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مـاذا يـحـتـاج العـراق لـيـحـصّن نـفـسه مـن أن يـكـون أرضاً
للصراعات الدولية ? سؤال يـقول عنه كثير من احمللل انه
يـجيء مـتـأخـراً  بـعــد ان اصـبح الـعـراق جـزءاً من مـحـور
ـتـحـدة  الـتي اقـلـيـمي له مـشـاكل جـوهـريـة مع الـواليـات ا
اقامت بـنـفسـهـا النـظـام السـيـاسي اجلديـد في الـعراق في

العام 2003.
معـادالت مـنقـوصـة ومتـنـاقضـة بـات من الصـعب تـرقيـعـها
للخـروج بنـتائج تدل الـى االستقـرار واألمن في البـلد الذي
عانى ويالت احلروب عـقوداً من الزمـان . ألنّ هذا السؤال
ال يجيب عنه سوى حكام العراق مهما كانوا وفي اي زمن
جاءوا  يـكون من االنـسب النـظر الى احـتمـاالت ايران في

نطقة. خوض صراع حربي جديد في ا
التـصريح االيـراني حول االحـتفـاظ بحق الـرد على امـريكا
ـنــاسـبــ مـؤشــر عـلـى الـتــنـاغم مع ـكــان ا في الـوقـت وا
التصـريح االمريكي بـعد الضـربة قرب مـطار بغـداد ومقتل
سـؤول االيراني في انّ واشـنطن تـؤكد الـتزامـها بـخفض ا

التصعيد .
كن أن تـتصرف بـخيارات كـثيرة  لـكنهـا تستـبعد ايران 
ـمـكن أن يـعـود عـلـيـهـا بـضـربـات امـريـكـيـة أي خـيـار من ا
انـتـقـامـيـة داخـل أراضـيـهـا وضـد مـصـاحلــهـا ومـنـشـآتـهـا
وطاقـاتـهـا النـفـطـية والـصـنـاعيـة والـكـهربـائـيـة والعـسـكـرية

فضالً عن النووية .
لم يـذهب الـطـرفــان االمـريـكي وااليـراني  كــمـا يـسـتـعـجل
بعضهم في الـفهم  الى حافة الـهاوية التي الرجـعة منها 
ـنـطـقة  حـتـى لو ـشـروع االيـراني اليـتـغـيـر في ا ذلك انّ ا
شروع اليـعتمـد على شخص اهتز بـفعل قوة الـضربة  فـا
مهما بـلغت اهميـته  ولكن يعـتمد على مـرتكزاته العـقائدية
الـتي يـتـحـرك عـلـيـهـا. كـمـا انّ الـضـربـة االمريـكـيـة لـم تأت
لسـواد عيـون الـعراقـي فـي بغـداد واجلنـوب الـذين هتـفوا

ايران بره بره .
ـتــضــخـمــة بــاتت تــشــتـغـل بـســرعــة في عــقـول االوهــام  ا
سـاحـة احملـصورة اجملمـوع الـبـشـري التي تـتـحـرك فـوق ا

طحنت االيرانية واالمريكية. ب رحى ا

تـقع مـديـنـة جـارو في شـمـال شـرقي إنـكـلـتـرا عـلى نـهـر
التاين وتبعد بحوالي  480 كم عن العاصمة لندن. 

جارو ذات الـ  35 ألف نـسـمـة كـانت مـزدهـرة بـصـنـاعة
احلـديـد والـصـلب وبــنـاء الـسـفن وقـد بــلغ عـدد عـمـالـهـا
ـهـرة بـحـدود  8 أالف عـامل قـبـل أن يـجـتــاح الـكـسـاد ا
العالم عام  1929 عندما انهـار وول ستريت وتسبب في
يـة أقفـلت بسـببـها الـبنـوك وأشهرت أزمة اقـتصـادية عـا
ــتــداولـة الـشــركــات إفالســهـا وهــبــطت قــيم الــعـمالت ا

