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 في الصـميم
وزارة األوقــاف تنفي تطبيق البصمة على أئمة املساجد وهــذا أمر 
مطلوب.. فمهمة اإلمــام شاقة من خالل ارتباطه طــوال اليوم مع املؤذن 
باملسجد.. إعادة النظر في ترتيب هذه الوظيفة واجبة فبعضهم يتعامل 
بخشونة مع املصلني والبعض يكثر من الغياب خصوصا في صالة 
الفجر.. إعــادة صياغة عقود العاملني في املسجد واجبة بحيث توضح 
عقوبات املتقاعسني ومكافأة املتميزين.. استقصاء آراء املصلني املداومني 

في املسجد يجب ان يكون وسيلة في تقييم اإلمام..
 زيدوا مكافآتهم ولبسوهم بشوت أهيب! 

Dr Faraj N Yousif   @drfarajyousif
أستخدم عقلك لتبقيه في حالة نشاط. الناس األكثر نشاطا في أنشطة 

صعبة عقليا هم أكثر إلبقاء مخهم في حدة ونشاط.

wahidaalihaider@ وحيدة حيدر
انتم اعضاء مجلس أمه ولستم بأعضاء مجلس األمن هل حليتوا مشاكل 
املواطن في حصوله علي أبسط مقومات احلياه من سكن ووظيفه وتعليم 

وصحه ودخل الفرد

hbahroh@   العميد بو اأحمد
راجعت خدمة املواطن في الصديق  الكاونتر واالستقبال كامل شغلي 
ما تعطل ٥ دقايق مالحظه حاولوا تتخلصون من سالفة الطباعني  ونعدل 

التركيبه

almutairi994@ بدر �صنت املطري
مضى على مجلس االمه احلالي  سنه وماشفنا من نواب مجلس  االمه اي 

قرار او تشريع  لصالح املواطن .

Moody Man    @Moodyman30
ترا مصختوها بالتضييق على الوافدين !!

»فيسبوك« تساعد أطفال مدارس في 
بريطانيا على مواجهة »التنمر اإللكتروني«

قالت شركة فيسبوك أمس االثنني إنها ستمول ”سفراء لألمان 
الرقمي“ من صغار السن في كل مدرسة ثانوية في بريطانيا 
ملساعدة الطلبة على مواجهة ”التنمر اإللكتروني“ ومخاطر 
أخرى على اإلنترنت.  وأضافت فيسبوك أنها دخلت في شراكة مع 
جمعيتي )ديانا أوورد/جائزة ديانا( و)تشايلد نت إنترناشيونال( 
اخليريتني لتدريب صغار السن على العمل كمستشارين في 4500 
مدرسة خالل العامني املقبلني. وقالت أنتيجوني ديفيس رئيس قسم 
سياسات األمان العاملي في فيسبوك إن موقع التواصل االجتماعي 
طور بالفعل أدوات لألمن على منصته، مثل أدوات لإلبالغ عبر 

اإلنترنت، وبدأ اآلن في نقل هذا االلتزام خارج الشبكة العنكبوتية. 
وأضافت ديفيس ”سمعنا من األطفال أن ثالثة من بني كل أربعة 
منهم في الواقع يفضلون احلديث مع شخص في مثل عمرهم بشأن 

هذه املشكالت.

قلوب الرجال تشيخ
 قبل أصحابها بـ10 سنوات

خلصت دراسة حديثة إلى أن قلباً واحداً من كل 10 
رجال في بريطانيا، أكبر من عمره احلقيقي. جاء ذلك 
بعد اختبار أجري على 1.2 مليون متطوع من الرجال 
والنساء، ضمن حملة للصحة العامة في إجنلترا. 
وكشف االختبار أن قلوب 11 % من املتطوعني من 
الرجال في عمر اخلمسني، أكبر بنحو 10 أعوام من 

