
   �أف��ادت �لر�بط��ة �لأملاني��ة للعم��ود �لفقري �أن 
هناك �لعديد من �لأ�س��باب �لتي توؤدي �إىل ظهور 

�آلم �لظهر. 
ومن �أهم �لأ�سباب:

�جللو���س لف��ر�ت طويل��ة ق��د يوؤدي عل��ى �ملدى 
�لطوي��ل �إىل �لتحمي��ل غ��ر �ملائ��م للع�س��ات، 
كم��ا �أن��ه يت�سب��ب يف توت��ر �لع�س��ات وظه��ور 

�آلم. وللتغلب على ه��ذه �مل�سكلة �أو�ست �لر�بطة 
�لأملاني��ة مبمار�سة بع���س �لأن�سط��ة �لرفيهية 
�أن��و�ع �لريا�س��ة مث��ل  �أو بع���س  مث��ل �مل�س��ي 
�لبيات���س �أو �ليوغ��ا. قل��ة �حلرك��ة تت�سب��ب يف 
تر�خي �لع�سات وعدم �إم��د�د �لأقر��س �لفقرية 
باملاء و�ملو�د �لغذ�ئية �لكافية. وتعترب �ل�سباحة 
و�جل��ري من �سم��ن �لريا�س��ات �ملنا�سب��ة �لتي 

ت�ساع��د على جتنب �آلم �لظهر. زيادة �لوزن توؤثر 
يف �ملق��ام �لأول على �لأقر����س �لفقرية، و�لتي 
تعم��ل كممت���س لل�سدمات ب��ن فق��ر�ت �لظهر. 
ولذل��ك ينبغي على �لأ�سخا�س �لذين يعانون من 
�ل�سمن��ة �حلر���س على �إنقا�س �ل��وزن من خال 
�تباع نظ��ام غذ�ئي �سحي ومت��و�زن و�ملو�ظبة 
عل��ى ممار�سة �لتمارين �لريا�سي��ة.  �لإجهاد قد 
ي��وؤدي �إىل توتر �لع�سات، لذلك ن�سحت �لر�بطة 
�لأملاني��ة بتخفيف �ل�سغ��ط و�لتوتر �لنف�سي قدر 
�لإم��كان، ولكن م��ع �لعمل عل��ى تقوية ع�سات 
�لظهر. �لأحم��ال �لثقيلة متثل م�سكلة خا�سة يف 
حال �سعف �لع�سات، و�لتي تت�سبب يف �لغالب 
يف �آلم مفاجئ��ة يف �لظهر، ولذلك ن�سح �لأطباء 
وتوزي��ع  �لظه��ر  حقائ��ب  با�ستخ��د�م  �لأمل��ان 
�لأحم��ال قدر �لإمكان. وعند �ل�رش�ء يف�سل �رش�ء 
حقيبت��ن �سغرتن بدًل من و�حدة كبرة، ومن 
�لأمور �لهامة �لأخرى ثني �لركبة بدًل من �لظهر 

عند رفع �حلقائب.
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م��ددت جامع��ة �ل�سورب��ون �لفرن�سي��ة �رش�كتها م��ع دولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 10 �سنو�ت �إ�سافية بعد �أقل من 
�سهر على �حتفالها مبرور �أول 10 �سنو�ت على فتح �أبو�ب 

حرمها يف مدينة �أبوظبي.
ووق��ع �لتف��اق، ، بح�سور وزي��ري �خلارجي��ة �لإمار�تي، 
عبد�هلل بن ز�يد �آل نهي��ان، و�لفرن�سي جان مارك �أيرولت، 
�ل��ذي كان ير�ف��ق �لرئي�س فرن�سو� هولن��د يف زيارته �إىل 

�لعا�سمة �لإمار�تية.             
و�أو�سح رئي�س جامعة �ل�سورب��ون، بارتيليمي جوبر، يف 
�لبي��ان �أن جتدي��د عق��د �ل�رش�كة ي�سمح بتطوي��ر "�ملناهج 
�لت��ي تتما�س��ى مع �ل�س��وق �لفرن�س��ي وتتنا�س��ب �أي�سا مع 

�لديناميكية �لقت�سادية و�لثقافية" يف منطقة �خلليج   
وتاأ�س�س��ت جامع��ة �ل�سوربون يف �أبوظبي ع��ام 2006، �إذ 
تخ��رج منه��ا 600 طال��ب �إمار�ت��ي، فيما ت�س��م �جلامعة 

حاليا 900 طالب من 77 جن�سية.