وإرتفعت البطالة. 
خـسـرت جـارو نـتـيـجـة لــذلك صـنـاعـة احلـديـد والـصـلب
فــــي  1931وصـنـاعـة الـسـفن بـعـد ذلك بـثالثـة سـنـوات
و تسـريح الـعمـال ولم يـبقى لـديـها سـوى أعـداد قلـيـلة
وظـف والـعامـل في من عمـال سكك احلـديد وبـعض ا
التعاونيات. عجزت حكومـة العمال في حينه من معاجلة
االزمـة االقـتصـاديـة فـتـشـكـلت حـكـومـة إئـتالفـيـة بـقـيادة
ـعـاجلــة األزمـة. قـامـت هـذه احلـكــومـة عـلى احملـافـظــ 
ا فـاقم البـطالـة وأساء الفـور بتـخفـيض االنفـاق العـام 

دن الصناعية البريطانية مثل جارو . الى ا
كانت اعـانات الـبطـالة في ذلـك الوقت قـليـلة لم تـغني من
جـوع وعـلــيه نـظم احتــاد الـعــمـال الـعــاطـلـ عـن الـعـمل
مـســيــرات جــيــاع   حــاشـدة فـي األعـوام  1932و1934
ـسـيـرات اهـتـمـام بـقـيـادة الـشـيـوعـيـ ولـم جتـلب هـذه ا
الطبـقة احلـاكمة الـتي اعتـبرتهـا دعاية شـيوعـية حتى أن
احتاد نقابـات العمـال الرسمي وحزب الـعمال اعـتبروها

دعاية يسارية متطرفة.
ـان الــبــريـطــاني إلـ سـاء الــنــائـبــة عن جـارو فـي الـبــر
ويـلـكـنـســون   أن صـوت دائـرتـهـا االنـتــخـابـيـة لم يـصل
أسـمــاع الـســلـطــة بـســبب هـذه األمــور فـقــررت مـقــاربـة
ـسـيـرة ـوضـوع من زاويـة أخـرى فــحـددت أن تـكـون ا ا
ـرة غير سـياسـية وعـملت من خـلف الكـواليس مع هذه ا
اإلدارة احملـليـة لـلـمـديـنـة عـلى إطالق مـسـيـرة مـؤلـفة من
مائـتي شـخص سـيـرا عـلى االقـدام الى العـاصـمـة لـندن
ـوضـوع وجـمـعت تـبـرعات حـيث تبـنت اإلدارة احملـلـيـة ا
ـبـلغ ألف بــاونـد. وجـهـزت صـنـدوق من لـلـمـتـظــاهـرين 
الصاج محاط بشريط مذهب يحوي بداخله إلتماس الى
ان واحلـكـومـة من  11 ألف مواطـن لتـحـسـ حال الـبـر

بلدتهم.
تـظـاهرون   حتديـد ألـوان الـشعـارات الـتي يـحمـلـهـا ا
بــاألبــيـض واألزرق لــبــيـــان عــدم انــتـــمــائــهـــا ألي جــهــة
سيـاسـيـة. وحرصـت النـائـبـة ويلـكـنـسون عـلى أن يـظـهر
ـظــهـر الـنـاس احملـتــرمـون في ذلك الـزمـان احملـتـجـون 
ـمـزقـة فـطـلـبـت مـنـهم لـبـس األربـطـة وإصالح األحـذيــة ا

ظهر عزيز قوم ذل.  ليظهروا كما يقول العرب 
سـيرة في  5 أكتوبر  1936 ورافقـتهـا النـائبة انطلـقت ا
سافـة جلذب اهتمـام الصحـافة بها ويلكنـسون لبـعض ا
وخالل الطريق احـتفت بـها اجملالس احملـليـة التي وفرت
لها وجبـات الغذاء واحتادات نـقابات العـمال التي وفرت
ــبـيت في ورش الـعــمل بـيـنـمــا قـامت مـديــنـة لـيـدز لـهـا ا
ـال لـيـتـمــكن الـسـائـرون من الـعـودة بـتـوفـيـر مـبــلغ من ا
بالقطار في ح وفرت مدينة بارنزلى احلمامات احلارة

لإلغتسال.
مــا أشــبه األمس بـــالــيــوم قــبل  84 عــامــا من الــزمــان.
شـبـابـنـا في سـاحـة الــتـحـريـر أصـر عـلى مـنع األحـزاب
جـمـيـعـا من ادخـال رايـاتـهـا عـدا عـلم الـعـراق وأهـالـيـنـا
ـتظـاهـرين وتلـبـية تبـرعـوا بكـل ما يـسـتطـيـعون إلطـعـام ا
احــتـــيـــاجــاتـــهم.  أمـــا إداراتـــنــا
احملـلـيــة في احملـافـظــات ونـوابـنـا
عـنــهــا فـلم يــرق أداؤهم الى أداء
اإلدارات احملــلــيــة الــبــريــطــانــيــة
ونــــوابـــهــــا قــــبل  84 عـــامــــا من

