
Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. Issue 6380 Wednesday 19/6/2019الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6380 االربعاء 16 من شوال 1440 هـ 19 من حزيران (يونيو) 2019م

ÊU³CI « nKš s  Xłdš W¹dB  W½UÒM

 jI  ÂuM UÐ dÒJHðË

 ÊU e « ≠ ÊbM

اتضح خلبراء اجلامـعة الوطنية
فـي أســـتـــرالـــيـــا أن الـــوجـــبـــات
ا فـيـهـا الـهـمـبـرغر الـسـريـعـة 
تسبب شيخوخة الدماغ مبكراً.

MedicalXpress يـفــيـد مـوقع
بأن اخلـبراء حـلـلوا نـتائج 200
دراســة عـلــمــيـة ركــزوا خاللــهـا
عـلى الـعالقـة بـ صـحـة الـدماغ
والـشـيـخــوخـة وعـوامل الـبـيـئـة.
واكـتشـفـوا بـأن النـظـام الـغذائي
الــسـيئ وقــلـة الــنـشـاط الــبـدني
خالل فـترة زمـنـيـة طويـلـة يـزيد
من خطر اإلصابة بـالنوع الثاني
مـن مـــرض الــــســــكـــري وكــــذلك
ـعــرفـيــة مـا ضــعف الـوظــائف ا
يـــــؤدي إلى اخلـــــرف وضــــمــــور

الدماغ.
ــــكـن أن يــــبـــــدأ الــــتـــــنــــكس و

 bMN « ÕU²& WOſU b « W²J «

WG œ_« VOBð WF¹d «  U³łu «

 …dÒJ³*« Wšu OA UÐ

الــــوزن أو امـــــتالكـه لــــتـــــاريخ
ـرتـفع عـائـلي مـن ضـغط الـدم ا
أو كــان يــتــبع نــظــامــا غــذائــيـا

ارس الرياضة. سيئا وال 
وفـي حــال تــرك ارتـــفــاع ضــغط
الــــــــــدم مـن دون عـالج فــــــــــإنـه
ســــيــــســـبـب أضـــرارا لــــلـــقــــلب
ـا يعرض والشرايـ والكلى 
ـفاجئ ـوت ا الـشخـص خلطـر ا
احملتـمل نتـيجة لـسكـتة دمـاغية

وأزمة قلبية.
ومن عالمــــات ارتــــفـــاع ضــــغط
الـدم الشـعـور بشـلل خـفيف في
الـــوجه أو فــقـــدان اإلحــســاس
وهي الـــــعالمــــة الـــــتي يــــشــــدد
األطــــبــــاء عــــلى ضــــرورة عــــدم
جتاهلها ألنها قد تعني تعرض
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قـررت مـحـكـمة جـنـايـات شـمال
الــــقـــاهـــرة امس االول إطالق
ـصـريـة مـنى سـراح الـفـنـانــة ا
فاروق والفـنانة شـيما احلاج
بـعـد شـهور من حـبـسـهمـا بـعد
تـورطـهـمـا عـلى خـلفـيـة قـضـية
الـفـيـديـوهـات الـفـاضـحـة الـتي
. نشرت لهما مع أحد اخملرج
وفي أول تـــعـــلـــيق لـــهـــا بـــعــد
خــروجـــهــا من الـــســجن حــول
عـــــودتــــهـــــا لــــلـــــفن قـــــالت في
تصريحات صحفية: (ال أعرف
فـــــأنــــا لم أفــــكـــــر في أي شيء
ــسـتــقـبــلي ولم يـكن يـتــعـلق 
يــشــغــلــني ســوى اخلــروج من
السـجن واستـعادة حـريتي من

جديد).
وأضــافـت: (احلـمــد لــله حتــقق
هــذا األمـــر وال أنـــكــر أنـــني لم
أجـد خالل فـتـرة حـبـسي سوى
ـــعــامـــلــة اجلــيـــدة من رجــال ا
ـســؤولـ بـسـجن الــشـرطـة وا

القناطر اخليرية).

الشخص خلطر اإلصابة بسكتة
دماغية.

