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ذكـرت وسـائل إعـالم مـحـلـيـة في
الــــبـــرازيل أمـس أن مـــعـــاجلـــا
روحـانـيـا تــتـهـمه أكـثـر من 300
امــرأة بـاعــتــداءات جـنــسـيــة قـد
سلم نفـسه للـشرطة بـعد يوم من
اعـــتــبــاره هـــاربــا من الـــعــدالــة.
ـــــــواقع وأوضـــــــحـت بـــــــعـض ا
اإلخبـاريـة أن جواو تـيشـيرا دي
فـاريــا الـذي ذاع صـيـتـه بـعـدمـا
أذاعت اإلعـالمــيـــة األمـــريــكـــيــة
أوبـــرا ويـــنـــفـــري تـــقـــريـــرا عن
أسـالــيـبه الــعالجــيـة عـام 2013
اسـتــسـلم لــلـسـلــطـات في طـريق

نطقة أبادغانيا. سريع 
وكــــــان قــــــاض أصـــــدر فـي وقت
ســـابق أمـــر اعـــتـــقــال بـــحق دي
فاريـا وأمهـله حتى ظـهر الـسبت
لـتـسـلـيـم نـفـسه وبـعـدمـا أحـجم
ــوعــد عن تـــســلــيـم نــفــسـه في ا
احملــدد أعــلــنت الــســلــطــات أنه
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ليـست الـرحالت اجلويـة مريـحة
دائمـاً فـعادة مـا تـصبـح الرحـلة
اجلوية غير مـريحة إذا كان أحد
ــســافـريـن يــفــتــقــر لــلــنــظــافـة ا

وتصدر منه رائحة كريهة.
كـشـفت مـضـيـفـة الـطـيـران سـارة
ســتـيــجــار الـتـي تـعــمل لــصـالح
شــركـة فاليــر تـوك حــيـلــة ذكـيـة
لـلـتـخـلص من الـروائح الـكـريـهة
عــلى مـ الــطــائـرة تــتــمـثل في
اصطحاب كمـية من القهوة التي
تتميز برائحتها الزكية. وتنصح
ســـارة بــاصـــطــحـــاب عــبــوة أو
كــيس من الـقــهـوة وفــتـحــهـا في
ـكـان الذي تـفـوح مـنه الـرائـحة ا

الــكــريــهــة ألن رائــحــة الــقــهــوة
فــواحــة وتــغـــطي عــلى الــروائح
الــكــريــهـة. كــمــا نــصــحت سـارة
مـــضـــيـــفـــات الـــطـــيـــران بـــنـــقل

الــــشـــخـص الـــذي تـــصــــدر مـــنه
الــرائــحــة إلى مـقــعــد بــعــيـد عن
الركاب بـطريقـة لطيـفة وأشارت
إلى إمكـانيـة قـيام طـاقم الطـائرة

بــالـطــلب من الــشـخص مــغـادرة
الطـائرة إذا كانت رائـحته سـيئة
لـلـغايـة وفق مـا نـقـلت صـحـيـفة

ديلي ستار البريطانية. 
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هنـاك  مرحـلة أخـرى  من عـهد سـوري جديـد على االرض
ولــيس فـي اخملــيالت  يـــرسم مالمـــحه تـــدشــ الـــرئــيس
السـوداني عمـر حـسن البـشيـر ألول زيـارة يقـوم بهـا زعيم
عـربـي الى دمـشـق مـنــذ انــدالع االزمـة الــســوريـة في آذار

.2011
رحلة االولى في جناح رحلـة الثانية بعـد ا  لعل هذه هي ا
دمشق في توظيف التـحالفات الدولـية واالقليمـية لصاحلها
ــعـارضـة الــسـوريـة في اغــلـبـهـا  السـيـمــا حـ  ظـهـرت ا
تـتـحـرك بـحـسـب اجـنـدات خـارجـيـة اشــتـغل فـيـهـا الـدوالر
عارضـون قبل أن يـصلوا الى االمريكي بـقوة حـتى فسـد ا
ـركزية السلـطة فكـيف لو وصلـوها وال نـغفل انّ السـلطة ا