الزمان.
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ـتـحـدة وبريـطـانـيا أن ذكر بـاحـثـون في الـواليات ا
اثلة نظاما للذكاء االصطنـاعي بغوغل أثبت دقة 
لدقـة خـبـراء األشـعة فـي اكتـشـاف الـنـساء الالتي
أص بسرطان الثدي استنادا إلى تصوير الثدي
بــاألشـعــة الــســيـنــيــة وأظــهـر كــفــاءة في تــقــلـيص

األخطاء.
والدراسة الـتي نشرت في دوريـة نيتـشر األربعاء
هي أحدث بحث يظهر أن الذكاء االصطناعي لديه
إمـكـانـيـة حتـسـ دقـة الـفـحص لـسـرطـان الـثـدي
الــذي يـــصـــيب امـــرأة من كل ثـــمـــاني نـــســاء في

العالم. 
وتـقـول اجلـمـعـيـة األمـريـكـيـة لـلـسـرطـان إن نـسـبـة
اخلطـأ لـدى أطبـاء األشعـة في تـشخـيص سـرطان
الثـدي من خالل التـصويـر باألشـعة الـسيـنية تـبلغ
ـئـة وإن نـصف الـنـسـاء الالئي خـضـعن 20  في ا
لـلـفــحص خالل فـتـرة عــشـر سـنــوات جـرى خـطـأ
ــرض. وقــال مــوزيــار تــشــخــيـص إصــابــتــهن بـــا
شـارك في إعـداد الدراسة من اعتمـادي أحد ا
كـلـيــة الـطب بــجـامــعـة نـورث ويــسـتــرن إن نـتـائج
الدراسـة الـتي وضـعت بالـتـعـاون مع وحدة (ديب

مايند) للذكاء االصطناعي بغوغل التابعة أللفابت
التي اندمجت مع غوغل هـيلث في سبتـمبر أيلول
بـكر تمـثل تقـدمـا كبـيرا فـي إمكـانيـة االكـتشـاف ا
لسرطان الثدي.  وقام الفريق الذي شمل باحث
من إمـبــريـال كــولـيــدج لـنــدن واخلـدمــة الـصــحـيـة
الـوطـنـيـة في بـريـطـانـيـا بـتـدريب الـنـظـام لـتـحـديـد
سرطـان الـثـدي عـلى عـشـرات اآلالف من فـحوص
الثدي باألشعة السينـية ثم قارنوا توقعات النظام
بالنتائج الـفعلية جملـموعة تشمل  25856 تصويراً
باألشعـة السيـنيـة للثـدي في بريطـانيا و 3097 في

تحدة. الواليات ا
وأظـهـرت الـدراسـة أن نـظــام الـذكـاء االصـطـنـاعي
تـمــكن من حتــديــد اإلصــابـة بــالــسـرطــان بــدرجـة
اثـلة لـدقة خـبـراء األشعـة في ح خـفض عدد
ئة في النتـائج اإليجابـية اخلاطـئة بواقع  5.7في ا
ـتحـدة وبـنسـبة ـوجـودة في الواليـات ا اجملمـوعة ا
ئة في تلك الكائنة في بريطانيا. وخفض 2.1 في ا
كـذلك الـنــتـائج الـســلـبـيــة اخلـاطـئـة الــتي صـنـفت
ئة في االختبارات خـطأ على أنـها طبـيعية  9.4با
ــئـة في اجملــمـوعـة اجملـمــوعـة األمــريـكــيـة و 2.7بـا

البريطانية.
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Sinclair للتغذية البشرية في
Reading جـــــــــــــامــــــــــــعــــــــــــة 
البـريطانـية: (األشـخاص الذين
يــتــنــاولــون يـــومــيــا تــفــاحــ
كـبـيـريـن حتـتويـان عـلـى نـسـبة
عـــالــيـــة من الــبـــولــيـــفــيـــنــول
يـــنــخـــفض لـــديـــهم مـــســـتــوى
ـعروف كـولـيـسـتـرول  LDL ا
أيــضــا بــاسم الـكــولــيــســتـرول