وصف األشــــــخـــــاص عـالمـــــات
ارتــفــاع ضـغط الــدم بــالـشــعـور
بــالـشــلل عــلى جــانب واحـد من
اجلـــســد أو خــدر كـــامل. وهــذا
ثـل مشـكـلة ـفـاجئ  الـتـنمـيل ا
طـبـيـة خـطـيـرة ويـرجع ذلك إلى
انقـطـاع تدفق الـدم إلى جزء من

. خ بسبب نقص األكسج ا
ونــصــحت مـــنــظــمــة الــســكــتــة
الــــدمـــاغـــيـــة فـي بـــريـــطـــانـــيـــا
اســتـخـدام اخــتـبـار ســريع عـنـد
االشــتـبـاه بــإصـابــة شـخص مـا
بـسـكـتة دمـاغـيـة بـسـبب ارتـفاع

ضغط الدم:
1- التحقق ما إذا كان الشخص

وتابـعت (الشيء الـوحيـد الذي
احـتـاج إليـه في الوقـت احلالي
هـــو الــنـــوم واحلـــصـــول عــلى

الراحة والبقاء مع عائلتي).
يذكر أن قرار إخالء سبيل منى
فاروق وشيما احلاج جاء بعد
ـقدم منـهما قبـول االستئـناف ا
عـلى قـرار حـبـسـهـمـا عـلـى ذمة

القضية.
تـعــود الـواقــعـة إلى ديــسـمــبـر
ــاضي عــنــدمـا أمــرت نــيــابـة ا
مـديـنـة نـصـر الكـلـيـة بـإشراف
ـــســـتـــشـــار تــامـــر الـــعـــربي ا
احملامي الـعام األول لـلنـيابات
بـحـبس الفـنـانتـ مـنى فاروق
وشــــيــــمـــا احلــــاج عــــلـى ذمـــة
الــتــحــقــيـقــات في اتــهــامــهــمـا
بـــخــدش احلــيــاء الـــعــام بــعــد

ظهورهما في فيديو إباحي.
و تــوجـــيه أصـــابع االتـــهــام
ـصري خالد يوسف للمخرج ا
حــــيـث صـــرحت مــــنى فـــاروق
أنهـا كانت متـزوجة من اخملرج

سرا.

يــســـتــطـــيع االبــتـــســام بـــشــكل
طبـيعي أم أن فـمه أو عيـنيه قد

هبطت لألسفل.
ــمــكن رفـع الـيــدين 2- هل من ا
بـــشـــكل طـــبـــيـــعي وإبـــقـــائـــهــا

مرفوعة?.
3- هل الكالم مـلعثم? أو هل من
ــمــكن فــهم مـــا يــقــال من قــبل ا

صاب?. الشخص ا
ــنــظــمــة بــضـرورة ونــصـحـت ا
قـيــاس ضـغط الـدم بــاسـتـمـرار
وتـــوخي احلـــذر مـن الــعـالمــات
واألعراض الـرئـيسـية الرتـفاعه
الـتي تـشـمل: الـصـداع الـشـديـد
واإلرهـاق ومـشـاكل في الـرؤية
وآالم في الصـدر والتنـفس غير

نتظم. ا
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تصـدر اجلزء الـرابع من سلـسلة
أفالم (مِن إن بـالك) والـــذي جــاء
حتـت عـــــــــنـــــــــوان (مِـن إن بالك:
إنترنـاشونال) إيـرادات السيـنما
بأمريكـا الشمالـية هذا األسبوع
حــســـبـــمــا أظـــهـــرت تــقـــديــرات
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شهد الظـاهر هو انّ ايران تتـحدّى اجلميع وتمضي ا
لـكـسـر االتـفـاقـات الـنـوويـة بـقـرار مـنـفـرد مـنـهـا فـيـما
يـركض وراءهـا الـشركـاء في االتـفـاقيـة من االوروبـي
طالـب مـنـها عـدم تنـفـيذ الـتهـديـد بزيـادة اخملزون من

سموح به . واد النووية عن احلد ا ا
التصريح االيراني األخيـر يعطي صورة واضحة على
انّ مفاتـيح اللعبـة بيد ايران حـصراً فهي تمـلك النفوذ
األمني والـعـسـكـري في أربع عـواصم عـربـيـة وسـطوة
ــائــيــة الــدولــيـة ـضــائـق ا ــتــرامــيــة وا اجلــغــرافــيــة ا
والــعالقـات الــوثـيـقــة مع الـعـمــالـقـة االســيـويـ  وفي

