
تابع ص7 تابع ص7 تابع ص7
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الفلسطينيين هو أحد أعراض نظام الفصل العنصري

التوصية الختامية الجتماع النواب 
العموم العرب بمدينة جدة السعودية

انفجار خزان غاز يوقع قتلى في 
السليمانية شمالي العراق
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يومية - �شيا�شية - اقت�شادية - �شاملة

ويؤدون صالة الغائب على أرواح ضحايا الحريق بمخيم جباليا 

 60  ألفا يؤدون صالة الجمعة 
في المسجد األقصى

 األردن يصوت لحق الشعب 
الفلسطيني في تقرير المصير

 نيويورك 

اعُتمدته  ق��رار  م�شروع  ل�شالح  الأردن  �شوت   
حق  يوؤكد  املتحدة،  للأمم  التابعة  الثالثة  اللجنة 
ال�شعب الفل�شطيني يف تقرير امل�شري مبا يف ذلك احلق 

يف »دولة فل�شطينية م�شتقلة«.
منها  دول،   5 وعار�شته  دولة   167 القرار  واأيد 

)اإ�شرائيل( فيما �شوتت بالمتناع 7 دول.
وحث القرار جميع الدول والوكالت املتخ�ش�شة 
وموؤ�ش�شات منظومة الأمم املتحدة على موا�شلة دعم 
ال�شعب الفل�شطيني لنيل حقه يف تقرير امل�شري باأقرب 

وقت.
الإن�شان  بحقوق  املعنية  وهي  الثالثة،  واللجنة 
هي  والثقافية،  والجتماعية  الإن�شانية  وال�شوؤون 

واحدة من جلان اجلمعية العامة ال�شت.

قطاع غزة يودع 
ضحايا حريق جباليا

 غزة  

جميعهم  مواطنا   21 ام�س  ظهر  غزة  قطاع  ودع 
اندلع  الذي  احلريق  جراء  ق�شوا  واحدة  عائلة  من 
يف بنايتهم ال�شكنية يف خميم جباليا �شمال قطاع غزة.

ع�شرات  مب�شاركة  الفاجعة  �شحايا  و�شّيع 
الآلف من املواطنني تقدمهم قيادات القوى الوطنية 

والإ�شلمية ووجهاء القطاع.
 واأُقيمت ال�شلة على ال�شحايا يف م�شجد اخللفاء 
يف  ال��رى  ي��واروا  اأن  قبل  القطاع  �شمايل  الرا�شدين 

مقربة ال�شهداء يف بلدة بيت لهيا.
وق��ودا  ب��اأن  اأف��ادت  الأول��ي��ة  التحقيقات  وكانت 
خمزنا داخل املنزل �شاعد على اندلع احلريق الهائل، 
والأدلة  والإطفاء  الإ�شعاف  طواقم  اأن  اإلى  م�شرية 
تتابع جهودها وحتقيقاتها يف هذا  اجلنائية ما زالت 

احلادث الأليم.

وزير الخارجية ونظيره 
اإلستوني يبحثان 
العالقات الثنائية 

 عّمان 

اخلارجية  ووزي��ر  ال��وزراء  رئي�س  نائب  بحث   
ال�شفدي، ووزير خارجية  اأمين  املغرتبني،  و�شوؤون 
العلقات  رين�شالو،  اورما�س  اإ�شتونيا،  جمهورية 
يف  امل�شي  واأك��دا  ال�شديقني،  البلدين  بني  الثنائية 
مبختلف  ال��ت��ع��اون  ل��زي��ادة  اخل��ط��وات  م��ن  العديد 

املجالت.
اأجراها  هاتفية  مكاملة  خ��لل  ال��وزي��ران،  واأك��د 
مهامه  بتوليه  خللها  هّناأه  رين�شالو  مع  ال�شفدي 
وزيرًا خلارجية اإ�شتونيا، احلر�س على العمل �شوياً 
من  العديد  اأي�شاً  وبحثا  الثنائي،  التعاون  لتنمية 
امل�شرتك،  الهتمام  ذات  والدولية  الإقليمية  الق�شايا 
الأوكرانية  والأزمة  الفل�شطينية  الق�شية  خ�شو�شاً 

وق�شايا اللجوء. 
التوا�شل  ا���ش��ت��م��رار  على  ال���وزي���ران  وات��ف��ق 
الدبلوما�شية بني  العلقات  اأن  اإلى  ي�شار  والتن�شيق. 

الأردن واإ�شتونيا تعود اإلى العام 2001.

 األشغال تتعامل مع 82 بالغا خالل 
حالة عدم االستقرار الجوي الماضية

 عمان  

تعاملت وزارة الأ�شغال العامة والإ�شكان، خلل 
 82 مع  املا�شية  ال�شتقرار  عدم  بحالة  اململكة  تاأثر 

بلغا.
وقالت الوزارة يف بيان �شحفي �شادر عن وحدة 
مت  ال��واردة  البلغات  جميع  اإن  والت�شال،  الإع��لم 
التعامل معها من خلل الفرق امليدانية ب�شكل فوري، 

بالتن�شيق مع ال�شركاء كافة.
وع��ن اأب���رز ال��ب��لغ��ات ق��ال��ت ال����وزارة، اإن���ه مت 
اجنراف  مع  الكثيف  املطري  الهطول  جراء  التعامل 
للطمي واحلجارة على طرق زراعية يف اإربد واملفرق 
على  للرمال  جتمع  مع  التعامل  مت  فيما  والبلقاء، 
طريق الزرقاء - الأزرق، بالإ�شافة لن�شكاب زيوت 

من مركبات على طرق.
يف  ال�شركاء  مع  بالتن�شيق  مت  اأن��ه  اإل��ى  ونوهت 
باإجتاة  الكرامة  طريق  لإغلق  العام  الأمن  مديرية 
واحرتازي  موؤقت  ب�شكل  بالجتاهني  الكرامة  حدود 
ال�شلمة  على  حفاظا  الكثيف  املطري  الهطول  ب�شبب 

العامة مل�شتخدمي الطريق.
يف  العاملني  ال�شركاء  جهود  ال���وزارة،  وثمنت 
امليدان على التن�شيق الدائم وامل�شتمر حلل ومعاجلة 

البلغات كافة وب�شكل فوري.

عمان 

الدكتور  ال��وزراء،  رئا�شة  ل�شوؤون  دولة  وزير  قال 
بدرا�شة  املكلَّف  الفريق  رئي�س  اجل���ازي/  اإب��راه��ي��م 
املحا�شبة،  لديوان  قابيَّة  الرَّ والكتب  ال�شتي�شاحات 
ر�شدها  جرى  التي  املخالفات  من  العظمى  الغالبيَّة  اإنَّ 
يجري  والتي   ،2021 لعام  املحا�شبة  دي��وان  تقرير  يف 
ت�شويبها  متَّ  الإع��لم،  و�شائل  عرب  الأم�س  منذ  تداولها 

�شابقاً.
اأنَّ  �شحفيَّة  ت�شريحات  يف  اجل���ازي،  واأو���ش��ح 

قها  يوثِّ التي  ال�شتي�شاحات  مبراجعة  املكلَّف  الفريق 
ن من اأمني عام رئا�شة الوزراء  ديوان املحا�شبة، واملكوَّ
ديوان  يف  التقارير  ومدير  املحا�شبة،  ديوان  عام  واأمني 
املالية،  وزارة  يف  والتفتي�س  املراقبة  ومدير  املحا�شبة، 
ومدير  املحا�شبة  دي��وان  تقارير  متابعة  وحدة  ومدير 
اخلية يف رئا�شة الوزراء، يعمل ب�شكل فوري  الرقابة الدَّ
ير�شدها  التي  ال�شتي�شاحات  جميع  معاجلة  على 
ة(  ة )اأ�شبوعيَّة و�شهريَّ يوان، ويعقد اجتماعات دوريَّ الدِّ

ل. ًل باأوَّ لهذه الغاية، ويعالج جميع ال�شتي�شاحات اأوَّ

اجتماعاً،   50 ق��راب��ة  عقد  الفريق  اأنَّ  اإل��ى  ولفت 
لت�شويب  اللزمة  والقرارات  الإجراءات  جميع  واتَّخذ 
ارية،  ال�شَّ والأنظمة  للقوانني  وفقاً  ال�شتي�شاحات 
مبيِّناً اأنَّ رئي�س الوزراء الدكتور ب�شر اخل�شاونة يتابع 
يف  ال���واردة  املخالفات  لت�شويب  اللزمة  الإج���راءات 
دة وتزويد  يوان لعام 2021، وخلل مدَّة حمدَّ تقرير الدِّ
مبناق�شة  الفريق  وقام  ذلك،  يفيد  مبا  ال��وزراء  رئا�شة 
اخلا�شعة  اجلهات  وردود  الرقابيَّة  املخرجات  جميع 

قابة واتخاذ القرارات يف �شوء ذلك.تابع �س2 للرَّ

عمان 

الركن  اللواء  امل�شرتكة،  الأرك��ان  هيئة  رئي�س  تابع 
ال�شاربة  )القوة  تعبوياً  متريناً  احلنيطي،  اأحمد  يو�شف 
3( الذي نفذته كتيبة امللك في�شل الثاين/16، التابعة للواء 
امللك ح�شني بن علي، يف اأحد ميادين التدريب املخ�ش�شة، 
العميد  علي  بن  ح�شني  امللك  لواء  قائد  ا�شتقباله  يف  وكان 

الركن نايل ال�شحيم.
عبداهلل  امللك  جللة  ملقولة  تر�شيخاً  التمرين  وياأتي 
قوًل  الأ�شدق  »اأنتم  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  الثاين 
والأخل�س عمًل« و�شمن الربامج التدريبية ال�شنوية التي 
تنفذها القوات امل�شلحة الأردنية �� اجلي�س العربي و�شوًل 
وال�شتعداد  واجلاهزية  الكفاءة  م�شتويات  اأعلى  اإل��ى 

القتايل لدى منت�شبيها.
قدمه  اإي��ج��از  اإل��ى  احلنيطي  الركن  ال��ل��واء  وا�شتمع 
التي  والفر�شيات  جمرياته  حول  التمرين  على  القائمون 
املناطق  يف  لقتال  �شيناريوهات  حتاكي  والتي  عليها  ُبني 
املبنية وعمليات الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب، بهدف 
تدريب امل�شاركني على التخطيط والتن�شيق والتنفيذ �شمن 
و�شوًل  والتدريبية  واللوج�شتية  العملياتية  املجالت 

للأهداف املرجوة.
وا�شتمل التمرين على عمليات القتال يف املناطق املبنية 
بدءًا من عزل املنطقة واحتلل موطئ القدم وحتى التو�شع 
خمتلف  من  رمايات  وبا�شتخدام  للقوات  التنظيم  واإعادة 
وباإ�شناد  القنا�شني  واملتو�شطة ورماية  الأ�شلحة اخلفيفة 

بريد  )الليتيل  والعمودية   F16 املقاتلة  الطائرات  من 
والكوبرا( واملدفعية، اإ�شافًة اإلى عمليات الإنزال باحلبل 
ال�شريع بوا�شطة طائرات البلك هوك، واأظهر امل�شاركون 
يف  بهم  املناطة  املهام  تنفيذ  يف  عالية  مهارة  التمرين  يف 

خمتلف مراحل التمرين ودقة يف اإ�شابة الأهداف.
الأرك���ان  هيئة  رئي�س  التقى  التمرين،  نهاية  ويف 
امل�شرتكة بامل�شاركني يف التمرين، ونقل لهم حتيات جللة 
امللك عبد اهلل الثاين القائد الأعلى للقوات امل�شلحة، مر�شخاً 
والأخل�س  قوًل  الأ�شدق  »اأنتم  جللته  مقولة  اأذهانهم  يف 
عمًل«، ومعرباً عن اعتزازه بامل�شتوى املتميز والحرتافية 
التمرين  جم��ري��ات  تنفيذ  يف  اأظ��ه��روه��ا  ال��ت��ي  العالية 

واملعنويات العالية التي يتمتعون بها.

عمان 

ليلة  الأردن���ي���ة،  الفلكية  اجلمعية  نظمت 
الأزرق،  ال�شبت، خميم ر�شد يف منطقة  اجلمعة/ 
مل�شاهدة زخات �شهب الأ�شديات التي تن�شط مبثل 
واأقمارها  الكواكب  ر�شد  اإلى  اإ�شافة  الوقت،  هذا 
ال�شناعية  والأق���م���ار  النجمية  وامل��ج��م��وع��ات 
والتعرف على معايري بواكري النهار وقيا�س درجة 

العتمة.
ال�شباح  حتى  يبقى  الذي  املخيم  يهدف  كما 

التعرف  فلك،  وه��واة  ومهتمني  فلكيني  مب�شاركة 
واملدين،  والبحري  الفلكي  باأنواعه؛  ال�شفق  على 
باحل�شابات  ذلك  ومقارنة  ال�شم�س  �شروق  ور�شد 
دوري،  ب�شكل  اجلمعية  جتريها  التي  الفلكية 
والتدريب  فوهاته  وت�شوير  القمر  ر�شد  واأي�شا 

على بع�س املهارات الفلكية .
الفلكية املمتعة  ال�شهب يف هذه احلالة  وتظهر 
والنيازك  املذنبات  خملفات  بع�س  مت��ر  عندما 
مع  وتتفاعل  اجلوي  الغلف  يف  وتدخل  املتفرقة 
مكوناته وحترتق على ارتفاعات من 70 اإلى 100 

كم لينتج عنها ال�شهب.
وقال رئي�س اجلمعية الفلكية الأردنية الدكتور 
اإن زخات �شهب الأ�شديات تن�شط  ال�شكجي،  عمار 
كل عام خلل الفرتة 6 -30 ت�شرين الثاين، وتكون 
اأنه  اإلى  م�شريا  غالبا،  الليلة  هذه  مثل  يف  ذروتها 
خا�شة  اململكة  مناطق  معظم  يف  م�شاهدتها  ميكن 

مناطق الأرياف وال�شحارى.
الأ�شد  برج  فوق  تظهر  الزخات  اأن  واأ�شاف، 
الأ���ش��د  جبهة  النجمي  ال��ث��ن��ائ��ي  ف���وق  خ��ا���ش��ة 
)Algieba(، كعلمة وا�شحة يف ال�شماء، مبينا 

اأن مركز الإ�شعاع لزخات �شهب الأ�شديات ي�شرق 
هذه  منت�شف   11:50 ال�شاعة  الأردن  بتوقيت 
ال�شمال  باجتاه  درجة   63 مقدرها  بزاوية  الليلة 

ال�شرقي.
الزخات  هذه  مل�شاهدة  وقت  اأف�شل  اأن  وبنّي، 
�شباحا  وال��ث��ان��ي��ة  ال��واح��دة  ال�شاعة  ب��ني  ه��و 
بزاوية �شمتية مقدارها 75 درجة باجتاه ال�شمال 
اإلى   11 من  الأفق  فوق  ارتفاع  وزاوية  ال�شرقي، 
الإ�شعاع  مركز  ف��وق  النظر  وميكن  درج��ة،   60
مل�شاهدة ال�شهب، م�شريا اإلى اأن م�شاهدة الزخات 

عند  القمر  �شروق  ب�شبب  ذلك  بعد  بالرتاجع  تبداأ 
ال�شاعة 2:13 �شباحا هذه الليلة.

تاريخ  الأردنية  الفلكية  »للجمعية  ويقول: 
وتقوم  ال�شهب،  وزخات  عوا�شف  ر�شد  يف  طويل 
بر�شدها وتوثيقها من خلل خميم اجلمعية الدائم 
املخيمات  اأق��دم  ِمن  هو  ال��ذي  الأزرق،  منطقة  يف 
�شهر  ويف  اأن��ه  كما  العربية،  املنطقة  يف  الفلكية 
ت�شرين الثاين من عام 1999،اأعلنت منظمة ال�شهب 
العاملية اأن الأردن اأف�شل مكان عاملي لر�شد �شهب 

الأ�شديات«.

رصد فلكي ليلي لزخات شهب األسديات 

الحنيطي يتابع التمرين التعبوي )القوة الضاربة 3(

ة المخالفات  الجازي: تصويب غالبيَّ
الواردة في تقرير ديوان المحاسبة 

الخارجية تعزي بضحايا حادثة الحريق 
في مخيم جباليا بقطاع غزة

 عّمان

التعازي  اأح��ر  عن  املغرتبني  و�شوؤون  اخلارجية  وزارة  اأعربت   
ب�شحايا  ال�شقيقة  فل�شطني  دولة  و�شعب  حلكومة  املوا�شاة  و�شادق 
حادثة احلريق الذي اندلع يف بناية �شكنية يف خميم جباليا �شمايل قطاع 
واأكدت  والإ�شابات.  ال�شحايا  من  عدٍد  وقوع  عن  واأ�شفر  اليوم،  غزة، 
الوزارة ت�شامن اململكة مع الأ�شقاء يف دولة فل�شطني، معربًة عن اأ�شدق 

تعازيها لأ�شر ال�شحايا، والتمنيات بال�شفاء العاجل للم�شابني.

اختتام فعاليات الكونغرس 
العالمي اإلعالمي في أبو ظبي

 أبو ظبي 

الذي   ،2022 للإعلم  العاملي  الكونغر�س  موؤمتر  فعاليات  اختتمت   
»�شياغة  �شعار:  حتت  املتحدة،  الإم���ارات  بدولة  ظبي  اأب��و  يف  اأقيم 
قيادات  من   1200 على  يزيد  ما  مب�شاركة  الإع���لم«،  قطاع  م�شتقبل 
الفكر  الإعلم واملتخ�ش�شني واملوؤثرين واخلرباء ورموز  ورواد قطاع 
يف املنطقة والعامل. وقال مدير املكتب الإعلمي حلكومة دولة الإمارات، 
�شعيد العطر، اإن الكونغر�س العاملي للإعلم من�شة عاملية جتمع العقول 
طريق  خارطة  لر�شم  وغربه،  العامل  �شرق  من  واخل��ربات  واملواهب 
يف  م�شيئة  حمطة  لي�شكل  والعامل  املنطقة  يف  الإع��لم  قطاع  لتطوير 

م�شريتنا الإعلمية وانطلقة قوية نفخر بها جميعا.
وثقافية،  اقت�شادية  عوملة  ونعي�س  تغري  اليوم  العامل  اأن  واأ�شاف 
ال�شخ�س  مكوث  متو�شط  اأن  اإلى  ت�شري  العاملية  الإح�شاءات  اأن  مبينا 
على مواقع النرتنت 7 �شاعات يوميا، ونحو 12 تريليون �شاعة مكثها 
اأ�شخا�س على مواقع التوا�شل الجتماعي ومواقع الإنرتنت خلل العام 

املا�شي.
واأ�شار اإلى اأن هناك عوملة ثقافية تنت�شر ب�شكل كبري، ويوجد اأكر 
و400  مليار  نحو  فيها  ي�شرتك  العامل  حول  ترفيهية  من�شة   200 من 

مليون �شخ�س.

عمان 

الأق�شى  امل�شجد  يف  اجلمعة  �شلة  الآلف  ع�شرات  اأدى 
فر�شتها  التي  امل�شددة  الع�شكرية  الإج��راءات  رغم  املبارك، 
ومداخل  امل�شجد  اأبواب  على  الإ�شرائيلي  الحتلل  �شلطات 

البلدة القدمية يف القد�س املحتلة.
وقدرت دائرة الأوقاف الإ�شلمية يف القد�س، باأن نحو 60 
األف م�شٍل اأدوا �شلة اجلمعة يف رحاب امل�شجد الأق�شى، من 

القد�س، وداخل اأرا�شي عام 1948، وال�شفة الغربية.
�شحايا  اأرواح  على  الغائب  �شلة  امل�شلون  اأدى  كما 
مبخيم  �شكني  مبنى  يف  اخلمي�س  م�شاء  اندلع  الذي  احلريق 

جباليا �شمال قطاع غزة.
الحتلل  قوات  باأن  الفل�شطينية،  الأنباء  وكالة  واأفادت 
الأق�شى،  امل�شجد  وحميط  املدينة  ���ش��وارع  يف  انت�شرت 
ومتركزت عند بواباته، واأوقفت امل�شلني ودققت يف بطاقاتهم 
�شمحت  بينما  دخوله،  من  الع�شرات  ومنعت  ال�شخ�شية، 
قرب  عن�شرية  تلمودية  طقو�س  باأداء  امل�شتوطنني  لع�شرات 

باب الأ�سباط يف البلدة القدمية، حتت حمايتها.
امل�شجد  رح���اب  يف  الفجر  ���ش��لة  اأدوا  الآلف  وك���ان 
اأداء  الأق�شى، تلبية لدعوات مقد�شية للم�شاركة الوا�شعة يف 
�شلتي الفجر واجلمعة يف امل�شجد الأق�شى و�شد الرحال اإليه 
وتكثيف التواجد فيه، دفاعا عنه يف وجه خمططات الحتلل 

التهويدية.

األمم المتحدة ترحب بتجديد مبادرة الحبوب عبر البحر االسود
 نيويورك 

 رحب اأمني عام الأمم املتحدة، اأنطونيو غوتريي�س باتفاق جميع الأطراف على جتديد وموا�شلة مبادرة حبوب البحر 
الأ�شود لت�شهيل امللحة الآمنة لت�شدير احلبوب واملواد الغذائية والأ�شمدة من اأوكرانيا.

واكد غوتريي�س، يف بيان ان الأمم املتحدة ملتزمة التزاما كامل بدعم مركز التن�شيق امل�شرتك حتى ي�شتمر خط الإمداد 
احليوي هذا يف العمل ب�شل�شة، م�شددا على التزام الأمم املتحدة التزاما كامل باإزالة العوائق املتبقية اأمام ت�شدير الأغذية 

والأ�شمدة من الحتاد الرو�شي.
واعترب غوتريي�س ان كل التفاقيتني اللتني مت التوقيع عليهما يف ا�شطنبول )تركيا( قبل ثلثة اأ�شهر �شروريتان خلف�س 
اأ�شعار املواد الغذائية والأ�شمدة وجتنب اأزمة الغذاء العاملية، م�شيفا ان »مبادرة حبوب البحر الأ�شود توا�شل اإظهار 

اأهمية الدبلوما�شية ال�شرية يف �شياق اإيجاد حلول متعددة الأطراف.«
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مذكرة تعاون بين الشؤون السياسية 
والبرلمانية والبحث عن أرضية مشتركة

 عمان  

وقعت وزارة ال�شوؤون ال�شيا�شية والربملانية وموؤ�ش�شة البحث عن اأر�شية 
قاعدة  وتو�شيع  الدميقراطية  قيم  تر�شيخ  جمال  يف  تعاون  مذكرة  م�شرتكة، 
امل�شاركة ال�شيا�شية والرتكيز على دور املراأة وال�شباب يف ال�شاأن العام لتعزيز 

دورهم يف �شنع القرار.
وجيه  املهند�س  والربملانية،  ال�شيا�شية  ال�شوؤون  وزي��ر  التفاقية  ووق��ع 
عزايزة، وعن املوؤ�ش�شة مديرة مكتب الأردن، اآية اأبو �شتة، بح�شور اأمني عام 

الوزارة الدكتور علي اخلوالدة.
وال��ذي  »ج�شور«،  م�شروع  من  الثاين  اجل��زء  تنفيذ  امل��ذك��رة،  وتت�شمن 
�شينفذ �شل�شلة من الأن�شطة والفعاليات يف عدد من املحافظات، لتزويد ال�شباب 
باملهارات اللزمة للم�شاركة الفاعلة مل�شاركتهم يف احلوكمة داخل جمتمعاتهم، 
امل�شتوى  على  اإيجابي  تغيري  لإح��داث  اإعلمية  حملت  خلل  من  ذلك  واإب��راز 

املحلي للمحافظات.
�شابط  م�شرتكة  اأر�شية  عن  البحث  منظمة  من  املذكرة  توقيع  وح�شر 
الوزير  م�ست�سار  ال��وزارة  ومن  عبابنة،  �سناء  »ج�سور«،  م�سروع  ارتباط 
�شوؤون  مديرية  ومديرة  اجلوازنة،  املعتمد  ال��وزارة،  با�شم  الإعلمي  الناطق 
املجتمع املدين، نايفة اللوزي، ومدير مديرية التعاون الدويل، اأحمد العجارمة، 
التفاقيات  ق�شم  ورئي�س  الق�شاة،  ماجد  القانونية،  ال�شوؤون  مديرية  ومدير 

وال�شت�شارات القانونية زينة خري�شات.

 مستشفى الجامعة األردنية يحتفل 

باليوم العالمي للطفل الخديج
 عمان 

 �شارك م�شت�شفى اجلامعة الأردنية، العامل الحتفال باليوم العاملي للطفل 
اخلديج والذي ُي�شادف 17 ت�شرين الثاين من كل عام.

بدران،  اإميان  الدكتورة  امل�شت�شفى  املواليد اجلدد يف  رئي�س وحدة  وبّينت 
اأن الأطفال اخُلّدج هم الذين متت ولدتهم قبل اإكمال الأ�شبوع )37( من مدة 
وا�شتخدام  املواليد  وحدة  اإلى  اإدخالهم  ُيحّتم  الذي  الأمر  الطبيعية،  احلمل 
املحتملة  امل�شاعفات  بع�س  ُت�شاعدهم على علج  بهم،  واأدوات خا�شة  اأجهزة 
التي قد ُت�شيبهم نتيجة ولدتهم مبكًرا. واأو�شحت بدران، اأّنُه وح�شب درا�شة 
اأجرتها خلل العام املا�شي �شملت )27800( �شيدة، فاإّن ما ن�شبته 11 باملئة 
من الأطفال يف الأردن هم اأطفال ُخّدج، موؤكدًة حاجة الأطفال اخُلدَّج اإلى رعاية 
بالأطفال  خمت�شة  وح��دات  وجود  و�شرورة  اململكة،  م�شت�شفيات  يف  خا�شة 
الولدة  حلديثي  املركزة  بالعناية  متخ�ش�شني  اأطباء  اإ�شراف  حتت  اخُل��دَّج 
وتوفري ما يلزم من الأجهزة واملعدات، و�شرورة و�شع بروتوكولت موّحدة 
لعلجهم. واأ�شارت اإلى باأن الأمهات اللواتي ولدن ولدة مبكرة يف امل�شت�شفى، 
–باعتبار امل�شت�شفى حا�شل على  اإلتزامهن بالر�شاعة الطبيعّية  و�شلت ن�شبة 

�شهادة اعتماد م�شت�شفى �شديق للطفل مرتني على التوايل اإلى 100 باملئة.

اللواء المعايطة: عالقة رجل األمن 
والمواطن قائمة على االحترام والتعاون

 عمان  

اأّكد مدير الأمن العام، اللواء عبيداهلل املعايطة، على الدور املهم والرئي�س 
الذي تقوم به مديريات ال�شرطة واملراكز الأمنية اأثناء قيامها بواجباتها الأمنية 
وال�شرطية، وتقدمي اخلدمة للمواطنني واملقيمني، والتي ُتعد امللجاأ الأول لهم 

ويعك�شون خللها ر�شالة الأمن العام لت�شل للجميع اأينما كانوا.
وبنّي اللواء املعايطة، خلل زيارته قيادة اإقليم اأمن العا�شمة ولقائه قائد 
اخلطط  مراجعة  �شرورة  الأمنية،  املراكز  وروؤ�شاء  ال�شرطة  ومديري  الإقليم 
والإ�شرتاتيجيات كافة وتطويرها با�شتمرار لتواكب املتغريات التي تطراأ على 
املجتمع من جهة، وعلى الأمناط اجلرمية من جهة اأخرى، ا�سافة اإلى حتديث 

منظومات تقدمي اخلدمات ال�شرطية مبا يحقق خدمة اأف�شل واأ�شرع للمواطن.
و�شدد مدير الأمن العام »على �شرورة تعزيز العلقة الإيجابية املتبادلة 
والتعاون  الحرتام  على  القائمة  واملواطن  العام  الأمن  رجل  بني  والتعاونية 
يف اأُطر القانون وحقوق الإن�شان التي لن ن�شمح بالتعدي عليها حتت اأّي ظرف 
كان«. ودعا اإلى تو�شيع وفتح قنوات جديدة للتوا�شل مع املواطنني من خلل 
اإ�شرتاتيجية جمتمعية اأمنية تبداأ من املركز الأمني الذي هو الأقرب لهم لتلّم�س 
احتياجاتهم ومطالبهم والعمل �شويا لإيجاد الآليات املنا�شبة حللها، ل �شّيما يف 

الت�شدي للظواهر ال�شلبية والتوعية �شدها.
ال�شرطة  ملديريات  اللوج�شتي  الدعم  تقدمي  يف  جهدًا  ناألو  لن  اأننا  واأ�شاف 
واملراكز الأمنية ورفدهم بالقوى الب�شرية املوؤهلة، للبناء على ما مت اإجنازه، 
اإلى �شرورة قيام جميع اإدارات  والدفع للمزيد من التطور والتحديث، م�شريًا 
منهم  الواحد  ي�شاند  كفريق  التكاملي  اجلماعي  بالعمل  العام  الأمن  ووحدات 

الآخر، وميكنهم من القيام بواجباتهم باأعلى درجات احلرفية واملهنية.
َه اإلى �شرورة البدء بتفعيل اخلطط والربامج اللزمة ل�شمان احلفاظ  ونبَّ
ال�شري  رج��ال  م�شاندة  اإل��ى  اإ�شافة  ال��لزم،  الأمني  والنت�شار  التغطية  على 
والدوريات اخلارجية يف حملتهم امل�شتمرة ل�شبط املخالفات املرورية واإزالة 
والتخفيف  املرورية،  ان�شيابية احلركة  على  يحافظ  الطرق مبا  على  املعيقات 

قدر امل�شتطاع من الختناقات املرورية.
و�شدد على احلزم وعدم التهاون عند التعامل مع بع�س الظواهر املجتمعية 
النارية والعنف املجتمعي ب�شوره  العيارات  اإطلق  �شّيما ظاهرة  ال�شلبية، ل 
املختلفة، دون اإغفال اجلانب التوعوي لن�شر ثقافة جمتمعية واعية نابذة ملثل 

تلك الظواهر التي تهدد �شلمة املجتمع واأفراده.
واأ�شاد مدير الأمن العام باجلهود التي تقوم بها مرتبات مديريات ال�شرطة 
واملراكز الأمنية يف �شتى جمالت العمل ال�شرطي واحلملت الأمنية التي تنفذها 

مللحقة اجلرمية ومنعها واإلقاء القب�س على املطلوبني.

جامعة األميرة سمية توقع مذكرة 
تفاهم مع سيروكو مينا

رئيس مجلس النواب يستقبل 
السفير الكويتي

عمان

ا�شتقبل رئي�س جمل�س النواب، 
ب��دار  مكتبه  يف  ال�شفدي،  اأح��م��د 
لدى  الكويتي  ال�شفري  املجل�س، 
ال��ذي  ال��دي��ح��اين،  ع��زي��ز  اململكة، 
لل�شفدي  والتربيك  التهنئة  ق��دم 
مبنا�شبة انتخابه رئي�شاً للمجل�س.

العلقات  عمق  ال�شفدي  واأكد 
ال�شقيقني،  البلدين  بني  الأخوية 
و�شبل تعزيزها يف املجالت كافة، 
م�شريًا  منها،  الربملانية  ل�شيما 
اإلى امل�شتوى املتقدم الذي و�شلت 
قيادتي  بف�شل  العلقات  تلك  اإليه 

البلدين احلكيمتني.
ال�شفري  و���ش��ف  ج��ه��ت��ه،  م��ن 
ال��ت��ي تربط  ال��ع��لق��ات  ال��دي��ح��اين 
ب���«ال��ق��وي��ة  ب��ال��ك��وي��ت  الأردن 
على  احلر�س  موؤكدًا  واملميزة«، 
يحقق  مب��ا  وتطويرها  تعزيزها 
البلدين  لكل  امل�شرتكة  امل�شالح 

وال�شعبني ال�شقيقني.

عمان 

الطبي  امل��وؤمت��ر  ف��ع��ال��ي��ات  ب����داأت 
 – والأطفال  الن�شائية  مل�شت�شفى  الأول 
دولية  مب�شاركة  الب�شري  م�شت�شفيات 

وعربية.
م�شت�شفيات  اإدارة  م��دي��ر  وق���ال 
خلل  العبدلت  علي  الدكتور  الب�شري 
م��ن��دوًب��ا عن  الف��ت��ت��اح،  رع��اي��ت��ه حفل 
اإن املوؤمتر يطمح ليكون  وزير ال�شحة، 
ولقاء  الت�شاركية  خلل  من  علم،  منارة 
لتبادل  ال���دول  خمتلف  م��ن  ال��ك��ف��اءات 
الرت��ق��اء  بهدف  وامل��ع��رف��ة،  اخل���ربات 
على  ينعك�س  مب��ا  الطبية  بخدماتنا 

نوعية اخلدمة املقدمة للمر�شى.
اأن��ه مت دع��وة نخبة من  واأ���ش��اف، 
اخل��ربة  ذوي  املتخ�ش�شني  الأط��ب��اء 
العاملي  امل�شتويني  ع��ل��ى  وال��ك��ف��اءة 
املوؤمتر  غايات  حتقيق  بهدف  واملحلي 
يف  العلمية  النه�شة  تعزيز  اإلى  الرامية 
الكوادر  م�شتوى  ورفع  الطبي،  املجال 
الب�شرية الطبية، م�شرًيا اإلى اأن املوؤمتر 
لتبادل  اجلميع  اأم���ام  امل�شاحة  يوفر 

املعرفة واخلربة يف جمال طب الأطفال 
والن�شائية. وقال رئي�س اللجنة العلمية 
الن�شائية  م�شت�شفى  ومدير  للموؤمتر 
�شر�شري،  قا�شم  ال��دك��ت��ور  والأط��ف��ال 
امل��وؤمت��ر، هو  ان��ع��ق��اد  ال��ه��دف م��ن  اإن 
العلمية  امل�شتجدات  اآخر  على  الطلع 
اأمام  الآفاق  وفتح  ومواكبتها  والعملية 
واملعرفة  اخل���ربات  لتبادل  الأط��ب��اء 
من  وال�شتفادة  الطبية  القطاعات  بني 
اأنه  واأ�شار  الطبية.  املدار�س  اختلف 
على  خ��رباء  املوؤمتر،  يومي  يف  ي�شارك 
املتحدة  الوليات  من  العاملي  امل�شتوى 
والأردن  م�سر  الدمنارك،  الأمريكية، 
من  الطبية  القطاعات  كافة  ومب�شاركة 
واخلدمات  واجلامعات  ال�شحة  وزارة 
الطبية امللكية والقطاع اخلا�س ومركز 
�شيقدم  اأنه،  وبني  لل�شرطان،   احل�شني 
حما�شرة،  املوؤمتر81  ي��وم��ي  خ��لل 
ودرا����ش���ة، وح��ال��ة م��ر���ش��ي��ة، و22 
بني  املحا�شرات  وتتنوع  طبيا،  مل�شقا 
بجميع  والتوليد  الن�شائية  تخ�ش�س 
ف��روع��ه��ا وج���راح���ة الأط���ف���ال وط��ب 

الأطفال.

هيئة االعتماد تؤكد مواصلتها ضبط 
الجودة بمؤسسات التعليم العالي

 عمان  

يف  املجتمع  كليات  وج��ودة  اعتماد  ل�شوؤون  الرئي�س  م�شاعد  ق��ال 
زيد  الدكتور  جودتها،  و�شمان  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  العتماد  هيئة 
ل�شبط  بو�شعها  ما  كل  لبذل  دائًما  ت�شعى  العتماد  هيئة  اإن  الب�شايرة، 
م�شاِف  اإلى  بها  والو�شول  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  يف  اجلودة  عملية 
الدول املتقدمة مبجال جودة التعليم العايل والت�شنيف العاملي والبحث 

العلمي.
جاء ذلك خلل م�شاركة الدكتور الب�شايرة مبحا�شرة عن الهيئة حول 
اإدارة اجلودة يف موؤ�ش�شات التعليم العايل باملوؤمتر العربي الدويل العا�شر 

ل�شمان جودة التعليم العايل يف جامعة الزرقاء الذي اختتم اأعماله.
اآمال  من جانب اآخر، قدمت مدير مديرية اجلودة يف هيئة العتماد، 
العتماد  رقمنة  يف  الأردنية  »التجربة  بعنوان:  بحثية  ورقة  الطراونة، 
اأفرزته  ما  عن  الطراونة  وحتدثت  العايل«،  التعليم  يف  اجلودة  و�شمان 
والتي  املعرفية  الثورة  يف  مت�شارعة  متغريات  من  الدولية  ال�شاحة 
اأنظمتها  وحت�شني  تطوير  يف  بجدية  التفكري  العتماد  هيئات  على  حتتم 
الرقمي، من خلل  التعليم  اإلى  التقليدي  التعليم  التعليمية والتوجه من 
دمج تكنولوجيا املعلومات يف العملية التعليمية، متا�شيا مع هذا التطور 

التكنولوجي الذي غرّي الكثري من املفاهيم التقليدية.
وذكرت الطراونة اإجنازات الهيئة يف الآونة الأخرية يف جمال اعتماد 
و�شمان جودة موؤ�ش�شات التعليم العايل الأردنية، اإذ تتبنى هيئة العتماد 
تطوير  اآليات  اإحدى  العايل  التعليم  رقمنة  تكون  حيث  جديدة،  �شيا�شة 
عاملية  وت�شنيفات  مراتب  اإلى  التعليمية  باملوؤ�ش�شات  للو�شول  التعليم 

متقدمة.

اإلدارة المحلية تحث المواطنين 
على ترخيص األبنية السكنية

 عّمان 

اأبنيتهم  ترخي�س  على  املواطنني  املحلية  الإدارة  وزارة  حثت    
وباأقل  مربعاً  مرتًا   150 على  م�شاحتها  تزيد  ل  التي  القائمة  ال�شكنية 
الوزارة  بني  توقيعها  جرى  التي  التفاهم  مذكرة  مبوجب  وذلك  الُكلف، 
ونقابة املهند�شني بتاريخ 2022/9/7؛ بهدف م�شاعدة املواطنني على 
التفاهم،  مذكرة  ومبوجب  القانون.  وح�شب  القائمة  مبانيهم  ترخي�س 
تقليل  بغية  الهند�شية  للمكاتب  ت�شهيلت  مبنح  املهند�شني  نقابة  �شتقوم 
اللزمة  الرتخي�س  وثائق  اإعداد  مقابل  املواطنني،  على  املرتتبة  الكلفة 
القائمة  ال�شكنية  امل�شاريع  التفاهم  مذكرة  ت�شمل  حيث  القائمة،  للأبنية 
كافة حتى تاريخ 2022/9/7 والتي ل تزيد م�شاحتها على 150 مرتًا 
التفاهم  مذكرة  من  ال�شتفادة  اإلى  املواطنني  الوزارة  حثت  كما  مربعاً. 

هذه والتي �شينتهي العمل بها بتاريخ 2023/4/30.

األب بدر: عمومّية الحج المسيحي 
بفرنسا تنعقد في األردن العام المقبل

 عمان 

الدكتور  الأب  والإع��لم،  للدرا�شات  الكاثوليكي  املركز  مدير  قال   
فرن�شا  يف  امل�شيحي  احلج  مل��دراء  العمومّية  اجلمعية  اإن  ب��در،  رفعت 
العام  يف  انعقادها  اأن  اأعلنت  ال�شنوي  انعقادها  وخلل   ،ANDDP

املقبل �شيكون يف الأردن وحتديًدا يف موقع املغط�س.
واأ�شاف اأنه وبهذا القرار يكون الأردن اأول مكان خارج فرن�شا تنعقد 
فيه اجلمعية منذ تاأ�شي�شها قبل 75 عاًما، لفًتا اإلى اأن هذا الإعلن الذي 
ومديًرا   180 من  اأكر  ح�شره  الفرن�شية،  ليمنيل«  »بريي  مدينة  يف  مت 
الوفد  م�شاركة  اإلى  اإ�شافة  العامل،  دول  اإلى  فرن�شا  من  احلج  لرحلت 
مع  ال�شلة  لقاءات  من  العديد  �شيتخلله  احلدث  هذا  اإن  وقال  الأردين. 
واأن�شطة  اإ�شلمية  قيادات  مع  لقاءات  اإلى  اإ�شافة  ب��الأردن،  امل�شيحيني 
متنوعة متّثل علقة الوئام احلقيقي التي يعي�شها الأردن الذي هو جزء 
اإلى جهود املوؤ�ش�شات الأردنية يف  ل يتجزاأ من الأر�س املقد�شة، م�شرًيا 

حتقيق هذا الإعلن وتعاونها مع الكنائ�س الأردنية.
واأكد مدير ال�شياحة الدينية يف هيئة تن�شيط ال�شياحة، عامر الطوال، 
احلج  رحلت  ويعزز  الدينية  ال�شياحية  احلركة  يري  الإعلن  هذا  اأن 
امل�شيحي وغريها من الرحلت اإلى الأردن، مبيًنا اأن ح�شور مدراء احلج 
للأردن بهذا العدد، يعني اأن الأردن �شيكون وجهتم الرئي�شية يف براجمهم 
الدينية وال�شياحية. وقال مدير موقع املغط�س، املهند�س ر�شتم مكجيان، 
اللقاء  امل�شارك يف  الأردين  للفريق  بعد عمل جماعي  الإعلن جاء  هذا  اإّن 
بها  ميتاز  التي  الكبرية  القيمة  ويوؤكد  اجلمعية،  عقدته  الذي  العمومي 
انعقاد هذه  اأن  اإلى  امل�شيحي، م�شرًيا  بها يف جمال احلج  الأردن وينفرد 
امل�شيح،  ال�شّيد  معمودية  موقع  يف  املوؤمترات  مبركز  �شيكون  اجلمعية 
وقال: »هذا اإجناز هائل لل�شياحة الدينّية يف الأردن، ومن املتوقع اأن تبداأ 
رحلت احلج اإلى املواقع املرتبطة بالأحداث الدينّية امل�شيحّية بدًءا من 

�شهر اآذار من العام املقبل«.