الضار).
 وتـــعـــد هـــذه الـــدراســة الـــتي
نُــشـرت في اجملــلــة األمـريــكــيـة
للـتغذيـة السريـرية هامـة نظرا
ألن ارتــفـاع الـكـولـيـسـتـرول في
ـكن أن يسـد الـشـراي الـدم 

مـــا يــزيـــد من خــطـــر اإلصــابــة
بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

عـــامــا يـــعـــانـــون مـن ارتـــفــاع
الــــكـــولــــيـــســــتــــرول في الـــدم
دة 8 تفاحتـ كبيرتـ يوميا 
أسابيع قلل ذلك من مستويات
الـكـولــيـسـتـرول الــضـار لـديـهم

ئة تقريبا. بنسبة  4با
ووجد فريق الـبحث أن األوعية
الـــدمــويــة لــديــهـم كــانت أكــثــر
صــحـة وارتــخــاء بـعــد تــنـاول
الـتـفـاح يـومـيـا وهـو مـا يـشـبه
ـوجـود في األطـعـمـة الـتـأثـيـر ا
األخـــرى الـــتي حتـــتــوي عـــلى
مــركـــبــات طـــبــيـــعــيــة تـــســمى

البوليفينول مثل الشاي.
وقــالت الـبــروفــيــســورة جـولي
لـــوفـــغـــروف كـــبـــيـــرة مـــعــدي
Hugh الـــــدراســــة مـن وحــــدة
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وجد خبـراء أن تناول تـفاحت
يوميا قد يقلل من خطر تعرّض
الـنـاس ألزمـة قـلـبـيـة أو سـكـتـة
دمــاغـــيــة قـــاتــلـــة نـــاجتــة عن
ارتفاع نسبة الـكوليسترول في
. وحتـتـوي تـفـاحـتان الـشـرايـ
كـــبــيــرتـــان عــلى ربـع األلــيــاف
ــوصى بــهــا لـلــفــرد الــواحـد ا
ونـوع مـن األلـيـاف الـتي تـغـذي
هـمة إلنـتاج بـكتـيريـا األمعـاء ا
األحــمـاض الــدهــنــيـة قــصــيـرة
الـســلـســلـة الــتي قـد تــقـلل من

إنتاج الكوليسترول الضار.
وفي دراســة جـديـدة تــبـيّن أنه
عــنـــدمــا تـــنــاول  40مـــشــاركــا
تـتـراوح أعـمـارهم ب  20و69
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وسط تكهنات كثيرة والتزام
الصمت من اجلانب تظل
عالقة الفنانة السورية أصالة
نتج طارق وزوجها اخملرج وا
العريان محل شكوك وشائعات
حيث لم تصدر أي تصريحات
نافية أو مؤكدة لهذه الشائعة من
الزوج بالرغم من اعتراف
أصالة بوجود خالفات بينهما.
و تستعد اصالة  إلطالق أول
أغنية للعام اجلديد بعنوان
(شامخ) والتي صورتها فيديو
كليب بعدسة اخملرجة نهال
نبيل وهو التصرف الذي زاد
من قوة شائعة انفصالها عن
العريان الذي تولى اخراج
العديد من كليبات الفنانة
األخيرة.
وبدالً من طاقة التفاؤل واألمل
التي اعتادت الفنانة أن تبثها
حملبيها برسائلها نشرت أصالة
رسالة الفتة مع دخول العام
اجلديد أكدت من خاللها على
أن عام  2019 كان ملئ باحلزن
حيث كتبت: (عام يودّعنا بآخر
ليبدأ اجلديد علّه يأخذ معه
ماأبكانا وأحزننا ويأخذ
ُه واالنكسار الّذي الضّعف ا
أرهقنا  ونعد أنفسنا بعام
شاعر أجمل وأكثر جديد  
نّ حولنا فرحاً نضارة لنشعّ 
وأملّ  ولعائلتي الغاليه احلبيبه
الّتي ناضلت منّ أجلي 
وأصدقائي األوفياء الّذين
يلون لو مالت احلياة  ال
أعدكم جميعاً بأنّ أكون كما
أتمنّى أنّ أكون  ليس هو فقط
عام جديد  بلّ هو تذكار ألنّ
نتغيّر ونتجدّد ونعدو  كلّ عام
وجميعنا بخير وبالدنا وأهلنا
وأصحابنا وأحبّتنا بألّف خير).
يُذكر أن أصالة انفصلت عن
ن الذهبي زوجها السابق أ
عام  2005 وذلك بعد أن رُزقت
منه بـ(شام) عام   1992و(خالد)
عام   1998 ثم تزوجت من
نتج طارق العريان اخملرج وا
عام   2006 ورُزقت منه بالتوأم
(آدم وعلي) مايو 2011 .