مقدمتهم باكستان والص وكوريا 
ــتــحــدة  لـهــا رأي غــيــر مــا يــدور في الــبــيت اال ا
االبـيض  واعـتـبـر االمــ الـعـام غـوتـيـريش أنّ اتـفـاق
ـانيا بـرم ب إيران والـدول الست الـكبرى (أ 2015 ا
ـتــحــدة وفــرنــسـا وبــريــطــانــيـا والــصــ والــواليــات ا
نع طـهران من حـيازة الـسالح النـووي لقاء وروسيـا) 
رفع العقوبات الدولية عـنها (يشكل اجنازاً كبيراً في

احلد من االنتشار النووي والدبلوماسية).
والطريف ان الص وروسيـا ال يبديان اعتراضاً على
ــعـلــنـة  وهــمـا جــزء اسـاس في اخلـطــوة االيـرانــيـة ا

وقع عليه . االتفاق ا
ـتـحـدة الـتي تـتـعـرض الهـانات بال شك ان الـواليات ا
كبـيرة من ايران كـلّ يوم  ال  تزال دولـة عظمى  وانّ
الـظاهر من اسـتراتيـجيـتها لـيس يطـابق اخملفي  لكنّ
ذلك مــرتـبط بـتـوقـيـتـات زمــنـيـة  ال تـعـلـمـهـا إالّ الـدول
الكـبرى التي تـقاسم االمريـكان السـيطرة عـلى مناطق

النفوذ في العالم .
الـعــرب هـامــشــيـون في الــتـأثــيــر في دائـرة الــصـراع
بـالـرغم مـن أّن بـلـدانـهم تـقع في قــلـبـهـا. الشيء يـبـدو
عـلى حقـيقـته كمـا في العـلن  ال التـحدي االيراني وال

الرضوخ  االمريكي . 
ــقــايــيس دولــيــاً واقــلــيــمــيـاً .  صــيف ســاخن بــكـل ا
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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

قـد يــرى الـقــارىء غــيـر الــصـبــور في هــذا الـعــنـوان
الصادم  شيئاً من بطر أو هوى  لكن الواقع القائم
عـلى األرض يـشيـر إلى تـمام مـا سيـحـدث في الزمن
ـعــنى مـوت ونــفـوق اإلمـبــراطـوريـة ــنـظـور  لــيس  ا
ا سـيأتي هذا األمريـكيـة العظـمى بالـضرورة  بل ر
ـوت الــبـطىء عــلى شـكل انــكـفـاء وتــقـوقع داخـلي  ا
تـحـدة حتى اآلن  عـيـشة تـعـيش فـيه هذه الـواليـات ا
رائعة تنمو فوق خـيرات ومصادر سعادة ال تنضب 
وبـذلـك سـتـكف الــعـالم عن شــرورهـا  وسـتــنـخـفض
كـثيـراً أعداد الـضـحايـا واحلروب والـلصـوصيـة على
الكرة األرضية كلهـا  وسيكتب ذلك ويسجل كعالمة
خــاصـة حتت مــسـمـى (الـتـرامــبـيــة اجلـديــدة ) حـيث
الـزعـيـم دونـالـد الــذي خـالف األسالف فــأدخل حـكم
الـعـائـلـة في الـبـيت األبـيض  مـا زال مـلـتـزمـاً بـقولـته
األولـى  بــأن حـرب الــعــراق الــزائــدة ســتــكــون آخـر

احلروب .
شهد يتبدل بسرعـة مريحة  ومن شاهد فلم اللعبة ا
األمـريـكـيـة اإليــرانـيـة األخـيـرة  سـيـكـون من الـسـهل
عـلـيه أن يـكـتـشف أن أمـريـكـا صـارت تـتـقـبل اإلهـانة
وتــمـتــصـهــا بـيــسـر ومن دون خــجل  بــعـد أن حـوّل
اإليرانـيـون مـؤخرتـهـا وخـدّهـا الشـاسع  الى مـركـلة