الصفدي يلتقي لجنة الكرامة للمحاربين 
القدامى ويؤكد متابعة مطالبهم

 عمان 

املجل�س  اعتزاز  عن  ال�شفدي،  اأحمد  النواب،  جمل�س  رئي�س  اأعرب   
وفخره باملتقاعدين الع�شكريني واملحاربني القدامى.

الكرامة  النواب، جلنة  بدار جمل�س  لقائه  لدى  ال�شفدي جاء  حديث 
للمحاربني القدامى التي قدمت التهاين لل�شفدي مبنا�شبة انتخابه رئي�شاً 
ال�شلح  ورف��اق  الع�شكريني  املتقاعدين  اأن  ال�شفدي  واأك��د  للمجل�س. 
دورا عظيما  قدموا  فقد  الثاين،  امللك عبداهلل  لدى جللة  اأولوية  ي�شكلون 

ولهم ب�شمات جلية يف نه�شة الأردن والذود عن الوطن.
الع�شكريني  املتقاعدين  دع��م  على  ال��ن��واب  جمل�س  حر�س  واأك���د 
واملحاربني القدامى يف خمتلف املجالت ومتابعة مطالبهم وتطلعاتهم مع 
اهلل  امللك عبد  الإطار توجيهات جللة  بهذا  مثمناً  العلقة،  ذات  اجلهات 
الثاين، للجهات املعنية لدعم املتقاعدين الع�شكريني واملحاربني القدامى.

عمان 

للتكنولوجيا  �شمية  الأم��رية  جامعة  وقعت 
و�شركة �شريوكو مينا » SIROCO »، مذكرة 

تفاهم م�شرتكة.
باأعمال  القائم  اجلامعة  عن  املذكرة  ووق��ع 
الهيجاء،  اأبو  الدكتورة وجدان  رئي�س اجلامعة، 
املهند�س  مواردها،  تخطيط  مدير  ال�شركة  وعن 
طلبة  وتوظيف  تدريب  بهدف  ال�شعدي؛  حممود 

وخريجي كلية امللك احل�شني لعلوم احلو�شبة.
وتعنى �شركة �شريوكو مينا بالعمل يف جمال 
ال�شركة  وقامت  ملايكرو�شوفت،  الأعمال  حلول 
حداثة  من  بالرغم  الكلية  طلبة  من   3 بتدريب 

التعاون بني الطرفني.

عميد  ك��رم  التفاقية،  توقيع  هام�س  وعلى 
كلية امللك احل�شني لعلوم احلو�شبة يف اجلامعة، 
يف  املتميزين  الطلبة  اأح��م��د،  اأ���ش��رف  الدكتور 
الأك��ادمي��ي  التح�شيل  يف  الكلية  تخ�ش�شات 
واحلا�شلني على منح درا�شية ومالية من �شركات 

قطاع ال�شناعة.
لل�شوؤون  الرئي�س  ن��ائ��ب  التكرمي  وح�شر 
واأع�شاء  �شبابحة،  حممد  الدكتور  الإداري���ة، 
اإ�شافة  الكلية،  يف  والتدري�شية  الإداري��ة  الهيئة 
اإلى ممثلني عن قطاع ال�شناعة من �شركة اأمازون 
 Advanced و�شركة  وب���لدور،  واوراجن 
Business Solutions )ABS(، و�شركة 
 Eastnets و�شركة   ،final solutions
مينا  ���ش��ريوك��و  ن��ت�����س«، و���ش��رك��ة  »اإي�����ش��ت 

.SIROCO
على  مالية  منحا  اأم��ازون  �شركة  وزعت  كما 
17 طالًبا من الكلية يف تخ�ش�س الأمن ال�شيرباين.

الطلبة  خربات  اإك�شاب  اإلى  ال�شراكة  وتهدف 
اأمن  على  للحفاظ  املمار�شات  اأف�شل  حول  عملية 

التعاملت  الرقمية.
 Eastnets نت�س«  »اإي�شت  �شركة  وقامت 
بتقدمي منحة درا�شية كاملة للطالب حمزة حلوة 
 5 تدريب  اإلى  بالإ�شافة  البيانات،  علم  ق�شم  من 
طلب من الق�شم، كما �شتقوم خلل الف�شل املقبل 
بتو�شيع التدريب لي�شمل تخ�ش�شات الكلية كافة.

وتعترب ال�شركة اإحدى اأهم ال�شركات العاملية 
الدفع  وخدمات  حلول  توفري  جمال  يف  الرائدة 

املايل للموؤ�ش�شات وال�شركات املالية.

مستشفيات البشير: افتتاح المؤتمر الطبي األول 
لمستشفى النسائية واالطفال
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ارتفاع يف معدالت ال�سرطان يف العامل
ك�شف تقرير عاملي جديد �أن هناك 
�لإ�شابة  معدلت  يف  ملحوظ  �رتفاع 
�أجمع،  بالعامل  �ل�شرطان  مبر�ض 
مليون   18.1 ت�شجيل  يتوقع  حيث 
مليون   9.6 ووف���اة  ج��دي��دة  ح��ال��ة 

�إ�شابة خالل هذ� �لعام.
قامت  �ل���ذي  �ل��ت��ق��ري��ر  و�أ����ش���ار 
 The International( ب��ه 
 Agency for Research
�إ�شابة  �شجل  �أنه   )on Cancer
مليون  و8.2  �إ�شابة  مليون   14.1
 2012 عام  يف  بال�شرطان  وفاة  حالة 
قد  �لقادم  �لإرتفاع  �أن  �إل  �لعامل،  يف 
�أعد�د  كرثة  ب�شبب  منه  جزًء�  يكون 

كبار �ل�شن و�ل�شيخوخة.
حيث ت�شري �لأرقام يف �لتقرير �أن 
و�حد من كل خم�شة رجال و�إمر�ة من 

كل �شتة �شي�شابون بال�شرطان.
ع��دًد� من  �لتقرير  و�أو���ش��ح  ه��ذ� 
من  و�ل�شرورية،  �ملهمة  �ملعطيات 
من  يزيد  �لدول  بع�ض  غنى  �أن  بينها 
�لناجت  بال�شرطان  �مل�شابني  �أع��د�د 
�أنه بالدول  عن منط �حلياة، يف حني 
�لفقرية تكون حالت �لإ�شابة ناجتة 

عن �لفقر.
ه��ذه  �إىل  �ل��ت��و���ش��ل  �أج���ل  وم���ن 
�لنتائج، در�ض �لباحثون ما يقارب �ل� 
�ل�شرطان يف 185 دولة  36 نوًعا من 

حول �لعامل.
وجد  �لدر��شة،  هذه  خالل  ومن 
�لهامة،  �لنقاط  بع�ض  �لباحثون 

و�لتي تتمثل يف:
���ش��رط��ان �ل��رئ��ة، و�ل��ث��دي لدى 
عن  م�شوؤولون  و�لأم��ع��اء  �لن�شاء، 

بال�شرطان  �لإ���ش��اب��ة  ح���الت  ثلث 
و�لوفيات.

�مل�شبب  �ل��رئ��ة  ���ش��رط��ان  ي��ع��د 
يف  �ل��وف��ي��ات  ب��ني  �لأول  �لرئي�شي 
حول  دول��ة   28 يف  �لإن���اث  �شفوف 

�لعامل
�لأول  �مل�شبب  �لتدخني  يعترب 
لالإ�شابة ب�شرطان �لرئة حول و�لعامل 

وبني �شفوف �لن�شاء �أي�ًشا.
�أ�شوء �لدول �إ�شابة هي �لوليات 

�مل��ت��ح��دة �لم��ري��ك��ي��ة، ه��ن��ج��اري��ا، 
�لدمنارك، �ل�شني ونيوزيالند�.

حالت  �أك��رث  �أن  �لتقرير  ووج��د 
لهذ�  بال�شرطان  و�لإ�شابة  �ل��وف��اة 

�لعام ترتكز يف ��شيا.

هل ت�سبب ال�سعريية �سريعة التح�سري ال�سرطان؟

عرف منذ �شنو�ت عن �ل�شعريية 
م�شببة  ب��اأن��ه��ا  �لتح�شري  �شريعة 
�لهيئة  �أ�شارت  لل�شرطان، ولكن ماذ� 
�ل�شعودية  و�ل��دو�ء  للغذ�ء  �لعامة 

حول �ملو�شوع؟

�ل�شعريية  ت�شبب  هل  �شاركغرد 
�شريعة �لتح�شري �ل�شرطان؟

للغذ�ء  �لعامة  �لهيئة  ن�شرت 
على  تو�شيحاً  �ل�شعودية  و�ل��دو�ء 
ح�شابها �لر�شمي على موقع �لتو��شل 

مو�شوع  ح��ول  تويرت،  �لجتماعي 
�لتح�شري  �شريعة  �ل�شعريية  تناول 

و�لإ�شابة مبر�ض �ل�شرطان.
حيث �أ�شارت �لهيئة �أن �ملعلومة 
�ل�شعريية  باأن  تن�ض  �لتي  �ملنت�شرة 

�لإ�شابة  ت�شبب  �لتح�شري  �شريعة 
على  �حتو�ئها  ب�شبب  بال�شرطان 
مادة تدعى )E-621(، خاطئة ول 

دليل لها من �ل�شحة.
جلوتامات  م��ادة  �ن  و�أ�شافت 
�ل�شوديوم �لحادية و�لتي يرمز لها 
�مل�شافات  �أحد  من  تعد   )621-E(
وفقاً  ��شتخد�مها  �مل�شموح  �لغذ�ئية 

للت�شريعات �ملحلية و�لدولية.
ويتم ��شتخد�م هذه �ملادة كمعزز 
للنكهة يف �لأغذية، ومل يثبت بالأدلة 
�لعلمية حتى �لن عالقتها بال�شابة 

مبر�ض �ل�شرطان.
�شريعة  �ل�����ش��ع��ريي��ة  �أ����ش���ر�ر 

�لتح�شري
يف �ملقابل، هناك بع�ض �لأ�شر�ر 
�شريعة  �ل�شعريية  بتناول  �ملرتبطة 

�لتح�شري، و�أهمها:
عالية  ن�شبة  ع��ل��ى  �ح��ت��و�ئ��ه��ا 

�حلر�رية  و�ل�شعر�ت  �لدهون  من 
�لألو�ن  �إىل  بالإ�شافة  و�ل�شوديوم، 

�ل�شناعية و�ملو�د �حلافظة.
�لربوبيلني غليكول  وجود  مادة 
 )Propylene glycol(
يف  �ل��رط��وب��ة  حفظ  �إىل  تهدف  �لتي 
و�لتي  �لتح�شري،  �شريعة  �ل�شعريية 
قد  �أن��ه��ا  �لعلمية  �لأب��ح��اث  �أف���ادت 

ت�شبب �ل�شرر للكبد و�لكلى.
�ل�شعريية  ت��ن��اول  ���ش��اأن  م��ن 
زيادة  ت�شبب  �أن  �لتح�شري  �شريعة 

يف �لوزن.
�ل�شعريية  ت��ن��اول  مت  ح���ال  يف 
م�شتمر،  ب�شكل  �لتح�شري  �شريعة 
ف��اأن��ه��ا ق��د ت��رت��ب��ط ب��ارت��ف��اع خطر 

�لإ�شابة بالكولي�شرتول �ملرتفع.
�رت��ف��اع  يف  تناولها  ي�شاهم  ق��د 
�لعايل  للمحتوى  نتيجة  �لدم  �شغط 

من �ل�شوديوم.

تناول ال�ساي ال�ساخن مع تدخني ال�سجائر 
بال�سرطان قد ي�سيبك 

ت��ن��اول  ي��ك��رث  �ل�����ش��ت��اء  ف�شل  يف 
�لنف�ض  تدفئة  بهدف  �شاخن  �ل�شاي 
على  ذلك  ينطوي  هل  ولكن  و�جل�شم، 

بع�ض �مل�شاكل �ل�شحية؟
�ل�شاخن  �ل�شاي  تناول  �شاركغرد 
ي�شيبك  ق��د  �ل�����ش��ج��ائ��ر  ت��دخ��ني  م��ع 

بال�شرطان
علمية  در�����ش���ة  ن��ت��ائ��ج  ك�شفت 
 Annals( جديدة ن�شرت يف �ملجلة
�أن   )of Internal Medicine
تناول �ل�شاي �ل�شاخن قد ينطوي على 

م�شاكل �شحية خطرية.
�لقائمون  �لباحثون  �أو�شح  حيث 
�أنه وبالرغم من فو�ئد  على �لدر��شة، 
على  تناوله  �أن  �إل  �لعديدة،  �ل�شاي 
�شاأنه  من  جدً�  مرتفعة  حر�رة  درجة 

�أن يوؤثر على �ل�شحة �شلبياً.
تناول  �أن  �لباحثون  لح��ظ  �إذ 
ومن  �حلر�رة،  بهذه  �ل�شاخن  �ل�شاي 
قد  �لأ�شخا�ض  م��ن  معينة  فئة  قبل 
ب�شرطان  �لإ���ش��اب��ة  خطر  م��ن  يرفع 
�مل�����ريء، وه���و ث��ام��ن �أك���رث �أن���و�ع 

وفقاً  �ل��ع��امل  يف  �نت�شارً�  �ل�شرطان 
�ل�شرطان  لبحوث  �لعاملي  لل�شندوق 

�لدولية.
تناول  فاإن  �لدر��شة،  لهذه  ووفقاً 
�ل�شاي �ل�شاخن ب�شكل يومي قد يرفع 
�ملريء،  ب�شرطان  �لإ�شابة  خطر  من 
ومتناويل  �ملدخنني  بني  وبالأخ�ض 

�لكحول.
�لتبغ  �أن  �ل��ب��اح��ث��ون  و�أو���ش��ح 
و�لكحول و�ملو�د �ملوجودة يف �ل�شاي 
مع  تتفاعل  مرتفعة،  حر�رة  بدرجات 

بع�شها لتوؤثر ب�شكل �شلبي على �شحة 
�لإن�شان.

�لتو�شل  م��ن  �لباحثون  ومتكن 
��شتهد�ف  طريق  عن  �لنتائج  هذه  �إىل 
�أعمارهم  تر�وحت  بالغاً،   556،155
بني 30- 79 �شنة، ومت تتبعهم لفرتة 

9 �شنو�ت تقريباً.
خ���الل ف���رتة �ل���در�����ش���ة، وج��د 

�لباحثون ما يلي:
ب�شرطان  �شخ�شاً   1،731 �أ�شيب 

�ملريء

ب�شرطان  �لإ�شابة  خطر  �رتفع 
لدى  �أ�شعاف  خم�شة  بحو�يل  �ملريء 
و�ل�شاي  �لكحول  ومتناويل  �ملدخنني 

�ل�شاخن.
ومل  �ل�شاخن  �ل�شاي  تناول  من 
مل  للكحول،  متعاطياً  �أو  مدخناً  يكن 
يرتفع لديه خطر �لإ�شابة بال�شرطان.

ب��ن��اًء ع��ل��ى ه���ذه �ل��ن��ت��ائ��ج، �أك��د 
�ل��ب��اح��ث��ون ع��ل��ى ����ش���رورة �ن��ت��ق��اء 
�لعاد�ت و�ل�شلوكيات �ليومية، كي ل 

توؤثر على �شحة �لإن�شان �شلباً.

بذرة االأفوكادو قد تكون اأكرث اأجزاء الثمرة فائدة
فيها  تتناول  �لتي  �لثانية  �ملرة  يف 
�لأفوكادو، ل ترمي �لبذرة، فهي ذ�ت 

فائدة عالية جًد�.
قد  �لأف��وك��ادو  ب��ذرة  �شاركغرد 

تكون �أكرث �أجز�ء �لثمرة فائدة
�أن  جديدة  در��شة  نتائج  ك�شفت 
بذرة �لأفوكادو تعترب من �أكرث �أجز�ء 

هذه �لثمرة فائدة.

�لقائمون  �لباحثون  �أ�شار  حيث 
 Penn( جامعة  من  �لدر��شة  على 
State University( �أن خال�شة 
خف�ض  على  تعمل  �لأف��وك��ادو  ب��ذرة 

خطر �لإ�شابة باللتهابات.
و�أو�شح �لباحثون �ن هذه �لنتائج 
م�شتخل�ض  ��شتخد�م  ب�شرورة  ت�شري 
هذه �لبذور كطعام �أو دو�ء يتم �شنعه 

�ملقابل،  �لأدوي��ة.يف  �شركات  قبل  من 
هذه  ��شتخد�م  يتم  �أن  �ل�شروري  من 
�لبذور باعتد�ل، فقد �أ�شار�ت در��شات 
علمية خمتلفة �أن �لإفر�ط بتناوله من 
عديدة  �شلبية  �ث��ار  ي�شبب  �أن  �شاأنه 

على �ل�شحة.
ه����ذ� ول��ق��د ����ش��ت��خ��دم��ت ب���ذور 
عن  عديدة  �شنو�ت  منذ  �لأف��وك��ادو 

ت�شاعد  كمادة  وطحنها،  غليها  طريق 
وم�شاكل  �ل�شكري  م��ر���ض  ع��الج  يف 
�جلهاز �له�شمي، بالإ�شافة �إىل �لتهاب 
�حلالية،  �لدر��شة  يف  �لبنكريا�ض.�أما 
فقد لحظ �لباحثون �إن خال�شة بذور 
�لإ�شابة  قمع  على  تعمل  �لأف��وك��ادو 
�نخفا�ض  يعني  وه��ذ�  باللتهابات، 
�لمر��ض  من  بالعديد  �لإ�شابة  خطر 

�ملتعلقة باللتهاب مثل:
�لتهاب �ملفا�شل

�ل�شرطان
�أمر��ض �لقلب.

�ل����دور  �أن  �ل��ب��اح��ث��ون  و�أك�����د 
يجب  �لتالية  و�خل��ط��وة  �لأ�شا�شي 
على  �لبذور  هذه  جتربة  يف  تكون  �أن 

�حليو�نات من �أجل تاأكيد �لنتائج.

تناول ال�سمك يعزز ال�سحة
�لفو�ئد  م��ن  �ل��ع��دي��د  لل�شمك 
�أن  ك��م��ا  �مل��خ��ت��ل��ف��ة،  �ل�����ش��ح��ي��ة 
�أخ�����ش��ائ��ي��ي �ل��ت��غ��ذي��ة ي��دع��ون 
لتناوله ب�شكل منتظم، فما هي �أهم 

�لكت�شافات حول ذلك.
يعزز  �ل�شمك  تناول  �شاركغرد 
يف  ن�شرت  در��شة  ك�شفت  �ل�شحة 
 Journal of( �لعلمية  �ملجلة 
�أن   )Internal Medicine
يعزز  �أن  �شاأنه  من  �ل�شمك  تناول 

�شحة �لإن�شان ويطيل عمره.
بالفيتامينات  غنية  فالأ�شماك 
ل�شحة  �ل�����ش��روري��ة  و�مل���ع���ادن 
وج�����ش��م �لإن�������ش���ان وب��الأخ�����ض 

�لأوميغا 3.
علمية  در�����ش���ات  وك�����ش��ف��ت 
ي�شاهم  �ل�شمك  تناول  �أن  خمتلفة 
�لإ���ش��اب��ة  خ��ط��ر  م��ن  �لتقليل  يف 
�ل�شحة  من  ويح�شن  بال�شرطان، 

خف�ض  ع��ل��ى  وي��ع��م��ل  �ل��ق��ل��ب��ي��ة 
ب��الل��ت��ه��اب��ات، يف حني  �لإ���ش��اب��ة 
رب���ط���ت در������ش����ات �أخ������رى بني 
�ل�شحة  وحت�����ش��ني   3 �لأوم��ي��غ��ا 

�لعقلية و�لنظر.
�لدر��شة  هذه  �أ�شارت  حالًيا، 
�أن تناول �ل�شمك وبالأخ�ض �لغني 
�لوفاة  خطر  من  يقلل   3 باأوميغا 
�ملبكرة ويعزز من �شحة �لإن�شان.

�لتو�شل  من  �لباحثون  ومتكن 
�إىل هذه �لنتيجة من خالل ��شتهد�ف 
و180،580  رج���اًل   240،729
�أن  ووجدو�  عاًما،   16 ملدة  �إمر�ة 
54،230 رجال و30،882 �إمر�ة قد 

توفو� خالل �لدر��شة.
�مل�شرتكني  �أن  �لباحثون  و�أفاد 
�ل�شمك  ت��ن��اول��و�  �ل��ذي��ن  �ل��رج��ال 
خطر  ل��دي��ه��م  �نخف�ض  ب��ان��ت��ظ��ام 
تقريًبا،  بن�شبة %9  �ملبكرة  �لوفاة 

�إ�شافة �إىل:
بالوفاة   %10 حو�يل  �نخفا�ض 

نتيجة �أمر��ض �لقلب.
�ن���خ���ف���ا����ض خ���ط���ر �ل���وف���اة 
6%�نخفا�ض  بن�شبة  بال�شرطان 
�لإ���ش��اب��ة  نتيجة  �ل��وف��اة  خ��ط��ر 

باللتهاب �لرئوي بن�شبة %20
�نخفا�ض خطر �لوفاة باأمر��ض 

�لكبد بن�شبة %37.
فكانت  للن�شاء،  بالن�شبة  �أم��ا 

�لنتائج كالتايل:
�نخفا�ض خطر �لوفاة باأمر��ض 

�لقلب بن�شبة %10
�ن���خ���ف���ا����ض خ���ط���ر �ل���وف���اة 
38%و�أك�����د  بن�شبة  ب��ال��زه��امي��ر 
بفو�ئد  وللتمتع  �أن���ه  �لباحثون 
طهيه  ع��دم  يجب  �ل�شمك  ت��ن��اول 

بطريقة �لقلي.

الب�سل يقلل من خطر االإ�سابة 
ب�سرطان االأمعاء

قد تتجنب تناول �لب�شل ب�شبب ر�ئحة �لفم �ملرتبطة به، لكن بعد هذ� �خلرب �شتغري ر�أيك بالتاأكيد.
�شاركغرد �لب�شل يقلل من خطر �لإ�شابة ب�شرطان �لأمعاء

 )Asia Pacific Journal of Clinical Oncology ( ك�شفت در��شة جديدة ن�شرت يف �ملجلة �لعلمية
�أن تناول �لب�شل من �شاأنه �أن يقلل من خطر �لإ�شابة ب�شرطان �لأمعاء.

باأنو�عهما  و�لثوم  �لب�شل  ت�شمل  و�لتي  �لثومية،  �خل�شر�و�ت  �أن  �إىل  �لدر��شة  على  �لقائمون  �لباحثون  و�أ�شار 
�ملختلفة، ت�شاعد يف �حلماية ب�شكل ملحوظ من �لإ�شابة ب�شرطان �لأمعاء، وبالتايل تعزيز �شحتها.

�لذين  �أولئك  �أن  �أكرث من 1،600 م�شرتًكا، ولحظو�  ��شتهدفو�  �أن  �لدر��شة بعد  �إىل هذه  �لباحثون  حيث تو�شل 
تناولو� هذ� �لنوع من �خل�شر�و�ت، �نخف�ض لديهم خطر �لإ�شابة ب�شرطان �لمعاء بن�شبة و�شلت �إىل 79% تقريًبا.

و�أو�شح �لباحثون �أن هناك مو�د ن�شطة يف هذه �خل�شر�و�ت و�لتي قد وجد �أن لها دور يف �حلماية من �لإ�شابة من 
�شرطان �لربو�شتاتا و�لثدي �أي�ًشا.

هذ� وتزيد فر�ض �حلماية من هذه �ل�شرطانات مع زيادة كمية �خل�شر�و�ت �ملتناولة يومًيا من هذ� �لنوع حتديًد�.
�أثر كبري على هذه �لعالقة، ووجد �أن  و�أخرًي� �أو�شح �لباحثون �أن طريقة طهي هذ� �لنوع من �خل�شر�و�ت لها 

غليها يقلل من ن�شبة �ملو�د �ملفيدة، بينما تناولها نيئة يعد �لطريقة �لأف�شل للتمتع بالفو�ئد �ل�شحية �ملرتبطة بها.

حتذير من نوع معني من الع�سل
تعرف على �لتحذير �لذي ن�شرته �لهيئة �لعامة 
معني  منتج  يخ�ض  فيما  �ل�شعودية  و�لدو�ء  للغذ�ء 

�لع�شل. من 
يف  �لع�شل  من  معني  نوع  من  حتذير  �شاركغرد 

�ل�شعودية
حذرت �لهيئة �لعامة للغذ�ء و�لدو�ء �ل�شعودية 
يف  يباع  �ل��ذي  �لع�شل  منتجات  من  معني  ن��وع  من 

�ل�شعودية. �لعربية  �ململكة 
�لتجارية  �لعالمة  من  �لع�شل  منتج  �أن  و�أ�شارت 
�لأردنية  �ململكة  يف  �مل�شنع   )Ghost honey(

�لها�شمية من �ل�شروري �لتخل�ض منه.
على  ن�شرته  �لذي  �لبيان  يف  �لهيئة  و�أو�شحت 
�لجتماعي  �لتو��شل  موقع  على  �لر�شمي  ح�شابها 
تاريخ  �أي  على  يحتوي  ل  �ملنتج  ه��ذ�  �أن  تويرت، 
�أو رقم ت�شغيلة، و�أن �ل�شركة �مل�شنعة له  �شالحية 

تدعى �شركة �لكفاءة �لدولية.
جاء  �ملنتج  ه��ذ�  من  �لتحذير  �أن  و�أف��ادت  ه��ذ� 
تدعى  معنية  دو�ئية  م��ادة  على  �حتو�ءه  ب�شبب 
��شتخد�مها  يتم  ما  عادة  و�لتي   )Vardenafil(
مر�شى  على  ت��وؤث��ر  وه��ي  �لطبي  �ل���ش��ر�ف  حت��ت 

�ل�شغط �ملرتفع و�لقلب وكبار �ل�شن.
�لع�شل  م��ن  �ملنتج  ه��ذ�  ف��اإن  ذل��ك  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
وهي  �أخرى  مادة  من  مرتفع  م�شتوى  على  يحتوي 
نتيجة  تت�شكل  و�لتي  فورفور�ل،  ميثيل  هيدروك�شي 
للحر�رة  �ملنتج  وتعر�ض  �شيئة  تخزين  ظ��روف 

�أ�شر�ًر� �شحية للم�شتهلك. �ملرتفعة، و�لتي ت�شبب 
ب�شرورة  �مل�شتهلكني  �لهيئة  ون�شحت  ه��ذ� 
�متالكه،  حال  يف  منه  و�لتخل�ض  �ملنتج  هذ�  جتنب 
���ش��الم��ة و�شحة  �أج���ل �حل��ف��اظ ع��ل��ى  وذل���ك م��ن 

�ملو�طنني.

تناول الربتقال يحميك من 
العمى مع التقدم بالعمر

C و�لذي يجعل له �لعديد من �لفو�ئد �ل�شحية، ولكن  ميتاز �لربتقال بطعمه �للذيذ وغناه بفيتامني 
ما �لعالقة بينه وبني �شحة عيونك؟

�شاركغرد تناول �لربتقال يحميك من �لعمى مع �لتقدم بالعمر
 The American Journal of( �لعلمية  �ملجلة  يف  ن�شرت  جديدة  در��شة  نتائج  ك�شفت 
خطر  من  يقلل  �أن  �شاأنه  من  يومًيا  �لربتقال  من  و�حدة  حبة  تناول  �أن   )Clinical Nutrition

�لإ�شابة بالعمى بن�شبة ت�شل �إىل 60% تقريًبا.
بالتنك�ض  �لإ�شابة  خطر  يرتفع  بالعمر،  �لتقدم  ومع  �أنه  �لدر��شة  على  �لقائمون  �لباحثون  و�أ�شار 
�لأكرث  �ل�شبب  �ملتعلق باجليل )Age - related Macular Degeneration( وهو  �لبقعي 

�إنت�شار� لفقد�ن �لروؤية �حلاد ملن هم يف �ل� 50 عاما وما فوق، ولكن تناول �لربتقال قد يحميهم من ذلك.
�لفالفونويد�ت  من  �لكثري  على  �لربتقال  �حتو�ء  نتيجة  تاأتي  �لعالقة  هذه  �أن  �لباحثون  وف�شر 

)flavonoids( و�لتي تعزز �شحة �لعيون وحتميها من �لإ�شابة باملر�ض �شابق �لذكر.
لاللتهاب،  م�شادة  بخ�شائ�ض  متتاز  و�لتي  �لقوية  �لأك�شدة  م�شاد�ت  من  �لفالفونويد�ت  وتعترب 

تعمل على تعزيز كفاءة �جلهاز �ملناعي يف �جل�شم.
وبالرغم من تو�جد هذه �لفالفونويد�ت يف �لكثري من �لفو�كه و�خل�شر�و�ت، �إل �أنه من غري �لو��شح 

بعد �لعالقة بني تو�جده يف �لربتقال وحماية �لعيون من �لعمى.
هذ� وقد متكن �لباحثون من �لتو�شل �إىل هذه �لنتائج من خالل ��شتهد�ف 2،037 بالًغا، و�شل معدل 

�أعمارهم �إىل 49 �شنة.
وبينت �لنتائج �أن �أولئك �لذين تناولو� �لربتقال ب�شكل منتظم، �نخف�ض لديهم خطر �لإ�شابة بالعمى 

مع �لتقدم بالعمر، مقارنة مع �لذين مل يتناولوه.
�ل�شدد،  هذ�  يف  جيًد�  �أثرً�  له  كان  �لأ�شبوع  يف  مرة  و�حدة  برتقال  حبة  تناول  �أن  �لباحثون  و�أكد 

�إ�شافة �إىل فو�ئده �ل�شحية �ملختلفة.

تناول املك�سرات بانتظام يعزز 
من �سحة احليوانات املنوية

بذلك  �لقيام  بالإمكان  فهل  �لرجال،  لدى  �ملهمة  �لأمور  �أكرث  �ملنوية يعد من  تعزيز �شحة �حليو�نات 
عن طريق تناول �ملك�شر�ت؟

�شاركغرد تناول �ملك�شر�ت بانتظام يعزز من �شحة �حليو�نات �ملنوية
 European Society of Human( ك�شفت نتائج در��شة جديدة عر�شت يف �ملوؤمتر �لعلمي
Reproduction and Embryology( �أن تناول �ملك�شر�ت ب�شكل منتظم من �شاأنه �أن ي�شاهم 

يف تعزيز �شحة �حليو�نات �ملنوية.
من  �حلفنتني  يقارب  ما  يتناولون  �لذين  �لرجال  �أن  �لدر��شة  على  �لقائمون  �لباحثون  �أ�شار  حيث 
�ملنوية  �حليو�نات  جودة  لديهم  تتح�شن  �أ�شبوعني،  ملدة  يومياً  و�لبندق(  و�جلوز  )�للوز  �ملك�شر�ت 

وتعد�دها.
وجاءت هذه �لدر��شة بعد �أن عانى �لرجال يف �لعامل �لغربي من تر�جع يف جودة �حليو�نات �ملنوية 
�لتغذية تلعب دورً� هاماً  �ن  �ل�شحي، موؤكدين على  �لغذ�ء و�حلياة غري  للتلوث و�لتدخني ومنط  نظرً� 

يف هذ� �ملو�شوع.
ومن �أجل �لتو�شل �إىل �لنتائج، ��شتهدف �لباحثون 119 رجاًل بحالة �شحية جيدة، تر�وحت �أعمارهم 

بني 18- 35 عاماً، ومت تق�شيمهم �إىل جمموعتني على �لنحو �لتايل:
�ملجموعة �لأوىل: مت �إ�شافة 60 غر�ماً من �ملك�شر�ت �إىل نظامهم �لغذ�ئي �ليومي.

�ملجموعة �لثانية: مل يتم تعديل �أي �أمر يف نظامهم �لغذ�ئي.
ووجد �لباحثون �أن �لرجال يف �ملجموعة �لأوىل، �أي من تناولو� �ملك�شر�ت يومياً:

�زد�د تعد�د �حليو�نات �ملنوية لديهم بن�شبة %14
حيوية ون�شاط �حليو�نات �ملنوية �رتفعت بحو�يل %4

حركة �حليو�نات �ملنوية حت�شنت بن�شبة %6

حتذيرات وحقائق جديدة حول اإزالة �سعر العانة!
هل خطر لك �أن �إز�لة �شعر �لعانة 
�ملخاطر  بع�ض  ع��ل��ى  ي��ن��ط��وي  ق��د 
�م���ر�أة،  �أم  كنت  رج���اًل  �ل�شحية؟ 
حتذير�ت  لك!�شاركغرد  �خلرب  هذ� 
�شعر  �إز�ل��ة  ح��ول  جديدة  وحقائق 
�لطبية  �جلمعية  �ل��ع��ان��ة!ن�����ش��رت 
 The American( �لأمريكية 
 )Medical Association
رب��ع  �أن  �أظ���ه���ر  ت��ق��ري��رً�  م���وؤخ���رً� 
يلحقون  �لأق����ل  ع��ل��ى  �لأم��ري��ك��ي��ني 
حالقة  �أث���ن���اء  ب��اأن��ف�����ش��ه��م  �ل�����ش��رر 
و�إز�لة �شعر �لعانة، خا�شة بني فئة 
�ل�شباب �أو �لرجال �لذين لديهم �شعر 
�إدخاله  مت  كبريً�  عددً�  �إن  بل  كثيف، 
�ل�شرر  ����ش��ت��دع��ى  �إذ  �مل�����ش��ايف  �إىل 
جر�حية  بعمليات  �لقيام  �حلا�شل 

وتناول �مل�شاد�ت �حليوية!
�أ�شو�أ تقنية لإز�لة �شعر �لعانة

ب�شكل  �ل�����ش��ادر  �لتقرير  ح��ذر 
وه��ي  م��ع��ي��ن��ة،  تقنية  م��ن  خ��ا���ض 
وجعل  ظهرك  على  على  �ل�شتلقاء 
�شخ�ض �خر يقوم باإز�لة �شعر �لعانة 
�لتقرير  �أظ��ه��ر  �إذ  ع��ن��ك،  بالنيابة 
�أكرث  كانت  بالذ�ت  �لتقنية  هذه  �أن 
بال�شرر. ت�شبباً  �ملتبعة  �لأ�شاليب 

�أف�شل تقنية لإز�لة �شعر �لعانة
و�أكرث  �أف�شل  �أن  �خلرب�ء  يرجح 
�لعانة  �شعر  لإز�ل��ة  �شحية  تقنية 
�لليزر،  �أ�شعة  ��شتخد�م  ع��رب  ه��ي 
�شحيح  ب�شكل  ��شتخد�مه  مت  ما  �إذ� 
وب���درج���ة ح����ر�رة م��ن��ا���ش��ب��ة وم��ن 
متخ�ش�ض  م��رك��ز  يف  حم��رتف  قبل 

ومرخ�ض.
�نت�شارً�  �لإ�شابات  �أن��و�ع  �أكرث 

نتيجة �إز�لة �شعر �لعانة
�أنو�ع  �أكرث  �أن  �لتقرير  و�أو�شح 

�تباع  نتيجة  �نت�شارً�  �لإ���ش��اب��ات 
�لعانة  �شعر  لإز�ل��ة  خاطئة  تقنيات 

كانت كما يلي:
يف �ملرتبة �لأوىل: متزق �لأن�شجة 

.)Laceration(
يف �مل��رت��ب��ة �ل��ث��ان��ي��ة: �حل��روق 

و�لطفح �جللدي.
حقائق �شحية �شادمة

ووج����د �ل��ت��ق��ري��ر �ل��ع��دي��د من 
�حلقائق �لغريبة، مثل:

بالكامل  �لعانة  �شعر  �إز�ل��ة  �إن 
من كافة �لأجز�ء �خلارجية للمنطقة 
�مل��ر�أة  �أو  �ل��رج��ل  عند  �لتنا�شلية 
�لتقاط  فر�ض  من  كبري  وب�شكل  يزيد 

�ملنقولة جن�شياً. �لأمر��ض 
��شطر  �لتي  �جل��ر�ح��ات  بع�ض 
�لأط���ب���اء لإج���ر�ئ���ه���ا لأ���ش��خ��ا���ض 
�لعانة،  �شعر  �إز�ل���ة  م��ن  ت�شررو� 

يف  ت��ك��ون  خ���ر�ج  معاجلة  ت�شمنت 
منطقة �لعانة وتقطيب �جلروح.

ب�شفر�ت  �لعانة  �شعر  حلق  �إن 
باإ�شابة  يت�شبب  ق��د  نظيفة،  غ��ري 
�ملنطقة  ت��ل��ك  يف  �ل�شعر  ب�شيالت 
بالتهاب  ي��دع��ى  ب��ك��ت��ريي  مب��ر���ض 

.)Folliculitis( جلريبات�
دون  �لعانة  �شعر  لإز�لة  ن�شائح 

�شرر
�شفرة  ت��ك��ون  �أن  على  �ح��ر���ض 
تخطط  كنت  �إذ�  "جديدة"،  �حلالقة 

لإز�لة �شعر �لعانة يف �ملنزل.
ح�شا�شة،  ب�شرتك  ك��ان��ت  �إذ� 
وك��ن��ت ت��ري��د �ل��ل��ج��وء ل���ش��ت��خ��د�م 
ك��رمي��ات �إز�ل����ة �ل�����ش��ع��ر، �ح��ر���ض 
للب�شرة  خم�ش�ض  نوع  �ختيار  على 

�حل�شا�شة.
منطقة  يف  �لتهاب  لديك  كان  �إذ� 

مبعاجلته  قم  ن��وع،  �أي  من  �لعانة 
�أوًل.

�إذ� كنت �شوف تلجاأ لخت�شا�شي 
�أن  �لعانة، �حر�ض على  لإز�لة �شعر 

يكون �شخ�شاً مرخ�شاً وحمرتفاً.
�لتقرير  �أن  بالذكر  �جلدير  ومن 
�شعر  �إز�لة  و�شعيات  �أكرث  �أن  وجد 

�لعانة �نت�شارً� كانت كما يلي:
�شعر  �إز�ل���ة  �لأوىل:  �ملرتبة  يف 

�لعانة وقوفاً بن�شبة %75.
�شعر  �إز�ل��ة  �لثانية:  �ملرتبة  يف 

�لعانة جلو�شاً بن�شبة %22.
�شعر  �إز�ل��ة  �لثالثة:  �ملرتبة  يف 
�لقرف�شاء  �لعانة جلو�شاً يف و�شعية 

بن�شبة %13.
�شعر  �إز�ل��ة  �لر�بعة:  �ملرتبة  يف 
بن�شبة  �ل�شتلقاء  و�شعية  يف  �لعانة 

.%12

تعلميات للك�سف عن ح�سا�سية العطور
يعاين �لعديد من �لأ�شخا�ض من �لإ�شابة 
لكن  ذلك،  يدركون  ل  وقد  �لعطور  بح�شا�شية 
يف  ت�شاعدهم  �أن  �شاأنها  من  �لتالية  �لتعليمات 

ذلك وحتميهم من �مل�شاعفات.
ح�شا�شية  عن  للك�شف  تعلميات  �شاركغرد 

�لعطور
و�ل��دو�ء  للغذ�ء  �لعامة  �لهيئة  ن�شرت 
ت�شاعد  �لتي  �لتعليمات  بع�ض  �ل�شعودية 
�لعطور،  بح�شا�شية  �لإ�شابة  عن  �لك�شف  يف 
م�شاعفات  �أي  ظهور  جتنب  �أج��ل  من  وذل��ك 

خطرية على �ل�شحة.
ح�شابها  على  من�شور  يف  �لهيئة  و�أ�شارت 
�لجتماعي  �ل��ت��و����ش��ل  م��وق��ع  يف  �لر�شمي 
ت�شبب  �أن  �ملمكن  من  �لتي  �مل��و�د  �أن  تويرت 
�لعطرية  �ل��زي��وت  يف  تتو�جد  �حل�شا�شية 
جميع  يف  تتو�جد  و�أ�شبحت  طبيعي،  ب�شكل 
�أنو�ع �لعطور تقريباً يف �لوقت �حلايل، �لأمر 
�لأ�شخا�ض  بع�ض  �شحة  على  يوؤثر  قد  �لذي 

. �شلباً
بع�ض  �ت��ب��اع  �مل��ه��م  م��ن  ذل��ك  ولتجنب 

�لتعليمات قبل �ل�شر�ء، و�لتي ت�شمل:
�لتي  باملكونات  قائمة  وجود  من  �لتاأكد 

�لعطر يحتويها 
يحتوي  فقد  بدقة،  �لعطر  مكونات  قر�ءة 
هذ�  �أن  علماً  �حل�شا�شية،  تثري  م��و�د  على 

�لأمر ل يعترب خمالفاً للقانون.
�أو  �أي زيوت عطرية خملوطة  ل ت�شرتي 

خمففة باأي مذيب.
بح�شا�شية  �مل�شاب  �ل�شخ�ض  على  كما 
�شاعده  على  جتربتها  �لعطور  من  نوع  لأي 

للتاأكد  �شاعة  وع�شرين  لأربع  و�لنتظار  �أوًل 
من عدم ظهور �أي ردة فعل حت�ش�شية.