تضاربة . عارضات ا استطاعت ان تفيد من خليط ا
ــنــقــسم في أزمــته في اجلــانب اآلخــر يــبــدو انّ اخلـلــيج ا
ستمرة ماب حرب اليـمن واخلصومة مع قطر  سيكون ا
في مـــوقف انـــعــزالـي إذا لم يـــلــجـــأ الى تـــرمـــيم الـــعالقــة
ـتـصـدعـة مع سـوريـا بـغـض الـنـظـر عن عـمـلـيـة االصالح ا
السياسي التي تـرعاها بعض الـتفاهمات الـدولية وال يبدو
نـطق الـسيـاسي انّ اقطـاب اخلـليج لـهم مـصلـحة في من ا
االشـتـراك فـيهـا  لـذلك يـبـدو مـوقـفـهم مـهـلـهالً من دمـشق
يزان الدولي بفعل القوة الروسية اجلبارة. اآلن بعد تغيّر ا
ـعـادلـة بـفـعل الـتـحالف دمشـق بقـيت الـرقم االصـعب في ا
الدولي الروسي االيـراني واالقليـمي أيضاً من جـهة وبفعل
قدرتـهـا عـلى اللـعب عـلى حـبال الـصـراعـات التي افـرزتـها

أنواع الفصائل الدينية واالثنية
 الـتي ال تـزال تــقـتـطع مـن االرض الـسـوريــة بـلـدات وقـرى
للـتـحرك عـبـرها قـريـباً من قـوات امـريكـيـة على االرض في

شمال سوريا فضالً عن اجليش التركي .
دمشق مدعوة الى انفتـاح سياسي لتغـطية الوضع اجلديد
ـيـزان الــدولي  واخلـروج من الـقـوالب عـلى االرض وفي ا

ة التي ال تخدم سوريا في كل االحوال . القد
ليس هناك امـكانية مـطلقاً أن تـدفع سوريا ثمـناً جديداً من
دم ابنـائـها مـهـما كـانت االسـباب واخلالفـات الـسيـاسـية 
ـسـتـبـعــد أن يـعـيـد الــعـرب الـتـدخل في كـمـا انه بـات مـن ا
الـشـأن الــسـوري مـجـدداً  ألنّ أبــوابـهم الـزجــاجـيـة بـدأت

تُرشَق باحلجارة .
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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

رعب جلـمال خـاشقـجي ستـنتهي ـوت ا ال يبدو أن قـصة ا
قـريــبـاً  وســتـتم اإلجــابـة عـن كل األسـئــلـة الــتي سـوّرتــهـا
ورافـقتـهـا  مـنـذ أن وقـعت الـواقـعـة في الـثانـي من تـشرين

األول البائد .
دعـائـيـاً وسـيـاســيـاً وحـتى اقـتـصـاديــاً  ظـلت تـلك الـقـصـة
ثـيـرة لإلشـمئـزاز واخلـوف  تـدور حول شـبـهـة واحدة ال ا
ملكة ثانية وال ثالثة لها  وهي أن الفاعل هو دولة اسمها ا
العـربيـة الـسعـوديـة  وأن أمر الـقتـل قد صـدر عن شخص
ملكة واحد اسمه محمد بن سلمان  وعـمله هو ولي عهد ا

ورجلها القوي حتى اآلن .
ـة فـوق أرضـهــا  ظـلت تـتـعـامل تـركـيـا الـتي وقــعت اجلـر
ـريح) الـذي يـضرب ويـيـنـتـظر معـهـا بـاسـلـوب (التـقـسـيط ا
حصاد الضـربة  وبعد أن تـقوم السعـودية الضعـيفة وغير
رافعة  بـتسديد فواتـير األسئلة القادرة على احملاجـجة وا
رميـة فوق طـاولتـها من قـبل األتراك واألمـريكـان على حد ا
سواء  تبدأ مـرحلة جديـدة وأسئلـة أخرى  لها صـلة قوية
بــاحلـــلب وبــشـــكل الــعـالقــة الــقـــائــمـــة الــيــوم بـــ الــتــرك

