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يسدي الناس كثيرا من النصائح 
للمرأة احلامل حتى حتافظ على 
صحة اجلنني، لكن اخلبراء ينبهون 
إل��ى ع��دم دق��ة وصحة الكثير من 

اآلراء املتداولة.
وب��ح��س��ب ج��ام��ع��ة م��ل��ب��ورن 
األسترالية، ف��إن إح��دى النصائح 
الشائعة توصي املرأة احلامل بأن 
تأكل كمية تكفي لشخصني وهذا 

األمر ليس في محله.
وينصح األط��ب��اء ب��أن حترص 
املرأة على اتباع نظام غذائي عادي 
ومتوازن، دون اإلكثار أو اإلقالل من 

كمية الطعام املعتادة قبل احلمل.
ويزعم مروجو ه��ذه الفكرة أن 
اإلك��ث��ار م��ن الطعام يضمن إم��داد 
اجل��ن��ني بالطاقة، لكن ه��ذا األم��ر 
يحصل باتباع نظام غذائي صحي، 

ال مبضاعفة الكمية.
وإذا كنا نعرف جميعا أن احلمل 
يستغرق تسعة أشهر ف��ي أغلب 
احلاالت، فإن األطباء يوضحون أن 

هذه املدة ليست دقيقة بالضرورة، 
وي��وض��ح امل��ص��در أن م��دة احلمل 
ت��ص��ل ف���ي م��ع��ظ��م األح���ي���ان إل��ى 
40 أسبوعا أي إل��ى تسعة أشهر 

وأسبوع واحد.
وف��ي “خرافة” أخ���رى، يقول 
البعض إن حركة الطفل تقل داخل 
الرحم خالل األشهر األخيرة بسبب 

كبر احلجم، لكن هذا غير صحيح.
ويقول األطباء إن حركة الطفل 
تزيد خالل األشهر األخيرة وتصبح 
أكثر وقعا لسببني اثنني؛ أولهما أن 
اجلنني يصبح أكبر، وثانيهما؛ أن 
السائل ال��ذي يحيط به في الرحم 
يتراجع على نحو ملحوظ، وهكذا 
تصير احل��ام��ل أك��ث��ر استشعارا 

للحركة.
وفيما يسري االعتقاد بأن النساء 
الالئي ينجنب عن طريق “حتفيز 
املخاض” أكثر عرضة للخضوع 
لعملية قيصرية، يوضح األطباء أن 

هذا األمر ال صحة له أيضا.

وي��ج��ري حتفيز امل��خ��اض لدى 
بعض النساء حني يرجح الطبيب 
وج��ود مشكلة محدقة بصحة األم 
واجلنني، لكن ه��ذا ال يعني إج��راء 
العملية القيصرية بالضروة، ألن 
هذه األخيرة جتري ألسباب أخرى 
مثل احلجم الكبير للجنني أو وجود 

عراقيل في الوالدة.
وتعتقد نساء كثيرات في الوقت 
احلالي أن الفحوص العادية قادرة 
على كشف الكثير ب��ش��أن صحة 
اجل��ن��ني م��ث��ل اإلص��اب��ة مبتالزمة 
داون، إال أن هناك أمراضا حتتاج 
إل���ى ف��ح��وص م��ت��ق��دم��ة م��ث��ل تلك 
املعروفة في الوسط الطبي ب�”الدنا 
اجلنيني احلر” وتتيح تشخيص 
أمراض لدى اجلنني من قبيل التليف 

الكيسي.
وتعتمد تقنية “الدنا اجلنيني 
احلر” على أخ��ذ عينة من دم األم 
عن طريق الوريد، ألجل اكتشاف 

املشاكل الصحية بصورة مبكرة.

في محاولة لفرض قيود على انتشار 
الشائعات واملعلومات اخلاطئة والرسائل 
الزائفة، أعلن تطبيق الرسائل النصية 
والصوتية )وات��س��اب( اململوك لشركة 
فيسبوك، ف��رض قيود على إع��ادة إرس��ال 
الرسائل )Forward(، ستطبق على جميع 

املستخدمني.
ونقلت روي��ت��رز عن فيكتوريا غراند، 
نائبة ال��رئ��ي��س للسياسة واالت��ص��االت 
ف��ي وات��س��اب قولها، االث��ن��ني، ف��ي فعالية 
بالعاصمة اإلندونيسية: “اعتبارا من 
اليوم، سنفرض قيودا على إع��ادة إرسال 
ال��رس��ائ��ل )Forward( ، بحيث ميكن 

