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جاللته يلتقي ممثلين عن منظمات يهودية دولية وأمريكية 

 الملك: مواصلة األردن بذل الجهود 
لحماية المقدسات بالقدس 

واشنطن 

دعت جاللة امللكة رانيا العبداهلل اإلى تبني ما جت�صده ال�صالة من قيم يف حياتنا 
وعاملنا، واأكدت اأن الدين “لي�س ماأوى لالختباء”، بل “هو ُمنطلقنا للحياة«.

جاء ذلك خالل م�صاركتها بكلمة رئي�صية خالل الغداء الدويل الذي تال اإفطار الدعاء 
بنت  اميان  الأمرية  بح�صور  وا�صنطن،  الأمريكية  العا�صمة  يف   2023 لعام  الوطني 
عبداهلل الثاين. وكان جاللة امللك عبداهلل الثاين، قد األقى خطاباً رئي�صياً يف وقت �صابق 
خالل اإفطار الدعاء الوطني ح�صره �صمو الأمري احل�صني بن عبداهلل الثاين، ويل العهد، 

وقيادات �صيا�صية وفكرية ودينية و�صيوف من 140 دولة.
ويف كلمتها، اأطلقت جاللة امللكة ا�صم الطريق الثالث على نهج العتدال والو�صطية 
التي دعت لتبنيه، وقالت “اأن ال�صالة - وهي املمار�صة اجلوهرية لالإميان – ت�صتطيع 
الثالث  الطريق  هذا  الثالث،  الطريق  �صاأدعوه  اأف�صل...م�صار  م�صار  نحو  ُتر�صدنا  اأن 
لي�س متو�صط نقي�صني، بل ي�صمو على القطبية، ويرفعنا اإلى اأر�صية اأعلى اأقرب ما اأن 

تكون اأر�صية م�صرتكة اأي�صاً«.
وبينت جاللتها “لكي من�صي يف هذا الطريق، علينا اأن ندرك اأن ل اأحد منا على حق 
اأو قابع يف الظلمة، فكٌل منا خليط  اأو �صحية، م�صتنري  اأو على باطل باملطلق، �صرير 

خا�س من هذه احلالت...ل بل واأكرث بكثري من ذلك«.ابع �س2

 القبض على شخصين 
حاوال سلب محل صرافة

 عمان  

األقت الأجهزة الأمنية القب�س على �صخ�صني حاول �صلب حمل �صرافة 
يف حمافظة الزرقاء.

وقال الناطق الإعالمي با�صم مديرية الأمن العام اإّنه ورد بالغ ملديرية 
�صرطة الزرقاء اأم�س مبحاولة �صخ�صني جمهولني �صلب موظفي اأحد حمال 
ال�صرافة يف حمافظة الزرقاء حتت التهديد اإل اأنهما مل يتمكنا من ذلك وقاما 

باإ�صعال النار داخل املحل والفرار من املكان .
اجلرمية  م�صرح  من  املعلومات  وجمع  البالغ  تلقي  وفور  اأّنه  واأ�صاف 
ون�صر  بحوزتهما  التي  واملركبة  ال�صخ�صني  موا�صفات  على  التعميم  جرى 
�لدوريات ونقاط �لغلق يف حميط �ملنطقة. و�أّكد �لناطق �لإعالمي �أّن �إحدى 
اجلرمية،  ارتكاب  من  وجيزة  مّدة  وبعد  متكنت  اجلنائي  البحث  دوريات 
اإيقافها و�صبط ال�صخ�صني امل�صتبه  من م�صاهدة املركبة امل�صبوهة وجرى 
ال�ّصلب.  حماولة  يف  ا�صتخدماه  بال�صتيكي  م�صد�س  بحوزتهما  بط  و�صُ بهما 
اإل  ال�صلب  عملية  لتنفيذ  بال�صرتاك  بالتخطيط  اعرتفا  معهما  وبالتحقيق 
اأنهما مل يتمكنا من �صرقة اأّية مبالغ مالية واأ�صعال النار داخل املحل ولذا 

بالفرار و�صتتم اإحالتهما ملدعي عام حمكمة اأمن الدولة.

  2 مليون م3 مياه دخلت السدود لترفع 
التخزين الكلي الى 87 مليون م3

 عمان 

 قالت وزارة املياه والري ان جمموع كميات املياه الداخلة اإلى جميع 
�صدود اململكة خالل الـ 24�صاعة املا�صية حتى �صباح اليوم اجلمعة بلغت 2 
مليون مرت مكعب. واأو�صحت الوزارة يف بيان اأن تخزين ال�صدود ارتفع اإلى 
87 مليون مرت مكعب بن�صبة تخزين 31 باملئة ، فيما ارتفع الهطول املطري 
ال�صنوي اإلى 53،5 باملئة من املعدل م�صكال ما ن�صبته 67 باملئة من جمموع 

الأمطار الهاطلة العام املا�صي.
وبينت اإن الكميات الداخلة اإلى ال�صدود تركزت يف �صد امللك طالل بواقع 
1،280 مليون مرت مكعب لرتفع تخزينه اإلى 28،7 مليون مرت مكعب بن�صبة 
تخزين 42 باملئة، و�صد الوالة 317 األف مرت مكعب لرتفع تخزينه اإلى 8،5 
مليون مرت مكعب بن�صبة تخزين 34 باملئة، وتوزعت الكمية املتبقية على 
والتنور  املوجب  وهي  اجلنوب  �صدود  يدخل  مل  فيما  ال�صمالية،  ال�صدود 
واللجون والكرك اأي كميات. وحول معدلت الهطول يف املحافظات اأو�صحت 
ملم،   2 مادبا  ملم،   4،3 البلقاء   ، ملم   5،4 بواقع  الأعلى  جاءت  عمان  اأن 
عجلون  ملم،   2 اربد  ملم،   0،9 املفرق  ملم،   2،9 جر�س  ملم،   0،9 الزرقاء 
الطفيلة 0،1 ملم فيما مل ت�صجل معان والعقبة  الكرك 0،7 ملم،  5،1 ملم، 

اأية كميات.

الملكة: الدين ُيرشدنا في حياتنا وهو سبيلنا 
لتحقيق التوازن فيها واالحتفاء بالوسطية

60 ألفا يؤدون صالة الجمعة في المسجد األقصى
عمان 

 اأدى ع�صرات الآلف �صالة اجلمعة يف امل�صجد الأق�صى املبارك، رغم الإجراءات الع�صكرية امل�صددة التي فر�صتها 
�صلطات الحتالل الإ�صرائيلي على اأبواب امل�صجد ومداخل البلدة القدمية يف القد�س املحتلة.

وقدرت دائرة الأوقاف الإ�صالمية يف القد�س، اأن نحو 60 األف م�صل اأدوا �صالة اجلمعة يف رحاب امل�صجد الأق�صى، من 
القد�س، وال�صفة الغربية، وداخل اأرا�صي عام 1948.

واأفادت وكالة الأنباء الفل�صطينية، اأن قوات الحتالل انت�صرت يف �صوارع املدينة وحميط امل�صجد الأق�صى، ومتركزت 
عند بواباته، واأوقفت امل�صلني ودققت يف بطاقاتهم ال�صخ�صية.

عمان 

عاد جاللة امللك عبداهلل الثاين اإلى 
جولة  بعد  اجلمعة،  الوطن،  اأر�ــس 
والوليات  وكندا  قطر  دولــة  �صملت 

املتحدة الأمريكية.
وركــــز جــــدول اأعـــمـــال اجلــولــة 
الثنائية  العالقات  بحث  على  امللكية 
ق�صايا  ــــرز  واأب تــوطــيــدهــا،  و�ــصــبــل 
الق�صية  مقدمتها  ويف  والعامل  الإقليم 
يف  الأو�صاع  وتطورات  الفل�صطينية 

الأرا�صي الفل�صطينية.
وا�ــصــتــهــل جــاللــتــه جــولــتــه من 
مع  لقاء  خاللها  عقد  التي  الــدوحــة، 
اآل  حمد  بن  متيم  ال�صيخ  �صمو  اأخيه 

ثاين اأمري دولة قطر ال�صقيقة.
التقى  اأوتـــــاوا،  العا�صمة  ويف 
جاللة امللك، احلاكم العام لكندا ماري 
�صيمون، واأجرى مباحثات مع رئي�س 

الوزراء الكندي جا�صنت ترودو.
الثالثة  املحطة  وا�صنطن  اأمـــا 
فقد  امللكية،  اجلولة  من  والأخـــرية 
امللك  جــاللــة  بــني  مباحثات  �صهدت 
ــو بــايــدن،  والــرئــيــ�ــس الأمـــريكـــي ج
الإدارة  اأركــان  من  عدد  مع  ولقاءات 

الأمريكية.
لــقــاءات  �صل�صلة  جاللته  وعــقــد 
ب�صقيه  الــكــونــغــر�ــس  قـــيـــادات  مــع 
جلان  من  وعــدد  والــنــواب،  ال�صيوخ 
يهودية  منظمات  وممثلي  املجل�صني، 
اإعالمية  وقيادات  واأمريكية،  دولية 

اأمريكية، كما األقى جاللة امللك الكلمة 
الرئي�صة يف حفل فطور الدعاء الوطني 

الـ 71.
ورافق جاللته يف زيارته للوليات 
العبداهلل،  رانيا  امللكة  جاللة  املتحدة 
عبداهلل  بــن  احل�صني  الأمـــري  و�صمو 

الثاين ويل العهد.
الثاين  عــبــداهلل  امللك  جاللة  اأكــد 
عن  ممثلني  وا�صنطن،  يف  لقائه  خالل 
واأمريكية،  دولية  يهودية  منظمات 
الهادفة  للجهود  املنظمات  اأهمية دعم 
وال�صامل  العادل  ال�صالم  حتقيق  اإلى 

باملنطقة.
ــدد جــاللــتــه عــلــى �ــصــرورة  ــص و�
التهدئة  نحو  الــدفــع  جهود  تكثيف 
الأرا�ـــصـــي  يف  الت�صعيد  وخــفــ�ــس 
اإجــراءات  اأية  واإيقاف  الفل�صطينية، 
زعزعة  �صاأنها  من  اجلانب  اأحــاديــة 
حتقيق  فر�س  وتقوي�س  ال�صتقرار 

ال�صالم.
موا�صلة  اإلى  امللك  جاللة  واأ�صار 
الأردن بذل اجلهود حلماية املقد�صات 
بالقد�س  وامل�صيحية  الإ�ــصــالمــيــة 
الــو�ــصــايــة  منطلق  ــن  م الــ�ــصــريــف، 

الها�صمية عليها.
رئي�س  ــب  ــائ ن ــاء  ــق ــل ال وحــ�ــصــر 
و�صوؤون  اخلارجية  ووزيــر  ــوزراء  ال
ومدير  ال�صفدي،  اأميــن  املغرتبني 
جعفر  الدكتور  امللك،  جاللة  مكتب 
ـــة يف  ـــي حــ�ــصــان، والــ�ــصــفــرية الأردن

وا�صنطن دينا قعوار.

•  تكثي�ف جهود الدف�ع نحو التهدئة وخف�ض التصعيد في األراضي الفلس�طينية

عمان 

العام،  الأمن  مديرية  با�صم  الإعالمي  الناطق  قال 
يف  �صقيقني  مقتل  بق�صية  املُكلف  التحقيق  فريق  اإّن 
عمل  بعد  حتقيقاته  اأنهى  اأّيــام،  قبل  الطفيلة  حمافظة 
البالغ ومتكن من ك�صف  منذ حلظة  متوا�صلني  وجهد 
غمو�س الق�صية والقب�س على مرتكبها و�صبط ال�صالح 

امل�صتخدم .

�صرطة  ملديرية  بــالغ  ورد  فقد  التفا�صيل،  ويف 
ل�صقيقني  جثتني  على  بالعثور  ـــام  اأّي قبل  الطفيلة 
م�صابتني بعيارات نارية يف منطقة خالية من ال�صكان، 
ومت منذ حلظة البالغ ت�صكيل فريق حتقيقي خا�س من 
يف  التحقيق  ملتابعة  الطفيلة  و�صرطة  اجلنائي  البحث 
الق�صية وك�صف مالب�صاتها . واأّكد الناطق الإعالمي، اأّن 
التحقيق  فريق  بذلها  التي  املتوا�صلة  العمل واجلهود 
م�صرح  مــن  املعلومات  وجمع  اجلــرميــة  حلظة  منذ 

الأ�صخا�س  باأحد  ال�صتباه  ح�صر  من  مّكنهم  اجلرمية 
والذي اأُلقي القب�س عليه .

وتابع الناطق الإعالمي، اأنه بالتحقيق مع امل�صتبه 
اإثر خالف  ال�صقيقني  على  النار  اأطلق  باأّنه  اعرتف  به 

حلظي ح�صل بينهم على مواقع الرعي .
وجرى �صبط ال�صالح امل�صتخدم باجلرمية واإحالة 
الق�صية للمدعي العام ملحكمة اجلنايات الكربى والذي 

قرر توقيفه 15 يوًما عن تهمة القتل العمد مكرر.

األمن العام يكشف غموض مقتل 
شقيقين في الطفيلة قبل أّيام
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ضبط 195 شخصا في 
109 قضايا للمخدرات 

في أسبوع
 عمان 

 ا�صتمر العاملون يف اإدارة مكافحة املخدرات 
اأ�صكال  ملالحقة  النوعية  عملياتهم  يف  وبقوة 
وبتوجيهات  كافة،  املخدرة  باملواد  التعامل 

م�صددة من القيادات الأمنية .
الناطق الإعالمي با�صم مديرية الأمن  واأكد 
 26 تاريخ  ومن  الأ�صبوع  هذا  خالل  اأّنه  العام، 
�شباط �جلاري،  من  �لأول  ولغاية  �لثاين  كانون 
وترويج  لالجتار  ق�صايا   109 مع  التعامل  مت 
القب�س خاللها على 195  اأُلقي  املخدرة،  املواد 
ومنهم  املواد،  تلك  ومروجي  جتار  من  �صخ�ًصا 
اأ�صخا�س م�صنفون باخلطرين، وجرت اإحالتهم 

جميًعا ملدعي عام حمكمة اأمن الدولة.
واأو�صح الناطق الإعالمي، اأنه مت خالل تلك 

الق�صايا �صبط 77 كًفا من مادة احل�صي�س
و481727 األف حبة من حبوب الكبتاجون 
كيلو و  املخدرة و1  و1500 حبة من احلبوب 
610 غرام من مادة الكري�صتال و 2 كغم و 500 
غرام من مادة الكوكايني و1 كيلو و 200 غرام 
من بودرة احل�صي�س ال�صناعي و500 غرام من 
ا�صتال  وجمموعة  املخدرة  املاريجوانا  مــادة 
من  وجمموعة  املاريجوانا  مــادة  من  مزروعة 

الأ�صلحة النارية.
ــعــالجــي بــلــغــت عــدد  ــى الــ�ــصــعــيــد ال ــل وع
لإدارة  التابع  املدمنني  عالج  ملركز  الإدخــالت 
مكافحة املخدرات هذا الأ�صبوع 27 حالة ما بني 

دخول ومراجع.
مكافحة  اإدارة  نفذت  ال�صياق،  ذات  ويف 
املــخــدرات مــن خــالل املــحــور الــتــوعــوي 46 
من  عددا  ت�صمن  الأ�صبوع  لهذا  توعويا  ن�صاطا 
املحا�صرات وور�س العمل والندوات بالت�صارك 

مع اجلهات وال�صركاء ذات العالقة .

  مسؤولة أممية: الدين 

العام للمنطقة العربية 
1.5 تريليون دوالر

   نيويورك 

القت�صادية  للجنة  التنفيذية  الأمينة  قالت   
والجتماعية لغربي اآ�صيا )الأ�صكوا(، رول د�صتي، 
 1.5 يبلغ  العربية  املنطقة  يف  الــعــام  الــديــن  اإن 
جبهات  مع  اللجنة  تعمل  حيث  دولر،  تريليون 
املنطقة  يف  املتزايد  العام  الدين  ملعاجلة  متعددة 

العربية وتقل�س احليز املايل.
وجاءت ت�صريحات د�صتي يف كلمة األقتها با�صم 
والجتماعي  القت�صادي  املجل�س  ــام  اأم اللجنة 
املا�صية  الليلة  عقد  الــذي  املتحدة  لالأمم  التابع 
جائحة  من  التعايف  “ت�صريع  �صعار  حتت  اجتماًعا 
امل�صتدامة  التنمية  خلطة  الكامل  والتنفيذ  كورونا 
�صمل  حيث  امل�صتويات”  جميع  على   2030 لعام 
الجتماع على عرو�س تقدميية مميزة ومداخالت 
املجل�س  عمل  على  ال�صوء  ت�صلط  نقا�س  وحلقات 
والثقافية  والجتماعية  القت�صادية  املجالت  يف 
ذات  واملجالت  واحلكمية  وال�صحية  والتعليمية 

ال�صلة من خالل هيئاتها الفرعية املختلفة.

 البنتاغون يتعقب منطاد 
تجسس يحلق عالًيا فوق 

الواليات المتحدة
 واشنطن 

يتعقب  اأنــه  اخلمي�س،  ليل  البنتاغون  اأعلن   
منطاد جت�ص�س دخل املجال اجلوي الأمريكي قبل 
الأمريكية  ال�صتخبارات  تتعقبه  حيث  يومني، 
بح�صب  املتحدة،  الــوليــات  فــوق  عالًيا  ويحلق 

وا�صنطن بو�صت .
ــنت وكبار  ــص ــاع لــويــد اأو� ــدف وبــحــث وزيـــر ال
لكنهم  �ملنطاد،  �إ�شقاط  يف  �لع�شكريني  �مل�شوؤولني 
الكثري  قد يعر�س  ذلك  اأن  املطاف،  نهاية  قرروا يف 
من الأ�صخا�س على الأر�س للخطر، ح�صبما �صرح 

م�صوؤول دفاعي كبري لل�صحافيني.
�صمال  فوق  حّلق  املنطاد  اإن  امل�صوؤول،  وقال 
غرب الوليات املتحدة، حيث توجد قواعد جوية 
حتت  مالجئ  يف  ا�صرتاتيجية  و�صواريخ  ح�صا�صة 
الأر�س، م�صرًيا اإلى اأن قرار البنتاغون كان “عدم 
�صالمة  على  اخلطر  ب�صبب  عملي  اإجـــراء  اتخاذ 
اأي  جــراء  من  واأمنهم،  ــس  الأر� على  الأ�صخا�س 

حطام حمتمل«.
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النائب المساعيد يؤكد أهمية تعزيز 
العمل البرلماني العربي المشترك

الملكة: الدين ُيرشدنا في حياتنا وهو سبيلنا 
لتحقيق التوازن فيها واالحتفاء بالوسطية

واشنطن 

دعت جاللة امللكة رانيا العبداهلل اإلى تبني ما جت�صده 
ال�صالة من قيم يف حياتنا وعاملنا، واأكدت اأن الدين »لي�س 

ماأوى لالختباء«، بل »هو ُمنطلقنا للحياة«.
جاء ذلك خالل م�صاركتها بكلمة رئي�صية خالل الغداء 
يف   2023 لعام  الوطني  الدعاء  اإفطار  تال  الذي  الدويل 
اميان  الأمرية  بح�صور  وا�صنطن،  الأمريكية  العا�صمة 

بنت عبداهلل الثاين.
خطاباً  األقى  قد  الــثــاين،  عبداهلل  امللك  جاللة  وكــان 
الوطني  الــدعــاء  اإفــطــار  خــالل  �صابق  وقــت  يف  رئي�صياً 
ح�صره �صمو الأمري احل�صني بن عبداهلل الثاين، ويل العهد، 
 140 من  و�صيوف  ودينية  وفكرية  �صيا�صية  وقيادات 

دولة.
ويف كلمتها، اأطلقت جاللة امللكة ا�صم الطريق الثالث 
لتبنيه، وقالت  التي دعت  على نهج العتدال والو�صطية 
 – لالإميان  اجلوهرية  املمار�صة  وهي   - ال�صالة  “اأن 
�صاأدعوه  اأف�صل...م�صار  م�صار  نحو  ُتر�صدنا  اأن  ت�صتطيع 
متو�صط  لي�س  الثالث  الطريق  هــذا  الثالث،  الطريق 
اأر�صية  اإلى  ويرفعنا  القطبية،  على  ي�صمو  بل  نقي�صني، 

اأعلى اأقرب ما اأن تكون اأر�صية م�صرتكة اأي�صاً«.
وبينت جاللتها “لكي من�صي يف هذا الطريق، علينا اأن 
ندرك اأن ل اأحد منا على حق اأو على باطل باملطلق، �صرير 
خليط  منا  فكٌل  الظلمة،  يف  قابع  اأو  م�صتنري  �صحية،  اأو 

خا�س من هذه احلالت...ل بل واأكرث بكثري من ذلك«.
بال�صرورة  يعني  ل  اأحــدنــا  يربح  “اأن  واأ�صافت 
يعني  ل  �صواب  على  وكونك  اآخــر،  �صخ�س  خ�صارة 
وجهات  لتعدد  اأحوجنا  – فما  خمطئ  الآخر  الطرف  اأن 

النظر، حتى نرى �صورة متعددة الأبعاد«.
النحياز  وعدم  التفكر  �صرورة  اإلى  جاللتها  ونبهت 
منا  يتطلب  الأعلى،  الأ�صوات  اأ�صحاب  اتباع  من  “بدًل 
احلقيقة  بني  للتمييز  والتمعن  التوقف  الثالث  الطريق 
بالغ�صب...  املدفوعة  ال�صيا�صات  والــراأي...ورفــ�ــس 

ومقاومة التعميمات وال�صور النمطية«.
واأ�صارت اإلى تعاليم ديننا التي حتث با�صتمرار على 
الهداية،” يف ديني، ن�صاأل اهلل العلي القدير با�صتمرار اأن 
�صلواتهم  ويف  فيومياً  �مل�شتقيم”،  “�ل�شر�ط  اإلى  يهدينا 
اأكرث  ال�صحيح  للطريق  ير�صدهم  اأن  اهلل  امل�صلمون  ي�صاأل 
امل�صتمرة  بحاجتنا  اإقـــرار  اإل  ذلــك  ومــا  مــرة،   17 من 

للهداية«.
واأ�صافت “�صواء ُكنا م�صلمني اأو م�صيحيني اأو يهود، 

اأو اأياً كانت هويتنا، فالدين ل يقت�صر فقط على من نكون، 
فهو ما نفعل - وكيف نفعله اأي�صاً«.

عقائد  من  نحمل  عما  النظر  “بغ�س  جاللتها  وقالت 
ال�صتقطاب  اأن  جميعاً،  التفاق  باإمكاننا  وخلفيات، 

اأ�صحى معلماً رئي�صياً من معامل حا�صرنا«.
وقالت “ يف هذه البيئة من ال�صتقطاب، باتت الغالبية 
اأو  الي�صار  �ــصــواه:  دون  لقطب  النحياز  على  جمــربة 
اليمني، مع اأو �صد، الثناء اأو الإق�صاء، وبدًل من حتفيز 
امل�صاركة ال�صيا�صية الفاعلة، اأُجربت الأغلبية على اتخاذ 

قرارات خاطئة«.
واأكدت جاللتها “الطريق الثالث، هو الطريق الوحيد 
ا�صتقطاب  اأو  انحياز  دون  معاً  فيه  ال�صري  ميكننا  الذي 
لكن  نراه على خريطة،  لن  �صلبية م�صبقة،  انطباعات  اأو 
من  اإليها  �صنحتاج  مواقف  جت�صيد  على  ُتعودنا  ال�صالة 
ا�صتعداد  على  كنا  واإذا  �صياغته-  اأو   – اإيجاده  اأجــل 
امل�صي  ا�صتطعنا معاً  التالية،  املبادئ  اأو  املواقف  لتبني 

يف طريقنا الثالث«.
واأ�صارت جاللتها، اأن “املبداأ الأول هو التوا�صع، يف 

ومرات  �صباح  فكل  لذا  ن�صجد،  ن�صلي،  عندما  الإ�صالم، 
الأر�ــس،  على  جبهاتنا  ون�صع  جنثو  النهار  خالل  عدة 
نتقبل �صعف  اأنف�صنا، ندرك �صاآلة حجمنا.  عندما نحني 
قوتنا وق�صور وجهة نظرنا. وعندما نرى اأنف�صنا ب�صورة 

اأو�صح، نتمكن من روؤية الآخرين بو�صوح اأكرب اأي�صاً«.
“يف  الوحدة:  هو  الثاين  املبداأ  اإن  جاللتها،  وقالت 
عام  كل  مكة  اإلــى  م�صلم  مليوين  من  اأكــرث  يتجه  احلــج، 
ليطوفوا حول الكعبة �صبع مرات، يف اأكرب جتمع �صنوي 
كدوامة  املنظر  يبدو  الأعــلــى،  مــن  الــعــامل،  يف  للب�صر 
قربت  واإن  فيه،  ممتزج  اآخــر  لون  كل  مع  البيا�س،  من 
اأقوياء  واأغنياء،  فقراء   - امل�صلني  �صرتى  ال�صورة، 
...جميعهم  وم�صت�صعفني-  ال�صاأن  رفيعي  و�صعفاء، 

ي�صريون متكاتفني، مت�صاويني اأمام اهلل«.
حول  الرحلة  بهذه  اأقـــوم  مــرة  كــل  “يف  واأ�ــصــافــت 
الكعبة – الرحلة ذاتها التي قام بها قبلي عدد ل يح�صى 
ل  عدد  بها  �صيقوم  التي  الرحلة  تلك  وهي  احلجاج،  من 
اأبكي واأنا  – اأجد نف�صي  يح�صى من احلجاج من بعدي 
مني  اأكرب  اأمر  من  جزء  لكوين  امل�صاعر  اأطوف...تغلبني 

بكثري«.
القراآن  يعلمنا  الت�صابه،  تعني  ل  “الوحدة  وقالت 
الكرمي اأننا ُخلقنا من ذكر واأنثى و�صعوب وقبائل خمتلفة 
العالقات،  بناء  ــل  اأج مــن  الخــتــالف  نعم،  لنتعارف، 
متكننا  التي  هي  الوحدة  التعاون.  اأجــل  من  والتنوع 
الأمان...  الأمور:  لذات  ن�صعى  جميعاً  اأننا  الإدراك  من 

النتماء... وم�صتقبل لأطفالنا«.
فعل  يف  متاأ�صال  جنده  الذي  الأمل  تبني  اإلى  ودعت 
فر�صة  يحمل  جديد  فجر  كل  “اأن  اف�صل،  لعامل  ال�صالة 

لتحقيق ذلك«.
وقالت جاللتها “يف نهاية الطريق التوا�صع والوحدة 
الطريق  ذلك  لإيجاد  �صبيلنا  بل  وجهتنا،  لي�صوا  والأمل 
تبقى  لكن  الطريق.  عن  �صنحيد  �صك:  وبــدون  الثالث، 

الفر�صة اأمامنا للعودة«.
ن�شاط  هو  �لوطني،  �لدعاء  �إفطار  �أن  �إل��ى  وي�شار 
�صنوي يح�صره عدد من ال�صخ�صيات الدينية وال�صيا�صية 
من الوليات املتحدة الأمريكية والعامل، ويتبع الإفطار 
الرئي�صي حفل غداء لتكرمي اأع�صاء من ال�صلك الدبلوما�صي 
الأمريكي ويح�صره �صفراء يف الوليات املتحدة وممثلني 

عن الأمم املتحدة وعدد من ال�صيوف من العامل.
عبداهلل  امللك  جاللة  الأ�صبوع،  هذا  جاللتها  ورافقت 
الثاين، وويل العهد �صمو الأمري احل�صني يف زيارة عمل اإلى 

الوليات املتحدة.

عمان 

امل�صاعيد،  ذياب  النواب  جمل�س  رئي�س  م�صاعد  اأكد 
مبا  اأطره  وتوحيد  العربي  الربملاين  العمل  تعزيز  اأهمية 

ا الق�صية الفل�صطينية. يخدم الق�صايا امل�صرتكة خ�صو�صً
جتاه  اجلهود  توحيد  اإلــى  العربية  الربملانات  ودعــا 
�صيغة بناءة تكفل خاللها النهو�س بواقع الدول العربية 

يف خمتلف املجالت وكل الأ�صعدة.
جاء ذلك لدى لقائه رئي�صة جلنة اخلارجية يف جمل�س 
املغربي  الربملان  بــدار  عيدا  بو  نادية  املغربي  النواب 

اجلمعة.
ي�صم  برملانًيا  وفــًدا  يراأ�س  الــذي  امل�صاعيد،  واأ�صار 
ال�صالم  وعبد  الفايز،  وب�صام  �صرمي،  ميادة  الــنــواب: 
اخل�صري، ونواف اخلوالدة، وعمر الزيود، و�صليمان اأبو 
البلدين  التي جتمع  املميزة  العالقات  اإلى طبيعة  يحيى، 

ال�صقيقني واأر�صى دعائمها قيادتا البلدين.
العالية  القيمة  تعزيز  �ــصــرورة  امل�صاعيد،  واأكـــد 

الإ�صالمية وامل�صيحية  املقد�صات  الها�صمية على  للو�صاية 
يف القد�س ودورها يف املحافظة على هوية املدينة املقد�صة 

من خطر التهويد.
كما اأ�صار اإلى دور الأردن جتاه الالجئني، وما متخ�س 
جراء  الأردن  على  �صلًبا  انعك�صت  تبعات  من  ذلــك  عن 

اإمكاناته القت�صادية املتوا�صعة.
ـــروؤى  ال تــوحــيــد  �ــصــرورة  عــلــى  امل�صاعيد  ــدد  ــص و�
الدعم  لتوفري  الدويل  املجتمع  على  ال�صغط  يف  الربملانية 
جتاه  الإن�صاين،  بدوره  ال�صتمرار  لالأردن  ليت�صنى  الالزم 

الالجئني.
الأردن  اجنزها  التي  الإ�صالح  مب�صرية  يتعلق  وفيما 
اأن  اإلى  النيابي  الوفد  اأ�صار  امللكية،  الــروؤى  مع  بات�صاق 
الأردن كان ال�صباق بتعزيز م�صريته الدميقراطية القائمة 
احرتام  على  يقوم  �صليم  ب�صكل  ال�صيا�صية  امل�صاركة  على 

الراأي و الراأي الآخر .
واأ�صاف، اأن م�صرية الإ�صالح ال�صيا�صي التي اجنزها 
الأردن �صكلت بو�صلة عمل حقيقية جاءت م�صتندة لقناعة 

وطنية داخلية باأن الإ�صالح ال�صيا�صي والقت�صادي، هو 
خيار اأردين بحت وطريق جتاه حتقيق التنمية ال�صاملة.

اأ�صاد الوفد النيابي بطبيعة العالقات التي جتمع  كما 
للدبلوما�صية  القيمة  موؤكًدا  ال�صقيق،  باملغرب  الأردن 
املواقف جتاه عديد من  توحيد  �صاأنها  من  التي  الربملانية 

الق�صايا ذات الهتمام امل�صرتك.
الدينية  ال�صياحة  مبجالت  التعاون  اأهمية  اإلى  ولفت 
و  الربملانية،  الدبلوما�صية  بواقع  والنهو�س  والعالجية 
احلياة  بواقع  املتعلقة  �صيما  اخلــربات  تبادل  �صرورة 

احلزبية.
من جهتها، اأ�صادت بو عيدا بعمق العالقات التي جتمع 
مع  من�صجًما  جاء  متيزها  اإن  وقالت،  ال�صقيقني،  البلدين 

روؤى قيادتي البلدين ال�صقيقني.
املجل�صني  كال  جتمع  التي  املواقف  ان�صجام  واأكــدت 
ال�صعب  مع  بالوقوف  يتعلق  فيما  ا  خ�صو�صً ال�صقيقني 
للو�صاية  املطلق  وبالدعم  العادلة  بق�صيته  الفل�صطيني 
الها�صمية على املقد�صات الإ�صالمية وامل�صيحية يف القد�س.

