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ـتحـركة diarthrodial هي االكثـر انتـشارا في فـاصل ا ا
حـيث اجلـسم  ومن امـثـلـتـهـا مـفاصـل الـكتـفـ واالصـابع
تلـتـقي العـظـام بوصالت عـلى شـكل اغطـيـة ليـفـية  ويـوجد
ــفــاصل تــلك ســائل مــزلق يــعــرف بــاسم الــســائل داخل ا

الزليلي synovial fluid يحتوي على غازات منحلة .
ـفاصل يـؤدي الى ضغط كل من الـغاز والـسائل وتمـطيط ا
داخلها فيشرب الغاز والسـائل داخلها  فيشرب الغاز من

ا يسبب صوت الطقطقة …… السائل الزليلي  
كن فصل اكثر ليونة …وال  ا يخرج الغاز  يصبـح ا وحا
ـفصل ذاته مرتـ متـتالـيتـ نظرا بطبـيعـة احلال طـقطـقة ا

الن الغاز يستغرق وقتا ماب  15 الى 30 دقيقة 
تصه السائل مجددا . حتى 

فاذا شعـر أحد بـأنه بحـاجة لطـقطـقة أصـابعه حـتى يخفف
بعض الـتـوتر الـنفـسي  فـاالفضل له الـتـركيـز عـلى تنـفسه

لثالث ثانية على االقل …ويشار الى ان الطقطقة
الترتبط بـاالصابة بـالرومـاتيزم  لـكنـها قد تـضعف من قوة

قبضة االصابع مع مرور الزمن .
اذا تنمل األطراف .?

ـذل paresthesia وحتـدث بـسـبب تـسـمى هـذه احلــالـة بـا
وجود عائق لتدفق الـدم الى احد االعصاب عنـدما يتعرض
للضغط  وهـكذا فان تعـرض اي طرف من اطراف اجلسم
اليـدين اثـناء الـنـوم  علـيهـمـا يولـد احـساس الـتـنمـيل هذا .
سـتـمرة ويخـتـلف التـنـميـل هذا عن حـالـة ضغط الـعـصب ا
ويكفي تغيير وضعيـة ااجللوس كي يعود تواصل  العصب

مع الدماغ الى حالته الطبيعية .
على انه ثـمـة حـاالت يكـون الـتنـمـيل فـيهـا من احـد اعراض
ـكن مـرض هـام كـالـسـكـري او الـذئـبـة احلـمـامـيـة  وهـذا 
الــتــحــقق مــنه عــنــدمــا اليــزول االلم فـــــــورا بــعــد تــغــيــيـر

الوضعية.
رء بألم في اخلاصرة عندما يضحك كثيرا ? اذا يشعر ا
يحـدث ألم اخلـاصرة بـشـكل عام في حـالـت عـنـد الركض
طــويالً  او عـــنــد الـــضــحك  ويـــشــتـــرك الــنــشـــاطــان في

 .. diapgragm اجهادهما للحجاب احلاجز
اذ تـمـتـلئ الـرئـتـان تـمـامـا عنـد الـضـحـك مايـدفـع احلـجاب
احلـاجــز لالســفل  لــكن  الــضـحك يــشــد كـذلـك عـضالت
عدة التي تـدفع احلجاب احلـاجز  لالاعلى  فـاذا استمر ا
الـضــحك  ادى تـكـرار  الــعـمــلـيـتــ الى تـشــنج الـعــضـلـة
ــوصــول في احلــجــاب وحــدوث الم بــســبب ان الــعــصب ا

احلاجز يتصل ايضا بالكتف اليمنى . 
ـستمـر يبعث في والطريف في االمـر ان الضحك الـقوي وا
رء شعـورا بانه قـد يعاني من ازمـة قلـبية  وهـذه عالجها ا
رء تـابـــــــعـة التنـفس الـعميـق اثنـاء الضحـك واذا كان ا
يـعـد نـفــسه لـسـهـرة عـلـى بـرنـامج كـومــيـدي او جلـمـعـة مع
اصـــدقـــاء ظـــــــــــــــــرفـــاء  فـــاالفـــضل له جتـــنـب تـــنــاول
الوجـبات الـدسـمة الـتي حتـول الدم الى
ـواكـبة  عـمـلـية الـهـضم وتـزيد عـدة  ا
من تـــشـــــــــــنج عـــضــــلـــة احلـــجـــاب