والسعودي وهكذا دواليك ودواليها .
في هـذا الــبـاب الــذي سـيــظل مـفــتـوحـاً طــويالً  اشـتــغـلت
أشــرس وأخــبث وســائل الــدعــايــة واإلعالم  عــلى إخــفــاء
فترض  واألسئلة الضخمة التي تتصل به الدور التركي ا
قـتل منـذ دقائقه األولى   ومنهـا أن تركـيا كـانت علمت بـا
وأن مخـابراتـها كـانت تغـطي كل مبـنى قنـصلـية الـسعـودية
وبـيت قنـصـلـهـا بـاسـطـنبـول  وان لـديـهـا كل مـشـهـد الـفلم
الـذي يــبــدو انه قــد صـنع بــعــنــايـة  بل أن األتــراك كــانـوا
اسـقـطـوا أنـفـســهم في اكـثـر من مـحــطـة من مـحـطـات هـذه
الواقعـة في بئر الـشبهـة  عنـدما سربت جـرائد قريـبة جداً
من الـرئــيس أردوغــان  صــورة خـبــريــة تـقــول ان األتـراك
ـؤامــرة حـتى قــبل وصـول ودخـول كـانـوا يــعـلــمـون بـتــلك ا
اجملني عليه الى بطن الـقنصليـة  وفي هذا احلد اخلطير 
لم يتحـدث أحد ال في تـركيـا وال في أمريـكا وال في أوربا 
تفرج وقف ا عن السبب احلقيقي الذي جعل تركيا تقف 
ـنع خـاشقـجي من الـدخـول الى الـقصّـابـخـانة  وال تقـوم 
ـغادرة فـريق اإلغـتـيال الـكـبـير بـسـهـولة وتالـيـاً سـماحـهـا 
ـملـكة ويسـر  تبـعه مـغادرة الـشاهـد األعظم وهـو قـنصل ا

لدى الباب العثماني .
صــار واضــــحـــاً جـــــــداً اآلن أن الـــرئــــــــيـس رجب كــان
ـوقـعــــــــة الفـاجـعـة مـنذ حلـظـاتـهـا األولى  لـكنه يعـرف بـا
مـلـكة  فضل الـسـكـوت وتقـــــسـيط الـكشـف وجلـد ظـهـر ا
حـتى وصل الــيـوم الـى مـرحــلـة تـبــدو نـهــائـيــة جـداً  وهي
مرحـلـة الـقـول الفـصـــــل واخلـبـر الـيقـ  لـكن بـعـد مرور
أزيـــد مـن شــــــــــهــــرين ونـــصـف الـــشــــهـــر عــــلى حـــدوث

صيبة!!! ا
سنـجرب اآلن فـكرة أن واقعـة جمـال خاشـقجي كـانت ثأراً
وفخاً تركياً كبيراً نصب لـلسعودي الذين أغرقوا أنفسهم
ستنـقعات فائـضة لم يحسـبوا نتائـجها جيـداً  ومنها أن
ملـكة ودوالً عـربية أخـرى حتت عبـاءتها االقـتصـادية على ا
ـسلـمـ في قـائـمة األقل  كانـت وضعت حـركـة األخـوان ا
اإلرهـــاب  وهــذا مـــعـــنـــاه بـــالــعـــربي
الــفـــصــيـح أنــهـــا تــعـــتـــبــر الـــرئــيس
االخــواني رجـب ارهــابـــيــاً  فـــكــيف
تـطـلب مـنه الـيـوم الـسـكـوت ونـسـيـان

تلك الصفعة ?!

تبـدأ العـامالت الـزراعيـات قطف
األزهـار الـبنـفـسـجـية وتـرتـيـبـها
بــــعـــنـــايــــة في سالل قــــصب مع
الـــســاعـــات األولى لـــلــفـــجــر ثم
تـســتـخــرج اخلـصـالت احلـمـراء
لتصف فوق طـاولة في بهو بيت
الصق حلقل حلسن (51 سنة) ا
زعــفـــران في انــتـــظــار أن جتف
قــبل أن تــســلـك طــريــقــهــا نــحـو
الـتــسـويق. حــول هـذه الــطـاولـة
جتــلس ســائــحـتــان آتــيــتـان من
بلجيـكا بعدما شـاركتا العامالت
الزراعيات في عـملية اجلني. في
بـلــجـيـكـا تـشــتـري سـارة الـغـرام
الـواحـد من الـزعـفـران بـ5 يورو
(غـــيــــر أنــــني لــــست مــــتــــأكـــدة
ــا إذا كـان أصـيال بـالــضـرورة 
فــعـال أم ال هــنــا نـــحن واثــقــون
بـأنه زعــفـران أصـيـل). وتـضـيف
والـدتـهـا أودي (75 سـنـة) الـتي