عمان 

اإن عيد ميالد  قال رئي�س جمل�س النواب اأحمد ال�صفدي، 
وموا�صلة  لالإجناز  دافــع  هو  الثاين،  اهلل  عبد  امللك  جاللة 
قدماً  وامل�صي  العزيز،  �صعبنا  اأبناء  وخدمة  التنمية  م�صرية 
يف امل�صروع الوطني الذي اأراده �صيد البالد يف فاحتة املئوية 
الأمن  يف  ــوذج  الأمن الدولة  الأردن  ليبقى  للدولة،  الثانية 

وال�صتقرار والتحديث والثبات.
اأقامته  الذي  ال�صفدي جاء لدى رعايته الحتفال  حديث 
بني �صخر مبنا�صبة عيد  ع�صائر اجلبور يف م�صارب ع�صائر 
الأول  النائب  بح�صور  الثاين،  اهلل  عبد  امللك  جاللة  ميالد 
والنائب  اخلاليلة،  اأحمد  الدكتور  النواب  جمل�س  لرئي�س 
الثاين للرئي�س الدكتور ن�صار احلي�صة، والنواب الدكتور منر 
ال�صليحات وامغري الهمالن واملهند�صة عبري اجلبور، وفليحة 

ال�صبيتان.
الغاية  هذه  من  النطالق  جميعاً  علينا  ال�صفدي،  وقال 
امللكية ال�صامية والتي يوجه دوماً جاللته اأن يكون الحتفال 
بعيد ميالده بالعطاء وموا�صلة م�صرية البناء الوطني وذلك 

اإمياناً منه باأن امليدان وحده هو ال�صبيل نحو الإجناز.
يف  حتملون  “اأنتم  احل�صور  خماطباً  ال�صفدي  واأ�صاف 
البالد  ب�صيد  وفخر  حمبة  من  الأردنيون  يحملُه  ما  القلوب، 
الزعيم  املعظم،  احل�صني  ابــن  الثاين  اهلل  عبد  امللك  جاللة 

ال�صلب ال�صجاع املقدام«.
اجلزائر،  من  اأيــام  ثالثة  منذ  عدت  لقد  ال�صفدي،  وقال 

والفداء  وال�صهداء  البطولة  اأر�ــس  من  هناك،  من  ومل�صت 
الثاين،  اهلل  عبد  امللك  جلاللة  باملحبة،  مليئة  �صادقة  م�صاعر 
ولالأردن وفل�صطني، وقد عدنا وبحمد اهلل ومعنا دعم )54( 
برملاناً اإ�صالمياً للو�صاية الها�صمية على املقد�صات الإ�صالمية 

وامل�صيحية يف القد�س ال�صريف.
واأ�صار اإلى اأن هذا امللف الذي يحمله جاللة امللك بثبات 
هي  الفل�صطينية  فالق�صية  اأولوياته  راأ�س  على  بقي  وقوة، 
فال  موت،  اأو  حياة  م�صاألة  لنا  بالن�صبة  والقد�س  ق�صيتنا، 

تفريط ول م�صاومة على اأر�س الأنبياء وال�صهداء.
والقد�س  الفل�صطينية  الق�صية  اأن  على  ال�صفدي  و�صدد 
املتحدة  للوليات  زيارته  يف  امللك  جاللة  اأجندة  تت�صدر 

م�صاربكم  ومــن  الــنــواب،  “جمل�س  اأن  مــوؤكــدًا  الأمريكية، 
خلف  ثابتاً  �صفاً  يقف  العظيم،  �صعبنا  �صمائر  ومن  الكرمية 
الراأي  �صاحب  فهو  املحافل  كل  يف  به  ويفاخر  البالد،  �صيد 
الأزمــات  ملختلف  خمرجاً  احلــوار  يف  دومــاً  ويــرى  ال�صديد، 
الأ�صرة  وتقدير  ثقة  حمط  الــدوام،  على  و�صيبقى  كان  ولذا 

الدولية«.
بني  قبيلة  با�صم  كلمة  ال�صبيتان  فليحة  النائب  واألقت 
واأع�صاء  برئي�س  خاللها  رحبت  اجلبور  وع�صائر  �صخر، 
امللك  جاللة  مواقف  خلف  الوقوف  موؤكدة  النواب،  جمل�س 
الق�صية  راأ�صها  وعلى  العادلة  الأمــة  ق�صايا  عن  الدفاع  يف 

الفل�صطينية.

رئيس مجلس النواب يرعى احتفاالت 
عشائر الجبور بعيد ميالد الملك

 جامعة األميرة سمية تحصد المركز الثاني 
ببطولة آسيا الثانية للمناظرات باللغة العربية

 عمان 

للتكنولوجيا،  �صمية  الأمرية  جامعة  يف  والفكر  املناظرات  نادي  فاز   
باملركز الثاين ببطولة اآ�صيا الثانية للمناظرات باللغة العربية التي اأقيمت 
يف م�صقط عا�صمة �صلطنة ٌعمان بتنظيم من مركز مناظرات قطر، مب�صاركة 

�صاحب ال�صمو ال�صيد فهر بن فاتك اآل �صعيد. برعاية  فريقاً،   42
وتناظرت الفرق العربية للناطقني بغريها، والفرق الناطقة بالعربية 
�صمية  الأمــرية  جامعة  فريق  جمع  الذي  للنهائي  للتاأهل  جولت  �صمن 
تاأهلها  بعد   ، قطر   - اأم  اأند  اإي  تك�صا�س  جامعة  فريق  اأمام  للتكنولوجيا 

لدور النهائي بفوزها على فريق جامعة كارنيجي ميلون- قطر.
و�صم الفريق الفائز، الطلبة: )حمزة داوود، هند نا�صر، رول الأحمد، 
و�صنا مراد(، كما ح�صلت الطالبة رول الأحمد على اأف�صل �صاد�س متحدث 
يف البطولة. وهناأت رئي�صة اجلامعة الدكتورة وجدان اأبو الهيجاء، بح�صب 
بيان �صحفي اليوم اخلمي�س للجامعة، الفريق الفائز على هذا الفوز املميز 

�صمن مناف�صات تعترب الأقوى من نوعها يف فن املناظرة باللغة العربية.
كما اأثنت الدكتورة اأبو الهيجاء، على متيز طلبة اجلامعة والعتزاز 
والأن�صطة  العلمية  الأ�صعدة  كافة  على  حققوها  التي  الإجنــازات  بكل 
الالمنهجية، يف خمتلف املحافل املحلية والدولية، ما يعزز حر�س اجلامعة 
على دعم الأندية الطالبية يف اجلامعة، التي ت�صهم ب�صقل مهارات الطلبة 
ال�صركاء يف  ليكونوا  الريادة  املعرفية، وت�صجيعهم على  اآفاقهم  وتو�صيع 
�صنع القرار . من جانبه، اأ�صاد عميد �صوؤون الطلبة الدكتور رامي �صامل، 
و�لن�شاط  �لطالبية  �لأندية  مكتب  وم�شوؤولة  �لنادي،  �أع�شاء  بالطلبة 
الثقايف منار ال�صريدة، وكل من كان له دور يف حتقيق هذا الإجناز يف هذا 
يف  والفكر  املناظرات  نادي  اأن  بالذكر،  وجدير  املتميز.  التعليمي  ال�صرح 
اجلامعة تاأ�ص�س عام 2016 باجتماع هيئة تاأ�صي�صية تكونت من 40 طالًبا 
وطالبة من خمتلف التخ�ص�صات اجلامعية لت�صكل من�صة �صبابية اأردنية 
تعنى ب�صناعة ال�صباب الأردين الواعي املتمكن من خالل طيف وا�صع من 
الأن�صطة والفعاليات املتخ�ص�صة، بهدف بناء الفكر ال�صليم والتدريب على 
معايري املناظرة. وكان نادي الفكر واملناظرات يف اجلامعة، قد توج بطاًل 
للبطولة الآ�صيوية الأولى للمناظرات باللغة العربية يف العام2019، التي 
الإ�صالمية  اجلامعة  من  بتنظيم  كوالملبور  املاليزية  العا�صمة  يف  اأقيمت 

العاملية املاليزية، ومب�صاركة 100 مت�صابق ميثلون 20 جامعة عاملية.

وزير الطاقة يلتقي الحكام 
اإلداريين بوزارة الداخلية

 عمان 

الطاقة  وزير  خالله  حتدث  حوارياً،  لقاء  الداخلية،  وزارة  نظمت   
الداخلية  وزير  بح�صور  اخلراب�صة،  �صالح  الدكتور  املعدنية  والــرثوة 

مازن الفرايه، عن اأبرز حتديات ملف الطاقة.
واأ�صاف اخلراب�صة، خالل اللقاء الذي عقد يف مركز املوؤمترات بوزارة 
روؤية  ميتلك  الطاقة  قطاع  اأن  الإداريـــني،  احلكام  بح�صور  الداخلية، 
كبريًا  حتدياً  ت�صكل  التي  القطاعات  من  باعتباره  وا�صحة  وا�صرتاتيجية 
رئي�صية،  حماور   3 عن  حتدث  كما  الوطني.  واقت�صاده  لالأردن  بالن�صبة 
اأن  اإلــى  م�صريًا  املعدنية،  والــرثوة  النفطية  وامل�صتقات  الكهرباء  وهي 
توليد  خدمات  تقدمي  يف  العامل  حول  املتميزة  الــدول  من  يعترب  الأردن 
اخلراب�صة  قّدم  النفطية،  امل�صتقات  وحول  الكهربائي.  التيار  واإي�صال 
�صرحاً عن املخزون الإ�صرتاتيجي، اإ�صافة اإلى معادلة ت�صعرية امل�صتقات 
اإلى  داعياً  احلكومة،  قبل  من  نظام  مبوجب  اإقراراها  مت  والتي  النفطية، 
الأردن  امتالك  عن  مب�صرة  درا�صات  هناك  اأن  واأكــد  ال�صتهالك.  تر�صيد 
التفاهم  مذكرات  من  عدد  توقيع  مت  حيث  املعدنية،  الرثوات  من  للعديد 
مع �صركات عاملية متخ�ص�صة يف هذا املجال. وبني اخلراب�صة اأن الوزارة 
لديها خطة عمل وا�صحة لزيادة كميات الإنتاج من الغاز الطبيعي والنفط 
الرثوات  هذه  فيها  توجد  التي  للمناطق  متقدمة  علمية  درا�صات  �صمن 
من  فيها.  العمل  فر�س  وتوفري  امل�صتدامة  التنمية  يحقق  ومبا  املعدنية 
الإداريني من  اأن ميّكن احلكام  اللقاء  هذا  �صاأن  اأن من  الفرايه  اأكد  جهته 
نقل الروؤى احلكومية اإلى املواطنني يف �صوء تاأكيدات جاللة امللك عبداهلل 
وتاأكيد  الواقع  ب�صورة  وو�صعهم  املواطنني  مكا�صفة  ب�صرورة  الثاين، 
دور احلكام الإداريني التنموي، خا�صة واأنهم املعنيون بالدرجة الأولى 

بالتوا�صل اليومي مع �صرائح املجتمع كافة يف حمافظاتهم.

الحنيفات: غرفة متابعة مركزية في 
الظليل للتعامل مع الحمى القالعية

 عمان 

 قال وزير الزراعة، املهند�س خالد احلنيفات، اإنه �صيتم تو�صيع عمل 
القالعية،  احلمى  مع  للتعامل  الظليل  منطقة  يف  املركزية  املتابعة  غرفة 
وبالتن�صيق مع جمعيات الأبقار. جاء ذلك خالل اجتماع عقد مع جمعية 
ائتالف مربي الأبقار وجمعية مربي الأبقار، وا�صتاذ علم املناعة يف كلية 
خليفة،  حممد  الدكتور  والتكنولوجيا  العلوم  بجامعة  البيطري  الطب 

والكوادر املتخ�ص�صة يف قطاع الرثوة احليوانية بالوزارة.
وجرى خالل الجتماع، و�صع عدد من التو�صيات �صملت منع دخول 
الإ�صابة  مناطق  حل�صر  وذلك  الظليل،  منطقة  من  احليوانات  وخروج 
اأ�صرار  حل�صر  متخ�ص�صة  جلنة  وت�صكيل  املر�س،  نقل  منابع  وجتفيف 
املزارعني بالتن�صيق مع اجلمعيات وال�صتمرار يف تزويد اجلمعيات مبواد 
لتقليل  �صاخن  خط  واإطالق  الغذائية،  واملكمالت  والفيتامينات  التعقيم 
الإ�صابات  عن  املعلومات  ان�صياب  وت�صهيل  واحد  م�صدر  من  املعلومات 

وتوعية املزارعني باأهمية اإعطاء اجلرعة املعززة للمزارع غري امل�صابة.
�صمال  دول  من  كبري  عدد  يف  م�صتوطن  املر�س  اأن  احلنيفات  واأكــد 
وو�صط واأفريقيا مرورا بال�صرق الأو�صط و�صول اإلى الهند، وهو غري معد 
لالإن�صان ول ينتقل باأي و�صيلة، اإ�صافة اإلى ماأمونية منتجات احليوانات 
التي  الوطنية  التح�صني  حملة  اإلى  واأ�صار  وحلوم.  حليب  من  امل�صابة 
الأغنام  من  راأ�ــس  مليون   3.6 اإلــى  ي�صل  ما  وغطت  ــوزارة  ال بها  قامت 
املقبل،  ني�صان  يف  اللقاح  من  ثانية  جرعة  اإعطاء  نحو  وامل�صي  والأبقار 
وا�صتمرار  احليوان  ل�صحة  العاملية  املنظمة  تو�صيات  ح�صب  وذلــك 
الوزارة يف العمل على تنظيم القطاع. من جانبه، بني رئي�س جمعية مربي 
جميع  حول  ــوزارة  ال مع  �صتن�صق  اجلمعيات  اأن  غباين،  علي  الأبقار، 
التفا�صيل وال�صراكة يف تنفيذ تو�صيات الجتماع، مثمنا تعاون ومتابعة 
الوزارة التي و�صلت اإلى تنفيذ خمرجات الجتماع والتن�صيق امليداين من 

خالل غرفة املتابعة املركزية.

فلسطين النيابية 
تؤكد عمق العالقات 

األردنية الكويتية
 عمان 

العالقات  عمق  النيابية  فل�صطني  جلنة  اأكـــدت   
الأخوية الرا�صخة بني الأردن والكويت واحلر�س على 
التن�صيق  �صرورة  عن  ف�صال  عليها،  والبناء  توطيدها 
احلق  لإعادة  العدالة  اإحقاق  ب�صاأن  �صيما  والت�صاور، 

ال�صرعي لل�صعب الفل�صطيني.
الكويت  دولة  �صفري  لقائها  خالل  اللجنة،  واأ�صادت 
ال�صفارة  مقر  يف  الديحاين،  رحيم  عزيز  اململكة  لدى 
حتى  العالقات  اإليه  و�صلت  الذي  املتقدم  بامل�صتوى 
العربية   – العربية  العالقات  يف  اأمنوذجاً  متثل  باتت 
بف�صل قيادتي البلدين وحكمة جاللة امللك عبد اهلل الثاين 

واأخيه �صمو الأمري نواف الأحمد ال�صباح.
واأكــــد رئــيــ�ــس الــلــجــنــة، الــنــائــب الــدكــتــور فايز 
ب�صبو�س، اأن “فل�صطني النيابية” ت�صتند، يف جهودها 
اإلى  الفل�صطيني،  لل�صعب  العدالة  حتقيق  اإلى  الرامية 
والثابتة  احلازمة  الثاين  اهلل  عبد  امللك  جاللة  مواقف 

ل�صالح مركزية الق�صية الفل�صطينية.
املقد�صات  على  الها�صمية  الو�صاية  اأن  اأكــد  كما 
�صمام  تعد  ال�صريف  القد�س  يف  وامل�صيحية  الإ�صالمية 
للمدينة  العربية  والهوية  الدينية  للمقد�صات  اأمــان 
لهذه  ال�صيا�صية  الأبــعــاد  اأهمية  اإلــى  لفتاً  املقد�صة، 

الو�صاية.
واأ�صار ب�صبو�س اإلى �صرورة ت�صليط ال�صوء على 
البعد ال�صيا�صي يف هذه املرحلة لأننا يف اللجنة ب�صدد 
اإطالق مبادرة لدعم البعد ال�صيا�صي للو�صاية الها�صمية 
واإ�صناد جهود جاللة امللك يف الدفاع عن حقوق ال�صعب 

الفل�صطيني يف جميع املحافل الر�صمية والدولية.
وثّمن ب�صبو�س مواقف الكويت امل�صرفة والداعمة 
وجدان  يف  “لكم  قائاًل:  الفل�صطينية،  وللق�صية  لالأردن 
حتفزنا  وب�صمات  اآثار  والفل�صطيني  الأردين  ال�صعبني 
لال�صتفادة من خربتكم وعمق قدرتكم ال�صت�صرافية يف 

ا�صناد مبادرتنا«.
وبني ب�صبو�س اأن الو�صع احلايل والذي يجري على 
الأرا�صي الفل�صطينية يف ظل حكومة اليمني الإ�صرائيلي 
املتطرفة ل تهدد الواقع الفل�صطيني فح�صب، واإمنا تهدد 
لإعادة  اجلهود  بذل  يتطلب  مما  ككل  العربي  الوجود 
عن  واأعــرب  كلمتهم.  وتوحيد  العربي  ال�صف  تنظيم 
للدميقراطية  والنموذجي  املتقدم  بامل�صتوى  اعتزازه 
العربي  الوطن  كل  ويف  اآ�صيا  غرب  منطقة  يف  الكويتية 
الدائمة  احلا�صنة  هي  الدميقراطية  تلك  اأن  مــوؤكــدًا 
لعدالة الق�صايا العربية وال�صند احلقيقي لها. واأ�صار، 
املتمثلة  الكويتية  القيادة  حكمة  اإلــى  ال�صياق،  بهذا 
ال�صباح  اجلابر  الأحمد  نواف  ال�صيخ  �صمو  باأمريها 
ال�صيخ م�صعل الأحمد. من جهتهما،  الأمني  وويل عهده 
�صرورة  القالب  و�صليمان  الهمالن  امغري  النائبان  اأكد 
ال�صعب  ينال  حتى  الها�صمية،  القيادة  خلف  الوقوف 
امل�صتقلة  دولته  باإقامة  امل�صروعة  حقوقه  الفل�صطيني 
على ترابه الوطني، معربني عن �صكرهما للكويت قيادة 
الق�صايا  جتاه  الثابتة  مواقفهم  على  و�صعباً  وحكومة 

العربية ل�صيما الق�صية الفل�صطينية.
نوؤكد  الكويت  يف  “اأننا  الــديــحــاين:  قــال  بـــدوره، 
الق�صية  حيال  والرا�صخة  الثابتة  الأردن  مواقف  على 
�صتبقى  الفل�صطينية  الق�صية  اأن  م�صيفا  الفل�صطينية، 
من ثوابت دولة الكويت، و�صتبقى يف قلب جميع الدول 

العربية«.
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مفاجاأة.. الكافيني قد ي�ؤثر اإيجابًا على الريا�ضة
ك�سفت مر�جعة لبحوث �سابقة �أن 
تناول �لكافيني قبل ممار�سة �لتمارين 
جمموعة  �أد�ء  يح�سن  قد  �لريا�سية 

و��سعة من �لتدريبات.
وكتب �لباحثون يف دورية )�لطب 
�لكافيني  �أن  �لربيطانية  �لريا�سي( 
تعزيز  �خل�سو�ص  وجه  على  ميكنه 

�ل�سرعة و�لطاقة و�لقوة و�لتحمل.
�لبحث  فريق  قائد  قال  من جهته، 
ملبورن  يف  فيكتوريا  ج��ام��ع��ة  م��ن 
ب��اأ���س��ر�ل��ي��ا، ج���وزو ج��رج��ي��ك، �إن 
�لكافيني  �لتي حتتوي على  "�ملكمالت 
�لريا�سيني. وك�سفت  بني  �سائعة جدً� 
نحو  �أن   2011 لعام  ترجع  در����س��ة 

ريا�سيني  ب���ول  ع��ي��ن��ات  م��ن   %75
يحتوي  �لأوملبية  �لألعاب  يف  �ساركو� 
على م�ستويات مرتفعة من �لكافيني".

�لكافيني  ُرف����ع   ،2004 وع����ام 
ملكافحة  �لعاملية  �لوكالة  قائمة  من 
تناولها  حمظور  ك��م��ادة  �ملن�سطات 
جرجيك  �مل��ن��اف�����س��ات.وذك��ر  خ���الل 

"منذ  �لإل��ك��روين:  بالربيد  ل��روي��رز 
بني  �لكافيني  تناول  ز�د  �حل��ني  ذل��ك 
على  موؤ�سر�ت  توجد  ول  �لريا�سيني 
جرجيك  �أج��رى  ذلك".كما  �نح�سار 
لنتائج  �ساملة  م��ر�ج��ع��ة  وزم����الوؤه 
مر�جعات �سابقة حللت عدة در��سات 

تتعلق بالكافيني و�لأد�ء �لريا�سي.

قدرة  عزز  �لكافيني  �أن  و�كت�سفو� 
و�أد�ء  �لتحمل وقوتها  �لع�سالت على 

�لقفز و�سرعة �أد�ء �لتمارين.
"كقاعدة عامة  و�أ�ساف جرجيك: 
قبل  �لقهوة  من  كوبني  لتناول  يكون 
نحو 60 دقيقة من بدء �لتمرين تاأثري 

قوي لدى معظم �لأفر�د".

!D احذروا من الإفراط بتناول فيتامني
 D فيتامني  �أن  �مل��ع��روف  م��ن 
�سروري جد� ب�سب �أهميته بالن�سبة 
ل���ت���و�زن �جل�����س��م و�حل���ف���اظ على 
منه  �لإف���ر�ط  �أن  �إل  خ�سائ�سه، 

يوؤدي �إىل نتائج عك�سية متاما.
�أن  ط��ب��ي��ة  در������س����ة  ك�����س��ف��ت 
يوؤثر   D فيتامني  بتناول  �لإف��ر�ط 
كبري،  ب�سكل  �لكليتني  عمل  على 
تورنتو  جامعة  علماء  دع��ا  حيث 

ن�سرته  م��ق��ال  خ��الل  م��ن  �لكندية 
تناول  عدم  �إىل   ،"CMAJ" جملة 
�لطبيب  ��ست�سارة  دون   D فيتامني 
�مل��خ��ت�����ص.و�أك��د �ل��دك��ت��ور ب��ورن 
�أوغو�ست من �جلامعة نف�سها �أن كل 
�أ�سا�سها  �لتي  �لطبية  �مل�ستح�سر�ت 
خطرة  �ل�سيدليات  يف   D فيتامني 
حتت  ت�ستعمل  مل  ما  �حلياة،  على 

�إ�سر�ف �لطبيب.

مو�طن  حالة  �إىل  �لأطباء  ونّوه 
كندي عمره 54 �سنة، ر�جع �لأطباء 
�لبويل،  �جلهاز  يف  م�سكالت  ب�سبب 
بد�أت بعد عودته من منطقة جنوب 
وقتا  يق�سي  كان  حيث  �آ�سيا،  �سرق 
يف  ت�سبب  ما  �ل�ساطئ،  على  طويال 

ظهور م�سكالت يف كليتيه.
�لذي  �لفح�ص  نتائج  و�أظهرت 
�أجر�ه �أخ�سائيو طب �لكلى �أن بنية 

ل  �لبول  وحتليل  تتغري،  مل  �لكلى 
يحتوي على �أي �سيء م�سبوه.

مو�سع  فح�ص  �إج����ر�ء  وب��ع��د 
م�ستوى  �أن  �ت�����س��ح  وم��ف�����س��ل، 
يف  �لبار�ثرين  وهرمون  �لكال�سيوم 
دمه مرتفع جد�. �لأمر �لذي يح�سل 

.D عند �لإفر�ط يف تناول فيتامني
وقد �أكد �ملري�ص على �أنه تناول 
فعال فيتامني D على مدى �ل�سنو�ت 

�لثالث �لأخرية من عمره، بناء على 
ن�سيحة �سديق له.

�لرجل  ه��ذ�  لتعر�ص  ونتيجة 
ح�سل  طويلة  ول��ف��ر�ت  لل�سم�ص 
من  ك��ب��رية  ك��م��ي��ات  ع��ل��ى  ج�سمه 
ظهور  �إىل  �أدى  م��ا   ،D فيتامني 
تلقيه  وبعد  كليتيه،  يف  م�سكالت 
�أ�سبح  طويلة،  فرة  خالل  �لعالج 

يعاين من مر�ص كلوي مزمن.

اجلزر.. م�ضروب �ضحري مهدئ لل�ضعال ومزيل للبلغم
نعومة  منذ  كثري�  �سمعنا  لطاملا 
ل�سحة  �جل��زر  فو�ئد  عن  �أظافرنا 
�لعينني، لكن هل تعلم �أنه ي�ساعد يف 
تهدئة �ل�سعال و�لق�ساء على �لبلغم 

�ملزعج؟.
هذ� ما يوؤكده تقرير ن�سره موقع 
بال�سحة  �ملعني  هيلث"  "ديلي 
على  يعتمد  �سحري  م�سروب  ع��ن 

�لأخ��رى  �ملكونات  وبع�ص  �جل��زر 
�إز�ل���ة  يف  مذهلة  ب��ف��ائ��دة  ويتمتع 
مو�د  �أية  دون  �لرئة  وتنقية  �لبلغم 
�أدوية  يف  �ملوجودة  كتلك  كيميائية 

�ل�سعال.
ف���اجل���زر م���ن �خل�������س���ر�و�ت 
لالأك�سدة  �مل�سادة  باملو�د  �لغنية 
و   C و   A كفيتامني  و�لفيتامينات 

ي�ساعد  مما  �لبوتا�سيوم،  وكذلك   K
�سغط  �رت��ف��اع  م��ن  �حل��د  يف  �أي�سا 

�لدم وعالج �ل�سكري.
ويعلم خرب�ء �لتغذية جيد� منذ 
فرة طويلة �أن فيتامني )A( يلعب 
دور� كبري� يف �لق�ساء على �لعدوى 
�ملخاطية  �لأ�سطح  على  و�حلفاظ 
 )C( فيتامني  �أن  كما  �لرئتني،  مثل 

�جلهاز  تعزيز  على  ج��ي��د�  يعمل 
للج�سم. �ملناعي 

ول��ت��ح�����س��ري �أف�����س��ل م�����س��روب 
كل  �ل�سعال،  على  للق�ساء  �سحري 
كيلو  ن�سف  ط��ه��ي  ه��و  عليك  ك��م��ا 
ملعقتني  م��ع  �مل��ق��ط��ع  �جل���زر  م��ن 
�لطازج  �جلنزبيل  م��ن  �سغريتني 
�ملاء،  من  منا�سبة  كمية  يف  �ملب�سور 

�أن  بعد  �خل��الط  يف  �ملزيج  خلط  ثم 
مالعق   4 �إىل  ب���3  وحتليته  ي��ربد 

كبرية من �لع�سل �لأبي�ص.
�لفائدة  عظيم  على  وللح�سول 
من  مالعق   4  –  3 بتناول  ين�سح 
من  �لتخل�ص  حل��ني  يوميا  �مل��زي��ج 
�ل�سعال، وعادة ي�ستغرق هذ� �لأمر 

يومني من �ل�ستخد�م �ملنتظم.

5 من م�ضاكل الب�ضرة يعاجلها زيت الزيت�ن
مب�ساد�ت  بغناه  �لزيتون  زي��ت  يتمّيز 
توؤّمن  �لتي  �لدهنية  و�حلو�م�ص  �لأك�سدة 
وحماية،  تغذية،  من  حتتاجه  ما  للب�سرة 
وترطيب. وهو ينا�سب كافة �أنو�ع �لب�سر�ت 
على  يلي  فيما  تعّرفو�  �حل�ّسا�سة.  فيها  مبا 
من  خلم�سة  �لزيتون  زيت  يقّدمها  حلول   5

�ملزعجة. �لتجميلّية  �مل�ساكل 
1- يعالج حب �ل�سباب:

م�سكلة  ع��الج  يف  �لزيتون  زي��ت  ي�ساهم 
هذ�  يف  مفيد  قناع  لتح�سري  �ل�سباب.  حب 
�لطحني،  م��ن  �لقليل  خلط  يكفي  �مل��ج��ال، 
وب�سع  �لزيتون،  وزيت  �ل�سائل،  و�حلليب 
على  ي�ساعد  �لذي  �لليمون  ع�سري  من  نقاط 
�سماكة  �لبثور.  ت�سببها  �لتي  �لندبات  �لتاآم 
هذ� �لقناع يجب �أن تكون متو�سطة، على �أن 

يتّم مّده على �لب�سرة وتركه لفرة 20 دقيقة 
قبل غ�سله باملاء �لفاتر و�ل�سابون �لناعم.

2- يخّفف من تو�ّسع �مل�سام:
على  تظهر  �أن  �ملتو�ّسعة  للم�سام  ميكن 
�ل�سو�ء.  على  و�لدهنية  �جلافة  �لب�سر�ت 
�لب�سرة  �نقبا�سها و�كت�ساب  للم�ساعدة على 
قناع  باعتماد  ُين�سح  �ملن�سودة،  �لنعومة 
�لكيميائية،  �خلمرية  من  ظرف  من  موؤّلف 
كبرية  وملعقة  �لع�سل،  من  كبرية  ملعقة 
من زيت �لزيتون. ُيطّبق هذ� �لقناع ملدة 10 
�لب�سرة �جلافة وملدة 20 دقيقة  دقائق على 
�سطفه  يتم  �أن  على  �لدهنّية،  �لب�سرة  على 

باملاء �لفاتر و�ل�سابون �لناعم.
3- يعتني بالب�سرة �لفاقدة للحيوية:

�إىل  للحيوية  �لفاقدة  �لب�سرة  حتتاج 

عناية خا�سة ميكن �أن يوؤّمنها زيت �لزيتون 
�إليها  يعيد  فّعال  مق�ّسر  حت�سري  خالل  من 
بحركات  �لب�سرة  تدليك  يكفي  �لن�سارة. 
زيت  من  مالعق   3 من  موؤّلف  بخليط  د�ئرّية 
�أن  ميكن  �ل�سكر.  من  مالعق  و3  �لزيتون 
ن�سيف �إىل هذ� �ملق�ّسر ب�سع قطر�ت من زيت 
جمدد  مفعول  على  للح�سول  �حللو  �للوز 

للب�سرة. ومنّعم 
4- يحارب �لتلّوث:

يومي  ب�سكل  �ل��وج��ه  ب�سرة  تتعّر�ص 
لالإجهاد ولعدة �أنو�ع من �لتلوث مما يركها 
زيت  قناع  ي�ساعد  للحيوية.  وفاقدة  �ساحبة 
��ستعادة ن�سارة  للتلوث يف  �لزيتون �مل�ساد 
بي�سة  خلط  يكفي  ولتح�سريه  �لب�سرة، 
زيت  م��ن  �سغرية  ملعقة  ن�سف  ط��ازج��ة، 

�لزيتون، ملعقة كبرية من �لطحني، و�لقليل 
تدليك  يتّم  �ل�سائل.  �لبحر و�حلليب  من ملح 
�لب�سرة بهذه �خللطة ثم تركه ملدة 20 دقيقة 

قبل غ�سله باملاء �لفاتر و�ل�سابون �لناعم.
5- يقي من �جلفاف:

زيوت  مع  �لزيتون  زيت  �جتماع  ي�ساعد 
من  �لب�سرة  حتتاجه  م��ا  ت��اأم��ني  يف  �أخ���رى 
يكفي  �خللطة  هذه  لتح�سري  بالعمق.  تغذية 
زيت  م��ن  ملليلر   50 وع���اء:  يف  من��زج  �أن 
�لأفوكادو،  زيت  من  ملليلر   50 �لزيتون، 
�لأ�سا�سي،  �جلري�نيوم  زيت  من  نقطة   60
ُين�سح   .Eلفيتامني� زي��ت  م��ن  و9ن��ق��اط 
بتطبيق �لقليل من هذه �خللطة على �لب�سرة 
خالل  بالعمق  لتغذيتها  �لنوم  قبل  م�ساًء 

�لليل.

الّطفل “child development process” منّ� 

للّدللة  �لّطفل  من��ّو  م�سطلح  ُي�ستخدم 
�لإدر�كية  و�لوظائف  �لقدر�ت  ر  تطوُّ على 
خالل  و�ل�ّسلوكّية  و�لعقلّية  و�لعاطفية 
�لّطفولة  م�سطلح  وي�سري  �لّطفولة.  مرحلة 
من  ب��دًء�  �لإن�سان  حياة  من  �لفرة  تلك  �إىل 
�ل�سنتني  �أو  �ل�سنة  بعمر  �للغة  �كت�سابه 
 12 �ل�  بعمر  �ملر�هقة  مرحلة  بد�ية  وحتى 

و�ل� 13 �سنة.
فيما ياأتي ن�ستعر�ص تطّور �لّطفل باإيجاز.

�نتهاء  على  عالمًة  �لكالم  ظهور  ي�سّكل 
�لّطفولة  مرحلة  وب���دء  �ل��ّر���س��اع  مرحلة 
ونالحظ  �لثانية.  �إىل  �لأوىل  �ل�ّسنة  يف  وذلك 
لّلغة  �لأطفال  �كت�ساب  يف  ملحوًظا  تطّوًر� 
ُيظهرون  �إذ  �أعمارهم؛  من  �لثانية  �ل�ّسنة  يف 

و��ستخد�ًما  للمفرد�ت،   � م�ستمرًّ تنامًيا 
ا  �أّوليًّ وفهًما  �ملفرد�تية،  للر�كيب  متز�يًد� 
وببلوغهم  �جلملة.  وب��ن��اء  �للغة  لقو�عد 
��ستخد�م  �إىل  �لأطفال  مييل  �لثالثة،  �ل�ّسنة 
�لكلمات،  �سد��سّية  حتى  �أو  خما�سّية  ُجَمل 
�لكبار  بُجمل  �لّتخاطب  من  يتمّكنون  حتى 
�لذين  �لأطفال  �أّم��ا  عمرهم.  من  �لّر�بعة  يف 
و�ل�ّساد�سة  �خلام�سة  بني  �أعمارهم  تر�وح 

فُيتقنون قو�عد �للغة و�ملعنى �ملعّقدة.
 7-2( �مل��ب��ّك��رة  �ل��ّط��ف��ول��ة  م��رح��ل��ة  يف 
عملّيات  �إجن���اَز  �لأط��ف��ال  يتعّلم  �سنو�ت( 
و�للغة  �لتفكرِي  و��ستخد�َم  متنّوعة  عقلّية 
�ملعلومات  بيئتهم وتغيري  لتحوير  �لرمزيَّني 
بهم.  �ملحيط  �ل��ع��امل  ع��ن  يجمعونها  �لتي 
ت�سنيف  من  يت�سّمنه  مبا  �ملنطق،  ويولد 
مرحلة  يف  و�ل��ع��دد،  للوقت  وف��ه��ٍم  لالأفكار 
وباّطر�د،  �سنة(.   12-7( �ملتاأخرة  �لّطفولة 
�لعملّيات  لُت�سِند  لديهم  �لّذ�كرة  �سعة  تزد�د 
�لذ�كرة  تتح�ّسن  وملّ��ا  �لأخ��رى،  �لإدر�ك��ي��ة 
�سرعة  تزد�د  �ملدى،  �ملدى وطويلة  ق�سرية 
يف  و�لبحث  �ملعلومات  ��سرجاع  وكفاءة 

غار  �ل�سّ �لأطفال  وعي  منّو  �لّذ�كرة.ويوؤّدي 
وقدر�تهم  وخ�سائ�سهم  �لعاطفّية  بحالتهم 
م�ساعر  تقدير  على  )�لقدرة  �لّتعاطف  �إىل 
دوًر�  يلعب  �لآخرين( و�لذي  ووجهات نظر 
خرى من �لوعي  ا، بالإ�سافة �إىل �أ�سكاٍل �أُ مهمًّ
�لجتماعي، يف تطّور �حل�ّص �لأخالقي، حيث 
ميكننا �لقول �أّن �أ�سا�ص �لأخالق عند �لأطفال 
و�لأمل  �لعقاب  من  ب�سيط  خ��وٍف  من  ينبع 
وقلٍق ب�ساأن ح�سولهم على ��ستح�سان �أولياء 
�أمورهم. عامٌل �آخر مهّم يف �لتطّور �لعاطفي 
لذو�تهم،  مفهومهم  ت�سّكل  هو  �لأطفال  لدى 
�أو هوّياتهم )معرفة من يكونون وما عالقتهم 
تلعب  وحتديًد�،  حولهم(.  من  بالأ�سخا�ص 
�لهوّية �جلن�سانية )�جلندرّية( �لدور �لأكرث 
بعمر  ما تظهر  بالّذ�ت، وعادًة  للوعي  �أهمّية 

�لثالث �سنو�ت.
�لف�سيولوجّية  �ل��ت��غ��رّي�ت  ب��د�ي��ة  �إّن 
و�كت�ساب  �ل��ب��ل��وغ،  ���س��ّن  يف  و�ل��ع��اط��ف��ّي��ة 
نهاية  يعلنان  للكبار  �ملنطقّية  �لعملّيات 
جديدة:  مرحلة  وب��د�ي��ة  �لّطفولة  مرحلة 

�ملر�هقة.