االدب. فـيـمـا  فـيـمـا كـرم الـتـيار
اإلصـالحـي حلــــــــركــــــــة فــــــــتح
مــــصــــطـــــفى عــــمــــارة  لــــدوره
اإلعـالمـي الـــــــــبــــــــــارز فـي دعم
القـضـيـة الـفـلسـطـيـنـيـة  حيث
قــام وفــد احلــركــة بــرئــاســة د.
ن الـرقب الـقـيـادي بـاحلـركـة ا
ـشـاركـة وفد مـنـهـا بتـسـلـيمه
درع احلــــركـــة والــــذي يــــحـــمل
صـــورتي الـــشـــهــيـــدين يـــاســر
عرفات وأبو علي شاه فضال
عن كـــتــاب ألبـــو عــلـي شــاهــ
ـقـنع والـذي بــعـنـوان الـهــواء ا
يـتنـاول مسـيـرته النـضالـية من

. اجل قضية فلسط
بـــدوره أكـــد الـــكـــاتـب  عـــمــارة
اصــراره عــلـى  االسـتــمــرار في

شرف. هني ا الدور  ا

ـيـة شـيـفـلد كـمـا مـنـحـته اكـاد
الـــدولـــيـــة درجـــة الـــدكـــتـــوراه
الــفـخــريــة مع مــرتـبــة الــشـرف
وكـافــة احلــقـوق واالمــتــيـازات
ـسـاهـمته ـتعـلـقـة بـهـا نـظـرا  ا
ــتــمــيــزة فى تــطــويــر االعالم ا
وفى نـفس االحـتـفـالـيـة  منح
السـيدة الـعراقـية الـهام قدوري
رئـيسـة منـظـمة االلـهام لالرامل
وااليــتـام لــقب شــخـصــيــة عـام
فـى مـــــجــــــال الــــــعــــــمل 2019
االنساني والفنانة الفلسطينية
عـبيـر صنـصـور لقب شـخصـية
عام  2019فى مـجـال الـفن ود.
ن الـــرقـب اســتـــاذ الـــعـــلــوم ا
الـسـيـاسـيـة واالديـبـة الـسـورية
احــســـان الــشــربــانـي كــافــضل
شخصية عام  2019 فى مجال
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مــنح احتــاد الــســفــراء الــعـرب
ــيــة شــيـفــلــد الــدولــيـة واكــاد
وحـركــة فــتح الــفــلــســطــيــنــيـة
مراسل (الزمان) ومديـر مكتبها
فـي الـقـاهـرة  مـصـطـفى عـمـارة
شـهـادة شــرفـيـة عـلــيـا كـأفـضل
شخصية مـتميزة ومؤثرة 100
فى مــصـر والـوطـن الـعـربي فى
مـــــــجـــــــال االعالم وشـــــــهــــــادة
الدكتـوراه الفخريـة في القاهرة
وبـــحــضـــور نــخــبـــة من رجــال
االعـالم والـــــثـــــقـــــافـــــة والـــــفن
والـســيــاسـة اقــيم مــسـاء امس
دني احـتفالية ركز التـعليم ا
لـتـكـر افـضل  100شـخـصـيـة
ـــيــــزة ومـــؤثــــرة فى مــــصـــر
والــوطن الــعــربي لــعــام 2019
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احلــيـاة واإلصــابــة بـالــســكـري
والـعــجـز وارتــفـاع ضــغط الـدم
والــشــعـور بــالـتــعب والــسـكــتـة
الــدمـاغـيـة والــسـكـتـة الــقـلـبـيـة
واضطرابات الذاكرة وغيرها من
ــتـرتــبـة عـلى انــخـفـاض اآلثـار ا
األوكـسـجــ واحلـرمـان من عـدد