أصحابها.
وأضافت الــدراســة أن من لديهم »قلوب مسنة« 
معرضون بشكل أكبر ألخطار اجللطات والسكتات 
القلبية، إضافة إلى أخطار صحية أخرى، مثل أمراض 
الكلى والسكري. وأجريت الدراسة بالتعاون بني 
عدة منظمات رسمية وخيرية معنية بصحة القلب 
والصحة العامة في بريطانيا. وقــال البروفسور 
جيمي واتــرال، املتخصص في الوقاية من أمراض 
القلب واألوعية الدموية في »بابليك هيلث إجنلند« 
واملشارك في الدراسة: »يجب أن نسعى إلى أن تكون 

أعمار قلوبنا متساوية مع أعمارنا احلقيقية«.
ــرال: »ال يجب االنتظار حتى تتقدم  وأضــاف وات
أعمارنا لنبدأ في جتنب ومعاجلة مخاطر التعرض 

ألمراض القلب واجللطات«.

وجدت دراسة جديدة أن تناول الفطر السحري 
ميكن أن يساعد في التخلص من االكتئاب ويدخل 

البهجة للدماغ وشيء من الهلوسة . 
وتــوصــل الــبــاحــثــون إلــى أن السيلوسيبني 
ــادة نشاط الدماغ  املوجود في الفطر، ميكنه إع

وتخفيف األعراض.
وحصل العلماء على إذن خاص لتقدمي الفطر 
إلى 19 شخصا مشاركا في الدراسة، لم يساعدهم 

العالج التقليدي في التغلب على االكتئاب.
وقال املشاركون إن حالتهم املزاجية حتسنت 
على الفور، كما استمر التأثير في بعض احلاالت 

ملدة 5 أسابيع.
ــرت الــفــحــوص الــدمــاغــيــة أن الــدوائــر  ــه وأظ
العصبية في الدماغ عادت إلى طبيعتها، ما دفع 

األشخاص للخروج من حاالت االكتئاب.
وقال الدكتور روبن كارهارت هاريس، رئيس 

األبحاث في إمبريال كوليدج لندن: »لقد أظهرنا 
للمرة األولى وجود تغيرات واضحة في نشاط 
الدماغ لدى املصابني باالكتئاب الذين عوجلوا 
بالسيلوسيبني، بعد فشل االستجابة للعالجات 

التقليدية«.
ولوحظت آثار على الدماغ مماثلة عند املرضى 
الذين خضعوا للعالج الكهربائي )ECT(، وهو 

العالج املثير للجدل.

3 دوالرات ! » بريطانية« تعرض منزلها الفخم للبيع في لندن بأقل من 
عرضت مواطنة بريطانية منزلها املكون 
مــن غرفتني وصــالــة فــي قلب مدينة لندن 
للبيع مقابل 2 جنيه استرليني )2.65 دوالر 
أميركي(، وذلك بعد أن عجزت صاحبة املنزل 
عن بيعه بسعره الطبيعي الذي يزيد عن ُربع 

مليون جنيه.
وبحسب املعلومات التي نشرتها جريدة 
»إيفننج ستاندرد« البريطانية فان املنزل 
يقع على بعد دقيقتني فقط عن نهر التاميز في 
جنوب شرق لندن، وهو مكون من غرفتي نوم 
وصالة وقيمته السوقية ال تقل عن 285 ألف 

جنيه استرليني.
أما طريقة وكيفية بيع املنزل مقابل 2 جنيه 
استرليني فتمت بعد أن فشلت صاحبة املنزل 
في احلصول على مشتري مناسب له، وبعد 
أن تعبت من شركات الوساطة العقارية، فما 

كان منها إال أن ابتكرت طريقة فريدة في بيع 
املنزل حيث أسست موقعاً الكترونياً خاصاً 
طرحت فيه املنزل للبيع مقابل تذكرة قيمتها 
2 جنيه استرليني على أن تقوم بإجراء قرعة 
بني املشاركني بعد أن جتمع املبلغ املطلوب 
ــى صــاحــب احلــظ،  ــن ثــم يـــؤول املــنــزل إل وم
وبذلك فان البائعة تكون قد حصدت املبلغ 
املطلوب مقابل املنزل أما املشتري فحصل على 
منزله مقابل 2 جنيه استرليني فقط هي قيمة 