ن�ضائح ح�ل املكمالت الغذائية 
للح�امل من منظمة ال�ضحة العاملية

تلعب �حلالة �لتغذوية لالأم يف �لفرة �ل�سابقة للحمل 
و�أثناء �حلمل دورً� �أ�سا�سياً يف منو �جلنني ومنائه. ف�سوء 
ويف  للحمل  �ل�سابقة  �لفرة  يف  للمر�أة  �لتغذوية  �حلالة 
تزيد  قد  �حلمل(،  من  �أ�سبوعاً   12 )حتى  �حلمل  بد�ية 
�لفرة  فاإن  ولذ�  �ل�سائرة.  �حلمل  ح�سائل  خماطر  من 
تنه�ص  �لتي  للتدخالت  مهمة  ُتعد فرة  باحلمل  �ملحيطة 
�حل�سائل  �حتمالت  م��ن  تزيد  وبالتايل  �لأم  ب�سحة 

�لإيجابية للحمل.
هي  �خللقية  و�ل��ت�����س��وه��ات  �ل���ولدي���ة  و�ل��ع��ي��وب 
�سذوذ�ت بنيوية �أو وظيفية موجودة منذ �لولدة وميكن 
�أن يت�سبب فيها عدد من �لعو�مل مبا يف ذلك عوز �ملغذيات 
�ل�سن�سنة  مثل  �لع�سبي  �لأنبوب  عيوب  وُتعد  �لدقيقة. 

�مل�سقوقة �سمن �لت�سوهات �خللقية �لأكرث �سيوعاً.
وت�سري �لبِيّنات �حلالية �إىل �أن �إعطاء مكمالت حم�ص 
�لفوليك يف �لفرة �ملحيطة باحلمل ميكن �أن يحقق �لوقاية 
من عيوب �لأنبوب �لع�سبي، �سو�ء قدمت هذه �ملكمالت 

مبفردها �أو يف توليفة مع فيتامينات ومعادن �أخرى
ينبغي جلميع �لن�ساء �أن يتناولن جرعة تكميلية من 
�لفوليك يف  �لفوليك )400 ميكروغر�م من حم�ص  حم�ص 
�ليوم( �بتد�ء من �سعيهن �إىل �حلمل حتى �لأ�سبوع �لثاين 

ع�سر من �حلمل.
�سخ�ست  جنيناً  حملن  �للو�تي  للن�ساء  وينبغي 
م�ساباً  طفاًل  ولدن  �أو  �لع�سبي  �لأنبوب  بعيب  �إ�سابته 
خطر  عن  �ملعلومات  يتلقني  �أن  �لع�سبي  �لأنبوب  بعيب 
يف  �لفوليك  بحم�ص  �لتكميل  خطر  على  ويطلعن  �لنك�سة 
تكميلية  جرعة  على  ويح�سلن  باحلمل  �ملحيطة  �ملرحلة 

كبرية )5 مليغر�مات من حم�ص �لفوليك يف �ليوم(.
�لدهون �أو �لد�سم و�لأحما�ص �لدهنية

�ل�سل�سلة  �لطويلة   3 �أوميجا  �لدهنية  �لأحما�ص  �إن 
�لعمليات  من  ع��دد  يف  ت�ساعد  قد  �لالت�سبع  و�لعديدة 
�لبيولوجية مبا يف ذلك �لعمليات �لتي تكت�سي �أهمية �أثناء 

�حلمل و�لو�سع.
بالأحما�ص  غنياً  م�سدرً�  �لبحرية  �لأغذية  وُتعد 
�لدهنية �أوميجا 3 �لطويلة �ل�سل�سلة و�لعديدة �لالت�سبع 
�إىل  �لر�سدية  �لدر��سات  عن  �ل�سادرة  �لبِيّنات  وت�سري 
�لبحرية  �لأغذية  ��ستهالك  بني  �رتباط  وجود  �حتمال 
�ل�سحية  �حل�سائل  بع�ص  من  �حلد  وبني  �حلمل  �أثناء 
و�نخفا�ص  و�لبت�سار  �لرجت��اع  مقدمات  مثل  �ل�سلبية 

�لوزن عند �مليالد.
بالأحما�ص  �لتكميل  �أن  �إىل  �حلالية  �لبِيّنات  وت�سري 
�لدهنية �أوميجا 3 �لطويلة �ل�سل�سلة و�لعديدة �لالت�سبع 
وبع�ص  �ملبت�سرة  �ل���ولدة  خماطر  من  باحلد  يرتبط 

�لزيادة �ملتو��سعة يف �لوزن عند �مليالد.
بروتني

تلعب �حلالة �لتغذوية لالأم يف �لفرة �ل�سابقة للحمل 
ومنائه.  �جلنني  منو  يف  رئي�سياً  دورً�  �حلمل  و�أث��ن��اء 
نق�ص  من  يعانني  �لالتي  �حلو�مل  �لن�ساء  تتعر�ص  وقد 
يف  مبا  �ل�سائرة  �حلمل  ح�سائل  خماطر  لزيادة  �لتغذية 

ذلك ولدة �لر�سع �ملنخف�سي �لوزن عند �مليالد.
بالطاقة  �مل��ت��و�زن  �لتكميل  ت��ق��دمي  �أن  ثبت  وق��د 
و�لربوتني )�أي �ملكمالت �لتي ميثل فيها �لربوتني �أقل من 
25% من حمتوى �لطاقة �لإجمالية( �إىل �لن�ساء �حلو�مل 
�لالتي يعانني من نق�ص �لتغذية، يعزز زيادة �لوزن �أثناء 

ن ح�سائل �حلمل. �حلمل ويح�سِّ
الت �لطاقة  �أن مكِمّ �لبِيّنات �ملتاحة حالياً على  وتدل 
حتد  وقد  �جلنني،  منو  من  ن  حت�ِسّ �ملتو�زنة  و�لربوتني 
من خماطر �لإمال�ص و�نخفا�ص وزن �لر�سع عند �مليالد 
ول�سيما  �حلملي،  �لعمر  �إىل  بالن�سبة  �ل�سغار  و�لر�سع 
نق�ص  من  يعانني  �لالتي  �حلو�مل  �لن�ساء  �سفوف  يف 
الت عالية �لربوتني  �لتغذية. ومن �مل�ستبعد �أن تكون �ملكِمّ
�لبِيّنات  وت�سري  باجلنني.  ت�سر  وقد  �حلمل  �أثناء  مفيدة 
�أي�ساً �إىل �أن �مل�سورة �لتغذوية �ملقدمة قبل �لولدة بهدف 
زيادة مدخول �لطاقة و�لربوتني لالأم قد تت�سم بالفعالية 
خماطر  من  و�حلد  �لأم  لدى  �لربوتني  مدخول  زيادة  يف 

�لبت�سار
�لفيتامينات و�ملعادن

مقدمات  مثل  �ل���دم  �سغط  ف��رط  ����س��ط��ر�ب��ات  �إن 
�لرئي�سية  �لأ�سباب  ع��د�د  يف  هي  و�لرت��ع��اج  �لرتعاج 
لوفاة �لأمهات و�لولدة قبل �لأو�ن ول �سيما يف �لبلد�ن 
�ل�سبب  �لأو�ن  قبل  �لولدة  وتعترب  �لدخل.  �ملنخف�سة 
�لر�سع ويكون  �ملبكرة ووفيات  �ملو�ليد  لوفاة  �لرئي�سي 
باأمر��ص  �لإ�سابة  خلطر  عر�سة  �أكرث  �لناجون  �لأطفال 

تنف�سية و�ملر��سة �لع�سبية يف �لأمد �لطويل.
�حلمل  فرة  �أو�ئ��ل  يف  عادة  �لدم  �سغط  وينخف�ص 
ومع  �حلمل.  فرة  نهاية  حتى  بطيئاً  �رتفاعاً  يرتفع  ثم 
ذلك، يختل هذ� �لتو�زن ويزد�د خطر �لإ�سابة مبقدمات 
�أو  �لتو�أمي  و�حلمل  و�ل�سكري  �لبد�نة  ب�سبب  �لرتعاج 
�لكال�سيوم.  ��ستهالك  و�نخفا�ص  �ملر�هقة  �سن  يف  �حلمل 
مدخول  �ملكملة  �لكال�سيوم  ج��رع  ت��وف��ري  ويح�ّسن 
با�سطر�بات  �لإ�سابة  خطر  من  بالتايل  ويحد  �لكال�سيوم 

فرط �سغط �لدم �أثناء �حلمل
حم�ص �لفوليك و �حلديد

�لن�ساء  من   %40 من  �أكرث  �أن  �إىل  �لتقدير�ت  ت�سري 
�حلو�مل على �سعيد �لعامل يعانني من فقر �لدم. ووفقاً 
عوز  �إىل  �لأقل  على  �لعبء  هذ�  ن�سف  يعود  للتقدير�ت 

�حلديد.

ويعود ن�سف هذ� �لعبء على �لأقل وفقاً للتقدير�ت 
كميات  �إىل  �حلو�مل  �لن�ساء  وحتتاج  �حلديد.  عوز  �إىل 
�إ�سافية من �حلديد وحم�ص �لفوليك للوفاء باحتياجاتهن 
�لتغذوية و�حتياجات �جلنني �لذي ينمو. ويف �إمكان عوز 
�سلباً  يوؤثر�  �أن  �أثناء �حلمل  يف  �لفوليك  �حلديد وحم�ص 

على �سحة �لأم، وعلى حملها، وعلى منو �جلنني.
الت  �أ�سارت �أحدث �لبِيّنات �إىل �أن ��ستخد�م مكمِّ وقد 
عوز  خماطر  من  باحلد  يرتبط  �لفوليك  وحم�ص  �حلديد 

�حلديد وفقر �لدم يف �لن�ساء �حلو�مل.
يود

ُيعد �ليود �سرورياً للنمو �ل�سحي ملخ �جلنني و�سغار 
�لأطفال. وتزد�د �حتياجات �ملر�أة من �ليود زيادة كبرية 
�أثناء �حلمل ل�سمان �إمد�د �جلنني بالقدر �لكايف من �ليود.

ن�سبياً  منخف�ص  قدر  على  حتتوي  �لأغذية  ومعظم 
كاٍف  مدخول  على  �جلميع  ح�سول  ول�سمان  �ليود.  من 
و�ليوني�سيف  �لعاملية  �ل�سحة  �ليود، تو�سي منظمة  من 
بع�ص  يف  ولكن  عاملية.  كا�سر�تيجية  �مللح  بيودنة 
�لبلد�ن قد ل تكون يودنة �مللح ممكنة يف جميع �لأقاليم. 
�لتنفيذ  ت�سهد  �لتي ل  �لأماكن  �أنه يف  �إىل  �لبِيّنات  وت�سري 
�لكامل لتعميم يودنة �مللح، قد ل تتلقى �لن�ساء �حلو�مل 
و�ملر�سعات و�لأطفال دون �سنتني من �لعمر كميات �مللح 

�مليوِدن �لكافية.
ووفقاً لن�سبة �لأ�سر �ملعي�سية �لتي ميكنها �حل�سول 
�لتكميل  يكون  قد  معينة،  منطقة  يف  �مليودن  �مللح  على 
على  �حلو�مل  �لن�ساء  ح�سول  ل�سمان  �سرورياً  باليود 

مدخول كاٍف.
فيتامني �ألف

و�لوظائف  �لب�سر  ل�سحة  مهماً  �أل��ف  فيتامني  ُيعد 
�ألف  �ملناعية ومنو �جلنني ومنائه. وميثل عوز فيتامني 
�لعمومية يف مناطق عديدة من  �ل�سحة  �إحدى م�سكالت 
وقد  �آ�سيا.  �سرق  وجنوب  �أفريقيا  يف  ول�سيما  �لعامل، 
كما  �لليلي،  �لع�سى  �سورة  يف  �لب�سر  �سعف  �إىل  يوؤدي 
�إىل زيادة خماطر �لإ�سابة باملر�ص  قد يوؤدي يف �لأطفال 
ت�سيب  �لتي  �ل��ع��دوى  ح��الت  ع��ن  �لناجمة  و�ل��وف��اة 
�مل�سببة  �لعدوى  �لأطفال، مبا يف ذلك �حل�سبة وحالت 

لالإ�سهال.
�لن�ساء �حلو�مل معر�سات لالإ�سابة بعوز  �أن  ورغم 
فيتامني �ألف طو�ل فرة �حلمل، فاإن هذ� �لتعر�ص يبلغ 
نظرً�  �حلمل،  من  �لأخرية  �لثالثة  �لأ�سهر  خالل  ذروته 
حجم  يف  �لفي�سيولوجية  و�لزيادة  �جلنني  منو  لت�سارع 

�لدم خالل هذه �لفرة.
جرعات  �إعطاء  �أن  �إىل  ي�سري  ما  هناك  �أن  حني  ويف 
للن�ساء �حلو�مل على  �ألف  فيتامني  الت  مكمِّ �سغرية من 
�أ�سا�ص يومي �أو �أ�سبوعي، بدءً� من �لثلث �لثاين �أو �لأخري 
من �حلمل، يف �إمكانه �أن يخفف من حدة تر�جع م�ستويات 
ومن  �حلمل  من  �لأخ��رية  �لفرة  يف  �مل�سلي  �لريتينول 
�أعر��ص �لع�سى �لليلي، فاإن �لبِيّنات �حلالية ت�سري �إىل �أن 
�لتكميل بفيتامني �ألف �أثناء �حلمل ل يوؤدي �إىل �حلد من 

ع. خماطر �ملر�ص �أو �لوفاة يف �سفوف �لأمهات �أو �لر�سَّ
وينبغي ت�سجيع �لن�ساء �حلو�مل على تلقي �لتغذية 
��ستهالك  يف  ذلك  لتحقيق  طريقة  �أف�سل  وتتمثل  �لكافية، 

نظام غذ�ئي �سحي ومتو�زن.
فيتامني دي

من �ملعروف �أن فيتامني د�ل يلعب دورً� مهماً يف �أي�ص 
و�لفو�سفات.  �لكال�سيوم  تو�زن  تنظيم  خالل  من  �لعظام 
لأ�سعة  تعر�سه  �أث��ن��اء  د�ل  فيتامني  �جل�سم  وينتج 
�ل�سم�ص، ولكنه يوجد �أي�ساً يف �لأ�سماك �لزيتية و�لبي�ص 

اة. ومنتجات �لأغذية �ملغنَّ
�لن�ساء  بني  منت�سر  �لفيتامني  هذ�  عوز  �أن  وُيعتقد 
�رتباطه  وثبت  �ل�سكانية،  �لفئات  بع�ص  يف  �حلو�مل 
ود�ء  �لرجت���اع  مبقدمات  �لإ���س��اب��ة  خم��اط��ر  ب��زي��ادة 
تتعلق  �أخ��رى  وح��الت  و�لبت�سار  �حلملي  �ل�سكري 

بالأن�سجة حتديدً�.
الت فيتامني د�ل �أثناء �حلمل من  ويح�سن تعاطي مكمِّ
�حلالة �ملتعلقة بفيتامني د�ل وقد يوؤثر �إيجاباً على تو�فر 
هذ� �لفيتامني للجنني. ولكن �لبِيّنات �ملتاحة حالياً لتقدير 
الت فيتامني  ��ستخد�م مكمِّ �لناجمة عن  �لفو�ئد و�مل�سار 
د�ل مبفرده �أثناء �حلمل لتح�سني �حل�سائل �ل�سحية لالأم 

و�لر�سيع ماز�لت حمدودة.
وينبغي ت�سجيع �لن�ساء �حلو�مل على تلقي �لتغذية 
��ستهالك  يف  ذلك  لتحقيق  طريقة  �أف�سل  وتتمثل  �لكافية، 

نظام غذ�ئي �سحي ومتو�زن.
زنك

وتركيب  �خللية  �نق�سام  يف  حموري  �لزنك  دور  �إن 
من  كاف  قدر  توفري  �أن  يعني  مما  و�لنمو  �لربوتينات 
�مل��ر�أة  �إىل  بالن�سبة  خا�سة  �أهمية  يكت�سي  �أم��ر  �لزنك 
�لأخرى  و�ملغذيات  �لزنك  عوز  حالت  وت�سيع  �حلامل. 
�حتياجات  زيادة  ب�سبب  �حلمل  �أثناء  �ملقد�ر  �لزهيدة 
�لأم و�جلنني يف طور �لنمو من �ملغذيات. وميكن �أن توؤثر 
�حلمل  ح�سائل  يف  �سلبياً  تاأثريً�  �ملذكورة  �لعوز  حالت 

مبا يف ذلك يف �سحة �لأم و�ملولود �لر�سيع.
وتفيد �لبينات �ملتاحة باأن توفري جرع �لزنك �ملكملة 
�أن ي�ساعد على تقليل حالت �لولدة  �أثناء �حلمل ميكن 
ل  �أن��ه  غري  �لدخل  �ملنخف�سة  �ل�سياقات  يف  �لأو�ن  قبل 
�لتي  �لأمثل  �مل�ستوى  دون  �حلمل  ح�سائل  �سائر  يكبح 

ت�سمل �نخفا�ص �لوزن عند �مليالد �أو مقدمات �لرتعاج.

Ulcers – الُقْرَحُة
وج��وِد  بخطر  �ملُ��ن��ذرة  �لعالمات 
�أنَّ �للتهاب �خلارجي  �سَك  �لقرحة ل 
للتهّيج  وق��اب��اًل  م��وؤملً��ا  يكوُن  �ملفتوح 
لاللتهاباِت �خلارجية  �أنَّ  �إل  ب�سهولة، 
كونها  حقيقة  وهو  �أل  ُم�سرق�ًا  جانًبا 
ُي�سهل  مما  للعيان،  وظاهرة  مك�سوفة 
مثل  �لعديدة  �لطرق  باإحدى  ِعالجها 
�لأدوي���ة  �أو  �ل�����س��م��اد�ت  ��ستخد�م 
�أمر  ي���زد�ُد  �ملُقابل،  يف  �ملو�سعّية؛ 
كانت  ح���ال  يف  ت��ع��ق��ي��ًد�  �لل��ت��ه��اب��ات 
�للتهابات  تلك  �أ�سهر  ولعل  د�خلية، 
تتعدُد  �لقرحة.  هو  �إزعاج�ًا  و�أكرثها 
�أنو�ع �لقرحة بتعدِد مو�طن ت�سكلها، 
ُم�سرك�ًا  قا�سًما  جميعها  لها  �أنَّ  �إل 
ج��دً�  مزعجة  كونها  وه��و  و�ح����ًد�، 
بغ�ِص  باجلميع  لرب�سها  �إ���س��اف��ًة 
�ل��ن��ظ��ر ع��ن �لخ��ت��الف��ات يف �حل��ال��ِة 

هذ�  ي�ستعر�ُص  بينهم.  فيما  �ل�سحية 
�أ�سبابها  �لُقرحة،  �أنو�ع  �أ�سهر  �ملقال 

و�أعر��سها.ُقرحة �ملريء
على �لرغِم من ِقلة عدد �لإ�سابات 
�لأُنبوب  وهو   – �مل��ريء  يف  بالقرحة 
–  �إل �أنَّ  �لو��سل من �لفِم �إىل �ملعدة 
�لأكرث  �ل�سبب  �أم��ا  �سائعة،  �أ�سبابها 
�سيوًعا فهو �لرجتاع �ملريئي – وهو 
�ل�سعور باحلرقة يف �ملنطقة �لو��سلة 
بني �ملعدِة و�ملريء- و�لذي مُيكن �أن 
يت�سبب بقرحٍة يبلُغ طولها 2.5 �سم يف 
�ملريء، قد ي�ستهني �لبع�ُص بهذ� �لأمر 
ظّناً منهم �أنه لن يت�سبب باأذًى فعلي، 
ُه قد يوؤدي �إىل تاآكل بطانة �ملريء  �إل �أنَّ
لديهم يف حال تكر�ر حدوث �لرجتاع 
�ملريئي لأحما�ص �ملعدة دومنا ِعالج.

بالقرحة  �لأ���س��خ��ا���ص  ُي�����س��اب 

يف �مل����ريء ب��ف��ع��ِل �أ���س��ب��اٍب �أُخ���رى 
ُمعّينة،  �أدوي���ة  ت��ن��اول  مثل  ��ا،  �أي�����سً
فطرية  بعدوًى  و�لإ�سابة  �لتدخني 
�لهريب�ص  فريو�ص  مثل  فريو�سية،  �أو 
�ل��َع��َوُز  ف��ريو���ص  �أو   )Herpes(
قد   .)AIDS( �ل��ب�����س��رُيّ  �مل��ن��اع��ُيّ 
 Bulimia( �ل��ُن��َه��ام  مر�ص  يكون 
�أ�سباِب  م��ن  �سبًبا    )nervosa
من  ن��وٌع  وه��و  كذلك،  �مل��ريء  قرحة 
فيها  يقوم  �لتي  �لأك���ل  ��سطر�بات 
كميات  بتناول  �مل�ساب  �ل�سخ�ص 
زمنية  م���دة  خ���الل  ك��ب��رية  ط��ع��ام 
ق�سرية، ُثم �إتباعها مبا ُيعرف بعمليِة 
�لّتخل�ص مما مت  ذلك  �لتطهري ويعني 
لقرحِة  �ل��ذ�ت��ي.  �لتقيوؤ  عرب  تناوله 
�مل�ساكل  مثل:  ِعدة،  �أعر��ص  �ملريء 
�لبلع،  لعملية  �ملُ�ساحبة  و�لآلم 

ُحْرَقٍة يف �مَلِعَدة، غثيان، �أمل يف �ل�سدِر 
وتقيوؤ �لدماء.

قرحُة �مَلِعَدة و�لأمعاء �لدقيقة
هذّين  �لقرحة  نوعا  �إدر�ج  مُيكن 
بالقرحِة  �ملدعّوة  �لقرحة  فئة  حتت 
 ،)Peptic ulcers( �له�سمّية 
�لَعَر�ص  لكن  �أعر��سها،  تتعدد  و�لتي 
عن  �لناجم  �لأمل  هو  �سيوًعا  �لأك��رث 
و�ل��ذي  �ملعدة  يف  باحلرقِة  �ل�سعور 
�ملعدة  كانت  ح��ال  يف  �أ���س��و�أ  ي�سبح 
فهي  �لأع���ر�����ص  بقية  �أم���ا  خ��اوي��ة، 
و�لغثيان،  �لتج�سوؤ  كرثة  �لنتفاخ، 
تقيوؤ  ف��ه��ي  �مل��ت��ق��دم��ة  �حل����الت  ويف 
للرب�ز،  ُم�ساحبة  دماء  وجود  �ل��دم، 
تغرّي�ت  ح��دوث  �لتنف�ص،  �سعوبة 
عن  �أم��ا  �ل���وزن.  وف��ق��د�ن  �ل�َسهَيّة  يف 
�أ���س��ب��اب �لإ���س��اب��ة ب��ه��ذ� �ل��ن��وع من 

�سيوًعا  و�أكرثها  عديدة  فهي  �لقرحة، 
لبع�ص  �مل��دى  طويل  �ل�ستخد�م  هو 
ت�ستلزم  ل  �ل��ت��ي  �لأمل  م�سكنات 
�أدوية  �لأ�سربين،  مثل  طبية،  و�سفة 
 ibuprofen( �لأي��ب��وب��روف��ني 
�أدفيل  مثل   –  )medications
 )Motrin( وموترين   )Advil(
�سوديوم  نابروك�سني  �أقر��ص  –  �أو 
 )naproxen sodium pills(
�لّتوتر  ف���اإنَّ  �سبق،  مل��ا  بالإ�سافة   ،
ميكنهما  بالتو�بل  �لغنية  و�لأطعمة 

جعل �لقرحة �أ�سو�أ و�أكرث �إيالًما.
ُقْرَحُة  ب�  �له�سمية  �لقرحة  ُتدعى 
هو  موطنها  ي��ك��ون  عندما  �مَل���ِع���َدة 
يف  �ملوجودة  تلك  �أن  حني  يف  �مَلِعَدة، 
�لدقيقِة  �لأْم��َع��اِء  من  �لعلوِيّ  �جلزء 

ُتدعى ب� قرحة �لثني ع�سر .

�أو  �ل���س��ت��ج��ذ�ب  �أو  �لم���ت���ز�ز 
جزيئات  �أو  ذر�ت  تر�كم  �لدم�سا�ص 
�سطح  ع��ل��ى  �ملُ��م��َت��ز(  )ي�سمى  م��ائ��ع 
وتخلق   . �مل��از(  )ت�سمى  �سلبة  م��ادة 
�أو  �جلزيئات  من  طبقة  �لعملية  هذه 
على  بكثافة  ت��ر�ك��م��ت  �ل��ت��ي  �ل����ذر�ت 
�لإدم�سا�ص  يختلف  و  �ملاز�ت.  �سطح 
�مل��ادة  تنت�سر  حيث  �لمت�سا�ص  عن 
حملول.  لت�سكل  �ل�سلب  �أو  �ل�سائل  يف 
�لعمليتني  ��سر�ب كال  يجمع م�سطلح 
)�أو  و��لإم�����ت�����ز�ز  �لم��ت�����س��ا���ص   :
وهي  �لعك�سية  �لعملية  �لأدم�سا�ص(. 
�مل��از  �سطح  م��ن  �ملمتزة  �مل���ادة  لفظ 
فت�سمى تلك �لعملية بالعربية �لنتز�ز .

�لمتز�ز �لكيميائي
�لم���ت���ز�ز �ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي ن���وع من 
تفاعاًل  يت�سمن  �ل��ذي  �لمتز�ز  �أن��و�ع 
�ملُمت�ّزة،  و�ملادة  �ل�سطح  بني  كيميائياً 
على  جديدة  كيميائية  رو�بط  تتولد  و 
ظاهرة  �لأمثلة  تت�سمن  �مل��از.  �سطح 
�أن  �ملمكن  من  �لتي  مايكرو�سكوبية، 
�لتاآكل-،  -مثل  جيد  ب�سكل  ُت��الح��ظ 
مرتبطة  ملحوظة  غ��ري  ت���اأث���ري�ت  و 
�لتجاذب  �ملتجان�سة،  غري  باملحفز�ت 

�لقوي بني �ملاز و�سطح �لركيزة يخلق 
نوعاً جديدً� من �لرو�بط �لإلكرونية.

ع��ل��ى �ل��ن��ق��ي�����ص م���ن �لم���ت���ز�ز 
يرك  �لفيزيائي  �لمتز�ز  �لكيميائي، 
�ملُمتزة  �ملادة  من  �لكيميائية  �لأن��و�ع 
�ملقبول  م��ن  و  �ل�سطح،  مهاجمة  و 
�أن �لعتبة �لن�سطة �لتي تف�سل  تقليدياً 
�لفيزيائي عن  لالمتز�ز  �لرتباط  طاقة 
 0.5 حو�يل  قيمتها  �لكيميائي  �لمتز�ز 

فولت �لكروين لكل نوع ممتز.
تختلف  ل��ل��خ�����س��و���س��ي��ة،  ن���ظ���رً� 
ب�سكل  �لكيميائي  �لم��ت��ز�ز  طبيعة 
�لكيميائية  �لهوية  على  بالعتماد  كبري 

وتركيب �ل�سطح.
على  �لأل��ك��ني  ه��درج��ن��ه  ت�ستلزم 
جلزيئي  كيميائياً  �متز�زً�  �سلب  حمفز 
ي�سكل  و�ل��ذي  ولالألكني،  �لهيدروجني 

رو�بط مع �لذرة �ل�سطحية.
�ل�ستخد�مات

�أهم  �أحد  �ملحفز�ت غري �ملتجان�سة 
و�لتي  �لكيميائي  �لمتز�ز  على  �لأمثلة 
بع�سها  م��ع  تتفاعل  جزيئات  ت�سمل 
�لو�سائط  ت�سكيل  طريق  عن  �لبع�ص 
تدمج  �أن  بعد  و  كيميائياً،  �ملُ��م��ت��زة 

بت�سكيل  كيميائياً،  �ملُمتزة  �لأن���و�ع 
 ( ُيلتفُظ  �لبع�ص،  بع�سها  مع  رو�ب��ط 

ُينتز( �ملنتج من �ل�سطح .
جتميع ذ�تي �أحادي �لطبقات

�أح��ادي  �ل��ذ�ت��ي  �لتجميع  يت�سكل 
طريق  ع��ن   )SAMs( �ل��ط��ب��ق��ات  
�متز�ز �لكو��سف �لتفاعلية كيميائيا مع 
�لأمثلة  �أ�سهر  �سمن  من  �لفلز،  �أ�سطح 
مُمتز   )RS-H( �لثيول  ذل��ك؛  على 
على �سطح �لذهب. ُت�سكل هذه �لعملية 
وحُت���رر  Au-SRقوية،  رو�ب����ط  
 SR جمموعات  �ل�سطح  حتمي   H.

�ملر�سو�سة ب�سكل كثيف.
علم حركة �لمتز�ز 

ك��ن��م��وذج ع��ل��ى �لم���ت���ز�ز؛ يتبع 
�لمتز�ز �لكيميائي �سري عملية �لمتز�ز 
�ملادة  جل�سيمات  �لأوىل  �ملرحلة  تكون 
من  �ل�سطح.  م��ع  لتتالم�ص  �ملُ��م��ت��زة 
�جل�سيمات  حُت�سر  �أن  �ل�����س��روري 
لترك  كافية  طاقة  متتلك  �أن  دون  من 
�إذ�  �أما  �لغاز،  ل�سطح  �لكمومي  �لتقييد 
فاإنها  مطاطياً؛  �جل�سيمات  ت�سادمت  
�إذ�  �لأُم. و  �لغاز  �إىل كتلة  �سوف تعود 
خالل  كافياً  زخماً  �جل�سيمات  خ�سرت 

تلت�سق  ف�سوف  �ملطاطي؛  �لت�سادم 
مربوطة  طالئع  ُم�سّكلة  �ل�سطح،  على 
يف  كما  �سعيفة؛  بر�بطة  �ل�سطح  �إىل 
تنت�سر �جل�سيمات  �لفيزيائي.  �لمتز�ز 
كمومياً  تقييدً�  جتد  حتى  �ل�سطح  على 
وعندها  �لكيميائي.  لالمتز�ز  عميقاً 
�أو  �ل�سطح  مع  تتفاعل  �جل�سيمات  فاإن 
بب�ساطة مُتتز بعد زمن وطاقة كافيني.

يعتمد �لتفاعل مع �ل�سطح على �لأنو�ع 
معادلة  بتطبيق  �ملت�سمنة،  �لكيميائية 

طاقة غيب�ص على �لتفاعالت:
�لعامة  �حلر�رية  �لديناميكا  �أثبت 
�أن  ينبغي  �حلرة  �لطاقة  يف  �لتغري  �أن 
على  �لتلقائية  للتفاعالت  �سالباً  يكون 
ولأن  ثابتني،  �سغط  و  ح��ر�رة  درج��ة 
ما   – �ل�سطح  �إىل  مقيد  �حلر  �جل�سيم 
متحركة  �ل�سطحية  �ل����ذرة  ت��ك��ن  مل 
تقل؛  �سوف  �لع�سو�ئية  ف��اإن  كثري�- 
�حل��ر�ري  �ملحتوى  حد  �أن  يعني  هذ� 
يعني  مم��ا  ���س��ال��ب��ا؛  ي��ك��ون  �أن  ي��ج��ب 
�َص  ُخ�سِّ  . ل��ل��ح��ر�رة.  ط���اردً�  تفاعاًل 
لينارد- كطاقة  �لفيزيائي  �لم��ت��ز�ز 

�َص �لمتز�ز  جونز �لكامنة،  بينما ُخ�سِّ
�لكامنة.  م��ور���ص  كطاقة  �لكيميائي 

يوجد هنالك نقطة جتاوز بني �لمتز�ز 
�لكيميائي و �لمتز�ز �لفيزيائي؛ تعني 
نقطة لالنتقال. وباإمكان هذه �لنقطة �أن 
�لطاقة- عمود  �أ�سفل  �أو  �أعلى  حتدث 

يف  �لخ��ت��الف  بع�ص  م��ع   ( �ل�سفري 
�لنق�ص  مُمثلة  �لكامنة(  مور�ص  طاقة 
�إىل طاقة �لتن�سيط. حتتاج  �أو �حلاجة 
�أ�سطح  على  �لب�سيطة  �لغاز�ت  معظم 
طاقة  متطلبات  �إىل  �لنظيفة  �لفلز 

�لتن�سيط.
�لنمذجة

�لكيميائي  �لم���ت���ز�ز  لأج���ه���زة 
�لتجريبية، حُتدد كمية �لمتز�ز لنظام 
ومع  �للت�ساق.  �حتمالية  بقيمة  معني 
�لمتز�ز  و�سف  جد�  �ل�سعب  من  ذلك 
�سطح  ي�ستخدم  بنظرية،  �لكيميائي 
�لطاقة �لكامنة  )PES( متعدد �لأبعاد 
�لفعال  �لو�سط  نظرية  م��ن  �ملُ�ستق 
�لمتز�ز،  على  �ل�سطح  تاأثري  لو�سف 
ت�ستعمل  منه  حمددة  �أجز�ء  فقط  لكن 
ب�سيط  مثال  در��سته،  يتم  ما  بناء على 
جمموع  ي��اأخ��ذ  و�ل���ذي   )PES( على 

�لطاقة كاقر�ن يف �ملوقع:
�ملتعلقة  �لذ�تية  �لقيمة  �أن   حيث 

لدرجات  �سرودنغر  ملعادلة  بالطاقة 
تفاعالت  و   �لإل��ك��رون��ي��ة   �حل��ري��ة 
�لتعبري  ه��ذ�  يت�سمن  ول  �لأي����ون، 
�لنتقالية،  �لطاقة  من  �أي  �لريا�سي 
�لذبذبية،  �لإثار�ت  �لدور�نية،  �لطاقة 

و �أي �عتبار�ت �أخرى
لت�سف  �لنماذج  من  �لعديد  يوجد 
لنغمور- �آلية  �ل�سطحية:  �لتفاعالت 

�جل�سمني  كال  فيها  ميتز  �لتي  هن�سلود 
�ملتفاعلني، و �آلية �إيل-ريديل �لتي ميتز 

فيها �أحدهما بينما يتفاعل �لآخر معه.