ساعات نوم جيدة. 
وأردفت نــاجـبــال أن الـعــمـلــيـات
اجلـراحـية اآللـيـة أتـاحت طـريـقة
ــرضى تــوقف جــديــدة وســهــلـة 
الـتــنـفس أثـنـاء الــنـوم إذ تـتـيح
الشفـاء السـريع وتخفض نـسبة
حدوث االلتهابات باإلضافة إلى
ة تـقـريـباً أنـهـا جراحـة غـيـر مـؤ
وال تـــتــرك أي نــدبـــة مع فــقــدان
منـخفض لـلدم ونـتائج جتـميـلية
رائــعـــة وحتـــســـ الـــوظـــيـــفــة

ناعية للجسم بعد اجلراحة. ا

أعراض اإلصابة بتوقف التنفس
أثناء النوم علما أن الذكور أكثر
عـرضـة من الـنـساء لـإلصابـة به
ـئـة من النـساء إذ يـصيب  20با

ئة من الذكور. و 35با
وإذا تركت احلالة دون تشخيص
وعالج يـــؤثــر تــوقف الـــتــنــفس
ـريض بـعـدة أثـنـاء الـنـوم عـلى ا
طــــرق مـــثل انـــخـــفـــاض جـــودة

عالقـة وثيـقـة بـ ارتفـاع مـؤشر
كتـلـة اجلسم ومـخـاطر اإلصـابة
باضـطراب تـوقف التـنفس أثـناء
النوم إلى جانب عوامل خطورة
أخـــــرى مـــــثل شـــــرب اخلـــــمـــــر

سكنات. وتعاطي ا
ويــعــد الــنــعــاس أثــنــاء الــنــهـار
والـــشـــخـــيـــر الــــعـــالي والـــنـــوم
ـتـقــطع أحـد أشـهـر ـضــطـرب ا ا
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قـالت الـدكتـورة كـالـبانـا نـاجـبال
إن تـوقف الـتـنـفس أثـنـاء الـنـوم
الــذي يـعــرف بـاسم (الــشـخــيـر)
عبـارة عن اضطـراب شائع أثـناء
الـنـوم إذ يـتــوقف الـتـنـفس عـدة
مرات متتالية أثناء النوم بسبب
انـــســـداد مـــجـــرى الـــهـــواء مـــا
يــضـطــر الـشــخص لالســتـيــقـاظ

اللتقاط األنفاس.
وأضــافـت كـــبـــيــر اســـتـــشـــاريي
األنـف واألذن واحلـــــــنــــــجــــــرة
وجـــراحــــة الــــرأس والـــرقــــبـــة
وجراحة الـروبوت في مسـتشفى
إندرابـراستـا أبولـو أنه ال سبب
يفـسـر اإلصابـة بـتوقف الـتـنفس
أثــــنـــــاء الــــنـــــوم إال أن هــــنــــاك
مـــحــفــزات تــزيــد مـن احــتــمــالي
اإلصـابــة مـثل الــسـمـنــة فـهـنـاك

مـسـتـخــدمي مـنـصـات الـتـواصل
االجتماعي هو ظهور (القصص)
أو  storiesالتي تـتـعلق بـبعض
ستخـدم الذين نتـابعهم على ا

نصات. هذه ا
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عــلى الـعـالمـة الــتي تــشـبه ثالث
نـــــقــــاط وهي مـــــوجــــودة أعــــلى
ـنــشـور ومـن ثم الـضــغط عـلى ا
خــيـار  Muteأو (إخـفــاء) ومن
ثم  .Mute Postsواألمــر اآلخـر
الذي بـات يشـكل إزعـاجا لـبعض
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أصبح تطبيق (إنـستغرام) اليوم
من أكــثــر تــطـبــيــقــات الــتـواصل
االجتماعي استـخداما في العالم
ومـــصـــدر مـــعــلـــومـــات وتـــرفــيه
للكـثيـرين لكن كيـف نستـفيد من
هـــذا الــــتــــطـــبــــيق بــــعــــيـــدا عن
نغـصات فيه? من أكـثر األشياء ا
الـــــتي تــــــؤرق مـــــســـــتـــــخـــــدمي
(إنستغرام) أحيـانا ظهور أشياء
ال يرغبون بـرؤيتها أثـناء تصفح
مـنشـورات الـصفـحـة الـرئيـسـية
ولـلتـخـلص من ظـهـورهـا يـنصح
اخلـبــراء بـاتــبـاع عــدة خـطـوات
ففي حال ظـهور منـشور ال ترغب
بــرؤيــته مــجــددا يـجـب الـضــغط
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