إرسالها خلمسة مستخدمني كحد أقصى«.
وف��ي ال��س��اب��ق، ك��ان بإمكان مستخدم  
واتساب إعادة إرسال الرسائل إلى 20 فردا 

أو مجموعة.
ويعّول القائمون على واتساب أن تردع 
ه��ذه اخل��ط��وة إع���ادة اإلرس����ال اجلماعي 
ل��ل��رس��ائ��ل، واحل���د م��ن ان��ت��ش��ار األخ��ب��ار 

الزائفة.
وك��ان��ت عمليات قتل جماعية نتجت 
ع��ن رس��ائ��ل حتريضية زائ��ف��ة ف��ي الهند، 

دفعت السلطات هناك ملطالبةواتساب 
بخطوات ملنع ت���داول ال��رس��ائ��ل النصية 

الزائفة واحملتويات التحريضية.
وذك���رت وات��س��اب أن الشعب الهندي 
هو األول عامليا في إع��ادة إرس��ال الرسائل 
والصور واملقاطع املصورة عبر تطبيقها. 
وتعد الهند أكبر سوق لتطبيق )واتساب( 

بأكثر من 200 مليون مستخدم.
وف����ي ش��ه��ر ي��ول��ي��و امل���اض���ي، ق��ال��ت 
)وات��س��اب( ردا على مناشدة م��ن وزارة 
التكنولوجيا الهندية إنها تسعى لشراكة 
مع احلكومة واملجتمع بشكل ع��ام للحد 
من انتشار األخبار الكاذبة عبر منصتها، 
وعملت بالفعل على اختبار للحد من إعادة 
إرس��ال الرسائل الذي دخلته حيز التنفيذ 

اليوم.
وم��ن��ذ أش��ه��ر أص��ب��ح تطبيق وات��س��اب 
يضيف كلمة )Forwarded( على الرسائل 
امل��ع��اد متريرها م��ن أج��ل تنبيه مستقبل 

الرسالة إلى أصل احملتوى الذي وصله.
وستطبق القيود اجل��دي��دة على إع��ادة 
مت��ري��ر رس��ائ��ل وات��س��اب مب��ج��رد حتميل 

التحديث اجلديد للتطبيق.

محاكمة شرطي وعشيقته»واتساب« يفرض تغييرًا كبيرًا على خاصية »إعادة اإلرسال«
20 عاما قتال زوجته قبل 

مثل رجل وعشيقته، أمام إحدى محاكم مدينة 
فيسبادن ب��والي��ة هسن األمل��ان��ي��ة، بتهمة قتل 

زوجته قبل أكثر من عشرين عاماً.
وق��ال��ت صحيفة بليد األملانية إن الشرطي 
مايكل . د البالغ من العمر )53 عاما( وصديقته 

كريستال قد أقدما على قتل الزوجة عام 1998.
وعقب أن اكتشفت ال��زوج��ة خيانة زوجها، 
سارعت إلى طلب الطالق، بيد أن عدم قدرة مايكل 
على حتمل تبعات االنفصال املالية، جعله يقرر 

إنهاء حياة زوجته مبساعدة عشيقته.
وق���ام املتهم وعشيقته بتخدير الضحية، 
ووضعها عارية في حوض حمام ممتلئ، لتغرق 

وتالقي حتفها.
ومنذ ذلك الوقت، كان الرجل موضع اشتباه 
كبير، لكن ك��ان لديه حجة غياب، حيث صرح 

بقضائه الليلة مع عشيقته في أحد الفنادق.
وبفضل حتاليل واختبارات احلمض النووي 
اجلديدة، تغيرت املعطيات بشكل كبير، فبحسب 
النتائج فإن آثار من احلمض النووي للعشيقة 
تواجدت على جسد الضحية، مما يعني أنها كانت 

في موقع اجلرمية، وأن حجة الغياب كاذبة.
ويقبع املتهمان في احلبس االحتياطي، ولم 
يدليا حتى اآلن بتصريح ح��ول التهم املوجهة 
لهما، بحسب م��ا ذك��ر م��وق��ع “عكس السير” 

اإلخباري.
ووفقا للصحيفة األملانية، ينبغي على احملكمة 
أن تثبت تهمة القتل العمد، حتى يتم احلكم على 
العاشقينب�السجن، ألنه في حال لم تكف األدلة 
لذلك، واقتصر األمر على القتل غير املقصود، فلن 