�لتح�ش�شية  �مل���و�د  م��ن  �ل��ع��دي��د  ه��ن��اك 
يعرف  �أن  �ملهم  من  لذ�  �لعطور  يف  �ملوجودة 

كل �إن�شان تلك �ملو�د ب�شكل جيد.
�أما بعد �شر�ء �لعطر، فمن �ملهم حفظه يف 
للحفاظ  �لغرفة،  مكان جاف وبدرجة حر�رة 
يف  ت��رك��ه  ع��دم  وي��ج��ب  �شليم،  ب�شكل  عليه 
قد  ذلك  لأن  �ل�شم�ض،  حتت  �ملغلقة  �ل�شيارة 

�لعبوة. �نفجار  ي�شبب 

تناول الطماطم يوميًا يحارب �سرطان اجللد
ي���ح���اول �ل��ب��اح��ث��ون ج��اه��دي��ن 
�لعثور على و�شيلة ت�شاعد يف حماربة 
�ل�شرطان، فهل �شيكون ذلك قريباً فيما 

يخ�ض �شرطان �جللد؟
يومياً  �لطماطم  تناول  �شاركغرد 

يحارب �شرطان �جللد
ك�������ش���ف���ت ن����ت����ائ����ج در������ش����ة 
�لعلمية  �ملجلة  يف  ن�شرت  ج��دي��دة 
�أن   )Scientific Reports(
�أن  �شاأنه  من  يومياً  �لطماطم  تناول 
ب�شرطان  �لإ���ش��اب��ة  خطر  م��ن  يقلل 

�جللد ب�شكل كبري.
على  �لقائمون  �لباحثون  و�أ�شار 
عن  �مل�شوؤولة  �مل���ادة  �أن  �ل��در����ش��ة 
�إعطاء �لطماطم لونها �لأحمر قد تكون 
عن  �لناجت  �ل�شرر  حماربة  يف  �ل�شر 

�أ�شعة �ل�شم�ض.
على  �لباحثون  بها  قام  جتربة  يف 
�لذين  �أول��ئ��ك  �أن  وج���دو�  �ل��ف��ئ��ر�ن، 
وملدة  يومياً  �لطماطم  بودرة  تناولو� 
�شرطان  حجم  تقل�ض  �أ�شبوعاً   35
�أن  �لباحثون  ل��دي��ه��م.و�أف��اد  �جل��ل��د 

لالأ�شعة فوق  �لفئر�ن تعر�شت  جميع 
عو�مل  �أح��د  من  وه��ي  �لبنف�شجية، 

�لإ�شابة ب�شرطان �جللد.
�لفئر�ن  �أن  �لباحثون  ولح��ظ 
قلت  �لطماطم  ب��ودرة  تناولت  �لالتي 
�ملميتة  ب����الأور�م  �إ�شابتها  ف��ر���ض 

بن�شبة و�شلت �إىل 50% تقريباً.
�لطماطم  �أن  �ل��ب��اح��ث��ون  و�أك���د 
مادة   على  حتتوي  و�لتي  �حل��م��ر�ء 
هي   )Carotenoid( كاروتينات 
ب�شرطان  �لإ�شابة  على  �أث��رت  �لتي 

�جللد ولي�شت �لطماطم �خل�شر�ء.
�لنتائج  ه��ذه  �أن  بالذكر  �جلدير 
�لذكور،  �لفئر�ن  على  فقط  �نطبقت 
�أي  �لطماطم  �لإن��اث  لتناول  يكن  ومل 

�ثر على تقل�ض حجم �ل�شرطان.
وعقب �لباحثون �أن �لطعام ل يعد 
بدياًل عن �لأدوية ولكن تناول �لطعام 
فرتة  م���د�ر  على  و�جل��ي��د  �ل�شحي 
طويلة من �لزمن من �شاأنه �أن ي�شاعد 
يف حماربة �لإ�شابة ببع�ض �لمر��ض.

فو�ئد �لطماطم

على  �لطماطم  فو�ئد  تقت�شر  ول 
حماربة �شرطان �جللد، بل ت�شمل:

�لدم  يف  �ل�شكر  تنظيم  يف  ت�شاعد 
لدى مر�شى �ل�شكري

باأمر��ض  �لإ�شابة  من  �لوقاية 
�لقلب و�ل�شر�يني

�مل�شاعدة يف �لنزول بالوزن
م��ك��اف��ح��ة �ل��ت��ج��اع��ي��د وع��الم��ات 

�ل�شيخوخة
�لوقاية من ه�شا�شة �لعظام

�لوقاية من �لإ�شابة بالإم�شاك.

كرثة ال�سامات على الذراع اليمنى يرفع 
خطر االإ�سابة ب�سرطان اجللد

بان  �شابف  وق��ت  من  نعلم  نحن 
�ل�شامات قد تكون دلياًل على �لغ�شابة 
ب�شرطان �جللد، ولكن ما �جلديد �لذي 

�كت�شفته هذه �لدر��شة؟
على  �ل�شامات  ك��رثة  �شاركغرد 
�لإ�شابة  خطر  يرفع  �ليمنى  �ل��ذر�ع 

ب�شرطان �جللد
جديدة  بريطانية  در��شة  وجدت 
 British �لعلمية  �ملجلة  يف  ن�شرت 
 Journal of Dermatology
على  )�خل���الت(  �ل�شامات  ع��دد  �أن 
�لذر�ع �ليمنى من �شاأنها �أن ت�شري �إىل 
�رتفاع خطر �لإ�شابة ب�شرطان �جللد 
�لباحثون  melanoma.و�أ�شار 

جامعة  من  �لدر��شة  على  �لقائمون 
 King's College London
�كرث  عن  م�شوؤول  �جللد  �شرطان  �أن 
ب��اأن  و�أك����دو�  بال�شرطان،  �ل��وف��ي��ات 
يف  ��شا�شيا  �أم����رً�  تعترب  �ل�شامات 
ز�د  فكلما  �جللد،  ب�شرطان  �لإ�شابة 
�ل�شخ�ض  �إ�شابة  خطر  �رتفع  عددها 
�لباحثة  �أو�شحته  ملا  باملر�ض.وتبعا 
�ل��دك��ت��ورة  �ل��در����ش��ة  يف  �لرئي�شية 
 Simon ري����ب����ريو  ����ش���امي���ون 
Ribero فاإن كل زيادة يف �ل�شامات 
�لإ���ش��اب��ة  خطر  �رت��ف��اع  �إىل  ت���وؤدي 
ما  ت��رت�وح  بن�شبة  �جللد  ب�شرطان 
�إىل  �لباحثون  عكف  ل��ذ�   .%4-2 بني 

عدد  يف  �لزيادة  كانت  �ذ�  ما  �كت�شاف 
�ل�شامات يف منطقة معينة من �جل�شم 
ب�شكل  باملر�ض  �لإ�شابة  خطر  ترفع 

�أكرب من غريها.
كيف جرت �لدر��شة؟

بدر��شتهم  �لباحثون  ��شتهدف 
3،594 �إمر�أة، وقامت بعد �ملمر�شات 
منطقة   17 يف  �ل�شامات  عدد  باإح�شاء 
من ج�شم كل م�شرتكة، مع �لك�شف عن 
نوع �جللد و�ل�شعر ولون �لعيون. من 
ثم كرر �لباحثون �لتجربة نف�شها على 

ما يقارب �ل� 400 رجاًل و�مر�أة.
ووجد �لباحثون ما يلي:

على  �مل��وج��ودة  �ل�شامات  ع��دد 

على  قوياً  دلياًل  كانت  �ليمنى  �ل��ذر�ع 
�رتفاع خطر �لإ�شابة ب�شرطان �جللد 
م��ق��ارن��ة م��ع �لأج����ز�ء �لأخ����رى من 
من  �أكرث  متتلك  �لتي  �جل�شد.�لن�شاء 
�ليمنى  ذر�ع��ه��ن  على  �شامات  �شبع 
ملكن عددً� من �ل�شامات على ج�شمهن 
�أكرث بت�شع مر�ت من غريهن، وو�شل 

�إجمايل عدد هذه �ل�شامات �إىل 50.
�أقل  على  �شامة   11 �متلكت  من 
�ليمنى، كان �جمايل عدد  على ذر�عها 
 100 من  �أك��رث  ج�شمها  عى  �ل�شامات 
�إ�شابتها  خطر  �رت��ف��اع  �أي  �شامة، 
مر�ت  بخم�ض  �أك��رث  �لثدي  ب�شرطان 

من غريها. 

ه��ذه  �أن  �ل��ب��اح��ث��ون  و�أو����ش���ح 
دلياًل  تكون  ق��د  و�لنتائج  �ل��در����ش��ة 
عدد  �عتماد  ���ش��رورة  �إىل  وم��وؤ���ش��رً� 
�لإ���ش��اب��ة  ت�شخي�ض  يف  �ل�����ش��ام��ات 
وقالت  م�شتقباًل،  �جل��ل��د  ب�شرطان 
�لدكتورة ريبريو: "من �ل�شروري �أن 
تعرف ما هو �لطبيعي بالن�شبة جللدك 
يطر�أ  تغيري  �أي  عن  �لطبيب  و�خبار 
ملم�ض  �و  ل��ون  �و  �شكل  �و  حجم  يف 
باأنه  و�ك��دت  �ملوجودة".  �ل�شامات 
�جل�شم  �نحاء  جميع  �إىل  �لنظر  يجب 
جديدة  ���ش��ام��ات  ظ��ه��ور  م��ن  للتاكد 
وتغيري �ملوجودة بالأ�شل ولي�ض فقط 

على �لذر�ع �ليمنى.

درا�سة جديدة ت�سري اإىل اأن النبيذ االأبي�ض 
يزيد من خطر االإ�سابة ب�سرطان اجللد

من �ملعروف �أن �شرب �لكحول 
ه��ذه  ول��ك��ن  �ل�شحة  ع��ل��ى  ي��وؤث��ر 
�شرب  بني  �لعالقة  توؤكد  �لدر��شة 

�لنبيذ �لبي�ض و�شرطان �جللد
�شاركغرد در��شة جديدة ت�شري 
من  يزيد  �لأبي�ض  �لنبيذ  �أن  �إىل 

خطر �لإ�شابة ب�شرطان �جللد

جامعة  من  �لباحثون  يحاول 
بني  �لعالقة  م��دى  حتديد  ب��ر�ون 
خطر  وزي���ادة  �لكحول  �إ�شتهالك 
وقد  �جل��ل��د،  ب�شرطان  �لإ���ش��اب��ة 
�لبيانات  باإ�شتخد�م  �لباحثون  قام 
�أجريت  كبرية  در��شات  ثالث  من 
متت  وقد  �شخ�ض   210،000 على 

متابعتهم ملدة 18.3 عاماً.
�إ�شتهالك  باأن  �لباحثون  ووجد 
خطر  من  يزيد  عام  ب�شكل  �لكحول 
بن�شبة  �جللد  ب�شرطان  �لإ�شابة 
14%. وبن�شبة 13% ملن ي�شتهلكون 
يومي.  ب�شكل  �لأبي�ض  �لنبيذ  فقط 
�أ�شكاًل  �أي�شاً  �لدر��شة  ووج��دت 

ل  �لكحول  �إ�شتهالك  م��ن  �أخ���رى 
تزيد ب�شكل كبري من خطر �لإ�شابة 

ب�شرطان �جللد.
ويقول �لباحث �إيونيونغ �شوو 
باأنه   )Eunyoung Cho(
�لقوية  �لعالقة  وجود  �لغريب  من 
خطر  و�إرتفاع  �لأبي�ض  �لنبيذ  بني 
�لإ�شابة ب�شرطان �جللد. و�أ�شارو� 
�شبب  �إىل  يتو�شلو�  باأنهم مل  �أي�شاً 

من ور�ء هذه �لعالقة.
و�أف���������اد �ل���ب���اح���ث���ون ب����اأن 
ن�شبة  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي  �ل��ن��ب��ي��ذ 
ع��ال��ي��ة م���ن �ل����� ����ش��ي��ت��ال��ده��ي��د 
باملقارنة   )Acetaldehyde(
مع �مل�شروبات �لكحولية �لأخرى. 
�لأ�شيتالدهيد  ن�شبة  �أن  مع  ولكن 
�لأح��م��ر  �ل��ن��ب��ي��ذ  م��ت�����ش��اوي��ة يف 
�إحتو�ء  هو  �لفرق  ولكن  و�لأبي�ض 
م�����ش��اد�ت  ع��ل��ى  �لأح��م��ر  �لنبيذ 

من  تقلل  بدورها  و�لتي  �لأك�شدة 
فاعلية �لأ�شيتالدهيد.

هذ� ول تز�ل �لأهمية �ل�شريرية 
غري  �لنتائج  لهذه  و�لبيولوجية 
من  ع��ل��ى  ت��وؤث��ر  ولكنها  حم���ددة 
تكون لديهم ن�شبة �خلطر لالإ�شابة 

ب�شرطان �جللد عالية.
لتوعية  كبرية  �أهمية  وهنالك 
�لكحول  �أ���ش��ر�ر  ب�����ش��اأن  �ل��ن��ا���ض 
و���ش��ع  �إىل  ي��ح��ت��اج��ون  وك���ذل���ك 
من  للحد  مالئمة  �إ�شرت�تيجية 
�مل��خ��اط��ر �ل��ت��ي ت��زي��د م��ن خطر 
و�أن��و�ع  �جللد  ب�شرطان  �لإ�شابة 

عديدة �أخرى من �ل�شرطان.
وي��ن�����ش��ح �إي��ون��ي��ون��غ ���ش��وو 
�ل�شحية  �ل���ف���و�ئ���د  مب��ر�ج��ع��ة 
باملقارنة  �لكحولية  للم�شروبات 
مثل  ت�شببها  قد  �لتي  �لأ�شر�ر  مع 

�شرطان �جللد.

�سرطان اجللد والفياجرا: ما العالقة؟
هل حقاً يرفع تناول حبوب �لفياجر� خطر �لإ�شابة ب�شرطان �جللد؟ �إليكم ما وجدته هذه �لدر��شة.

�شاركغرد �شرطان �جللد و�لفياجر�: ما �لعالقة؟
 Journal of the American Medical �لعلمية   �ملجلة  يف  ن�شرت  ج��دي��دة  در����ش��ة  ك�شفت 
Association �أن تناول �ملن�شطات �جلن�شية- فياجر� من �شاأنه �أن يرفع خطر �لإ�شابة ب�شرطان �جللد لدى �لرجال.
و�أو�شح �لباحثون �أن �رتفاع خطر �لإ�شابة ب�شرطان �جللد ملن يتناول �لفياجر� مرتبط ب�شكل �أ�شا�شي يف �لعو�مل 
�مل�شبب  لي�شت  �لفياجر�  �أخرى  بكلمات  �أي  �ل�شم�ض،  لأ�شعة  �مل�شتمر  �لتعر�ض  مثل  �ملتبع،  �ملختلفة من منط �حلياة 

خلطر �لإ�شابة ب�شرطان �جللد!
وقالت �لباحثة �لرئي�شية يف �لدر��شة �لدكتورة �شتا�شي لويب Dr. Stacy Loeb �أنهم مل يجدو� �أي دليل يربط 
ما بني تناول �ملن�شطات �جلن�شية و�رتفاع خطر �لإ�شابة ب�شرطان �جللد". و�أ�شارت �إىل �أنها قامت بهذه �لدر��شة بعد 
�شدور در��شة �مريكية �شابقة و�لتي كانت قد وجدت ر�بطاً بني تناول �لفياجر� و�رتفاع خطر �لإ�شابة ب�شرطان �جللد، 

وبر�أيها مل تكن هذه �لنتائج مقنعة، وبالعك�ض �أخافت م�شتخدمي هذه �ملن�شطات!
حيث قام �لباحثون بدر��شة �أكرث من 20،000 ملف طبي، ووجدو� �أن ��شتخد�م �لفياجر� و�ملن�شطات �جلن�شية ل 
يرفع خطر �لإ�شابة ب�شرطان �جللد ب�شكل م�شتقل، �إل �أنه قد ي�شبب �لإ�شابة باأمر��ض �أخرى خمتلفة. و�أ�شار �لباحثون 
�أن �جتماع عدة عو�مل خمتلفة مع تناول �ملن�شطات �جلن�شية من �شاأنه �أن يرفع خطر �لإ�شابة ب�شرطان �جللد. و�أكدت 

�لدر��شة على �عتبار تناول هذه �حلبوب �مناً.

م�سكنات االأمل: اأخطاء �سائعة عند اال�ستعمال
�أمل  �أحياناً من  نعاين  �لبطن، فنحن جميعاً  يف  �آلماً  �أو  �أو �شد�ع  �آلم ظهر  �لآلم هي  �شو�ء كانت هذه 

مزعج ن�شعر باأنه علينا �لتخل�ض منه.
م�شكنات �لأمل: �أخطاء �شائعة عند �ل�شتعمال

�أمل مزعج علينا �لتخل�ض منه، �شو�ء كانت هذه �للم هي �لم ظهر، �شد�ع،  �أحياناً من  نعاين جميعاً 
�لم يف �لبطن، وقد تكون ناجمة عن �شغط �لعمل �أو من �لدورة �ل�شهرية وتغري تو�زن �لهرمونات.

ل  كنت  فرمبا  �لأمل،  �إز�لة  �لقر�ض  هذ�  ي�شتطع  مل  �إذ�  ولكن  �لأمل،  م�شكن  جيد،  ب�شديق  ت�شتعني  قد   
فاإنها  و�إل  �شحيحة،  بطريقة  �لمل  م�شكنات  تناول  كيفية  نعرف  �أن  علينا  ينبغي  �شحيح.  ب�شكل  تتناوله 

لن تكون جمدية.
منها  �أكرث  �و  خطاأ  ترتكبون  كنتم  �إذ�  �مل�شكنات،  تناول  عند  �ل�شائعة  �لأخطاء  لئحة  لكم  جهزنا  لذلك 

فمن �ملف�شل �أن تغريو� عاد�تكم.
�إذ� كان م�شكن �أمل و�حد ي�شاعد، فاإن �لثنني ي�شاعد�ن بقدر م�شاعف

�لتخفيف �لأق�شى  �أن متنح  �شاأنها  �لتي من  فاإنه يالئم �جلرعة  لالأمل،  �لطبيب م�شكناً  لكم  عندما ي�شف 
لالأمل. م�شاعفة �جلرعة مرتني �أو ثالث مر�ت ل ت�شمن �ملزيد من تخفيف �لأمل �أو �لتاأثري �لأ�شرع للقر�ض.
بع�ض  يف  �لو�قع،  يف  �ل�شلبية،  �جلانبية  �لآث��ار  من  �لأحيان،  �أغلب  �جلرعة،  تغيري  يزيد  قد  لذلك 
�مل�شكنات، �إذ� كان قر�ض و�حد ل يزيل �لأمل، فان تناول �لقر�ض �لثاين و�لثالث قد يلغي كليا عمل �لقر�ض 

�لأول.
للت�شاور  �إىل �لطبيب  – توجهو�  �لكفاية  �أمل معينا ومل ي�شاعدكم مبا فيه  لذلك، يف حال تناولتم م�شكن 

معه حول هذ� �ملو�شوع، ورمبا تكونون بحاجة �إىل تغيري �لدو�ء.
�أنو�ع من  لديكم عدة  �إذ� كان  ب�شكل خمتلف.  كل مادة م�شكنة مكونة من مادة فعالة خمتلفة، وتعمل 
"�لكوكتيل" )�أو مزيج( منها قد ي�شمن تخفيف �لأمل - فكرو�  يف  �مل�شكنات يف �ملنزل وكنتم تعتقدون �أن  

�لأمر جمددً�.
ي�شكل  وقد  خطري�  �لعمل  هذ�  يكون  رمبا  بل  �لأمل،  بتخفيف  ت�شعرو�  �أل  �ملحتمل  من  لأنه  فقط  لي�ض 

خطر� عليكم.
يف كثري من �لأحيان، نحن ن�شرتي �مل�شكنات من دون و�شفة طبية ومن دون قر�ءة ن�شرة �لتعليمات 

�ملرفقة، �أي �أننا ل نعرف ما �لذي نتناوله.
�أو �أخرى من دون و�شفة طبية، فقد  �إىل و�شفة طبية  �أدوية حتتاج  فاإذ� قمتم بخلط هذه �لأدوية مع 

ت�شلون �إىل حافة �جلرعة �لز�ئدة.
�شرب �لكحول مع م�شكنات �لمل

ب�شكل عام، يوؤثر تناول �مل�شكنات و�لكحول كل منها على �لآخر. فالكحول ميكن مثال �أن توؤدي بكم �إىل 
�ل�شكر، ودجمها مع م�شكن �لأمل، �لذي يحتوي على �ملو�د �لتي ميكن �أن ت�شبب �لت�شو�ض، ميكن �أن يكون 

خطري� جد�.
ب�شكل  �ل�شيارة،  تقودو�  �أل  �لأف�شل  فمن   - لالأمل  م�شكن  مع  �لكحول،  من  قليلة  كمية  �شربتم  لو  حتى 

عام، يو�شى بعدم �شرب �لكحول �شوية مع �مل�شكنات يف نف�ض �لوقت.
دمج م�شكنات �لمل مع �أدوية �أخرى

�لغذ�ئية  �ملكمالت  �لطبية،  �لأع�شاب  �لأدوية،  يف  �لتفكري  دون  من  �لأمل  م�شكنات  يتناولون  كثريون 
�لأخرى �لتي يتناولونها بانتظام. مثل هذ� �خللط ميكن �أن يوؤدي �إىل تعطيل فاعلية �أحد �لأدوية.

بينما  �ل�شكري،  مر�ض  ملعاجلة  معينة  �أدوية  عمل  على  يوؤثر  �أن  ميكن  �لأ�شربين  �ملثال،  �شبيل  على 
�لكود�ئني �أو �لأوك�شيكودون ميكن �أن يعرقل عمل بع�ض م�شاد�ت �لكتئاب.

لذلك، �إذ� كنتم تتناولون �أدوية معينة بانتظام وتريدون تناول م�شكن لالأمل �أي�شا، فيتوجب عليكم �أن 
حتققو� من كون هذه �لأدوية ل تتعار�ض مع بع�شها �لبع�ض.

�لقيادة حتت تاأثري �لأدوية
�مل�شكنات  �ل�شوء، ولكن بع�ض  �لدرجة من  �لبار��شيتامول على هذه  تاأثري  �لقيادة حتت  رمبا ل تبدو 
من  تختلف  لالأدوية  �جلانبية  �لتاأثري�ت  �أو  �لفعل  رد�ت  �أن  �ملعروف  ومن  �لت�شوي�ض،  ت�شبب  �أن  ميكن 

�شخ�ض �إىل �آخر.
بع�ض �لأ�شخا�ض ي�شيبهم ت�شوي�ض �شديد وتعب حتت تاأثري �مل�شكنات. ولذلك، فاإن هوؤلء ُين�شحون 
بالمتناع عن قيادة �ل�شيارة، حتى ولو تناولو� قر�شا و�حد� فقط ل غري )تذكرو�... �لقر�ض �لو�حد لي�ض 

�أ�شعف من �ثنني(!
تقا�شم �لأدوية مع �لآخرين

�أفر�د �لعائلة لالأ�شدقاء للجري�ن. يت�شارك �لنا�ض م�شكنات �لأمل �لتي ت�شتلزم و�شفة طبية، من  غالباً 
حتتاج  باأدوية  �لأمر  يتعلق  عندما  �أكرث  ينطبق  وهذ�  للجميع،  منا�شب  دو�ء  كل  لي�ض  �أنه  ندرك  �أن  علينا 

و�شفة طبية.
ويعرف  يعرفه  �لذي  �لطبيب  قبل  من  معني  ول�شخ�ض  معينة  م�شكلة  ملعاجلة  و�شفه  مت  �لدو�ء  هذ� 

م�شكلته، حيث قام مبالئمة �لدو�ء و�جلرعة �ملنا�شبة للم�شكلة �خلا�شة لدى هذ� �ل�شخ�ض.
ما ي�شلح للبع�ض ل ي�شلح لالآخرين، وما يالئم ملعاجلة نوع من �لأمل قد ل يالئم ملعاجلة نوع �آخر من 
نهاية  �ل�شرر يف  باملزيد من  تت�شببون  قد  �مل�شاعدة، ولكنكم  �أدويتكم رغبة يف  تتقا�شمون  �لأمل، رمبا كنتم 

�ملطاف.
عدم �لتحدث مع �ل�شيديل

فالن�شرة ل تكون مكتوبة  بالدو�ء هو خطاأ و�حد، ولكنه مفهوم،  �لتعليمات �ملرفقة  عدم قر�ءة ن�شرة 
د�ئما ب�شكل مفهوم وبع�ض �ملعلومات لي�شت و�ردة فيها �أ�شال.

ت�شتطيعون  من  هنالك  ولي�ض  و��شحة،  غري  �لتعليمات  ن�شرة  �أن  تدركون  قد  للمنزل  و�شولكم  عند 
لهذ�  ذلك،  يفعل  ل  ومعظمنا  فقط،  و�ل�شتف�شار  �ل�شوؤ�ل  لطرح  �لطبيب  �إىل  تعودو�  مل  ما  معه  �لت�شاور 

�ل�شيديل. بال�شبط يوجد 
�لتعليمات  ن�شرة  �قر�أو�  طبية،  و�شفة  ي�شتلزم  ل  كان  ولو  حتى  لالأمل،  م�شكنا  دو�ًء  ت�شرتون  عندما 

خالل تو�جدكم يف �ل�شيدلية، و�إذ� كان لديكم �ية ت�شاوؤلت – فيمكن �أن توجهوها �إىل �ل�شيديل. 
تخزين م�شكنات �لأمل "حلالت �لطو�رئ"

مييل �لكثريون �إىل "تخزين" �لأدوية لتكون يف �ملنزل، يف متناول �ليد عند �حلاجة. �مل�شكلة هي عندما 
تنتهي �شالحية هذه �لأدوية، وخا�شة �إذ� مت تخزينها يف ظروف غري منا�شبة )مثل �لرطوبة(.

ل فائدة ملثل هذه �مل�شكنات، بل �إنها ت�شبح �شاّرة. عندما تقومون ب�شر�ء �مل�شكنات دون و�شفة طبية، 
حتققو� بعناية من تاريخ �نتهاء �شالحيتها، وتاأكدو� من عدم ��شتخد�م �مل�شكنات �ملنتهية �شالحيتها.

ك�شر �لأقر��ض بالقوة
منت�شف  يف  خط  هناك  كان  فاإذ�  فعالة،  تكون  لن  فاإنها  و�إل  هي  كما  تناولها  يجب  �لأدوية  من  �لعديد 
مل  �إذ�  كامال،  �لقر�ض  بلع  يجب  ذلك  تعذر  و�إذ�  �ملر�شوم،  باخلط  �لقر�ض  قطع  – فيجب  للقطع  �لقر�ض 

يخربك �لطبيب غري ذلك.
ي�شاعدكم  قد ل  �لقطع،  فيه عالمة خط  تكن  �لذي مل  �لقر�ض  �أو  �لقر�ض يف مكان غري �خلط  عند قطع 
�ملبطن  �لغالف  قطعتم  قد  تكونون  �أنكم  حيث  �ملر،  �لطعم  عن  ناهيك  تريدون،  �لذي  �لنحو  على  �لدو�ء 

للقر�ض.
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ارتفاع يف معدالت ال�سرطان يف العامل
ك�شف تقرير عاملي جديد �أن هناك 
�لإ�شابة  معدلت  يف  ملحوظ  �رتفاع 
�أجمع،  بالعامل  �ل�شرطان  مبر�ض 
مليون   18.1 ت�شجيل  يتوقع  حيث 
مليون   9.6 ووف���اة  ج��دي��دة  ح��ال��ة 

�إ�شابة خالل هذ� �لعام.
قامت  �ل���ذي  �ل��ت��ق��ري��ر  و�أ����ش���ار 
 The International( ب��ه 
 Agency for Research
�إ�شابة  �شجل  �أنه   )on Cancer
مليون  و8.2  �إ�شابة  مليون   14.1
 2012 عام  يف  بال�شرطان  وفاة  حالة 
قد  �لقادم  �لإرتفاع  �أن  �إل  �لعامل،  يف 
�أعد�د  كرثة  ب�شبب  منه  جزًء�  يكون 

كبار �ل�شن و�ل�شيخوخة.
حيث ت�شري �لأرقام يف �لتقرير �أن 
و�حد من كل خم�شة رجال و�إمر�ة من 

كل �شتة �شي�شابون بال�شرطان.
ع��دًد� من  �لتقرير  و�أو���ش��ح  ه��ذ� 
من  و�ل�شرورية،  �ملهمة  �ملعطيات 
من  يزيد  �لدول  بع�ض  غنى  �أن  بينها 
�لناجت  بال�شرطان  �مل�شابني  �أع��د�د 
�أنه بالدول  عن منط �حلياة، يف حني 
�لفقرية تكون حالت �لإ�شابة ناجتة 

عن �لفقر.
ه��ذه  �إىل  �ل��ت��و���ش��ل  �أج���ل  وم���ن 
�لنتائج، در�ض �لباحثون ما يقارب �ل� 
�ل�شرطان يف 185 دولة  36 نوًعا من 

حول �لعامل.
وجد  �لدر��شة،  هذه  خالل  ومن 
�لهامة،  �لنقاط  بع�ض  �لباحثون 

و�لتي تتمثل يف:
���ش��رط��ان �ل��رئ��ة، و�ل��ث��دي لدى 
عن  م�شوؤولون  و�لأم��ع��اء  �لن�شاء، 

بال�شرطان  �لإ���ش��اب��ة  ح���الت  ثلث 
و�لوفيات.

�مل�شبب  �ل��رئ��ة  ���ش��رط��ان  ي��ع��د 
يف  �ل��وف��ي��ات  ب��ني  �لأول  �لرئي�شي 
حول  دول��ة   28 يف  �لإن���اث  �شفوف 

�لعامل
�لأول  �مل�شبب  �لتدخني  يعترب 
لالإ�شابة ب�شرطان �لرئة حول و�لعامل 

وبني �شفوف �لن�شاء �أي�ًشا.
�أ�شوء �لدول �إ�شابة هي �لوليات 

�مل��ت��ح��دة �لم��ري��ك��ي��ة، ه��ن��ج��اري��ا، 
�لدمنارك، �ل�شني ونيوزيالند�.

حالت  �أك��رث  �أن  �لتقرير  ووج��د 
لهذ�  بال�شرطان  و�لإ�شابة  �ل��وف��اة 

�لعام ترتكز يف ��شيا.

هل ت�سبب ال�سعريية �سريعة التح�سري ال�سرطان؟

عرف منذ �شنو�ت عن �ل�شعريية 
م�شببة  ب��اأن��ه��ا  �لتح�شري  �شريعة 
�لهيئة  �أ�شارت  لل�شرطان، ولكن ماذ� 
�ل�شعودية  و�ل��دو�ء  للغذ�ء  �لعامة 

حول �ملو�شوع؟

�ل�شعريية  ت�شبب  هل  �شاركغرد 
�شريعة �لتح�شري �ل�شرطان؟

للغذ�ء  �لعامة  �لهيئة  ن�شرت 
على  تو�شيحاً  �ل�شعودية  و�ل��دو�ء 
ح�شابها �لر�شمي على موقع �لتو��شل 

مو�شوع  ح��ول  تويرت،  �لجتماعي 
�لتح�شري  �شريعة  �ل�شعريية  تناول 

و�لإ�شابة مبر�ض �ل�شرطان.
حيث �أ�شارت �لهيئة �أن �ملعلومة 
�ل�شعريية  باأن  تن�ض  �لتي  �ملنت�شرة 

�لإ�شابة  ت�شبب  �لتح�شري  �شريعة 
على  �حتو�ئها  ب�شبب  بال�شرطان 
مادة تدعى )E-621(، خاطئة ول 

دليل لها من �ل�شحة.
جلوتامات  م��ادة  �ن  و�أ�شافت 
�ل�شوديوم �لحادية و�لتي يرمز لها 
�مل�شافات  �أحد  من  تعد   )621-E(
وفقاً  ��شتخد�مها  �مل�شموح  �لغذ�ئية 

للت�شريعات �ملحلية و�لدولية.
ويتم ��شتخد�م هذه �ملادة كمعزز 
للنكهة يف �لأغذية، ومل يثبت بالأدلة 
�لعلمية حتى �لن عالقتها بال�شابة 

مبر�ض �ل�شرطان.
�شريعة  �ل�����ش��ع��ريي��ة  �أ����ش���ر�ر 

�لتح�شري
يف �ملقابل، هناك بع�ض �لأ�شر�ر 
�شريعة  �ل�شعريية  بتناول  �ملرتبطة 

�لتح�شري، و�أهمها:
عالية  ن�شبة  ع��ل��ى  �ح��ت��و�ئ��ه��ا 

�حلر�رية  و�ل�شعر�ت  �لدهون  من 
�لألو�ن  �إىل  بالإ�شافة  و�ل�شوديوم، 

�ل�شناعية و�ملو�د �حلافظة.
�لربوبيلني غليكول  وجود  مادة 
 )Propylene glycol(
يف  �ل��رط��وب��ة  حفظ  �إىل  تهدف  �لتي 
و�لتي  �لتح�شري،  �شريعة  �ل�شعريية 
قد  �أن��ه��ا  �لعلمية  �لأب��ح��اث  �أف���ادت 

ت�شبب �ل�شرر للكبد و�لكلى.
�ل�شعريية  ت��ن��اول  ���ش��اأن  م��ن 
زيادة  ت�شبب  �أن  �لتح�شري  �شريعة 

يف �لوزن.
�ل�شعريية  ت��ن��اول  مت  ح���ال  يف 
م�شتمر،  ب�شكل  �لتح�شري  �شريعة 
ف��اأن��ه��ا ق��د ت��رت��ب��ط ب��ارت��ف��اع خطر 

�لإ�شابة بالكولي�شرتول �ملرتفع.
�رت��ف��اع  يف  تناولها  ي�شاهم  ق��د 
�لعايل  للمحتوى  نتيجة  �لدم  �شغط 

من �ل�شوديوم.

تناول ال�ساي ال�ساخن مع تدخني ال�سجائر 
بال�سرطان قد ي�سيبك 

ت��ن��اول  ي��ك��رث  �ل�����ش��ت��اء  ف�شل  يف 
�لنف�ض  تدفئة  بهدف  �شاخن  �ل�شاي 
على  ذلك  ينطوي  هل  ولكن  و�جل�شم، 

بع�ض �مل�شاكل �ل�شحية؟
�ل�شاخن  �ل�شاي  تناول  �شاركغرد 
ي�شيبك  ق��د  �ل�����ش��ج��ائ��ر  ت��دخ��ني  م��ع 

بال�شرطان
علمية  در�����ش���ة  ن��ت��ائ��ج  ك�شفت 
 Annals( جديدة ن�شرت يف �ملجلة
�أن   )of Internal Medicine
تناول �ل�شاي �ل�شاخن قد ينطوي على 

م�شاكل �شحية خطرية.
�لقائمون  �لباحثون  �أو�شح  حيث 
�أنه وبالرغم من فو�ئد  على �لدر��شة، 
على  تناوله  �أن  �إل  �لعديدة،  �ل�شاي 
�شاأنه  من  جدً�  مرتفعة  حر�رة  درجة 

�أن يوؤثر على �ل�شحة �شلبياً.
تناول  �أن  �لباحثون  لح��ظ  �إذ 
ومن  �حلر�رة،  بهذه  �ل�شاخن  �ل�شاي 
قد  �لأ�شخا�ض  م��ن  معينة  فئة  قبل 
ب�شرطان  �لإ���ش��اب��ة  خطر  م��ن  يرفع 
�مل�����ريء، وه���و ث��ام��ن �أك���رث �أن���و�ع 

وفقاً  �ل��ع��امل  يف  �نت�شارً�  �ل�شرطان 
�ل�شرطان  لبحوث  �لعاملي  لل�شندوق 

�لدولية.
تناول  فاإن  �لدر��شة،  لهذه  ووفقاً 
�ل�شاي �ل�شاخن ب�شكل يومي قد يرفع 
�ملريء،  ب�شرطان  �لإ�شابة  خطر  من 
ومتناويل  �ملدخنني  بني  وبالأخ�ض 

�لكحول.
�لتبغ  �أن  �ل��ب��اح��ث��ون  و�أو���ش��ح 
و�لكحول و�ملو�د �ملوجودة يف �ل�شاي 
مع  تتفاعل  مرتفعة،  حر�رة  بدرجات 

بع�شها لتوؤثر ب�شكل �شلبي على �شحة 
�لإن�شان.

�لتو�شل  م��ن  �لباحثون  ومتكن 
��شتهد�ف  طريق  عن  �لنتائج  هذه  �إىل 
�أعمارهم  تر�وحت  بالغاً،   556،155
بني 30- 79 �شنة، ومت تتبعهم لفرتة 

9 �شنو�ت تقريباً.
خ���الل ف���رتة �ل���در�����ش���ة، وج��د 

�لباحثون ما يلي:
ب�شرطان  �شخ�شاً   1،731 �أ�شيب 

�ملريء

ب�شرطان  �لإ�شابة  خطر  �رتفع 
لدى  �أ�شعاف  خم�شة  بحو�يل  �ملريء 
و�ل�شاي  �لكحول  ومتناويل  �ملدخنني 

�ل�شاخن.
ومل  �ل�شاخن  �ل�شاي  تناول  من 
مل  للكحول،  متعاطياً  �أو  مدخناً  يكن 
يرتفع لديه خطر �لإ�شابة بال�شرطان.

ب��ن��اًء ع��ل��ى ه���ذه �ل��ن��ت��ائ��ج، �أك��د 
�ل��ب��اح��ث��ون ع��ل��ى ����ش���رورة �ن��ت��ق��اء 
�لعاد�ت و�ل�شلوكيات �ليومية، كي ل 

توؤثر على �شحة �لإن�شان �شلباً.

بذرة االأفوكادو قد تكون اأكرث اأجزاء الثمرة فائدة
فيها  تتناول  �لتي  �لثانية  �ملرة  يف 
�لأفوكادو، ل ترمي �لبذرة، فهي ذ�ت 

فائدة عالية جًد�.
قد  �لأف��وك��ادو  ب��ذرة  �شاركغرد 

تكون �أكرث �أجز�ء �لثمرة فائدة
�أن  جديدة  در��شة  نتائج  ك�شفت 
بذرة �لأفوكادو تعترب من �أكرث �أجز�ء 

هذه �لثمرة فائدة.

�لقائمون  �لباحثون  �أ�شار  حيث 
 Penn( جامعة  من  �لدر��شة  على 
State University( �أن خال�شة 
خف�ض  على  تعمل  �لأف��وك��ادو  ب��ذرة 

خطر �لإ�شابة باللتهابات.
و�أو�شح �لباحثون �ن هذه �لنتائج 
م�شتخل�ض  ��شتخد�م  ب�شرورة  ت�شري 
هذه �لبذور كطعام �أو دو�ء يتم �شنعه 

�ملقابل،  �لأدوي��ة.يف  �شركات  قبل  من 
هذه  ��شتخد�م  يتم  �أن  �ل�شروري  من 
�لبذور باعتد�ل، فقد �أ�شار�ت در��شات 
علمية خمتلفة �أن �لإفر�ط بتناوله من 
عديدة  �شلبية  �ث��ار  ي�شبب  �أن  �شاأنه 

على �ل�شحة.
ه����ذ� ول��ق��د ����ش��ت��خ��دم��ت ب���ذور 
عن  عديدة  �شنو�ت  منذ  �لأف��وك��ادو 

ت�شاعد  كمادة  وطحنها،  غليها  طريق 
وم�شاكل  �ل�شكري  م��ر���ض  ع��الج  يف 
�جلهاز �له�شمي، بالإ�شافة �إىل �لتهاب 
�حلالية،  �لدر��شة  يف  �لبنكريا�ض.�أما 
فقد لحظ �لباحثون �إن خال�شة بذور 
�لإ�شابة  قمع  على  تعمل  �لأف��وك��ادو 
�نخفا�ض  يعني  وه��ذ�  باللتهابات، 
�لمر��ض  من  بالعديد  �لإ�شابة  خطر 

�ملتعلقة باللتهاب مثل:
�لتهاب �ملفا�شل

�ل�شرطان
�أمر��ض �لقلب.

�ل����دور  �أن  �ل��ب��اح��ث��ون  و�أك�����د 
يجب  �لتالية  و�خل��ط��وة  �لأ�شا�شي 
على  �لبذور  هذه  جتربة  يف  تكون  �أن 

�حليو�نات من �أجل تاأكيد �لنتائج.

تناول ال�سمك يعزز ال�سحة
�لفو�ئد  م��ن  �ل��ع��دي��د  لل�شمك 
�أن  ك��م��ا  �مل��خ��ت��ل��ف��ة،  �ل�����ش��ح��ي��ة 
�أخ�����ش��ائ��ي��ي �ل��ت��غ��ذي��ة ي��دع��ون 
لتناوله ب�شكل منتظم، فما هي �أهم 

�لكت�شافات حول ذلك.
يعزز  �ل�شمك  تناول  �شاركغرد 
يف  ن�شرت  در��شة  ك�شفت  �ل�شحة 
 Journal of( �لعلمية  �ملجلة 
�أن   )Internal Medicine
يعزز  �أن  �شاأنه  من  �ل�شمك  تناول 

�شحة �لإن�شان ويطيل عمره.
بالفيتامينات  غنية  فالأ�شماك 
ل�شحة  �ل�����ش��روري��ة  و�مل���ع���ادن 
وج�����ش��م �لإن�������ش���ان وب��الأخ�����ض 

�لأوميغا 3.
علمية  در�����ش���ات  وك�����ش��ف��ت 
ي�شاهم  �ل�شمك  تناول  �أن  خمتلفة 
�لإ���ش��اب��ة  خ��ط��ر  م��ن  �لتقليل  يف 
�ل�شحة  من  ويح�شن  بال�شرطان، 

خف�ض  ع��ل��ى  وي��ع��م��ل  �ل��ق��ل��ب��ي��ة 
ب��الل��ت��ه��اب��ات، يف حني  �لإ���ش��اب��ة 
رب���ط���ت در������ش����ات �أخ������رى بني 
�ل�شحة  وحت�����ش��ني   3 �لأوم��ي��غ��ا 

�لعقلية و�لنظر.
�لدر��شة  هذه  �أ�شارت  حالًيا، 
�أن تناول �ل�شمك وبالأخ�ض �لغني 
�لوفاة  خطر  من  يقلل   3 باأوميغا 
�ملبكرة ويعزز من �شحة �لإن�شان.

