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استطاع مدير شركة أردنية لفت انتباه 
نشطاء مواقع التواصل االجتماعي، بعد أن 
ق��دم مصوغات ذهبية ثمينة على موظفيه 
املجتهدين، ونشر فيديو بخاصية )البث 

املباشر( لتوثيق عملية توزيع الهدايا.
ووّزع م��دي��ر ال��ش��رك��ة املتخصصة في 
التسويق واإلنتاج، حسب “العربية نت”، 
قطعاً ذهبية ثمينة على املوظفني تقديراً 

جلهودهم في العمل.
ودع���ا م��دي��ر ال��ش��رك��ة أح��م��د أب��و سنينة 
ع��دداً من املوظفني إلى غرفة االجتماعات في 

الشركة، وطلب منهم تباعاً، وضع أيديهم فوق 
قطعة قماش ممتدة على الطاولة ليحصلوا 

على ما تخفيه حتتها.
ووثق مقطع فيديو ردود فعل متفاوتة بني 
عدم التصديق والصمت والسعادة الغامرة، 
بعدما حصلوا على أط��ق��م كاملة وأس���اور 

وسالسل وخوامت وغيرها.
وذكرت إحدى املوظفات أنها بصدد إهداء 
املكافأة لوالدتها، فيما س��ارع موظف إلى 
تقدمي القطعة لزوجته التي تعمل معه في 
املكان ذات��ه. وأك��د أبو سنينة ال��ذي سبق أن 

أه��دى بعض موظفيه هواتف حديثة العام 
املاضي، فعله ذلك، تشجيعاً للعطاء وإضفاء 
أجواء الشراكة في السراء والضراء، ال سيما 
بعد تداعيات “كورونا” واهتمامه بحصول 
املجتهدين على حوافز مستحقة قائمة على 
فكرة “الصدمة اإليجابية”. وحت��دث املدير 
ال��ذي حصدت خطوته تفاعالً واس��ع��اً، عن 
جن��اح الشركة في فتح ف��روع في اإلم��ارات 
والسعودية وفلسطني، وحتقيقها عالمة 
جتارية ونتائج متميزة، وهذا يستدعي منح 

مكافآت مجزية ألصحاب الكفاءات.

رجل األعمال األردني يوزع الذهب على املوظفني

عقار لإلقالع عن التدخني 
قد يعالج مرض باركنسون 

عند النساء دون الرجال
اكتشف باحثون أن السيتيسني، وهو عقار لإلقالع عن 
التدخني يشيع استخدامه في أوروبا، يقلل من فقدان اخلاليا 

العصبية للدوبامني لدى اإلناث.
وتوفر هذه النتائج دليال محتمال على استخدام الدواء 
لعالج مرض باركنسون أو وقف تقدمه لدى النساء، وفقا 
لفريق البحث من مركز كلية الطب إيه آند إم للعلوم الصحية 
بجامعة تكساس. وأجريت الدراسة من قبل سارة زاراتي 
وج��وري باندي، طالب الدراسات العليا في مختبر راهول 
سرينيفاسان، األس��ت��اذ املساعد ف��ي قسم علم األعصاب 
والعالجات التجريبية. ووقع نشر النتائج التي توصلوا 

.Journal of Neurochemistry إليها في مجلة
وهناك ما يقارب 10 ماليني شخص في جميع أنحاء 
العالم يعيشون م��ع م��رض باركنسون، وه��و اضطراب 
تنكسي عصبي ي��ؤدي إلى مجموعة متنوعة من األع��راض 
التي ميكن أن تشمل صعوبة املشي والرعشة واالهتزاز 

وغيرها من األعراض التي ال عالقة لها باحلركة.
وتبدأ هذه األعراض في التطور عندما يكون ما ال يقل عن 
%50 من اخلاليا العصبية الدوبامني في دماغ الفرد ميتة أو 
معطلة. وفي الوقت احلالي، ال يوجد عالج ملرض باركنسون 
وال يوجد ع��الج ميكنه إيقاف أو منع فقدان ه��ذه اخلاليا 