�لكثري  �لو�قعية  �لأنظمة  متتلك 
من �لتجاوز�ت؛ مما يجعل �حل�سابات 

�لنظرية �أكرث تعقيدً� :
�لفيزيائي-  �لمتز�ز  مع  باملقارنة 
تتمو�سع  �ملُ��م��ت��زة  �مل���و�د  �أن  حيث 
بب�ساطة على �ل�سطح- ت�ستطيع �ملو�د 
�أن تغري  �لكيميائي  �لإمتز�ز  �ملُمتزة يف 
مير  �أن  �ملمكن  من  وتركيبه.  �ل�سطح 
تغري  حيث  �إرخ���اء؛  بحالة  �لركيب 
بني  �مل�سافات  �لقالئل  �لأوىل  �لطبقات 
�مل�ستويات بدون تغري تركيب �ل�سطح، 

هيكلة  ب��اإع��ادة  مير  �أن  �ملمكن  من  �أو 
حيث يتم تغيري تركيب �ل�سطح.)5(

ي�ستطيع  �مل���ث���ال،  ���س��ب��ي��ل  ع��ل��ى 
قوية  رو�ب��ط  ي�سكل  �أن  �لأوك�سجني 
مثل  �ل��ف��ل��ز�ت،  م��ع   )~4eV( ج��د� 
Cu)110(، يحدث مع ك�سر جزء من 
رو�بط �ل�سطح خالل ت�سكيل رو�بط بني 
�ملمكن  من  و  �ملُمتزة،  و�ملادة  �ل�سطح 
بفقد�ن  كبرية  هيكلة  �إعادة  يحدث  �ن 
�سف كما يرى يف �ل�سورة 2 .�لمتز�ز 

�لكيميائي-�لتفكك

الكيميائــــي المتــــــزاز 

وم�سرطنة  �سامة   �لفطرية  �ل�سموم 
و  تنتجها  �ل��ت��ي  �ل��ك��ي��م��اوي��ات  ب�سبب 
مثل    )  molds( �لعفن  ت�سبب  �ل��ت��ي 
 aspergillus flavus ، and
 ))  aspergillus parasiticus
�لنباتات  وحت��ل��ل  �ل��رب��ة  يف  تنمو  وه��ي 
��سا�سي  ب�سكل  وتوجد   ، و�لقمح  و�لق�ص 
يف �ل�سلع �ل�سا�سية �ملخزنة بطرق خاطئة 
مثل �لك�سافا و�لفلفل �حلار و�لذرة وبذرة 
و�لرز  �ل�سود�ين  و�لفول  و�لدخان  �لقطن 
و�لقمح  و�ملك�سر�ت  �ل�سم�ص  عباد  وبذور 
عندما   . �لبهار�ت  من  متنوعة  وجمموعة 
�ل�سموم  م��ن  �لط��ع��م��ة  م��ع��اجل��ة  مت��ت 
�لفطرية وجدت م�سبعة يف �لطعمة ب�سكل 
�لن�سان  �غذية  من  كل  يف  ووج��دت  ع��ام 
و�حليو�نات �لليفة و�ي�سا غذ�ء حيو�نات 
على  تتغذ�  �لتي  �حليو�نات   . �مل��زرع��ة  
وحلومها  بيو�سها  تكون  �مللوثة  �لطعمة 
�لفطرية  بال�سموم  ملوثة  �ألبانها  ومنتجات 

}1{
�لركيبة �لكيميائية لأفالتوك�سني ب1

ويعز�  �ل��دو�ج��ن  �ع��الف  تلوث  مثال 
عينة  م��ن  عالية  ن�سبة  ل��وج��ود  �ل�سبب 
وبيو�ص  حلوم  ��سابت  �لفطرية  �ل�سموم 

�لدو�جن يف �لباك�ستان }2{
يف  بال�سابة  يتاأثرون  خا�سة  �لطفال 
توقف  �ىل  ت��وؤدي  حيث  �لفطرية  �ل�سموم 
�لنمو وتاأخر �لتطور .، }3 { وف�سل �لكبد  

،  و�سرطان �لكبد .
لكن   ، لال�سابة  عر�سة  �ق��ل  �لبالغني 
يف  حيو�ين  �سنف  يوجد  ل   . خطر  �ي�سا 

بني  من  هي  �لفطرية  �ل�سموم   . منها  ماأمن 
لل�سرطان  �مل�سببة  �ملعروفة  �مل��و�د  �كرث 

}4{
بعد دخول �ل�سموم �لفطرية للج�سم تتم 
عملية ��ستقالبها يف �لكبد �ىل �ليبوك�سيد �و 
�لهيدروك�سيل لت�سبح �ل�سموم �لفطرية �قل 

m1 �سر�ر�
�سيوعا  �كرث  بلعها  �لفطرية  �ل�سموم 
حيث    b1 �لفطر  �سمية  �لكرث  �لنوع  لكن 

يتخلل من خالل �جللد }5{
�لوليات  و�لدو�ء  �لغد�ء  �د�رة   }6{
ن�ساط  م�ستوى  حددت   )FDA( �ملتحدة 
�لغذ�ء  يف  تظهر  �لتي  �لفطرية  �ل�سموم 

ppb 300-20 و�لعالف هي
�ل��ولي��ات  و�ل�����دو�ء  �ل��غ��ذ�ء  �د�رة 
منا�سبة  عن  �علنت   )FAD( �ملتحدة 
لتذكري كاجر�ء وقائي ملنع تعر�ص كل من 

غذ�ء �لن�سان و�حليو�ن  لال�سابة .
�������س�����م �ل���������س����م����وم �ل���ف���ط���ري���ة 
�حد  ��سم  من  م�ستق   }aflatoxin{
�لتي تنتجها   }mold{ لفطريات� �نو�ع 

} Aspergillus flavus{ ،
وق�����د  ���س��ي��غ ذل����ك يف ح�����و�يل ع��ام 
ملر�ص  كم�سبب  �كت�سافه  ب��ع��د   1960
  Turkey X disease“  ” ت��رك��ي��ا 
 }Aflatoxin{ �لفطرية  و�ل�سموم 
لل�سموم  �لرئي�سية  �لتجمعات  �أح��د  م��ن 

}7{ }Mycotoxin{
�لفطرية  لل�سموم  �لرئي�سية  �لن��و�ع 

وعمليات ��ستقالبها
خمتلف  �سنف   14 هنالك  �لق��ل  على 

 }8{ �لطبيعة  يف  توجد  �ل�سموم  هذه  من 
�سمية  �لك��رث  وه��و   Aflatoxin B1
 Aspergillus{ م��ن  ك��ال  وتنتجه 
 flavus and Aspergillus

}parasiticus
يف  ت��ظ��ه��ر   Aflatoxin M1
 Aspergillus �ل  �ل��ت��خ��م��ري  م���رق 
  M2 �لنوع  و  هي  لكن    parasiticus
ب  �لكبد  وظائف  ��سابة  عند  تنتج  �ي�سا 

and B2  Aflatoxin B1
 and B2  Aflatoxin B1
 Aspergillus flavus and ينتجها

Aspergillus parasiticus
 and  Aflatoxin G1
 Aspergillus �ل  تنتجها   G2

parasiticus
من  م�ستقلب    Aflatoxin M1
Aflatoxin B1  يف �لن�سان و�حليو�ن 
تاأتي  قد    NG م�ستويات  يف  )�لتعر�ص 

من حليب �لم (
من  �مل�ستقلبة    Aflatoxin M2
�ملا�سية  �حلليب  يف    Aflatoxin b2

�لتي تتغذ� على �لطعام �مللوث }9{
Aflatoxicol

  )AFQ1(Aflatoxin Q1
�لكبد  خ��ارج  يف    AFB1 من  �مل�ستقلب 

��ستعد�د للفقاريات �لعلى }10{
�سروط �ل�سابة

�ل�����س��م��وم �ل��ف��ط��ري��ة ت��ن��ت��ج��ه��ا �ل 
 Aspergillus flavus and
Aspergillus parasiticus  وهي 

“�لع�ساب  فطريات  م��ن  �سيوعا  �لك��رث 
�ل�����س��ارة ” وه��ي و����س��ع��ة �لن��ت�����س��ار يف 
من  �ل��ن��وع  ه��ذ�  وج���ود  لكن   . �لطبيعة 
م�ستويات  وج��ود  �ىل  ي�سري  ل  �لفطريات 
  Aflatoxin سارة من �ل�سموم �لفطرية�
لكنها ت�سري �ىل وجود خطر كبري. �لفطريات 
مع�سكر�تها  ت�سكيل  ت�ستطيع    mold
خالل  �أو  ح�سادها  قبل  �لطعمة  وتهاجم 
لفر�ت  تعر�سها  بعد  وخا�سة  تخزينها 
�أو  �لعالية  �لرطوبة  ذ�ت  للبيئة  طويلة 

لظروف �ساغطة مثل �جلفاف .
 Aspergillus لل  �ل�سلي  �ملوطن 
يف �لربة ، تدهور �لغطاء �لنباتي ، و�لتنب 
من  لتدهور  تعر�ست  �لتي  و�حل��ب��وب   ،
 microbiological لكائنات �لدقيقة�
تغزو  �ي�سا  لكنها   ،   deterioration
جميع �أنو�ع �ملو�د �لع�سوية كلما �سمحت 
ت�سمل   . لتنمو  �ملنا�سبة   �ل��ظ��روف  لها 
عن  تقل  ل   ( عالية  رطوبة  �لظروف  هذه 
درجة  و�رت��ف��اع   )  ” عليه  “خمتلف    %7
�لفطرية  �ل�سموم  �ل  ع��زل  مت   . �حل��ر�رة 
�ملحا�سيل  جميع  م��ن    Aflatoxin
متنوعة  وم�سادر   ، �لرئي�سية  �حلبوب 
�لقنب  و  �ل�سود�ين  �لفول  زب��دة  مثل  من 
بانتظان  ملوثة  ��سا�سية  �سلع  وهنالك   .
Aflatoxin  من مثل  بال�سموم �لفطرية 
وبذرة   ، و�لذرة   ، �حلار  �لفلفل   ، �لك�سافا 
و�لرز  �ل�سود�ين  و�لفول  �لدخن  و  �لقطن 
و�لقمح  و�ملك�سر�ت  �ل�سم�ص  عباد  وبذور 
�ملعدة  �لتو�بل   من  متنوعة  وجمموعة 
لال�ستهالك �لب�سري �أو �ل�ستهالك �حليو�ين 
مت �لعثور على نو�جت �لتحول �لناجتة من 
ومنتجات  �لبي�ص  يف    Aflatoxin �ل 
تغذية  ع��ن��د  وه���ذه  �ل��ل��ح��وم  و  �لل��ب��ان 

�حليو�نات باحلبوب �مللوثة }1{
ودت در��سات �جريت يف كل من كينيا 
لتجفيف  �ل�سائدة  �ملمار�سات  �أن  وم��ايل 
وتخزين حبوب �لذرة لي�ست بالقدر �لكايف 
   Aflatoxin ل��ل  �لتعر�ص  م��ن  للحد 
يتم  ل  �لتي   �لع�سوية  }11{�ملحا�سيل 
تكون  قد  �لفطرية  �ملبيد�ت  مع  �لتعامل 
Aflatoxin أكرث عر�سة للتلوث قي �ل�

}12{
Pathology  علم �لمر��ص

ماأمن  يف  �حليو�نات  من  نوع  يوجد  ل 
من  �لناجتة  �حل��ادة  �ل�سمية  �لث��ار  من 
�لب�سر   ،   Aflatoxin �لفطرية  �ل�سموم 
ملقاومة  عالية  م��ق��درة  لديهم  �لبالغني 
  Aflatoxin �ل  �ل��ف��ط��ري��ة  �ل�����س��م��وم 
�ل  يف  للت�سمم  فري�سة  بالغ  يقع  ما  ون��ادر� 

.}13{ �حلاد     Aflatoxin
خا�ص  ب�سكل  يتاأثرون  �لط��ف��ال  لكن 

�ىل  ي��وؤدي  قد  �لفطرية  ل�سموم  وتعر�سهم 
توقف �لنمو وتاأخر �لتطور ، بال�سافة �ىل 

�لعر��ص �ملذكورة �دناه }3{
�ل���ت���ع���ر����ص ل�������س���م���وم �ل��ف��ط��ري��ة  
Aflatoxin  يف �أعلى �مل�ستويات ي�سبب 
�لنخر �لكبدي ، و�لذي يوؤدي يف وقت لحق 

�ىل �ىل تليف �لكبد ، �أو �سرطان �لكبد .
تظهر  �ل��ك��ب��دي  �ل��ف�����س��ل  و�أع���ر�����ص 
يف  وتغري  �له�سم  يف  وتغري  وذم��ة  بنزيف 
�لمت�سا�ص و/ �أو تغري يف عمليات �لي�ص 
غيبوبة       و/�أو  �لعقلية  و�لتغري�ت  لالأغذية 

{بحاجة مل�سدر ]   .
�لتعر�ص �ملزمن يزيد من خطر �ل�سابة 
�ل�سموم  �ي�ص  �أن  وكما   ، �لكبد  ب�سرطان 
�لفطرية �ل Aflatoxin  ميكن �ن يقتحم 
�ل DNA  و وتتم �ألكلت �لقو�عد خالل �ل 
epoxide moiety  . ويعتقد �أن هذ� 
ما ي�سبب طفر�ت يف �جلني p53  ، مورثة 
عندما  �خللية  دورة  تقدم  منع  يف  مهمة 
�ل��ن��ووي  �حلم�ص  ط��ف��ر�ت  ه��ن��اك  ي��ك��ون 
 signaling �ىل  ي�سري  �أو    DNA
�ملربمج  �خللية  موت   (   apoptosis
على  توؤثر  �أنها  يعتقد  �لطفر�ت  وهذه   .  )
من  �أك��رث  �لقو�عد  �أزو�ج  م��و�ق��ع  بع�ص 
�لثالثة  �لقاعدة  �ملثال  �سبيل  على  غريها 
عر�سة  �أك��رث   p53 للجني   249 للكودون 
من    Aflatoxin �ل  بو��سطة  للطفر�ت 
وتعر�ص   ، }14{مزمن  �لقريبة  �لقو�عد 
مثرية  �أعر��ص  �ىل  ي��وؤدي  ل   ، �ل�سريري 

حتى �ل Aflatoxin  �حلاد .
�ملتعلقة  �لمر��ص  �لتعبري عن  ويتاأثر 
يف �ل Aflatoxin  عن طريق عدة عو�مل 
 ، �جلن�ص   ، �لتغذية   ، �لعمر   ، �لنوع  مثل 
�خرى  لل�سموم  �ملتز�من  �لتعر�ص  �مكانية 
�لثديات  يف  �لرئي�سي  �مل�ستهدف  �جلهاز   .
  Aflatoxin هو �لكبد ، وبتايل ت�سمم �ل
�سروط   . �لكبد  مر�ص  �لول  �ملقام  يف  هو 
�ل  �لت�سمم  ح���دوث  �ح��ت��م��ال  م��ن  ت��زي��د 
Aflatoxin   لالن�سان ، حمدودية تو�فر 
�لغذ�ء ،�لظروف �لبيئية �لتي ت�سجع منو 
وجود  عدم   ، �لغذ�ئية  �مل��و�د  على  �لعفن 
�ل  �لفطرية  �ل�سموم  لر�سد  تنظيمية  نظم 
Aflatoxin  و�ل�سيطرة عليها . }15{

و�تباع نظام غذ�ئي منتظم مبا يف ذ�لك 
�لبي�ص  و�جل��زر   ، �جل��زر  مثل  �خل�سار 
من  يقلل  ق��د  و�لبقدون�ص   ، و�لكرف�ص   ،
 Aflatoxin ل��ل  �مل�سرطنة  ت��اأث��ري�ت 

}16{
ي�سبب  �ن  ميكن   Aflatoxin B1
من  يزيد  له  و�لتعر�ص  �ملناعة،  �سعف 
نق�ص  ف��ريو���ص  يف  �ل��ف��ريو���س��ي  �حِل��م��ل 

}18{ }17{ HIV ملناعة �لب�سرية�

�لفطري  لت�سمم  حمدد  ترياق  يوجد  ل 
�لأع���ر�����ص  رع��اي��ة   .   Aflatoxin
خ�سي�سا  م�سممة  �ل��د�ع��م��ة  و�ل��ع��ن��اي��ة 
ل�سدة مر�ص �لكبد قد ت�سمل على �ل�سو�ئل 
 dextrose �لوريدية مع �سكر �لعنب } 
 ، ب  وفيتامني    k من�سطة  وفيتامينات   }
وحمتوى  �لربوتني  عالية  غذ�ئية  وحمية 

كاف من �لكربوهيدر�ت .
��سابة �لن�سان

ه��ن��اك ن��وع��ني م���ن �ل��ت��ق��ن��ي��ات �ل��ت��ي 
للك�سف  �لح��ي��ان  معظم  يف  ��ستخدمت 
يف   AFLATOXI �ل   م�ستويات  عن 

�لن�سان.
�ل  قيا�ص  يف  هي   … �لول��ة  �لطريقة 
يف   guanine adduct -AFB1
لتعر�ص  ي�سري  ووج���وده   . �لبول  عينة  
�ساعة   24 خالل   Aflatoxin  B1 �ىل 
فقط  �ل���س��ل��وب  ه��ذ�  يقي�ص   . �ملا�سية 

�ل�سابة �جلديدة
 ، �لي�ص  ذ�لك خالل منت�سف عمر  مع 
�لتي    guanine-AFB1 �ل  م�ستوى 
�عتماد�   ، لخر  يوم  من  تختلف  قد  تقا�ص 
مثالية  لي�ست  ،وهي  �لغذ�ئي  �لنظام  على 

لتقييم �ل�سابة على �ملدى �لطويل .
م�ستوى  قيا�ص   … �لثانية  �لطريقة 
�لدم  م�سل  يف    albumin-AFB1
تكاماًل   �أك��رث  قيا�ص  يوفر  �لنهج  وه��ذ�   .

لال�سابة على مدى عدة �أ�سابيع �أو �أ�سهر .
��سابة �حليو�ن

لديه    Aflatoxin �ل  �ل��ك��الب  يف 
�لقدرة �أن يوؤدي �ىل �أمر��ص �لكبد . يتطلب 
�لتعر�ص مل�ستويات منخف�سة من �لل�سموم 
ل��ف��ر�ت     Aflatoxin �ل  �ل��ف��ط��ري��ة 
لتظهر  �أ�سهر  �أو  �أ�سابيع  لعدة  م�ستمرة 

عالمات ف�سل وظائف �لكبد . }19{
يف  �قر�حتها  �ب��دت  �مل��ق��الت  بع�ص 
ما  هي  �لكالب  طعام  يف  �ل�سمية  م�ستوى 
�لبليون  يف  )ج��زء   ppb  300-100 بني 
��ستهالك  �أو  �مل�ستمر  �لتعر�ص  ويتطلب   )
�ل�سموم  لتطور  �أ�سهر  �ىل  �أ�سابيع  لب�سعة 

}20{ .  Aflatoxin لفطرية �ل�
تغطي  توقعات  �ىل  ت�سري  معلومات  ل 
�أن �لكالب �ستخ�سع لحقا �ىل مر�ص ناجم 

Aflatoxin عن �ل
معر�سة  ل��ل��غ��اي��ة  �ل���روم���ي  �ل���دي���ك 
 .    Aflatoxin �ل  �لفطري  للت�سمم 
يعود  هذ�  �أن  �حلديثة  �لدر��سات  ك�سفت 
�لتمثيل  وه��و    P450 �ل�سايتوكروم  �ىل 
 Mediated �ل��و���س��ي��ط  �ل���غ���ذ�ئ���ي 
�ل��ف��ط��ري  ل��ل�����س��م    metabolism
�ل��دي��ك  ك��ب��د  يف   Aflatoxin B1
glutathione-s- نق�ص   و  �لرومي 

 . �ل�سموم  �ز�لة  تو�سط   transferase
}22{ }21{

فئر�ن  على  �جريت  در��سات  �أظهرت 
ه��ام�����س��ر ح���ام���الت ع���الق���ات ت��و�ف��ق��ي��ة 
ب��ني �ل���س��اب��ة ب��ال�����س��م��وم �ل��ف��ط��ري��ة �ل 
 mg / kg)  4{Aflatoxin B1
و�حدة  جرعة      })   signal dose
ذريتهم  يف  م��ت��ط��ورة  ت�سوهات  وظ��ه��ور 
 { �أك��ت�����س��ف��ت   2005 ع���ام  }23{يف   .
�ل�سموم   }  Diamond Pet Food
�ملنتجات  يف    Aflatoxin �ل   �لفطرية 
كارولينا    غا�ستون،�ساوث  يف   �مل�سنعة 
 { �أ���س��ارت  ولي��ة   23 يف   }24{  }25{
تطوعيا   }  Diamond Pet Food
�أن �ملنتجات �ملكونة من �لذرة وت�سنع يف 
غا�ستون تفح�ص منها  �أكرث من 2700 من 
�أكدت  �لنهائي يف �ملخترب�ت  �ملنتج  عينات 
لغذ�ء  �لتاريخ   بيانات  �ثنتان من  �أن فقط 
كلبني من �لكبار ت�سكل بتاريخ ” �أف�سلها ” 
3،4،5،11 من �ل�سهر 4  كان ميكن �أن تكون 

�سامة .  }26{
قائمة من �لتف�سي

م�����س��ادر دول���ي���ة م���ن زب����دة �ل��ف��ول 
مثل   ( �لطبخ  زيوت   ، �لتجارية  �ل�سود�ين 
�ل�سم�سم  وزيت  �ل�سود�ين  و�لفول  �لزيتون 
كملوثة  عرفت  �لتجميل  وم�ستح�سر�ت   )
 .   Aflatoxin �ل  �لفطرية  �ل�سموم  يف 

}27{ }28{ }29{
يف بع�ص �حلالت كا�سف �ل�سائل �للوين 
  )liquid chromatography  (
 mass �لكتلي  �لطيف  قيا�ص  جانب  �ىل 
spectrometry )LC-MS /
�لطرق  من  �ملزيد  �ىل  بال�سافة   )  MS
�ىل   %48 �مل��ع��دل  �أن  �أظ��ه��رت  �لتحليلية 
�مل��خ��ت��ارة  �ملنتجة  �ل��ع��ي��ن��ات  م��ن   %80
�ل�سموم  كمحتوية على كميات حمددة من 
من  كثري  يف   .  Aflatoxin �لفطرية 
�ل  جت��اوز   ، �مللوثة  �لغذ�ئية  �ملنتجات 
لالد�رة  �لمنة  �حل��دود    Aflatoxin
�أو   )FDA( و�ل��دو�ء  للغذ�ء  �لمريكية 
 }29{  }30{  . �أخرى  تنظيمية  وكالت 
}28{2003 كينيا : �لت�سمم �حلاد ، 120 

�سخ�ص تويف }32{ }31{
 :  2013 ع��ام  م��ن   3 �سهر   –  2 �سهر 
�ىل  �مل��وردة  كرو�تيا   ، �سربيا   ، رومانيا 
�وروبا �لغربية _ �لتلوث بال�سموم �لفطرية 

2013  Aflatoxin
لو�  منطقة   :  2013 ع��ام  من   2 �سهر 

تلوثت }33{
نيبال   :  ) ل��الن  )�سارية   2014 ع��ام 
�ل��ولدة  حلديثي  �لتعر�ص   ، وبنغالد�ص 

حيث وجدت يف �حلبل �ل�سري }31{

)Aflatoxin( ضم�م فطرية�

�لخ�ساب �مل�ساغف هو عملية �خ�ساب 
معقدة حتدث يف �لنبانات �لزهرية )�لنباتات 
مغطاة �لبذور(. تت�سمن هذه �لعملية �حتاد 
يعرف  م��ا  �أو  �لأن��ث��وي  �جلاميتي  �ل��ط��ور 
�لأم،  �جلاميتي  )�لطور  �لنثوية   بالأم�ساج 
�لأم�ساج  مع  �جلنيني(  �لكي�ص  �ي�ساً  ي�سمى 
تلت�سق  عندما  ي��ب��د�أ   . )�لنطف(  �لذكرية 
�لتكاثر  ع�سو  �لكربلة،  مبي�سم  �للقاح  حبة 
�للقاح  حبة  متت�ص  �ل��زه��رة.  يف  �لأن��ث��وي 
�لرطوبة وتبد�أ بالإنبات مكونة �أنبوب �للقاح 
�لذي ميتد لالأ�سفل باجتاه �ملبي�ص من خالل 
�لقلم. ثم يدخل طرف �أنبوب �للقاح �ملبي�ص 
ويخرقه من خالل فتحة �لنقري يف �لبوي�سة 
، يتابع �أنبوب �للقاح ليحرر �لَنْطف  يف �لطور 

�جلاميتي �لأنثوي.
�لبي�سية  �خللية  ب  �سيخ�سّ �لُنَطف  �أحد 
�لنو�تني  مع  بالحتاد  �لآخ��ر  �سيقوم  بينما 

�لقطبيتني للخلية �ملركزية �لكربى يف �لطور 
�جلاميتي �لأنثوي. �لنطفة �أحادية �ملجموعة 
�ل��ك��روم��و���س��وم��ي��ة و�ل��ب��وي�����س��ة �أح��ادي��ة 
�ملجموعة �لكرومو�سومية �سيتحد�ن لتكوين 
�لز�يجوت ثنائي �ملجموعة �لكرومو�سومية، 
بينما �لنطفة �لأخرى ونو�تا �خللية �ملركزية 
�لكرومو�سومية  �ملجموعة  �أحاديتا  �لكربى 
نو�ة  ي�سكالن  �لأنثوي  �جلاميتي  �لطور  يف 
)�حت��اد  �لكرومو�سومية  �ملجموعة  ثالثية 
ثالثي(. بع�ص �لنباتات ميكن �ن ت�سكل نو�ة 
�لكرومو�سومية.�خللية  �ملجموعة  عديدة 
�ست�سكل  �لأنثوي  �جلاميتي  للطور  �لكربى 
�لإندو�سبريم، ن�سيج غني بالغذ�ء �لذي يوفر 
�لتغذية للجنني �ملتكون. �ملبي�ص �لذي يحيط 
حتمي  �لتي  �لثمرة  يكون  �سوف  بالبوي�سة 
�نت�سارها.  على  تعمل  �ن  وميكن  �ل��ب��ذور 
]1[�ل���ن���و�ت���ان م���ن �خل��ل��ي��ة �مل��رك��زي��ة 

يف  ت�ساهم  �ل��ت��ي  �لقطبية(  �لأم)�لأن���وي���ة 
�ملت�ساوي  بالنق�سام  تت�سكل   ، �لإندو�سبريم 
�أنتج  �لذي  �ملن�سف  �لنق�سام  ناجت  نف�ص  من 
�لركيب  يف  �لأم  من  �مل�ساركة  �لبوي�سة. 
�ملجموعة  ث��الث��ي  ل��الن��دو���س��ب��ريم  �جليني 
�لكرومو�سومية هي �سعف �مل�ساركة �جلينية 

من �لأم يف �جلنني.
�ل��ت��ي  �حل���دي���ث���ة  �ل�����در�������س�����ات  يف 
 Arabidopsis ن��ب��ات  ع��ل��ى  �أج��ري��ت 
د�خل  �لذكرية  �لنو�ة  thaliana،هجرة 
�لنو�ة  مع  �لحت��اد  يف  �لن��ث��وي،  �جلاميت 
�لأنثوية، مت توثيقها للمرة �لأوىل با�ستخد�م 
�جلينات  بع�ص  �لنبات.  د�خ��ل  �لت�سوير 
مت  و�لندماج  �لهجرة  عملية  يف  تدخل  �لتي 

حتديدها �أي�ساً.]2[
دلئ����ل ع���ن �لإخ�������س���اب �مل������زدوج يف 
Gnetales وهي نباتات بذرية ل زهرية، 

مت �لتقرير عنها.]3[
�أجز�ء �لزهرة �لنا�سجة

�لخ�ساب �مل�ساعف
�لخ�������������س������اب �مل�����������س�����اع�����ف يف 

arabidopsis�ملحتويات
 نبذة خمت�سرة

مت �كت�ساف �لخ�ساب �مل�ساغف قبل �أكرث 
 Sergei Nawaschinيد على  قرن  من 
�لرو�سية،  ]4[،�لم��رب�ط��وري��ة  كييف  يف 
كل  فرن�سا.  يف   Léon Guignard و 
عن  م�ستقل  ب�سكل  بالكت�ساف  ق��ام  منهما 
 Lilium martagon �لآخ����ر.]5[ 
ن��ب��ات��ات   Fritillaria tenella و 
لالخ�ساب  �لأوىل  �مل�ساهد�ت  يف  ��ستخدمت 
�ملجهر  با�ستخد�م  �أجريت  �مل�ساغف،�لتي 
ق��درة  حم��دودي��ة  ب�سبب  �ل��ق��دمي.  �ل�سوئي 
من  �لعديد  ه��ن��اك  ك��ان  �ل�سوئي،  �ملجهر 

�ل�سئلة �لتي مل يتم �لإجابة عليها بخ�سو�ص 
عملية �لخ�ساب �مل�ساعف، ولكن مع تطور 
�ل�سئلة  م��ن  �لعديد   ، �لل��ك��روين  �ملجهر 
�أجيبت. �لأكرث مالحظة ، م�ساهد�ت جمموعة 
�جلاميت  �أن  �أظهرت  �لتي   W. Jensen
�لذكري ل ميلك �أي جدر خلوية و�أن �لغ�ساء 
�لغ�ساء  من  ج��دً�  قريب  للجاميت  �لبالزمي 
حبة  د�خل  به  حتيط  �لتي  للخاليا  �لبالزمي 

�للقاح .]6[
�لخ�ساب �مل�ساعف يف �ملخترب

�مل��خ��ت��رب  �مل�����س��اغ��ف يف  �لخ�������س���اب 
�جلزئي  �لتفاعل  لدر��سة  ع��ادة  ي�ستخدم 
�جلاميت  لحتاد  �لخرى  �جلو�نب  و�أي�ساً 
�لعو�قب  من  و�ح��دة  �لزهرية.  �لنباتات  يف 
يف  �مل�ساعف  �لخ�ساب  تطوير  يف  �لكربى 
هو  و�لنثوي  �لذكري  �جلاميت  بني  �ملخترب 
و�لبوي�سة يف  �للقاح  �نبوب  ح�سر�لنطف يف 

و�لنطفة  �لبوي�سة  �ندماج  �جلنيني  �لكي�ص 
نباتات  يف  بالفعل  �جن��ازه  مت  بها  �ملتحكم 
دخول  �للقاح،  �نبات   ]7[ �خل�سخا�ص. 
�نبوب �للقاح ، وعملية �لخ�ساب �مل�ساعف 
طبيعي.  ب�سكل  تعمل  م�ساهدتها  مت  جميعها 
بالفعل  ت�ستخدم  �لتقنية  ه��ذه  �ل��و�ق��ع  يف 
�لنباتات  من  �لعديد  ب��ذور  على  للح�سول 
�لزهرية و�سميت” تلقيح �نبوب �لختبار”.

]8[
�لر�كيب و�لوظائف �ملتعلقة بالخ�ساب 

�مل�ساعف
�لطور �جلاميتي �لنثوي

ي�سارك  �لذي  �لأنثوي  �جلاميتي  �لطور 
مغطاة  �لنباتات  يف  �مل�ساعف  �لخ�ساب  يف 
�لكي�ص �جلنيني. �لذي  �لبذور ي�سمى �حياناً 
باملبي�ص  حم��اط  �لبوي�سة،  بد�خل  يتكون 
�جلاميتي  بالطور  حميطاً  �لكربلة.  قاعدة  يف 

�لنثوي يوجد)و�حد �و(�ثنان من �لغ�سية، 
�لطور  �لنقري.  ت�سمى  فتحة  ت�سكل  �لتي 
�أح��ادي  ع��ادة  هو  �ل��ذي  �لأنثوي  �جلاميتي 
عادًة  من)  ين�ساأ  �لكرومو�سومية،  �ملجموعة 
خلية   ) �لكرومو�سومية  �ملجموعة  ثنائي 
�لأم.  �لبوغية  �خللية  ت�سمى  كربى  بوغية 
�لأحد�ث �لتالية تختلف، �عتمادً� علي �لنوع 
�لتالية  �لأح��د�ث  �لأن��و�ع،  معظم  يف  ،ولكن 

حت�سل.
�نق�ساماً  تنق�سم  �لأم  �لبوغية  �خللية 
�نثوية  بوغية  خاليا  �أرب��ع  منتجة  من�سفاً، 
و�حدة   . �لكرومو�سومية  �ملجموعة  �حادية 
�لأنثوية  �لبوغية  �خللية  تنجو.  منها  فقط 
منتجة  مت�ساوية  �نق�سامات  ث��الث  تنق�سم 
�ملجموعة  �حادية  �نوية  وثمان  خاليا  �سبع 
متتلك  �ملركزية  )�خللية  �لكرومو�سومية 

نو�تان، ت�سمى نو�تان قطبيتان(.