ومصفعة غير مستردة .
الـشــريــكــان الـقــويــان الـصــاعــدان  الــدب الـروسي
والـتـن الـصـيـني  يـواصـالن بـهدوء وذكـاء  نـصب
ـشـانـق لـلـحـمــار األمـريـكي  ـصــائـد وا ــزيـد من ا ا
الذي وجـد نـفـسه أخـيـراً وعلـى غيـر الـعـادة  وحـيداً
عـاجـزاً حتى عن اسـتـصدار قـرار بسـيط من مـجلس
األمـن  يــقع بــبــــــــاب انــقــاذ مــاء الــوجه  وانــتــهت
بـسرعـة بديـعة الـفكـرة البـائدة الـتي كانت تـقول : إذا
عــطـــســـــت أمــريــكــا أصـــيب الــعــالم كـــله بــالــزكــام

وباحلمّى . 
رض التأريخي أوربا تقترب شيئاً فشيئاً من سرير ا
احلـتـمي  ودرّتـهـا بريـطـانـيـا الـعظـمى مـنـشـغـلـة بداء
ـر عــلــيــهـا  تــتــبـدل ودواء (بــريـكــست) وكل عــقــد 
رء يـلحظ ذلك بكـرة القدم وغـرافيـاً  حتى يكـاد ا د
مثالً  إذ صرنا نرى أشهر الفرق االنكليزية القوية 
ال تـضم في صـفـوفهـا سـوى العـباً واحـداً أو اثـن 
ـثال يـنطـبق على من أصل انـكلـيزي صـرف  وهذا ا
ـانــيــا وايـطــالــيـا جل دول أوربـــا ومـنــهــا فـرنــســا وا
وغيـرها  ولكم أن تـتخيلـوا ما الذي سـتفعـله الهجرة
ـــتـــوسط  بـــتـــلك من أفـــريـــقـــيـــا وآســـيــا وحـــوض ا
اجملـتـمـعــات والـدول االسـتـعـمــاريـة الـغـبـيــة اخلـبـيـثـة
ـتغطـرسة  الـتي ارتكب حكـامها ـتعـالية ا اجلـشعة ا
ـعـلـنــة واخلـفـيـة  أخـطـاء ومـافـيـاتـهـا الــقـائــــــــــدة ا
كارثـيـة بتـدمـير بـلـدان كثـيـرة  وتشـجـيع أهلـهـا على
الــهـــجـــــرة إلــيـــهم مـن بــاب أنـــاني
دعـــــائـي عـــــلى األغــــــلب  وهـــــو
اإلســتــفــادة من طــاقــات مــذهــلـة
وجـاهــزة  في الـطب والـهـنـدسـة

والعلوم اخملتلفة .

اخللوي أثناء وجوده في اجليب
اخللفي).

وبـحـسب الـتـقـاريـر فـإن أجـهزة
استشـعار مدمـجة ومثـبتة ضمن
بـنـيــة الـهـاتف الـذكـي تـسـتـطـيع
اكـتـشـاف كــيـفـيـة اسـتـخـدامه أو
الــــتــــقــــاطه مـن قــــبل صــــاحــــبه

األصلي.
وبالـطبع تـخـتلف طـريقـة إخراج
الــــهـــاتف مـن اجلـــيب اخلــــلـــفي
للـمسـتـخدم بـ صاحب اجلـهاز

بـالهـاتف هـو صـاحـبه أو نـشال
بحسب ما ذكـرت صحيفة (صن)

البريطانية.
ووفقا للتقـارير فقد قامت شركة
إريـكـسـون الـسـويـديـة الـعـمالقـة
بتطوير هذه التقنية التي تعرف
باسم (االحتـكاك الـتكـيفي)حيث

تقدمت ببراءة اختراع لها.
وتــعــتــمـد الــتــقــنـيــة عــلى مــبـدأ
ـتالحق إذا االهـتـزاز السـريع وا
ما أمسك النشال بالهاتف الذكي

مـن أطــــــــــرافـه
األمـــــــر الـــــــذي
يـــــــدفـــــــعـه إلى
تـــركه خـــشـــيــة
الــقـبـض عـلــيه
متلبسا باجلرم