العصبية الدوبامني الالزمة لتحرك اجلسم.
ومنذ نحو عقد من الزمان، أصبح سرينيفاسان مهتما 
مبحاولة فهم سبب تعرض املدخنني واألش��خ��اص الذين 
يستهلكون التبغ بشكل مزمن خلطر أقل لإلصابة مبرض 

باركنسون.
وقال سرينيفاسان: بناء على الدراسات الوبائية، فإن 
هذه الظاهرة معروفة منذ نحو 60 عاما. لكننا لم نفهم حقا 
سبب ذلك، ألن التبغ والدخان يحتويان على العديد من املواد 
الكيميائية املختلفة. وإحدى املواد الكيميائية، هي النيكوتني، 
وهذا يفسر اخلصائص املسببة لإلدمان على التبغ ودخان 
السجائر. لذلك، بدأت في دراسة إمكانية النيكوتني في هذا 

التأثير الوقائي ضد مرض باركنسون.

األردن.. رجل أعمال يوزع ذهبًا
 على موظفيه املجتهدين!
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 في الصـميم
ما زال أذيال الفرس من مليشيات احلوثي مستمرون 
في تسيير الطائرات املفخخة إلى مدينة خميس مشيط 
السعودية مستهدفني املدنيني ولكن أبطال اململكة في 
الدفاع اجلوي دائما لهم باملرصاد ، استمرارهم بالعدوان 
ألن معظم أسلحتهم مخبأة في املناطق السكنية ويعرفون 
أن التحالف العربي يلتزم بالقرارات الدولية في إدارة 
احلروب ، إلى متى سيستمر الصبر على مسلكهم املشني؟ 
يجب تقليم أظافرهم بقصف موانئهم التي يجلبون منها 

السالح وضرب أي سفينة تقترب منها.
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Retweet

Dr. Fatima M. Khajah @doctorfatima
من املؤسف واملخجل ان يقوم طبيب بالتشكيك في اللقاحات ثم يقوم هو 
نفسه وباختياره وكامل ارادته بالتطعيم )اخذ لقاح اكسفورد على فكره( ولم 

يعترف بذلك امام “جمهوره” بل ظل يشكك باللقاحات.

Alothman_Lama@ ملى العثمان
عندما تصل حريتك عند تهديد حياة اآلخرين يصبح من الضرورة أخالقيا 
وإنسانيا منع دخول األماكن العامة بدون شهادات التطعيم. احلرية تقف حني 
تتجاوز على حقوق وسالمة الناس،من ال يرغب بالتطعيم هو حر، لكن عليه 
أن يلزم مكانه. فقدت والدي بسبب هذا الوباء اللعني،وفقد الكثيرون أحبابهم 

ومصدر رزقهم.

PhD_Q8i@ ابراهيم خليل ابراهيم
اجراءات وزارة الصحة من اول يوم للكورونا كانت طبقا للتعليمات الدولية 
و ابعدت الكويت عن شبح املوت اجلماعي كما حصل في بلدان اخرى ... وزارة 
الصحة و الطاقم الصحي عمل الي عليه لتجنيب الكويت كارثة غير مسبوقه و 

يشكرون عليه

TOLERANTQ8ya@ املت�صاحمة،،هيالء بنت حممد
عندنا قوانني مطاطية كلها ثغرات يطلعون لك ديوان اخلدمة  املدنية قانون 
) املوظف يحق له اخذ اعفاء وحط ح��االت االعفاء( . طيب هذا االعفاء من 
شنو؟ هل اعفاء من حضور مركز عمل واال اعفاء من عمل؟ طيب اشدخل 
الكورونامن انه يعمل وهو في البيت؟ وقسماًبالله لعب بلعب،،خربواالديره 

وعاثوا فيها فساد

alasoosy@ داود الع�صعو�صي
جزى الله خيرا املسؤولني في وزارة األوق��اف على تخصيص موضوع 
خطبة اجلمعة عن أهمية التوحيد والتحذير من الشرك وأسبابه،فالكويت بلد 
التوحيد والسنة فالتذكير بذلك مطلوب،وال يعرف أهلها البدع والغلو في 
املوتى وطلب املدد منهم،وفق الله حكامها إلى اخلير ونشر التوحيد ونصرة 