�لتو�شل  من  �لباحثون  ومتكن 
�إىل هذه �لنتيجة من خالل ��شتهد�ف 
و180،580  رج���اًل   240،729
�أن  ووجدو�  عاًما،   16 ملدة  �إمر�ة 
54،230 رجال و30،882 �إمر�ة قد 

توفو� خالل �لدر��شة.
�مل�شرتكني  �أن  �لباحثون  و�أفاد 
�ل�شمك  ت��ن��اول��و�  �ل��ذي��ن  �ل��رج��ال 
خطر  ل��دي��ه��م  �نخف�ض  ب��ان��ت��ظ��ام 
تقريًبا،  بن�شبة %9  �ملبكرة  �لوفاة 

�إ�شافة �إىل:
بالوفاة   %10 حو�يل  �نخفا�ض 

نتيجة �أمر��ض �لقلب.
�ن���خ���ف���ا����ض خ���ط���ر �ل���وف���اة 
6%�نخفا�ض  بن�شبة  بال�شرطان 
�لإ���ش��اب��ة  نتيجة  �ل��وف��اة  خ��ط��ر 

باللتهاب �لرئوي بن�شبة %20
�نخفا�ض خطر �لوفاة باأمر��ض 

�لكبد بن�شبة %37.
فكانت  للن�شاء،  بالن�شبة  �أم��ا 

�لنتائج كالتايل:
�نخفا�ض خطر �لوفاة باأمر��ض 

�لقلب بن�شبة %10
�ن���خ���ف���ا����ض خ���ط���ر �ل���وف���اة 
38%و�أك�����د  بن�شبة  ب��ال��زه��امي��ر 
بفو�ئد  وللتمتع  �أن���ه  �لباحثون 
طهيه  ع��دم  يجب  �ل�شمك  ت��ن��اول 

بطريقة �لقلي.

الب�سل يقلل من خطر االإ�سابة 
ب�سرطان االأمعاء

قد تتجنب تناول �لب�شل ب�شبب ر�ئحة �لفم �ملرتبطة به، لكن بعد هذ� �خلرب �شتغري ر�أيك بالتاأكيد.
�شاركغرد �لب�شل يقلل من خطر �لإ�شابة ب�شرطان �لأمعاء

 )Asia Pacific Journal of Clinical Oncology ( ك�شفت در��شة جديدة ن�شرت يف �ملجلة �لعلمية
�أن تناول �لب�شل من �شاأنه �أن يقلل من خطر �لإ�شابة ب�شرطان �لأمعاء.

باأنو�عهما  و�لثوم  �لب�شل  ت�شمل  و�لتي  �لثومية،  �خل�شر�و�ت  �أن  �إىل  �لدر��شة  على  �لقائمون  �لباحثون  و�أ�شار 
�ملختلفة، ت�شاعد يف �حلماية ب�شكل ملحوظ من �لإ�شابة ب�شرطان �لأمعاء، وبالتايل تعزيز �شحتها.

�لذين  �أولئك  �أن  �أكرث من 1،600 م�شرتًكا، ولحظو�  ��شتهدفو�  �أن  �لدر��شة بعد  �إىل هذه  �لباحثون  حيث تو�شل 
تناولو� هذ� �لنوع من �خل�شر�و�ت، �نخف�ض لديهم خطر �لإ�شابة ب�شرطان �لمعاء بن�شبة و�شلت �إىل 79% تقريًبا.

و�أو�شح �لباحثون �أن هناك مو�د ن�شطة يف هذه �خل�شر�و�ت و�لتي قد وجد �أن لها دور يف �حلماية من �لإ�شابة من 
�شرطان �لربو�شتاتا و�لثدي �أي�ًشا.

هذ� وتزيد فر�ض �حلماية من هذه �ل�شرطانات مع زيادة كمية �خل�شر�و�ت �ملتناولة يومًيا من هذ� �لنوع حتديًد�.
�أثر كبري على هذه �لعالقة، ووجد �أن  و�أخرًي� �أو�شح �لباحثون �أن طريقة طهي هذ� �لنوع من �خل�شر�و�ت لها 

غليها يقلل من ن�شبة �ملو�د �ملفيدة، بينما تناولها نيئة يعد �لطريقة �لأف�شل للتمتع بالفو�ئد �ل�شحية �ملرتبطة بها.

حتذير من نوع معني من الع�سل
تعرف على �لتحذير �لذي ن�شرته �لهيئة �لعامة 
معني  منتج  يخ�ض  فيما  �ل�شعودية  و�لدو�ء  للغذ�ء 

�لع�شل. من 
يف  �لع�شل  من  معني  نوع  من  حتذير  �شاركغرد 

�ل�شعودية
حذرت �لهيئة �لعامة للغذ�ء و�لدو�ء �ل�شعودية 
يف  يباع  �ل��ذي  �لع�شل  منتجات  من  معني  ن��وع  من 

�ل�شعودية. �لعربية  �ململكة 
�لتجارية  �لعالمة  من  �لع�شل  منتج  �أن  و�أ�شارت 
�لأردنية  �ململكة  يف  �مل�شنع   )Ghost honey(

�لها�شمية من �ل�شروري �لتخل�ض منه.
على  ن�شرته  �لذي  �لبيان  يف  �لهيئة  و�أو�شحت 
�لجتماعي  �لتو��شل  موقع  على  �لر�شمي  ح�شابها 
تاريخ  �أي  على  يحتوي  ل  �ملنتج  ه��ذ�  �أن  تويرت، 
�أو رقم ت�شغيلة، و�أن �ل�شركة �مل�شنعة له  �شالحية 

تدعى �شركة �لكفاءة �لدولية.
جاء  �ملنتج  ه��ذ�  من  �لتحذير  �أن  و�أف��ادت  ه��ذ� 
تدعى  معنية  دو�ئية  م��ادة  على  �حتو�ءه  ب�شبب 
��شتخد�مها  يتم  ما  عادة  و�لتي   )Vardenafil(
مر�شى  على  ت��وؤث��ر  وه��ي  �لطبي  �ل���ش��ر�ف  حت��ت 

�ل�شغط �ملرتفع و�لقلب وكبار �ل�شن.
�لع�شل  م��ن  �ملنتج  ه��ذ�  ف��اإن  ذل��ك  �إىل  �إ���ش��اف��ة 
وهي  �أخرى  مادة  من  مرتفع  م�شتوى  على  يحتوي 
نتيجة  تت�شكل  و�لتي  فورفور�ل،  ميثيل  هيدروك�شي 
للحر�رة  �ملنتج  وتعر�ض  �شيئة  تخزين  ظ��روف 

�أ�شر�ًر� �شحية للم�شتهلك. �ملرتفعة، و�لتي ت�شبب 
ب�شرورة  �مل�شتهلكني  �لهيئة  ون�شحت  ه��ذ� 
�متالكه،  حال  يف  منه  و�لتخل�ض  �ملنتج  هذ�  جتنب 
���ش��الم��ة و�شحة  �أج���ل �حل��ف��اظ ع��ل��ى  وذل���ك م��ن 

�ملو�طنني.

تناول الربتقال يحميك من 
العمى مع التقدم بالعمر

C و�لذي يجعل له �لعديد من �لفو�ئد �ل�شحية، ولكن  ميتاز �لربتقال بطعمه �للذيذ وغناه بفيتامني 
ما �لعالقة بينه وبني �شحة عيونك؟

�شاركغرد تناول �لربتقال يحميك من �لعمى مع �لتقدم بالعمر
 The American Journal of( �لعلمية  �ملجلة  يف  ن�شرت  جديدة  در��شة  نتائج  ك�شفت 
خطر  من  يقلل  �أن  �شاأنه  من  يومًيا  �لربتقال  من  و�حدة  حبة  تناول  �أن   )Clinical Nutrition

�لإ�شابة بالعمى بن�شبة ت�شل �إىل 60% تقريًبا.
بالتنك�ض  �لإ�شابة  خطر  يرتفع  بالعمر،  �لتقدم  ومع  �أنه  �لدر��شة  على  �لقائمون  �لباحثون  و�أ�شار 
�لأكرث  �ل�شبب  �ملتعلق باجليل )Age - related Macular Degeneration( وهو  �لبقعي 

�إنت�شار� لفقد�ن �لروؤية �حلاد ملن هم يف �ل� 50 عاما وما فوق، ولكن تناول �لربتقال قد يحميهم من ذلك.
�لفالفونويد�ت  من  �لكثري  على  �لربتقال  �حتو�ء  نتيجة  تاأتي  �لعالقة  هذه  �أن  �لباحثون  وف�شر 

)flavonoids( و�لتي تعزز �شحة �لعيون وحتميها من �لإ�شابة باملر�ض �شابق �لذكر.
لاللتهاب،  م�شادة  بخ�شائ�ض  متتاز  و�لتي  �لقوية  �لأك�شدة  م�شاد�ت  من  �لفالفونويد�ت  وتعترب 

تعمل على تعزيز كفاءة �جلهاز �ملناعي يف �جل�شم.
وبالرغم من تو�جد هذه �لفالفونويد�ت يف �لكثري من �لفو�كه و�خل�شر�و�ت، �إل �أنه من غري �لو��شح 

بعد �لعالقة بني تو�جده يف �لربتقال وحماية �لعيون من �لعمى.
هذ� وقد متكن �لباحثون من �لتو�شل �إىل هذه �لنتائج من خالل ��شتهد�ف 2،037 بالًغا، و�شل معدل 

�أعمارهم �إىل 49 �شنة.
وبينت �لنتائج �أن �أولئك �لذين تناولو� �لربتقال ب�شكل منتظم، �نخف�ض لديهم خطر �لإ�شابة بالعمى 

مع �لتقدم بالعمر، مقارنة مع �لذين مل يتناولوه.
�ل�شدد،  هذ�  يف  جيًد�  �أثرً�  له  كان  �لأ�شبوع  يف  مرة  و�حدة  برتقال  حبة  تناول  �أن  �لباحثون  و�أكد 

�إ�شافة �إىل فو�ئده �ل�شحية �ملختلفة.

تناول املك�سرات بانتظام يعزز 
من �سحة احليوانات املنوية

بذلك  �لقيام  بالإمكان  �لرجال، فهل  لدى  �ملهمة  �لأمور  �أكرث  �ملنوية يعد من  تعزيز �شحة �حليو�نات 
عن طريق تناول �ملك�شر�ت؟

�شاركغرد تناول �ملك�شر�ت بانتظام يعزز من �شحة �حليو�نات �ملنوية
 European Society of Human( ك�شفت نتائج در��شة جديدة عر�شت يف �ملوؤمتر �لعلمي
Reproduction and Embryology( �أن تناول �ملك�شر�ت ب�شكل منتظم من �شاأنه �أن ي�شاهم 

يف تعزيز �شحة �حليو�نات �ملنوية.
من  �حلفنتني  يقارب  ما  يتناولون  �لذين  �لرجال  �أن  �لدر��شة  على  �لقائمون  �لباحثون  �أ�شار  حيث 
�ملنوية  �حليو�نات  جودة  لديهم  تتح�شن  �أ�شبوعني،  ملدة  يومياً  و�لبندق(  و�جلوز  )�للوز  �ملك�شر�ت 

وتعد�دها.
وجاءت هذه �لدر��شة بعد �أن عانى �لرجال يف �لعامل �لغربي من تر�جع يف جودة �حليو�نات �ملنوية 
�لتغذية تلعب دورً� هاماً  �ن  �ل�شحي، موؤكدين على  �لغذ�ء و�حلياة غري  للتلوث و�لتدخني ومنط  نظرً� 

يف هذ� �ملو�شوع.
ومن �أجل �لتو�شل �إىل �لنتائج، ��شتهدف �لباحثون 119 رجاًل بحالة �شحية جيدة، تر�وحت �أعمارهم 

بني 18- 35 عاماً، ومت تق�شيمهم �إىل جمموعتني على �لنحو �لتايل:
�ملجموعة �لأوىل: مت �إ�شافة 60 غر�ماً من �ملك�شر�ت �إىل نظامهم �لغذ�ئي �ليومي.

�ملجموعة �لثانية: مل يتم تعديل �أي �أمر يف نظامهم �لغذ�ئي.
ووجد �لباحثون �أن �لرجال يف �ملجموعة �لأوىل، �أي من تناولو� �ملك�شر�ت يومياً:

�زد�د تعد�د �حليو�نات �ملنوية لديهم بن�شبة %14
حيوية ون�شاط �حليو�نات �ملنوية �رتفعت بحو�يل %4

حركة �حليو�نات �ملنوية حت�شنت بن�شبة %6

حتذيرات وحقائق جديدة حول اإزالة �سعر العانة!
هل خطر لك �أن �إز�لة �شعر �لعانة 
�ملخاطر  بع�ض  ع��ل��ى  ي��ن��ط��وي  ق��د 
�م���ر�أة،  �أم  كنت  رج���اًل  �ل�شحية؟ 
حتذير�ت  لك!�شاركغرد  �خلرب  هذ� 
�شعر  �إز�ل��ة  ح��ول  جديدة  وحقائق 
�لطبية  �جلمعية  �ل��ع��ان��ة!ن�����ش��رت 
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رب��ع  �أن  �أظ���ه���ر  ت��ق��ري��رً�  م���وؤخ���رً� 
يلحقون  �لأق����ل  ع��ل��ى  �لأم��ري��ك��ي��ني 
حالقة  �أث���ن���اء  ب��اأن��ف�����ش��ه��م  �ل�����ش��رر 
و�إز�لة �شعر �لعانة، خا�شة بني فئة 
�ل�شباب �أو �لرجال �لذين لديهم �شعر 
�إدخاله  مت  كبريً�  عددً�  �إن  بل  كثيف، 
�ل�شرر  ����ش��ت��دع��ى  �إذ  �مل�����ش��ايف  �إىل 
جر�حية  بعمليات  �لقيام  �حلا�شل 

وتناول �مل�شاد�ت �حليوية!
�أ�شو�أ تقنية لإز�لة �شعر �لعانة

ب�شكل  �ل�����ش��ادر  �لتقرير  ح��ذر 
وه��ي  م��ع��ي��ن��ة،  تقنية  م��ن  خ��ا���ض 
وجعل  ظهرك  على  على  �ل�شتلقاء 
�شخ�ض �خر يقوم باإز�لة �شعر �لعانة 
�لتقرير  �أظ��ه��ر  �إذ  ع��ن��ك،  بالنيابة 
�أكرث  كانت  بالذ�ت  �لتقنية  هذه  �أن 
بال�شرر. ت�شبباً  �ملتبعة  �لأ�شاليب 

�أف�شل تقنية لإز�لة �شعر �لعانة
و�أكرث  �أف�شل  �أن  �خلرب�ء  يرجح 
�لعانة  �شعر  لإز�ل��ة  �شحية  تقنية 
�لليزر،  �أ�شعة  ��شتخد�م  ع��رب  ه��ي 
�شحيح  ب�شكل  ��شتخد�مه  مت  ما  �إذ� 
وب���درج���ة ح����ر�رة م��ن��ا���ش��ب��ة وم��ن 
متخ�ش�ض  م��رك��ز  يف  حم��رتف  قبل 

ومرخ�ض.
�نت�شارً�  �لإ�شابات  �أن��و�ع  �أكرث 

نتيجة �إز�لة �شعر �لعانة
�أنو�ع  �أكرث  �أن  �لتقرير  و�أو�شح 

�تباع  نتيجة  �نت�شارً�  �لإ���ش��اب��ات 
�لعانة  �شعر  لإز�ل��ة  خاطئة  تقنيات 

كانت كما يلي:
يف �ملرتبة �لأوىل: متزق �لأن�شجة 

.)Laceration(
يف �مل��رت��ب��ة �ل��ث��ان��ي��ة: �حل��روق 

و�لطفح �جللدي.
حقائق �شحية �شادمة

ووج����د �ل��ت��ق��ري��ر �ل��ع��دي��د من 
�حلقائق �لغريبة، مثل:

بالكامل  �لعانة  �شعر  �إز�ل��ة  �إن 
من كافة �لأجز�ء �خلارجية للمنطقة 
�مل��ر�أة  �أو  �ل��رج��ل  عند  �لتنا�شلية 
�لتقاط  فر�ض  من  كبري  وب�شكل  يزيد 

�ملنقولة جن�شياً. �لأمر��ض 
��شطر  �لتي  �جل��ر�ح��ات  بع�ض 
�لأط���ب���اء لإج���ر�ئ���ه���ا لأ���ش��خ��ا���ض 
�لعانة،  �شعر  �إز�ل���ة  م��ن  ت�شررو� 

يف  ت��ك��ون  خ���ر�ج  معاجلة  ت�شمنت 
منطقة �لعانة وتقطيب �جلروح.

ب�شفر�ت  �لعانة  �شعر  حلق  �إن 
باإ�شابة  يت�شبب  ق��د  نظيفة،  غ��ري 
�ملنطقة  ت��ل��ك  يف  �ل�شعر  ب�شيالت 
بالتهاب  ي��دع��ى  ب��ك��ت��ريي  مب��ر���ض 

.)Folliculitis( جلريبات�
دون  �لعانة  �شعر  لإز�لة  ن�شائح 

�شرر
�شفرة  ت��ك��ون  �أن  على  �ح��ر���ض 
تخطط  كنت  �إذ�  "جديدة"،  �حلالقة 

لإز�لة �شعر �لعانة يف �ملنزل.
ح�شا�شة،  ب�شرتك  ك��ان��ت  �إذ� 
وك��ن��ت ت��ري��د �ل��ل��ج��وء ل���ش��ت��خ��د�م 
ك��رمي��ات �إز�ل����ة �ل�����ش��ع��ر، �ح��ر���ض 
للب�شرة  خم�ش�ض  نوع  �ختيار  على 

�حل�شا�شة.
منطقة  يف  �لتهاب  لديك  كان  �إذ� 

مبعاجلته  قم  ن��وع،  �أي  من  �لعانة 
�أوًل.

�إذ� كنت �شوف تلجاأ لخت�شا�شي 
�أن  �لعانة، �حر�ض على  لإز�لة �شعر 

يكون �شخ�شاً مرخ�شاً وحمرتفاً.
�لتقرير  �أن  بالذكر  �جلدير  ومن 
�شعر  �إز�لة  و�شعيات  �أكرث  �أن  وجد 

�لعانة �نت�شارً� كانت كما يلي:
�شعر  �إز�ل���ة  �لأوىل:  �ملرتبة  يف 

�لعانة وقوفاً بن�شبة %75.
�شعر  �إز�ل��ة  �لثانية:  �ملرتبة  يف 

�لعانة جلو�شاً بن�شبة %22.
�شعر  �إز�ل��ة  �لثالثة:  �ملرتبة  يف 
�لقرف�شاء  �لعانة جلو�شاً يف و�شعية 

بن�شبة %13.
�شعر  �إز�ل��ة  �لر�بعة:  �ملرتبة  يف 
بن�شبة  �ل�شتلقاء  و�شعية  يف  �لعانة 
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تعلميات للك�سف عن ح�سا�سية العطور
يعاين �لعديد من �لأ�شخا�ض من �لإ�شابة 
لكن  ذلك،  يدركون  ل  وقد  �لعطور  بح�شا�شية 
يف  ت�شاعدهم  �أن  �شاأنها  من  �لتالية  �لتعليمات 

ذلك وحتميهم من �مل�شاعفات.
ح�شا�شية  عن  للك�شف  تعلميات  �شاركغرد 

�لعطور
و�ل��دو�ء  للغذ�ء  �لعامة  �لهيئة  ن�شرت 
ت�شاعد  �لتي  �لتعليمات  بع�ض  �ل�شعودية 
�لعطور،  بح�شا�شية  �لإ�شابة  عن  �لك�شف  يف 
م�شاعفات  �أي  ظهور  جتنب  �أج��ل  من  وذل��ك 

خطرية على �ل�شحة.
ح�شابها  على  من�شور  يف  �لهيئة  و�أ�شارت 
�لجتماعي  �ل��ت��و����ش��ل  م��وق��ع  يف  �لر�شمي 
ت�شبب  �أن  �ملمكن  من  �لتي  �مل��و�د  �أن  تويرت 
�لعطرية  �ل��زي��وت  يف  تتو�جد  �حل�شا�شية 
جميع  يف  تتو�جد  و�أ�شبحت  طبيعي،  ب�شكل 
�أنو�ع �لعطور تقريباً يف �لوقت �حلايل، �لأمر 
�لأ�شخا�ض  بع�ض  �شحة  على  يوؤثر  قد  �لذي 

. �شلباً
بع�ض  �ت��ب��اع  �مل��ه��م  م��ن  ذل��ك  ولتجنب 

�لتعليمات قبل �ل�شر�ء، و�لتي ت�شمل:
�لتي  باملكونات  قائمة  وجود  من  �لتاأكد 

�لعطر يحتويها 
يحتوي  فقد  بدقة،  �لعطر  مكونات  قر�ءة 
هذ�  �أن  علماً  �حل�شا�شية،  تثري  م��و�د  على 

�لأمر ل يعترب خمالفاً للقانون.
�أو  �أي زيوت عطرية خملوطة  ل ت�شرتي 

خمففة باأي مذيب.
بح�شا�شية  �مل�شاب  �ل�شخ�ض  على  كما 
�شاعده  على  جتربتها  �لعطور  من  نوع  لأي 

للتاأكد  �شاعة  وع�شرين  لأربع  و�لنتظار  �أوًل 
من عدم ظهور �أي ردة فعل حت�ش�شية.

�لتح�ش�شية  �مل���و�د  م��ن  �ل��ع��دي��د  ه��ن��اك 
يعرف  �أن  �ملهم  من  لذ�  �لعطور  يف  �ملوجودة 

كل �إن�شان تلك �ملو�د ب�شكل جيد.
�أما بعد �شر�ء �لعطر، فمن �ملهم حفظه يف 
للحفاظ  �لغرفة،  مكان جاف وبدرجة حر�رة 
يف  ت��رك��ه  ع��دم  وي��ج��ب  �شليم،  ب�شكل  عليه 
قد  ذلك  لأن  �ل�شم�ض،  حتت  �ملغلقة  �ل�شيارة 

�لعبوة. �نفجار  ي�شبب 

تناول الطماطم يوميًا يحارب �سرطان اجللد
ي���ح���اول �ل��ب��اح��ث��ون ج��اه��دي��ن 
�لعثور على و�شيلة ت�شاعد يف حماربة 
�ل�شرطان، فهل �شيكون ذلك قريباً فيما 

يخ�ض �شرطان �جللد؟
يومياً  �لطماطم  تناول  �شاركغرد 

يحارب �شرطان �جللد
ك�������ش���ف���ت ن����ت����ائ����ج در������ش����ة 
�لعلمية  �ملجلة  يف  ن�شرت  ج��دي��دة 
�أن   )Scientific Reports(
�أن  �شاأنه  من  يومياً  �لطماطم  تناول 
ب�شرطان  �لإ���ش��اب��ة  خطر  م��ن  يقلل 

�جللد ب�شكل كبري.
على  �لقائمون  �لباحثون  و�أ�شار 
عن  �مل�شوؤولة  �مل���ادة  �أن  �ل��در����ش��ة 
�إعطاء �لطماطم لونها �لأحمر قد تكون 
عن  �لناجت  �ل�شرر  حماربة  يف  �ل�شر 

�أ�شعة �ل�شم�ض.
على  �لباحثون  بها  قام  جتربة  يف 
�لذين  �أول��ئ��ك  �أن  وج���دو�  �ل��ف��ئ��ر�ن، 
وملدة  يومياً  �لطماطم  بودرة  تناولو� 
�شرطان  حجم  تقل�ض  �أ�شبوعاً   35
�أن  �لباحثون  ل��دي��ه��م.و�أف��اد  �جل��ل��د 

لالأ�شعة فوق  �لفئر�ن تعر�شت  جميع 
عو�مل  �أح��د  من  وه��ي  �لبنف�شجية، 

�لإ�شابة ب�شرطان �جللد.
�لفئر�ن  �أن  �لباحثون  ولح��ظ 
قلت  �لطماطم  ب��ودرة  تناولت  �لالتي 
�ملميتة  ب����الأور�م  �إ�شابتها  ف��ر���ض 

بن�شبة و�شلت �إىل 50% تقريباً.
�لطماطم  �أن  �ل��ب��اح��ث��ون  و�أك���د 
مادة   على  حتتوي  و�لتي  �حل��م��ر�ء 
هي   )Carotenoid( كاروتينات 
ب�شرطان  �لإ�شابة  على  �أث��رت  �لتي 

�جللد ولي�شت �لطماطم �خل�شر�ء.
�لنتائج  ه��ذه  �أن  بالذكر  �جلدير 
�لذكور،  �لفئر�ن  على  فقط  �نطبقت 
�أي  �لطماطم  �لإن��اث  لتناول  يكن  ومل 

�ثر على تقل�ض حجم �ل�شرطان.
وعقب �لباحثون �أن �لطعام ل يعد 
بدياًل عن �لأدوية ولكن تناول �لطعام 
فرتة  م���د�ر  على  و�جل��ي��د  �ل�شحي 
طويلة من �لزمن من �شاأنه �أن ي�شاعد 
يف حماربة �لإ�شابة ببع�ض �لمر��ض.

فو�ئد �لطماطم

على  �لطماطم  فو�ئد  تقت�شر  ول 
حماربة �شرطان �جللد، بل ت�شمل:

�لدم  يف  �ل�شكر  تنظيم  يف  ت�شاعد 
لدى مر�شى �ل�شكري

باأمر��ض  �لإ�شابة  من  �لوقاية 
�لقلب و�ل�شر�يني

�مل�شاعدة يف �لنزول بالوزن
م��ك��اف��ح��ة �ل��ت��ج��اع��ي��د وع��الم��ات 

�ل�شيخوخة
�لوقاية من ه�شا�شة �لعظام

�لوقاية من �لإ�شابة بالإم�شاك.

كرثة ال�سامات على الذراع اليمنى يرفع 
خطر االإ�سابة ب�سرطان اجللد

بان  �شابف  وق��ت  من  نعلم  نحن 
�ل�شامات قد تكون دلياًل على �لغ�شابة 
ب�شرطان �جللد، ولكن ما �جلديد �لذي 

�كت�شفته هذه �لدر��شة؟
على  �ل�شامات  ك��رثة  �شاركغرد 
�لإ�شابة  خطر  يرفع  �ليمنى  �ل��ذر�ع 

ب�شرطان �جللد
جديدة  بريطانية  در��شة  وجدت 
 British �لعلمية  �ملجلة  يف  ن�شرت 
 Journal of Dermatology
على  )�خل���الت(  �ل�شامات  ع��دد  �أن 
�لذر�ع �ليمنى من �شاأنها �أن ت�شري �إىل 
�رتفاع خطر �لإ�شابة ب�شرطان �جللد 
�لباحثون  melanoma.و�أ�شار 

جامعة  من  �لدر��شة  على  �لقائمون 
 King's College London
�كرث  عن  م�شوؤول  �جللد  �شرطان  �أن 
ب��اأن  و�أك����دو�  بال�شرطان،  �ل��وف��ي��ات 
يف  ��شا�شيا  �أم����رً�  تعترب  �ل�شامات 
ز�د  فكلما  �جللد،  ب�شرطان  �لإ�شابة 
�ل�شخ�ض  �إ�شابة  خطر  �رتفع  عددها 
�لباحثة  �أو�شحته  ملا  باملر�ض.وتبعا 
�ل��دك��ت��ورة  �ل��در����ش��ة  يف  �لرئي�شية 
 Simon ري����ب����ريو  ����ش���امي���ون 
Ribero فاإن كل زيادة يف �ل�شامات 
�لإ���ش��اب��ة  خطر  �رت��ف��اع  �إىل  ت���وؤدي 
ما  ت��رت�وح  بن�شبة  �جللد  ب�شرطان 
�إىل  �لباحثون  عكف  ل��ذ�   .%4-2 بني 

عدد  يف  �لزيادة  كانت  �ذ�  ما  �كت�شاف 
�ل�شامات يف منطقة معينة من �جل�شم 
ب�شكل  باملر�ض  �لإ�شابة  خطر  ترفع 

�أكرب من غريها.
كيف جرت �لدر��شة؟

بدر��شتهم  �لباحثون  ��شتهدف 
3،594 �إمر�أة، وقامت بعد �ملمر�شات 
منطقة   17 يف  �ل�شامات  عدد  باإح�شاء 
من ج�شم كل م�شرتكة، مع �لك�شف عن 
نوع �جللد و�ل�شعر ولون �لعيون. من 
ثم كرر �لباحثون �لتجربة نف�شها على 

ما يقارب �ل� 400 رجاًل و�مر�أة.
ووجد �لباحثون ما يلي:

على  �مل��وج��ودة  �ل�شامات  ع��دد 

على  قوياً  دلياًل  كانت  �ليمنى  �ل��ذر�ع 
�رتفاع خطر �لإ�شابة ب�شرطان �جللد 
م��ق��ارن��ة م��ع �لأج����ز�ء �لأخ����رى من 
من  �أكرث  متتلك  �لتي  �جل�شد.�لن�شاء 
�ليمنى  ذر�ع��ه��ن  على  �شامات  �شبع 
ملكن عددً� من �ل�شامات على ج�شمهن 
�أكرث بت�شع مر�ت من غريهن، وو�شل 

�إجمايل عدد هذه �ل�شامات �إىل 50.
�أقل  على  �شامة   11 �متلكت  من 
�ليمنى، كان �جمايل عدد  على ذر�عها 
 100 من  �أك��رث  ج�شمها  عى  �ل�شامات 
�إ�شابتها  خطر  �رت��ف��اع  �أي  �شامة، 
مر�ت  بخم�ض  �أك��رث  �لثدي  ب�شرطان 

من غريها. 

ه��ذه  �أن  �ل��ب��اح��ث��ون  و�أو����ش���ح 
دلياًل  تكون  ق��د  و�لنتائج  �ل��در����ش��ة 
عدد  �عتماد  ���ش��رورة  �إىل  وم��وؤ���ش��رً� 
�لإ���ش��اب��ة  ت�شخي�ض  يف  �ل�����ش��ام��ات 
وقالت  م�شتقباًل،  �جل��ل��د  ب�شرطان 
�لدكتورة ريبريو: "من �ل�شروري �أن 
تعرف ما هو �لطبيعي بالن�شبة جللدك 
يطر�أ  تغيري  �أي  عن  �لطبيب  و�خبار 
ملم�ض  �و  ل��ون  �و  �شكل  �و  حجم  يف 
باأنه  و�ك��دت  �ملوجودة".  �ل�شامات 
�جل�شم  �نحاء  جميع  �إىل  �لنظر  يجب 
جديدة  ���ش��ام��ات  ظ��ه��ور  م��ن  للتاكد 
وتغيري �ملوجودة بالأ�شل ولي�ض فقط 

على �لذر�ع �ليمنى.

درا�سة جديدة ت�سري اإىل اأن النبيذ االأبي�ض 
يزيد من خطر االإ�سابة ب�سرطان اجللد

من �ملعروف �أن �شرب �لكحول 
ه��ذه  ول��ك��ن  �ل�شحة  ع��ل��ى  ي��وؤث��ر 
�شرب  بني  �لعالقة  توؤكد  �لدر��شة 

�لنبيذ �لبي�ض و�شرطان �جللد
�شاركغرد در��شة جديدة ت�شري 
من  يزيد  �لأبي�ض  �لنبيذ  �أن  �إىل 

خطر �لإ�شابة ب�شرطان �جللد

جامعة  من  �لباحثون  يحاول 
بني  �لعالقة  م��دى  حتديد  ب��ر�ون 
خطر  وزي���ادة  �لكحول  �إ�شتهالك 
وقد  �جل��ل��د،  ب�شرطان  �لإ���ش��اب��ة 
�لبيانات  باإ�شتخد�م  �لباحثون  قام 
�أجريت  كبرية  در��شات  ثالث  من 
متت  وقد  �شخ�ض   210،000 على 

متابعتهم ملدة 18.3 عاماً.
�إ�شتهالك  باأن  �لباحثون  ووجد 
خطر  من  يزيد  عام  ب�شكل  �لكحول 
بن�شبة  �جللد  ب�شرطان  �لإ�شابة 
14%. وبن�شبة 13% ملن ي�شتهلكون 
يومي.  ب�شكل  �لأبي�ض  �لنبيذ  فقط 
�أ�شكاًل  �أي�شاً  �لدر��شة  ووج��دت 

ل  �لكحول  �إ�شتهالك  م��ن  �أخ���رى 
تزيد ب�شكل كبري من خطر �لإ�شابة 

ب�شرطان �جللد.
ويقول �لباحث �إيونيونغ �شوو 
باأنه   )Eunyoung Cho(
�لقوية  �لعالقة  وجود  �لغريب  من 
خطر  و�إرتفاع  �لأبي�ض  �لنبيذ  بني 
�لإ�شابة ب�شرطان �جللد. و�أ�شارو� 
�شبب  �إىل  يتو�شلو�  باأنهم مل  �أي�شاً 

من ور�ء هذه �لعالقة.
و�أف���������اد �ل���ب���اح���ث���ون ب����اأن 
ن�شبة  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي  �ل��ن��ب��ي��ذ 
ع��ال��ي��ة م���ن �ل����� ����ش��ي��ت��ال��ده��ي��د 
باملقارنة   )Acetaldehyde(
مع �مل�شروبات �لكحولية �لأخرى. 
�لأ�شيتالدهيد  ن�شبة  �أن  مع  ولكن 
�لأح��م��ر  �ل��ن��ب��ي��ذ  م��ت�����ش��اوي��ة يف 
�إحتو�ء  هو  �لفرق  ولكن  و�لأبي�ض 
م�����ش��اد�ت  ع��ل��ى  �لأح��م��ر  �لنبيذ 

من  تقلل  بدورها  و�لتي  �لأك�شدة 
فاعلية �لأ�شيتالدهيد.

هذ� ول تز�ل �لأهمية �ل�شريرية 
غري  �لنتائج  لهذه  و�لبيولوجية 
من  ع��ل��ى  ت��وؤث��ر  ولكنها  حم���ددة 
تكون لديهم ن�شبة �خلطر لالإ�شابة 

ب�شرطان �جللد عالية.
لتوعية  كبرية  �أهمية  وهنالك 
�لكحول  �أ���ش��ر�ر  ب�����ش��اأن  �ل��ن��ا���ض 
و���ش��ع  �إىل  ي��ح��ت��اج��ون  وك���ذل���ك 
من  للحد  مالئمة  �إ�شرت�تيجية 
�مل��خ��اط��ر �ل��ت��ي ت��زي��د م��ن خطر 
و�أن��و�ع  �جللد  ب�شرطان  �لإ�شابة 

عديدة �أخرى من �ل�شرطان.
وي��ن�����ش��ح �إي��ون��ي��ون��غ ���ش��وو 
�ل�شحية  �ل���ف���و�ئ���د  مب��ر�ج��ع��ة 
باملقارنة  �لكحولية  للم�شروبات 
مثل  ت�شببها  قد  �لتي  �لأ�شر�ر  مع 

�شرطان �جللد.

�سرطان اجللد والفياجرا: ما العالقة؟
هل حقاً يرفع تناول حبوب �لفياجر� خطر �لإ�شابة ب�شرطان �جللد؟ �إليكم ما وجدته هذه �لدر��شة.

�شاركغرد �شرطان �جللد و�لفياجر�: ما �لعالقة؟
 Journal of the American Medical �لعلمية   �ملجلة  يف  ن�شرت  ج��دي��دة  در����ش��ة  ك�شفت 
Association �أن تناول �ملن�شطات �جلن�شية- فياجر� من �شاأنه �أن يرفع خطر �لإ�شابة ب�شرطان �جللد لدى �لرجال.

و�أو�شح �لباحثون �أن �رتفاع خطر �لإ�شابة ب�شرطان �جللد ملن يتناول �لفياجر� مرتبط ب�شكل �أ�شا�شي يف �لعو�مل 
�مل�شبب  لي�شت  �لفياجر�  �أخرى  بكلمات  �أي  �ل�شم�ض،  لأ�شعة  �مل�شتمر  �لتعر�ض  مثل  �ملتبع،  �ملختلفة من منط �حلياة 

خلطر �لإ�شابة ب�شرطان �جللد!
وقالت �لباحثة �لرئي�شية يف �لدر��شة �لدكتورة �شتا�شي لويب Dr. Stacy Loeb �أنهم مل يجدو� �أي دليل يربط 
ما بني تناول �ملن�شطات �جلن�شية و�رتفاع خطر �لإ�شابة ب�شرطان �جللد". و�أ�شارت �إىل �أنها قامت بهذه �لدر��شة بعد 
�شدور در��شة �مريكية �شابقة و�لتي كانت قد وجدت ر�بطاً بني تناول �لفياجر� و�رتفاع خطر �لإ�شابة ب�شرطان �جللد، 

وبر�أيها مل تكن هذه �لنتائج مقنعة، وبالعك�ض �أخافت م�شتخدمي هذه �ملن�شطات!
حيث قام �لباحثون بدر��شة �أكرث من 20،000 ملف طبي، ووجدو� �أن ��شتخد�م �لفياجر� و�ملن�شطات �جلن�شية ل 
يرفع خطر �لإ�شابة ب�شرطان �جللد ب�شكل م�شتقل، �إل �أنه قد ي�شبب �لإ�شابة باأمر��ض �أخرى خمتلفة. و�أ�شار �لباحثون 
�أن �جتماع عدة عو�مل خمتلفة مع تناول �ملن�شطات �جلن�شية من �شاأنه �أن يرفع خطر �لإ�شابة ب�شرطان �جللد. و�أكدت 

�لدر��شة على �عتبار تناول هذه �حلبوب �مناً.

م�سكنات االأمل: اأخطاء �سائعة عند اال�ستعمال
�أمل  �أحياناً من  نعاين  �لبطن، فنحن جميعاً  �آلماً يف  �أو  �أو �شد�ع  �آلم ظهر  �لآلم هي  �شو�ء كانت هذه 

مزعج ن�شعر باأنه علينا �لتخل�ض منه.
م�شكنات �لأمل: �أخطاء �شائعة عند �ل�شتعمال

�أمل مزعج علينا �لتخل�ض منه، �شو�ء كانت هذه �للم هي �لم ظهر، �شد�ع،  �أحياناً من  نعاين جميعاً 
�لم يف �لبطن، وقد تكون ناجمة عن �شغط �لعمل �أو من �لدورة �ل�شهرية وتغري تو�زن �لهرمونات.

ل  كنت  فرمبا  �لأمل،  �إز�لة  �لقر�ض  هذ�  ي�شتطع  مل  �إذ�  ولكن  �لأمل،  م�شكن  جيد،  ب�شديق  ت�شتعني  قد   
فاإنها  و�إل  �شحيحة،  بطريقة  �لمل  م�شكنات  تناول  كيفية  نعرف  �أن  علينا  ينبغي  �شحيح.  ب�شكل  تتناوله 

لن تكون جمدية.
منها  �أكرث  �و  خطاأ  ترتكبون  كنتم  �إذ�  �مل�شكنات،  تناول  عند  �ل�شائعة  �لأخطاء  لئحة  لكم  جهزنا  لذلك 

فمن �ملف�شل �أن تغريو� عاد�تكم.
�إذ� كان م�شكن �أمل و�حد ي�شاعد، فاإن �لثنني ي�شاعد�ن بقدر م�شاعف

�لتخفيف �لأق�شى  �أن متنح  �شاأنها  �لتي من  فاإنه يالئم �جلرعة  لالأمل،  �لطبيب م�شكناً  لكم  عندما ي�شف 
لالأمل. م�شاعفة �جلرعة مرتني �أو ثالث مر�ت ل ت�شمن �ملزيد من تخفيف �لأمل �أو �لتاأثري �لأ�شرع للقر�ض.

بع�ض  يف  �لو�قع،  يف  �ل�شلبية،  �جلانبية  �لآث��ار  من  �لأحيان،  �أغلب  �جلرعة،  تغيري  يزيد  قد  لذلك 
�مل�شكنات، �إذ� كان قر�ض و�حد ل يزيل �لأمل، فان تناول �لقر�ض �لثاين و�لثالث قد يلغي كليا عمل �لقر�ض 

�لأول.
للت�شاور  �إىل �لطبيب  – توجهو�  �لكفاية  �أمل معينا ومل ي�شاعدكم مبا فيه  لذلك، يف حال تناولتم م�شكن 

معه حول هذ� �ملو�شوع، ورمبا تكونون بحاجة �إىل تغيري �لدو�ء.
�أنو�ع من  لديكم عدة  �إذ� كان  ب�شكل خمتلف.  كل مادة م�شكنة مكونة من مادة فعالة خمتلفة، وتعمل 
"�لكوكتيل" )�أو مزيج( منها قد ي�شمن تخفيف �لأمل - فكرو�  يف  �مل�شكنات يف �ملنزل وكنتم تعتقدون �أن  

�لأمر جمددً�.
ي�شكل  وقد  خطري�  �لعمل  هذ�  يكون  رمبا  بل  �لأمل،  بتخفيف  ت�شعرو�  �أل  �ملحتمل  من  لأنه  فقط  لي�ض 

خطر� عليكم.
يف كثري من �لأحيان، نحن ن�شرتي �مل�شكنات من دون و�شفة طبية ومن دون قر�ءة ن�شرة �لتعليمات 

�ملرفقة، �أي �أننا ل نعرف ما �لذي نتناوله.
�أو �أخرى من دون و�شفة طبية، فقد  �إىل و�شفة طبية  �أدوية حتتاج  فاإذ� قمتم بخلط هذه �لأدوية مع 

ت�شلون �إىل حافة �جلرعة �لز�ئدة.
�شرب �لكحول مع م�شكنات �لمل

ب�شكل عام، يوؤثر تناول �مل�شكنات و�لكحول كل منها على �لآخر. فالكحول ميكن مثال �أن توؤدي بكم �إىل 
�ل�شكر، ودجمها مع م�شكن �لأمل، �لذي يحتوي على �ملو�د �لتي ميكن �أن ت�شبب �لت�شو�ض، ميكن �أن يكون 

خطري� جد�.
ب�شكل  �ل�شيارة،  تقودو�  �أل  �لأف�شل  فمن   - لالأمل  م�شكن  مع  �لكحول،  من  قليلة  كمية  �شربتم  لو  حتى 

عام، يو�شى بعدم �شرب �لكحول �شوية مع �مل�شكنات يف نف�ض �لوقت.
دمج م�شكنات �لمل مع �أدوية �أخرى

�لغذ�ئية  �ملكمالت  �لطبية،  �لأع�شاب  �لأدوية،  يف  �لتفكري  دون  من  �لأمل  م�شكنات  يتناولون  كثريون 
�لأخرى �لتي يتناولونها بانتظام. مثل هذ� �خللط ميكن �أن يوؤدي �إىل تعطيل فاعلية �أحد �لأدوية.