احلاجز   .
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{ لـــنــدن  –وكـــاالت - عـــنـــدمـــا
ــر ســارت مــيـــغــان مــاركل في 
الــكــنـيــســة لـتــتــزوج من األمــيـر
ــاضي حــمــلت هــاري الــســبـت ا
مـعـها دول الـكـومـنـولث وعـددها
ثلة بنقش 53 دولة كل منها 
مــطــرز عـــلى طــرحــتــهــا. وقــالت
ـصـممـة كـلـيـر ويت كـيـلر وهي ا
حتــــــكي عـن ثـــــوب مــــــيــــــجـــــان
وطـرحــتـهــا (إن دوقـة ســاسـكس
اجلديـدة رحـبت بـفكـرة أن تـكون
طـرحتـهـا مصـمـمـة بحـيث يـكون
لها داللة أكبر). وقالت كيلر التي
أصبحت أول امـرأة تتولى إدارة
شؤون التـطوير واإلبداع في دار
جــيـفــانـشي الــفـرنــسـيــة لألزيـاء
ـاضي (الــطــرحــة كـانت الــعــام ا
مـحـور جـزء كـبـيـر من األحـاديث
الـتي أجـرينـاهـا مـبكـرا. حتـدثـنا

عــمـا نـريــد عـمــله فـيــمـا يــتـعـلق
ـحـاولة تـزيـيـنـها بـنـقـوش لـها

لكية هنا).  صلة با
وأضـافت (كــمـا أن أغـلـب الـعـمل
ـســتـقـبل الـذي ســتـقــوم به في ا
ســـــتــــــكـــــون لـه صــــــلـــــة بـــــدول
الكومنولث... فقلت أنا أليس من
ـــــــــــدهـش أن نـــــــــــأخــــــــــذ دول ا

الــكـــومــنــولث
الـــــــــــثـالثــــــــــة
واخلـــمـــســـ
ونـطرز عـالمة
زهرة أو نـبـتة
من كل مـــنــهــا
فــتـقــطع مــعك
ــــر رحـــــلــــة 
الــــكـــنــــيـــســـة
وقــالت كــيــلــر
(إن مــــيــــغـــان
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يـــســتــعــد اخلـــطــاط الــتــركي
محمود شاهـ لعرض (حلية
شــريــفــة) كــتــابـات فــنّــيــة عن
اإلسالم والـنــبي مـحـمـد صـلى
الــله عـلـيه وســلم) هي األكـبـر
فـي الــــعــــالـم خالل مــــعــــرض
تقيمه رئـاسة بلدية “بورصة”

شمال غربي تركيا.
ط من واحللية الـشريفة هي 
الــفن اخلـطـي نـشـأ في مــديـنـة
إسطنبول التـركية قبل نحو 3
ــــــاط قــــــرون وكـــــــان مـن األ
الـشــائـعــة لــلـخط الــعـربي ذي

النمط العثماني.
وقال شـاه إن إعـداد احللـية
الشـريفة اسـتغـرق منه حوالي
أسبوع حيث يبلغ ارتفاعها
 6أمتار وعرضها  3أمتار
وهي مـزيّـنـة بـرسـوم وزخارف

ملونة تزيد من جمالها.
ــارس حــرفــته بــطـابع وهـو 
فــــــنـي إبــــــداعي ال حــــــدود له
بــحـــروف عـــربــيـــة جـــمــيـــلــة
ـيزة تـزين جدران وبخـطوط 
أكثـر من مئـة جامع في تـركيا
بــــــالـــــتــــــوازي مع عــــــشـــــرات

عارض. ا
وتــعــرض احلــلـيــة الــشــريــفـة
أخـالق الـرســول مـحــمـد خـا
ــرسـلــ وصــفـاته مــتــخـذة ا
شــــكـل تــــصــــمــــيـم هــــنــــدسي

مزخرف.
وحتــكي احلـلــيـة عـن الـرسـول
الـكـر عـلى لـســان اخلـلـيـفـة
عـــــــلـي بـن أبي طـــــــالـب وهي
مـطابـقة لـلـنسـخة الـتي خطـها
اخلـطـاط الـعـثـمـانـي الـشـهـير

حافظ عثمان.
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وقــــال اخلــــطــــاط الـــتــــركي إن
احلـلـيـة الـشـريـفـة الـتي أعـدّها
كن هي األكبر في العالم وال 
إدخالها إلى أي مكان ويصعب

نقلها أيضًا.
األكبر في العالم

وأضـاف: خـطـطـنـا في الـبـداية
لــعــرضـهــا في جــامع أولـو في
بورصـة ولكن حـجمهـا الكـبير
حـال دون ذلك وبـعـدهـا قـررنـا
عــرضــهــا في مــتــحف الــقــرآن
الــكــر واخلط الــذي يــتــوقع