تـعودت اسـتـعمـال الـزعـفران في
إعـــــداد طـــــبق مـــــحـــــلـي بــــاألرز
واحلـلــيب (هــذه جتـربــة خـاصـة
بـالـنـســبـة الي كـنت أعـرف فـقط
ـغـلف في الـعلب ولم الـزعفـران ا
يــــــســـــــبـق أن رأيت احلـــــــقــــــول

واألزهار).   
ـغربي يـتركـز إنـتـاج الزعـفـران ا
ـئــة في تـالـوين بـنـسـبـة  90 بـا
وجارتها تازناخت حيث تتوافر
ظروف مناخية خاصة جتمع في
الوقت نفسه بـ حرارة الصيف
وبرودة الشتـاء ورطوبته فضال
عن ارتفاعـها حوالى  1500متر
عن سطح الـبحـر. يزيح إبـراهيم
(52 ســنـــة) بــرفق أوراق نـــبــتــة
قطـفهـا من حقـله لتـبرز خصالت
الـــزعـــفــــران األحـــمــــر ويـــشـــرح
ـتعددة بحـماسـة استعـماالتـها ا
(في الـــــطــــبخ ولـــــعالج الـــــبــــرد

ـغـرب) - (أ ف ب): { تـالـوين (ا
يــفـــاخــر ابــراهــيم بــأن زعــفــران
تـالـوين (هــو األفـضل في الـعـالم
بــحـسب اخلــبـراء) لــكــنه يـأسف
النـــتــشـــار أنــواع (مــغـــشــوشــة)
تـنـتــحل الـتـسـمــيـة الـعـائـدة الى
ـنــطـقــة الـواقــعـة جــنـوب هــذه ا
ـــلـــقـــبـــة عـــاصـــمـــة ـــغـــرب وا ا

الزعفران (احلر). 
يـوصف هـذا الـنـوع من الـتـوابل
بـ(الــذهب األحـمــر) بــسـبب غالء
سعره نظرا لندرته واستعماالته
ـــتــعــددة مـــا يــجــعـــله عــرضــة ا
لــلـتــزيــيف. وحلـمــايــة (سـمــعـة)
الـزعـفران احملـلي أحـدثت عـالمة
ـنـشـأ حتـتـكر تـسـمـيـة محـمـيـة ا
مـنـحهـا (دار الـزعـفـران). شـهادة
ـعـايـيـر ـنــتـوج  عـلى مــطـابـقـة ا
اجلـــودة الـــتي تـــمــيـــز زعـــفــران

تالوين. 

واألوجـاع مـخـلـوطـة بـالـشاي أو
احلـــلـــيب وحـــتى لـــصــنـع مــواد
الــتـجــمــيل). في طــريـقــهـا نــحـو
ـغـرب أو ـتـاجـر داخل ا رفـوف ا
خـــــارجه تــــــخـــــضـع خـــــصالت
الـزعـفران الخـتـبـارات تـقـنـية في
ــقـر (دار الــزعــفـران) مــخــتـبــر 
وهي مـــــجــــــمـــــوعـــــة ذات نـــــفع
تـعـاونـيـة اقـتــصـادي تـضم  25 
يـــقـع مــــقــــرهـــا وسـط الــــشـــارع
الرئيسي لبلدة تالوين.  ويسعى
ـــــزارعـــــون مـن خـالل نـــــظـــــام ا
الـتـعـاونـيـات إلى ضـمان هـامش
ربح أكــــبـــــر بــــعــــدمــــا كــــانــــوا
مــضــطــرين لــبــيع مــحــصــولــهم
بــأسـعــار مـنــخـفــضـة يــفـرضــهـا
سمـاسرة يـتـحكـمون في الـسوق

احمللية. 
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تنتـجهـا بكتـريا األمعـاء وتسبب
تــلف خاليـا اجلــهــاز الـهــضـمي
لذلك فإن تـناول حفـنة من اجلوز
يــــومــــيـــاً يــــخــــفّـض عــــدد هـــذه
الــبـــكـــتـــريــا كـــمـــا أن األلـــيــاف
الـغــذائـيـة لــلـجـوز تـعــتـبـر غـذاءً
ــفــيــدة في جــيــداً لــلــبــكــتــريــا ا
األمـــعــــاء وتــــكــــاثــــرهـــا يــــزيح
الـبـكـتـيريـا الـسـيـئـة مـا يـسـاعد
عــــلى حتـــســـ صـــحـــة الـــقـــلب