التذكرة التي تؤهله الدخول في السحب.
وقــالــت صاحبة املــنــزل الــتــي لــم تكشف 
عن اسمها الكامل إنها »تعبت من شركات 
الوساطة العقارية التي خفضت سعر املنزل« 
فقررت بيعه بطريقتها اخلاصة من خالل 

االنترنت.
وكتبت البائعة التي اكتفت بالتعريف 

على نفسها باسم السيدة بيج إن »املنزل يقع 
بالقرب من رويــال أرسنال، ويبعد دقيقتني 
عن نهر التاميز، ونحو 15 دقيقة مشي عن 

محطة القطار ومركز املنطقة«.
ويــشــتــمــل املــنــزل عــلــى مــطــبــخ وحــمــام 
جديدين، إضافة إلى حديقة منزلية، كما أن 
الصور املنشورة للمنزل تشير إلى أنه بحالة 

جيدة من الداخل واخلارج.
يــشــار إلـــى أن عملية بــيــع مشابهة مت 
تسجيلها في بريطانيا في شهر مايو املاضي 
ملنزل تبلغ قيمته السوقية 1.2 مليون جنيه 
استرليني، حيث طرح صاحبه تذاكر للقرعة 
بقيمة خمسة جنيهات إسترلينية للواحدة 
ــن ثــم التنازل  بــهــدف جمع ثمن املــنــزل وم
عنه بالقرعة ألحد حاملي التذاكر املصدرة 

بخصوصه.

»الفطر السحري« قد يكون األمل لعالج االكتئاب!

الفطر السحري

املشي بوتيرة معتدلة يحسن وظائف املخ
خلصت دراســة إلى أن نظام 
املشي بوتيرة معتدلة قد يقلل 
من أعــراض الضعف اإلدراكــي 
ـــدود املــرتــبــط بــســوء حالة  احمل

األوعية الدموية باملخ.
وذكر الفريق الكندي الذي أعد 
الدراسة في دورية »سبورتس 
مــيــديــســني« الــبــريــطــانــيــة، أن 
املشاركني الذين يعانون ضعف 
اإلدراك الوعائي، الذي أحياناً ما 
يسمى »اخلرف الوعائي«، الذين 
اعــتــادوا املشي لثالث ساعات 
أسبوعياً على مدار ستة أشهر، 
كانت ردود أفعالهم أسرع، إلى 
جانب عالمات أخرى على حتسن 

وظائف املخ.
ويــشــيــر ضــعــف اإلدراك 
الوعائي إلــى ضعف طفيف في 

التفكير أو خــرف متقدم؛ وذلك 
ــة  ــي بــســبــب أنـــــواع تــلــف األوع

الدموية نفسها التي تصاحب 
أمــراض القلب في مكان آخر من 

ــو ثــانــي أكثر  ـــذا ه ــم. وه ــس اجل
ــاب اخلـــرف شــيــوعــاً بعد  ــب أس
مرض الزهامير. وقالت كبيرة 
معدي الــدراســة تيريزا ليو - 
آمبروز »من املؤكد أن التمارين 
الــريــاضــيــة املــنــتــظــمــة حتسن 
صحة القلب واألوعية الدموية 

والصحة الدماغية«.
وقالت ليو - آمــبــروز، وهي 
بــاحــثــة مبختبر الشيخوخة 
واحلــــركــــة واإلدراك وعــلــم 
األعصاب في جامعة كولومبيا 
البريطانية في فانكوفر: »بشكل 
أكثر حتــديــداً، فإنها تقلل خطر 
ــراض  ــاألم ــة الــشــخــص ب ــاب إص
املزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم 
ــري )الـــنـــوع الــثــانــي(  ــك ــس وال

وارتفاع نسبة الكولسترول«.

املشي يحسن وظائف املخ