)double fertilization( الخ�ضاب امل�ضاعف
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مفاجاأة.. الكافيني قد ي�ؤثر اإيجابًا على الريا�ضة
ك�سفت مر�جعة لبحوث �سابقة �أن 
تناول �لكافيني قبل ممار�سة �لتمارين 
جمموعة  �أد�ء  يح�سن  قد  �لريا�سية 

و��سعة من �لتدريبات.
وكتب �لباحثون يف دورية )�لطب 
�لكافيني  �أن  �لربيطانية  �لريا�سي( 
تعزيز  �خل�سو�ص  وجه  على  ميكنه 

�ل�سرعة و�لطاقة و�لقوة و�لتحمل.
�لبحث  فريق  قائد  قال  من جهته، 
ملبورن  يف  فيكتوريا  ج��ام��ع��ة  م��ن 
ب��اأ���س��ر�ل��ي��ا، ج���وزو ج��رج��ي��ك، �إن 
�لكافيني  �لتي حتتوي على  "�ملكمالت 
�لريا�سيني. وك�سفت  بني  �سائعة جدً� 
نحو  �أن   2011 لعام  ترجع  در����س��ة 

ريا�سيني  ب���ول  ع��ي��ن��ات  م��ن   %75
يحتوي  �لأوملبية  �لألعاب  يف  �ساركو� 
على م�ستويات مرتفعة من �لكافيني".

�لكافيني  ُرف����ع   ،2004 وع����ام 
ملكافحة  �لعاملية  �لوكالة  قائمة  من 
تناولها  حمظور  ك��م��ادة  �ملن�سطات 
جرجيك  �مل��ن��اف�����س��ات.وذك��ر  خ���الل 

"منذ  �لإل��ك��روين:  بالربيد  ل��روي��رز 
بني  �لكافيني  تناول  ز�د  �حل��ني  ذل��ك 
على  موؤ�سر�ت  توجد  ول  �لريا�سيني 
جرجيك  �أج��رى  ذلك".كما  �نح�سار 
لنتائج  �ساملة  م��ر�ج��ع��ة  وزم����الوؤه 
مر�جعات �سابقة حللت عدة در��سات 

تتعلق بالكافيني و�لأد�ء �لريا�سي.

قدرة  عزز  �لكافيني  �أن  و�كت�سفو� 
و�أد�ء  �لتحمل وقوتها  �لع�سالت على 

�لقفز و�سرعة �أد�ء �لتمارين.
"كقاعدة عامة  و�أ�ساف جرجيك: 
قبل  �لقهوة  من  كوبني  لتناول  يكون 
نحو 60 دقيقة من بدء �لتمرين تاأثري 

قوي لدى معظم �لأفر�د".

!D احذروا من الإفراط بتناول فيتامني
 D فيتامني  �أن  �مل��ع��روف  م��ن 
�سروري جد� ب�سب �أهميته بالن�سبة 
ل���ت���و�زن �جل�����س��م و�حل���ف���اظ على 
منه  �لإف���ر�ط  �أن  �إل  خ�سائ�سه، 

يوؤدي �إىل نتائج عك�سية متاما.
�أن  ط��ب��ي��ة  در������س����ة  ك�����س��ف��ت 
يوؤثر   D فيتامني  بتناول  �لإف��ر�ط 
كبري،  ب�سكل  �لكليتني  عمل  على 
تورنتو  جامعة  علماء  دع��ا  حيث 

ن�سرته  م��ق��ال  خ��الل  م��ن  �لكندية 
تناول  عدم  �إىل   ،"CMAJ" جملة 
�لطبيب  ��ست�سارة  دون   D فيتامني 
�مل��خ��ت�����ص.و�أك��د �ل��دك��ت��ور ب��ورن 
�أوغو�ست من �جلامعة نف�سها �أن كل 
�أ�سا�سها  �لتي  �لطبية  �مل�ستح�سر�ت 
خطرة  �ل�سيدليات  يف   D فيتامني 
حتت  ت�ستعمل  مل  ما  �حلياة،  على 

�إ�سر�ف �لطبيب.

مو�طن  حالة  �إىل  �لأطباء  ونّوه 
كندي عمره 54 �سنة، ر�جع �لأطباء 
�لبويل،  �جلهاز  يف  م�سكالت  ب�سبب 
بد�أت بعد عودته من منطقة جنوب 
وقتا  يق�سي  كان  حيث  �آ�سيا،  �سرق 
يف  ت�سبب  ما  �ل�ساطئ،  على  طويال 

ظهور م�سكالت يف كليتيه.
�لذي  �لفح�ص  نتائج  و�أظهرت 
�أجر�ه �أخ�سائيو طب �لكلى �أن بنية 

ل  �لبول  وحتليل  تتغري،  مل  �لكلى 
يحتوي على �أي �سيء م�سبوه.

مو�سع  فح�ص  �إج����ر�ء  وب��ع��د 
م�ستوى  �أن  �ت�����س��ح  وم��ف�����س��ل، 
يف  �لبار�ثرين  وهرمون  �لكال�سيوم 
دمه مرتفع جد�. �لأمر �لذي يح�سل 

.D عند �لإفر�ط يف تناول فيتامني
وقد �أكد �ملري�ص على �أنه تناول 
فعال فيتامني D على مدى �ل�سنو�ت 

�لثالث �لأخرية من عمره، بناء على 
ن�سيحة �سديق له.

�لرجل  ه��ذ�  لتعر�ص  ونتيجة 
ح�سل  طويلة  ول��ف��ر�ت  لل�سم�ص 
من  ك��ب��رية  ك��م��ي��ات  ع��ل��ى  ج�سمه 
ظهور  �إىل  �أدى  م��ا   ،D فيتامني 
تلقيه  وبعد  كليتيه،  يف  م�سكالت 
�أ�سبح  طويلة،  فرة  خالل  �لعالج 

يعاين من مر�ص كلوي مزمن.

اجلزر.. م�ضروب �ضحري مهدئ لل�ضعال ومزيل للبلغم
نعومة  منذ  كثري�  �سمعنا  لطاملا 
ل�سحة  �جل��زر  فو�ئد  عن  �أظافرنا 
�لعينني، لكن هل تعلم �أنه ي�ساعد يف 
تهدئة �ل�سعال و�لق�ساء على �لبلغم 

�ملزعج؟.
هذ� ما يوؤكده تقرير ن�سره موقع 
بال�سحة  �ملعني  هيلث"  "ديلي 
على  يعتمد  �سحري  م�سروب  ع��ن 

�لأخ��رى  �ملكونات  وبع�ص  �جل��زر 
�إز�ل���ة  يف  مذهلة  ب��ف��ائ��دة  ويتمتع 
مو�د  �أية  دون  �لرئة  وتنقية  �لبلغم 
�أدوية  يف  �ملوجودة  كتلك  كيميائية 

�ل�سعال.
ف���اجل���زر م���ن �خل�������س���ر�و�ت 
لالأك�سدة  �مل�سادة  باملو�د  �لغنية 
و   C و   A كفيتامني  و�لفيتامينات 

ي�ساعد  مما  �لبوتا�سيوم،  وكذلك   K
�سغط  �رت��ف��اع  م��ن  �حل��د  يف  �أي�سا 

�لدم وعالج �ل�سكري.
ويعلم خرب�ء �لتغذية جيد� منذ 
فرة طويلة �أن فيتامني )A( يلعب 
دور� كبري� يف �لق�ساء على �لعدوى 
�ملخاطية  �لأ�سطح  على  و�حلفاظ 
 )C( فيتامني  �أن  كما  �لرئتني،  مثل 

�جلهاز  تعزيز  على  ج��ي��د�  يعمل 
للج�سم. �ملناعي 

ول��ت��ح�����س��ري �أف�����س��ل م�����س��روب 
كل  �ل�سعال،  على  للق�ساء  �سحري 
كيلو  ن�سف  ط��ه��ي  ه��و  عليك  ك��م��ا 
ملعقتني  م��ع  �مل��ق��ط��ع  �جل���زر  م��ن 
�لطازج  �جلنزبيل  م��ن  �سغريتني 
�ملاء،  من  منا�سبة  كمية  يف  �ملب�سور 

�أن  بعد  �خل��الط  يف  �ملزيج  خلط  ثم 
مالعق   4 �إىل  ب���3  وحتليته  ي��ربد 

كبرية من �لع�سل �لأبي�ص.
�لفائدة  عظيم  على  وللح�سول 
من  مالعق   4  –  3 بتناول  ين�سح 
من  �لتخل�ص  حل��ني  يوميا  �مل��زي��ج 
�ل�سعال، وعادة ي�ستغرق هذ� �لأمر 

يومني من �ل�ستخد�م �ملنتظم.

5 من م�ضاكل الب�ضرة يعاجلها زيت الزيت�ن
مب�ساد�ت  بغناه  �لزيتون  زي��ت  يتمّيز 
توؤّمن  �لتي  �لدهنية  و�حلو�م�ص  �لأك�سدة 
وحماية،  تغذية،  من  حتتاجه  ما  للب�سرة 
وترطيب. وهو ينا�سب كافة �أنو�ع �لب�سر�ت 
على  يلي  فيما  تعّرفو�  �حل�ّسا�سة.  فيها  مبا 
من  خلم�سة  �لزيتون  زيت  يقّدمها  حلول   5

�ملزعجة. �لتجميلّية  �مل�ساكل 
1- يعالج حب �ل�سباب:

م�سكلة  ع��الج  يف  �لزيتون  زي��ت  ي�ساهم 
هذ�  يف  مفيد  قناع  لتح�سري  �ل�سباب.  حب 
�لطحني،  م��ن  �لقليل  خلط  يكفي  �مل��ج��ال، 
وب�سع  �لزيتون،  وزيت  �ل�سائل،  و�حلليب 
على  ي�ساعد  �لذي  �لليمون  ع�سري  من  نقاط 
�سماكة  �لبثور.  ت�سببها  �لتي  �لندبات  �لتاآم 
هذ� �لقناع يجب �أن تكون متو�سطة، على �أن 

يتّم مّده على �لب�سرة وتركه لفرة 20 دقيقة 
قبل غ�سله باملاء �لفاتر و�ل�سابون �لناعم.

2- يخّفف من تو�ّسع �مل�سام:
على  تظهر  �أن  �ملتو�ّسعة  للم�سام  ميكن 
�ل�سو�ء.  على  و�لدهنية  �جلافة  �لب�سر�ت 
�لب�سرة  �نقبا�سها و�كت�ساب  للم�ساعدة على 
قناع  باعتماد  ُين�سح  �ملن�سودة،  �لنعومة 
�لكيميائية،  �خلمرية  من  ظرف  من  موؤّلف 
كبرية  وملعقة  �لع�سل،  من  كبرية  ملعقة 
من زيت �لزيتون. ُيطّبق هذ� �لقناع ملدة 10 
�لب�سرة �جلافة وملدة 20 دقيقة  دقائق على 
�سطفه  يتم  �أن  على  �لدهنّية،  �لب�سرة  على 

باملاء �لفاتر و�ل�سابون �لناعم.
3- يعتني بالب�سرة �لفاقدة للحيوية:

�إىل  للحيوية  �لفاقدة  �لب�سرة  حتتاج 

عناية خا�سة ميكن �أن يوؤّمنها زيت �لزيتون 
�إليها  يعيد  فّعال  مق�ّسر  حت�سري  خالل  من 
بحركات  �لب�سرة  تدليك  يكفي  �لن�سارة. 
زيت  من  مالعق   3 من  موؤّلف  بخليط  د�ئرّية 
�أن  ميكن  �ل�سكر.  من  مالعق  و3  �لزيتون 
ن�سيف �إىل هذ� �ملق�ّسر ب�سع قطر�ت من زيت 
جمدد  مفعول  على  للح�سول  �حللو  �للوز 

للب�سرة. ومنّعم 
4- يحارب �لتلّوث:

يومي  ب�سكل  �ل��وج��ه  ب�سرة  تتعّر�ص 
لالإجهاد ولعدة �أنو�ع من �لتلوث مما يركها 
زيت  قناع  ي�ساعد  للحيوية.  وفاقدة  �ساحبة 
��ستعادة ن�سارة  للتلوث يف  �لزيتون �مل�ساد 
بي�سة  خلط  يكفي  ولتح�سريه  �لب�سرة، 
زيت  م��ن  �سغرية  ملعقة  ن�سف  ط��ازج��ة، 

�لزيتون، ملعقة كبرية من �لطحني، و�لقليل 
تدليك  يتّم  �ل�سائل.  �لبحر و�حلليب  من ملح 
�لب�سرة بهذه �خللطة ثم تركه ملدة 20 دقيقة 

قبل غ�سله باملاء �لفاتر و�ل�سابون �لناعم.
5- يقي من �جلفاف:

زيوت  مع  �لزيتون  زيت  �جتماع  ي�ساعد 
من  �لب�سرة  حتتاجه  م��ا  ت��اأم��ني  يف  �أخ���رى 
يكفي  �خللطة  هذه  لتح�سري  بالعمق.  تغذية 
زيت  م��ن  ملليلر   50 وع���اء:  يف  من��زج  �أن 
�لأفوكادو،  زيت  من  ملليلر   50 �لزيتون، 
�لأ�سا�سي،  �جلري�نيوم  زيت  من  نقطة   60
ُين�سح   .Eلفيتامني� زي��ت  م��ن  و9ن��ق��اط 
بتطبيق �لقليل من هذه �خللطة على �لب�سرة 
خالل  بالعمق  لتغذيتها  �لنوم  قبل  م�ساًء 

�لليل.

الّطفل “child development process” منّ� 

للّدللة  �لّطفل  من��ّو  م�سطلح  ُي�ستخدم 
�لإدر�كية  و�لوظائف  �لقدر�ت  ر  تطوُّ على 
خالل  و�ل�ّسلوكّية  و�لعقلّية  و�لعاطفية 
�لّطفولة  م�سطلح  وي�سري  �لّطفولة.  مرحلة 
من  ب��دًء�  �لإن�سان  حياة  من  �لفرة  تلك  �إىل 
�ل�سنتني  �أو  �ل�سنة  بعمر  �للغة  �كت�سابه 
 12 �ل�  بعمر  �ملر�هقة  مرحلة  بد�ية  وحتى 

و�ل� 13 �سنة.
فيما ياأتي ن�ستعر�ص تطّور �لّطفل باإيجاز.
�نتهاء  على  عالمًة  �لكالم  ظهور  ي�سّكل 
�لّطفولة  مرحلة  وب���دء  �ل��ّر���س��اع  مرحلة 
ونالحظ  �لثانية.  �إىل  �لأوىل  �ل�ّسنة  يف  وذلك 
لّلغة  �لأطفال  �كت�ساب  يف  ملحوًظا  تطّوًر� 
ُيظهرون  �إذ  �أعمارهم؛  من  �لثانية  �ل�ّسنة  يف 

و��ستخد�ًما  للمفرد�ت،   � م�ستمرًّ تنامًيا 
ا  �أّوليًّ وفهًما  �ملفرد�تية،  للر�كيب  متز�يًد� 
وببلوغهم  �جلملة.  وب��ن��اء  �للغة  لقو�عد 
��ستخد�م  �إىل  �لأطفال  مييل  �لثالثة،  �ل�ّسنة 
�لكلمات،  �سد��سّية  حتى  �أو  خما�سّية  ُجَمل 
�لكبار  بُجمل  �لّتخاطب  من  يتمّكنون  حتى 
�لذين  �لأطفال  �أّم��ا  عمرهم.  من  �لّر�بعة  يف 
و�ل�ّساد�سة  �خلام�سة  بني  �أعمارهم  تر�وح 

فُيتقنون قو�عد �للغة و�ملعنى �ملعّقدة.
 7-2( �مل��ب��ّك��رة  �ل��ّط��ف��ول��ة  م��رح��ل��ة  يف 
عملّيات  �إجن���اَز  �لأط��ف��ال  يتعّلم  �سنو�ت( 
و�للغة  �لتفكرِي  و��ستخد�َم  متنّوعة  عقلّية 
�ملعلومات  بيئتهم وتغيري  لتحوير  �لرمزيَّني 
بهم.  �ملحيط  �ل��ع��امل  ع��ن  يجمعونها  �لتي 
ت�سنيف  من  يت�سّمنه  مبا  �ملنطق،  ويولد 
مرحلة  يف  و�ل��ع��دد،  للوقت  وف��ه��ٍم  لالأفكار 
وباّطر�د،  �سنة(.   12-7( �ملتاأخرة  �لّطفولة 
�لعملّيات  لُت�سِند  لديهم  �لّذ�كرة  �سعة  تزد�د 
�لذ�كرة  تتح�ّسن  وملّ��ا  �لأخ��رى،  �لإدر�ك��ي��ة 
�سرعة  تزد�د  �ملدى،  �ملدى وطويلة  ق�سرية 
يف  و�لبحث  �ملعلومات  ��سرجاع  وكفاءة 

غار  �ل�سّ �لأطفال  وعي  منّو  �لّذ�كرة.ويوؤّدي 
وقدر�تهم  وخ�سائ�سهم  �لعاطفّية  بحالتهم 
م�ساعر  تقدير  على  )�لقدرة  �لّتعاطف  �إىل 
دوًر�  يلعب  �لآخرين( و�لذي  ووجهات نظر 
خرى من �لوعي  ا، بالإ�سافة �إىل �أ�سكاٍل �أُ مهمًّ
�لجتماعي، يف تطّور �حل�ّص �لأخالقي، حيث 
ميكننا �لقول �أّن �أ�سا�ص �لأخالق عند �لأطفال 
و�لأمل  �لعقاب  من  ب�سيط  خ��وٍف  من  ينبع 
وقلٍق ب�ساأن ح�سولهم على ��ستح�سان �أولياء 
�أمورهم. عامٌل �آخر مهّم يف �لتطّور �لعاطفي 
لذو�تهم،  مفهومهم  ت�سّكل  هو  �لأطفال  لدى 
�أو هوّياتهم )معرفة من يكونون وما عالقتهم 
تلعب  وحتديًد�،  حولهم(.  من  بالأ�سخا�ص 
�لهوّية �جلن�سانية )�جلندرّية( �لدور �لأكرث 
بعمر  ما تظهر  بالّذ�ت، وعادًة  للوعي  �أهمّية 

�لثالث �سنو�ت.
�لف�سيولوجّية  �ل��ت��غ��رّي�ت  ب��د�ي��ة  �إّن 
و�كت�ساب  �ل��ب��ل��وغ،  ���س��ّن  يف  و�ل��ع��اط��ف��ّي��ة 
نهاية  يعلنان  للكبار  �ملنطقّية  �لعملّيات 
جديدة:  مرحلة  وب��د�ي��ة  �لّطفولة  مرحلة 

�ملر�هقة.

ن�ضائح ح�ل املكمالت الغذائية 
للح�امل من منظمة ال�ضحة العاملية

تلعب �حلالة �لتغذوية لالأم يف �لفرة �ل�سابقة للحمل 
و�أثناء �حلمل دورً� �أ�سا�سياً يف منو �جلنني ومنائه. ف�سوء 
ويف  للحمل  �ل�سابقة  �لفرة  يف  للمر�أة  �لتغذوية  �حلالة 
تزيد  قد  �حلمل(،  من  �أ�سبوعاً   12 )حتى  �حلمل  بد�ية 
�لفرة  فاإن  ولذ�  �ل�سائرة.  �حلمل  ح�سائل  خماطر  من 
تنه�ص  �لتي  للتدخالت  مهمة  ُتعد فرة  باحلمل  �ملحيطة 
�حل�سائل  �حتمالت  م��ن  تزيد  وبالتايل  �لأم  ب�سحة 

�لإيجابية للحمل.
هي  �خللقية  و�ل��ت�����س��وه��ات  �ل���ولدي���ة  و�ل��ع��ي��وب 
�سذوذ�ت بنيوية �أو وظيفية موجودة منذ �لولدة وميكن 
�أن يت�سبب فيها عدد من �لعو�مل مبا يف ذلك عوز �ملغذيات 
�ل�سن�سنة  مثل  �لع�سبي  �لأنبوب  عيوب  وُتعد  �لدقيقة. 

�مل�سقوقة �سمن �لت�سوهات �خللقية �لأكرث �سيوعاً.
وت�سري �لبِيّنات �حلالية �إىل �أن �إعطاء مكمالت حم�ص 
�لفوليك يف �لفرة �ملحيطة باحلمل ميكن �أن يحقق �لوقاية 
من عيوب �لأنبوب �لع�سبي، �سو�ء قدمت هذه �ملكمالت 

مبفردها �أو يف توليفة مع فيتامينات ومعادن �أخرى
ينبغي جلميع �لن�ساء �أن يتناولن جرعة تكميلية من 
�لفوليك يف  �لفوليك )400 ميكروغر�م من حم�ص  حم�ص 
�ليوم( �بتد�ء من �سعيهن �إىل �حلمل حتى �لأ�سبوع �لثاين 

ع�سر من �حلمل.
�سخ�ست  جنيناً  حملن  �للو�تي  للن�ساء  وينبغي 
م�ساباً  طفاًل  ولدن  �أو  �لع�سبي  �لأنبوب  بعيب  �إ�سابته 
خطر  عن  �ملعلومات  يتلقني  �أن  �لع�سبي  �لأنبوب  بعيب 
يف  �لفوليك  بحم�ص  �لتكميل  خطر  على  ويطلعن  �لنك�سة 
تكميلية  جرعة  على  ويح�سلن  باحلمل  �ملحيطة  �ملرحلة 

كبرية )5 مليغر�مات من حم�ص �لفوليك يف �ليوم(.
�لدهون �أو �لد�سم و�لأحما�ص �لدهنية

�ل�سل�سلة  �لطويلة   3 �أوميجا  �لدهنية  �لأحما�ص  �إن 
�لعمليات  من  ع��دد  يف  ت�ساعد  قد  �لالت�سبع  و�لعديدة 
�لبيولوجية مبا يف ذلك �لعمليات �لتي تكت�سي �أهمية �أثناء 

�حلمل و�لو�سع.
بالأحما�ص  غنياً  م�سدرً�  �لبحرية  �لأغذية  وُتعد 
�لدهنية �أوميجا 3 �لطويلة �ل�سل�سلة و�لعديدة �لالت�سبع 
�إىل  �لر�سدية  �لدر��سات  عن  �ل�سادرة  �لبِيّنات  وت�سري 
�لبحرية  �لأغذية  ��ستهالك  بني  �رتباط  وجود  �حتمال 
�ل�سحية  �حل�سائل  بع�ص  من  �حلد  وبني  �حلمل  �أثناء 
و�نخفا�ص  و�لبت�سار  �لرجت��اع  مقدمات  مثل  �ل�سلبية 

�لوزن عند �مليالد.
بالأحما�ص  �لتكميل  �أن  �إىل  �حلالية  �لبِيّنات  وت�سري 
�لدهنية �أوميجا 3 �لطويلة �ل�سل�سلة و�لعديدة �لالت�سبع 
وبع�ص  �ملبت�سرة  �ل���ولدة  خماطر  من  باحلد  يرتبط 

�لزيادة �ملتو��سعة يف �لوزن عند �مليالد.
بروتني

تلعب �حلالة �لتغذوية لالأم يف �لفرة �ل�سابقة للحمل 
ومنائه.  �جلنني  منو  يف  رئي�سياً  دورً�  �حلمل  و�أث��ن��اء 
نق�ص  من  يعانني  �لالتي  �حلو�مل  �لن�ساء  تتعر�ص  وقد 
يف  مبا  �ل�سائرة  �حلمل  ح�سائل  خماطر  لزيادة  �لتغذية 

ذلك ولدة �لر�سع �ملنخف�سي �لوزن عند �مليالد.
بالطاقة  �مل��ت��و�زن  �لتكميل  ت��ق��دمي  �أن  ثبت  وق��د 
و�لربوتني )�أي �ملكمالت �لتي ميثل فيها �لربوتني �أقل من 
25% من حمتوى �لطاقة �لإجمالية( �إىل �لن�ساء �حلو�مل 
�لالتي يعانني من نق�ص �لتغذية، يعزز زيادة �لوزن �أثناء 

ن ح�سائل �حلمل. �حلمل ويح�سِّ
الت �لطاقة  �أن مكِمّ �لبِيّنات �ملتاحة حالياً على  وتدل 
حتد  وقد  �جلنني،  منو  من  ن  حت�ِسّ �ملتو�زنة  و�لربوتني 
من خماطر �لإمال�ص و�نخفا�ص وزن �لر�سع عند �مليالد 
ول�سيما  �حلملي،  �لعمر  �إىل  بالن�سبة  �ل�سغار  و�لر�سع 
نق�ص  من  يعانني  �لالتي  �حلو�مل  �لن�ساء  �سفوف  يف 
الت عالية �لربوتني  �لتغذية. ومن �مل�ستبعد �أن تكون �ملكِمّ
�لبِيّنات  وت�سري  باجلنني.  ت�سر  وقد  �حلمل  �أثناء  مفيدة 
�أي�ساً �إىل �أن �مل�سورة �لتغذوية �ملقدمة قبل �لولدة بهدف 
زيادة مدخول �لطاقة و�لربوتني لالأم قد تت�سم بالفعالية 
خماطر  من  و�حلد  �لأم  لدى  �لربوتني  مدخول  زيادة  يف 

�لبت�سار
�لفيتامينات و�ملعادن

مقدمات  مثل  �ل���دم  �سغط  ف��رط  ����س��ط��ر�ب��ات  �إن 
�لرئي�سية  �لأ�سباب  ع��د�د  يف  هي  و�لرت��ع��اج  �لرتعاج 
لوفاة �لأمهات و�لولدة قبل �لأو�ن ول �سيما يف �لبلد�ن 
�ل�سبب  �لأو�ن  قبل  �لولدة  وتعترب  �لدخل.  �ملنخف�سة 
�لر�سع ويكون  �ملبكرة ووفيات  �ملو�ليد  لوفاة  �لرئي�سي 
باأمر��ص  �لإ�سابة  خلطر  عر�سة  �أكرث  �لناجون  �لأطفال 

تنف�سية و�ملر��سة �لع�سبية يف �لأمد �لطويل.
�حلمل  فرة  �أو�ئ��ل  يف  عادة  �لدم  �سغط  وينخف�ص 
ومع  �حلمل.  فرة  نهاية  حتى  بطيئاً  �رتفاعاً  يرتفع  ثم 
ذلك، يختل هذ� �لتو�زن ويزد�د خطر �لإ�سابة مبقدمات 
�أو  �لتو�أمي  و�حلمل  و�ل�سكري  �لبد�نة  ب�سبب  �لرتعاج 
�لكال�سيوم.  ��ستهالك  و�نخفا�ص  �ملر�هقة  �سن  يف  �حلمل 
مدخول  �ملكملة  �لكال�سيوم  ج��رع  ت��وف��ري  ويح�ّسن 
با�سطر�بات  �لإ�سابة  خطر  من  بالتايل  ويحد  �لكال�سيوم 

فرط �سغط �لدم �أثناء �حلمل
حم�ص �لفوليك و �حلديد

�لن�ساء  من   %40 من  �أكرث  �أن  �إىل  �لتقدير�ت  ت�سري 
�حلو�مل على �سعيد �لعامل يعانني من فقر �لدم. ووفقاً 
عوز  �إىل  �لأقل  على  �لعبء  هذ�  ن�سف  يعود  للتقدير�ت 

�حلديد.

ويعود ن�سف هذ� �لعبء على �لأقل وفقاً للتقدير�ت 
كميات  �إىل  �حلو�مل  �لن�ساء  وحتتاج  �حلديد.  عوز  �إىل 
�إ�سافية من �حلديد وحم�ص �لفوليك للوفاء باحتياجاتهن 
�لتغذوية و�حتياجات �جلنني �لذي ينمو. ويف �إمكان عوز 
�سلباً  يوؤثر�  �أن  �أثناء �حلمل  يف  �لفوليك  �حلديد وحم�ص 

على �سحة �لأم، وعلى حملها، وعلى منو �جلنني.
الت  �أ�سارت �أحدث �لبِيّنات �إىل �أن ��ستخد�م مكمِّ وقد 
عوز  خماطر  من  باحلد  يرتبط  �لفوليك  وحم�ص  �حلديد 

�حلديد وفقر �لدم يف �لن�ساء �حلو�مل.
يود

ُيعد �ليود �سرورياً للنمو �ل�سحي ملخ �جلنني و�سغار 
�لأطفال. وتزد�د �حتياجات �ملر�أة من �ليود زيادة كبرية 
�أثناء �حلمل ل�سمان �إمد�د �جلنني بالقدر �لكايف من �ليود.

ن�سبياً  منخف�ص  قدر  على  حتتوي  �لأغذية  ومعظم 
كاٍف  مدخول  على  �جلميع  ح�سول  ول�سمان  �ليود.  من 
و�ليوني�سيف  �لعاملية  �ل�سحة  �ليود، تو�سي منظمة  من 
بع�ص  يف  ولكن  عاملية.  كا�سر�تيجية  �مللح  بيودنة 
�لبلد�ن قد ل تكون يودنة �مللح ممكنة يف جميع �لأقاليم. 
�لتنفيذ  ت�سهد  �لتي ل  �لأماكن  �أنه يف  �إىل  �لبِيّنات  وت�سري 
�لكامل لتعميم يودنة �مللح، قد ل تتلقى �لن�ساء �حلو�مل 
و�ملر�سعات و�لأطفال دون �سنتني من �لعمر كميات �مللح 

�مليوِدن �لكافية.
ووفقاً لن�سبة �لأ�سر �ملعي�سية �لتي ميكنها �حل�سول 
�لتكميل  يكون  قد  معينة،  منطقة  يف  �مليودن  �مللح  على 
على  �حلو�مل  �لن�ساء  ح�سول  ل�سمان  �سرورياً  باليود 

مدخول كاٍف.
فيتامني �ألف

و�لوظائف  �لب�سر  ل�سحة  مهماً  �أل��ف  فيتامني  ُيعد 
�ألف  �ملناعية ومنو �جلنني ومنائه. وميثل عوز فيتامني 
�لعمومية يف مناطق عديدة من  �ل�سحة  �إحدى م�سكالت 
وقد  �آ�سيا.  �سرق  وجنوب  �أفريقيا  يف  ول�سيما  �لعامل، 
كما  �لليلي،  �لع�سى  �سورة  يف  �لب�سر  �سعف  �إىل  يوؤدي 
�إىل زيادة خماطر �لإ�سابة باملر�ص  قد يوؤدي يف �لأطفال 
ت�سيب  �لتي  �ل��ع��دوى  ح��الت  ع��ن  �لناجمة  و�ل��وف��اة 
�مل�سببة  �لعدوى  �لأطفال، مبا يف ذلك �حل�سبة وحالت 

لالإ�سهال.
�لن�ساء �حلو�مل معر�سات لالإ�سابة بعوز  �أن  ورغم 
فيتامني �ألف طو�ل فرة �حلمل، فاإن هذ� �لتعر�ص يبلغ 
نظرً�  �حلمل،  من  �لأخرية  �لثالثة  �لأ�سهر  خالل  ذروته 
حجم  يف  �لفي�سيولوجية  و�لزيادة  �جلنني  منو  لت�سارع 

�لدم خالل هذه �لفرة.
جرعات  �إعطاء  �أن  �إىل  ي�سري  ما  هناك  �أن  حني  ويف 
للن�ساء �حلو�مل على  �ألف  فيتامني  الت  مكمِّ �سغرية من 
�أ�سا�ص يومي �أو �أ�سبوعي، بدءً� من �لثلث �لثاين �أو �لأخري 
من �حلمل، يف �إمكانه �أن يخفف من حدة تر�جع م�ستويات 
ومن  �حلمل  من  �لأخ��رية  �لفرة  يف  �مل�سلي  �لريتينول 
�أعر��ص �لع�سى �لليلي، فاإن �لبِيّنات �حلالية ت�سري �إىل �أن 
�لتكميل بفيتامني �ألف �أثناء �حلمل ل يوؤدي �إىل �حلد من 

ع. خماطر �ملر�ص �أو �لوفاة يف �سفوف �لأمهات �أو �لر�سَّ
وينبغي ت�سجيع �لن�ساء �حلو�مل على تلقي �لتغذية 
��ستهالك  يف  ذلك  لتحقيق  طريقة  �أف�سل  وتتمثل  �لكافية، 

نظام غذ�ئي �سحي ومتو�زن.
فيتامني دي

من �ملعروف �أن فيتامني د�ل يلعب دورً� مهماً يف �أي�ص 
و�لفو�سفات.  �لكال�سيوم  تو�زن  تنظيم  خالل  من  �لعظام 
لأ�سعة  تعر�سه  �أث��ن��اء  د�ل  فيتامني  �جل�سم  وينتج 
�ل�سم�ص، ولكنه يوجد �أي�ساً يف �لأ�سماك �لزيتية و�لبي�ص 

اة. ومنتجات �لأغذية �ملغنَّ
�لن�ساء  بني  منت�سر  �لفيتامني  هذ�  عوز  �أن  وُيعتقد 
�رتباطه  وثبت  �ل�سكانية،  �لفئات  بع�ص  يف  �حلو�مل 
ود�ء  �لرجت���اع  مبقدمات  �لإ���س��اب��ة  خم��اط��ر  ب��زي��ادة 
تتعلق  �أخ��رى  وح��الت  و�لبت�سار  �حلملي  �ل�سكري 

بالأن�سجة حتديدً�.
الت فيتامني د�ل �أثناء �حلمل من  ويح�سن تعاطي مكمِّ
�حلالة �ملتعلقة بفيتامني د�ل وقد يوؤثر �إيجاباً على تو�فر 
هذ� �لفيتامني للجنني. ولكن �لبِيّنات �ملتاحة حالياً لتقدير 
الت فيتامني  ��ستخد�م مكمِّ �لناجمة عن  �لفو�ئد و�مل�سار 
د�ل مبفرده �أثناء �حلمل لتح�سني �حل�سائل �ل�سحية لالأم 

و�لر�سيع ماز�لت حمدودة.
وينبغي ت�سجيع �لن�ساء �حلو�مل على تلقي �لتغذية 
��ستهالك  يف  ذلك  لتحقيق  طريقة  �أف�سل  وتتمثل  �لكافية، 

نظام غذ�ئي �سحي ومتو�زن.
زنك

وتركيب  �خللية  �نق�سام  يف  حموري  �لزنك  دور  �إن 
من  كاف  قدر  توفري  �أن  يعني  مما  و�لنمو  �لربوتينات 
�مل��ر�أة  �إىل  بالن�سبة  خا�سة  �أهمية  يكت�سي  �أم��ر  �لزنك 
�لأخرى  و�ملغذيات  �لزنك  عوز  حالت  وت�سيع  �حلامل. 
�حتياجات  زيادة  ب�سبب  �حلمل  �أثناء  �ملقد�ر  �لزهيدة 
�لأم و�جلنني يف طور �لنمو من �ملغذيات. وميكن �أن توؤثر 
�حلمل  ح�سائل  يف  �سلبياً  تاأثريً�  �ملذكورة  �لعوز  حالت 

مبا يف ذلك يف �سحة �لأم و�ملولود �لر�سيع.
وتفيد �لبينات �ملتاحة باأن توفري جرع �لزنك �ملكملة 
�أن ي�ساعد على تقليل حالت �لولدة  �أثناء �حلمل ميكن 
ل  �أن��ه  غري  �لدخل  �ملنخف�سة  �ل�سياقات  يف  �لأو�ن  قبل 
�لتي  �لأمثل  �مل�ستوى  دون  �حلمل  ح�سائل  �سائر  يكبح 

ت�سمل �نخفا�ص �لوزن عند �مليالد �أو مقدمات �لرتعاج.