افتتاحه خالل شهر.”
وعن رحــــلــــتـه مع اخلط قــــال
ـارسـة الـفن شـاهــ إنه بـدأ 
عـــام 1991 وتـــعـــلـم عـــلى يـــد
خـطــاطــ بـارزين فـي تـركــيـا
وتـدرج وصـوال إلى عام 2005
وهـــو تــــاريخ حـــصــــوله عـــلى

إجازة في اخلط.
وأوضح أن “فن اخلـط تـــطــور
مع الـقـرآن الـكـر بـعـد نزوله
وتـدوينه وعـنـدما دون الـقرآن
اخــتـــيـــر أمـــهــر اخلـــطـــاطــ
فـــخـــطــوه بـــأجـــمل األشـــكــال
وبــأفـضـل األحـبــار. وتـابع أنه
“يقال إن القرآن نزل في مكة
ـــديــنـــة وقُـــر في مـــصــر وا

وكُتب في إسطنبول.”
ومــضى قـائال إن “الــســلــطـان
بيـازيد الـثاني الـذي جاء بـعد
الــســطــان مــحــمـد الــفــاحت في
الــدولـة الـعـثـمـانـيـة جـلب إلى
إسطنبول الشيخ حمد الله من
منطقة اماسـيا في تركيا وهو
شـــــيخ مــــخــــضـــــرم في اخلط
وبــتـــشــجـــيــعـه بــات فن اخلط
صــنــعــة مــســتـــقــلــة مــنــذ ذلك

الوقت.
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حذر خبراء أمنيون مستخدمي
مـــتــصــفح »غــوغل كــروم «من
ساللـة جـديـدة من البـرمـجـيات
كنـها سرقـة بيانات الضـارة 
البطاقـات االئتمانـية احملفوظة

تصفح. على ا
وأطــــلق اخلـــبــــراء في مـــجـــال
األمـن اإللــــــكـــــــتــــــرونـي عــــــلى
البـرنامج اخلـبيث  Vegaوهو
نــــوع مـن ساللــــة (أغــــســــطس
سـتيـلر) الـتي  اكتـشافـها في

ديسمبر 2016.
وبحسب صـحيفـة (إكسبريس)
البريطانـية فإن هذا النوع من
البرامج قادر على سرقة كلمات
سـتنـدات والـبيـانات ـرور وا ا
احلــــــــســـــــــاســــــــة مـن كــــــــروم
وفايرفوكس وسكايب وأوبرا.
ويــتم نـشــر الــبــرامج الــضـارة
 Vega Stealerمن خالل
حــمــلــة الـــبــريــد اإللـــكــتــروني
العشوائـية مستـندة إلى حيلة
خلـداع األشـخـاص وحتـفـيزهم
لـلنـقر عـليـها من خالل عـناوين

رئـيس قــسم الـعالج الـطـبــيـعي - جـامـعـة الهـاي
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ابتـدأ مرشح خـاسر دعـايته الـشخـصيـة في االنتـخابات
بالـتهكم عـلى ذكاء العـراقي مـحاوالً الظـهور في موقف
ا أطلقوه بحرقة مسيطر معيداً إليهم الـسؤال الذي طا
و لم يــجب عـــنه ســيـــاسي عــراقي واحـــد طــوال خــمس
ــرشح الـذي وراح  ا عــشـرة ســنـة وهــو مـاذا قــدمـتم? 
ـاني قبل أن يواجـه احلقيـقة  يـحتال أدمن منـصبه الـبر
ا على الـسؤال بـجمـل انشـائيـة مزوقـة  ذكّرت الـناس 
سبق أن زكّى نـفسه به في الـدورة السـابقة من دون أن
يــرى الــنـــاس مــا وُعــدوا بـه من مــشـــروع صــحي ومــاء
صالح للشـرب وكهرباء في سـاعات الذروة وفرص عمل
للشباب العاطل ومعامل معادة النتاج السكر والقماش
كمـا فعل واالسمـنت . هـكذا بـسهـولة اسـتعـرض نفـسه 
سواه متوهماً انه يخـطف أصوات الناخب الذين ازداد
الـوعـي لـديــهم أضــعــاف مـا كــانــوا عـلــيه قــبل عــقـد من

الزمن. 
ـانـيـة اجلـديـدة من اجملـربـ الـفـائـزون بـالـعـضـويـة الـبـر
سابقاً هم من طيـنة ذلك اخلاسر الكبـير ليسوا بأفضل
ـوجة جـاءت مـعـهم ألسـبـاب شتى . ذلك إنّ مـنه  لـكن ا
اني الـعـراقـيـ لم يحـصـدوا سـوى الـريح دائـمـاً من بـر