يحاكم املتهمان لتقادم الزمن.
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5 نصائح بشأن احلمل
»ال أساس لها من الصحة«

وفاة بطل »أرغو« احلقيقي.. 
أسطورة املخابرات األميركية

توفي توني منديز، عميل وكالة االستخبارات املركزية األميركية 
الذي ساعد في تهريب 6 من الدبلوماسيني األميركيني احملتجرين في 
السفارة الكندية في إيران عام 1980، مما ألهم صناع فيلم “أرغو” 

احلاصل على جائزة األوسكار.
وبعد ص��راع طويل مع مرض باركنسون لعشرة أع��وام، توفي 

منديز عن عمر يناهز 78 عاًما.
مينديز كان واحدا من أبرز عمالء االستخبارات األميركية، وهو 
العنصر األساسي في عملية إنقاذ الدبلوماسيني األميركيني داخل 

السفارة الكندية في طهران بعد اقتحام الثوار للسفارة.
وكان العمالء الستة قد فروا من السفارة األميركية في طهران عام 
1979 بعد اقتحام املتظاهرين لها، وجلأوا إلى مقر السفير الكندي، 

قبل أن تبدأ واشنطن عملية استخباراتية إلخراجهم من البالد.
ووضع منديز خطة جريئة عبر إنشاء مشروع مزيف لتصوير فيلم 
كندي بعنوان “أرغو” في إيران، وقام بتهريب الطاقم الدبلوماسي 

على أنهم جزء من فريق اإلنتاج.
وعمل منديز مل��دة 25 عاما لصالح وكالة املخابرات املركزية 
األميركية، قبل أن يتقاعد ويعكف على إنتاج عدد من الكتب حول 

املهمة اخلطيرة، وعالم املخابرات واجلاسوسية.
وبناء على تشجيع من مدير املخابرات املركزية األميركية جورج 
تينيت، قام منديز بكابة قصة “أرغو”، والتي حتولت إلى فيلم من 
بطولة وإخراج املمثل األميركي بن أفليك، وحصل على ثالث جوائز 
أوسكار ألفضل فيلم لعام 2012 وكذلك بجائزة أفضل سيناريو 

مقتبس وأفضل مونتاج.

احلمام يقتل شخصني ويجبر 
بريطانيا على إعالن الطوارئ

توفي بريطانيان بعد إصابة فطرية مرتبطة 
بفضالت احل��م��ام ف��ي إح��دى مستشفيات اململكة 
امل��ت��ح��دة، ح��ي��ث اك��ت��ش��ف م��س��ؤول��ون ف��ي هيئة 
اخلدمات الصحية الوطنية أن فطرا معروفا باسم 
“الكريبتكوكس” أو “املستخفيات”، هو السبب في 

حالتي الوفاة.
وسرعان ما أعلنت مستشفى امللكة إليزابيث في 
غالسكو، أكبر مدن اسكتلندا، الطوارئ ملنع تفشي 
امل���رض، بينما فتحت السلطات حتقيقا لتحديد 

السبب الدقيق للوفاة.
لكن م��س��ؤول��ني ف��ي هيئة اخل��دم��ات الصحية 
الوطنية يقولون إن روث احلمام هو مصدر العدوى 
احملتمل، في منطقة “لم تعد مفتوحة أمام العامة”، 

وأشاروا إلى أن الفضالت بداخلها أزيلت.
وع���ادة م��ا توجد فطريات “املستخفيات” في 
فضالت احل��ش��رات واحل��م��ام، وكذلك في التربة، 

حسبما أكدت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية.
والفطر املذكور يصيب الرئتني، لكن في حاالت 
أخرى ميكن أن يؤدي إلى التهاب السحايا والتهابات 

أخرى في الدماغ، مما يجعل منه طفيال خطيرا.
وقالت تيريزا إنكستر، املستشارة في مجال 
مكافحة العدوى بهيئة اخلدمات الصحية الوطنية: 
“فطريات املستخفيات تعيش في البيئة في جميع 

أنحاء العالم. ونادرا ما تسبب العدوى للبشر«.
وأضافت: “ميكن أن يصاب الناس بالعدوى بعد 
استنشاق هذه الفطريات املجهرية، وذلك رغم أن 

معظم الناس الذين يتعرضون لها ال ميرضون«.
وأش���ارت إنكستر إل��ى تراجع ح��االت اإلصابة 
بالفطر “منذ وضع تدابير رقابية”، وتابعت: “في 
غضون ذل��ك، نحن مستمرون ف��ي مراقبة ج��ودة 
الهواء. تظل أولوياتنا ضمان بيئة آمنة للمرضى 

واملوظفني«.