ــــعــــدة واألمـــعــــاء بــــحـــسب وا
العلـماء. وبحـسب موقع (روسيا
الـــيــوم) فــقــد بــيـــنت حــســابــات
العلـماء أن تناول 30 غراماً من
بـكر ـوت ا نع ا اجلوز يـوميـاً 
بـسبب أمـراض الـقـلب واألوعـية
ـئـة. كـما الـدمويـة بـنـسـبة 55با
ـوت بــأمـراض يــخـفض خــطــر ا
ـا فــيــهــا ســرطـان الــســرطــان 

ئة. األمعاء بنسبة 45 با
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ــنع تــنــاول حــفــنـة مـن اجلـوز
يـــومــيــاً تــطـــور أمــراض الــقــلب
وســـــرطــــان األمــــعــــاء وفق مــــا
أظــهــرت نـتــائج دراســة عـلــمــيـة
لـــعـــلـــمــــاء جـــامـــعـــة إلـــيـــنـــوي
األمريكـية.وأشار الـعلماء إلى أن
هـذا الــتـأثـيــر اإليـجـابـي لـلـجـوز
يــظــهــر بــعـد تــنــاوله مــدة ســتـة
أســـابـــيـع مـــتـــتـــالــــيـــة.ويـــقـــول
الـباحـثـون: إن (تنـاول حـفـنة من
اجلوز يوميـاً خالل ستة أسابيع
يــــؤدي إلى انـــخـــفـــاض كـــمـــيـــة
األحمـاض الصـفـراوية الـثانـوية
التي ينتجـها اجلسم في األمعاء
ولــيـس في الــكــبــد كــاألحــمــاض
األســاسـيــة.. وقــد بـيــنت نــتـائج
دراســات ســابــقــة أن األحــمـاض
الــصـفــراويــة الـثــانــويـة تــرتـبط
بـزيـادة خطـر اإلصـابـة بـسـرطان
ـذكـورة األمـعــاء). واألحـمــاض ا
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هارب. وجـذب دي فـاريا اهـتـمام
آالف الـــبـــرازيـــلـــيــ واألجـــانب
ــركــزه لـلــعالج الــروحــاني في
منـطقـة أبادغـانيا.  ونـفي الرجل
الــتـــهم اخلــمــيـس عــنــدمــا زار

مــــركـــــزه وحتــــدث حلـــــشــــد من
ــوكل أتــبـــاعه وقــال احملـــامي ا
بــالـــدفــاع عــنـه الــســبت إن دي
فـاريــا سـيـســلم نـفـسـه وسـيـقـدم
. وقـد يـواجه دي طـعــنـا االثـنــ

فـــــاريــــا (76 عــــامـــــا) تــــهـــــمــــة
االغتـصاب الـتي تـصل عقـوبتـها
إلى السجن 10 أعوام وقد تزيد
إلى 15 عــامــا فـي حــالــة إدانــته

باغتصاب شخص ضعيف.