جديد أو قد .
ـقـراطي أنــاس عـاديـون ال ــانـيـون في الــعـالم الــد الـبـر
امــتـيــازات لـهـم  وال حـمــايــات هـمــهم مــتـابــعـة تــطــبـيق
القـوان واالسهـام في التشـريعات بـفاعلـية ال يشـغلون
االعالم الرسمي او اخلـاص إال في حاالت نادرة ولوقت
قصير في خبر أو صورة أو موقف من قضية اجتماعية
أو اقتصادية غالباً وليس سياسية . في ح إنّ االعالم
ائة العراقي يستهلك من طاقاته ربّما أكثر من تسع با
ـانـيـ وسـيــاسـيـ سـاقــطـ في مـنـاكـدات بـأخـبـار بــر
حزبـية وشخـصية تـستنزف الـوقت والبـلد وقد تـستنزف

الدماء أحياناً .
بـذول خلـدمة لـو سلّـط االعالم احمللي نـصف اهـتـمامـه ا
عـلى فالح عـراقي  يـكدح ويـزرع الـطمـاطة الـسيـاسـي 
وصل وآزره في حقول الـزبير بالـبصرة أو في ربيـعة با
في التضامن مع ما احتياجاته من دعم  كل يوم  لربّما
تولدت حـوافز انتـاجية وصـدّرنا الطـماطة ألوروبا ودول
اجلـوار أو عـلى األقل لــوفـرنــا مـنـهــا (الـعـتــاد الـكـافي)
لـرمي الـفـاسـدين كـلّـمـا خـرجـوا عـلـيـنـا لـيـبـيـعـوا شـرفاً

يفتقدون إليه .
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خـــــرج الــــــداعــــــيـــــة اإلسـالمي
صري عمرو خالد ليرد على ا
موجة الهجوم والسخرية التي
تـــنــاولـــته بـــقــوة بـــعــد إذاعــة
اإلعالن الذي يـروج فـيه إلحدى

شركات الدواجن. 
ـعروف واعـترف عـمـرو خالـد ا
في قــنــوات عـــربــيــة عــدة  في
بـــيــان بـــالــصـــوت والــصــورة
أذاعه عـبـر صـفـحـتـه الـرسـمـية
عــلى مــوقع (فــيـســبـوك) امس
أنه خــــانه الــــتــــعــــبـــيــــر خالل
اإلعـالن وأنـــــــــــه لــم يـــــــــــكـن
يــقـصـد أبـدا أن يـسـتـغل الـدين
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ـؤرخ { واشــنـطن-أ ف ب)  –تــوفي ا
االمـيـركي بـرنـار لـويس خـبـيـر الـشؤون
ـواقف اخلالفـية االسالمـيـة وصـاحب ا
الـسـبت عن عـمـر نـاهـز مـئـة عـام وعام
بــحـسب مــا نـقــلت صـحــيـفــة واشـنـطن
بوست.وبـرنـار لويس من مـوالـيد لـندن
مــارس الــتــدريس لــســـنــ طــويــلــة في
جامـعة برنـستـون في والية نـيوجرسي
وكان من اشد مؤيدي اسـرائيل ومقربا

جداالت حادة بسبب مواقفه اخلالفية.
فقد رفض وصف اجملازر التي ارتكبها
الـعــثـمـانـيــون بـحق االرمن عـام 1915
بـاالبادة واعـتـبـر ان نظـريـة االبادة هي

(الصيغة االرمنية) للتاريخ.
ومـن ابـرز كــتــبه الــعــديــدة (الـعــرب في
الـــــــــتــــــــاريـخ) و(االسـالم فـي ازمــــــــة)
و(االسالم والــعــلـــمــانــيـــة) و(اخلــطــاب

السياسي لالسالم).

. وفي من احملافـظـ اجلدد االمـيركـي
مقـابلة اجـرتها مـعه صحـيفة (كـرونيكل
اوف هـايـر ايـدوكـايـشن) الـعـام 2012
قــال لـويـس (الـبــعض يـعــتـبــرني نـابــغـة
عــظــيـــمــا والــبــعض االخـــر شــيــطــانــا