كاريكاتير

هذه الزاوية لرصد اهم القضايا 
والتعليقات التي يتندر بها العراقيون 

عبر مواقع التواصل االجتماعي 

قالوا في صفحاتهم:

ح�سن ح�سني 
ق��ر�أت ق�سة ق�سرة للكاتب��ة �ملبدعة فوز �لكابي 

من على موقعها بعنو�ن .. �رشيكة حياتي
وكان��ت غاية يف �جلم��ال و�لروعة ومب��ا �ين �حب 
تل��ك �لنثى �جلميل��ة �ل�سغ��رة �لت��ي طردتها من 
بيتها وبانفعال �سديد مم��ا �ثر على نف�سية زوجها 
حبيبه��ا .. حاولت �ن �كتب جو�ب��ا لق�ستها و�منح 
�لبطل��ة تل��ك �مل��ر�أة �لغا�سب��ة �سيء م��ن �ل�سرب و 
�لتحم��ل و�لعودة ملر�جع��ة �لذ�ت وتغي��ر موقفها 
وطريق��ة تعامله��ا م��ع تل��ك �لنثى �ل�سغ��رة و�ن 
تبع��د �لغرة عنها ول��و قليا..و�لكارثة �نها تعرف 
�ن زوجه��ا يحبه��ا ج��د� ول ي�سم��ح لي �نث��ى �ن 

ت�ساركها ذ�ك �حلب �ليكم ق�ستها 
. �رشيك��ة حياتي و زوجتي وق�ستي كجو�ب لها  مل 

تعد �رشيكته
كي��ف يل ن�سي��ان ذل��ك �لي��وم �ل��ذي بفع��ل زخات 
مطر هطلت عند �لفج��ر ،وثمَة حطب م�ستعل ي�سدر 
�يقاع��ا مث��ل حلن مل يكتمل لأغني��ة ع�سق .. قطعها 
�س��وت �لباب وهو يفت��ح لتدخل هي �ول باأمر منه 
وعام��ات �لده�س��ه تعلو وجهه��ا ثم يتبعه��ا هو ، 
ل �نك��ر �نها كان��ت جميلة ، ر�سيق��ة ، بل و�سغرة 
، وع��دين ب��اأن وجودها ل��ن يوؤثر علي ، ل��ن ت�سبب 
يل �ي��ة متاعب ، وق��د ر�سخت لامر ح��ن �بلغني 
�ن مايفعل��ه جم��رد عمل �ن�ساين ل غ��ر ، �ل �ين مل 
��ستط��ع �ن �من��ع نف�س��ي م��ن نهرها ح��ن حاولت 
�لق��ر�ب من��ي ، رمب��ا لين �سع��رت �ن جميئه��ا 
كان رغم��ا عن��ي ، بل �نها �ست�ساركن��ي به دون �ن 
�منح فر�سة �لعر��س عل��ى ذلك ، �سعور باحلرة 
��سابن��ي ، �م��ا ه��و فل��م ي�ستط��ع �ن يتخل���س من 
�لح��ر�ج �لذي �سيطر علي��ه ، فدعاها ب�سوت مياأه 
�حلب و�حلنان باأن جتل�س قربه ، وما �ن هي فعلت 
ذلك ، يف ه��ذه �للحظة �سعرت بالغرة �لعمياء وقد 
��سعل��ت �لنار يف �نهار �لدم �لتي جتري يف عروقي 
حت��ى بت ل �رى �سيئا �سوى دخان يحيط بي حتى 
غط��ى �مل��كان ، ��س��و�ت �لغرب��ان ف��وق �لغاب��ات 
�ملحرق��ة هو فقط ما تناه��ى �ىل �سمعي ، فلم �جد 
نف�س��ي �ل و�ن��ا �هجم عليها ب�رش��س��ة و�حملها من 

بن يديه و�لقي بها يف �ل�سارع ..... .يتبع 

أجمل تعليق 

نح��ن من ن�سنع غ��رور �لبع�س لنن��ا نعطي قيمة 
ملن ل قيمة له 

صحيفة واشنطن بوست
10 أنفاس من السيجارة 
اإللكترونية قد تقتلك

إليزابيث.. "معجزة بشرية" 
وزنها 500 غرام

1877 - �سدور �لعدد �لأول من »�سحيفة و��سنطن بو�ست« �لأمريكية.
�إعان ��ستقال فنلند� عن رو�سيا بعد �لثورة �لبل�سفية   - 1917

1956 - �لق��و�ت �جلن��وب �أفريقية تعتقل نيل�س��ون مانديا و156 من 
رفاقه ب�سبب ن�ساطاتهم �ل�سيا�سية �ملناه�سة لنظام �لف�سل �لعن�رشي.
1971 -�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة تنظم �إىل جامعة �لدول �لعربية.

1980 - �فتتاح �أول �أكادميية للطب �لع�سكري يف �ل�رشق �لأو�سط وذلك 
يف �لقاهرة.