السنة وأدام عليها أمنها

Dr_Khadijah_Q8@ الدكتورة خديجة القالف
اقتراح ل وزارة التربية بتغيير توقيت الدوام املدرسي للمرحلة االبتدائية 
بالذات حتى يتمكن ولي االمر من متابعت اطفاله ، ليعتمد من الساعة ٧ -

٩:٤٥ .. نظرا ملستجدات احلظر اجلزئي

Halshamlan@  حييييييمود ال�صييييييمالن
لوال رعاية الله ، و أيًضا وجود الوزير باسل و طاقم وزارة الصحة، لكان 
حالنا مثل البرازيل، و ال جند مساحات لدفن املوتى، بوجود نواب بنوعية 

نوابنا، و جهل بعض املواطنني. نكران املعروف ال يصدر اال من لئيم.

GhanimAlnajjar@ غامن النجار
العنصرية، والطائفية، والتمييز،والغاء اآلخ��ر، أشد فتكاً باملجتمع من 

أمراض السرطان، والطاعون، وإيبوال، وحتى كورونا.

إرسل كلمة  »اشتراك«

ألــــــف   100 قـــــيـــــمـــــتـــــهـــــا 
تـــغـــريـــدة  أقـــــــدم  دوالر.. 
بالتاريخ معروضة للبيع 

أول تغريدة على اإلطالق على “تويتر” معروضة 
للبيع بعد أن أدرج رئيس Twitter جاك دورسي 
منشوره الشهير، على موقع Valuables لبيع 
التغريدات كرموز تذكارية غير قابلة لالستبدال 

.)NFTs(
 Dorsey وتلقت التغريدة، املنشورة من حساب
في م��ارس من عام 2006، عروضاً اجلمعة وصلت 
إلى 88.8 ألف دوالر في غضون دقائق من عرضها في 
موقع Valuables السوق الرقمي لبيع التغريدات، 

بحسب وكالة “رويترز” لألنباء.
وتشير ال��ع��روض القدمية للتغريدة إل��ى أنها 
ُعرضت للبيع في ديسمبر، لكن قائمة املعروضات 
للبيع اكتسبت مزيداً من االهتمام بعد تغريدة دورسي 
أول أمس. و NFTs هي ملفات رقمية تعمل كتوقيعات 
رقمية للمصادقة على م��ن ميلك ال��ص��ور ومقاطع 

الفيديو والوسائط األخرى عبر اإلنترنت.
وتغريدة دورسي البالغة من العمر 15 عاماً هي 
واح��دة من أشهر التغريدات على املنصة وميكن أن 
جتتذب املزايدين لدفع ثمن باهظ للتذكارات الرقمية 
األخرى. وبلغ أعلى عرض للتغريدة 100 ألف دوالر 

الساعة 0125 بتوقيت غرينتش يوم السبت.

طبيب روسي: النوم على 
الوسادات القدمية يلحق 
أضرارًا بصحة اإلنسان! 

كشف الطبيب ال��روس��ي املتخصص ف��ي املناعة 
واحلساسية، أناتولي بوليبوك، عن مخاطر تكمن في 
الوسادات القدمية وأضرار قد تلحقها بصحة اإلنسان.

وقال الطبيب في حديث أدلى به للقناة الروسية 
التلفزيونية اخلامسة: إن الوسادة اجلديدة اجليدة 

تؤثر إيجابا في صحة اإلنسان وتضمن النوم السليم.

وأضاف “ من وجهة نظر احلساسية فإن الوسادات 
هي مصدر ملسببات احلساسية، إذ يتراكم فيها مع 

مرور الوقت الغبار املنزلي وعث الغبار”.
وتتسبب الوسادة القدمية غالباً في مشاكل خطيرة، 
وإذا ظهر مثالً سيالن األنف املزمن لسبب غير مفهوم، 
أو استمر الصداع، أو حدث التهاب امللتحمة، أو تطور 
الربو القصبي، فقد يكون كل ذلك دليال على وجود 

حساسية.

أول تغريدة في تويتر
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