»دببة القش« تقتحم شوارع كيمبردج

ف��ي إح���دى ق��رى كيمبردج الصغيرة ف��ي الريف 
الشرقي إلجنلترا، انطلق مهرجان دب القش السنوي 
بحضور ن��ظ��ارة م��ن مرتاديه م��ن ال���زوار والسكان 
احملليني. ويتم االحتفال بدب القش في الثالثاء التي 
تلي الثاني عشر من يناير احتفاال ب�”موسم احلصاد” 

ويرتدي فيه احملتفلون زي دب القش.
وخالل املهرجان يخرج احملتفلون في موكب كبير 
مرتدين األزياء امللونة التقليدية وطالء الوجوه باللون 
األسود، مبشاركة الراقصني واملوسيقيني والفنانني من 

مختلف أنحاء اجلزر البريطانية.
وتتضمن فعاليات املهرجان عروضا للرقصات 
الفلكورية وموكب احملراث الذي يقدم في طرقات البلدة 
من قبل الفالحني، ويختتم املهرجان بعروض دب القش 

الذي يتم حرقه في نهاية املهرجان ليبعث من جديد مع 
محصول العام املقبل.

وال ي��ع��رف على وج��ه التحديد متى انطلق هذا 
املهرجان، إال أنه يعتقد أنه يرجع إلى القرن التاسع 
عشر وحتديدا في سنة 1882، عندما رقصت دببة 
القش أمام املنازل طلبا للهدايا من جعة أو تبغ أو حلم 

مقدد.
إال أنه هذه التقاليد توقفت في عام 1909 حيث بدا 
للشرطة أن دببة القش ما هي إال وسيلة من وسائل 
التسول. ثم أعيد إحياء هذا التقليد في عام 1980 وظل 

صامدا مذ ذاك احلني.
ويعتقد البعض أنه كان ميكن أن يكون في األصل 

تقليًدا وثنًيا يتعلق باالحتفال باحلصاد واخلصوبة.

إسبانيا.. تضاؤل فرص جناة »طفل احلفرة«  

ق��ال عمال اإلن��ق��اذ ف��ي جنوب إسبانيا إن اجلهد 
احملموم للوصول ال��ى صبي عمره عامني سقط في 
حفرة عميقة قبل سبعة أيام يتباطأ مرة أخرى بسبب 

التضاريس الصعبة.
 وقالت السلطات احمللية إن أداة احلفر املستخدمة 
لشق فتحة رأسية موازية لفتحة املياه قد أصدمت 

ببقعة صخرية.

لم يحدث تواصل مع الطفل خولني روزيلو الذي 
سقط في احلفرة التي يبلغ عمقها 110 أمتار يوم األحد 

في املنطقة الريفية الواقعة شمال شرق ملقة.
ويأمل اخلبراء في الوصول إلى الطفل عن طريق 
حفر نفق أفقي إلى املكان الذي يعتقدون أنه محاصر 
فيه. كما يأمل رجال اإلنقاذ في العثور عليه على عمق 

72 مترا، حيث عطل انسداد في التربة جهود إنقاذه.

السجن سنة إلعالمي مصري 
بتهمة »الترويج للمثلية«

قضت محكمة مصرية بسجن مقدم برنامج تلفزيوني ملدة سنة، 
الستضافته شابا مثلي اجلنس العام املاضي، وفقما أف��اد مصدر 
قضائي. وك��ان اإلع��الم��ي محمد الغيطي، ال��ذي أع��رب ع��ن موقفه 
املعارض للمثلية في عدة مناسبات، قد اتهم ب�”الترويج للمثلية 

والتحريض على الفجور وازدراء األديان«.
واألح��د غرمت محكمة اجلنح في اجليزة الغيطي 3 آالف جنيه 
)147 دوالرا(، وأم��رت بوضعه حتت املراقبة ملدة عام بعد قضاء 

عقوبته، بحسب احملامي سمير صبري الذي رفع الدعوى ضده.
وأشار صبري إلى أن إمكانية استئناف احلكم أو تعليقه في حال 

دفع الغيطي كفالة ألف جنيه بانتظار نتيجة االستئناف.
وف��ي أغسطس ع��ام 2018، استضاف الغيطي شابا مثليا في 
برنامجه التلفزيوني على محطة “تي إل سي” اخلاصة، وناقش معه 

أمورا متعلقة باملثلية على الهواء.