2004 - �قتحام �لقن�سلية �لأمريكية يف جدة باململكة �ل�سعودية.
1240 - �ملغول يتمكنون من �ل�سيطرة على كييف.-

2005 حتطم طائرة ع�سكرية �إير�نية من نوع »C-130« فوق طهر�ن، 
ا. و�أدى �حلادث �إىل مقتل 94 �سخ�سً

2010 - حاك��م �إم��ارة ر�أ�س �خليم��ة �ل�سيخ �سعود ب��ن �سقر �لقا�سمي 
يعن جنله �ل�سيخ حممد بن �سعود �لقا�سمي ولًيا للعهد يف �لإمارة.

�كت�س��ف باحثون يف جامعة كارولن�س��كا �ل�سويدية �أن 10 �أنفا�س من 
�ل�سيج��ارة �لإلكرونية فق��ط قادرة على �إحد�ث تغ��ر�ت ف�سيولوجية 
خط��رة يف ج�سم �لإن�س��ان �أبرزها زيادة خماط��ر �لإ�سابة باأمر��س 
�لقلب وت�سلب �ل�رش�ين، بالإ�سافة �إىل �أنها جتعل �ملدخنن �أقل قدرة 
عل��ى �لإقاع ع��ن �لتدخن عن غره��م ممن ل ي�ستخدم��ون �ل�سجائر 
�لإلكرونية. و�أو�سح �لباحثون �أن �ل�سجائر �لإلكرونية مثل �ل�سجائر 
�لعادي��ة ترفع �سغ��ط �لدم وت�سب��ب ت�سلب ل�رش�ين �لقل��ب و�لأوردة، 
حيث قام��و� باختبار 16 مدخنًا لل�سجائ��ر �لإلكرونية وطلبو� منهم 
�أخ��ذ 10 �أنفا�س من �سيج��ارة �إلكرونية، وخ��ال �ل�ساعة �لأوىل بعد 
تدخ��ن �لأنفا�س �لع���رشة، كان هن��اك �رتفاع �رشي��ع لأ�رش�ر حلقت 
بالبطان��ة �لد�خلية لاأوعية �لدموي��ة للقلب، وذلك خال فرة وجيزة 
ج��د�ً، م��ا ي�س��ر �إىل �أن زي��ادة ن�سبة �لإ�ساب��ة بت�سل��ب �ل�رش�ين يف 

�مل�ستقبل.

يف ظاه��رة ل تتك��رر كث��ر� خالف��ت طفل��ة مول��ودة يف مدين��ة مان�س�س��ر 
�لربيطاني��ة كل �لتوقعات �لطبية، بعدم��ا جنحت يف �لبقاء على قيد �حلياة، 
وذل��ك رغم ولدتها يف ظ��روف �أقل ما تو�سف بها �إنه��ا "غر عادية" على 
�لإطاق.فق��د ولدت �إليز�بيث ب�سكل مبك��ر  للغاية، بعد 23 �أ�سبوعا من حمل 
و�لدته��ا بها )نح��و 5 �أ�سه��ر(، وكان وزنها نحو 560 غر�م��ا فقط.  وح�سب 
م��ا ذكرته �سحيفة "م��رور" �لربيطانية، فاإن �لطفل��ة "�ملعجزة" ولدت يف 
م�ست�سفى �سانت ماري يف مان�س�سر وجرى ت�سليمها �إىل و�لدتها ووزنها �أقل 
م��ن كي���س �سكر.وق�ست �لطفلة �إليز�بيث �سهري��ن ون�سف يف �حلا�سنة، قبل 
�أن تق��رر و�لدته��ا، غيثا فري، تخ�سي�س �أطباء م��ن خدمة �ل�سحة �لوطنية 

لإنقاذ حياة طفلتها.
وقالت غيثا )30 عاما(: "عندما و�سلنا �إىل �سانت ماري، قالو� يل �إنه يجب 
�أن �أتوق��ع حدوث �أي �سيء لطفلتي.. لأنها ول��دت يف وقت مبكر جد�.. فر�س 

بقائها على قيد �حلياة �أو وفاتها 50 يف �ملئة".