Ulcers – الُقْرَحُة
وج��وِد  بخطر  �ملُ��ن��ذرة  �لعالمات 
�أنَّ �للتهاب �خلارجي  �سَك  �لقرحة ل 
للتهّيج  وق��اب��اًل  م��وؤملً��ا  يكوُن  �ملفتوح 
لاللتهاباِت �خلارجية  �أنَّ  �إل  ب�سهولة، 
كونها  حقيقة  وهو  �أل  ُم�سرق�ًا  جانًبا 
ُي�سهل  مما  للعيان،  وظاهرة  مك�سوفة 
مثل  �لعديدة  �لطرق  باإحدى  ِعالجها 
�لأدوي���ة  �أو  �ل�����س��م��اد�ت  ��ستخد�م 
�أمر  ي���زد�ُد  �ملُقابل،  يف  �ملو�سعّية؛ 
كانت  ح���ال  يف  ت��ع��ق��ي��ًد�  �لل��ت��ه��اب��ات 
�للتهابات  تلك  �أ�سهر  ولعل  د�خلية، 
تتعدُد  �لقرحة.  هو  �إزعاج�ًا  و�أكرثها 
�أنو�ع �لقرحة بتعدِد مو�طن ت�سكلها، 
ُم�سرك�ًا  قا�سًما  جميعها  لها  �أنَّ  �إل 
ج��دً�  مزعجة  كونها  وه��و  و�ح����ًد�، 
بغ�ِص  باجلميع  لرب�سها  �إ���س��اف��ًة 
�ل��ن��ظ��ر ع��ن �لخ��ت��الف��ات يف �حل��ال��ِة 

هذ�  ي�ستعر�ُص  بينهم.  فيما  �ل�سحية 
�أ�سبابها  �لُقرحة،  �أنو�ع  �أ�سهر  �ملقال 

و�أعر��سها.ُقرحة �ملريء
على �لرغِم من ِقلة عدد �لإ�سابات 
�لأُنبوب  وهو   – �مل��ريء  يف  بالقرحة 
–  �إل �أنَّ  �لو��سل من �لفِم �إىل �ملعدة 
�لأكرث  �ل�سبب  �أم��ا  �سائعة،  �أ�سبابها 
�سيوًعا فهو �لرجتاع �ملريئي – وهو 
�ل�سعور باحلرقة يف �ملنطقة �لو��سلة 
بني �ملعدِة و�ملريء- و�لذي مُيكن �أن 
يت�سبب بقرحٍة يبلُغ طولها 2.5 �سم يف 
�ملريء، قد ي�ستهني �لبع�ُص بهذ� �لأمر 
ظّناً منهم �أنه لن يت�سبب باأذًى فعلي، 
ُه قد يوؤدي �إىل تاآكل بطانة �ملريء  �إل �أنَّ
لديهم يف حال تكر�ر حدوث �لرجتاع 
�ملريئي لأحما�ص �ملعدة دومنا ِعالج.

بالقرحة  �لأ���س��خ��ا���ص  ُي�����س��اب 

يف �مل����ريء ب��ف��ع��ِل �أ���س��ب��اٍب �أُخ���رى 
ُمعّينة،  �أدوي���ة  ت��ن��اول  مثل  ��ا،  �أي�����سً
فطرية  بعدوًى  و�لإ�سابة  �لتدخني 
�لهريب�ص  فريو�ص  مثل  فريو�سية،  �أو 
�ل��َع��َوُز  ف��ريو���ص  �أو   )Herpes(
قد   .)AIDS( �ل��ب�����س��رُيّ  �مل��ن��اع��ُيّ 
 Bulimia( �ل��ُن��َه��ام  مر�ص  يكون 
�أ�سباِب  م��ن  �سبًبا    )nervosa
من  ن��وٌع  وه��و  كذلك،  �مل��ريء  قرحة 
فيها  يقوم  �لتي  �لأك���ل  ��سطر�بات 
كميات  بتناول  �مل�ساب  �ل�سخ�ص 
زمنية  م���دة  خ���الل  ك��ب��رية  ط��ع��ام 
ق�سرية، ُثم �إتباعها مبا ُيعرف بعمليِة 
�لّتخل�ص مما مت  ذلك  �لتطهري ويعني 
لقرحِة  �ل��ذ�ت��ي.  �لتقيوؤ  عرب  تناوله 
�مل�ساكل  مثل:  ِعدة،  �أعر��ص  �ملريء 
�لبلع،  لعملية  �ملُ�ساحبة  و�لآلم 

ُحْرَقٍة يف �مَلِعَدة، غثيان، �أمل يف �ل�سدِر 
وتقيوؤ �لدماء.

قرحُة �مَلِعَدة و�لأمعاء �لدقيقة
هذّين  �لقرحة  نوعا  �إدر�ج  مُيكن 
بالقرحِة  �ملدعّوة  �لقرحة  فئة  حتت 
 ،)Peptic ulcers( �له�سمّية 
�لَعَر�ص  لكن  �أعر��سها،  تتعدد  و�لتي 
عن  �لناجم  �لأمل  هو  �سيوًعا  �لأك��رث 
و�ل��ذي  �ملعدة  يف  باحلرقِة  �ل�سعور 
�ملعدة  كانت  ح��ال  يف  �أ���س��و�أ  ي�سبح 
فهي  �لأع���ر�����ص  بقية  �أم���ا  خ��اوي��ة، 
و�لغثيان،  �لتج�سوؤ  كرثة  �لنتفاخ، 
تقيوؤ  ف��ه��ي  �مل��ت��ق��دم��ة  �حل����الت  ويف 
للرب�ز،  ُم�ساحبة  دماء  وجود  �ل��دم، 
تغرّي�ت  ح��دوث  �لتنف�ص،  �سعوبة 
عن  �أم��ا  �ل���وزن.  وف��ق��د�ن  �ل�َسهَيّة  يف 
�أ���س��ب��اب �لإ���س��اب��ة ب��ه��ذ� �ل��ن��وع من 

�سيوًعا  و�أكرثها  عديدة  فهي  �لقرحة، 
لبع�ص  �مل��دى  طويل  �ل�ستخد�م  هو 
ت�ستلزم  ل  �ل��ت��ي  �لأمل  م�سكنات 
�أدوية  �لأ�سربين،  مثل  طبية،  و�سفة 
 ibuprofen( �لأي��ب��وب��روف��ني 
�أدفيل  مثل   –  )medications
 )Motrin( وموترين   )Advil(
�سوديوم  نابروك�سني  �أقر��ص  –  �أو 
 )naproxen sodium pills(
�لّتوتر  ف���اإنَّ  �سبق،  مل��ا  بالإ�سافة   ،
ميكنهما  بالتو�بل  �لغنية  و�لأطعمة 

جعل �لقرحة �أ�سو�أ و�أكرث �إيالًما.
ُقْرَحُة  ب�  �له�سمية  �لقرحة  ُتدعى 
هو  موطنها  ي��ك��ون  عندما  �مَل���ِع���َدة 
يف  �ملوجودة  تلك  �أن  حني  يف  �مَلِعَدة، 
�لدقيقِة  �لأْم��َع��اِء  من  �لعلوِيّ  �جلزء 

ُتدعى ب� قرحة �لثني ع�سر .

�أو  �ل���س��ت��ج��ذ�ب  �أو  �لم���ت���ز�ز 
جزيئات  �أو  ذر�ت  تر�كم  �لدم�سا�ص 
�سطح  ع��ل��ى  �ملُ��م��َت��ز(  )ي�سمى  م��ائ��ع 
وتخلق   . �مل��از(  )ت�سمى  �سلبة  م��ادة 
�أو  �جلزيئات  من  طبقة  �لعملية  هذه 
على  بكثافة  ت��ر�ك��م��ت  �ل��ت��ي  �ل����ذر�ت 
�لإدم�سا�ص  يختلف  و  �ملاز�ت.  �سطح 
�مل��ادة  تنت�سر  حيث  �لمت�سا�ص  عن 
حملول.  لت�سكل  �ل�سلب  �أو  �ل�سائل  يف 
�لعمليتني  ��سر�ب كال  يجمع م�سطلح 
)�أو  و��لإم�����ت�����ز�ز  �لم��ت�����س��ا���ص   :
وهي  �لعك�سية  �لعملية  �لأدم�سا�ص(. 
�مل��از  �سطح  م��ن  �ملمتزة  �مل���ادة  لفظ 
فت�سمى تلك �لعملية بالعربية �لنتز�ز .

�لمتز�ز �لكيميائي
�لم���ت���ز�ز �ل��ك��ي��م��ي��ائ��ي ن���وع من 
تفاعاًل  يت�سمن  �ل��ذي  �لمتز�ز  �أن��و�ع 
�ملُمت�ّزة،  و�ملادة  �ل�سطح  بني  كيميائياً 
على  جديدة  كيميائية  رو�بط  تتولد  و 
ظاهرة  �لأمثلة  تت�سمن  �مل��از.  �سطح 
�أن  �ملمكن  من  �لتي  مايكرو�سكوبية، 
�لتاآكل-،  -مثل  جيد  ب�سكل  ُت��الح��ظ 
مرتبطة  ملحوظة  غ��ري  ت���اأث���ري�ت  و 
�لتجاذب  �ملتجان�سة،  غري  باملحفز�ت 

�لقوي بني �ملاز و�سطح �لركيزة يخلق 
نوعاً جديدً� من �لرو�بط �لإلكرونية.

ع��ل��ى �ل��ن��ق��ي�����ص م���ن �لم���ت���ز�ز 
يرك  �لفيزيائي  �لمتز�ز  �لكيميائي، 
�ملُمتزة  �ملادة  من  �لكيميائية  �لأن��و�ع 
�ملقبول  م��ن  و  �ل�سطح،  مهاجمة  و 
�أن �لعتبة �لن�سطة �لتي تف�سل  تقليدياً 
�لفيزيائي عن  لالمتز�ز  �لرتباط  طاقة 
 0.5 حو�يل  قيمتها  �لكيميائي  �لمتز�ز 

فولت �لكروين لكل نوع ممتز.
تختلف  ل��ل��خ�����س��و���س��ي��ة،  ن���ظ���رً� 
ب�سكل  �لكيميائي  �لم��ت��ز�ز  طبيعة 
�لكيميائية  �لهوية  على  بالعتماد  كبري 

وتركيب �ل�سطح.
على  �لأل��ك��ني  ه��درج��ن��ه  ت�ستلزم 
جلزيئي  كيميائياً  �متز�زً�  �سلب  حمفز 
ي�سكل  و�ل��ذي  ولالألكني،  �لهيدروجني 

رو�بط مع �لذرة �ل�سطحية.
�ل�ستخد�مات

�أهم  �أحد  �ملحفز�ت غري �ملتجان�سة 
و�لتي  �لكيميائي  �لمتز�ز  على  �لأمثلة 
بع�سها  م��ع  تتفاعل  جزيئات  ت�سمل 
�لو�سائط  ت�سكيل  طريق  عن  �لبع�ص 
تدمج  �أن  بعد  و  كيميائياً،  �ملُ��م��ت��زة 

بت�سكيل  كيميائياً،  �ملُمتزة  �لأن���و�ع 
 ( ُيلتفُظ  �لبع�ص،  بع�سها  مع  رو�ب��ط 

ُينتز( �ملنتج من �ل�سطح .
جتميع ذ�تي �أحادي �لطبقات

�أح��ادي  �ل��ذ�ت��ي  �لتجميع  يت�سكل 
طريق  ع��ن   )SAMs( �ل��ط��ب��ق��ات  
�متز�ز �لكو��سف �لتفاعلية كيميائيا مع 
�لأمثلة  �أ�سهر  �سمن  من  �لفلز،  �أ�سطح 
مُمتز   )RS-H( �لثيول  ذل��ك؛  على 
على �سطح �لذهب. ُت�سكل هذه �لعملية 
وحُت���رر  Au-SRقوية،  رو�ب����ط  
 SR جمموعات  �ل�سطح  حتمي   H.

�ملر�سو�سة ب�سكل كثيف.
علم حركة �لمتز�ز 

ك��ن��م��وذج ع��ل��ى �لم���ت���ز�ز؛ يتبع 
�لمتز�ز �لكيميائي �سري عملية �لمتز�ز 
�ملادة  جل�سيمات  �لأوىل  �ملرحلة  تكون 
من  �ل�سطح.  م��ع  لتتالم�ص  �ملُ��م��ت��زة 
�جل�سيمات  حُت�سر  �أن  �ل�����س��روري 
لترك  كافية  طاقة  متتلك  �أن  دون  من 
�إذ�  �أما  �لغاز،  ل�سطح  �لكمومي  �لتقييد 
فاإنها  مطاطياً؛  �جل�سيمات  ت�سادمت  
�إذ�  �لأُم. و  �لغاز  �إىل كتلة  �سوف تعود 
خالل  كافياً  زخماً  �جل�سيمات  خ�سرت 

تلت�سق  ف�سوف  �ملطاطي؛  �لت�سادم 
مربوطة  طالئع  ُم�سّكلة  �ل�سطح،  على 
يف  كما  �سعيفة؛  بر�بطة  �ل�سطح  �إىل 
تنت�سر �جل�سيمات  �لفيزيائي.  �لمتز�ز 
كمومياً  تقييدً�  جتد  حتى  �ل�سطح  على 
وعندها  �لكيميائي.  لالمتز�ز  عميقاً 
�أو  �ل�سطح  مع  تتفاعل  �جل�سيمات  فاإن 
بب�ساطة مُتتز بعد زمن وطاقة كافيني.

يعتمد �لتفاعل مع �ل�سطح على �لأنو�ع 
معادلة  بتطبيق  �ملت�سمنة،  �لكيميائية 

طاقة غيب�ص على �لتفاعالت:
�لعامة  �حلر�رية  �لديناميكا  �أثبت 
�أن  ينبغي  �حلرة  �لطاقة  يف  �لتغري  �أن 
على  �لتلقائية  للتفاعالت  �سالباً  يكون 
ولأن  ثابتني،  �سغط  و  ح��ر�رة  درج��ة 
ما   – �ل�سطح  �إىل  مقيد  �حلر  �جل�سيم 
متحركة  �ل�سطحية  �ل����ذرة  ت��ك��ن  مل 
تقل؛  �سوف  �لع�سو�ئية  ف��اإن  كثري�- 
�حل��ر�ري  �ملحتوى  حد  �أن  يعني  هذ� 
يعني  مم��ا  ���س��ال��ب��ا؛  ي��ك��ون  �أن  ي��ج��ب 
�َص  ُخ�سِّ  . ل��ل��ح��ر�رة.  ط���اردً�  تفاعاًل 
لينارد- كطاقة  �لفيزيائي  �لم��ت��ز�ز 

�َص �لمتز�ز  جونز �لكامنة،  بينما ُخ�سِّ
�لكامنة.  م��ور���ص  كطاقة  �لكيميائي 

يوجد هنالك نقطة جتاوز بني �لمتز�ز 
�لكيميائي و �لمتز�ز �لفيزيائي؛ تعني 
نقطة لالنتقال. وباإمكان هذه �لنقطة �أن 
�لطاقة- عمود  �أ�سفل  �أو  �أعلى  حتدث 

يف  �لخ��ت��الف  بع�ص  م��ع   ( �ل�سفري 
�لنق�ص  مُمثلة  �لكامنة(  مور�ص  طاقة 
�إىل طاقة �لتن�سيط. حتتاج  �أو �حلاجة 
�أ�سطح  على  �لب�سيطة  �لغاز�ت  معظم 
طاقة  متطلبات  �إىل  �لنظيفة  �لفلز 

�لتن�سيط.
�لنمذجة

�لكيميائي  �لم���ت���ز�ز  لأج���ه���زة 
�لتجريبية، حُتدد كمية �لمتز�ز لنظام 
ومع  �للت�ساق.  �حتمالية  بقيمة  معني 
�لمتز�ز  و�سف  جد�  �ل�سعب  من  ذلك 
�سطح  ي�ستخدم  بنظرية،  �لكيميائي 
�لطاقة �لكامنة  )PES( متعدد �لأبعاد 
�لفعال  �لو�سط  نظرية  م��ن  �ملُ�ستق 
�لمتز�ز،  على  �ل�سطح  تاأثري  لو�سف 
ت�ستعمل  منه  حمددة  �أجز�ء  فقط  لكن 
ب�سيط  مثال  در��سته،  يتم  ما  بناء على 
جمموع  ي��اأخ��ذ  و�ل���ذي   )PES( على 

�لطاقة كاقر�ن يف �ملوقع:
�ملتعلقة  �لذ�تية  �لقيمة  �أن   حيث 

لدرجات  �سرودنغر  ملعادلة  بالطاقة 
تفاعالت  و   �لإل��ك��رون��ي��ة   �حل��ري��ة 
�لتعبري  ه��ذ�  يت�سمن  ول  �لأي����ون، 
�لنتقالية،  �لطاقة  من  �أي  �لريا�سي 
�لذبذبية،  �لإثار�ت  �لدور�نية،  �لطاقة 

و �أي �عتبار�ت �أخرى
لت�سف  �لنماذج  من  �لعديد  يوجد 
لنغمور- �آلية  �ل�سطحية:  �لتفاعالت 

�جل�سمني  كال  فيها  ميتز  �لتي  هن�سلود 
�ملتفاعلني، و �آلية �إيل-ريديل �لتي ميتز 

فيها �أحدهما بينما يتفاعل �لآخر معه.

�لكثري  �لو�قعية  �لأنظمة  متتلك 
من �لتجاوز�ت؛ مما يجعل �حل�سابات 

�لنظرية �أكرث تعقيدً� :
�لفيزيائي-  �لمتز�ز  مع  باملقارنة 
تتمو�سع  �ملُ��م��ت��زة  �مل���و�د  �أن  حيث 
بب�ساطة على �ل�سطح- ت�ستطيع �ملو�د 
�أن تغري  �لكيميائي  �لإمتز�ز  �ملُمتزة يف 
مير  �أن  �ملمكن  من  وتركيبه.  �ل�سطح 
تغري  حيث  �إرخ���اء؛  بحالة  �لركيب 
بني  �مل�سافات  �لقالئل  �لأوىل  �لطبقات 
�مل�ستويات بدون تغري تركيب �ل�سطح، 

هيكلة  ب��اإع��ادة  مير  �أن  �ملمكن  من  �أو 
حيث يتم تغيري تركيب �ل�سطح.)5(

ي�ستطيع  �مل���ث���ال،  ���س��ب��ي��ل  ع��ل��ى 
قوية  رو�ب��ط  ي�سكل  �أن  �لأوك�سجني 
مثل  �ل��ف��ل��ز�ت،  م��ع   )~4eV( ج��د� 
Cu)110(، يحدث مع ك�سر جزء من 
رو�بط �ل�سطح خالل ت�سكيل رو�بط بني 
�ملمكن  من  و  �ملُمتزة،  و�ملادة  �ل�سطح 
بفقد�ن  كبرية  هيكلة  �إعادة  يحدث  �ن 
�سف كما يرى يف �ل�سورة 2 .�لمتز�ز 

�لكيميائي-�لتفكك

الكيميائــــي المتــــــزاز 

وم�سرطنة  �سامة   �لفطرية  �ل�سموم 
و  تنتجها  �ل��ت��ي  �ل��ك��ي��م��اوي��ات  ب�سبب 
مثل    )  molds( �لعفن  ت�سبب  �ل��ت��ي 
 aspergillus flavus ، and
 ))  aspergillus parasiticus
�لنباتات  وحت��ل��ل  �ل��رب��ة  يف  تنمو  وه��ي 
��سا�سي  ب�سكل  وتوجد   ، و�لقمح  و�لق�ص 
يف �ل�سلع �ل�سا�سية �ملخزنة بطرق خاطئة 
مثل �لك�سافا و�لفلفل �حلار و�لذرة وبذرة 
و�لرز  �ل�سود�ين  و�لفول  و�لدخان  �لقطن 
و�لقمح  و�ملك�سر�ت  �ل�سم�ص  عباد  وبذور 
عندما   . �لبهار�ت  من  متنوعة  وجمموعة 
�ل�سموم  م��ن  �لط��ع��م��ة  م��ع��اجل��ة  مت��ت 
�لفطرية وجدت م�سبعة يف �لطعمة ب�سكل 
�لن�سان  �غذية  من  كل  يف  ووج��دت  ع��ام 
و�حليو�نات �لليفة و�ي�سا غذ�ء حيو�نات 
على  تتغذ�  �لتي  �حليو�نات   . �مل��زرع��ة  
وحلومها  بيو�سها  تكون  �مللوثة  �لطعمة 
�لفطرية  بال�سموم  ملوثة  �ألبانها  ومنتجات 

}1{
�لركيبة �لكيميائية لأفالتوك�سني ب1

ويعز�  �ل��دو�ج��ن  �ع��الف  تلوث  مثال 
عينة  م��ن  عالية  ن�سبة  ل��وج��ود  �ل�سبب 
وبيو�ص  حلوم  ��سابت  �لفطرية  �ل�سموم 

�لدو�جن يف �لباك�ستان }2{
يف  بال�سابة  يتاأثرون  خا�سة  �لطفال 
توقف  �ىل  ت��وؤدي  حيث  �لفطرية  �ل�سموم 
�لنمو وتاأخر �لتطور .، }3 { وف�سل �لكبد  

،  و�سرطان �لكبد .
لكن   ، لال�سابة  عر�سة  �ق��ل  �لبالغني 
يف  حيو�ين  �سنف  يوجد  ل   . خطر  �ي�سا 

بني  من  هي  �لفطرية  �ل�سموم   . منها  ماأمن 
لل�سرطان  �مل�سببة  �ملعروفة  �مل��و�د  �كرث 

}4{
بعد دخول �ل�سموم �لفطرية للج�سم تتم 
عملية ��ستقالبها يف �لكبد �ىل �ليبوك�سيد �و 
�لهيدروك�سيل لت�سبح �ل�سموم �لفطرية �قل 

m1 �سر�ر�
�سيوعا  �كرث  بلعها  �لفطرية  �ل�سموم 
حيث    b1 �لفطر  �سمية  �لكرث  �لنوع  لكن 

يتخلل من خالل �جللد }5{
�لوليات  و�لدو�ء  �لغد�ء  �د�رة   }6{
ن�ساط  م�ستوى  حددت   )FDA( �ملتحدة 
�لغذ�ء  يف  تظهر  �لتي  �لفطرية  �ل�سموم 

ppb 300-20 و�لعالف هي
�ل��ولي��ات  و�ل�����دو�ء  �ل��غ��ذ�ء  �د�رة 
منا�سبة  عن  �علنت   )FAD( �ملتحدة 
لتذكري كاجر�ء وقائي ملنع تعر�ص كل من 

غذ�ء �لن�سان و�حليو�ن  لال�سابة .
�������س�����م �ل���������س����م����وم �ل���ف���ط���ري���ة 
�حد  ��سم  من  م�ستق   }aflatoxin{
�لتي تنتجها   }mold{ لفطريات� �نو�ع 

} Aspergillus flavus{ ،
وق�����د  ���س��ي��غ ذل����ك يف ح�����و�يل ع��ام 
ملر�ص  كم�سبب  �كت�سافه  ب��ع��د   1960
  Turkey X disease“  ” ت��رك��ي��ا 
 }Aflatoxin{ �لفطرية  و�ل�سموم 
لل�سموم  �لرئي�سية  �لتجمعات  �أح��د  م��ن 

}7{ }Mycotoxin{
�لفطرية  لل�سموم  �لرئي�سية  �لن��و�ع 

وعمليات ��ستقالبها
خمتلف  �سنف   14 هنالك  �لق��ل  على 

 }8{ �لطبيعة  يف  توجد  �ل�سموم  هذه  من 
�سمية  �لك��رث  وه��و   Aflatoxin B1
 Aspergillus{ م��ن  ك��ال  وتنتجه 
 flavus and Aspergillus

}parasiticus
يف  ت��ظ��ه��ر   Aflatoxin M1
 Aspergillus �ل  �ل��ت��خ��م��ري  م���رق 
  M2 �لنوع  و  هي  لكن    parasiticus
ب  �لكبد  وظائف  ��سابة  عند  تنتج  �ي�سا 

and B2  Aflatoxin B1
 and B2  Aflatoxin B1
 Aspergillus flavus and ينتجها

Aspergillus parasiticus
 and  Aflatoxin G1
 Aspergillus �ل  تنتجها   G2

parasiticus
من  م�ستقلب    Aflatoxin M1
Aflatoxin B1  يف �لن�سان و�حليو�ن 
تاأتي  قد    NG م�ستويات  يف  )�لتعر�ص 

من حليب �لم (
من  �مل�ستقلبة    Aflatoxin M2
�ملا�سية  �حلليب  يف    Aflatoxin b2

�لتي تتغذ� على �لطعام �مللوث }9{
Aflatoxicol

  )AFQ1(Aflatoxin Q1
�لكبد  خ��ارج  يف    AFB1 من  �مل�ستقلب 

��ستعد�د للفقاريات �لعلى }10{
�سروط �ل�سابة

�ل�����س��م��وم �ل��ف��ط��ري��ة ت��ن��ت��ج��ه��ا �ل 
 Aspergillus flavus and
Aspergillus parasiticus  وهي 

“�لع�ساب  فطريات  م��ن  �سيوعا  �لك��رث 
�ل�����س��ارة ” وه��ي و����س��ع��ة �لن��ت�����س��ار يف 
من  �ل��ن��وع  ه��ذ�  وج���ود  لكن   . �لطبيعة 
م�ستويات  وج��ود  �ىل  ي�سري  ل  �لفطريات 
  Aflatoxin سارة من �ل�سموم �لفطرية�
لكنها ت�سري �ىل وجود خطر كبري. �لفطريات 
مع�سكر�تها  ت�سكيل  ت�ستطيع    mold
خالل  �أو  ح�سادها  قبل  �لطعمة  وتهاجم 
لفر�ت  تعر�سها  بعد  وخا�سة  تخزينها 
�أو  �لعالية  �لرطوبة  ذ�ت  للبيئة  طويلة 

لظروف �ساغطة مثل �جلفاف .
 Aspergillus لل  �ل�سلي  �ملوطن 
يف �لربة ، تدهور �لغطاء �لنباتي ، و�لتنب 
من  لتدهور  تعر�ست  �لتي  و�حل��ب��وب   ،
 microbiological لكائنات �لدقيقة�
تغزو  �ي�سا  لكنها   ،   deterioration
جميع �أنو�ع �ملو�د �لع�سوية كلما �سمحت 
ت�سمل   . لتنمو  �ملنا�سبة   �ل��ظ��روف  لها 
عن  تقل  ل   ( عالية  رطوبة  �لظروف  هذه 
درجة  و�رت��ف��اع   )  ” عليه  “خمتلف    %7
�لفطرية  �ل�سموم  �ل  ع��زل  مت   . �حل��ر�رة 
�ملحا�سيل  جميع  م��ن    Aflatoxin
متنوعة  وم�سادر   ، �لرئي�سية  �حلبوب 
�لقنب  و  �ل�سود�ين  �لفول  زب��دة  مثل  من 
بانتظان  ملوثة  ��سا�سية  �سلع  وهنالك   .
Aflatoxin  من مثل  بال�سموم �لفطرية 
وبذرة   ، و�لذرة   ، �حلار  �لفلفل   ، �لك�سافا 
و�لرز  �ل�سود�ين  و�لفول  �لدخن  و  �لقطن 
و�لقمح  و�ملك�سر�ت  �ل�سم�ص  عباد  وبذور 
�ملعدة  �لتو�بل   من  متنوعة  وجمموعة 
لال�ستهالك �لب�سري �أو �ل�ستهالك �حليو�ين 
مت �لعثور على نو�جت �لتحول �لناجتة من 
ومنتجات  �لبي�ص  يف    Aflatoxin �ل 
تغذية  ع��ن��د  وه���ذه  �ل��ل��ح��وم  و  �لل��ب��ان 

�حليو�نات باحلبوب �مللوثة }1{
ودت در��سات �جريت يف كل من كينيا 
لتجفيف  �ل�سائدة  �ملمار�سات  �أن  وم��ايل 
وتخزين حبوب �لذرة لي�ست بالقدر �لكايف 
   Aflatoxin ل��ل  �لتعر�ص  م��ن  للحد 
يتم  ل  �لتي   �لع�سوية  }11{�ملحا�سيل 
تكون  قد  �لفطرية  �ملبيد�ت  مع  �لتعامل 
Aflatoxin أكرث عر�سة للتلوث قي �ل�

}12{
Pathology  علم �لمر��ص

ماأمن  يف  �حليو�نات  من  نوع  يوجد  ل 
من  �لناجتة  �حل��ادة  �ل�سمية  �لث��ار  من 
�لب�سر   ،   Aflatoxin �لفطرية  �ل�سموم 
ملقاومة  عالية  م��ق��درة  لديهم  �لبالغني 
  Aflatoxin �ل  �ل��ف��ط��ري��ة  �ل�����س��م��وم 
�ل  يف  للت�سمم  فري�سة  بالغ  يقع  ما  ون��ادر� 

.}13{ �حلاد     Aflatoxin
خا�ص  ب�سكل  يتاأثرون  �لط��ف��ال  لكن 

�ىل  ي��وؤدي  قد  �لفطرية  ل�سموم  وتعر�سهم 
توقف �لنمو وتاأخر �لتطور ، بال�سافة �ىل 

�لعر��ص �ملذكورة �دناه }3{
�ل���ت���ع���ر����ص ل�������س���م���وم �ل��ف��ط��ري��ة  
Aflatoxin  يف �أعلى �مل�ستويات ي�سبب 
�لنخر �لكبدي ، و�لذي يوؤدي يف وقت لحق 

�ىل �ىل تليف �لكبد ، �أو �سرطان �لكبد .
تظهر  �ل��ك��ب��دي  �ل��ف�����س��ل  و�أع���ر�����ص 
يف  وتغري  �له�سم  يف  وتغري  وذم��ة  بنزيف 
�لمت�سا�ص و/ �أو تغري يف عمليات �لي�ص 
غيبوبة       و/�أو  �لعقلية  و�لتغري�ت  لالأغذية 

{بحاجة مل�سدر ]   .
�لتعر�ص �ملزمن يزيد من خطر �ل�سابة 
�ل�سموم  �ي�ص  �أن  وكما   ، �لكبد  ب�سرطان 
�لفطرية �ل Aflatoxin  ميكن �ن يقتحم 
�ل DNA  و وتتم �ألكلت �لقو�عد خالل �ل 
epoxide moiety  . ويعتقد �أن هذ� 
ما ي�سبب طفر�ت يف �جلني p53  ، مورثة 
عندما  �خللية  دورة  تقدم  منع  يف  مهمة 
�ل��ن��ووي  �حلم�ص  ط��ف��ر�ت  ه��ن��اك  ي��ك��ون 
 signaling �ىل  ي�سري  �أو    DNA
�ملربمج  �خللية  موت   (   apoptosis
على  توؤثر  �أنها  يعتقد  �لطفر�ت  وهذه   .  )
من  �أك��رث  �لقو�عد  �أزو�ج  م��و�ق��ع  بع�ص 
�لثالثة  �لقاعدة  �ملثال  �سبيل  على  غريها 
عر�سة  �أك��رث   p53 للجني   249 للكودون 
من    Aflatoxin �ل  بو��سطة  للطفر�ت 
وتعر�ص   ، }14{مزمن  �لقريبة  �لقو�عد 
مثرية  �أعر��ص  �ىل  ي��وؤدي  ل   ، �ل�سريري 

حتى �ل Aflatoxin  �حلاد .
�ملتعلقة  �لمر��ص  �لتعبري عن  ويتاأثر 
يف �ل Aflatoxin  عن طريق عدة عو�مل 
 ، �جلن�ص   ، �لتغذية   ، �لعمر   ، �لنوع  مثل 
�خرى  لل�سموم  �ملتز�من  �لتعر�ص  �مكانية 
�لثديات  يف  �لرئي�سي  �مل�ستهدف  �جلهاز   .
  Aflatoxin هو �لكبد ، وبتايل ت�سمم �ل
�سروط   . �لكبد  مر�ص  �لول  �ملقام  يف  هو 
�ل  �لت�سمم  ح���دوث  �ح��ت��م��ال  م��ن  ت��زي��د 
Aflatoxin   لالن�سان ، حمدودية تو�فر 
�لغذ�ء ،�لظروف �لبيئية �لتي ت�سجع منو 
وجود  عدم   ، �لغذ�ئية  �مل��و�د  على  �لعفن 
�ل  �لفطرية  �ل�سموم  لر�سد  تنظيمية  نظم 
Aflatoxin  و�ل�سيطرة عليها . }15{
و�تباع نظام غذ�ئي منتظم مبا يف ذ�لك 
�لبي�ص  و�جل��زر   ، �جل��زر  مثل  �خل�سار 
من  يقلل  ق��د  و�لبقدون�ص   ، و�لكرف�ص   ،
 Aflatoxin ل��ل  �مل�سرطنة  ت��اأث��ري�ت 

}16{
ي�سبب  �ن  ميكن   Aflatoxin B1
من  يزيد  له  و�لتعر�ص  �ملناعة،  �سعف 
نق�ص  ف��ريو���ص  يف  �ل��ف��ريو���س��ي  �حِل��م��ل 

}18{ }17{ HIV ملناعة �لب�سرية�

�لفطري  لت�سمم  حمدد  ترياق  يوجد  ل 
�لأع���ر�����ص  رع��اي��ة   .   Aflatoxin
خ�سي�سا  م�سممة  �ل��د�ع��م��ة  و�ل��ع��ن��اي��ة 
ل�سدة مر�ص �لكبد قد ت�سمل على �ل�سو�ئل 
 dextrose �لوريدية مع �سكر �لعنب } 
 ، ب  وفيتامني    k من�سطة  وفيتامينات   }
وحمتوى  �لربوتني  عالية  غذ�ئية  وحمية 

كاف من �لكربوهيدر�ت .
��سابة �لن�سان

ه��ن��اك ن��وع��ني م���ن �ل��ت��ق��ن��ي��ات �ل��ت��ي 
للك�سف  �لح��ي��ان  معظم  يف  ��ستخدمت 
يف   AFLATOXI �ل   م�ستويات  عن 

�لن�سان.
�ل  قيا�ص  يف  هي   … �لول��ة  �لطريقة 
يف   guanine adduct -AFB1
لتعر�ص  ي�سري  ووج���وده   . �لبول  عينة  
�ساعة   24 خالل   Aflatoxin  B1 �ىل 
فقط  �ل���س��ل��وب  ه��ذ�  يقي�ص   . �ملا�سية 

�ل�سابة �جلديدة
 ، �لي�ص  ذ�لك خالل منت�سف عمر  مع 
�لتي    guanine-AFB1 �ل  م�ستوى 
�عتماد�   ، لخر  يوم  من  تختلف  قد  تقا�ص 
مثالية  لي�ست  ،وهي  �لغذ�ئي  �لنظام  على 

لتقييم �ل�سابة على �ملدى �لطويل .
م�ستوى  قيا�ص   … �لثانية  �لطريقة 
�لدم  م�سل  يف    albumin-AFB1
تكاماًل   �أك��رث  قيا�ص  يوفر  �لنهج  وه��ذ�   .