بينما  �ل�شكري،  مر�ض  ملعاجلة  معينة  �أدوية  عمل  على  يوؤثر  �أن  ميكن  �لأ�شربين  �ملثال،  �شبيل  على 
�لكود�ئني �أو �لأوك�شيكودون ميكن �أن يعرقل عمل بع�ض م�شاد�ت �لكتئاب.

لذلك، �إذ� كنتم تتناولون �أدوية معينة بانتظام وتريدون تناول م�شكن لالأمل �أي�شا، فيتوجب عليكم �أن 
حتققو� من كون هذه �لأدوية ل تتعار�ض مع بع�شها �لبع�ض.

�لقيادة حتت تاأثري �لأدوية
�مل�شكنات  �ل�شوء، ولكن بع�ض  �لدرجة من  �لبار��شيتامول على هذه  تاأثري  �لقيادة حتت  رمبا ل تبدو 
من  تختلف  لالأدوية  �جلانبية  �لتاأثري�ت  �أو  �لفعل  رد�ت  �أن  �ملعروف  ومن  �لت�شوي�ض،  ت�شبب  �أن  ميكن 

�شخ�ض �إىل �آخر.
بع�ض �لأ�شخا�ض ي�شيبهم ت�شوي�ض �شديد وتعب حتت تاأثري �مل�شكنات. ولذلك، فاإن هوؤلء ُين�شحون 
بالمتناع عن قيادة �ل�شيارة، حتى ولو تناولو� قر�شا و�حد� فقط ل غري )تذكرو�... �لقر�ض �لو�حد لي�ض 

�أ�شعف من �ثنني(!
تقا�شم �لأدوية مع �لآخرين

�أفر�د �لعائلة لالأ�شدقاء للجري�ن. غالباً يت�شارك �لنا�ض م�شكنات �لأمل �لتي ت�شتلزم و�شفة طبية، من 
حتتاج  باأدوية  �لأمر  يتعلق  عندما  �أكرث  ينطبق  وهذ�  للجميع،  منا�شب  دو�ء  كل  لي�ض  �أنه  ندرك  �أن  علينا 

و�شفة طبية.
ويعرف  يعرفه  �لذي  �لطبيب  قبل  من  معني  ول�شخ�ض  معينة  م�شكلة  ملعاجلة  و�شفه  مت  �لدو�ء  هذ� 

م�شكلته، حيث قام مبالئمة �لدو�ء و�جلرعة �ملنا�شبة للم�شكلة �خلا�شة لدى هذ� �ل�شخ�ض.
ما ي�شلح للبع�ض ل ي�شلح لالآخرين، وما يالئم ملعاجلة نوع من �لأمل قد ل يالئم ملعاجلة نوع �آخر من 
نهاية  �ل�شرر يف  باملزيد من  تت�شببون  قد  �مل�شاعدة، ولكنكم  �أدويتكم رغبة يف  تتقا�شمون  �لأمل، رمبا كنتم 

�ملطاف.
عدم �لتحدث مع �ل�شيديل

فالن�شرة ل تكون مكتوبة  بالدو�ء هو خطاأ و�حد، ولكنه مفهوم،  �لتعليمات �ملرفقة  عدم قر�ءة ن�شرة 
د�ئما ب�شكل مفهوم وبع�ض �ملعلومات لي�شت و�ردة فيها �أ�شال.

ت�شتطيعون  من  هنالك  ولي�ض  و��شحة،  غري  �لتعليمات  ن�شرة  �أن  تدركون  قد  للمنزل  و�شولكم  عند 
لهذ�  ذلك،  يفعل  ل  ومعظمنا  فقط،  و�ل�شتف�شار  �ل�شوؤ�ل  لطرح  �لطبيب  �إىل  تعودو�  مل  ما  معه  �لت�شاور 

�ل�شيديل. بال�شبط يوجد 
�لتعليمات  ن�شرة  �قر�أو�  طبية،  و�شفة  ي�شتلزم  ل  كان  ولو  حتى  لالأمل،  م�شكنا  دو�ًء  ت�شرتون  عندما 

خالل تو�جدكم يف �ل�شيدلية، و�إذ� كان لديكم �ية ت�شاوؤلت – فيمكن �أن توجهوها �إىل �ل�شيديل. 
تخزين م�شكنات �لأمل "حلالت �لطو�رئ"

مييل �لكثريون �إىل "تخزين" �لأدوية لتكون يف �ملنزل، يف متناول �ليد عند �حلاجة. �مل�شكلة هي عندما 
تنتهي �شالحية هذه �لأدوية، وخا�شة �إذ� مت تخزينها يف ظروف غري منا�شبة )مثل �لرطوبة(.

ل فائدة ملثل هذه �مل�شكنات، بل �إنها ت�شبح �شاّرة. عندما تقومون ب�شر�ء �مل�شكنات دون و�شفة طبية، 
حتققو� بعناية من تاريخ �نتهاء �شالحيتها، وتاأكدو� من عدم ��شتخد�م �مل�شكنات �ملنتهية �شالحيتها.

ك�شر �لأقر��ض بالقوة
منت�شف  يف  خط  هناك  كان  فاإذ�  فعالة،  تكون  لن  فاإنها  و�إل  هي  كما  تناولها  يجب  �لأدوية  من  �لعديد 
مل  �إذ�  كامال،  �لقر�ض  بلع  يجب  ذلك  تعذر  و�إذ�  �ملر�شوم،  باخلط  �لقر�ض  قطع  – فيجب  للقطع  �لقر�ض 

يخربك �لطبيب غري ذلك.
ي�شاعدكم  قد ل  �لقطع،  فيه عالمة خط  تكن  �لذي مل  �لقر�ض  �أو  �لقر�ض يف مكان غري �خلط  عند قطع 
�ملبطن  �لغالف  قطعتم  قد  تكونون  �أنكم  حيث  �ملر،  �لطعم  عن  ناهيك  تريدون،  �لذي  �لنحو  على  �لدو�ء 

للقر�ض.
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ع�ضوًا  يتترك  ال  التتتتتدختتن  يتتكتتاد 
تطاله  اأن  دون  اجل�ضم  يف  جتتزءًا  اأو 
اأ�ضراره وتاأثرياته، مبا يف ذلك القلب 
ما  وهي  حتديدًا،  الدموية  واالأوعية 
�ضوف نتناوله بالتف�ضيل يف هذا املقال.

 ال يتتختتفتتى عتتلتتى اأحتتتتد اأ�تتتضتتترار 
املختلفة  باأنواعه  العديدة  التدخن 
للمدخنن  حتتتتتى  التت�تتضتتحتتة،  عتتلتتى 
ن�ضتعر�ض  �تتضتتوف  وهتتنتتا  اأنف�ضهم، 
التتدوران  جهاز  على  التدخن  تاأثري 
القلب  اأختترى  بكلمة  اأو  اجل�ضم،  يف 

واالأوعية الدموية.
التتتتتتتدختتتن واأمتتتتترا�تتتتتض التتقتتلتتب 

واالأوعية الدموية
التي  الكيميائية  املتتتواد  تلحق 
بخاليا  ال�ضرر  التبغ  عليها  يحتوي 
على  �ضلبي  ب�ضكل  وتتتتوؤثتتتر  التتتتدم، 
وتكوين  وبنية  عموماً  القلب  وظائف 
كذلك،  الدموية  االأوعتتيتتة  ووظتتائتتف 
جمتمعة  املذكورة  العوامل  هذه  وكل 
ت�ضب �ضوية لتزيد من فر�ض االإ�ضابة 
واالأوعية  القلب  اأمرا�ض  من  بالعديد 
االأمرا�ض  منها  نذكر  والتي  الدموية، 

التالية:
التدخن ومر�ض ت�ضلب ال�ضراين

ال�ضراين  ت�ضلب  مر�ض  ين�ضاأ  
عندما   )Atherosclerosis(
ت�ضمى  الطبيعة  �ضمعية  متتادة  تبداأ 
على  بتتالتتراكتتم   )Plaque( بتتالك 
جدران ال�ضراين. ومع مرور الوقت، 
تزداد هذه املادة املراكمة �ضالبة، ما 
والتقليل  ال�ضراين،  ت�ضيق  اإىل  يوؤدي 
باالأك�ضجن  املحمل  التتدم  متترور  من 

غاية  ويف  �تتضتتروريتتاً  يعترب  والتتتذي 
االأهمية للحفاظ على �ضحة االأع�ضاء.
التدخن ومر�ض ال�ضريان التاجي

التاجي  ال�ضريان  مر�ض  يحدث 
 Coronary heart disease(
البالك  يراكم  عندما   ،)- CHD
ومع  القلب.  يف  التاجية  ال�ضراين  يف 
التتراكتتم  ي�ضبب  قتتد  التتوقتتت،  متتترور 
ذبحة  اأو  ال�ضدر،  يف  اأملتتاً  احلا�ضل 
عدم  اأو  القلب،  يف  ف�ضاًل  اأو  �ضدرية، 
حتى  اأو  القلب،  �ضربات  يف  انتظام 

املوت.
التدخن ومر�ض االأوعية الدموية 

املحيطية
البالك  يتتراكتتم  هتتذه احلتتالتتة،  يف 

التي  الدموية  االأوعية  جتتدران  على 
واالأع�ضاء  التتراأ�تتض  اإىل  التتدم  حتمل 
احلالة،  بهذه  وامل�ضابن  وال�ضلوع. 
باأمرا�ض  االإ�ضابة  لديهم فر�ض  تزداد 
ال�ضدرية،  والذبحة  االأختترى  القلب 

واجللطات عموماً.
ب�ضكل  يتتوؤثتتر  قتتد  املتتر�تتض  وهتتتذا 
عملية  فيعرقل  القدمن،  على  خا�ض 
الذي  االأمر  الرجلن،  اإىل  الدم  و�ضول 

قد يوؤدي اإىل:
ت�ضنجات واأمل.

�ضعف عام.
اأو  احلتتتو�تتتض  متتنتتطتتقتتة  يف  ختتتدر 

الفخذين اأو ع�ضالت ال�ضاق.
واحلتتادة  ال�ضديدة  احلتتتاالت  يف 

منه قد يت�ضبب باالإ�ضابة بالغنغرينة 
تتتبتتداأ  حتتيتتث   ،)Gangrene(
االأن�ضجة باملوت ما قد يوؤدي يف نهاية 

املطاف اإىل احلاجة لبر ال�ضاق.
عوامل اخلطورة

تتتتتت�تتضتتاعتتف فتتتر�تتتض االإ�تتضتتابتتة 
اإذا  املتتدختتن،  لتتدى  القلب  بتتاأمتترا�تتض 
بحاالت  اإ�ضابته  مع  ذلتتك  تزامن  ما 

مر�ضية واأعرا�ض اأخرى، مثل:
معاناته من م�ضتويات غري �ضحية 

من الكولي�ضرول ال�ضار.
اإ�ضابته بارتفاع يف �ضغط الدم.

ال�ضمنة اأو الوزن الزائد.
القلب  واأمرا�ض  ال�ضلبي  التدخن 

واالأوعية الدموية

له  كتتذلتتك،  ال�ضلبي  التدخن  اإن 
االإ�ضابة  فر�ض  زيتتتادة  متتن  ح�ضته 
الدموية،  واالأوعية  القلب  باأمرا�ض 
من  العديد  املدخن  غري  ي�ضتن�ضق  اإذ 
التي  ذاتها  ال�ضارة  الكيميائية  املواد 
ي�ضتن�ضقها املدخن. والتدخن ال�ضلبي 

يتخذ �ضكلن، هما:
للدخان  املدخن  غري  ا�ضتن�ضاق 
اخلتتتتتتارج متتتن التتتطتتترف املتت�تتضتتتتتعتتل 

لل�ضيجارة مبا�ضرة.
للدخان  املدخن  غري  ا�ضتن�ضاق 

الذي خرج مع زفري املدخن.
 التدخن ال�ضلبي واالأطفال

يعمل التدخن ال�ضلبي على زيادة 
واملراهقن  االأطتتفتتال  اإ�ضابة  فر�ض 

التاجي،  ال�ضريان  مبر�ض  امل�ضتقبلية 
وذلك ملا ي�ضاهم به الدخان من:

الكول�ضرول  ن�ضبة  من  التقليل 
اجليد يف اجل�ضم.

االإ�ضرار باأن�ضجة القلب.
يظهر  ال�ضلبي  التدخن  وتتتاأثتتري 
اخلتتدج  االأطتتفتتال  لتتدى  خا�ض  ب�ضكل 
بتتاأمتترا�تتض  منهم  امل�ضابن  خا�ضة 
ويكون  الربو،  مثل  التنف�ضي،  اجلهاز 
عتتادة  اخلتتطتتورة  م�ضاعف  تتتاأثتتريه 

عليهم!
التبغ  متتنتتتتتجتتات  اأنتتتتتواع  تتتاأثتتري 

املختلفة التدخن
ويعرف العلماء القليل عن م�ضار 
ا�ضتخدام الغليون وال�ضيجار الكوبي، 
يحمالن  باأنهما  يتترجتتحتتون  ولكنهم 
يتكون  التبغ  اأن  اإذا  ذاتها،  االأ�ضرار 
ال�ضامة،  الكيميائية  املتتواد  ذات  من 
من  للمزيد  حاجة  هناك  تبقى  ولكن 
ومعرفة  للجزم  والبحوث  الدرا�ضات 

املعطيات الدقيقة بهذا اخل�ضو�ض.
ووتتترية  قتتدر  بتتتاأي  التدخن  اإن 
يلحق  متتنتته،  العر�ضي  حتى  كتتتان، 
ووظائف  الدموية  باالأوعية  ال�ضرر 
التدخن  خطورة  وتت�ضاعف  القلب. 
اللواتي  الن�ضاء  لتتدى  ال�ضحة  على 
لدى  اأو  منع احلمل  ي�ضتعملن حبوب 
وعلينا  ال�ضكري.  مبر�ض  امل�ضابن 
يفر�ضها  التي  املخاطر  نن�ضى  ال  اأن 
االأ�ضخا�ض  على  ال�ضلبي  التدخن 
لذا  املتتدختتن.  حميط  يف  املتتوجتتوديتتن 
فيها  ت�ضعل  التي  القادمة  املتترة  ويف 

�ضيجارتك لتدخن، فكر مرتن.

التدخني: هكذا يوؤثر على قلبك واأوعيتك الدموية

يف  �ضي  فيتامن  �ضريوم  م�ضطلح  ي�ضيع 
يعني  ماذا  ولكن  الن�ضاء،  وبن  التجميل  عامل 

وما هي فوائده اجلمالية واأهم ا�ضتخداماته؟
�ضريوم فيتامن �ضي: فوائده للوجه

للعناية  ي�ضتخدم  �ضي  فيتامن  �ضريوم 
كل  اإليك  الفوائد،  من  العديد  وله  بالب�ضرة، 

املعلومات التي يجب معرفتها حوله.
ما هو �ضريوم فيتامن �ضي؟

اأف�ضل  متتن  واحتتتد  �ضي  فيتامن  يعترب 
املكونات التي تعمل على حماربة ال�ضيخوخة، 
ويتم ادخاله يف منتجات العناية بالب�ضرة نظًرا 

لدوره واأهميته يف هذا املجال.
على الرغم من ح�ضولنا على فيتامن �ضي 
من خالل النظام الغذائي ال�ضحي اخلا�ض بنا، 
اإىل  ي�ضل  الفيتامن  هذا  اأن  ن�ضمن  ال  اأننا  اإال 
ياأتي دور �ضريوم فيتامن �ضي  الب�ضرة، وهنا 

حتديًدا.
الفيتامن،  على  يحتوي  ال�ضريوم  هتتذا 
ويتم تطبيقه ب�ضكل مبا�ضر على الب�ضرة لتقوم 

بامت�ضا�ضه واال�ضتفادة منه.
فوائد �ضريوم فيتامن �ضي للوجه

فيتامن  �ضريوم  ا�ضتخدام  مييز  ما  اإليك 
�ضي للب�ضرة والوجه:

1- امن ملعظم اأنواع الب�ضرة
اأن يتم ا�ضتخدام هذا ال�ضريوم  من املمكن 
النوع  عتتن  النظر  بغ�ض  اجلميع،  قبل  متتن 

الب�ضرة، فهو امن عليها.
ا�ضعة  من  ب�ضرتنا  نحمي  ان  ميكن  كيف 

ال�ضم�ض
جتتًدا،  ح�ضا�ضة  ب�ضرة  متلكن  كنت  اإن 
لذا  طفيف،  تهيج  ال�ضريوم  لتتك  ي�ضبب  فقد 

ا�ضت�ضريي الطبيب املخت�ض قبل ذلك.
كما  الفيتامن  ا�ضتخدام  يتم  املقابل،  يف 
مثل  الب�ضرة،  منتجات  من  الكثري  يف  ذكرنا 

الكرمي الواقي لل�ضم�ض.
2- يزيد من ن�ضارة الب�ضرة

�ضي  فيتامن  �تتضتتريوم  ا�ضتخدام  يعمل 
ب�ضكل  الب�ضرة  ن�ضارة  زيتتادة  على  املنتظم 

ملحوظ.
الوجه  �ضطح  تنعيم  ختتالل  متتن  يتم  هتتذا 

والتقليل من �ضحوبه.
3- التقليل من ت�ضبغات الوجه

متتن م�ضكلة  التتنتت�تتضتتاء  متتن  التتكتتثتتري  تتتعتتاين 
الت�ضبغات يف الوجه وعدم توحد لون الب�ضرة، 
من  اأكرب  كمية  انتاج  يتم  عندما  يحدث  وهذا 

امليالنن يف مناطق معينة من الب�ضرة.
يف  امل�ضاعدة  يف  دور  له  �ضي  فيتامن  لكن 
التخل�ض من ت�ضبغات الب�ضرة وتوحيد لونها.

4- احلث على انتاج الكوالجن
�ضي  فيتامن  �تتضتتريوم  فتتوائتتد  اأهتتتم  متتن 

للب�ضرة، اأنه يحثها على انتاج الكوالجن.
يتم  بروتينية  مادة  عن  عبارة  الكوالجن 
ب�ضكل طبيعي، وهي تعمل  انتاجها يف اجل�ضم 
على احلفاظ على الب�ضرة امل�ضدودة، لكن مع 
لت�ضبح  املادة  هذه  انتاج  يقل  بالعمر،  التقدم 

الب�ضرة مرهلة، وعر�ضة للتجاعيد.
5- ترطيب الب�ضرة

مواد  على  �ضي  فيتامن  �ضريوم  يحتوي 
وحمايتها  الب�ضرة،  ترطيب  على  تعمل  مهمة 

من االإ�ضابة باجلفاف.
فقدان  من  ال�ضريوم  هذا  ا�ضتخدام  يقلل 

الب�ضرة للماء واحلفاظ عليه داخل خالياها.
6- فوائد اأخرى

اأن  املمكن  من  التي  االأختترى  الفوائد  اأمتتا 
اال�ضتخدام  نتيجة  الب�ضرة  على  تنعك�ض 

املنتظم لل�ضريوم ت�ضمل:
التقليل من احمرار الب�ضرة وتهيجها

امل�ضاهمة يف عالج الهاالت ال�ضوداء
�ضد الب�ضرة

حماية الب�ضرة من اأ�ضرار ال�ضم�ض وتهدئة 

احلروق الناجتة عنها
الت�ضريع من عملية �ضفاء والتئام اجلروح.

نتيجة  الب�ضرة  تهيج  لتجنب  اأختتتترًيا، 
املهم  متتن  �ضي،  فيتامن  �تتضتتريوم  ا�ضتخدام 
اجل�ضم  متتن  �تتضتتغتترية  بقعة  عتتلتتى  جتتتربتتتتته 
للتاأكد من ماأمونيته  واالنتظار ملدة 24 �ضاعة 

لب�ضرتك.

�سريوم فيتامني �سي: فوائده للوجه

االرداف  ع�ضالت  بتقوية  قتتم 
وذراعيك  و�ضاقيك  بطنك  وع�ضالت 
ملدة  هذه  الع�ضالت  �ضد  متارين  مع 
ومن  التكاليف  وبتتاأقتتل  دقتتائتتق.   10

دون نادي ريا�ضي:
اأربطة املقاومة

اأربتتتطتتتة  متتعتتظتتم  تتت�تتضتتمتتيتتم  مت 
اأي�ضاً  تتتعتترف  والتتتتتي   - املتتقتتاومتتة 
التمرين  اأربطة  اأو  املقاومة  باأنابيب 
مل�ضتوى  وفتتقتتاً  ممتتيتتزة  بتتاألتتوان   –
اأربطة  تتوافر  كما  الع�ضالت.  توتر 
ال�ضحة  حمالت  معظم  يف  املقاومة 
والتتلتتيتتاقتتة وبتتائتتعتتي التتتتتجتتزئتتة عرب 
للتو  بتتداأت  قد  كنت  فتتاإذا  االنرنت. 
فا�ضتخدم  الع�ضالت،  �ضد  مترين 
التوتر  م�ضتوى  ذي  املقاومة  رباط 

املتو�ضط.
لتتربتتاط  اأنتتتتك يف حتتاجتتة  حتتيتتث 

برباط  اأي�ضاً  )واملتتعتتروف  مقاومة 
التمارين.  ببع�ض  للقيام  التمرين( 
فيمكنك  واحتتتدًا،  لديك  يكن  مل  فتتاإن 
اأ�ضياء  اأو  املياه  زجاجات  ا�ضتخدام 

اأخرى ذات اأوزان ثقيلة.
�ضد  ويتتحتت�تتضتتب روتتتتن متتتريتتن 
االأ�ضبوعي  الن�ضاط  �ضمن  الع�ضالت 
لتقوية   يهدف  والتتذي  به  املو�ضى 
التتعتت�تتضتتالت . اأعتتتترف املتتزيتتد حتتول 

اإر�ضادات الن�ضاط البدين للبالغن.
ممار�ضة  خالل  من  باالإحماء  قم 
قبل  دقائق،   6 ملدة  االإحماء  مترين 
 5 ملدة  ا�ضرخ  ذلك،  وبعد  تبداأ.  اأن 

دقائق وقم بروتن التربيد.
بناء  عتتن  خاطئة  معتقدات   5

الع�ضالت
احلركة  من   4/3 بعمل  �ضغط 
 - كاملة  حتتركتتة  بعمل  �ضغط  اأو 

جمموعتن  تكرر من12 اإىل 15 مرة
�ضغط بعمل 4/3 من احلركة

�ضع يديك حتت كتفيك مع متديد 
راحتتة  وبتثبيت  لتتلتتذراعتتن،  كتتامتتل 
تكون  اأن  على  االأر�تتتض  على  يديك 
ا�ضند  لالأمام.  ممتدة  يديك  اأع�ضابك 
بثني  وقتتم  االأر�تتتض.  على  ركبتيك 
لالأ�ضفل  �ضدرك  واخف�ض  مرفقيك، 
بعيدًا  2 بو�ضة  يقل عن  مب�ضتوى ال 
الأعلى  ظهرك  ادفع  ثم  االأر�تتض.  عن 

مع التكرار.
�ضغط بعمل حركة كاملة

�تتضتتع يتتديتتك حتتتت كتتتتتفتتيتتك مع 
وبتثبيت  لتتلتتذراعتتن،  كامل  متديد 
اأن  على  االأر�تتتض  على  يديك  راحتتة 
لالأمام.  ممتدة  يديك  اأ�ضابع  تكون 
وركبتيك  م�ضتقيمتن  �ضاقيك  اإبتتق 
ذراعيك  اثتتن  االأر�تتتض.  عتتن  بعيدة 

عتتلتتى متترفتتقتتيتتك، واختتفتت�تتض �تتضتتدرك 
مب�ضافة  االأر�تتتض  عتتن  يرتفع  حتى 
بزاوية  ذراعيك  فتح  مع  بو�ضة   2
و�ضاقيك  ظهرك  اإبق  درجة.  ت�ضعن 
اأن  لو  كما  الوقت  طوال  م�ضتقيمتن 
اأال  حاول  اخل�ضب.  من  لوح  ج�ضدك 
تثني اأو تقو�ض اأعلى واأ�ضفل ظهرك. 

ادفع ظهرك الأعلى مع التكرار.
متتتريتتن التتعتت�تتضتتلتتة التتثتتالثتتيتتة - 
 15 اإىل   12 من  بتكرار  جمموعتن  

مرة.
ثني  متتع  االأر�تتتتض  على  اجل�ض 
على  قدميك  تكون  اأن  على  ركبتيك 
االأر�تتتتتتض، متتع و�تتضتتع يتتديتتك على 
تكون  اأن  على  ظهرك  خلف  االأر�تتض 
جل�ضدك.  موجهة  يديك  اأ�ضابعك 
عن  بعيدًا  وركيك  ارفع  تبداأ،  ولكي 
مرفقيك  ببطء  اثن  واالن،  االأر�تتض. 
وا�ضفل ظهرك قريباً من االأر�ض وقم 
ال  لكن  ببطء  لالأعلى  ج�ضمك  برفع 
التحدي،  من  وملزيد  مرفقيك.  متدد 

ثبت يديك على مقعد ثابت اأو درج.
جمموعتن   - التتكتتتتتف  �ضغط   

بتكرار من15 اإىل 24 مرة.
كال  حتتتت  املقاومة  ربتتاط  �ضع 
مع  م�ضتقيم  و�ضع  يف  قف  ال�ضاقن، 
جانبيك  اإىل  وو�ضعهما  ذراعيك  ثني 
مل�ضتوى  يديك  قب�ضة  ترتفع  اأن  على 
كتفك مدد ذراعيك ببطء فوق راأ�ضك 
وبعد  يت�ضاوا  حتى  كتفيك  رفع  دون 
اإنتتزال  عند  يديك  قبطة  و�ضع  ذلتتك 

ذراعيك.
لالأمام-  الدفع  مع  الكتف  �ضغط 
اإىل 24 مرة  جمموعة بتكرار من 12 

لكل جانب
االندفاع  و�ضع  يف  ج�ضمك  ثبت 
حتت  املقاومة  ربتتاط  و�ضع  الأمتتام، 
املقاومة  رباط  اأم�ضك  اليمنى.  القدم 
مع  ذراعتتيتتك  اثتتن  التتيتتديتتن،  كلتا  يف 

تقوم  وبينما  جانبيك.  اإىل  و�ضعهما 
ذراعيك  بتمديد  فقم  �ضاقيك،  بتمديد 
فوق راأ�ضك  حتى يت�ضاوا. ثم ارجع 
ببطء لو�ضعك االأ�ضلي مع التكرار.

جمموعتن   – االأثتتتقتتتال  حتتمتتل   
بتكرار من 12 اإىل 24 مرة.

قف يف و�ضع م�ضتقيم مع مباعدة 
رباط  و�ضع  وركك،  بعر�ض  �ضاقيك 
اأو  القدمن  اإحتتدى  حتت  املقاومة 
اإبق بطنك  كليهما ملزيد من التحدي. 
م�ضتوية  مع ال�ضغط على موؤخرتك. 
متديد  متتع  املتتقتتاومتتة  ربتتتاط  ام�ضك 
جانبيك  اإىل  وو�ضعهما  ذراعتتيتتك 
اثن  للخارج.  اليدين  راحة  ومتديد 
ج�ضمك ببطء من جهة املرفق رافعاً 
اإىل كتفيك، دون حتريك  قب�ضة يديك 
لالأ�ضفل  ج�ضمك  اخف�ض  ثم  مرفقيك. 

ببطء مع التكرار.
جمموعتن   - اجلانبي  الرفع   

بتكرار من 12 اإىل 24 مرة.
قف يف و�ضع م�ضتقيم مع مباعدة 
رباط  �ضع  وركك.  بعر�ض  ال�ضاقن 
واإبق  ال�ضاقن.  كال  حتت  املقاومة 
على  ال�ضغط  مع  م�ضتوية   بطنك 
املقاومة  ربتتاط  واأم�ضك  موؤخرتك. 
اإىل  ذراعتتيتتك  وممتتد  التتيتتديتتن،  بكلتا 
 ، ببطء  ذراعيك  كال  ارفع  جانبيك. 
اإبقائهما يف و�ضع م�ضتقيم، حتى  مع 
كتفيك،  ارتفاع  م�ضتوى  اإىل  ت�ضالن 
كتفيك.  برفع  تقوم  اأال  على  احر�ض 
لالأ�ضفل ببطء مع  ثم اخف�ض ج�ضمك 

التكرار.
بتكرار  جمموعتن   - القرف�ضاء 

من 15 اإىل 24.
بعر�ض  قتتدمتتيتتك  فتتتتتح  متتع  قتتف 
جانبيك  اإىل  يديك  واخف�ض  كتفيك 
اأجل  من  لتتالأمتتام  بتمديدهما  قم  اأو 
التوازن.  من  مزيد  على  احل�ضول 
اخف�ض نف�ضك من خالل ثني ركبتيك 

تقريباً،  قائمة  بزاوية  ت�ضبح  حتى 
لالأر�ض.  متوازية  اأردافتتك  جعل  مع 
جتعل  وال  م�ضتقيماً  ظهرك  واجعل 

اأ�ضابع قدميك. ركبتيك تتجاوز 
بتكرار  جمموعة   لالأمام-  الدفع 

من 15 اإىل 24 مرة مع كل �ضاق
ال�ضاقن  فتح  و�ضعية  يف  قتتف 
االأمام  اإىل  اليمنى  �ضاقك  متديد  مع 
وارجاع �ضاقك الي�ضرى للخلف. اثن 
ج�ضمك  اخف�ض  ثم  ببطء،  ركبتيك 
كال  ت�ضبح  حتى  لتتالأمتتام  الدفع  مع 
ثم  قائمة.  بزاوية  تقريباً  ال�ضاقن 
الكعبن،  على  اجل�ضم  وزن  انقل 
االأ�ضلي.  للو�ضع  ج�ضمك  ادفتتع  ثم 
جتعل  وال  م�ضتقيماً  ظهرك  واجعل 

اأ�ضابع قدميك. ركبتيك تتجاوز 
جمموعتن   - البطن  مترينات 

بتكرار من 15 اإىل 24 مرة.
مدد ظهرك على االأر�ض، ثم اثن 
اجعل  اأذنيك.  وراء  ويديك  ركبتيك 
االأر�تتض،  على  ي�ضغط  ظهرك  اأ�ضف 
ال  مب�ضافة  كتفيك  عظام  ارفتتع  ثتتم 
تتتزيتتد عتتن 3 بتتو�تتضتتات بتتعتتيتتدًا عن 
نحو  ببطء  االنخفا�ض  مع  االأر�تتض 
�ضدرك  على  رقبتك  تثن  ال  االأر�ض. 
عندما ترتفع وال ت�ضتدم يديك لتدفع 

يديك الأعلى.
بتكرار  جمموعتن   - الظهر  رفع 

من 15 اإىل 24 مرة.
يديك  و�ضع  �ضدرك  على  انبطح 
لالأمام  يديك  مدد  اأو  �ضدغيك  على 
ملزيد من التحدي. ا�ضمم �ضاقيك معاً 
وثبت �ضاقيك على االأر�ض، ثم ارفع 
ال  مب�ضافة  االأر�ض  عن  بعيدًا  كتفيك 
تزيد عن 3 بو�ضات واخف�ض ج�ضمك 
ممتدة  رقبتك  اجعل  لالأ�ضفل.  ببطء 
وانظر لالأ�ضفل عند القيام بالتمرين.

وقم  دقائق   5 ملدة  ا�ضرخ  االن 
التربيد. بروتن 

مترين منزيل ملدة 10 دقائق ل�سد الع�سالت

فوائد ع�سري الربتقال ال�سحية
ميتاز ع�ضري الربتقال بطعمه اللذيذ، وهو من امل�ضروبات املف�ضلة لدى 
معنا  تعرف  اللطيفة،  الدافئة  االأجواء  يف  وباالأخ�ض  العائلة،  اأفراد  جميع 

على اأهم فوائد هذا الع�ضري.
فوائد ع�ضري الربتقال ال�ضحية

هو  بالتايل  الربتقال،  ثمار  ع�ضر  طريق  عن  الربتقال  ع�ضري  �ضنع  يتم 
غني بالكثري من املعادن والفيتامينات املختلفة، وهذا يجعل له العديد من 

من الفوائد ال�ضحية املختلفة.
القيمة الغذائية للربتقال

كما ذكرنا، فاإن هذا الع�ضري غني باملغذيات املختلفة، حيث اأن 240 مل 
منه يحتوي على:

110 �ضعر حراري
2 غرام من الربوتن

26 غرام من الكربوهيدرات
67% من احل�ضة اليومية املو�ضى بها من فيتامن �ضي

15% من احل�ضة اليومية من الفوالت
10% من احل�ضة اليومية من البوتا�ضيوم
6% من احل�ضة اليومية من املغني�ضيوم.

من  وهو  �ضي،  بفيتامن  جتتًدا  غني  اأنتته  الربتقال  ع�ضري  مييز  ما  اأهتتم 
الفيتامينات الذائبة باملاء، والتي متتاز بخ�ضائ�ضها امل�ضادة لالأك�ضدة.

فوائد ع�ضري الربتقال
اأنه تناوله ميدك  اأن الع�ضري يحتوي على كل ما �ضبق، فهذا يعني  مبا 

بالفوائد ال�ضحية التالية:
1- يقوي من عمل وكفاءة جهاز املناعة

مبا اأن ع�ضري الربتقال يحتوي على كمية هائلة من فيتامن �ضي، فهذا 
يعني اأنه ي�ضاعد يف تقوية عمل اجلهاز املناعي وتعزيزه.

حيث يعمل فيتامن �ضي كم�ضاد اأك�ضدة يف اجل�ضم، وي�ضاهم يف التقليل 
من عدد اجلذور احلرة ال�ضارة فيه، كما ي�ضاهم يف اإ�ضالح اخلاليا املت�ضررة 

ومنو اأخرى �ضليمة.
2- يقلل من خطر االإ�ضابة بال�ضرطان

يف النقطة ال�ضابقة قمنا بتو�ضيح دور فيتامن �ضي ال�ضروري يف اجل�ضم، 
بال�ضرطان  االإ�ضابة  خطر  خف�ض  يف  دوًرا  الربتقال  لع�ضري  اأن  يعني  هذا 

اأي�ًضا.
التف�ضري الب�ضيط اأن فيتامن �ضي يقلل من تراكم اجلذور احلرة ال�ضارة 
اأنه  كما  ال�ضرطان،  مثل  املزمنة  باالأمرا�ض  االإ�ضابة  خطر  من  ترفع  والتي 

يعزز من منو اخلاليا ال�ضليمة وي�ضلح ال�ضرر يف املت�ضررة.
3- ينظف اجل�ضم من ال�ضموم

من اأهم املغذيات التي يحتوي عليها ع�ضري الربتقال فيتامن اأ، والذي 
يلعب دوًرا يف تنظيف اجل�ضم من ال�ضموم.

فيتامن اأ يعزز من عمل الكلى يف اجل�ضم، وبالتايل ي�ضاعد ذلك يف التخل�ض 
من ال�ضموم والف�ضالت املراكمة فيه.

4- يزيد من تدفق الدورة الدموية
ب،  فيتامن  مركبات  من  وهو  الفوالت،  على  الربتقال  ع�ضري  يحتوي 

وباالأخ�ض ب9.
هذا الفيتامن مهم جًدا يف عملية �ضنع خاليا الدم احلمراء، والتي ت�ضاعد 

يف تعزيز تدفق الدورة الدموية يف اجل�ضم.
5- فوائد ع�ضري الربتقال االأخرى

فوائد هذا الع�ضري ال تقت�ضر على �ضابقة الذكر فقط، بل من املمكن اأن 
ت�ضمل اأي�ًضا:

خف�ض خطر االإ�ضابة بااللتهابات املختلفة
التقليل من م�ضتويات �ضغط الدم املرتفعة

اإعادة التوازن مل�ضتويات الكولي�ضرول يف اجل�ضم
احلماية من االإ�ضابة بح�ضى الكلى

تعزيز �ضحة القلب ككل.
حتذيرات من ع�ضري الربتقال

على الرغم من وجود العديد من الفوائد املرتبطة بهذا الع�ضري، اإال اأنه 
من ال�ضروري معرفة التحذيرات التالية:

يحتوي الع�ضري على كمية عالية من ال�ضعرات احلرارية وال�ضكر
ال يحتوي الع�ضري على االألياف الغذائية

التناول امل�ضتمر واملفرط لع�ضري الربتقال من �ضاأنه اأن يوؤدي اإىل زيادة 
الوزن

يف�ضل اللجوء لع�ضري الربتقال الطبيعي 100% وخلطه مع القليل من 
املاء خلف�ض ال�ضعرات احلرارية فيه.

الكلى لت�سرر  حتذيرية  عالمات 
االإن�ضان، واحلفاظ على  الهامة جًدا يف ج�ضم  االأع�ضاء  الكلى من  تعترب 
�ضحتها من االأمور ال�ضرورية، ولكن ماذا يحدث يف حال ت�ضررها وكيف من 

املمكن اأن تعرف ذلك؟
النفايات  ت�ضفية  مثل  باجل�ضم  الهامة  الوظائف  من  بعدد  الكلى  تقوم 
التحذيرية  العالمات  معرفة  املهم  من  ولذلك  احلمراء،  الدم  خاليا  وانتاج 

لت�ضرر الكلى.
1- اأمل يف الظهر

يعد اأمل الظهر من اأوىل العالمات التي ت�ضري اإىل وجود م�ضكلة يف الكلى.
حيث اإن التهاب الكلى من �ضاأنه اأن ي�ضبب اأمل حاد يف منطقة الظهر، الذي 

قد ميتد اإىل اأ�ضفل الظهر يف بع�ض احلاالت.
2- تعب �ضديد

ت�ضفية  على  تعمل  ال  املطلوب،  بال�ضكل  العمل  عن  الكلى  تتوقف  عندما 
النفايات من جمرى الدم، لذا �ضت�ضعر باأنك متعب.

املهم  من  متتالية  اأيتتام  لعدة  مفاجئ  ب�ضكل  ال�ضديد  بالتعب  �ضعرت  اإن 
ا�ضت�ضارة الطبيب واخل�ضوع للفحو�ضات الالزمة.

3- الدوار
االأ�ضخا�ض امل�ضابن بف�ضل الكلى، عادة ما يكون لديهم نق�ض يف هرمون 

معن تنتجه الكلى والذي يحث انتاج كريات الدم احلمراء.
اأكرث  ال�ضخ�ض  ويكون  للم�ضاب،  بالدوار  ال�ضعور  ي�ضبب  النق�ض  هذا 

عر�ضة لالإ�ضابة بفقر الدم اأي�ًضا.
4- حكة �ضديدة

اليوريا  م�ضتوى  ترتفع  التتالزم،  بال�ضكل  بعملها  الكلى  قيام  عدم  حال  يف 
)Urea( يف جمرى الدم، االأمر الذي من �ضاأنه اأن ي�ضبب حكة �ضديدة يف اجللد.

كلما تقدمت االإ�ضابة وتطورت، من املمكن اأن يالحظ امل�ضاب زيادة حدة 
احلكة.

5- ال�ضعور بالربد
قطعة  ارتتتداء  اإىل  حتتاج  هل  الدافئة؟  االأيتتام  يف  حتى  بالربد  ت�ضعر  هل 

اإ�ضافية حتى ال ت�ضعر بالربد؟ اإذا يجب اأن تفح�ض الكلى لديك.
الكلى يف بع�ض االحيان ينتج عنه االإ�ضابة  فاإن ت�ضرر  كما ذكرنا �ضابًقا 

بفقر الدم، والذي ي�ضبب ال�ضعور بالربد اأكرث من املعتاد.
6- تورم اليدين

يف بع�ض االأحيان قد تالحظ اأن يديك قد تورمتا، وقد ال تتمكن من و�ضع 
اخلوامت يف اأ�ضابعك، يف هذه املرحلة من ال�ضروري ا�ضت�ضارة الطبيب.

يف حاالت كثرية يكون ال�ضبب وراء ذلك هو عدم قدرة الكلى على التخل�ض 
من ال�ضوائل االإ�ضافية يف اجل�ضم.

7- رائحة النف�ض الكريهة
مبا اأن الكلى تعمل على ت�ضفية االأو�ضاخ من اجل�ضم، فاإن ت�ضررها وعدم 
قيامها بذلك ي�ضبب تراكم النفايات يف اجل�ضم، بالتايل ظهور رائحة نف�ض كريهة.

8- التبول املتكرر
عدم  حال  ففي  الكلى،  ت�ضرر  اأعرا�ض  من  واحد  املتكرر  التبول  يعترب 
ومتكررة  ملحة  بحاجة  �ضت�ضعر  اجل�ضم،  من  النفايات  ت�ضفية  على  قدرتها 

للتبول.