سيلفيهل تعلم في مثل
هذا اليوم

متقاطعة كلماتالفرق اوجد 

 �أو�س��ت جلن��ة رئا�سي��ة �أمريكية ح��ول �لأمن 
�للكروين يف تقرير و��س��ع �لنطاق ب�رشورة 
تعاون �حلكوم��ة �لأمريكية و�لقطاع �خلا�س 

لتح�سن �أمن �ل�سبكات �لرقمية.
م��ن  �ملوؤل��ف  �لتقري��ر  �أي�س��ا  و�أو�س��ى 

100 �سفح��ة �ل��ذي �أ�سدرت��ه �للجن��ة �لت��ي 
�سكله��ا �لرئي�س ب��ار�ك �أوباما يف وقت �سابق 
م��ن �لع��ام �جل��اري ب��اأن يعج��ل �لكونغر�س 
�لأمريك��ي بوت��رة حتدي��ث �لتكنولوجي��ا يف 
�لقط��اع �لحت��ادي و�أن يع��ن �لرئي�س �سفر� 
لاأم��ن �لإلك��روين للجه��ود �لت��ي تب��ذل يف 

�خلارج.
وكان مدي��ر �ملخاب��ر�ت �لقومي��ة �لأمريكية، 
جيم�س كابر، قد �أ�سار �إىل �أن �ل�سن ورو�سيا 
ت�س��كان �أكرث �لتهدي��د�ت �لإلكرونية تطور�، 

بينما ميكن لإي��ر�ن وكوريا �ل�سمالية �لت�سبب 
�أي�س��ا يف تعطيات خطرة، رغ��م �متاكهما 

لتكنولوجيا �أقل تطور�.
مبجل���س  �ملخاب��ر�ت  جلن��ة  �أم��ام  وق��ال 
"�لتج�س���س �لإلك��روين �ل�سين��ي ل  �لن��و�ب: 
ي��ز�ل ي�سته��دف نطاقا عري�سا م��ن �مل�سالح 
�لأم��ن  معلوم��ات  م��ن  ي��ر�وح  �لمريكي��ة 
�لقوم��ي �إىل �لبيان��ات �لقت�سادية �حل�سا�سة 

وحقوق �مللكية �لفكرية �لأمريكية."
ودعا �مل�س��وؤول �لأمريكي �إىل ت�سديد �إجر�ء�ت 
و�أ�س��اف:  �لأمريكي��ة،  �لإلك��روين  �لأم��ن 
"خماط��ر وق��وع هج��وم كارث��ي بعي��دة يف 
�لوقت �حل��ايل، لكننا نتوق��ع �سل�سلة م�ستمرة 
م��ن �لهجم��ات �لإلكروني��ة �ملنخف�س��ة �إىل 
�ملتو�سط��ة �مل�ست��وى من م�س��ادر عديدة مع 

توصيات "أمريكية" حول األمن القومي 
اإللكتروني

السوربون تمدد عقدها 
في أبو ظبي 10 سنوات

زيادة الوزن وقلة الحركة.. من أهم أسباب آالم الظهر

�أفقيًا 
�أو مكان  o ظرف زمان  �لفل�س���طينيون  �س���كانها   1

وفق ما ي�ساف �إليه
2 يخط���ئ ب�س���كل غ���ر مق�س���ود o �ال�س���م �لقدمي 

للعا�سمة عمان
عاما �أو  �سنة   o )معكو�سة(  مر��سل   3

�سق  �أو  عّلم   o �لقبلتني  فل�سطني و�أوىل  4 عا�سمة 
�ل�سيء بال�سغط عليه بال�سكني

o فيه  5 ك���ذب على �لب�سطاء بق�سد �لك�سب �ملادي 
عمر�ن وتدب فيه �حلياة

�لتجارة يف  تعمل  �ملر�أة   o و�لنفي  للنهي   6
�سابر ن�سف   o �لقهوة  بها  ت�سرب   7

�الأنب���اط و�إحدى عجائب  o عا�سمة  8 مت�سابه���ان 
�لدنيا �ل�سبع �جلديدة

خطب �أو  مو�سوع   o �بن   9
o طبق  �أرز وحلم يف �الأردن وفل�سطني  10 طب���ق 
م���ن خب���ز �لرق���اق و�لدج���اج و�لل���ن يف فل�سط���ني 

و�الأردن

عاموديًا
عمان ملدينة  �لروماين  �ال�سم   1

فاعل   o �ل�سحي���ق )معكو�سة(  �لغابر  �لزم���ن   2
لفعل �إجر�مي

بخل  o مرت�بطة  حلقات   3
كبرة بدرجة  �الأ�سياء  ت�سابه   o ورل  ثلثا   4

�الألف���ة   o �لعم���ق  يف  ويوط���د  يع�س���د   5
و�ال�ستئنا�س و�لعهد

جانب  o غيابه  يف  عنه  تكلم   6
كامل  o �ل�سيء  ثمن   7

قرب  o هو�ة  ن�سف   o وهب   8
ق���وي   o �حلم���ل  �أول  يف  �لطع���ام  ��سته���اء   9

�حل�سور و�لتاأثر �سكال �أو لونا
عمان �سمال  �ردنية  مدينة   10


