وهمسة.
وقـــــد دخــــلت كـل من فــــيــــروز
وهــمـســة مـجــال الــغـنــاء مـثل
والـديهـمـا حيث قـدمت فـيروز
نفردة مجموعـة من األغاني ا
مــــــثل (مــــــتــــــســـــتــــــغــــــربش)
و(مطمنة) و(بتاخـدني الدنيا) 
كـــمــا طـــرحت أغـــنــيـــة (اعــمل
ثـــورة) وهــو الـــدويــتـــو الــذي
ـلـحن ـطــرب وا جـمـعــهـا مع ا
عزيز الشافعي وطرحت البوم

(طبينك وبيني) عام 2018.
أما همـسة أركان فـقد شاركت
في إحــــيـــاء مــــجــــمـــوعــــة من
احلفالت الغنائـية كان آخرها
مـشــاركـتــهـا في حــفل الــفـنـان
سرح اجملاز في هاني شاكر 

اضي. يناير ا
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ـوسـيقـار مـحـمـد علي حـرص ا
صرية سليمـان والد الفنـانة ا
أنــغـــام عــلى حـــضــور بــروفــة
ـقبل وذلك بـعد خالف حفـلـها ا

وقطيعة لسنوات طويلة.
وسيقار محمد علي سليمان ا
ظــهـر إلى جــانــبــهــا في إحـدى
قرر أن حتييه بروفات احلفل ا

في مدينة اإلسكندرية.
ـطـربة ـقـرر أن حتـتـفل ا ومن ا
أنغـام مع جمهـورها بألـبومها
اجلديــــــــد (حالة خـاصة جدا)
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يـــنـــعـــقـــد في اربـــيل مـــلـــتـــقى
السينما في عيون نسائية في
دورتـه الـثـالـثــة  وتـعـرض فـيه
افالم من العراق ودول عربية 

شاركة هي   واهم االفالم ا
فــــيــــلم (حتت اخلـط األحــــمـــر)
إخـــراج دةوةن نـــوزاد إقـــلـــيم

كردستان
فـــيـــلـم (رائـــحـــة الـــدم) إخــراج
كــــارديـــنــــيــــا هـــيــــمن إقــــلـــيم

كردستان
فــيـلم (فـرمــيـسك) إخـراج مـر
ــتــحــدة الــواليــات ا بــيــربــانــد

األمريكية
فــيـلم (الــيــوم الــثــاني) إخـراج

داني دارين بريطانيا
ـــســــحـــوق األســـود) فـــيـــلـم (ا
ـمـلـكة إخـراج لـورين عـيـسى ا

العربية السعودية
فـيــلم (الـطــيف) إخـراج مــيـديـا

جالل إقليم كوردستان
فيـلم (أحالم الرجل الـبرتـقالي)
إخراج شـيرين جـيهـاني إقليم

كوردستان
فــيــلم (مــولــود جــديــد) إخـراج
رويا مى مرسلي بريطانيا