{ كــــوبــــنــــهــــاجن - وكــــاالت -
منحت مؤسسة خـيرية أسستها
شـركـة لـيـجـو لـصـنـاعـة األلـعاب
هـبــة قـدرهــا مـئــة مـلــيـون دوالر
لـــلــمـــؤســســـة صــاحـــبــة فـــكــرة
مـسـلـسل الـعرائس الـتـلـفـزيوني
الــــشــــهــــيــــر (شـــارع ســــمــــسم)
(ســـيــســـامي ســـتــريت) بـــهــدف
تــوزيع ألــعـاب تــعــلــيـمــيــة عـلى
األطـفـال الالجـئـ جـراء احلرب
الـــــــــــــســــــــــــوريـــــــــــــة وأزمــــــــــــة
الــروهــيــنـجــا.وقــالت مــؤســسـة
ليـجو ( إن األطـفال سـيحـصلون
عـلى بــعض الـقـصص واأللـعـاب
والـفـيـديـوهـات واألحـاجي الـتي
تــتـــنـــاول عـــرائس ســـيـــســـامي
ـعــروفـة).وقــال جـون سـتــريت ا
جــودوين الــرئــيس الــتــنــفــيـذي
لــلـمــؤسـســة (بـتــوفـيــر األلـعـاب
الـتـعـلـيـمـيـة لألطـفـال فـي حاالت
ــكـنــنـا الــتـخــفـيف من األزمـة 
ـــدمـــرة بـــعـــيـــدة األمــد اآلثـــار ا
لـــــــلــــــنـــــــزوح والــــــصـــــــدمــــــات
النفـسية).وتـملك مؤسسـة ليجو
ئة من شركة ليجو  25با
ـصــنـعـة لـأللـعـاب ــركـيــة ا الـد
وأنـشأتـها الـعائـلة الـتي أسست
الــشــركــة. وســتــعــمل مــؤســسـة
سيسامي مع منظمات من بينها
مــــنــــظــــمـــــة بــــراك ومــــقــــرهــــا
بــــنـــــجالدش لـــــلــــوصـــــول إلى
ـتــضـررين من أزمـتي األطــفـال ا

سوريا والروهينجا.
تحدة (إن وتقول وكاالت األ ا
مــــا يــــربــــو عــــلى  700ألف من
سـلمـ هربوا من الروهـينـجا ا
ـار حــمــلـة عــســكـريــة في مــيــا
ـاضي. وقـدرت جمـاعات الـعام ا
معنية بحقوق اإلنسان ونشطاء
من الروهـينـجا أن اآلالف راحوا

ضحية احلملة).

…dzUD « w  WN¹dJ « W×z«d « WNł«u* …uNI «

r LÝ Ÿ—Uý l  ÊËUF²ð »UF ú  W dý

5¾łö « ‰UHÞ√ œUFÝù

ÊU e « ≠ sDMý«Ë

أثــبــتت دراسـات طــبــيــة عـدة أن
اجلـلـوس عـلى محـفـظـة مـتـخـمة
بـالــبـطــاقـات واألوراق والــنـقـود
يـزيـد من الـضـغط عـلى أعـصـاب
ــتــصــلــة بـدروهــا في الــفــخــذ ا
مـنــطـقـة أسـفل الــظـهـر وهـو مـا
يـفـسـر الـكـثيـر من اآلالم فـي هذه

نطقة بالتحديد. ا
 وحـــــــذّر أطـــــــبـــــــاء مـن أن األلم
ـتــد إلى أسـفل الـشــائع الــذي 
الفخذ أيضا ويصيب الكثير من
ن تــتــطــلب أعــمـالــهم الــنــاس 
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اجلـلــوس لـفــتـرات طـويــلـة عـلى
الكـرسي ناجم عن الـضغط على
الــعــصـب الــوركي وفق مــا ذكــر
مـــــوقع "هـــــيـــــلـث ســـــنـــــتــــرال".
وأوضـحت مـجـلـة "نـيـو إجنالنـد
للطب" أن الـضغط عـلى أعصاب
الـورك نـتـيـجـة وجـود احملـفـظة
مـن شـــأنه أن يــــنـــشــــر األلم إلى
أعلى وأسفل منطقة الورك وهو
مـا يــسـبب الـشـدّ الــعـضـلي لـدى
كثـيـرين. وأشـارت اجملـلة إلى أن
احــــدى الـــدراســــات أثــــبـــتت أن
اجللوس مع احملـفظة في اجليب

اخلـلـفي في وضع غـيـر صـحيح
كـان له آثـار صحـيـة كـبـيـرة على

شارك في الدراسة. نصف ا
وتـزداد مـخــاطـر وضع احملـفـظـة
في اجلــيب اخلــلــفي واجلــلـوس
عــلــيــهـا مـع زيـادة وزن اجلــسم
بـاإلضـافـة إلى انـتـفـاخ احملـفـظـة
ــا يــجــعل إلى درجــة كــبــيــرة 
اجلــلـوس مـخــتال بــشـكل كــبـيـر
ويجعل األلم سريعا ومضاعفا.
وينصح األطبـاء بوضع احملفظة
فـي اجلـــــيـب األمـــــامي أثـــــنـــــاء

اجللوس على األقل.