االإغماء: اأ�ضباب واإ�ضعاف
هل �ضاهدت من قبل حادثة الإغماء �ضخ�ض 
كيفية  اأو  لذلك  ال�ضبب  كيف  عرفت  هل  ما؟ 
الت�ضرف ال�ضليمة يف هذه احلالة؟ تعرف على 

ذلك االآن.
عن  عتتبتتارة   )Fainting( االإغتتتمتتتاء 
واملوؤقت  املفاجئ  الفقدان  اإىل  ي�ضري  م�ضطلح 
لتتوعتتي االإنتت�تتضتتان، وعتتتادة متتا يتتكتتون نتيجة 
اإىل  الوا�ضل  االأك�ضجن  م�ضتوى  انخفا�ض 

الدماغ.
وطرق  االإغماء  اأ�ضباب  اأهم  على  تعرف 

االإ�ضعاف املهمة يف هذه احلالة.
لالأك�ضجن اأهمية كبرية يف ج�ضم االإن�ضان، 
وعدم و�ضوله اإىل املناطق املختلفة من �ضاأنه 
اأن ي�ضبب ال�ضرر، متاماً مثلما يحدث يف حالة 

االإغماء.
وراء  كامنة  تكون  قد  اأ�ضباب  عدة  هناك 
وبالتايل  الدماغ  اإىل  االإك�ضجن  و�ضول  قلة 
بتتاالإغتتمتتاء، ومتتن �ضمنها  االإنتت�تتضتتان  اإ�تتضتتابتتة 

انخفا�ض �ضغط الدم.
اإي  االإغماء  ي�ضكل  ال  احلتتاالت  معظم  يف 
ال�ضخ�ض  كان  اإن  ولكن  طارئة،  طبية  حالة 
ال�ضروري  متتن  املتكرر  االإغتتمتتاء  متتن  يعاين 

ا�ضت�ضارة الطبيب ب�ضكل فوري.
ملاذا ن�ضاب باالإغماء

الية  عن  عبارة  االإغماء  اأن  بالذكر  جدير 
على  االإن�ضان  بقاء  اأجل  من  للج�ضم،  دفاعية 

قيد احلياة.
هل تغري ال�ضلوك والت�ضرفات هو م�ضكلة 

نف�ضية؟

التتدم  تدفق  يقل  عندما  هنا،  املق�ضود 
يقوم  حتتاد،  ب�ضكل  التتدمتتاغ  اإىل  واالك�ضجن 
اأجزاء اجل�ضم غري  الدماغ بوقف عمل جميع 
احليوية، لتركز الطاقة ال�ضحيحة املتبقية يف 

عمل االأع�ضاء االأ�ضا�ضية يف اجل�ضم.
م�ضتوى  اأن  التتدمتتاغ  يتتالحتتظ  فعندما 
االأمور  اجل�ضم  يف  يحدث  قل،  قد  االك�ضجن 

التالية:
حمتتاولتتة  يف  بتت�تتضتترعتتة،  بالتنف�ض  تتتبتتداأ 

لتعوي�ض هذا النق�ض
حماولة  يف  القلب  نب�ضات  معدل  يرتفع 

الإي�ضال االأك�ضجن اإىل الدماغ
لدى  التتدم  �ضغط  ينخف�ض  لذلك  نتيجة 

امل�ضاب يف االع�ضاء االأخرى من اجل�ضم
يح�ضل الدماغ على كمية فائ�ضة من الدم 
االأع�ضاء  ح�ضاب  على  باالك�ضجن  املحمل 

االأخرى
انخفا�ض  مع  املتترافتتق  التتزائتتد  التنف�ض 
�ضغط الدم، يوؤديان اإىل فقدان الوعي املوؤقت 

و�ضعف ع�ضالت اجل�ضم.
اأ�ضباب االإ�ضابة باالإغماء

كما اأ�ضلفنا فاإن ال�ضبب الرئي�ضي لالإ�ضابة 
باالإغماء ناجت عن نق�ض و�ضول االأك�ضجن اإىل 

دماغ االإن�ضان.
هذا االأمر ي�ضببه عدة اأمور، اأهمها:

م�ضاكل يف الرئتن
م�ضاكل يف الدورة الدموية لدى امل�ضاب

الت�ضمم باأول اأك�ضيد الكربون.
اأ�ضباب اأخرى

اأخرى  اأ�ضباب  هناك  يكون  اأن  املمكن  من 

خمتلفة الإ�ضابة ال�ضخ�ض باالإغماء، مثل:
الروؤية املفاجئة الأمر �ضادم وغري حمبب 

مثل الدم
التعر�ض املفاجئ لتجربة غري حمببة

ال�ضدمة النف�ضية من قبل م�ضاعر �ضادمة 
مثل تلقي خرب غري جيد

ال�ضعور باخلزي ب�ضكل كبري
الوقوف لفرة طويلة من الزمن

لفرة  وحتتتار  مكتظ  متتكتتان  يف  التتتتتواجتتد 
طويلة

القيام مبجهود بدين كبري لفرة طويلة
تغيري الو�ضعية من اجللو�ض اإىل الوقوف 

ب�ضرعة كبرية
االإ�ضابة باجلفاف

ال�ضيطرة  دون  ال�ضكري  مبر�ض  االإ�ضابة 

على م�ضتويات ال�ضكر يف اجل�ضم
فرة  ختتالل  الكحول  تناول  يف  االإفتتتراط 

زمنية ق�ضرية
االإ�ضابة ببع�ض اأمرا�ض القلب.

ماذا يحدث قبل االإغماء؟
ببع�ض  امل�ضاب  االإغماء، مير  قبيل حالة 

املراحل واالعرا�ض املختلفة، وهي:
ال�ضعور بثقل يف القدمن

توهج الروؤية
االإرتباك

ال�ضعور باحلر
الدوار

الغثيان والقيء
التعرق

التثاوؤب

�ضحوب الب�ضرة.
ا�ضعاف االإ�ضابة باالإغماء

من املهم اأن تعرف كيفية ا�ضعاف االإ�ضابة 
من  �ضخ�ض  اأي  اأو  حالتك  �ضواء  باالإغماء، 

حولك.
يف حال �ضعورك باالإغماء

قبل  ما  االعرا�ض  ظهور  هنا  واملق�ضود 
مبا  القيام  املهم  من  احلالة  هذه  يف  االإغماء، 

يلي:
اعرث على مكان لتجل�ض فيه

بن  التتراأ�تتض  و�ضع  يجب  جلو�ضك  عند 
ركبتيك

عندما ت�ضعر بتح�ضن، ارفع راأ�ضك رويدًا 
رويدًا.

يف حال �ضعور �ضخ�ض ما باالإغماء
�ضاعد ال�ضخ�ض على اال�ضتلقاء على ظهره

اإن كان يتنف�ض، ارفع قدميه حوايل 30 �ضم 
تدفق  ا�ضتعادة  اأجل  من  قلبه  م�ضتوى  فوق 

الدم اإىل الدماغ.
حاول فك احلزام اأو اأي مالب�ض �ضيقة

على  �ضاعده  ال�ضخ�ض،  يتح�ضن  عندما 
الوقوف جمددًا ولكن ببطئ

من  اأكرث  للوعي  فاقدًا  ال�ضخ�ض  بقي  اإن 
دقيقة، اطلب االإ�ضعاف فورًا.

اأما اإن مل يكن امل�ضاب يتنف�ض:
حاول تفقد نف�ض امل�ضاب اأو اأي حركة يف 

ج�ضمه
تاأكد من اأن جمرى التنف�ض لديه غري مغلق
و�ضول  حتى  اال�ضطناعي  بالتنف�ض  قم 

امل�ضاعدة الطبية.

الإغماء: اأ�سباب واإ�سعاف

توؤدي �ضدة احلرارة يف ف�ضل ال�ضيف اإىل 
االأمرا�ض  من  والعديد  بالفطريات  االإ�ضابة 
االأمور  عن  تبتعد  اأن  يجب  ولذلك  اجللدية، 

التي توؤدي اإىل هذه االإ�ضابات املزعجة.
الرفيه  معه  حاماًل  ال�ضيف  مو�ضم  ياأتي 
و�ضط  والتتنتتزهتتات  بالعطالت  واالإ�ضتمتاع 
االإ�ضابات  بع�ض  معه  تاأتي  ولكن  الطبيعة، 
منها،  اأنف�ضنا  نقي  اأن  يجب  التي  اجللدية 

تعرف على اهمها االن.
تزداد فر�ض هذه االأمرا�ض نتيجة اإرتفاع 
درجة احلرارة واإنت�ضار الفريو�ضات يف اجلو، 

ومن اأكرث هذه االأمرا�ض �ضيوعاً:
1- ت�ضبغ الب�ضرة وحروق اجللد

ال�ضم�ض  اأ�ضعة  اإىل  التعر�ض  نتيجة  وذلك 
يوؤدي  مما  ال�ضيف،  مو�ضم  يف  طويلة  لفرات 
وبالتايل  اجللد  يف  �ضديدة  بحروق  لالإ�ضابة 

يوؤدي هذا اإىل تق�ضر الب�ضرة.
اأ�ضعة  حتتتت  اجللو�ض  بتجنب  ين�ضح 
العا�ضرة  ال�ضاعة  بعد  املبا�ضرة  ال�ضم�ض 
تكون  اإذ  ع�ضرًا،  الرابعة  وحتى  �ضباحاً 
البحث  املهم  من  لذا  قوة،  اأكرث  فيها  االأ�ضعة 

عن اأماكن مظللة.
ال�ضم�ض  واقتتي  اإ�ضتخدام  اأي�ضاً  يجب 
اجللد  حروق  من  للوقاية  املنا�ضبة  بالدرجة 
كل  الب�ضرة  على  تطبيقه  واإعتتادة  وت�ضبغه، 

فرة.
2- التينيا امللونة

التعرق  نتيجة  تظهر  فطرية  اإ�ضابة  هي 

ال�ضديد يف درجات احلرارة املرتفعة، وتكون 
اأو  االأبي�ض  باللون  �ضغرية  بقع  هيئة  على 

البني الفاحت اأو الوردي.
ولتجنب االإ�ضابة بالتينيا ين�ضح باإرتداء 
باخلامات  املالب�ض  وجتنب  القطنية  املالب�ض 
امت�ضا�ض  على  تعمل  ال  التي  ال�ضناعية 

العرق.
بن  يظهر  التينيا  متتن  اختتر  نتتوع  هتتنتتاك 
البحر  مياه  النزول يف  نتيجة  الفخذين، وذلك 

اأو امل�ضبح، حيث تزداد ن�ضبة الكلور فيه.
االإ�ضتحمام فور اخلروج من  ولذلك يجب 
من  تنتقل  التي  االأمتترا�تتض  من  للوقاية  املتتاء 

خاللها.
3- العدوى البكتريية

الرفيهية  االأماكن  يف  االإزدحتتام  �ضدة  اأن 
البكتريية  التتعتتدوى  اإنتقال  فر�ض  من  تزيد 
اجللد  اأ�ضحاب  لتتدى  وخا�ضًة  النا�ض  بتتن 

احل�ضا�ض.
وتتتتتتزداد فتتر�تتض االإ�تتتضتتتابتتتة بتتالتتعتتدوى 
يكون  حيث  االأطفال،  بن  اجللد  يف  البكتريية 

االإحتكاك والتالم�ض بينهم دون حر�ض.
ولتتلتتوقتتايتتة متتتن هتتتتذه التتتعتتتدوى يجب 
فقط،  النظيفة  ال�ضخ�ضية  االأدوات  اإ�ضتخدام 
واالإ�ضتحمام ب�ضكل يومي خا�ضًة اأثناء ال�ضفر.

4- حمو النيل
هو نوع من اأنواع الطفح اجللدي، ويظهر 
على هيئة حبوب �ضغرية باللون االأحمر ينتج 

عن زيادة التعرق واحلرارة.

اأحياناً،  حكة  النيل  حمو  ي�ضاحب  وقتتد 
خفيفة  مالب�ض  اإرتتتتداء  يجب  منه  وللوقاية 
وقطنية، والتهوية اجليدة يف املنزل واالإبتعاد 
عتتن درجتتتتات احلتتتترارة املتترتتتفتتعتتة، وكتتذلتتك 

االإ�ضتحمام باملاء البارد لرطيب اجل�ضم.
املر�ض  بهذا  االإ�ضابة  اإهمال  عدم  يجب 

الأنه قد يتطور اإىل اإلتهابات جلدية.
كرمي  و�ضع  طريق  عن  عالجه  املهم  من 
اأما  الطبيب،  اإ�ضت�ضارة  بعد  وذلك  خم�ض�ض 
اإىل  يحتاج  فقد  جلدي  اإلتهاب  اإىل  حتول  اإذا 

م�ضاد حيوي.
5- الطفح اجللدي واالإكزميا

تتمثل  والتي  ال�ضابقة  االأ�ضباب  لنف�ض 
يتعر�ض  املاء،  ونزول  واحلتترارة  التعرق  يف 
اأمتتاكتتن  يف  ينت�ضر  طفح  حتتتدوث  اإىل  اجلتتلتتد 
به  لالإ�ضابة  �ضيوعاً  االأماكن  واأكرث  خمتلفة، 
تكون على املرفقن واليدين وكذلك يف مناطق 

طيات اجللد.
اجللدي  الطفح  يحدث  اأن  ميكن  اأي�ضاً 
خروج  وعدم  العرقية  الغدد  اإن�ضداد  ب�ضبب 
االأن�ضجة  اإلتهاب  في�ضبب  اجل�ضم،  من  العرق 

املحيطة به.
وغالباً ما ي�ضاحب االإكزميا حكة، وبالتايل 
الأن  وذلتتك  للحكة،  م�ضاد  اإ�ضتخدام  حتتاج 
�ضوء  من  يزيد  امل�ضابة  املناطق  بفرك  القيام 
احلالة، بل وميكن اأن ي�ضبب وجود اثار على 

اجللد ي�ضعب الق�ضاء عليها.
ين�ضح  اجلتتلتتدي،  الطفح  متتن  وللوقاية 

األتتيتتاف  متتن  املتت�تتضتتنتتوعتتة  املتتالبتت�تتض  بتجنب 
ال  حتى  القطنية  املالب�ض  واإختيار  �ضناعية، 
كما  الطفح،  لهذا  يتتوؤدي  الذي  التعرق  يتتزداد 
احلرارة  �ضديدة  االأماكن  عن  االإبتعاد  يجب 

واالإهتمام بالنظافة.
اجللدي،  بالطفح  االإ�ضابة  حالة  يف  اأمتتا 
ين�ضح بغ�ضل املناطق املت�ضررة باملاء الفاتر 
وعدم الفرك بها، وجتفيفها جيدًا ثم اإ�ضتخدام 

امل�ضتح�ضرات املخ�ض�ضة للق�ضاء عليها.
كما ين�ضح بتناول االأطعمة التي حتتوي 
على فيتامن �ضي الذي مينع اإفراز الهي�ضتامن 
اأك�ضدة  م�ضادات  على  ويحتوي  اجل�ضم،  يف 
تخفف من حدوث الطفح ف�ضاًل عن العالجات 

التي ي�ضفها الطبيب.
6- الدمامل العرقية

ب�ضيالت  ت�ضيب  حتتتادة  اإلتتتتتهتتابتتات  هتتي 
وتتتزداد  بها،  حتيط  التي  واملناطق  ال�ضعر 

اإحتمالية االإ�ضابة بها مع زيادة التعرق.
البكترييا  ن�ضاط  من  تزيد  عوامل  هناك 
العرقية  الدمامل  بهذه  االإ�ضابة  ت�ضبب  التي 

مثل مر�ض ال�ضكري وزيادة الوزن.
ولتجنب االإ�ضابة بالدمامل العرقية، يجب 
االإبتعاد عن احلرارة ال�ضديدة قدر امل�ضتطاع 

واالإعتناء جيدًا بالنظافة ال�ضخ�ضية للج�ضم.
7- الكلف والنم�ض

اإزعاج  ت�ضبب  التي  اجللدية  امل�ضاكل  من 
للن�ضاء هي ظهور الكلف والنم�ض على الب�ضرة 

يف مو�ضم ال�ضيف.

لونية  ت�ضبغات  عتتن  عتتبتتارة  هتتو  الكلف 
لل�ضم�ض  تتعر�ض  التي  باملناطق  تظهر  داكنة 

ب�ضكل مبا�ضر، وخا�ضًة الوجه.
�ضغرية  بقع  هيئة  على  يكون  والنم�ض 
خمتلفة يف اأ�ضكالها واأحجامها، ويزداد ظهورها 

لدى �ضاحبات الب�ضرة الفاحتة والرقيقة.
احلل املثايل للوقاية من الكلف والنم�ض هو 
اإ�ضتخدام واقي ال�ضم�ض قبل التعر�ض لالأ�ضعة 

ال�ضارة بن�ضف �ضاعة.
البقع  هتتذه  تكون  قد  احلتتاالت  بع�ض  يف 
مرة  وتختفي  ال�ضم�ض،  يف  باجللو�ض  مرتبطة 
الوقت  بع�ض  اإىل  العالج  يحتاج  وقد  اأختترى، 
عن طريق جتنب التعر�ض لل�ضم�ض واإ�ضتخدام 

مركبات طبية ت�ضاهم يف الق�ضاء عليه.
8- حب ال�ضباب

ظهور  تزايد  من  االأ�ضخا�ض  بع�ض  يعاين 
حب ال�ضباب يف مو�ضم ال�ضيف، وخا�ضًة ذوي 
تتكون  احلرارة  �ضدة  فمع  الدهنية،  الب�ضرة 

هذه احلبوب على الب�ضرة.
مع  الدهنية  الغدد  اإفتترازات  تتتزداد  حيث 
اإلت�ضاق  ي�ضهل  وبالتايل  املفتوحة،  امل�ضام 

االأتربة بالب�ضرة وتكون احلبوب.
اأو  احلبوب  هتتذه  مالم�ضة  بعدم  ين�ضح 
ال�ضغط عليها حتى ال ترك اثار على الب�ضرة، 

وكذلك حتى ال تنتقل العدوى من مكان الخر.
ويتتكتتون عتتالج هتتذه احلتتبتتوب عتتن طريق 
مناطق  على  و�ضعها  يتم  حيوية  م�ضادات 
االإ�ضابة، وذلك بعد اإ�ضت�ضارة طبيب اجللدية.

الأمرا�ض اجللدية الأكرث �سيوعًا يف ال�سيف

ي�ضاب العديد من االأ�ضخا�ض وباالأخ�ض 
االأ�ضباب  هي  فما  الركبة،  بتتاأمل  ال�ضن  كبار 
هذه  اأهتتم  على  تعرف  ذلتتك؟  وراء  الكامنة 

املعلومات من خالل املقال التايل.
ا�تتضتتتتتختتدام التتركتتبتتة يتتعتتد متتن االأمتتتتور 
االأ�ضا�ضية خالل اليوم، ولكن ماذا لو اأ�ضابها 
يحد  اأن  �ضاأنه  متتن  االأمتتتر  هتتذا  متتكتتروه؟  اأي 
الركبة  اأمل  اأ�ضباب  اأهم  على  تعرف  حركتك! 

لتجنبها.
1- اخللع والك�ضر

بعد  الركبة  يف  م�ضتمر  بتتاأمل  �ضعرت  اإن 
اأو حادثة ما، فقد تكون م�ضاباً بخلع  �ضقوط 

اأو ك�ضر فيها.
التتطتتوارئ  اإىل  التوجه  التت�تتضتتروري  متتن 

للتاأكد من �ضالمتك وتلقي العالج املنا�ضب.
الركبة  ك�ضر  يحدث  االأحتتيتتان  بع�ض  يف 
ببطئ، مبعنى اأنك تكون قادرًا على ا�ضتخدام 

تتوقف عن  االإ�ضابة، ولكنك  بداية  الركبة يف 
القيام بذلك تدريجياً.

2- متزق االأربطة
مثل  الريا�ضات  اأنتتواع  بع�ض  ممار�ضة 
كرة القدم من �ضاأنه اأن ي�ضبب متزق االأربطة 

يف منطقة الركبة.
الركبة  يف  �ضديد  اأمل  عنه  ينتج  االأمر  هذا 
القدم  ا�ضتخدام  على  القدرة  وعتتدم  وتتتورم 

امل�ضابة.
3- الف�ضال العظامي

ت�ضرع  العظامي  بالف�ضال  اإ�ضابتك  عند 
خ�ضنة  فتكون  ركتتبتتتتتك،  ثني  يف  ب�ضعوبة 
ومتتتتتحتتجتترة، وقتتتد تتتالحتتظ تتتورمتتهتتا بعد 

حتريكها.
با�ضم  يعرف  ما  اأو  العظامي  والف�ضال 
مزمن  ا�ضطراب  عن  عبارة  الركبة،  خ�ضونة 
الغ�ضروف  يف  تدريجي  تفكك  فيه  يحدث 

املف�ضلي لي�ضبح املف�ضل موؤملاً وقا�ضياً.
اجلدير بالذكر اأن خطر االإ�ضابة بالف�ضال 

العظامي يرتفع مع التقدم بالعمر.
4- التهاب املفا�ضل

ت�ضبب االإ�ضابة بالتهاب املفا�ضل بالعديد 
والتورم  االأمل  مثل  املختلفة،  االأعرا�ض  من 

والتعب و�ضعوبة حتريك الركبة اأي�ضاً.
ومزعجة،  متعبة  باملر�ض  االإ�ضابة  تعد 
االأعتترا�تتض  متتن  بالعديد  الرتتتبتتاطتتهتتا  نتتظتترًا 
بعظامك  اجليد  االعتناء  ولكن  وامل�ضاعفات، 
يف  ي�ضاعدك  اأن  �ضاأنه  من  الفرة،  هذه  خالل 

التغلب على املو�ضوع.
)Bursitis( 5- التهاب اجلراب

ب�ضائل  مليء  قر�ض  عن  عبارة  اجلتتراب 
حدة  من  للتخفيف  كو�ضيلة  ي�ضتخدم  مائي، 
وبن  والع�ضالت  االأوتتتتتار  بتتن  االحتتتتتكتتاك 
املفا�ضل،  منطقة  تكون يف  ما  العظام، وعادة 

يف  واأمل  تورم  عنه  ينتج  بااللتهاب  اإ�ضابته 
املنطقة.

اإىل  يوؤدي  املر�ض  هذا  يف  الركبة  اإ�ضابة 
يف  و�ضعوبة  الراحة،  حالة  يف  حتى  فيها  اأمل 

حتريك القدم.
6- متزق الغ�ضروف الهاليل

و�ضع  اأو  واملفاجئة،  ال�ضحيحة  احلركة 
اأن  �ضاأنه  من  الركبة  على  ج�ضمك  ثقل  جميع 

ي�ضبب متزق الغ�ضروف الهاليل.
متتتزق هتتذا التتغتت�تتضتتروف متتن �تتضتتاأنتته اأن 
تورم  ي�ضبب  وقد  يو�ضف،  ال  بتتاأمل  ي�ضيبك 

الركبة ويجعل احلركة �ضعبة.
7- النقر�ض

ترتبط  التتنتتقتتر�تتض  مبتتر�تتض  االإ�تتتضتتتابتتتة 
والتورم  االأمل  مثل  خمتلفة  اأعرا�ض  بظهور 
مفاجئ  ب�ضكل  يظهران  واللذان  ال�ضديدين، 
ت�ضنج  تالحظ  اأن  املمكن  من  كما  و�ضريع، 

الركبة واحمرارها باالإ�ضافة اإىل توهجها.
ي�ضمل  النقر�ض  مبر�ض  االإ�ضابة  عتتالج 
ي�ضفها  التي  االأدويتتة  تناول  اأ�ضا�ضي  ب�ضكل 
من  التخفيف  على  تعمل  والتي  لك،  الطبيب 

االأعرا�ض ال�ضديدة.
ن�ضائح للحفاظ على �ضالمة ركبك

والتي  التالية  الن�ضائح  تطبيق  حتتاول 
باأي  االإ�ضابة  من  ركبك  حماية  يف  ت�ضاعدك 

مر�ض قدر امل�ضتطاع:
يزيد  والتتذي  الزائد  التتوزن  فقدان  حاول 

العبء على ركبك
جميع  وحتريك  الريا�ضة  مبمار�ضة  قم 

ع�ضالت ج�ضمك
ال تهمل اأي اأمل ي�ضيب ركبك

�ضليمة  بطريقة  وامل�ضي  اجللو�ض  حاول 
كي ال توؤذي ركبك

ال تقم بحمل اأوزان ثقيلة.

7 من اأهم اأ�سباب اأمل الركبة

طريقة عالج الربو: هل تفيد 
الطرق التكميلية والبديلة؟

التي  والبديلة  التكميلية  الربو  عالجات  االأ�ضخا�ض  من  العديد  يجّرب 
للربو  املنزلية  العالجات  اأًيا من  اكت�ضف  اليوجا.  اإىل  االأع�ضاب  تراوح من 

تكون اأكرث فاعلية على االأرجح.
العالج باالإبر ال�ضينية

متارين التنف�ض
العالجات الع�ضبية

العالج بالتدليك واال�ضرخاء
الفيتامينات واملكمالت

االأدلة واالأمان
متارين  من   )CAM( والبديل  التكميلي  بالطب  الربو  عالج  يراوح 
اأمان  مدى  تقييم  ي�ضعب  احلظ،  ل�ضوء  الع�ضبية.  العالجات  اإىل  التنف�ض 
وفاعلية هذه العالجات نظًرا لالفتقار اإىل التجارب ال�ضريرية جيدة االإعداد. 
اإذا كنت تفكر يف عالج الربو لديك بالطب التكميلي والبديل، ف�ضنعر�ض لك 

فيما يلي معلومات ينبغي عليك معرفتها.
العالج باالإبر ال�ضينية

اإبر رفيعة للغاية يف اجللد  اإدخال  ينطوي العالج باالإبر ال�ضينية على 
عند نقاط معينة يف اجل�ضم. وت�ضري بع�ض الدرا�ضات اإىل اأن اأعرا�ض الربو 
قد تتح�ضن با�ضتخدام االإبر ال�ضينية ولكن يتطلب االأمر مزيًدا من الدرا�ضات 

احلا�ضمة لتقييم فائدة هذه الطريقة يف عالج الربو، ب�ضكل كامل.
اإذا قررت جتربة االإبر ال�ضينية، فاذهب اإىل اخت�ضا�ضي العالج باالإبر 

ال�ضينية املعتمد وذي اخلربة وُيف�ضل اأن يكون طبيًبا متخ�ض�ًضا اأي�ًضا.
متارين التنف�ض

فرط  من  احلد  الربو،  حاالت  يف  امل�ضتخدمة  التنف�ض  تقنيات  ت�ضتهدف 
وتقنية  للتنف�ض  بوتيكو  تقنيات  ت�ضمل  وهي  التنف�ض،  وتنظيم  التنف�ض 
التقنيات حت�ضن من  اأن هذه  يبدو  )براناياما(. ولكن ال  اليوجا  التنف�ض يف 
رد الفعل التح�ض�ضي االأ�ضا�ضي الذي ي�ضبب اأعرا�ض الربو. ومع ذلك، ورد يف 
بع�ض الدرا�ضات اأن االأ�ضخا�ض الذين مار�ضوا متارين التنف�ض ذكروا حت�ضن 

االأعرا�ض لديهم.
العالجات الع�ضبية

م�ضكالت  لعالج  الع�ضبية  العالجات  ا�ضتخدام  ويتم  ال�ضنن  اآالف  منذ 
الرئة يف اآ�ضيا. وقد اأظهرت االأبحاث النتائج االإيجابية لبع�ضها ولكن هناك 

حاجة ملزيد من الدرا�ضات بهذا ال�ضاأن.
على  والياباين  والهندي  ال�ضيني  التقليدي  الطب  ينطوي  ما  عتتادة 
اأكرث  معينة  اأع�ضاب  بن  اجلمع  يكون  وقد  االأع�ضاب.  من  مزيج  ا�ضتخدام 

فاعلية من تناول ع�ضب واحد فح�ضب.
هذه  ا�ضتخدام  دائتتًمتتا  وناق�ض  الع�ضبية  العالجات  من  احلتتذر  تتتوخ 
االأع�ضاب اأو املكمالت الغذائية مع الطبيب. �ضع يف اعتبارك املخاوف التالية 

قبل تناول اأي عالج ع�ضبي:
ذا  الع�ضبية  العالجات  حمتوى  يكون  ال  ما  غالًبا  واجلرعة:  اجلتتودة 
مقدار موحد وقد يختلف من حيث اجلودة واملفعول. ومن املمكن اأن حتتوي 
املكونات  هذه  حتتوي  وقد  مذكورة  غري  مكونات  على  الع�ضبية  العالجات 

على مواد ملوثة.
االآثار اجلانبية: تراوح االآثار اجلانبية التي ت�ضببها املكمالت الع�ضبية 
املتناولة.  واجلرعة  الع�ضب  نوع  على  ذلك  ويعتمد  حادة  اإىل  خفيفة  من 
البحر  عنب  على  حتتوي  التي  الع�ضبية  الربو  عالجات  من  خا�ضة  احذر 
اأو املواد ال�ضبيهة به، اإذ اإنه قد ي�ضبب ارتفاع �ضغط الدم ومت الربط بينه 
االأمثلة على ذلك،  الدماغية. وت�ضمل  القلبية وال�ضكتة  االأزمة  وبن حدوث 

ماهواجن )حمظور يف الواليات املتحدة( ونبات النارجن.
اأدوية  مع  معينة  ع�ضبية  عالجات  تتفاعل  اأن  ميكن  االأدويتتة:  تفاعالت 

اأخرى.
ال تعني هذه املخاوف اأن جتربة العالج الع�ضبي فكرة �ضيئة بال�ضرورة 
اإىل توخي احلذر. حتدث مع الطبيب قبل تناول اأي  اإنها دعوة للحاجة  بل 

عالج ع�ضبي للتاأكد من اأنها اآمنة لك.
العالج بالتدليك واال�ضرخاء

اإىل جانب التدليك، تت�ضمن تقنيات العالج باال�ضرخاء التاأمل واالرجتاع 
البيولوجي واإرخاء الع�ضالت التدريجي. ومن غري االأكيد ما اإذا كانت هذه 
اأنها تقلل ال�ضغط  التقنيات تعود بالفائدة املبا�ضرة على الربو ولكن يبدو 

النف�ضي وتعزز ال�ضعور بالعافية.
اإذا اأدخلت تقنيات اال�ضرخاء يف حياتك اإىل جانب التمارين العادية، فقد 

ي�ضاعدك هذا على ال�ضعور بتح�ضن ب�ضكل عام.
الفيتامينات واملكمالت

اأو  الفيتامينات  كانت  اإذا  ما  لتحديد  االأبحاث  من  مزيًدا  االأمر  يتطلب 
لدى  الربو  اأعرا�ض  تخفيف  يف  امل�ضاعدة  ميكنها  االأختترى  الغذائية  املواد 
توجد  الغذائية.  املواد  اأو  الفيتامينات  هذه  اإىل  يفتقرون  الذين  االأ�ضخا�ض 

ثالث مواد لها نتائج اإيجابية وهي كالتايل:
م�ضادات االأك�ضدة: يبدو اأن االأ�ضخا�ض الذين يعانون من الربو احلاد 
لديهم م�ضتويات منخف�ضة من املواد الغذائية الوقائية املوجودة يف الفواكه 
وفيتامن  املاغن�ضيوم  مثل  االأك�ضدة،  مل�ضادات  يكون  وقد  واخل�ضراوات. 
الإجراء  حاجة  هناك  ولكن  الربو  على  التاأثري  بع�ض  "هت"،  "ج" وفيتامن 

مزيد من االأبحاث حول هذا االأمر.
يف   3 اأوميجا  الدهنية  االأحما�ض  توجد   :3 اأوميجا  الدهنية  االأحما�ض 
اأن حتد الزيوت ال�ضحية التي حتتوي  اأنواع االأ�ضماك. وميكن  العديد من 
اأعرا�ض  ظهور  اإىل  يوؤدي  الذي  االلتهاب  من  الدهنية  االأحما�ض  هذه  على 
من  لي�ض  االأختترى.  ال�ضحية  الفوائد  من  عدًدا  لها  اأن  اأي�ًضا  ويبدو  الربو. 
م�ضادر  يف  املوجودة   3 اأوميجا  الدهنية  االأحما�ض  كانت  اإذا  ما  االأكيد 
ذاتها  املفيدة  االآثار  لديها  الكانوال،  وزيت  الكتان  بذور  مثل  اخل�ضروات، 

التي لدى االأحما�ض الدهنية اأوميجا 3 املوجودة يف االأ�ضماك.
"د".  فيتامن  يف  نق�ض  من  الربو  مر�ضى  بع�ض  يعاين  "د":  فيتامن 
من  يقلل  اأن  ميكن  "د"  فيتامن  كان  اإذا  ما  اكت�ضاف  الباحثون  ويحاول 

اأعرا�ض الربو لدى بع�ض االأ�ضخا�ض.
اأو املكمالت يف احل�ضول على املواد  الفيتامينات املتعددة  قد ت�ضاعدك 
املنا�ضبة  الكمية  على  اأنك حت�ضل  من  للتيقن  اأف�ضل طريقة  ولكن  الغذائية 
الطازجة  باالأطعمة  غنية  اأغتتذيتتة  تناول  يف  تتمثل  الغذائية  املتتواد  من 
الفواكه  من  مدخولك  زيتتادة  يف  �ضلبي  اأثتتر  اأي  هناك  لي�ض  املعاجلة.  غري 
واخل�ضراوات واالأطعمة الغنية باالأحما�ض الدهنية اأوميجا 3 مثل اأ�ضماك 

املياه الباردة واملك�ضرات واخل�ضروات وبذور الكتان.
مراعاة االأدلة واالأمان

هناك �ضرورة الإجراء مزيد من الدرا�ضات جيدة االإعداد قبل اأن يتمكن 
الباحثون من البت ب�ضاأن اأي من عالجات الربو التكميلية والبديلة الذي قد 
يكون ذا فاعلية على االأرجح. حتدث اإىل الطبيب قبل جتربة اأي عالج تكميلي 
اأو بديل للربو وال تتوقف عن ا�ضتعمال االأدوية املو�ضوفة طبًيا اأو اأي عالج 

طبي اآخر.

اأو  ظهر  اآالم  هي  االآالم  هذه  كانت  �ضواء 
نعاين  البطن، فنحن جميعاً  يف  اآالماً  اأو  �ضداع 
اأحياناً من اأمل مزعج ن�ضعر باأنه علينا التخل�ض 

منه.
علينا  مزعج  اأمل  من  اأحياناً  جميعاً  نعاين 
التخل�ض منه، �ضواء كانت هذه االالم هي االم 
ظهر، �ضداع، االم يف البطن، وقد تكون ناجمة 
ال�ضهرية  التتتدورة  من  اأو  العمل  �ضغط  عن 

وتغري توازن الهرمونات.
االأمل،  م�ضكن  جيد،  ب�ضديق  ت�ضتعن  قد   
االأمل،  اإزالة  القر�ض  هذا  ي�ضتطع  مل  اإذا  ولكن 
ينبغي  �ضحيح.  ب�ضكل  تتناوله  ال  كنت  فرمبا 
االمل  م�ضكنات  تناول  كيفية  نعرف  اأن  علينا 

بطريقة �ضحيحة، واإال فاإنها لن تكون جمدية.
ال�ضائعة  االأخطاء  الئحة  لكم  جهزنا  لذلك 
اإذا كنتم ترتكبون خطاأ  عند تناول امل�ضكنات، 

او اأكرث منها فمن املف�ضل اأن تغريوا عاداتكم.
فاإن  ي�ضاعد،  واحتتد  اأمل  م�ضكن  كتتان  اإذا 

االثنن ي�ضاعدان بقدر م�ضاعف
لالأمل،  م�ضكناً  الطبيب  لكم  ي�ضف  عندما 
متنح  اأن  �ضاأنها  من  التي  اجلرعة  يالئم  فاإنه 
اجلرعة  م�ضاعفة  لتتالأمل.  االأق�ضى  التخفيف 
من  املتتزيتتد  ت�ضمن  ال  متترات  ثتتالث  اأو  مرتن 

تخفيف االأمل اأو التاأثري االأ�ضرع للقر�ض.
اأغتتلتتب  يتتزيتتد تغيري اجلتترعتتة،  قتتد  لتتذلتتك 
يف  ال�ضلبية،  اجلانبية  االآثتتتار  من  االأحتتيتتان، 

قر�ض  كان  اإذا  امل�ضكنات،  بع�ض  يف  الواقع، 
الثاين  القر�ض  االأمل، فان تناول  واحد ال يزيل 

والثالث قد يلغي كليا عمل القر�ض االأول.
معينا  اأمل  م�ضكن  تناولتم  حال  يف  لذلك، 
اإىل  – توجهوا  الكفاية  فيه  مبا  ي�ضاعدكم  ومل 
املو�ضوع،  هذا  حول  معه  للت�ضاور  الطبيب 

ورمبا تكونون بحاجة اإىل تغيري الدواء.
فعالة  متتادة  من  مكونة  م�ضكنة  متتادة  كل 
خمتلفة، وتعمل ب�ضكل خمتلف. اإذا كان لديكم 
وكنتم  املنزل  يف  امل�ضكنات  من  اأنتتتواع  عتتدة 
"الكوكتيل" )اأو مزيج( منها قد  اأن   تعتقدون 
ي�ضمن تخفيف االأمل - فكروا  يف االأمر جمددًا.

ت�ضعروا  اأال  املحتمل  من  الأنتته  فقط  لي�ض 

بتخفيف االأمل، بل رمبا يكون هذا العمل خطريا 
وقد ي�ضكل خطرا عليكم.

عدم قراءة التعليمات املل�ضقة
ن�ضري  نتتحتتن  االأحتتتيتتتان،  متتن  كتتثتتري  يف 
دون  ومتتن  طبية  و�ضفة  دون  من  امل�ضكنات 
ال  اأننا  اأي  املرفقة،  التعليمات  ن�ضرة  قتتراءة 

نعرف ما الذي نتناوله.
اأدوية  مع  االأدويتتة  هذه  بخلط  قمتم  فتتاإذا 
دون  من  اأختترى  اأو  طبية  و�ضفة  اإىل  حتتاج 
اجلرعة  حافة  اإىل  ت�ضلون  فقد  طبية،  و�ضفة 

الزائدة.�ضرب الكحول مع م�ضكنات االمل
ب�ضكل عام، يوؤثر تناول امل�ضكنات والكحول 
اأن  مثال  ميكن  فالكحول  االآختتر.  على  منها  كل 

توؤدي بكم اإىل ال�ضكر، ودجمها مع م�ضكن االأمل، 
الذي يحتوي على املواد التي ميكن اأن ت�ضبب 

الت�ضو�ض، ميكن اأن يكون خطريا جدا.
الكحول،  من  قليلة  كمية  �ضربتم  لو  حتى 
تقودوا  اأال  االأف�ضل  فمن   - لتتالأمل  م�ضكن  مع 
�ضرب  بعدم  يو�ضى  عتتام،  ب�ضكل  ال�ضيارة، 

الكحول �ضوية مع امل�ضكنات يف نف�ض الوقت.
دمج م�ضكنات االمل مع اأدوية اأخرى

كثريون يتناولون م�ضكنات االأمل من دون 
التفكري يف االأدوية، االأع�ضاب الطبية، املكمالت 
بانتظام.  يتناولونها  التي  االأختترى  الغذائية 
تعطيل  اإىل  يتتوؤدي  اأن  ميكن  اخللط  هتتذا  مثل 

فاعلية اأحد االأدوية.

م�سكنات الأمل: اأخطاء �سائعة عند ال�ستعمال
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ظهر  على  الدم  �ضغط  ارتفاع  من  ن�ضمة  مليار  من  اأكرث  يعاين 
ارتفاع  ي�ؤدي  العاملية،  ال�ضحة  منظمة  وبح�ضب  الأر�ض،  ك�كب 

�ضغط الدم اإىل وفاة ما ل يقل عن 8 ماليني �ضخ�ض �ضن�يا.
هناك  فاإن  الأمريكي،   "Insider" م�قع  ن�ضره  ملا  ووفقا   
ن�عني من ارتفاع �ضغط الدم هما الأ�ضا�ضي والثان�ي، ولكل منهما 

اأ�ضباب خمتلفة.
 يحدث ارتفاع �ضغط الدم عندما تك�ن ق�ة الدم �ضد جدران 
ال�ضرايني مرتفعة جًدا، ورمبا ت�ؤدي اإىل الإ�ضابة باأمرا�ض القلب 
اأو الن�بات القلبية اأو ال�ضكتة الدماغية، والتي رمبا يرتتب عليها 

الإ�ضابة باإعاقة.
 من جانبه، يق�ل بروفي�ض�ر �ضاجنيف باتيل، وه� طبيب قلب 
يف معهد ميم�ريال كري للقلب والأوعية الدم�ية يف مركز اأوراجن 
التط�ر  اإىل  الأ�ضا�ضي مييل  الدم  ارتفاع �ضغط  اإن  الطبي،  ك��ضت 
مع التقدم يف ال�ضن ولي�ض هناك �ضبب حمدد. ومن ناحية اأخرى، 
فاإن ارتفاع �ضغط الدم الثان�ي يحدث نتيجة لعدة ع�امل اأخرى، 
الكلى، مثل حالة ت�ضيق  اأو م�ضاكل يف  الكظرية  الغدة  اأورام  مثل 
ال�ضريان الكل�ي، والتي ت�ؤدي اإىل انخفا�ض تدفق الدم اإىل الكليتني.

اعالنات  األحد  )23( شباط  20 620
العدد )1952(

بال�ضيخ�خة  الإ�ضابة  كبح  اإمكانية  حديث  تقرير  اأكد 
حتى واإن بلغ عمر الإن�ضان 120 عاماً.

يف  املتخ�ض�ضة  اإيكيلكامب،  �ضتيفاين  تقرير  وبح�ضب 
 mbg" مب�قع  ن�ضرته  وال��ذي  والتغذية  ال�ضحة  جم��ال 
Health" �ضمن �ضل�ضلة تتعلق بعلم جديد يعنى باأبحاث 
لكت�ضافات  نتائج  حتقيق  مت  فاإنه  ال�ضيخ�خة،  مكافحة 
فكرة  تقلب  مبكرة،  مراحل  يف  اأنها  رغ��م  م�ضب�قة،  غري 
جديد  مفه�م  على  بالعتماد  عقب،  على  راأ�ضا  ال�ضيخ�خة 
لأ�ضباب حدوث عملية ال�ضيخ�خة على م�ضت�ى اجلزيئيات 

واخلاليا.
ا�ضرتاتيجية  اإل  الت��ضل  مت  اإن��ه  العلماء  ويق�ل  هذا 
متنع  بطريقة  لل�ضيخ�خة  الأ�ضا�ضية  الآل��ي��ات  ت�ضتهدف 
حياة  امتدت  واإن  حتى  ال�ضيخ�خة  باأمرا�ض  الإ�ضابة 

ال�ضخ�ض اإىل اأكرث من 100 عام.