لال�سابة على مدى عدة �أ�سابيع �أو �أ�سهر .
��سابة �حليو�ن

لديه    Aflatoxin �ل  �ل��ك��الب  يف 
�لقدرة �أن يوؤدي �ىل �أمر��ص �لكبد . يتطلب 
�لتعر�ص مل�ستويات منخف�سة من �لل�سموم 
ل��ف��ر�ت     Aflatoxin �ل  �ل��ف��ط��ري��ة 
لتظهر  �أ�سهر  �أو  �أ�سابيع  لعدة  م�ستمرة 

عالمات ف�سل وظائف �لكبد . }19{
يف  �قر�حتها  �ب��دت  �مل��ق��الت  بع�ص 
ما  هي  �لكالب  طعام  يف  �ل�سمية  م�ستوى 
�لبليون  يف  )ج��زء   ppb  300-100 بني 
��ستهالك  �أو  �مل�ستمر  �لتعر�ص  ويتطلب   )
�ل�سموم  لتطور  �أ�سهر  �ىل  �أ�سابيع  لب�سعة 

}20{ .  Aflatoxin لفطرية �ل�
تغطي  توقعات  �ىل  ت�سري  معلومات  ل 
�أن �لكالب �ستخ�سع لحقا �ىل مر�ص ناجم 

Aflatoxin عن �ل
معر�سة  ل��ل��غ��اي��ة  �ل���روم���ي  �ل���دي���ك 
 .    Aflatoxin �ل  �لفطري  للت�سمم 
يعود  هذ�  �أن  �حلديثة  �لدر��سات  ك�سفت 
�لتمثيل  وه��و    P450 �ل�سايتوكروم  �ىل 
 Mediated �ل��و���س��ي��ط  �ل���غ���ذ�ئ���ي 
�ل��ف��ط��ري  ل��ل�����س��م    metabolism
�ل��دي��ك  ك��ب��د  يف   Aflatoxin B1
glutathione-s- نق�ص   و  �لرومي 

 . �ل�سموم  �ز�لة  تو�سط   transferase
}22{ }21{

فئر�ن  على  �جريت  در��سات  �أظهرت 
ه��ام�����س��ر ح���ام���الت ع���الق���ات ت��و�ف��ق��ي��ة 
ب��ني �ل���س��اب��ة ب��ال�����س��م��وم �ل��ف��ط��ري��ة �ل 
 mg / kg)  4{Aflatoxin B1
و�حدة  جرعة      })   signal dose
ذريتهم  يف  م��ت��ط��ورة  ت�سوهات  وظ��ه��ور 
 { �أك��ت�����س��ف��ت   2005 ع���ام  }23{يف   .
�ل�سموم   }  Diamond Pet Food
�ملنتجات  يف    Aflatoxin �ل   �لفطرية 
كارولينا    غا�ستون،�ساوث  يف   �مل�سنعة 
 { �أ���س��ارت  ولي��ة   23 يف   }24{  }25{
تطوعيا   }  Diamond Pet Food
�أن �ملنتجات �ملكونة من �لذرة وت�سنع يف 
غا�ستون تفح�ص منها  �أكرث من 2700 من 
�أكدت  �لنهائي يف �ملخترب�ت  �ملنتج  عينات 
لغذ�ء  �لتاريخ   بيانات  �ثنتان من  �أن فقط 
كلبني من �لكبار ت�سكل بتاريخ ” �أف�سلها ” 
3،4،5،11 من �ل�سهر 4  كان ميكن �أن تكون 

�سامة .  }26{
قائمة من �لتف�سي

م�����س��ادر دول���ي���ة م���ن زب����دة �ل��ف��ول 
مثل   ( �لطبخ  زيوت   ، �لتجارية  �ل�سود�ين 
�ل�سم�سم  وزيت  �ل�سود�ين  و�لفول  �لزيتون 
كملوثة  عرفت  �لتجميل  وم�ستح�سر�ت   )
 .   Aflatoxin �ل  �لفطرية  �ل�سموم  يف 

}27{ }28{ }29{
يف بع�ص �حلالت كا�سف �ل�سائل �للوين 
  )liquid chromatography  (
 mass �لكتلي  �لطيف  قيا�ص  جانب  �ىل 
spectrometry )LC-MS /
�لطرق  من  �ملزيد  �ىل  بال�سافة   )  MS
�ىل   %48 �مل��ع��دل  �أن  �أظ��ه��رت  �لتحليلية 
�مل��خ��ت��ارة  �ملنتجة  �ل��ع��ي��ن��ات  م��ن   %80
�ل�سموم  كمحتوية على كميات حمددة من 
من  كثري  يف   .  Aflatoxin �لفطرية 
�ل  جت��اوز   ، �مللوثة  �لغذ�ئية  �ملنتجات 
لالد�رة  �لمنة  �حل��دود    Aflatoxin
�أو   )FDA( و�ل��دو�ء  للغذ�ء  �لمريكية 
 }29{  }30{  . �أخرى  تنظيمية  وكالت 
}28{2003 كينيا : �لت�سمم �حلاد ، 120 

�سخ�ص تويف }32{ }31{
 :  2013 ع��ام  م��ن   3 �سهر   –  2 �سهر 
�ىل  �مل��وردة  كرو�تيا   ، �سربيا   ، رومانيا 
�وروبا �لغربية _ �لتلوث بال�سموم �لفطرية 

2013  Aflatoxin
لو�  منطقة   :  2013 ع��ام  من   2 �سهر 

تلوثت }33{
نيبال   :  ) ل��الن  )�سارية   2014 ع��ام 
�ل��ولدة  حلديثي  �لتعر�ص   ، وبنغالد�ص 

حيث وجدت يف �حلبل �ل�سري }31{

)Aflatoxin( ضم�م فطرية�

�لخ�ساب �مل�ساغف هو عملية �خ�ساب 
معقدة حتدث يف �لنبانات �لزهرية )�لنباتات 
مغطاة �لبذور(. تت�سمن هذه �لعملية �حتاد 
يعرف  م��ا  �أو  �لأن��ث��وي  �جلاميتي  �ل��ط��ور 
�لأم،  �جلاميتي  )�لطور  �لنثوية   بالأم�ساج 
�لأم�ساج  مع  �جلنيني(  �لكي�ص  �ي�ساً  ي�سمى 
تلت�سق  عندما  ي��ب��د�أ   . )�لنطف(  �لذكرية 
�لتكاثر  ع�سو  �لكربلة،  مبي�سم  �للقاح  حبة 
�للقاح  حبة  متت�ص  �ل��زه��رة.  يف  �لأن��ث��وي 
�لرطوبة وتبد�أ بالإنبات مكونة �أنبوب �للقاح 
�لذي ميتد لالأ�سفل باجتاه �ملبي�ص من خالل 
�لقلم. ثم يدخل طرف �أنبوب �للقاح �ملبي�ص 
ويخرقه من خالل فتحة �لنقري يف �لبوي�سة 
، يتابع �أنبوب �للقاح ليحرر �لَنْطف  يف �لطور 

�جلاميتي �لأنثوي.
�لبي�سية  �خللية  ب  �سيخ�سّ �لُنَطف  �أحد 
�لنو�تني  مع  بالحتاد  �لآخ��ر  �سيقوم  بينما 

�لقطبيتني للخلية �ملركزية �لكربى يف �لطور 
�جلاميتي �لأنثوي. �لنطفة �أحادية �ملجموعة 
�ل��ك��روم��و���س��وم��ي��ة و�ل��ب��وي�����س��ة �أح��ادي��ة 
�ملجموعة �لكرومو�سومية �سيتحد�ن لتكوين 
�لز�يجوت ثنائي �ملجموعة �لكرومو�سومية، 
بينما �لنطفة �لأخرى ونو�تا �خللية �ملركزية 
�لكرومو�سومية  �ملجموعة  �أحاديتا  �لكربى 
نو�ة  ي�سكالن  �لأنثوي  �جلاميتي  �لطور  يف 
)�حت��اد  �لكرومو�سومية  �ملجموعة  ثالثية 
ثالثي(. بع�ص �لنباتات ميكن �ن ت�سكل نو�ة 
�لكرومو�سومية.�خللية  �ملجموعة  عديدة 
�ست�سكل  �لأنثوي  �جلاميتي  للطور  �لكربى 
�لإندو�سبريم، ن�سيج غني بالغذ�ء �لذي يوفر 
�لتغذية للجنني �ملتكون. �ملبي�ص �لذي يحيط 
حتمي  �لتي  �لثمرة  يكون  �سوف  بالبوي�سة 
�نت�سارها.  على  تعمل  �ن  وميكن  �ل��ب��ذور 
]1[�ل���ن���و�ت���ان م���ن �خل��ل��ي��ة �مل��رك��زي��ة 

يف  ت�ساهم  �ل��ت��ي  �لقطبية(  �لأم)�لأن���وي���ة 
�ملت�ساوي  بالنق�سام  تت�سكل   ، �لإندو�سبريم 
�أنتج  �لذي  �ملن�سف  �لنق�سام  ناجت  نف�ص  من 
�لركيب  يف  �لأم  من  �مل�ساركة  �لبوي�سة. 
�ملجموعة  ث��الث��ي  ل��الن��دو���س��ب��ريم  �جليني 
�لكرومو�سومية هي �سعف �مل�ساركة �جلينية 

من �لأم يف �جلنني.
�ل��ت��ي  �حل���دي���ث���ة  �ل�����در�������س�����ات  يف 
 Arabidopsis ن��ب��ات  ع��ل��ى  �أج��ري��ت 
د�خل  �لذكرية  �لنو�ة  thaliana،هجرة 
�لنو�ة  مع  �لحت��اد  يف  �لن��ث��وي،  �جلاميت 
�لأنثوية، مت توثيقها للمرة �لأوىل با�ستخد�م 
�جلينات  بع�ص  �لنبات.  د�خ��ل  �لت�سوير 
مت  و�لندماج  �لهجرة  عملية  يف  تدخل  �لتي 

حتديدها �أي�ساً.]2[
دلئ����ل ع���ن �لإخ�������س���اب �مل������زدوج يف 
Gnetales وهي نباتات بذرية ل زهرية، 

مت �لتقرير عنها.]3[
�أجز�ء �لزهرة �لنا�سجة

�لخ�ساب �مل�ساعف
�لخ�������������س������اب �مل�����������س�����اع�����ف يف 

arabidopsis�ملحتويات
 نبذة خمت�سرة

مت �كت�ساف �لخ�ساب �مل�ساغف قبل �أكرث 
 Sergei Nawaschinيد على  قرن  من 
�لرو�سية،  ]4[،�لم��رب�ط��وري��ة  كييف  يف 
كل  فرن�سا.  يف   Léon Guignard و 
عن  م�ستقل  ب�سكل  بالكت�ساف  ق��ام  منهما 
 Lilium martagon �لآخ����ر.]5[ 
ن��ب��ات��ات   Fritillaria tenella و 
لالخ�ساب  �لأوىل  �مل�ساهد�ت  يف  ��ستخدمت 
�ملجهر  با�ستخد�م  �أجريت  �مل�ساغف،�لتي 
ق��درة  حم��دودي��ة  ب�سبب  �ل��ق��دمي.  �ل�سوئي 
من  �لعديد  ه��ن��اك  ك��ان  �ل�سوئي،  �ملجهر 

�ل�سئلة �لتي مل يتم �لإجابة عليها بخ�سو�ص 
عملية �لخ�ساب �مل�ساعف، ولكن مع تطور 
�ل�سئلة  م��ن  �لعديد   ، �لل��ك��روين  �ملجهر 
�أجيبت. �لأكرث مالحظة ، م�ساهد�ت جمموعة 
�جلاميت  �أن  �أظهرت  �لتي   W. Jensen
�لذكري ل ميلك �أي جدر خلوية و�أن �لغ�ساء 
�لغ�ساء  من  ج��دً�  قريب  للجاميت  �لبالزمي 
حبة  د�خل  به  حتيط  �لتي  للخاليا  �لبالزمي 

�للقاح .]6[
�لخ�ساب �مل�ساعف يف �ملخترب

�مل��خ��ت��رب  �مل�����س��اغ��ف يف  �لخ�������س���اب 
�جلزئي  �لتفاعل  لدر��سة  ع��ادة  ي�ستخدم 
�جلاميت  لحتاد  �لخرى  �جلو�نب  و�أي�ساً 
�لعو�قب  من  و�ح��دة  �لزهرية.  �لنباتات  يف 
يف  �مل�ساعف  �لخ�ساب  تطوير  يف  �لكربى 
هو  و�لنثوي  �لذكري  �جلاميت  بني  �ملخترب 
و�لبوي�سة يف  �للقاح  �نبوب  ح�سر�لنطف يف 

و�لنطفة  �لبوي�سة  �ندماج  �جلنيني  �لكي�ص 
نباتات  يف  بالفعل  �جن��ازه  مت  بها  �ملتحكم 
دخول  �للقاح،  �نبات   ]7[ �خل�سخا�ص. 
�نبوب �للقاح ، وعملية �لخ�ساب �مل�ساعف 
طبيعي.  ب�سكل  تعمل  م�ساهدتها  مت  جميعها 
بالفعل  ت�ستخدم  �لتقنية  ه��ذه  �ل��و�ق��ع  يف 
�لنباتات  من  �لعديد  ب��ذور  على  للح�سول 
�لزهرية و�سميت” تلقيح �نبوب �لختبار”.

]8[
�لر�كيب و�لوظائف �ملتعلقة بالخ�ساب 

�مل�ساعف
�لطور �جلاميتي �لنثوي

ي�سارك  �لذي  �لأنثوي  �جلاميتي  �لطور 
مغطاة  �لنباتات  يف  �مل�ساعف  �لخ�ساب  يف 
�لكي�ص �جلنيني. �لذي  �لبذور ي�سمى �حياناً 
باملبي�ص  حم��اط  �لبوي�سة،  بد�خل  يتكون 
�جلاميتي  بالطور  حميطاً  �لكربلة.  قاعدة  يف 

�لنثوي يوجد)و�حد �و(�ثنان من �لغ�سية، 
�لطور  �لنقري.  ت�سمى  فتحة  ت�سكل  �لتي 
�أح��ادي  ع��ادة  هو  �ل��ذي  �لأنثوي  �جلاميتي 
عادًة  من)  ين�ساأ  �لكرومو�سومية،  �ملجموعة 
خلية   ) �لكرومو�سومية  �ملجموعة  ثنائي 
�لأم.  �لبوغية  �خللية  ت�سمى  كربى  بوغية 
�لأحد�ث �لتالية تختلف، �عتمادً� علي �لنوع 
�لتالية  �لأح��د�ث  �لأن��و�ع،  معظم  يف  ،ولكن 

حت�سل.
�نق�ساماً  تنق�سم  �لأم  �لبوغية  �خللية 
�نثوية  بوغية  خاليا  �أرب��ع  منتجة  من�سفاً، 
و�حدة   . �لكرومو�سومية  �ملجموعة  �حادية 
�لأنثوية  �لبوغية  �خللية  تنجو.  منها  فقط 
منتجة  مت�ساوية  �نق�سامات  ث��الث  تنق�سم 
�ملجموعة  �حادية  �نوية  وثمان  خاليا  �سبع 
متتلك  �ملركزية  )�خللية  �لكرومو�سومية 

نو�تان، ت�سمى نو�تان قطبيتان(.

)double fertilization( الخ�ضاب امل�ضاعف
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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.
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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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*عمان )بترا+فانا(
�لبحرين  مم��ل��ك��ة  يف  �مل�����ر�أة  حت��ظ��ى 
وهي  �مل�ستويات،  كافة  على  كبرية  مبكانة 

حقيقة جلية ي�سهد لها �لقا�سي و�لد�ين.
توليه  ما  بو�سوح  �ملكانة  هذه  وتعك�ض 
�ململكة بقيادة جالة �مللك حمد بن عي�سى 
�سمو  من  وبدعم  �لباد،  عاهل  خليفة  �آل 
ويل  خليفة  �آل  حمد  ب��ن  �سلمان  �لأم���ري 
�هتمام  من  �ل��وزر�ء،  جمل�ض  رئي�ض  �لعهد 
بتمكني �ملر�أة وتعزيز �إ�سهاماتها وجهودها 
�لتنمية  �أ�سا�سي وفاعل يف م�سرية  ك�سريك 
�أثبتته �ملر�أة �لبحرينية  �ل�ساملة، وهو ما 
من كفاءة وقدرة يف خمتلف مو�قع �لعمل 
و�مل�سوؤولية بكافة �لقطاعات �لتنموية مبا 
ميادين  يف  و�لر�ئد  �لطويل  �ل�سوط  يري 

�لعمل �لوطني.
وكثمرة لهذه �مل�سرية و�لدور �لفاعل يف 
�لأول  يف  �لبحرين  مملكة  حتتفل  �ملجتمع، 
�مل��ر�أة  بيوم  ع��ام  كل  من  �لأول  كانون  من 
�لبحرينية؛ تفعيا للمبادرة �لكرمية �لتي 
�إبر�هيم  �أطلقتها �سمو �لأمرية �سبيكة بنت 
بن  حمد  �مللك  جالة  قرينة  خليفة  �آل 
�لأعلى  �ملجل�ض  رئي�سة  خليفة  �آل  عي�سى 
رئي�سي  �سعار  حتت   2008 عام  يف  للمر�أة، 
يحمل عنو�ن “قر�أت – تعلمت – �ساركت«.

 ،  2022 �مل��ا���س��ي  �لأول  ك��ان��ون  ويف 
�حتفلت �ملر�أة �لبحرينية بيومها �ل�سنوي 
لإجناز�تها  جامعة  �ساملة  بهوية   14 �أل 
حيث  و�لتخ�س�سات،  �ملجالت  خمتلف  يف 
بالعديد  �ل��ي��وم  بهذ�  �لحتفال  ت��ز�م��ن 
حققتها  �لتي  و�ملكت�سبات  �ملنجز�ت  من 

�ملر�أة.
وي��اأت��ي ع��ل��ى ر�أ�����ض ه���ذه �لإجن�����از�ت، 
�إبر�هيم  بنت  �سبيكة  �لأمرية  �سمو  �ختيار 
�لن�ساء  م��ن  ع���دد  �سمن  م��ن  خليفة  �آل 
�لر�ئد�ت عامليًا يف قائمة مبادرة �لقياد�ت 
جمال  يف  و�لتاريخية  �ملعا�سرة  �لن�سائية 
�إىل  بالنظر  �لعمل متعدد �لأطر�ف، وذلك 
ما تتوله �سموها من �أدو�ر قيادية يف �ستى 
تبذله  وملا  و�ملجتمعية،  �لتنموية  �ملجالت 
�مل�ستوى  على  �مل��ر�أة  وتقدم  �سالح  �أجل  من 

�لوطني و�لإقليمي و�لدويل.
�أطلقتها  �لتي  �مل��ب��ادر�ت  �أ�س�ست  ولقد 
�لأع��ل��ى  �مل��ج��ل�����ض  رئ��ي�����س��ة  �لأم�����رية  �سمو 
ل��ل��م��ر�أة ل��دع��م ومت��ك��ني �مل�����ر�أة يف جم��ال 
�لعمل �ل�سيا�سي و�لقت�سادي ومر�كز �سنع 
مبا  �إيجابية  موؤ�سر�ت  حتقيق  �إىل  �لقر�ر، 
يف  �جلن�سني  ب��ني  �ل��ت��و�زن  متطلبات  يلبي 

كافة جمالت �لعمل �لوطني،
ت�سكيلة  �أن  �مل���وؤ����س���ر�ت،  ه���ذه  وم���ن 
�حلكومة �جلديدة �ل�سادرة وفقا للمر�سوم 
�ملا�سي 2022،  �لثاين  ت�سرين  �مللكي يف 21 

وز�ر�ت  حقائب  ت��ول��ني  �سيد�ت   5 �سمت 
خدمية ذ�ت �أهمية حيوية، وهي: �ل�سحة، 
و�لتنمية  �لعمر�ين،  و�لتخطيط  و�لإ�سكان 
�ل�سباب  و���س��وؤون  و�ل�سياحة،  �مل�ستد�مة، 
وهو ما يعك�ض ثقة ودعم �حلكومة �ملوقرة 
�آل  حمد  بن  �سلمان  �لأم��ري  �سمو  برئا�سة 
�ل��وزر�ء،  جمل�ض  رئي�ض  �لعهد  ويل  خليفة 
يف �لكو�در و�لكفاء�ت �لن�سوية �لبحرينية 
مبا يتما�سى مع �لروؤية �مل�ستقبلية للمملكة 

.2030
�إجن��اًز�  �لبحرينية  �مل��ر�أة  حققت  كما 
تاريخًيا م�ساًفا بفوز 11 �مر�أة بحرينية يف 
جرت  �لتي  و�لبلدية  �لنيابية  �لنتخابات 
ف��ازت   ،  2022 �ملا�سي  �ل��ث��اين  ت�سرين  يف 
حني  يف  �ل��ن��و�ب  جمل�ض  بع�سوية  منهن   8
�لبلدية،  �ملجال�ض  مبقاعد  �سيد�ت   3 فازت 
يف  للمر�أة  �لعددي  �لتمثيل  من  رفع  ما  وهو 
مقارنة  باملئة   33 بن�سبة  �لنيابي  �ملجل�ض 
�لعددي  �لتمثيل  وكذلك  �ل�سابق،  باملجل�ض 
�إ�سافة  باملئة،   23 �إىل  �ل�سورى  جمل�ض  يف 
�إىل �رتفاع عدد �ملرت�سحات يف �لنتخابات 
�إىل 94 �سيدة، من بني  �لربملانية و�لبلدية 
�مل�ساركة  يعزز  �لذي  �لأمر  مر�سحني؛   507
باعتبارها  �لبحرينية  للمر�أة  �ل�سيا�سية 
�ملر�أة  لنهو�ض  �لوطنية  �خلطة  يف  �أولوية 
يف  �مللك  جالة  �عتمدها  �لتي  �لبحرينية 

�لعام 2005.
�لأعلى  �ملجل�ض  عن  �سادر  تقرير  ويف 
ل��ل��م��ر�أة ر���س��د �ل��ت��ق��دم �ل����ذي �أح��رزت��ه 
�لع�سر  �ل�سنو�ت  خال  �لبحرينية  �مل��ر�أة 
لنهو�ض  �ل��وط��ن��ي��ة  �خل��ط��ة  م��ن  �مل��ا���س��ي��ة 
�لقت�سادي،  �ملجال  يف  �لبحرينية  �مل��ر�أة 
�لقوى  �إجمايل  من  م�ساركتها  ن�سبة  ك�سفت 
�لعاملة �لوطنية يف عام 2021 حو�ىل 43 
باملئة، كما مثلت ن�سبة ح�سورها يف �لقطاع 
�ملوظفني  �إجمايل  من  باملئة   54 نحو  �لعام 
�لبحرينيني يف �لربع �لثاين من عام 2022، 

�ساغلي  �إجمايل  من  باملئة   47 و�سغلت  كما 
�حلكومي،  �لقطاع  يف  �لتنفيذية  �لوظائف 
و59 باملئة من �إجمايل �لبحرينيني �ساغلي 
�لوظائف �لتخ�س�سية يف �لقطاع �حلكومي، 
من  باملئة   35 ن�سبته  م��ا  �سكلت  ح��ني  يف 
�لقطاع  يف  �لعاملني  �لبحرينيني  �إجمايل 
�خلا�ض يف �لربع �لثاين من عام 2022، و33 
باملئة يف �ل�سلك �لدبلوما�سي، و17 باملئة من 

�سفر�ء �ململكة.
وع���ل���ى ���س��ع��ي��د م���وؤ����س���ر�ت �جل����ودة 
�أعلى  �لبحرين  و�لتناف�سية، �سجلت مملكة 
موؤ�سر  يف  باملئة   65 بن�سبة  تقدم  ن�سبة 
و�لقانون  �لتجارية  و�لأع��م��ال  “�ملر�أة 
�لدويل،  �لبنك  عن  �ل�سادر   ”2022 للعام 
و�ح��دة  دفعة  مركزً�   17 بذلك  متقدمة 
خليجيًا   3 �ملركز  بذلك  لت�سغل  عام  خال 

و 5 عربيًا.
يف   131 �ملرتبة  �لبحرين  حققت  كما 
�جلن�سني  ب��ني  للفجوة  �ل�سنوي  �لتقرير 
�لعاملي  �لقت�سادي  �ملنتدى  ع��ن  �ل�سادر 
ن�سبة  ��ستقر�ر  مع   ،2022 لعام  )د�فو�ض( 

�سد �لفجوة على )63 باملئة(.
للمر�أة  �لأع��ل��ى  �ملجل�ض  ��ستطاع  لقد 
وعلى مد�ر 21 عاًما من م�سرية عطائه، �مل�سي 
�لهادفة  وروؤيته  ر�سالته  حتقيق  يف  قدًما 
يف  �لأ�سري  �ل�ستقر�ر  حتقيق  �سمان  �إىل 
�إطار �لرت�بط �لعائلي و�ملجتمعي و�لقو�نني 
ورفع  �ملر�أة،  حلقوق  �حلافظة  و�لت�سريعات 
�لعملية  �لتناف�سية يف  �مل�ساهمة  قدرتها يف 
�لتنموية �لقائمة على �أ�س�ض تكافوؤ �لفر�ض 
يحقق  ومبا  فيها،  �ملر�أة  �حتياجات  و�إدماج 
بخيار�تها  لارتقاء  متجددة  فر�ض  لها 
نحو جودة حياتها و�لتعلم مدى �حلياة، من 
خال تكامل �جلهود مع �ل�سركاء و�حللفاء 
�لأعلى  �ملجل�ض  ليكون  �ملوؤ�س�سي  �لعمل  يف 
للمر�أة بيت للخربة �لوطنية �ملتخ�س�ض يف 

�سوؤون �ملر�أة.

املراأة البحرينية..م�شرية حافلة 
من العمل الوطني والتقدم *القاهرة 

�قتحام  �لعربية،  �ل���دول  جلامعة  �لعامة  �لأم��ان��ة  د�ن��ت 
م�ستوطنني متطرفني كني�سة “حب�ض �مل�سيح” يف �لبلدة �لقدمية 
من مدينة �لقد�ض �ملحتلة، وحتطيم حمتوياتها وحماولة �إ�سعال 

�لنار فيها.
و�لأر����س��ي  فل�سطني  ل�سوؤون  �مل�ساعد  �لعام  �لأم��ني  وحمل 
يف  علي  �أبو  �سعيد  �لدكتور  �لعربية  باجلامعة  �ملحتلة  �لعربية 
بيان له حكومة �لحتال �مل�سوؤولية �لكاملة عن هذه �جلر�ئم 
و�لنتهاكات �لتي تتعر�ض لها �ملقد�سات �لإ�سامية و�مل�سيحية يف 
فل�سطني وب�سكل خا�ض يف �ملدينة �ملقد�سة مبحاولت لتهويدها 

و�سمها وتغيري هويتها �لعربية ومعاملها �لتاريخية.
كما دعا �لأمني �لعام �مل�ساعد، �إىل �سرورة ماحقة مرتكبي 
هذه �جلر�ئم �لإرهابية، مطالًبا �ملوؤ�س�سات �لدولية ذ�ت �ل�سلة 
و�خلروج  �لدينية،  �لأماكن  وحماية  �لدويل  �لقانون  بتطبيق 
على  �ملتطرفني  وم�ستوطنيه  �لحتال  ي�سجع  �لذي  �سمتها  عن 
�لإ�سامية  �ملقد�سات  على  و�عتد�ء�تهم  �قتحاماتهم  مو��سلة 

و�مل�سيحية يف مدينة �لقد�ض �ملحتلة.

*موسكو 
�أكد ميخائيل �أوليانوف، �ملمثل �لد�ئم لرو�سيا لدى �ملنظمات 
ملمو�ض  تقدم  �إح��ر�ز  يتم  مل  �إن��ه  �جلمعة،  فيينا،  يف  �لدولية 
ب�ساأن �مل�ساور�ت حول �إن�ساء منطقة �آمنة يف حمطة ز�بوروجيه 

�لنووية.
وقال �أوليانوف، خال موؤمتر �سحفي : “ل�سوء �حلظ، مل يكن 
هناك تقدم كبري يف �سياق �مل�ساور�ت حول �إن�ساء منطقة حماية 

�آمنة نووية يف ز�بوروجيه«.
رد  وجود  عدم  هو  �لو�سع  لهذ�  �لرئي�سي  :”�ل�سبب  و�أ�ساف 
فعل مو�سوعي من �جلانب �لأوكر�ين على مقرتحات �ملدير �لعام 

للوكالة �لدولية للطاقة �لذرية ر�فائيل غرو�سي«.

*القاهرة 
يف  �ل�سحية  �لنظم  تعزيز  �أهمية  �لعربية  �جلامعة  �أكدت 
�ل�سحة  بر�مج  على  �لإنفاق  زي��ادة  خال  من  �لعربية  �ل��دول 

�لوقائية وبر�مج تعزيز �ل�سحة.
�ل�سفرية  �لجتماعية  لل�سوؤون  �مل�ساعد  �لعام  �لأمني  وقالت 
�لعامل،  �سباط من كل عام يحتفل  �إن يوم 4  �أبو غز�لة،  هيفاء 
باليوم �لعاملي لل�سرطان، م�سرية �إىل �أن منظمة �ل�سحة �لعاملية 
�لرعاية، ذلك  �لعام، هو �سد فجوة  �أن يكون �سعار هذ�  �ختارت 
�أن �لدول �لأقل منوً� تتحمل �أعباء �لإ�سابة و�لوفاة من مر�ض 

ميكن عاجه يف �أغلب �لأحيان �إذ� مت �لك�سف عنه مبكرً�.
�آلياتها  خال  من  �لعربية  �ل��دول  جامعة  حر�ض  و�أك��دت، 
على  �لعرب  �ل�سحة  وزر�ء  جمل�ض  ومبقدمتها  بال�سحة  �ملعنية 
�لعمل  �لعربي، وذلك من خال  للمو�طن  �ل�سحي  �لأمن  حتقيق 
�لهدف  �سيما   ،2030 �مل�ستد�مة  �لتنمية  �أه��د�ف  تنفيذ  على 

�لثالث �ملعنى بال�سحة.
ونوهت �أبو غز�له �إىل �سرورة تعزيز �لنظم �ل�سحية بالدول 
�لوقائية  �ل�سحة  بر�مج  �لإنفاق على  زيادة  �لعربية من خال 
وبر�مج  �آليات  وتطوير  لو�سع  و�ل�سعي  �ل�سحة  تعزيز  وبر�مج 
و�لت�سخي�ض  للك�سف  �لتوعية  وحمات  �ل�سرطان  من  �لوقاية 

�ملبكر لهذ� �ملر�ض و�لعاج منه.