شهود. ا
ويـــــــــــــقــــــــــــول
القـائـمـون على
تــــــــطـــــــــويــــــــر
الـــتــطـــبــيق أو
الــتــقــنــيــة (في
حالة االحـتكاك
الـــــتـــــكــــيـــــفي
ســـــــيــــــعـــــــاني
الـشـخص غـيـر
اخملـــــــــــــــول أو
الــــنـــشــــال من
صــــعـــوبــــة في
اإلمـــــــــــســــــــــاك
بـــــــالــــــهـــــــاتف
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شـبه مــؤسس (هـواوي) شــركـته
بطـائرة تـضررت بـشدة وقال إن
ــقـدار اإليــرادات سـتــكــون أقل 
 30مـلــيـار دوالر عـن الـتــوقـعـات
. وقال رن ـقبـل خالل العـام ا
تـــشــنغ فـي االثــنـــ إن شــركــة
االتـصـاالت الـصـيـنـيـة الـعـمالقـة
ســـتــخــفض قــدرتــهــا مــضــيــفــا
(الـتـحـركـات األمـريـكـيـة لـتـقـيـيـد
أعـمـالـهــا لن تـمـنـعـنـا).ووضـعت
ــتــحــدة هــواوي في الــواليــات ا
ا يعني أن (القائمة السوداء) 
الشـركـات األميـركـية الـتي ترغب
فـي بـــيع قـــطع غـــيـــار لـــهـــواوي
ســـتــحــتــاج إلـى مــوافــقــة وزارة

التجارة األمريكية.
وأرجــعت واشــنــطن ذلك إلـى مـا
ـخـاوف تـتـعـلق بـاألمن تـصـفه 
الـقـومي. وكـان رن تشـنغ فـي قد
قــــــال فـي ذلك الــــــوقـت إن هـــــذه
ـا تبـطئ ولكن بـشكل القـيود (ر

و الشركة. طفيف فقط) 
الى ذلك  الـتوصل  الـى تقـنـية
جديـدة مضـادة لـلنـشل والسـرقة
نع الـنشـال من سـرقة الـهاتف
ـستخـدم أو نشله الذكي من يد ا

من اجليب اخللفي للمرء.
وسـيـتم تزويـد الـهـواتف الـذكـية
بـهـذه الـتـقـنـيـة وهي عـبـارة عن
ـكنهـا معرفة أجهزة اسـتشعار 
سك ما إذا كان الشخص الذي 

والـنـشـال حيـث ينـزلق فـي حال
كـان أحـدهم يـحـاول إخـراجه من

اجليب.
بــــاإلضـــافـــة إلى ذلـك فـــإن تـــلك
الـقبـضـة اإلضـافيـة عـلى اجلـهاز
ـة هـاتـفـيـة أو أثـنـاء إجـراء مــكـا
كـتـابـة رســالـة إلـكـتـرونـيـة تـقـلل
خـــطـــر وقــوع اجلـــهـــاز وحتــطم
شـاشـته األمــر الـذي يـوفـر عـلى
ــســتـــخــدم نــفـــقــات تـــصــلــيح ا

اجلهاز.
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يـنهـار جنم قد ضـخم لـلغـاية
ويــنــفــجــر تــاركــا وراءه ثــقــبــا
أســود جـديـدا بــحـسب  مـوقع

(روسيا اليوم).
وعــلى الــرغـم من أن مــســتــعــر
collapsae يـــعــد شـــكال نــادرا
ـسـتعـرات الـعظـمى لـكنه من ا
غـني بـالـعنـاصـر الـثقـيـلـة التي
يــطـلــقــهـا في الــفــضـاء بــشـكل
أعــلى بـكـثـيـر من تـلك الـنـاجتـة
عن عمليات الـدمج ب النجوم

النيوترونية. 
وقال الفيـزيائي دانييل
ســــيـــغـل من جـــامــــعـــة
غـيــلف في تـورنـتـو إن
هــذا االكــتـشــاف يــقـلب
االعــتـقــاد الـســائـد بـأن
هذه العـناصر تأتي في
الـغــالب من تـصـادمـات
بـ جنـوم نـيـوتـرونـية
أو ب جنم نـيـوتروني

وثقب أسود.
وأجرى سيغل وزمالؤه
مـن جـامـعـة كـولـومـبـيـا
مــحــاكــاة بــاســتــخــدام
احلــواســيـب الــفــائــقــة
لـتـصــمـيم كـيــفـيـة طـرد
ـــــســــتــــعـــــر الــــنــــادر ا
لـلـعـنـاصـر الـثـقـيـلة في

الكون.