ال�شيخوخة مر�ض ميكن عالجه
من جانبه، يق�ل بروفي�ض�ر ديفيد �ضينكلري، اأ�ضتاذ علم 
ال�راثة يف جامعة هارفارد، اإن ال�ضيخ�خة يجب اأن ت�ضنف 
اأنها مر�ض ميكن عالجه. بل وطرح، يف �ضبتمرب 2019  على 
ملاذا  احلياة:  "دورة  اجلديد  وكتابه  بحثه  عن  لقاء  خالل 
ن�ضاب  األ  علينا  يتحتم  ومل��اذا  بالعمر؟  التقدم  مع  ن�ضيخ 
بال�ضيخ�خة؟"، �ض�ؤال على اأحد م�ظفي غ�غل قائال: "ماذا 
اأن تك�ن �ضعيًدا و�ضحًيا ورا�ضيا كما  اإنك ميكن  لك  ل� قلت 

اأنت الي�م يف �ضن 120؟".
اإىل  الت��ضل  "مت  قائال:  �ضينكلري  بروفي�ض�ر  واأ�ضاف 
يك�ن  اأن  على  ق��ادًرا  الإن�ضان  ج�ضم  جتعل  التي  التقنيات 
ب�ضحة جيدة، لفرتة اأط�ل حتى وقت لحق يف احلياة. واأن 
الأمل ه� اأن تك�ن اأجيالنا قادرة على ت�قع العي�ض حتى 90 
على  واحل�ض�ل   100 اإىل  ال��ض�ل  حتى  اأو  التن�ض،  ولعب 

منا�ضب وظيفية متعددة دون اإحالة للتقاعد".

حلياة طويلة ب�شحة جيدة
"التقنيات"،  ب�ضاأن  �ضنكلري  بروفي�ض�ر  اإليه  ي�ضري  وما 
ال���راث��ي��ة التي يتم  ه��� ع��ب��ارة ع��ن الأدوي���ة وال��ع��الج��ات 
فرتات  اإطالة  على  قدرتها  مدى  من  للتثبت  حاليا  اختبارها 
عدم الإ�ضابة بالأمرا�ض خالل حياة الأ�ضخا�ض، كما ك�ضف 
بحثه العلمي الأخري - وكذلك اأبحاث خرباء اآخرين يف هذا 
– والتي تدور جميعها ح�ل ممار�ضات منط احلياة  املجال 
م�ضارات  نف�ض  ت�ضتهدف  التي  الغذائية  وامل���اد  الرئي�ضية 

ط�ل العمر يف اجل�ضم.

نتائج  يلي  فيما  �ضينكلري  بروفي�ض�ر  وي�ضتعر�ض  هذا 
حل��دوث  فعلًيا  يدفع  م��ا  ح���ل  العلمية  الأب��ح��اث  اأح���دث 
ال�ضيخ�خة على امل�ضت�ى اجلزئي، وما هي البتكارات التي 
ال��ض�ل  بهدف  القريب،  امل�ضتقبل  يف  املجال  هذا  �ضي�ضهدها 

اإىل حياة ط�يلة و�ضحية.

ماهية �شيخوخة اخلاليا
رمبا يت�ضاءل البع�ض قائال: ما هي ال�ضيخ�خة بال�ضبط؟ 
ولكن  وال�هن،  املر�ض  وبني  بينها  يربط�ن  اأنهم  امل�ؤكد  من 
الع�ضالت  كتلة  لفقدان  عر�ضة  اأكرث  �ضخ�ًضا  يجعل  الذي  ما 
بال�ضرطان  الطاقة، والإ�ضابة  الكبري يف  وحالت النخفا�ض 
يك�ن  اأن  ينبغي  اأن��ه  يبدو  25؟  �ضن  من  ب��دًل   70 �ضن  يف 
نظر  واأن وجهات  لكنه معقد متاًما، ل�ضيما  ب�ضيًطا،  تف�ضرًيا 
ال�ضيخ�خة  حل��دوث  ت���ؤدي  التي  الأ�ضباب  ح�ل  اخل��رباء 

تغريت قلياًل على مر ال�ضنني.
اأ�ضتاذ  رونرتي،  روبرت  بروفي�ض�ر  ي�ضرح  جانبه،  من 
اأبحاث  ح�ل  مب�ضطة  اإ�ضارة  يف  ال�ضهري،  التكاملي  الطب 
هي  "ال�ضيخ�خة  قائال:  اجل��دي��دة،  ال�ضيخ�خة  مكافحة 
ما  �ضيء  بفعل  �ضخ�ض  يق�م  عندما  اإذ  والإه��الك،  التقادم 
والتلف  لالنهيار  تتعر�ض  الأج��زاء  ف��اإن  وت��ك��راًرا،  م��راًرا 
من  الكثري  هناك  فاإن  ذلك،  اإىل  وبالإ�ضافة  املطاف.  بنهاية 
اجل�ضم  خاليا  داخل  �ضنعها  يتم  التي  ال�ضيئة،  الربوتينات 
البقايا  اأو  الأنقا�ض  من  الكثري  هناك  اأن  كما  ال�قت؛  ط�ال 
يك�ن  فاإنه  �ضنا،  اأ�ضغر  اجل�ضم  يك�ن  عندما  لكن  املت�لدة، 
قائال:  وي�ضتطرد  الأخطاء".  ت�ضحيح  على  القدرة  لديه 
ومع  و�ضرر،  اأخطاء  ي�جد  فاإنه  اأ�ضا�ضي،  وب�ضكل  "لذلك 
التقدم يف العمر تزداد وترتاكم الأخطاء داخل اخلاليا التي 

تك�ن اأقل قدرة على التعايف من التلف".

فو�شى يف اجل�شم
التي  والأ���ض��رار  الأخطاء  هذه  ح��دوث  �ضبب  ما  ولكن 
حقبة  اإىل  تع�د  الإجابة  رون��رتي؟  بروفي�ض�ر  اإليها  ي�ضري 
�ضادت  حيث  الثمانينيات،  وحتى  اخلم�ضينيات  منذ  متتد 
ي�ضفها  والتي  لل�ضيخ�خة،  احل��رة  الراديكالية  النظرية 
على  تن�ض  النظرية  اإن  قائال:  هارمان،  دينهام  بروفي�ض�ر 
نتيجة  العمر،  بها  يتقدم  اأي  ت�ضيخ،  احلية  الكائنات  اأن 
الأك�ضجني  اأن�اع  ت�ضببها  التي  التاأك�ضدية  الأ�ضرار  لرتاكم 
اأن ت�ؤدي هذه  اأو اجلذور احلرة. ومن املفرت�ض  التفاعلية، 
والربوتينات،  الن�وي  احلم�ض  اإتالف  اإىل  احلرة  اجلذور 

ف�ضال عن اإحداث الف��ضى يف جميع اأنحاء اجل�ضم.

اقتنعت  اإذا  "وبالتايل،  رون��رتي  بروفي�ض�ر  ويق�ل 
اأكرب  تناول  يجب  اأنه  تظن  فرمبا  النظرية،  هذه  واتبعت 
و  C الفيتامينات  مثل  الأك�ضدة  م�ضادات  من  ممكن  عدد 

يف  التقدم  من  �ضيمنع  هذا  واأن  وال�ضيليني�م  والزنك   E
ما فعله ]الباحث�ن[  "با�ضتثناء  ال�ضن". ويردف م��ضحا 
الأمر مل  فاإن هذا  الدرا�ضات والتجارب على احلي�انات،  يف 

يحقق جناحا".
9 عالمات مميزة لل�شيخوخة

ذلك،  نح�  اأو  املا�ضي  العقد  يف  اجلديد؟  ه�  ما  اإذن، 
اأ�ضباب  اأو  مميزة"  "عالمات  ت�ضع  اإىل  العلماء  ت��ضل 
هذه  اأن  من  الرغم  على  �ضينكلري،  يق�ل  كما  لل�ضيخ�خة، 
الفكرة  واأن  امل�ضتقبل.  يف  الأرج��ح  على  �ضتتط�ر  القائمة 
اإبطاء  اإذا ا�ضتطعنا معاجلة هذه امل�ضكالت، فيمكننا  اأنه  هي 
�ضحية  �ضن�ات  واإ�ضافة  الأم��را���ض،  ومنع  ال�ضيخ�خة، 

حلياة ال�ضخ�ض. وت�ضمل هذه "العالمات املميزة" ما يلي:

باحلم�ض  تلف  عن  الناجم  اجليني  ال�ضتقرار  عدم   •
الن�وي

ما  اأو  ال�اقية  الكروم��ض�مات  اإهالك  عن  البتعاد   •
ب�"التيل�مريات" ي�ضمى 

اجلينات،  يف  يتحكم  الذي  اجلين�م  على  تعديالت   •
ويحدد اجلينات ال�اجب ت�ضغيلها اأو اإيقافها

ال�ضحي،  ال���ربوت���ني  ���ض��ي��ان��ة  م��ع��دلت  ت��راج��ع   •
واملعروفة با�ضم ال�ضتتباب الربوتيني

الأي�ضية التغريات  عن  الناجت  املغذيات  • حترر 
امليت�ك�ندريا • �ضعف 

اخلاليا  للتهاب  ت�ؤدي  �ضارة  خاملة  خاليا  تراكم   •
ل�ضليمة ا

اجلذعية اخلاليا  • ا�ضتنفاد 
اجلزيئات  واإنتاج  اخلاليا  بني  الت�ضالت  • ا�ضطراب 

اللتهابية

معقدة تفا�شيل 
ولذا  ال�ضيء  بع�ض  معقدة  التفا�ضيل  هذه  تك�ن  رمبا 
�ضننتقل �ضريعا وبب�ضاطة اإىل اأكرث "العالمات املميزة" التي 
راأ�ضها  على  وتاأتي  م�ؤخرا،  الهتمام  من  مزيد  على  ح�ضلت 
لعدد  اأق�ضى  ح��دا  هناك  اأن  تبني  حيث  اخلاملة،  اخلاليا 
املرات التي ميكن للخلية اأن تتكاثر فيها، والتي يطلق عليها 
حد هايفليك Hayflick، وه� احلد الذي ت�ضخ�ض اخلاليا 

اإليه. بال�"�ضيخ�خة" عندما ت�ضل 

 ويق�ل بروفي�ض�ر رونرتي: "لقد كان من املعتاد اعتبار 
الطريق  يف  اأو  لل�ضيخ�خة  و�ضلت  خاليا  باأنها  اخلاليا  تلك 
لبل�غ تلك املرحلة، ولكنها غري �ضارة. ولكن ات�ضح اأن تلك 
اإ�ضارات  تطلق  ال�ضيخ�خة(  بل�غ  بعد  )اخلاملة  اخلاليا 

�ضارة وتت�ضبب يف التهابات يف اجل�ضم".

عالمة مميزة
"عالمة مميزة" اأخرى على تركيز واهتمام  كما ح�ضلت 
اإن  امليت�ك�ندريا".  "خلل  وه��ي  م���ؤخ��را  العلمي  البحث 
ة يف كل خلية من خاليا ج�ضم  ُمِهَمّ اأجزاء  امليت�ك�ندريا هي 
الإن�ضان، لأنها تق�م باأخذ امل�اد الغذائية وحت�لها اإىل طاقة 

التي مُيِكن اأن ت�ضتخدمها باقي اخللية.

ج�ضم  يتقدم  "عندما  رون���رتي:  بروفي�ض�ر  وي��ق���ل 
لأن  امليت�ك�ندريا  فقدان  اإىل  مييل  فاإنه  العمر،  يف  الإن�ضان 
بها  يتمتع  التي  اإ�ضالح  اآليات  نف�ض  متلك  ل  امليت�ك�ندريا 
اجل�ضم  ي�ضعر  ال���ق��ت،  ومب��رور  لذلك  ال��ن���وي.  احلم�ض 
اآلياته  لتزويد  الالزمة  الطاقة  لديه  تت�افر  ول  اأكرث  بالتعب 

بال�ق�د". اخلل�ية 

م�شرتك عن�شر 
هناك  ي��ك���ن  رمب��ا  اأن���ه  �ضينكلري  بروفي�ض�ر  وي���رى 
اأو"العالمات  العمليات  ه��ذه  لكل  واح��د  م�ضرتك  حم��رك 
حيث  ال�ضيخ�خة،  نظرية  تلخ�ض  التي  الت�ضع  املميزة" 
التي  ال�ضيخ�خة  اأ�ضباب  جميع  اأن  النظرية  "تقرتح  يق�ل: 
امليت�ك�ندريا  لفقدان  نتيجة  �ض�اء  هي،  اجلميع  ت�ضيب 
اإل  لي�ضت  التيل�مري،  ق�ض�ر  حتى  اأو  اخلاملة  اخلاليا  اأو 
املعل�مات  بفقد  يعرف  ما  وه�  للغاية،  ب�ضيط  ملبداأ  مظاهر 
epigenomics اأو التخلقية، وهي وفقا  الإيبيجين�مية 
لعلم ما ف�ق اجلينات اأو الإيبيجين�مي، الذي يدر�ض ب�ضكٍل 
تثّبط  اأو  تن�ّضط  التي  والبيئّية  اخلارجّية  الع�امل  رئي�ضي 
عمل اجلينات، تعني فقد اخلاليا القدرة على كيفّية القراءة 
على  يحدث،  مثلما  املنا�ضب،  ال�قت  يف  للجينات  ال�ضحيحة 
م�ضغ�ط  قر�ض  على  خدو�ض  حتدث  عندما  املثال،  �ضبيل 
عليها"،  املحف�ظة  املادة  ت�ضغيل  ميكن  ول  للتلف  فيتعر�ض 
اأ�ضا�ضي  ب�ضكل  امل�ض�ؤول  اجلزء  ه�  الإيبيجين�م  اإن  حيث 

على اإخبار اجلين�م مبا يجب القيام به من وظائف.

نظرية علمية جديدة.. "حياة بال اأمرا�ض حتى 120 عامًا"

احذر منها.. عادات �شباحية هي 
امل�شوؤولة عن زيادة وزنك!

حماولتهم  من  بالرغم  الزائد،  ال�زن  اكت�ضاب  من  ي�ضتك�ن  الكثريون 
اأن  كما  ال���زن.  تزيد  التي  وامل�ضروبات  امل��اأك���لت  عن  البعد  احلثيثة 
يفقدون  ل  اأنهم  اإل  ال�زن،  لإنقا�ض  غذائية  اأنظمة  يتبع�ن  رمبا  البع�ض 
ُتر�ضي طم�حاتهم يف احل�ض�ل على ج�ضم مثايل.   التي  الكيل�غرامات  عدد 
التي  ال�ضباحية،  العادات  انت�ضار بع�ض  اإىل  ُيرجع�ن ذلك  التغذية  خرباء 
ذمة  وعلى  املثلى.   بالطريقة  ال�زن  فقدان  عدم  يف  املت�ضببة  هي  تك�ن  قد 
هذه  فاإن  ال�ضحية،  بال�ض�ؤون  املعني   Boldsky �ضكاي"  "ب�لد  م�قع 

العادات ال�ضباحية ال�ضيئة ت�ضمل الآتي:
 اإهمال �ضرب املاء

تعيق  التي  العادات  اأ�ض�اأ  من  يعترب  ال�ضباح  يف  املاء  �ضرب  عدم  اإن 
اأو  واحد  ك�ب  ف�ضرب  �ضحيا.  غذائيا  نظاما  يتبع  ملن  حتى  ال�زن  فقدان 
العادات  اأف�ضل  من  ه�  ال�ضباح  يف  دافئا،  كان  ل�  وحبذا  املاء،  من  اثنني 
من  بع�ضا  تفقد  اأن  اأردت  اإذا  خا�ضة  ي�مك،  بها  تبداأ  اأن  ميكن  التي 
الكيل�غرامات الزائدة من ج�ضمك. ف�ضرب املاء يف ال�ضباح يعزز من عملية 

الأي�ض ويقلل من ال�ضهية.
 تناول اأطعمة م�ضنعة على الفط�ر

اأ�ض�اأ  من  يعترب  الفط�ر  على  امل�ضنعة  الأطعمة  بع�ض  تناول  اإن 
اأي نظام غذائي لإنقا�ض  اإنها قد تدمر  العادات التي تبداأ بها ي�مك، حيث 
وبالتايل  وامللح،  وال�ضكريات  بالده�ن  غنية  امل�ضنعة  فالأطعمة  ال�زن. 
ال�ضهية. وميكن  من  تزيد  اأنها  كما  ال�زن،  لإنقاذ  اأي حماولت  تعيق  فهي 

ا�ضتبدال هذه الأطعمة امل�ضنعة بالف�اكه اأو ال�ض�فان اأو املك�ضرات مثال.

ت�ضخي�ض  يف  ت�ضاعد  ذكية  �ضمادة  علمي  فريق  ط�ر 
عندما  ال��ل���ن  تغيري  طريق  ع��ن  البكتريية  اللتهابات 
باجل�ضم  الإ�ضابة  م��ضع  يف  بكترييا  وج���د  ت�ضت�ضعر 
للق�ضاء عليها، وفق �ضحيفة  الدواء الالزم  باإفراز  وتق�م 
من  العلماء  فريق  ويق�ل  الربيطانية.  ميل"  "دايلي 
على  ي�ضاعد  رمبا  عملهم  اإن  للعل�م  ال�ضينية  الأكادميية 
متهيد الطريق لرت�ضيد ا�ضتهالك امل�ضادات احلي�ية، التي 
نتائج  تتحقق  حتى  وقائي  كاإجراء  ا�ضتخدامها  عادة  يتم 
اإ�ضاءة  الأحيان  بع�ض  يف  هناك  اأن  اإىل  ي�ضري  كما  �ضريعة. 
�ضرورة  وج���د  دون  احلي�ية  امل�����ض��ادات  ل�ضتخدام 
ال�قت  مبرور  البكترييا  تكت�ضب  اأن  ميكن  حيث  حتمية، 

للم�ضادات احلي�ية. مقاومة طبيعية 

وفيات باالآالف حول العامل
وترية  ي�ضرع  الأدوي��ة  تعاطي  اأن  من  الرغم  وعلى 
باجل�ضم  احلي�ية  امل�ضادات  مقاومة  فاإن  ال�ضفاء،  عملية 
عاملياً،  ال�ضحة  تهدد  التي  الأخطار  اأكرب  من  واحدة  تظل 
�ضن�ياً  مت�فى  األف   700 بنح�  �ضحاياها  عدد  يقدر  حيث 

ح�ل العامل، وفق منظمة ال�ضحة العاملية.
اإىل ذلك تعترب الأدوات، التي ت�ضاعد يف الك�ضف املبكر 
للحد  ال�ضرورية  ال��ضائل  من  البكتريية،  اللتهابات  عن 
اأو  الحتياط  قبيل  من  احلي�ية  امل�ضادات  و�ضف  من 

"التخمني". ب�ضبب 

مادة لتقييم بيئة البكترييا
عدوى  كل  اإن  ال�ضني  يف  العلماء  من  فريق  ويق�ل 
ال�ضم�م  من  ال�ضغر  متناهية  فريدة  بيئة  لها  بكتريية 
اأو  حم�ضي  هيدروجيني،  اأ���ض  وم�ضت�ى  والإن��زمي��ات 
ك�  قانغ  �ضياو  دكت�ر  ق��ام  املنطلق،  ه��ذا  وم��ن  قل�ي. 
البيئات  تلك  تقييم  ميكنها  مادة  بتط�ير  البحثي  وفريقه 

الدقيقة، ثم دجمها يف ال�ضمادات واختبارها على اجلروح 
م�ضابة  اإم��ا  فئران  على  جت��ارب  واأج��ري��ت  الفئران.  يف 
احل�ضا�ضة   E.coli الق�ل�نية  الإ�ضريكية  ببكترييا 
للعقاقري اأو تعاين من بكترييا مقاومة للعقاقري وامل�ضادات 
ب�E.coli، حت�لت  امل�ضابة  الفئران  احلي�ية. ويف حالة 
اإىل الأ�ضفر واأفرزت م�ضادًا حي�ياً  ال�ضمادة من الأخ�ضر 

امليكروبات. لقتل 

مادة كيميائية الإ�شعاف البكترييا
للم�ضاد  مقاومة  ببكترييا  امل�ضابة  الفئران  حالة  ويف 
الأح��م��ر بعد  ال��ل���ن  اإىل  ال�����ض��م��ادة  احل��ي���ي، حت���ل��ت 
وبظه�ر  املقاومة.  امليكروبات  عن  ينتج  لإنزمي  مالم�ضتها 
لل�ض�ء،  ال�ضمادة  بك�ضف  الباحث�ن  قام  الأحمر،  الل�ن 
اإ�ضعاف  على  تعمل  كيميائية  مادة  اإطالق  يف  ت�ضبب  مما 

اأكرث ا�ضتجابة للعالج. البكترييا وجعلها 
وع��الج  ا�ضت�ضعار  اإن  ال��ب��اح��ث���ن  ي��ق���ل  ذل���ك  اإىل 
حت�ضني  يف  ي�ضاعد  اأن  ميكن  ب�ضرعة  البكتريية  اللتهابات 
امليكروبات  انت�ضار  كبح  اإىل  اإ�ضافة  املر�ضى،  تعايف 

للم�ضادات احلي�ية. املقاومة 

تكاليف زهيدة ونتائج �شريعة
 ACS Central دوري���ة  يف  ال��ب��اح��ث���ن  وك��ت��ب 
البكتريية  اللتهابات  ا�ضت�ضعار  "يعد   :Science
اختيار  يف  للغاية  مهماً  اأم��رًا  الأدوي��ة  مقاومة  ومراقبة 
من  جديدًا  اأ�ضل�باً  البحث  هذا  ويط�ر  العالج.  خيارات 

اأجل ال�ضتخدام الر�ضيد للم�ضادات احلي�ية".
خيارًا  تعد  الذكية  �ضماداتهم  اأن  الفريق  يرى  كما 
ال�ضائعة  "الأ�ضاليب  م��ع  باملقارنة  التكلفة  منخف�ض 
التقليدية  الأ�ضاليب  واأن  خا�ضة  املقاومة"،  ل�ضت�ضعار 
اأدوات  وتتطلب  ط�ياًل  وقتاً  ت�ضتغرق  لأنها  حم��دودة 

الثمن. باهظة 

�شمادة ذكية تك�شف االلتهابات البكتريية.. بهذه الطريقة

حيث  العمل،  يف  ال�قت  من  الكثري  معظمنا  يق�ضي 
ت�ضري الكثري من الدرا�ضات اإىل اأن الإفراط يف العمل ي�ضر 

باأداء امل�ظفني و�ضحتهم.
اأن  ال�ضروري  من  يك�ن  قد  اأن��ه  من  الرغم  وعلى   
اأيام  تك�ن مت�ضاًل بالإنرتنت على مدار ال�ضاعة وط�ال 
اأ�ضل�ب  اأن  اإل  مهني،  تقدم  حتقيق  اأجل  من  الأ�ضب�ع 
الإره��اق  خطر  من  كبري  ب�ضكل  يزيد  امل�ضتدام  العمل 
اأن يحقق امل�ظف املرهق تقدماً على  ومن غري املرجح 
الإطالق، وبدًل من ذلك اإذا قمت بتط�ير حدود ت�ا�ضل 
�ضحية ف�ضتك�ن قادرًا على البقاء ب�ضحة جيدة وحتقق 

جناحاً كبريًا على املدى الط�يل.

فيما يلي خط�ات لتجنب الإرهاق يف العمل:

 1- دع حا�ض�بك يف العمل
اإذا كنت ل تعمل من املنزل، وزودتك �ضركتك بجهاز 
حا�ضب حمم�ل، فحاول دائماً تركه يف مكتبك مع نهاية 
الي�م، حيث ي�فر لك حا�ضب العمل فر�ضة جيدة حلذف 
الربامج ذات ال�ضلة بالعمل من حا�ضبك يف املنزل حتى 

ل متيل للعمل يف املنزل، كما حاول اأن جتعل من العمل 
يف املكتب عادة فقط ل تنقلها معك اإىل املنزل.

2- قلل قن�ات الت�ضال قدر الإمكان
وغريها  و�ضالك  الإل��ك��رتوين  الربيد  ت�ضتخدم  رمبا 
من قن�ات الت�ضال مع خمتلف زمالء العمل وال�ضركاء 
عملية  تقليل  يف  ي�ضاعد  ل  بالتاأكيد  وه��ذا  التجاريني، 
ا�ضتطالع  وج��د  حيث  ل��ه��ا،  تتعر�ض  ال��ت��ي  الإره����اق 
للمحرتفني العاملني اأن ما يقرب من ن�ضف امل�ضتطلعني 
�ضعروا اأن قن�ات الت�ضال املتعددة جعلتهم ي�ضعرون 

باأنهم اأقل اإنتاجية وتفقدهم الرتكيز اأي�ضاً.

 3- ا�ضبط املهام الإ�ضافية
حاول تعيني حدود مع زمالئك يف العمل، فاإذا مل يكن 
امل��ض�ع املطل�ب منك ح�ضا�ضاً جدًا ول ميكن تاأجيله، 
اطلب منهم اإر�ضال ر�ضالة اإليك بالربيد الإلكرتوين ح�ل 
اإخبار  من  تخف  ل  ذلك  اإىل  لحقاً.  بحلها  وقم  امل�ضكلة 
رئي�ضك يف العمل عندما تتداخل هذه املهام الإ�ضافية مع 

م�ض�ؤوليات وظيفتك الفعلية.

لتجنب االإرهاق يف العمل.. اإليك هذه الن�شائح

الأطفال  من   %53 اأن  ا�ضتق�ضائية  درا���ض��ة  ك�ضفت 
ما  بح�ضب  �ضن�ات،  �ضبع  بعمر  حمم�ًل  هاتفاً  ميتلك�ن 
الدرا�ضة  �ضملت  ميل" الربيطانية.  "ديلي  �ضحيفة  ن�ضرته 
و16   5 بني  اأعمارهم  ت��رتاوح  الذين  الأطفال،  من   2167
بح�ضب  لآخ��ر  بلد  من  يختلف  كنم�ذج  بريطانيا  يف  عاماً 
اأنه بحل�ل عمر  اأي�ضا  الدرا�ضة  ع�امل متعددة، ور�ضدت 
جهازهم  اأطفال   10 كل  من  ت�ضعة  لدى  يك�ن  عاًما،   11

اخلا�ض.
على م�ضت�ى العامل

كما اأو�ضحت الدرا�ضة اأي�ضا اأن ملكية الهاتف املحم�ل 
منت�ضرة  تقريبا،  العامل  م�ضت�ى  على  حاليا  اأ�ضبحت 
مبجرد اأن يلتحق الأطفال باملدار�ض الثان�ية، وفقا لنتائج 

املعنية  وايز"،  "ت�ضايلد  م�ؤ�ض�ضة  اأجرتها  التي  الدرا�ضة، 
بج�دة حياة الأطفال.

خطر داهم
وحذرت الدرا�ضة من خطر داهم وه� اأن ن�ضبة كبرية 
من بني الأطفال الذين ميتلك�ن ه�اتف حمم�لة ي�ضع�نها 
على اأ�ضرتهم عند الن�م، واأن ما يقرب من طفلني من اأ�ضل 
خم�ضة، مبا يعادل 39%، يق�ل�ن اإنهم ل ي�ضتطيع�ن العي�ض 
بدون ه�اتفهم. ونبه الباحث�ن اإىل اأن نتائج الدرا�ضة تظهر 

مدى قدرة اله�اتف على "ال�ضيطرة على حياة الأطفال".

ت�تر وقلق
واأفادت نتائج الدرا�ضة اأن اأكرث من 70% من الأطفال، 

اأي�ًضا بالإنرتنت. وب�ضكل  الذين ميتلك�ن ه�اتف يت�ضل�ن 
�ضاعات و20  نح� ثالث  املت��ضط  الأطفال يف  يق�ضي  عام، 
دقيقة كل ي�م يف املرا�ضلة واألعاب ومتابعة مقاطع فيدي� 

على م�قع "ي�تي�ب".
حمت�ى اإعالمي ي�اكب التط�ر

ت�ضايلد  يف  الأب��ح��اث  مدير  ليغيت،  �ضامي�ن  واأ���ض��ار 
لل��ض�ل  اأكرب  باإمكانية  ال�ضغار  الأطفال  "يتمتع  واي��ز: 
اإىل اله�اتف املحم�لة وي�ضتخدم�نها لفرتات زمنية اأط�ل 
الي�مي  ال�ضتخدام  مت��ضط  ارتفع  حيث  عام،  بعد  عاما 
�ضن�ات  اأعمارهم بني 7 و10  الذين ترتاوح  الأطفال،  بني 
ملدة �ضاعة تقريًبا ي�مًيا. ومع وج�د عدد اأكرب من الأطفال 
ومن  متكرر،  ب�ضكل  وي�ضتخدم�نها  ه�اتف،  لديهم  الذين 

املحتمل اأن يك�ن�ا مت�ضلني بالإنرتنت، لذا فاإنه من املت�قع 
الذي  املحت�ى  م��دة  تغيري  اإىل  الظاهرة  تلك  ت���ؤدي  اأن 

ي�ضاهده الأطفال".
 واأو�ضح ليغيت: "اإن نتائج الدرا�ضة ت�ؤ�ضر اإىل ظه�ر 
من  واإن��ه  التلفزي�نية  وامل���اد  للمحت�ى  جديدة  حقبة 
اإعالمي  اإنتاج حمت�ى  اإىل  الظاهرة  تلك  ت�ؤدي  اأن  املحتمل 
ق�ضري اأو اأق�ضر كثريا لينا�ضب اأ�ضاليب العر�ض اجلديدة."

 ي�تي�ب الأكرث �ضعبية
مهيمناً،  مازال  "ي�تي�ب"  م�قع  اأن  الدرا�ضة  ك�ضفت 
نح�  املت��ضط  يف  يق�ض�ن  اإن��ه��م  الأط��ف��ال  ي��ق���ل  حيث 
�ضاعتني ون�ضف ال�ضاعة ي�ميا يف متابعة م�اد على م�قع 

"ي�تي�ب".

العلم يحذر من خماطر ا�شتخدام االأطفال للهواتف

هذه خماطر واأ�شباب ارتفاع �شغط الدم.. وطرق الوقاية والعالج
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*القاهرة 
�شفري  ف��را���س،  دان��ا  الأم���رية  �شمو  اأطلقت 
الثقايف،  ل��ل��راث  احل�شنة  للنوايا  اليون�شكو 
جل�شة  خ��لل  املناخي،  ال��راث  �شبكة  مبادرة 
الدورة  يف  احللول  يوم  فعاليات  �شمن  حوارية 
يف  الأطراف  الدول  ملوؤمتر  والع�شرين  ال�شابعة 
تغري  ب�شاأن  الإطارية  املتحدة  الأمم  اتفاقية 

.)COP27( املناخ
اإطلقها  ياأتي  التي  امل��ب��ادرة،  وت�شتهدف 
بتاأييد ر�شمي من قبل احلكومة الأردنّية ودعم 
من احلكومة امل�شرية خلل اجلل�شة احلوارّية 
الوزارّية، التي عقدت يف �شرم ال�شيخ، الرويج 
للعمل  الثقافة  على  املبنّية  احل��ل��ول  لبيان 
املناخي “بيان �شرم ال�شيخ ب�شاأن العمل املناخي 

املبني على الثقافة«.
ال�شوء على تاأثري تغري  املبادرة  كما ت�شّلط 
واملناظر  الثقايف  وال��راث  الثقافة  على  املناخ 
الطبيعية بالإ�شافة اإىل دور الثقافة يف تخيل 

وحتقيق م�شتقبل مرن منخف�س الكربون.
من�شب  فرا�س  دان��ا  الأم���رية  �شمو  وت�شغل 
�شفري اليون�شكو للنوايا احل�شنة للراث الثقايف، 
على  للمحافظة  الوطنية  اجلمعية  ورئي�س 

الراث  �شبكة  يف  امل�شارك  والرئي�س   ، البراء 
املناخي- اللجنة التوجيهية للثقافة يف موؤمتر 

الأطراف 27.
وح�شر اجلل�شة و�شارك يف النقا�س وزيرة 
ف���وؤاد،  يا�شمني  ال��دك��ت��ورة  امل�شرية  البيئة 
نيفني  ال��دك��ت��ورة  امل�شرية  الثقافة  ووزي���رة 

الكيلين.
كما قدمت نورة بنت حممد الكعبي وزيرة 
العربّية  الإم��ارات  دولة  يف  وال�شباب  الثقافة 
املتحدة مداخلة يف اجلل�شة، حيث �شت�شت�شيف 
الثامنة  ال��دورة   2023 املقبل  العام  الإم��ارات 
يف  الأط����راف  ال���دول  م��وؤمت��ر  م��ن  والع�شرين 
تغري  ب�شاأن  الإطارية  املتحدة  الأمم  اتفاقية 

املناخ.
الأردين  اجلانب  عن  اجلل�شة  ح�شر  كما 
النجار،  حممد  وال���ري  امل��ي��اه  وزي��ر  املهند�س 
وال�شفري الأردين لدى جمهورية م�شر العربية 
الدول  من  وزراء  اإىل  اإ�شافة  الع�شايلة  اأجمد 

الثلث.
�شرم  “بيان  اجل��ل�����ش��ة  خ��ت��ام  يف  و���ش��در 

على  ال��ب��ن��اء  اإىل  ي�����ش��ع��ى  ال����ذي  ال�شيخ”، 
ال�شابقة  ال��دول��ي��ة  امل��ن��اخ��ي��ة  الت��ف��اق��ي��ات 

والتقّدم املحّقق لتعزيز العمل املناخي باحللول 
ب�شكل  الثقافة  وت�شمني  الثقافة،  على  املبنية 
مبا�شر اإىل جدول اأعمال املناخ والإعداد ملوؤمتر 

.)COP( الأطراف
الذي  الأ�شا�شي  ال��دور  على  البيان  و�شدد 
ال��راث،  وحتى  الفنون  من  الثقافة،  به  تقوم 

يف م�شاعدة الأفراد يف اإدراك وت�شّور م�شتقبل 
مع  التكيف  على  وق��ادر  الكربون،  منخف�س 
على  املبني  املناخي  العمل  واأن  امل��ن��اخ،  تغري 
الثقافة له الدور اجلوهري يف حتقيق اأهداف 
تغري  ب�شاأن  الإطارية  املتحدة  الأمم  اتفاقية 
املناخ مبا يف ذلك تلك املتعلقة بالتكّيف واحلد 
ْنِمَية  َالتَّ وتعزيز  والأ���ش��رار،  اخل�شائر  م��ن 

امل�شتدامة املقاومة للمناخ.
الأطراف  الدول  التزام  البيان  يوؤكد  كما 
الثقافة  على  مبنية  حلول  وتنفيذ  بتطوير 
يف العمل املناخي، وتنفيذ ا�شراتيجيات عمل 
الفنون  وتعّزز  الثقافة  على  قائمة  مناخية 

والثقافة وبرامج الراث ب�شاأن تغري املناخ.
و�شع  على  احلكومات  ت�شجيع  يوؤكد  كما 
ال�شيا�شة  يف  املناخ  تغري  تدمج  ا�شراتيجيات 
تقوم  ال���ذي  ب��ال��دور  والع����راف  الثقافية، 
املناخ،  لتغري  الت�شدي  يف  الثقافة  وزارات  به 
الثقافة والراث يف  اأف�شل لدور  و�شرورة فهم 
والقدرة  واملرونة  التكيف  على  القدرة  تعزيز 

على ال�شمود، واحلد من تغري املناخ.
اإىل  امللّحة  باحلاجة  الإق���رار  جانب  اإىل 
التكاملية  املبادرات  خلل  من  التعاون  تعزيز 

والإقليمية،  والثنائية  الأط���راف  واملتعددة 
التي تهدف اإىل زيادة الوعي وتعزيز فهم دور 
تغري  على  العمل  يف  والراث  والثقافة  الفنون 

املناخ واآثاره، والفر�س والفوائد امل�شركة.
مع  ال�شيخ”  �شرم  “بيان  م�شامني  وتوافقت 
دور  على  يوؤكد  ال��ذي  للمناخ،  غل�شكو  ميثاق 
املحلية  املجتمعات  وتنمية  وثقافة  وخ��ربات 
الراثية،  ب��امل��واق��ع  واملحيطة  على  املقيمة 
عن  ف�شًل   ]2[ باري�س  اتفاقية  ا  واأي�شً
الدولّية  احلكومّية  للهيئة  املتزايدة  امل�شاركة 
الثقافة  يف   )IPCC( امل��ن��اخ  بتغري  املعنّية 
اأنظمة  وتثمني  الجتماعية،  والعلوم  والراث 

املعرفة املتنوعة.
العتبار  بعني  ا  اأي�شً “البيان”  اأخ��ذ  كما 
قادة  جمموعة  يف  الثقافة  ل��وزراء  روم��ا  بيان 
 ،2021 اجتماع  يف  املعتمد   )G20( الع�شرين 
املتحدة  للأمم  الإطارية  التفاقية  ومبادرة 
ب�����ش��اأن ت��غ��ري امل��ن��اخ وال��ي��ون�����ش��ك��و واحل��ك��وم��ة 
الثقايف،  وال��راث  املناخ  تغري  ب�شاأن  اليونانية 
اإىل البيان اخلتامي لوزراء الثقافة  بالإ�شافة 
نابويل  موؤمتر  يف  الأورومتو�شطية  املنطقة  يف 

لعام 2022.

التوصية الختامية الجتماع النواب 
العموم العرب بمدينة جدة السعودية

  
*عمان 

“جمعية النواب  اأو�شى الوزراء والنواب العموم  العرب يف اجتماع 
باململكة  العامة  النيابة  با�شت�شافة   ،“  2022 بجدة  العرب  العموم 
العامة  النيابات  خ���رباء  م��ن  عمل  ملجموعة  ال�شعودية  العربية 
املايل  والحتيال  الإره��اب  ومتويل  الأم��وال  غ�شل  بجرائم  املخت�شني 
خلل العام  لتطوير اآليات التن�شيق والتعاون يف مكافحة تلك اجلرائم.
تاأتي  التو�شية  ه��ذه  ف���اإن  ال�شعودية  الأن��ب��اء  وك��ال��ة  وح�شب 
اأطلقها الوزراء والنواب العموم العرب   ا�شتكمال مل�شرية التطوير التي 
التعاون  لأوا�شر  وتعزيزًا  وتي�شريًا   ،  2021 لعام  ال�شابق  الجتماع  يف 
بني النيابات العامة يف مواجهة اجلرمية املنظمة يف املنطقة العربية، 
ال�شعودية  العربية  باململكة  العامة  النيابة  وكون   ، للحدود  والعابرة 
النواب  “جمعية  الق�شائي  الكيان العربي  امل�شيفة ع�شوًا موؤ�ش�شًا لهذا 
العرب  العامني  عني  واملدَّ العموم  النواب  ي�شم  العرب”  الذي  العموم 
املنطقة  تواجه  التي  املنظمة  للجرمية  املتنامية  التحديات  ملناق�شة 
هيئات  بني  ما  والتعاون  التن�شيق  ا�شتمرارية  على  وحر�شًا  العربية، 
اجلمعية  جلهود  ودعمًا  والإقليمي،  الدويل  وُبعدها  العربية  الدعاء 

يف التطوير امل�شتمر لقدرات اأع�شاء النيابات العربية.

انفجار خزان غاز يوقع قتلى
 في السليمانية شمالي العراق

*بغداد
م�شاء  اآخرون،  ع�شرون  اأ�شيب  فيما  م�شرعهم  اأ�شخا�س  �شتة  لقي 
اخلمي�س، اإثر انفجار نظام غازي باأحد املنازل يف مدينة ال�شليمانية، 

�شمايل العراق.
دمارا  الجتماعي،  التوا�شل  مواقع  على  متداولة  �شور  واأظهرت 
الإنقاذ  عمال  حتلق  بينما  النفجار،  �شهد  ال��ذي  املنزل  يف  وا�شعا 
حوايل  فاإن  عربية”،  نيوز  “�شكاي  مرا�شل  وبح�شب  الأنقا�س.  حول 
ع�شرين �شخ�شا ما يزالون حتت اأنقا�س املبنى، و�شط حماولت حثيثة 

لإخراجهم.

تفاصيل احلادث
احلادثة التي و�شفها �شهود عيان بالزلزال، وقعت يف منزل موؤلف 

من 3 طوابق يف حي كازيوه بالقرب من جممع �شقق كويزة ال�شكني.
واأدى النفجار داخل املنطقة املكتظة بال�شكان اإىل انهيار 3 منازل 

وتدمري عدد كبري من ال�شيارات والعربات.
اأخبار ذات �شلة

حروق الزوجة �شديدة بلغت ن�شبتها 80 يف املئة
ُحرقت على يد حماتها.. تفا�شيل “جرمية” هزت العراق

وتوا�شلت عمليات الإنقاذ ورفع الأنقا�س وانت�شال اجلثث والعالقني 
يف موقع النفجار، حيث ا�شتنفرت خمتلف القوى الأمنية يف املدينة، 

وهرعت قوى الدفاع املدين و�شيارات ال�شعاف نحو مكان احلادث.
ووفق �شهود عيان فاإن من بني املفقودين عدد من الأطفال، خا�شة 
فيما  �شخ�شا،   30 نحو  ي�شم  كان  النفجار  فيه  وقع  الذي  املنزل  واأن 
يبدو وكاأنه كان هناك جتمع لأكرث من عائلة، واأن املنزل املنكوب كان 

ي�شت�شيف عددا من الزوار.
م�شت�شفيات  خمتلف  اأن  بال�شليمانية  ال�شحة  مديرية  واأعلنت 

املدينة م�شتعدة للتعامل مع املوقف.
واأوردت امل�شادر اأن �شلطات اإقليم كرد�شتان العراق وجهت باإجراء 

حتقيق فوري من اأجل حتديد اأ�شباب انفجار خزان الغاز.