مجسدا).
وبقدر ما كـان للويس تأثـير على اجيال
ــــتــــخـــــصــــصــــ فـي الــــشــــؤون مـن ا
االسالمـيـة فـانه كـان ايـضـا في صـلب
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{  حـضـرموت  –وكـاالت - نظم
وقف الـديانة التـركي مأدبة إفطار
لـ500 صـــائم فـي مــديـــنـــة تــر
الــتــابــعــة حملــافــظــة حــضــرمــوت
ــــديــــر شــــرقـي الــــيـــــمن.وقـــــال ا
ـنـية الـتـنـفـيذي جلـمـعـيـة خيـريـة 
غـيـر حـكـومـيـة مـنـفـذة لـلـمـشـروع
مــــنـــيــــر صـــالـح عـــبــــد هـــود إن
(اجلــمــعــيــة أقــامت الــيــوم األحـد
بـتـمـويل من وقف الـديانـة الـتركي
مـأدبة إفـطار لـ 500صائم داخل
مـنــطـقـة الـفـجـيــر في مـديـنـة تـر
الــــــــتــــــــابــــــــعــــــــة حملــــــــافــــــــظـــــــة
شروع حـضرمـوت".وأوضح أن ا
يــأتـي ضــمن خــطـــة تــشــمل عــدة
ــنــيــة خالل شــهـر مــحــافــظــات 
رمـضان).ووجه عـبد هـود الشـكر
لـوقف الـديانـة الـتركي عـلى دعمه
ـتواصل لليـمن من أجل تخفيف ا
عيـشية الصـعبة التي األوضـاع ا

تعاني منها البالد.
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اإلنترنت).

ويـحـتـوي البـريـد علـى مسـتـند
يــسـمى (brief.doc) يـحــتـوي
على وحـدات ضـارة تعـمل على

Vega Stealer. حتميل الـ
وقـــال بــــاحــــثــــون في شــــركـــة
(بــروف بــويــنت) لـلــصــحــيــفـة
ــســـتــنــد الــبـــريــطــانـــيــة إن ا
ستـخدم يعـتمد ذات الـطريقة ا
الـتي تـسـتـخــدمـهـا بـرمـجـيـات
(طـروادة) الــضـارة لــلـحــصـول

صرفية. على البيانات ا
ـجـرد أن يـصـيب الـبـرنـامج و
اخلبيث جهاز الـكمبيوتر فإنه
يبدأ بـسرقة البيـانات ويبحث
في سـطح مـكـتب الـضـحـية عن
إعـدادات مـلــفـات مـخـتــلـفـة ثم
يــرسـل الــبـــرامج الـــضــارة عن
بـعـد. وأضـافت بـروف بـويـنت:
Vega (عـــــــلـى الـــــــرغـم من أن 
 Stealerليس أكثر البرمجيات
اخلبيثة تعقيدا إال أنه يوضح
مـرونـة الـبـرمـجـيـات اخلـبـيـثة

لتحقيق أهداف إجرامية).

نتج محدد. من أجل الترويج 
وقـــــال: (لن أعـــــطي مـــــبــــررات
وأقــول إن هــذه الــشــركــة وقف
خيري يعنى كل شـغلها عبارة
عـن أعـــمــال خـــيـــريـــة ومـــوجه
لألعـمال اخلـيريـة وال أقول إن
كالمي اجـتــز من مـكـانه ألني
أحتــــمل اخلــــطــــأ كـــامـال وأنـــا
ـسـؤول عنه). واخـتـتم عـمرو ا
خـالـد بـيـانه بــتـوجـيه الـشـكـر
لكل من دافع عـنه وأحس الظن
به. وقال: (في الواقع أنا ظللت
ــدة  20عـــامـــا والــتي أعـــمل 
شـــهــــدت إجنـــازات وأخـــطـــاء
ألنــني بـــشــر أصـــيب وأخــطئ

والـلـه أعـلم بـنـيـتي الـلـهم إني
أشكـو إليك ضعف قـوتي وقلة
حـيـلـتي وهـواني عـلـى الـناس
لـكــنـني أشـكـر كل الـنـاس الـتي
ردت غـــيـــبـــتـي ودافـــعت عـــني

وأحسنت الظن بي).
وظــهــر عـمــرو خــالـد في إعالن
رمضاني يـروج إلحدى شركات
ـتابـعون أن الـدجاج واعـتبـر ا
عــمــرو خــالــد يــروج لــلــشــركـة
خــالـطـا بـ مــا هـو ديـني ومـا

هو جتاري.
وربـط عـمـرو خـالــد بـ صـحـة
الـصيـام وتـناول الـدجـاج الذي

يروج له في اإلعالن.

أحــبت فـكــرة أن تــسـيــر كل هـذه
راسم). الدول معها أثناء ا

اضي تولى هاري  وفي الشهر ا
الـــــذي أصــــبح زوجـــــهــــا أعــــلى
منـصب له حتى اآلن وهـو سفـير
الــشــبـاب إلى دول الــكــومــنـولث
وعددها 53 دولة يجمعها تاريخ

مشترك.