جتـــاهـــله بـــشــكـل كــبــــــــــــيــر.
ويــــؤكــــد الـــعــــلــــمــــاء أن هـــذه
ــــكـن أن تــــكــــون األســــبـــــاب 
ــئـة عـلى ـســؤولـة عن 80 بـا ا
األقل من الــعــنـاصــر الــثـقــيــلـة
ــوجـودة في الــكـون ويــشـيـر ا
الـــعـــلـــمـــاء إلى أن مـــا يـــعــرف
ــــســــتــــعـــر collapsae هـــو
ـعني والذي ستـعر األعظم ا ا
تـنـتجـه جنوم سـريـعـة الدوران
تزيد كتلتها بنحو  30 مرة عن
كـتـلة الـشـمس ويـحدث عـنـدما
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حـــظـــيت أصـــول الـــعـــنـــاصـــر
الـثقـيلـة لـلنـظام الـشمـسي مثل
الــذهب والــبالتــ بــاهــتــمــام
الـعـلـمـاء بـشــكل كـبـيـر وكـانت
أكثر الـنظريـات شيوعـا حولها
أنــهــا مــبـــعــثــرة فـي الــفــضــاء
بــــســــبب تــــصـــادم الــــنــــجـــوم
الــنـيــوتـرونــيــة لـكن الــدراسـة
اجلــــديــــدة وجـــدت أصـل هـــذه
ـعـادن وهو نـوع من انـفـجار ا

جنــمي أو مــســتـعــر أعــظم 

{ لــوس اجنــلــوس - وكــاالت -
ــنـتــقـمــون: لـعــبـة خــرج فـيــلم "ا
الــنــهــايـة" (أفــنــجــرز: إنــد جـيم)
بــــنــــصـــيب األســــد من جــــوائـــز
(إم.تي.في) الــــســــيــــنــــمــــائــــيـــة
. وفاز والتـلفـزيونـية لـيل االثنـ
الــفـيــلم الــنــاجح الـذي أنــتــجـته
مارفل وأصبح ثـاني أكثر األفالم
الـسيـنـمائـيـة حتـقيـقـا لإليرادات
على اإلطالق بجائزة أفضل فيلم
وأفضل شرير لشخصية ثانوس
مثل جوش برول التي قدمها ا
كــمــا فــاز بــجــائــزة أفــضل بــطل
لشخصية أيرون مان التي أداها

مثل روبرت داوني جونيور. ا
وفـاز مــسـلـسل صــراع الـعـروش
(جــــيم أوف ثـــرونــــز) بـــجـــائـــزة
أفـضل عــمل تـلـفــزيـوني. وكـانت
جـائـزة أفـضل فــيـلم وثـائـقي من
نــصـيـب فـيــلم (ســرفـايــفــيـنج آر
كــيــلي) الــذي تــظــهــر فــيه ســبع
نساء أمام الكاميرا للحديث عما
تصفـنه بسنـوات من االعتداءات
اجلـــنــســيــة والــعــاطــفــيــة الــتي
ــغــني تــعــرضـن لــهــا عــلى يــد ا
الـــشـــهــيـــر آر كــيـــلي.وحـــصــلت
إلـيـزابـيث مـوس بـطـلـة مـسلـسل
(ذا هـاندمـيـدز تـيل) عـلى جـائزة

أفضل أداء تلفزيوني .
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يـــــوضح األطـــــبـــــاء أن هـــــنــــاك
عالمــات حتـذيــريـة تــظـهــر عـلى
وجـه اإلنــســـان أو جـــســـده قــد
تــعــني أنـه يــتــعــرض لــســكــتــة
دمـاغـيـة نـتـيـجـة الرتـفاع ضـغط

الدم.
ويُــعـــتــبــر الـــشــخص مـــصــابــا
بــارتــفـــاع ضــغط الـــدم عــنــدمــا
تتجاوز القراءة األعلى (للضغط
االنقباضي) حاجز الـ 140 فيما
تكـون القراءة الـسفـلى (الضغط

االنبساطي) أعلى من 90.
ـوقع (ديلي إكـسبريس). ووفقا 
فــإن الــشــخص يــعــرض نــفــسه
خلـطـر اإلصـابـة بـارتـفاع ضـغط
الــدم إذا كــان يــعـانـي من زيـادة

اسـتـوديـوهـات الـسـيـنـمـا مـسـاء
امـس. وحــــقق الــــفــــيــــلـم الـــذي
يشارك في بطولته كل من كريس
هيـمـسوورث وتـيسـا تـومبـسون
وكميل ناجنياني إيرادات بلغت