الجالية األردنية تقدم فعاليات 
تراثية تزامًنا مع بطولة كأس العالم

  
*الدوحة 

من  ع��دد  تنظيم  ب�شدد  اإن��ه��ا  القطرية،  الثقافة  وزارة  قالت 
الفعاليات الثقافية والراثية تزامًنا مع انطلق بطولة كاأ�س العامل 

.2022
يا�شني  مرمي  ال��وزارة،  يف  والفنون  الثقافة  اإدارة  مديرة  وذك��رت 
وزارة  حر�س  اإطار  يف  تاأتي  الفعاليات  هذه  اأن  بت�شريحات  احلمادي 
عن  والتعبري  قطر،  دولة  يف  املقيمة  اجلاليات  اإ�شراك  على  الثقافة 
اأنف�شهم وثقافتهم، حيث خ�ش�شت الوزارة مبنى بيت ال�شليطي الراثي 
متنوعة  ثقافية  فعاليات  لتقدمي  الوطني،  قطر  متحف  من  بالقرب 
للجاليات، مب�شاركة اأكرث من 15 جالية من الدول العربية والإ�شلمية 
اآ�شيا وذلك اعتبارا من يوم غد اجلمعة وحتى 15 ال�شهر  ودول �شرق 

املقبل.

لبنان: استمرار الشغور 
في رئاسة الجمهورية

  
*بريوت 

لبنان منذ احلادي  رئا�شة اجلمهورية يف  ال�شغور يف مركز  ي�شتمر 
والثلثني من �شهر ت�شرين الأول الفائت تاريخ انتهاء ولية الرئي�س 

ال�شابق مي�شال عون.
اآخرها  جل�شات  �شت  عقد  ال��ذي  اللبناين،  ال��ربمل��ان  ينجح  ومل 
اخلمي�س يف انتخاب رئي�س جديد ب�شبب الختلف احلاد يف املواقف 
فريق  اي  امتلك  وع��دم  املجل�س  يف  املمثلة  ال�شيا�شية  املكونات  بني 

�شيا�شي اأكرثية الثلثني من اع�شاء املجل�س املطلوبة لنتخاب رئي�س.
احلكومة  تتوىل  اجلمهورية،  رئي�س  من�شب  يف  ال�شغور  ظل  ويف 
بت�شريف  وتقوم  اجلمهورية  رئي�س  مهام  ميقاتي  جنيب  يراأ�شها  التي 

العمال.
وكان جمل�س النواب عقد اليوم اجلل�شة ال�شاد�شة لنتخاب رئي�س 
موعدا  برب  نبيه  املجل�س  رئي�س  وح��دد   ، ذلك  يف  يوفق  ان  دون  من 
من  والع�شرين  الرابع  يف  املقبل  اخلمي�س  يوم  �شابعة  جلل�شة  جديدا 

�شهر ت�شرين الثاين احلايل .
وافاد مرا�شل” برا” يف بريوت” ان جل�شة اليوم �شهدت �شجالت 

ومداخلت حادة بني عدد من النواب.
وكان قد ح�شر 112 نائبا من ا�شل 128 نائبا ي�شكلون عدد اع�شاء 
عقد  ينفرط  ان  قبل  ل��لق��راع  الأوىل  ال���دورة  يف  ال��ن��واب  جمل�س 

الن�شاب قبيل الدورة النتخابية الثانية.
للر�شح  حم��ددة  اآلية  على  ين�س  ل  اللبناين  الد�شتور  ان  يذكر 
للرئا�شة ، لكن ال�شماء التي انتخبها النواب يف الدورة الوىل اليوم، 

هي
الوزير  فرجنية،  �شليمان  ال�شابق  النائب  معو�س،  مي�شال  النائب 
ال�شابق زياد بارود، الدكتور ع�شام خليفة، فيما اقرع النواب املوؤيدون 

حلزب اهلل بورقة بي�شاء.

 التلسكوب ويب يلتقط صورًا لسحابة ضخمة 
من الغبار حول نجم في طور التكون

  
*واشنطن 

اأعلنت وكالة الف�شاء الأمريكية )نا�شا( ووكالة الف�شاء الأوروبية 
 “ ويب  جيم�س  الف�شائي”  التل�شكوب  التقاط  عن  م�شرك،  بيان  يف 
�شاعة  �شكل  على  الغبار  من  �شخمة  ل�شحابة  ومذهلة  جديدة  �شورا 
وموقع  بو�شت  وا�شنطن  وبح�شب  التكّون.  طور  يف  جنم  حول  رملية 
مل  التي  والزرقاء  الربتقالية  ال�شحب  هذه  ُر�شدت  الإلكروين،  نا�شا 
تتم روؤيتها �شابقًا، بوا�شطة اأداة “نريكام” اخلا�شة بالتل�شكوب والتي 

تعمل يف الأ�شعة حتت احلمراء القريبة غري املرئية للعني الب�شرية.
كوكبة  يف   ”1527 اإل  “بروتو�شتار  امل�شّمى  الأّويل  النجم  ويقع 
الثور وهو موجود يف الظلم ب�شبب طرف قر�س دوار من الغاز يف عنق 
ال�شاعة الرملية. وبح�شب البيان، بلغت تكلفة تل�شكوب “جيم�س ويب 

مليارات دولر .  10 الأوىل  امللّونة  ال�شور  عن  ُك�شف  “ الذي 

اإلسكوا: الموارد المالية 
للتعامل مع آثار التغير المناخي 

في الدول العربية غير كافية
  

*بريوت 
اأعلنت جلنة الأمم املتحدة القت�شادية والجتماعية لغربي اآ�شيا 
)الإ�شكوا(، يف بيان، اأن املوارد املالية املتاحة للتعامل مع اآثار ظاهرة 
ومن  الإط���لق،  على  كافية  غري  العربية،  ال��دول  يف  املناخي  التغري 
املتوقع اأن تتفاقم اآثارها وخماطرها على الأمن وال�شتقرار يف الأيام 
املقبلة. وذكرت الإ�شكوا اأن متويل العمل املناخي يف املنطقة العربية 
يحتاج اإىل متويل يزيد عن 570 مليار دولر حتى عام 2030، بح�شب 
والتدفقات  “الحتياجات  ع��ن��وان:  حتت  اأ�شدرته  جديد  تقرير 
من  عددا  اأن  اإىل  الإ�شكوا  واأ�شارت  املناخي«.  العمل  بتمويل  املتعلقة 
املتوفر  امل��ايل  احلّيز  حمدودية  من  حالًيا  يعاين  العربية  البلدان 
املناخي  للعمل  اأموال  تخ�شي�س  على  قدرتها  د  ُيقِوّ ما  العام،  للإنفاق 
اأو حتى الوفاء بالتزاماتها يف هذا املجال. وفًقا للتقرير، تبني وجود 
القطاعات  وبني  العربية  البلدان  عرب  التمويل  توزيع  بني  اختلل 
املختلفة، فالبلدان العربية ال� 6 الأقل منًوا تتلّقى 6 باملئة فقط من 
والزراعة  املياه  قطاعي  اأن  حني  يف  املناخ،  لتمويل  �س  املخ�شّ الدعم 
ميّثلن اأولوية للتكيف يف املنطقة نظًرا ل�شدة تاأثرهما بتغري املناخ، اإّل 
اأن قطاع الطاقة تلقى �شعف التمويل مقارنة بقطاع املياه بني عامي 

2015 و 2020 وخم�س اأ�شعاف مقارنة بقطاع الزراعة«.

مصر: إطالق مبادرة شبكة التراث المناخي 
في مؤتمر األطراف السابع والعشرين 

*نيويورك 
ا�شتخدام  اأن   ، اأمميتان  خبريتان  اأك��دت 
الفل�شطينيني  اإ���ش��ك��ات  يف  للقوة  اإ�شرائيل 
الف�شل  نظام  اأع��را���س  اأح��د  “هو  امل�شاملني 
�شكل  اأي  يتقبل  ل  ال��ذي  اله�س  العن�شري، 
برفع  اإ�شرائيل  وطالبتا  النقد”  اأ�شكال  من 
فر�شتها  التي  املغلقة”  الع�شكرية  “املنطقة 
الفل�شطيني  احلقوقي  امل��داف��ع  منزل  على 

البارز عي�شى عمرو فورا.
املقررة   ، األبانيز  فران�شي�شكا  واأ�شافت 
يف  الإن�شان  حقوق  بحالة  املعنية  اخلا�شة 
عام  منذ  املحتلة  الفل�شطينية  الأرا���ش��ي 
اخلا�شة  امل��ق��ررة   ، ل��ول��ور  وم���اري   ،1967
املعنية بحالة املدافعني عن حقوق الإن�شان، 
ت�شتخدم  “اإ�شرائيل  اأن  م�شرك،  بيان  يف 
والأوام����ر  الإره�����اب  مكافحة  ت�����ش��ري��ع��ات 

العمل  وجت��رمي  وتقييد  لوقف  الع�شكرية 
وكو�شيلة  امل�����ش��روع،  والإن�����ش��اين  احلقوقي 
الفل�شطينيني  ال�����ش��ك��ان  ع��ل��ى  لل�شيطرة 

وقمعهم.«
ودع���ت اخل��ب��ريت��ان اإ���ش��رائ��ي��ل جم���ددًا 
حقوق  منظمات  على  الهجمات  وق��ف  اإىل 
الإن�شان  ح��ق��وق  ع��ن  وامل��داف��ع��ني  الإن�����ش��ان 

الفل�شطينيني.

*وكاالت
اإن هجوما  الأمريكية  الدفاع  وزارة  قالت 
الأمريكية  للقوات  موقعا  ا�شتهدف  �شاروخيا 
�شمايل �شرق �شوريا. ويف تغريدة، قالت قوات 

التحالف الدويل بقيادة الوليات املتحدة يف 
قاعدة  ا�شتهدف  �شاروخيا  هجوما  اإن  بيان 
القرية اخل�شراء �شمال �شرق �شوريا اخلمي�س 

دون وقوع اإ�شابات اأو خ�شائر مادية.

مدير  بوت�شينو  ج��و  الكولونيل  وق���ال 
الت�شالت يف القيادة الو�شطى اإن العتداء 
���ش��وري��ا قيد  ال���ق���وات الأم��ريك��ي��ة يف  ع��ل��ى 

التحقيق.

*آهنوي 
مقاطعة  عا�شمة  خفي  مدينة  ت��ق��ّدم   
جلمهورية  ال�شرق  جهة  قي  تقع  التي  اآنهوي 
على  م��ت��ق��دًم��ا  من��وذًج��ا  ال�شعبية،  ال�����ش��ني 
الب��ت��ك��ار  يف  وال��ع��امل��ي  ال��وط��ن��ي  امل�شتويني 

والبحث العلمي والتكنولوجيا املتقدمة.
ال��ن��م��و  ذات  امل���دي���ن���ة  خ��ف��ي  وت��ع��ت��رب 
القت�شادي الأ�شرع يف ال�شني خلل العقدين 
املا�شيني، حيث و�شل الناجت املحلي الإجمايل 
اإىل 1.14 تريليون  العام 2021  للمدينة يف 
بذلك  لتحتل  ال�شينية(،  )العملة  رمنينبي 

املرتبة 19 بني املدن ال�شينية.
للحزب  ال��دائ��م��ة  اللجنة  ع�شو  وق���ال 
وحكومتها،  خفي  مدينة  لبلدية  ال�شيوعي 
ت�شان خو، يف لقاء مع �شحفيني عرب واأجانب 

مع جلنة اإدارة منطقة التكنولوجيا الفائقة 
التي  املدينة  اإن  اخلمي�س،  خفي،اليوم  يف 
نهر  دلتا  مدن  ملجموعة  فرعًيا  مركًزا  تعترب 
علمية  مراكز   4 من  واح��دة  هي  اليانغت�شي 
م�شاحتها  وتبلغ  ال�شني،  يف  �شاملة  وطنية 
وبعدد  مربع  مر  كيلو   11400 الإجمالية 

�شكان يقرب من 10 مليني ن�شمة.
ُمبتِكرة  مدينة  ه��ي  خفي  اأن  واأ���ش��اف، 
وكلية  جامعة   66 فلديها  دويل؛  تاأثري  ذات 
العلوم  جامعة  فيها  مب��ا  ع���اٍل،  تعليم  ذات 
والتكنولوجيا يف ال�شني، و 8 موؤ�ش�شات بحث 
علمي مركزية، و 12 خمترًبا وطنًيا رئي�شًيا، 
مت  ج��دي��دة  وتطوير  بحث  موؤ�ش�شة   35 و 
زاد  كما  واجلامعات،  الكليات  مع  تطويرها 
بن�شبة  املمنوحة  الخ���راع  ب���راءات  ع��دد 

 ،2021-2016 بني  ما  الفرة  يف  باملئة   103
وت�شّنف موؤ�شرات البتكار الرئي�شية مدينة 
خفي من بني اأف�شل 10 مدن على م�شتوى مدن 
العوا�شم الإقليمية يف ال�شني، ومن بني اأف�شل 
100 جمموعة ابتكار اإقليمية يف العامل، ومن 

بني اأف�شل 20 مدينة بحث علمي عاملية.
تعميق  على  تعمل  املدينة  اأن  اإىل  واأ�شار 
متو�شط معدل  يبلغ  املفتوح، حيث  القت�شاد 
املبا�شر  الأجنبي  لل�شتثمار  ال�شنوي  النمو 
�شركة   49 ا�شتثمرت  وقد  باملئة،   5.7 فيها 
العاملي  امل�شتوى  على  �شركة   500 اأف�شل  من 
باملدينة  فورت�شن  جملة  ت�شنيف  بح�شب 
لوجود  بالإ�شافة  فيها،  �شركة   70 واأن�شاأت 
دول��ة   210 و  خفي  ب��ني  جت��اري��ة  ع��لق��ات 

ومنطقة على امل�شتوى الدويل.

خبيرتان أمميتان: استخدام إسرائيل للقوة في إسكات 
الفلسطينيين هو أحد أعراض نظام الفصل العنصري

صواريخ تستهدف قاعدة 
أميركية شمالي شرق سوريا

مدينة خفي الصينية نموذج لالبتكار 
والبحث العلمي والتكنولوجيا المتقدمة
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*وكاالت
�شادم  كابو�س  من  الربازيل  عانت 
 ،2014 م��ون��دي��ال  ا�شت�شافت  عندما 
ن�شف  يف  اأمل��ان��ي��ا  اأم���ام   7-1 وخ�����ش��رت 
على  املاكينات  ت��ف��وق  قبل  النهائي، 
من  ورفاقه  مي�شي  لتحرم  الأرجنتني، 

ح�شد لقب كاأ�س العامل.
متفائلة  ال���ربازي���ل  ك��ان��ت  وف��ي��م��ا 
اقت�شادًيا لدى منحها حق ال�شت�شافة، 
ريو  اأومل��ب��ي��اد  احت�شان  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
2016، احتج مليون متظاهر قبل كاأ�س 
املردية،  الأو�شاع  على   2013 القارات 
لبناء  دولر  مليارات   4 اإن��ف��اق  وعلى 

من�شاآت املونديال.
البداية،  �شافرة  انطلق  مع  لكن 
يف  امل�شتديرة  لل�شاحرة  اجلميع  تفرغ 

12 ملعًبا و�شط اأجواء حما�شية للعبني 
واجلماهري.

املرمى  خ��ط  تكنولوجيا  وُط��ّب��ق��ت 
ك��اأ���س  يف  اع��ت��م��اده��ا  ب��ع��د  م���رة  لأول 
وا�شُتخدم  الأندية،  ومونديال  القارات 
وقوف  مكان  لتحديد  املتل�شي  ال��رذاذ 
ال��رك��لت  ت�شديد  قبل  ال�شد  ح��ائ��ط 
امل�شتقطع  الوقت  احلكام،  ومنح  احلرة، 
 32 احلرارة  تخطي  حال  دقائق   3 ملدة 

درجة مئوية. 

مونديال الصدمات والدموع 
ثلثية  �شاحبة  اإ�شبانيا  خ�شرت 
اأوروبا 2008 و2012 ومونديال 2010، 
اأمام هولندا بنتيجة 1-5، قبل خروجها 

خالية الوفا�س وفقدان هيبتها.
وجنمها  ال��ربت��غ��ال  ح��ال  تكن  ومل 
وتعر�شت  اأف�شل  رون��ال��دو،  كري�شتيانو 
يف   4-0 اأمل��ان��ي��ا  اأم���ام  �شاحقة  لهزمية 

اجلولة الأوىل.
واأج��ه�����س ح��ار���س م��رم��ى ال��ربازي��ل 
هام�س  على  ب��ال��ب��ك��اء،  ���ش��ي��زار  جوليو 
ثمن  يف  ت�شيلي  �شد  الرجيح  رك���لت 

النهائي، وكان بطلها بت�شديه لركلتني.
عندما  نيمار،  من  الدموع  وانهمرت   
الدقائق  يف  حمالة  على  امللعب  ت��رك 

الأخرية من ربع النهائي �شد كولومبيا.
اإث��ر  رودري��ج��ي��ز  خامي�س  بكى  كما 
الظهر  فقرات  اإحدى  يف  لك�شر  تعر�شه 
وغ��اب  ت�شونيغا،  خ��وان  م��ن  خطاأ  بعد 

اللعب عن ن�شف النهائي.
دافيد  ال��ربازي��ل  م��داف��ع  بكى  كما 
لويز، الذي حمل �شارة القائد يف غياب 
تياجو �شيلفا، طالبا العفو بعد ال�شقوط 

املذل اأمام املانيا يف ن�شف النهائي.
 ومتيزت ن�شخة 2014 بع�شة لوي�س 
�شواري�س على كتف املدافع كيليني، ومت 
مباريات   9 اأوروج����واي  مهاجم  اإي��ق��اف 
ريا�شي  ن�شاط  اأي  ممار�شة  من  وُح��رم 

ملدة 4 اأ�شهر.
قال  اأملانيا،  اأم��ام  اخل�شارة  وح��ول   
تعك�س  “ل  ال�����ش��ام��ب��ا  م��داف��ع  دان��ت��ي 
النتيجة، الفارق النوعي بني املنتخبني، 
هذا  فيها  ق��ارب��ن��ا  ال��ت��ي  النف�شية  ب��ل 
كبريًا  علينا  ال�شغط  ك��ان  امل��ون��دي��ال. 

لدرجة مل نتمكن من املواجهة«.
يف  املتوج  �شكولري،  امل��درب  واعتذر 
ع�شت  الليلة  “هذه  ال�شعب  من   ،2002
وت��اري��خ��ي.  م�شريتي  يف  حلظة  اأ���ش��واأ 
جميعنا لعب دوًرا يف هذه الكارثة، لكن 
اأنا من اختار الت�شكيلة  يف نهاية املطاف 
وو����ش���ع ال����ش���رات���ي���ج���ي���ة. اأحت��م��ل 

امل�شئولية”.
جوكا  ال��ربازي��ل��ي  ال�شحفي  وك��ت��ب 
كفوري “تناثرت كرة القدم الربازيلية 
ك��ال��غ��ب��ار. دخ��ل ال��ربازي��ل��ي��ون امل��ي��دان 
وا�شعني  والأمل���ان  اأ�شنانهم  بني  ب�شكني 

الثلج يف قلوبهم«. 
“مل  لم  فيليب  اأملانيا،  قائد  وق��ال 
لكن تعاملنا  للربازيليني،  بالأ�شف  ن�شعر 

معهم باحرام«.
اىل  عدنا  “عندما  علق  نوير  اأم��ا   
مع�شكرنا، مل يكن املوظفون الربازيليون 
�شعداء بالنتيجة. لكن يف الوقت نف�شه 
بالن�شبة  الأه��م  لأجلنا.  �شعداء  كانوا 
بكاأ�س  الأرجنتني  تتويج  عدم  كان  لهم 

العامل«.
وك���ان ن��ه��ائ��ي م��اراك��ان��ا ب��ني اأمل��ان��ي��ا 
الثالث  وك���ان  م��ت��ق��ارًب��ا،  والأرج��ن��ت��ني 

اإ�شايف حل�شم  تواليًا الذي يحتاج لوقت 
الغائب  الأرجنتني،  واأه��درت  النتيجة، 
عنها دي ماريا امل�شاب، 3 فر�س �شانحة 
ورودري��ج��و  ومي�شي  هيجواين  يد  على 
ب��ال���ش��ي��و، واأمل���ان���ي���ا ك���رة يف ال��ق��ائ��م 

لبينيديكت هوفيدي�س.
مباريو  ل��وف  يواكيم  دف��ع  وعندما   
للعامل  واأثبت  “اذهب  له  قال  جوتزه، 

اأنك اأف�شل من ليونيل مي�شي”.
�شدره  على  ك��رة  ج��وت��زه،  وا�شتلم 
تابعها من زاوية �شيقة يف �شباك رومريو 

يف الدقيقة 113.
امل��وؤمل  “من  ق��ائ��ًل  مي�شي  وحت�شر 
ن�شتحق  كنا  الطريقة.  بهذه  اخل�شارة 
اأملانيا  تكون  قد  ذلك.  من  اأف�شل  هو  ما 
اأكرث  كنا  لكن  ال�شتحواذ  على  �شيطرت 

خطورة«.
اإىل  ن���ذه���ب  “مل  لزم  واأو�����ش����ح 
ال�شم�س”،  ح��م��ام  اأج���ل  م��ن  ال��ربازي��ل 
وذلك مثل زميله توما�س مولر الذي قال 

الركيز«. غاية  يف  “كنا 
وع��م��ل امل����درب ي��واك��ي��م ل���وف على 
ت��ع��زي��ز ال��ت��م��ا���ش��ك ب��ني لع��ب��ي��ه، لكن 
لر�س  الو�شط  لعبي  مثل  الإ���ش��اب��ات 
اللياقة  ونق�س  روي�����س  وم��ارك��و  ب��ن��در 

البدنية اأقلقاه قبل النهائيات.
ننجح  كيف  اأع��رف  “ل  مولر  وعلق 
يعود  رمب��ا  اجلماعة.  روح  بخلق  دوًم��ا 
بالهدوء  يتحلوا  الأمل���ان  اأن  اإىل  ذل��ك 
لعبًا  منلك  ل  لأننا  ورمبا  والت�شحية، 

واحدًا متميزًا مثل مي�شي اأو رونالدو«.
كلوزه  مريو�شلف  املهاجم  واأ���ش��اب 
ع�شفورين بحجر، وبجانب اللقب، اأ�شبح 
اأف�شل م�شجل يف تاريخ كاأ�س العامل )16 

هدًفا( متخطيا الربازيلي رونالدو.

4  مكاسب لمنتخب األردن 
من ودية إسبانيا

ماشين: ال أرشح إسبانيا للقب 
المونديال.. وأحترم قرارات إنريكي

*وكاالت
ن�شخة  يف  املقبل  الأحد  يوم  قطر  يف   2022 العامل  كاأ�س  �شينطلق 
وال�شرق  العربية  املنطقة  يف  مرة  لأول  تقام  وا�شتثنائية  منتظرة 

الأو�شط.
اأقوى املر�شحني للمناف�شة على لقب  اأحد  ويعد املنتخب الإ�شباين 

املونديال بقيادة املدرب لوي�س اإنريكي.
املدير  ما�شني،  بابلو  الإ�شباين  مع  احلديث  على  حر�س  ك��ووورة 
مع  جتربة  خا�س  ال��ذي  الإ�شباين،  اإ�شبيلية  لفريق  الأ�شبق  الفني 
وفر�س  العامل  كاأ�س  حول  توقعاته  عن  للحديث  ال�شعودي  الرائد 

لروخا.
مونديال  بلقب  التتويج  يف  اإ�شبانيا  منتخب  حظوظ  ت��رى  كيف 

2022؟
الأول  املر�شح  لي�س  الآن  الإ�شباين  املنتخب  بواقعية،  لك  اأحتدث 
للتتويج. بالطبع كرة القدم ميكن اأن يحدث بها كل �شيء لكن بطبيعة 
احلال اأننا اأمام مونديال ا�شتثنائي يف موعده واجلميع يف اأمت اجلاهزية 

واأر�شح لروخا للقب لكن اأوؤكد جمددا اأنه لي�س الأوفر حظا للتتويج.
كرة قدم: كاأ�س العامل: انريكي يك�شف النقاب عن طبيعة العلقة 

التي جتمعه بليونيل مي�شي
ملاذا ت�شتبعد منتخب اإ�شبانيا؟

الذي  واجليل  دماء،  جتديد  مرحلة  يف  حاليا  الإ�شباين  املنتخب 
توج مبونديال 2010 وببطولتي اأوروبا 2008 و2012 مل يعد موجودا، 

ول منلك حاليا نف�س جودتهم خا�شة يف املهاجمني واملدافعني.
اإ�شبانيا  نف�شيا على منتخب  رامو�س ودي خيا  ا�شتبعاد  �شيوؤثر  هل 

بعد انتقاد اإنريكي يف هذا ال�شاأن؟
املدير  لأنه  اإنريكي  يتخذه  قرار  اأي  واأوؤي��د  اأحرم  �شراحة،  بكل 

الفني ويجب احرام كل ما يقرره.
ل�شت قلقا على حرا�شة املرمى يف وجود اأوناي �شيمون رمبا انده�شت 
لعبا،   50 نحو  �شمت  التي  الأوىل  القائمة  يف  خيا  دي  تواجد  لعدم 
لكن يف النهاية كما قلت ا�شتبعاد رامو�س اأو دي خيا قرار يتعلق بروؤية 

اإنريكي وهو امل�شوؤول عن قرارته.
املنتخب  ل�شوؤال: كيف ترى حظوظ  الرائد تدفعني  مع  جتربتك 

ال�شعودي يف املونديال؟
ي�شري  ال�شعودي  واملنتخب  تتطور  ال�شعودية  الكرة  اأن  �شك  ل 
ب�شورة  وظهوره  املونديال  ت�شفيات  من  املميز  تاأهله  بدليل  للأف�شل 
جيدة ومميزة يف اآ�شيا، لكن بنف�س الواقعية اأعتقد اأن عبور الأخ�شر 

من مرحلة املجموعات يعد �شعبا للغاية.
لكن  بولندا(،  املك�شيك،  )الأرجنتني،  بالفعل  �شعبة  املجموعة 
الفوارق  رغ��م  مميزة،  ب�شورة  الظهور  �شيحاول  ال�شعودي  املنتخب 

البدنية والفنية، وكما قلت: كرة القدم متقلبة وهذا �شر عظمتها.
اأخريا، من هو مر�شحك الأول حلمل كاأ�س العامل يوم 18 دي�شمرب/ 

كانون الأول املقبل؟
اأوروبا  لن يخرج عن منتخبات  اأنه  اأعتقد  لكني  �شوؤال �شعب،  هذا 
اأو اأمريكا اللتينية. الربازيل والأرجنتني اأقوى املر�شحني من اأمريكا 
النتائج  تراجع  رغم  واإجنلرا  وفرن�شا  اأملانيا  اأوروب��ا  ومن  اجلنوبية 

موؤخرا، اإ�شافة لبلجيكا واإ�شبانيا.
اأن فرن�شا والأرجنتني الأقرب حل�شد لقب  اأعتقد  النهاية  لكن يف 

مونديال 2022.

ماركينيوس يوجه نصيحة 
أخيرة إلى نيمار

*وكاالت
نيمار،  ملواطنه  ر�شالة  الربازيل،  منتخب  مدافع  ماركينيو�س  وجه 

قبل اأيام قليلة من انطلق كاأ�س العامل يف قطر.
وقال ماركينيو�س يف موؤمتر �شحفي “دائًما اأقول لنيمار، ل تتحمل 
م�شئولية اأكرب من الآخرين، منتخب الربازيل ي�شم عدًدا من اأ�شحاب 
اخلربات لدعمه مثل كا�شيمريو وتياجو �شيلفا واأنا، بخلف جمموعة 

من املواهب ال�شابة يف الهجوم، وهو ما مييزنا عن باقي املناف�شني«.
منذ  الفنية  والقيادة  ال�شغوط  على  نيمار  اعتاد  “لقد  وتابع 

ان�شمامه ملنتخب الربازيل، فهو لعب بارز ويتمتع باإمكانيات كبرية«.
“نيمار و�شل اإىل كاأ�س العامل يف حالة بدنية رائعة، لقد  واأ�شاف 
تخلى عن الكثري من عاداته اليومية، اأ�شمن لكم ما اأقوله، اأنا معه كل 
اأثق فيما  ا�شتعداده وتركيزه،  واأعرف مدى  املقرب،  اإنه �شديقي  يوم، 

اأقوله بن�شبة %100«.
اأن  قوتنا  نقاط  من  العامل،  كاأ�س  يف  نيمار  يتاألق  اأن  “اأمتنى  ونوه 
منتخب الربازيل ي�شم العديد من العنا�شر املميزة واملتنوعة يف خط 

الهجوم«.
 وحتدث ماركينيو�س عن نف�شه، موؤكًدا اأنه �شعر باآلم ع�شلية، اأثرت 
على م�شتواه يف الفرة الأخرية مع باري�س ب�شبب �شغط املباريات، مما 

دفع اجلهاز الطبي للفريق الفرن�شي لإراحته قبل كاأ�س العامل.
من  اأ�شبوع  قبل  اجلماعية  التدريبات  يف  انتظمت  “لقد  واأمت 

مباراتنا الأو

تصاعد وتيرة إصابة 
الالعبين قبل المونديال

مصير مبهم يحاوط 
بيليرين في برشلونة

ماني يستقبل صدمة جديدة 
بعد غيابه عن المونديال

إنريكي: لدينا أخبار غير سارة

*وكاالت
العامل،  كاأ�س  مناف�شات  لنطلق  الأخ��رية  اللم�شات  قطر،  ت�شع 

الأحد، مبواجهة العنابي اأمام الإكوادور.
ومع و�شع اللم�شات الأخرية، ت�شاعدت وترية اللعبني املن�شحبني 
غياب  ال�شنغال،  منتخب  اإع��لن  مع  اخلمي�س،  اأم�س  الإ�شابة،  ب�شبب 

جنمه الأول �شاديو ماين.
الواقع يف املجموعة الأوىل  اأفريقيا  و�شتكون �شربة كبرية لبطل 

التي ت�شم قطر وهولندا والإكوادور.
كما اأعلنت الأرجنتني، خروج نيكول�س جونزالي�س وخواكني كوريا 

ب�شبب الإ�شابة. 
تغلبت  حيث  اخلمي�س،  اأم�س  ودي��ة  مباريات  جمموعة  واأقيمت 

اإ�شبانيا على الأردن 1-3.
 و�شجل املغربي حكيم زيا�س، هدفا رائعا يف مرمى جورجيا خلل 
دون  برباعية  نيجرييا  �شباك  الربتغال  ودكت   ،0-3 الأ�شود  انت�شار 

جنمها كري�شتيانو رونالدو املري�س.
ويخو�س رونالدو، موندياله اخلام�س على غرار غرميه الأرجنتيني 
ليونيل مي�شي الذي ي�شعى حل�شد اللقب الوحيد الذي ينق�شه، لريتقي 

اإىل م�شاف العمالقة الكبار مثل بيليه ومارادونا.
من  الربازيل،  جانب  اإىل  مرتفعة  بحظوظ  الأرجنتني  وحتظى    
اأجل اإنهاء هيمنة اأوروبية م�شتمرة على اللقب بداأت منذ 2006 حتى 

.2018
رغم  “الديوك”،  لقب  عن  للدفاع  جاهزا  مبابي  كيليان  ويبدو 

اإ�شابات حلقت بت�شكيلة املدرب دي�شامب يتقدمها بول بوجبا وكانتي.

*وكاالت
غري  بر�شلونة  لفريق  الأمي��ن  الظهري  بيلريين  هيكتور  م�شري  بات 

معروف يف الوقت احلايل.
وان�شم بيلريين ل�شفوف بر�شلونة خلل �شوق النتقالت ال�شيفية 

املا�شية يف �شفقة انتقال حر بعد ف�شخ عقده مع اآر�شنال الإجنليزي.
وقالت �شحيفة “موندو ديبورتيفو” الإ�شبانية: “قلة الثقة التي 
التي  الدقائق  وقلة  بيلريين،  جتاه  هرينانديز  ت�شايف  املدرب  اأظهرها 

منحها له ميكن اأن تعجل بخروجه يف وقت اأبكر مما كان متوقعا«.
واأ�شارت ال�شحيفة اإىل اأن ريال بيتي�س يتابع و�شع بيلريين باهتمام 
كبري، ل �شيما اأنه لعب للفريق الأندل�شي على �شبيل الإعارة يف املو�شم 

املا�شي وجنح ب�شكل لفت.
لكنه  مالية،  اأزمة  من  يعاين  كان  بيتي�س  ريال  باأن  التقرير  واأفاد 
ل�شم  التحرك  الآن  وميكنه  حاليا،  كبرية  اقت�شادية  دفعة  تلقى 

بيلريين.
اإذ  اأن بيلريين نف�شه ل يعرف �شيئا عن م�شتقبله،  وك�شف التقرير 
مل يتلق اأي ات�شالت من بيتي�س ومل يخربه بر�شلونة �شواء برحيله اأو 

ا�شتمراره يف كامب نو.

*وكاالت
ميونخ،  بايرن  جنم  ماين  �شاديو  ال�شنغايل  على  ال�شدمات  تتواىل 

بعد تاأكد غيابه عن مناف�شات كاأ�س العامل 2022 يف قطر.
يف  امل�شاركة  من  حرمته  ال�شاق،  يف  جراحة  ماين،  �شاديو  واأج��رى 

مونديال قطر 2022.
من جانبها، اأ�شارت �شحيفة “بيلد” اإىل اأن النجم ال�شنغايل يحتاج 
للم�شاركة  ليكون جاهًزا  العملية اجلراحية،  اآلم  للتعايف من  اأ�شهر   3

يف املباريات.
بايرن  مباراة  يف  ماين  م�شاركة  ف��اإن  امل��دة،  لهذه  “وفًقا  واأ�شافت 
ميونخ �شد باري�س �شان جريمان يوم 14 فرباير/�شباط املقبل، يف ذهاب 

ثمن نهائي دوري اأبطال اأوروبا، تبقى حمل �شك كبري«.
للفريق  كبرية  �شدمة  ميثل  ماين  �شاديو  غياب  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت 
مباراة  يف  ال�شنغايل  مهاجمه  على  العتماد  �شيمكنه  الذي  البافاري، 

الإياب على ملعب األيانز اأرينا.
ويلعب منتخب ال�شنغال يف املجموعة الأوىل بكاأ�س العامل، والتي 

ا قطر وهولندا والإكوادور. ت�شم اأي�شً

*وكاالت
موقف  على  الإ�شباين  للمنتخب  الفني  املدير  اإنريكي  لوي�س  علق 
قطر  مونديال  نهائيات  يف  امل�شاركة  من  جايا  لوي�س  خو�شيه  اللعب 

.2022
م�شاء  ر�شميا  بيانا  اأ�شدر  قد  القدم  لكرة  الإ�شباين  الحتاد  وكان 
خلل  الكاحل  يف  بالتواء  جايا  اإ�شابة  عن  للإعلن  املا�شي  الأربعاء 

التدريبات.
اإنريكي عقب الفوز الودي على الأردن بنتيجة )3-1(، ردا  وقال 
على �شوؤاله حول موقف جايا: “كانت لديه م�شكلة �شغرية، واملعلومات 

تخ�س اللعب والأطباء، ول ميكنني الك�شف عن تلك املعلومات«.
كرة قدم: كاأ�س العامل: انريكي يك�شف النقاب عن طبيعة العلقة 

التي جتمعه بليونيل مي�شي
واأ�شاف: “غدا �شنتخذ قرارا ب�شاأنه و�شنبلغكم، وهي من دون �شك 

الأخبار غري ال�شارة التي خرجنا بها من هذه الأيام الأربعة«.
قد  جايا  اإ�شابة  اأن  اأف��ادت  قد  اإ�شبانية  �شحفية  تقارير  وكانت 
لن  لكنها  كو�شتاريكا  �شد  الفتتاحية  املباراة  يف  امل�شاركة  من  حترمه 

توؤثر على وجوده يف املونديال.
 وما زال اأمام اإنريكي مت�شع من الوقت لإجراء تغيريات يف قائمة 
مثل  ا�شتبعاده  حال  جايا  لتعوي�س  مر�شحني  عدة  ويوجد  اإ�شبانيا، 

األيك�س مورينو، األيخاندرو بالدي، وماركو�س األون�شو.

الصدمات والدموع وحسرة 
ميسي األبرز في مونديال 2014

*وكاالت
ال��ق��دم الأردن���ي���ة ليلة  ع��ا���ش��ت ك���رة 
التي  املواجهة  وقع  على  جميلة،  تاريخية 
منتخب  و�شيفه  الن�شامى  منتخب  جمعت 
الدوحة  اإىل  اجلمعة  غ��ادر  ال��ذي  اإ�شبانيا 
قطر  م��ون��دي��ال  يف  للم�شاركة  ا���ش��ت��ع��دادا 

.2022
وخ�شر منتخب الأردن اأمام اإ�شبانيا 1-3 
اخلمي�س، وهي نتيجة تعد مر�شية ا�شتنادا 

اإىل فارق الإمكانيات.
ومنتخبها  الأردن��ي��ة  ال��ك��رة  وخ��رج��ت 
املواجهة  ه��ذه  من  املكت�شبات  من  بالعديد 
التي مل يكن بالإمكان اإقامتها لول ا�شت�شافة 

قطر للمونديال.

إزالة الرهبة ومراجعة اخليارات
للعبي  مهمة  فر�شة  امل��ب��اراة  �شكلت 
مواجهة  يف  الرهبة  لإزال��ة  الأردن  منتخب 
عرب  اخل���ربة  وك�شب  ال��ك��ب��رية  املنتخبات 

الحتكاك مع جنوم عامليني.
اأمام  مقبول  اأداء  الأردن  منتخب  وقدم 
بغايات  يلعب  اأن��ه  الأخ���ري  وب��دا  اإ�شبانيا، 

لوي�س  املدرب  اأفكار  بع�س  لتطبيق  تكتيكية 
بال�شتحواذ  يتعلق  فيما  خا�شة  اإنريكي، 
التكتل  لفك  امل�شاحات  وخلق  الكرة  على 

الدفاعي.
ال��ع��راق��ي  امل���ب���اراة منحت  ف���اإن  ك��ذل��ك 
فر�شة  الأردن  منتخب  مدرب  حمد  عدنان 
على  وال���وق���وف  ال��لع��ب��ني  لتقييم  مهمة 

م�شتوياتهم، ومراجعة خياراته.
وك�شفت املباراة حلمد اأن مردود اللعب 
املحلي قد يكون اأف�شل اأحيانا من املحرفني 
ال��ذي  التاريخي  ال��ه��دف  بدليل  خارجيا، 
متقنة  متريرة  عرب  وجاء  الن�شامى،  �شجله 
من حمزة الدردور لأحمد �شمري الذي �شجل 

برباعة يف �شباك اإ�شبانيا.
وك���ان ال�����دردور و���ش��م��ري ق��د ���ش��ارك��ا يف 
الدقائق الأخرية من ال�شوط الثاين، وجنحا 

يف اإحداث الفارق.

فوائد مالية
جنح الحتاد الأردين يف ت�شويق املباراة 
امل��درج��ات  ام��ت��لأت  حيث  �شندوقه،  ورف��د 
املنتخب  مل�شاهدة  املتعط�شة  باجلماهري 

التي  التذاكر  اأ�شعار  ارتفاع  رغم  الإ�شباين 
تراوحت بني 20 و135 دينارا.

وا�شتقطب الحتاد الأردين لكرة القدم 
عمان  �شتاد  ح��ول  منتجاتها  لبيع  �شركات 
للحتاد  اإ�شافيا  دخ��ل  �شكل  مما  ال���دويل، 
الذي يعاين بالأ�شل من �شائقة مالية حاله 

حال الأندية املحلية.

صيانة ستاد عمان
ع��ان��ت م��لع��ب ك���رة ال��ق��دم الأردن��ي��ة 
اأر�شياتها،  يف  �شوء  م��ن  احل��ايل  املو�شم  يف 
القائمني  دفعت  اإ�شبانيا  منتخب  وا�شت�شافة 
على امللعب لإعادة �شيانته وتغيري اأر�شيته، 
بحلة  ليظهر  امل��درج��ات،  مقاعد  وتبديل 
يف  ملعب  اأق���دم  ب��اأن��ه  علما  مت���ام،  ج��دي��دة 

الأردن.

توطيد العالقات
بني  العلقة  توطيد  يف  اللقاء  �شاهم 
الحتادين الأردين والإ�شباين لكرة القدم، 
مما �شي�شهم يف تو�شيع رقعة التعاون وتبادل 

اخلربات يف امل�شتقبل القريب.

*وكاالت
حقيقة  مدريد،  ري��ال  لعب  ت�شواميني  اأوريلني  الفرن�شي  ك�شف 
تهرب مواطنه كرمي بنزميا من اللعب مع امللكي، ب�شبب تفكريه يف كاأ�س 

العامل.
وقال ت�شواميني يف ت�شريحات نقلتها �شحيفة ماركا “بنزميا معتاد 
يكن  مل  لأنه  مدريد،  ريال  مع  املا�شية  املباريات  يلعب  مل  النقد،  على 

جاهزا بن�شبة %100«.
واأ�شاف “بنزميا هادئ ويفهم ج�شده جيدا، ويعلم اأنه �شيكون قادرا 

على م�شاعدة الفريق حني يكون جاهزا ب�شكل كامل«.
العامل، واأظهر ذلك بالفعل،  اأف�شل لعب يف  “كرمي بنزميا  وتابع 

ومن دواعي �شروري اأن األعب معه يف نف�س الفريق«.
وعن م�شاركته الأوىل يف كاأ�س العامل، علق “�شتكون بطولة رائعة، 
الكثري  اأمامي  زال  ل  الأمم،  دوري  يف  حالتي  اأف�شل  يف  اأك��ن  مل  رمبا 

للتعلم والتطور«.
ونوه “احتاج اأن اأكون اأكرث ات�شاقا، لي�س لدي م�شكلة يف العراف 

بذلك، اللعب لريال مدريد منحني املزيد من الثقة لكاأ�س العامل«.
ومدربي  م��دري��د،  ري��ال  يف  زملئي  من  الكثري  تعلمت  “لقد  واأمت 

الإيطايل كارلو اأن�شيلوتي”.

تشواميني: بنزيما لم يتهرب 
من مباريات ريال مدريد
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