5ر28 مليون دوالر.
ركز الثاني اجلزء وتراجع إلى ا

الـــــثــــــانـي من أفـالم الــــــرســـــوم
ـغامرة تـحركـة والكـوميـديا وا ا
(ذا ســيــكــريت اليف أوف بــتس)
أو (احلياة السريـة للحيوانات)
الـــذي يــشـــارك في أداء أصــوات
شخصياته كل من باتن أوزوالت
وكيـفن هـارت وهاريـسـون فورد

 ø WOJ¹d _« ULMO « „UÒ³ý —ÒbB²¹ rKO  ÒÍ√
مـــحــقـــقــا إيــرادات بـــلــغت8ر23
ــركـز مــلـيــون دوالر. وجــاء في ا
غـامرة والفانتازيا الثالث فيلم ا
والكـوميـديا (عالء الـدين) والذي
يـشـارك في بـطـولتـه ويل سـميث
ومينا مسعود وناعومي سكوت
مــحــقـــقــا إيــرادات بــلــغت 7ر16

مليون دوالر.
ـــركــــز الـــرابـع فـــيــــلم واحـــتـل ا
ـــغـــامــرة واخلـــيــال احلـــركــة وا
الــعـــلــمي (دارك فــيـــنــيــكس)  أو
(عنقـاء الظالم) من سلـسلة أفالم
»إكس مِن ?«والـذي يــشـارك في
بطولته جيـمس مكافوي ومايكل
فــاســبــنــدر وجــيــنــيــفـر لــورنس
وصوفي تـيرنر مـحقـقا إيرادات

بلغت  9مليون دوالر.
ــركــز اخلــامس فــيــلم وحل في ا
الـــســـيـــرة الـــذاتـــيـــة والـــدرامـــا
ـــوســـيــقـى (روكــيـت مــان) أو وا
(الـــــرجـل الـــــصـــــاروخ) والــــذي
يــــشــــارك في بـــطــــولــــته تـــارون
إيـجرتـون وسـتـيـفن ماكـيـنـتوش
وجــيـمي بــيل مـحــقـقــا إيـرادات
بـــــلـــــغت 8ر8 مـــــلـــــيـــــون دوالر.

الــعــصــبـي في وقت مــبــكــر قــبل
ـعــتـاد وهـذا ال رجــعـة فـيه إذا ا
كـان الـشـخص قــد بـلغ مـنـتـصف
الــعــمــر لـذلـك فـإن الــتــوصــيـات
ن بـلـغـوا الـسـتـ من ـوجـهـة  ا
العمر عـمليا ال فـائدة منها وفق

(روسيا اليوم).
واســــتــــنـــادا إلى هــــذا يــــنـــصح
األطـباء كـافـة الشـبـاب بالـتـحوّل
إلى الـغـذاء الـصـحي مـبـكـرا قدر

اإلمكان.
ووفقـا للـتقـديرات فـإن زهاء 30
ـئة من سكـان العـالم البـالغ با
سـيــعـانـون من الــوزن الـزائـد أو
ـئـةسـيـعـانون الـسـمـنة و10 بـا
مـن الـــنـــوع الـــثــــاني من مـــرض

السكري بحلول العام 2030.
فيـما كشـفت إحصـائية حـديثة -
أجـريـت في الـهــنـد - لـنــقـاب عن

مــعــانــاة مــواطن هــنــدي كل 20
ثــانــيــة من ســكـتــة دمــاغــيـة أي
ثالثة مصـاب كل دقيـقة مؤكدة
أن األعــداد تـــزداد بــشـــكل يــنــذر
ـاط بــاخلــطــر بــســبب تــغــيــر أ

احلياة.
وأوضـــــحت اإلحـــــصــــائــــيــــة أن
حــوالي 1.54 مـــلـــيـــون هـــنــدي
يتـعـرضون لـسكـتـات دماغـية كل
ـئـة عـام واألسـوأ هـو أن 90 بـا
من مــرضى الـســكـتــة الـدمــاغـيـة
يــــفــــشـــلــــون في الــــوصـــول إلى
ـناسب ـسـتـشفـى في الـوقت ا ا
مــشــيـرة إلى أن خــطــر اإلصــابـة
بالـسكـتـة الدمـاغيـة مدى احلـياة
5 بـــــــعــــــــد سن 55 هـــــــو 1 من 

للنساء و1 من 6 للرجال.
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