*عمان 
جثث  ثماين  على  �جلمعة  �لإي��ط��ايل  �ل�سو�حل  خفر  عر 
�ساحل  قبالة  �سفينة  منت  على  كانو�   40 نحو  و�أنقذ  ملهاجرين 

جزيرة لمبيدوز� خال �لليل.
وقال فيليبو مانينو، رئي�ض بلدية جزيرة لمبيدوز�، �إّن خفر 
رجال  خم�سة  جثث،  “ثماين  �خلمي�ض  م�ساء  �نت�سلو�  �ل�سو�حل 

وثاث ن�ساء �إحد�هن حامل وهناك 42 ناجًيا، بينهم �مر�أتان«.
�أن  �جلمعة،  �ليوم  لاأنباء  �لإيطالية  �أن�سا  وكالة  و�أف��ادت 
�ملنقذين نقلو� �لناجني �إىل �مليناء �لرئي�سي يف لمبيدوز� جنوبي 

�سقلية.
متنها  على  �أخرى  �سفن  ثاث  �لإيطالية،  �ل�سلطات  ور�فقت 
�لرئي�سية  �لدخول  نقاط  �إحدى  لمبيدوز�،  �إىل  ا  �سخ�سً  156

لل�ساعني للو�سول �إىل �أوروبا.
وت�سهد �إيطاليا زيادة يف �أعد�د �لو�فدين من �سمال �أفريقيا.

*واشنطن 
�لنائبة  ط���رد  ل�سالح  �لأم���ريك���ي  �ل��ن��و�ب  جمل�ض  ���س��وت 
على  �خلارجية  �ل�سوؤون  جلنة  من  عمر  �إلهان  �لدميقر�طية 
بح�سب  لل�سامية،  معادية  باأنها  ُو�سفت  لها  ت�سريحات  خلفية 
و��سنطن بو�ست. وعمر لجئة �سابقة من �أ�سول �سومالية �أدلت 
جميع  �سجبها  لإ�سر�ئيل  �نتقادية  بتعليقات   2012 عام  منذ 
من  �جلمهوريون  يجردها  دميقر�طية  ثالث  وه��ي  �لأط���ر�ف، 
قالت  �لكونغر�ض،  دخولها  وقبل  �لعام.  هذ�  �للجان  يف  مهماتها 
�لنا�ض  وح�ست  مغناطي�سيا”،  �لعامل  “نّومت  �إ�سر�ئيل  �إن  عمر، 
�لوليات  حلليفة  �ل�سريرة”  “�لأفعال  على  �أعينهم  فتح  على 

�ملتحدة.
وقالت �لنائبة �لتقدمية عن ميني�سوتا �لبالغة 40 عاًما يف 
�ل�سوؤون  جلنة  من  �إقالتها  قبل  �لنو�ب  جمل�ض  يف  حتدٍّ  خطاب 
ا من  �خلارجية “�أنا م�سلمة ومهاجرة و�ملثري لاهتمام �أنني �أي�سً

�إفريقيا«.

*عمان 
�أور�سول فون دير لين،  �لأوروبية  �ملفو�سية  رئي�سة  �أعلنت 
يف  �حلرب  ب�سبب  رو�سيا  �سد  �لعقوبات  من  �لعا�سرة  �حلزمة  �أن 
�سيكون  �سباط،   24 بحلول  فر�سها  �إىل  نهدف  “�لتي  �أوكر�نيا 

حجمها حو�يل 10 مليار�ت يورو«.
مع  �جلمعة،  كييف  يف  م�سرتك  �سحفي  موؤمتر  يف  و�أ�سافت، 
�ملجل�ض  ورئي�ض  زيلين�سكي،  فولودميري  �لوك���ر�ين،  �لرئي�ض 
�لأوروبي، �سارل مي�سيل، يف �أعقاب �لقمة �لأوروبية-�لأوكر�نية 

�سخمة«. حزمة  “�إنها 
�أن  زيلين�سكي،  فولودميري  �لأوك��ر�ين  �لرئي�ض  �أعلن  بدوره، 

�لحتاد �لأوروبي يدعم خطته لل�سام مع �لحتاد �لرو�سي.
خطتنا  تنفيذ  ناق�سنا  �ليوم،  مفاو�ساتنا  “خال  و�أ�ساف، 
�مل�سروع  لأن��ه��ا  �لأوروب����ي،  �لحت���اد  �سيدعمها  �لتي  لل�سام، 
�لذي  �أوروب���ا  يف  �لأم��ن��ي  �لهيكل  ل�ستعادة  �لوحيد  �ل�سامل 

دمرته رو�سيا«.
�لأوروب��ي��ني  وك��ل  �لأوك��ر�ن��ي��ون  “نحن  زيلين�سكي،  وح�سب 
علينا،  �لتغلب  رو�سيا  ت�ستطع  مل  �لعام،  هذ�  قوة  �أكر  �أ�سبحنا 

تظهر هذه �لأيام �أن �ندماجنا ل رجعة فيه«.
للخطة،  رف�سها  �سابق عن  �أعلنت يف وقت  رو�سيا، قد  وكانت 

وطالبت �أوكر�نيا بتقبل “�حلقائق �جلديدة على �لأر�ض«.
ونقلت �سبكة يورنيوز، عن زعماء �لحتاد �لأوروبي قولهم يف 
طريقة  �إيجاد  يريد  �لأوروبي  �لحتاد  �إن  �جلمعة،  �ليوم  بيان 
ل�ستخد�م �لأ�سول �لرو�سية �ملجمدة يف �لدول �لغربية لتمويل 
�إعادة �إعمار �أوكر�نيا، وهو �إجر�ء تطالب به كييف لكنه معقد 

قانونيًا.
جهوده  �لأوروب��ي  �لحت��اد  “�سيكثف  �لحت��اد  زعماء  وقال 
�إعمار  �إع���ادة  لدعم  �ملجمدة  �لرو�سية  �لأ���س��ول  ل�ستخد�م 
�لأوروب���ي  للقانون  وفقا  �لتعوي�سات،  ولأغ��ر����ض  �أوك��ر�ن��ي��ا 

و�لدويل«.

*عمان 
و�لزر�عة  �لأغذية  ملنظمة  �لعاملية  �لأ�سعار  موؤ�سر  �نخف�ض 
لي�سجل  �ل��ت��و�يل  على  �لعا�سر  لل�سهر  �لثاين  كانون  يف  )ف��او( 
�نخفا�سا بنحو 18باملئة، عن �أعلى م�ستوى �سجله يف �آذ�ر �ملا�سي 

بعد �لعمليات �لع�سكرية �لرو�سية يف �أوكر�نيا.
يقي�ض  �ل��ذي  لاأ�سعار،  موؤ�سرها  �إن  �ملنظمة،  وق��ال��ت 
 131.2 �سجل  �لعامل،  يف  ت��د�ول  �لأك��ر  �لغذ�ئية  �ل�سلع 
نقطة   132.2 مع  مقارنة  �ملا�سي  �ل�سهر  �ملتو�سط  يف  نقطة 
�أيلول  منذ  ق��ر�ءة  �أق��ل  ه��ذه  وتعد  �لأول.  ك��ان��ون  ل�سهر 
�لقت�سادية  �سي  بي  �أن  �سي  �سبكة  نقلته  ما  وفق   ،2021

. �جلمعة  �ليوم 
ومت تعديل رقم كانون �لأول باخلف�ض عن �لتقدير �ل�سابق 

�لبالغ 132.4 نقطة.
وذكرت �لفاو، �أن �نخفا�ض �أ�سعار �لزيوت �لنباتية ومنتجات 
�أ�سعار  ظلت  بينما  �ملوؤ�سر،  تر�جع  على  �ساعد  و�ل�سكر  �لألبان 

�حلبوب و�للحوم م�ستقرة �إىل حد كبري.

*جوبا
جنوب  م��دن  خمتلف  �سكان  م��ن  �لآلف  ع�����س��ر�ت  ت��دف��ق 
�سغرية  حافات  م�ستخدمني  جوبا،  �لعا�سمة  نحو  �ل�سود�ن 
�لأقد�م،  على  م�سيا  وبع�سهم  ودر�جات  مك�سوفة  نقل  و�سيار�ت 
ل�ستقبال �لبابا فرن�سي�ض �لذي ي�سل �جلمعة يف �أول زيارة له 

�إىل بادهم.
ولإظهار �هتمامهم بالزيارة و�ملعاناة �لتي تو�جهها بادهم، 
و�سل �إىل جوبا �خلمي�ض نحو 60 �سابا و�سابة م�سيا على �لأقد�م 
 400 تبعد  �لتي  رومبيك  مدينة  من  �أي��ام   9 قبل  حتركهم  بعد 

كيلومرت� عن جوبا.
وقال رياك �سول، وهو �أحد �ل�سبان �مل�ساركني يف �لرحلة، �إن 
حتمله هو وزماءه �لآخرين عناء �ل�سري �لطويل و�ملرهق، تعبري 

عن رغبتهم �ل�سديدة لروؤية �لبابا.
و�أو�سح �سول ملوقع “�سكاي نيوز عربية”، �أنه وعلى �لرغم من 
�أن  �أنهم كانو� مدفوعني بالأمل يف  �إل  �لرحلة و�سعوبتها،  طول 
و�لتعا�سد  �لوحدة  من  جديدة  روحا  بادهم  �لبابا  زيارة  متنح 

بعد �سنو�ت طويلة من �حلرب �لأهلية.
حربا  بادهم  تعي�ض  �لذين  �ل�سود�ن،  جنوب  �سكان  وياأمل 
�أهلية م�ستعرة، يف �أن تو�سل زيارة �لبابا لبادهم �لر�سالة �لتي 
يحملها و�لتي تدعو للتوحد و�لتعاي�ض �ل�سلمي و�إنهاء �لنز�عات 
و�سردت  �سخ�ض  �أل��ف   500 نحو  مقتل  �إىل  �أدت  �لتي  �لأهلية 

�ملايني وخّلفت �أو�ساعا �إن�سانية �سيئة.
وق�سى معظم قادة �لكنائ�ض �ملنت�سرة يف جوبا يومي �لأربعاء 
ل�ستقبال  �ل�ستعد�د�ت  �إكمال  �أج��ل  من  �لعمل  يف  و�خلمي�ض 
ومل  للت�سالح  فر�سة  �لزيارة  تكون  �أن  �أجل  من  و�ل�ساة  �لبابا، 
نحو  �لعامل  �أنظار  ولفت  جهة،  من  �ل�سود�ن  جنوب  �سعب  �سمل 
و�حلرب   19 كوفيد  بجائحة  �لن�سغال  من  عامني  بعد  دولتهم 

�لرو�سية يف �أوكر�نيا.
وتاأتي زيارة �لبابا �إىل جنوب �ل�سود�ن، و�لتي ير�فقه فيها 
رو�ن وليامز رئي�ض �أ�ساقفة كانتربي �إ�سافة �إىل رئي�ض كني�سة 
�أعاقت  ح��ادة  وقبلية  �سيا�سية  �نق�سامات  و�سط  ��سكتلند�، 
تقدم �لدولة منذ �نف�سالها عن �ل�سود�ن يف 2011، بعد حرب 
طاحنة ��ستمرت 6 عقود، قتل و�سرد خالها �أكر من 4 مايني 

�سخ�ض.
و�لجتماعي  �ل�سيا�سي  �لباحث  قال  �لزيارة،  �أهمية  وعن 
�سكان  �هتمام  �إن  نيوز عربية”،  “�سكاي  ملوقع  �سكوبا�ض  ديني�ض 
لل�سام  �ل�سديد  تعط�سهم  يعك�ض  �لبابا  بزيارة  �ل�سود�ن  جنوب 
و�ل�ستقر�ر وبناء دولتهم �لغنية بالنفط و�ملو�رد �لطبيعية بعد 

�سنو�ت طويلة من �حلروب �لدموية.
�ساغية  �آذ�نا  �لبابا  ر�سالة  جتد  �أن  �سكوبا�ض  ويتوقع 
يف   52 نحو  �لكاثوليك  ي�سكل  �لذين  �جلنوب،  �سكان  لدى 
مليون   11 نحو  ع��دده��م  �لبالغ  �ل�سكان  جممل  م��ن  �ملئة 
يف  �ملتحدة  �لأمم  ع��ن  ���س��ادرة  �إح�سائية  بح�سب  ن�سمة 

.2019

اجلامعة العربية تدين الإعتداء 
على كني�شة حب�ض امل�شيح يف القد�ض

رو�شيا: ل تقدم ب�شاأن حمادثات ان�شاء 
منطقة اآمنة حول حمطة زابوروجيه النووية

اجلامعة العربية توؤكد اأهمية تعزيز 
النظم ال�شحية بالدول العربية

العثور على جثث ثمانية مهاجرين على منت 
زورق قبالة جزيرة لمبيدوزا الإيطالية

عزل الدميوقراطية اإلهان عمر من جلنة 
ال�شوؤون اخلارجية يف جمل�ض النواب الأمريكي

املفو�شية الأوروبية: حجم حزمة العقوبات 
العا�شرة على رو�شيا 10 مليارات يورو

الفاو: تراجع اأ�شعار الغذاء العاملية يف 
كانون الثاين لل�شهر العا�شر على التوايل

جنوب ال�شودان ي�شتعد 
ل�شتقبال بابا الفاتيكان

*الدوحة 
جدد نائب رئي�ض جمل�ض �لوزر�ء وزير 
بن  حممد  يخ  �ل�َسّ �ل��ق��ط��ري،  �خل��ارج��ي��ة 
قطر  دولة  موقف  ثاين،  �آل  عبد�لرحمن 
�لد�عم للو�ساية �لها�سمية على �ملقد�سات 

�لإ�سامية و�مل�سيحية يف �لقد�ض.
جاء ذلك خال �جتماع عقده �لوزير 
وز�رة  وك��ي��ل��ة  م��ع  �أم�����ض  ليلة  �ل��ق��ط��ري 
�ل�سيا�سية،  لل�سوؤون  �لأمريكية  �خلارجية 
�ل��دوح��ة  ت���زور  �ل��ت��ي  ن��ولن��د  فيكتوريا 

حالًيا.
وق��ال��ت وك��ال��ة �لأن���ب���اء �ل��ق��ط��ري��ة، 
��ستعر��ُض  �لج��ت��م��اع،  خ��ال  ج��رى  �إن��ه 
�لبلَدين،  ب��ني  �لثنائي  �لتعاون  ع��اق��ات 
و���س��ب��ل دع��م��ه��ا وت��ط��وي��ره��ا، خ��ا���س��ًة يف 

�مل�ستجد�ت  �آخر  ومناق�سة  �لطاقة،  جمال 
�ملنطقة،  �أمن  �سيما  و�لدولية،  �لإقليمية 
�مل�ستجد�ت  و�آخر  �لفل�سطينية،  و�لق�سية 
�لرو�سية  �لأزمة  ر�ت  وتطُوّ �أفغان�ستان،  يف 

�لأوكر�نية.
�أهمية  َد �جلانبان خال �لجتماع،  و�أَكّ
تهيئة �ملناخ �ل�سيا�سي للق�سية �لفل�سطينية، 
حتقق  ه��ادف��ة  م��ف��او���س��ات  �إىل  و�ل���ع���ودة 
و�إيقاف  حل��دود1967  َوفًقا  �لدولتني  حل 

�ل�ستيطان يف �لأر��سي �ملحتلة.
على  �لتطور�ت  �آخ��ر  مناق�سُة  وج��رى 
�ل�ساحة �لفل�سطينية، حيث �سدد �جلانبان، 
�لتهدئة  ���س��رورة  على  �ل�����س��ي��اق،  ه��ذ�  يف 

وخف�ض �لت�سعيد.

*وكاالت 
�أختتمت �خلمي�ض يف �جلز�ئر �لعا�سمة، 
�جلز�ئرية   - �لإمار�تية  �للجنة  �أعمال 
وكالة  بح�سب  ع�سرة،  �حلادية  �مل�سرتكة 

�لأنباء »و�م«.
�ل��ل��و�ء  �ل��دف��اع  وز�رة  وف���د  وت���ر�أ����ض 
غافان  بن  �سعيد  مبارك  �لدكتور  �لركن، 
�جل���اب���ري، �ل��وك��ي��ل �مل�����س��اع��د ل��اإ���س��ن��اد 

خال  �لتقى  �لذي  �لدفاعية  و�ل�سناعات 
�جلي�ض  قائد  للجز�ئر،  �لر�سمية  زيارته 
�جلز�ئري، �لفريق �أول �ل�سعيد �سنقريحة.
ت��ب��اح��ث �جل���ان���ب���ان خ����ال �ل��ل��ق��اء 
�لدفاعية  �ل��ع��اق��ات  تعزيز  �سبل  ح��ول 
و�أكد�  �ل�سقيقني  �لبلدين  بني  و�لع�سكرية 
تبادل  م�ستوى  ورفع  �لتعاون  تعزيز  �أهمية 

�ملعلومات و�خلرب�ت بني وز�رتي �لدفاع.

ج��دي��دة  ف��ر���ض  ب��ح��ث  �إىل  وت��ط��رق��ا 
�لإم����ار�ت  دول���ة  ب��ني  �ل��ع��اق��ات  لتعزيز 
يف  ل�سيما  �ملجالت  خمتلف  يف  و�جلز�ئر، 

جمال �ل�سناعات �لدفاعية.
�لنظر  وجهات  �أي�سا  �لطرفان  وتبادل 
بني  م�سرتكة  م�ساريع  �إقامة  �إمكانية  ب�ساأن 
�ل�سركات �لإمار�تية و�ل�سركات �جلز�ئرية 

لل�سناعات �لدفاعية.

وزير اخلارجية القطري يجدد دعم
 بالده للو�شاية الها�شمية يف القد�ض

الإمارات واجلزائر تبحثان التعاون 
يف جمال ال�شناعات الدفاعية
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*وكاالت
كري�ستيانو  �لربتغايل،  �لنجم  �أنقذ 
من  �ل�سعودي  �لن�سر  فريقه  رون��ال��دو، 
يف  �لتعادل  ه��دف  بت�سجيله  �خل�سارة، 
�سربة  من  للمبار�ة  �ل�سائع  بدل  �لوقت 
م�ساء   ،)2-2( بالتعادل  لتنتهي  جز�ء، 
�ليوم �جلمعة، على ملعب �لأمري عبد�هلل 
�جلولة  �سمن  ب��الأح�����س��اء،  ج��ل��وي  ب��ن 

�ل15 من دوري رو�سن للمحرتفني.
�لدقيقة  يف  تيو  عرب  �لفتح  وتقدم 
11، وتعادل �لن�سر بو��سطة تالي�سكا يف 

�لدقيقة 42.
وع����اد �ل��ف��ت��ح يف �ل�����س��وط �ل��ث��اين 
يف  دبكة  بن  �سفيان  بو��سطة  للت�سجيل، 
�لدقيقة 58، قبل �أن يتعادل رونالدو يف 

�لدقائق �لأخرية.

وبهذه �لنتيجة، �رتفع ر�سيد �لن�سر 
بفارق  ل��ل�����س��د�رة  ليعود  نقطة،  ل34 
�لأهد�ف عن �ل�سباب، �لذي لعب مبار�ة  
 22 �إىل  �ملقابل  يف  ر�سيده  �لفتح  وز�د 

نقطة، يف �ملركز �ل�ساد�ض.
ليلعب  �لن�سر،  تقدم  �لفتح  و��ستغل 
ع��ل��ي �ل��زب��ي��دي ع��ر���س��ي��ة وي��ت�����س��دى 
�جلديد  ل��ل��ق��ادم  وت��ع��ود  �حل��ار���ض،  لها 
�لإ���س��ب��اين، ت��ي��و، �ل���ذي ���س��دد ك���رة يف 

�ل�سباك بالدقيقة 11.
هدف،  ت�سجيل  من  رون��ال��دو  ومتكن 
�حلكم  لكن  تالي�سكا،  من  متريرة  عقب 
م�سيدة  يف  “�لدون”  ل��وج��ود  �أل��غ��اه 

�لت�سلل.
�لنتيجة،  تعديل  يف  تالي�سكا  وجنح 
ب��ع��د ع��ر���س��ي��ة م��ن ك��ون��ان �أودع���ه���ا يف 

�ل�سباك، مع �لدقيقة 41.
�لهدف  ي�سجل  �أن  كري�ستيانو  وك��اد 
�ل���ث���اين، ل��ك��ن ت�����س��دي��دت��ه �رت��ط��م��ت 

بالعار�سة، قبل نهاية �ل�سوط �لأول.
ومتكن �لفتح من ت�سجيل هدف ثان، 
و�سلت  �سعد�ن  مرو�ن  من  عر�سية  عقب 
ل�سفيان بن دبكة، �لذي �سددها يف �سقف 

�ملرمى، يف �لدقيقة 58.
جز�ء  �سربة  على  �لن�سر  وحت�سل 
يف �لدقيقة 92، بعد �إعاقة نوح �ملو�سى 
م�سجا  رونالدو  لها  ليتقدم  مل�ساريبوف، 

هدف �لتعادل )2-2(.
�حلكم  �أ�سهر  �مل��ب��ار�ة،  نهاية  وقبل 
لتالي�سكا،  �ملبا�سرة  �حلمر�ء  �لبطاقة 
�خللف،  م��ن  لبيرتو�ض  �إعاقته  ب�سبب 

وذلك بعد �لعودة لتقنية �لفيديو.

*وكاالت
ببطولة  �لذهبي  �ملربع  �إىل  بالتاأهل  �مل�سري  �لأهلي  يحلم 

كاأ�ض �لعامل لاأندية، للمرة �خلام�سة يف تاريخه.
غد�  �لأمريكي،  �ساوندرز  �سياتل  مناف�سه  �لأهلي  ويلتقي 

�ل�سبت، يف �لدور �لثاين بكاأ�ض �لعامل لاأندية.
يف   0-3 بنتيجة  �سيتي  �أوك��ان��د  عقبة  �لأه��ل��ي،  وتخطى 
يف  �مل�سري،  �لفريق  ويتحفز  �لأندية.  ملونديال  �لأول  �ل��دور 
�لذهبي  �ملربع  �إىل  للو�سول  �لأندية،  �لثامن مبونديال  ظهوره 
يتجاوز  �لتي  �لأوىل  �ملرة  وكانت  تاريخه.  للمرة �خلام�سة يف 
يف  لاأندية  �لعامل  ببطولة  �لأربعة  دور  �إىل  �لأهلي  خالها 
حني  جوزيه  مانويل  بقيادة   2006 ع��ام  �لثانية  م�ساركته 
وخ�سر   .0-2 بنتيجة  �لثاين  �لدور  يف  �سيتي  �أوكاند  تخطى 
�لأهلي يف ن�سف �لنهائي �أمام �إنرت نا�سيونال �لرب�زيلي بنتيجة 
�أمريكا  1-2، ثم ح�سد �مليد�لية �لربونزية بالفوز على كلوب 
�لنهائي  ن�سف  �إىل  �لأهلي  و�سعد  �لنتيجة.  بنف�ض  �ملك�سيكي 
للمرة �لثانية يف ن�سخة 2012 حتت قيادة ح�سام �لبدري، وفاز 

�لأهلي على �سانفري�ض هريو�سيما �لياباين بنتيجة 1-2.
وخ�سر �لأهلي �أمام كورينثيانز �لرب�زيلي يف ن�سف �لنهائي 
يد  على  �لربونزية  �مليد�لية  �لأهلي،  خ�سر  ثم   ،0-1 بنتيجة 

مونتريي �ملك�سيكي بنتيجة 2-0.
يف  �لأندية  مونديال  نهائي  ن�سف  يف  �لثالث  �لظهور  وكان 
ن�سخة 2020 حتت قيادة �ملدرب بيت�سو مو�سيماين، وفاز �لأهلي 
على �لدحيل بنتيجة 1-0 ثم خ�سر بهدفني يف ن�سف �لنهائي 
�أمام  �لربونزية  �مليد�لية  �لأهلي،  وح�سم  ميونخ.   بايرن  �أمام 
باملري��ض �لرب�زيلي بنتيجة 3-2 بركات �لرتجيح بعد �لتعادل 
يف  �لر�بعة  للمرة  �لنهائي  ن�سف  �إىل  �لأهلي  وتاأهل  �ل�سلبي.  
ن�سخة 2021 �لتي �أقيمت يف �لإمار�ت بقيادة مو�سيماين �أي�سا.
 وفاز �لأهلي على مونتريي �ملك�سيكي بنتيجة 1-0، ثم خ�سر 
�لهال  على  فوزه  قبل  �لنهائي،  ن�سف  يف   2-0 باملري��ض  �أم��ام 

�ل�سعودي بنتيجة 4-0 وح�سم �مليد�لية �لربونزية.

احتاد كرة الطاولة: اتفقنا مع الحتاد الدويل 
ل�شت�شافة بطولة العامل ملدة 5 �شنوات

*وكاالت
�أعلن �لنادي �لفي�سلي �إعارة حمرتفه �لعر�قي م�سطفى ناظم �إىل 

فريق �ل�سرطة �لعر�قي لكرة �لقدم.
�لنادي  �إد�رة  جمل�ض  �إن  �لفي�سلي،  للنادي  �لر�سمي  �ملوقع  وقال 
برئا�سة �ملهند�ض ن�سال �حلديد و�فق على �إعارة لعبه م�سطفى ناظم 

�إىل نادي �ل�سرطة �لعر�قي حتى �لأول من �سهر متوز �ملقبل.
وكان �لفي�سلي تعاقد مع ناظم �ملو�سم �ملا�سي، قبل �أن يجدد عقده 

ومن ثم �إعارته لنادي �ل�سرطة �لعر�قي.

*وكاالت
�لربتغايل،  �لنجم  ب��ني  �لنف�سال  ح��ول  �ل�سائعات  �أن  ح��ني  يف 
ظهر  مينديز،  خورخي  ومو�طنه،  �أعماله  ووكيل  رونالدو،  كري�ستيانو 
يف  نايكي،  �سركة  يف  �ل�سابق  �ملوظف  ريجويف،  ريكاردو  ��سم  �لعلن  �إىل 

د�ئرة لعب �لن�سر �ل�سعودي �حلايل.
ويف �لربتغال، ذكرت �سحيفة “بوبليكو” �ليومية، �لر�ئدة يف مطلع 
كانون �لثاين/يناير �جلاري، �أن �نتقال رونالدو �إىل �لن�سر تز�من مع 
و�سركة بولري�ض  �ل�سر�كة مع مينديز، ووكالته جي�ستيفوتي،  �نتهاء 

�لتي كانت تدير حقوق �سورته.
هذ�  نهاية  فاإن  �ليومية،  �لإ�سبانية  موندو”  “�إل  ل�سحيفة  ووفًقا 
�ملهاجم  قّدم  عندما   ،2022 عام  �أو�خ��ر  يف  ح�سلت  �لطويل  �لتعاون 
�إىل ت�سيل�سي  �نتقاله  للتفاو�ض ب�ساأن  �أخرًي� لوكيله،  �إنذ�ًر�  �لربتغايل 

�أو بايرن ميونخ، دون �أن تنتهي �لعاقة ر�سمًيا.
خال  “�لدون”  مثل  من  هو  ريجويف  كان  مينديز،  �إخفاق  وبعد 

�ملفاو�سات مع �لن�سر.
من  �ملنحدر  �لرجل  ف��اإن  �ل�سبانية،  “ماركا”  �سحيفة  وبح�سب 

بورتو، ح�سل على عمولة قدرها 30 مليون يورو مقابل دوره كو�سيط.

مدير شخصي
��سمه،  عن  �لك�سف  يف  يرغب  مل  ريجويف،  من  مقرب  م�سدر  وقال 
“كان �ملدير �ل�سخ�سي لكري�ستيانو  “فر�ن�ض بر�ض” �إن �لأخري  لوكالة 
“ريكي”،  كان  �إذ�  ما  تاأكيد  دون  من  ل�سنو�ت عديدة، وما ز�ل كذلك”، 

كما يلّقبه رونالدو، قد حّل مكان مينديز كوكيل �أعماله �جلديد.
وفًقا مللفه �ل�سخ�سي على موقع “لينكد �إن”، �أ�سبح ريجويف مديًر� 
ريال  يف  �لاعب  كان  عندما   ،2018 عام  يف  �لربتغايل  �لنجم  ل�سوؤون 

مدريد.
�ملهاجم  �إىل جانب  �سنو�ت،  �أكر من 10  بانتظام، منذ  لكنه يظهر 

على مو�قع �لتو��سل �لجتماعي.
ووفًقا للمعلومات �لتي ن�سرتها �ل�سحافة �لربتغالية، متّكن ريجويف، 
لعب كرة �لقدم �ل�سابق، من خال دوره يف ق�سم �لتجهيز�ت باملنتخب 

�لوطني �لربتغايل، من ك�سب ثقة رونالدو.
ومع �سافرة نهاية �ملبار�ة �لنهائية لكاأ�ض �أمم �أوروبا 2016، عندما 
حققت �لربتغال لقبها �لدويل �لأول على ح�ساب فرن�سا، كان �أول من 

�حت�سن رونالدو �لذي �أُجه�ض بالبكاء على مقاعد �لبدلء.
ويف نهاية مو�سم 1999-2000، قرر ريجويف �لتوقف عن ممار�سة 

كرة �لقدم، يف �سن �ل�21 فقط.
يف  م�سرية  �سنع  �لذي  �لوحيد  ريكاردو  لي�ض  ريجويف،  عائلة  ويف 

جمال كرة �لقدم.
لاعبني  �سبورت�ض”  �آر  �سي  “بي  وكالة  بيدرو  �سقيقه  �أطلق  فقد 

�لعام �ملا�سي.
�لاعبني  بني  من  �ض،  �ملتخ�سّ ماركت”  “تر�ن�سفري  موقع  وبح�سب 
�لذين متثلهم هذه �لوكالة، �لربتغايل �لدويل ويليام كارفاليو، لعب 

ريال بيتي�ض �لإ�سباين �حلايل.

*وكاالت
فريقه  تعادل  دبكة،  بن  �سفيان  �جل��ز�ئ��ري  �لفتح،  لع��ب  �أرج��ع 
)2-2( �أمام �لن�سر، �جلمعة، على ملعب �لأمري عبد �هلل بن جلوي يف 
للمحرتفني،  �ل�سعودي  رو�سن  دوري  من  �ل15  �جلولة  �سمن  �لأح�ساء، 
�لناقلة:  للقنو�ت  حديثه  خال  دبكة،  بن  وقال  �ملناف�ض.  خربة  �إىل 
“قدمنا مبار�ة كبرية، وكنا قريينب من �لفوز، لكن خربة لعبي �لن�سر 
�أنقذتهم يف �لدقائق �لأخرية«. و�أ�ساف: “نقطة �أمام �لن�سر، وبح�سور 
جنومه، تعترب �إيجابية جد�، و�لأهم مو��سلة ح�سد �لنقاط و�لتقدم 
لاأمام يف �سلم �لرتتيب«. و�أ�سار �إىل �أنهم �فتقدو� ح�سور زميله �ملغربي، 
مر�د باتنا، خ�سو�سا على �ل�سعيد �لهجومي “فهو لعب خبري وله ثقله 
فنيا”، لكنه �سدد على �أن لعبي �لفتح “قدمو� مبار�ة كبرية وقتالية«.
لل�سد�رة  ليعود  نقطة،  ل34  �لن�سر  ر�سيد  �رتفع  �لنتيجة،  وبهذه 

بفارق �لأهد�ف عن �ل�سباب، �لذي لعب مبار�ة �أكر.
وز�د �لفتح ر�سيده يف �ملقابل �إىل 22 نقطة، يف �ملركز �ل�ساد�ض.

*وكاالت
�لفريق  �إن  لاأهلي،  �لفني  �ملدير  كولر،  مار�سيل  �ل�سوي�سري  قال 
�جلولة  يف  �لأمريكي  �ساوندرز  �سياتل  فريق  ملو�جهة  بقوة  ي�ستعد 

�لثانية من مناف�سات كاأ�ض �لعامل لاأندية باملغرب، غد� �ل�سبت.
�ليوم  �لفريق  مر�ن  عقب  �ل�سحفي  �ملوؤمتر  خال  كولر،  و�أو�سح 
�إىل  مييل  ق��وي  مناف�ض  و�أم��ام  �سعبة،  �سياتل  مو�جهة  �أن  �جلمعة، 
من  خ�سو�سا  �ملهارة،  �أ�سحاب  من  عنا�سر  وميتلك  �لاتينية،  �ملدر�سة 
لعبي �أمريكا �جلنوبية، م�سيفا �أن �لأحمر يتعامل مع كل مبار�ة على 
�أنها �لأهم يف �ملو�سم.و�أ�سار �إىل �أن مبار�ة �أوكاند كانت �سعبة، مو�سحا 
و�أنه  �لتعامل مع كل مو�جهة ب�سكل م�ستقل وخمتلف،  �أن فل�سفته هي 
�أبعد من  �ملبار�ة �ملقبلة هي �لأهم، لذلك، ل يفكر يف  �أن  مقتنع د�ئما 
يلعب  فريق  وكل  �لأهلي،  وق��در�ت  قوة  يعلم  “�جلميع  ذلك.و�أكمل: 
يعرف  مناف�سا  و�جهنا  �أوكاند  لقاء  ويف  �ملنطلق..  هذ�  من  �أمامهم 

قدر�تنا ولعب بقوة، ولكننا كنا م�ستعدين ب�سكل جيد وحققنا �لفوز«.
و�سدد كولر على �أن �لأهلي لديه عنا�سر مميزة وقادرة على خو�ض 
�ملباريات �لكبرية، مو�سحا �أن �لفريق ��ستعد ب�سكل منا�سب لكل مبار�ة 

يف �لبطولة.

*وكاالت
�أمين �حل�سوين، جنم �لود�د �ملغربي، جماهري �لفريق، قبل  طماأن 
مو�جهة �لهال �ل�سعودي، م�ساء �ليوم �ل�سبت، على �ستاد مولي عبد 

�هلل بالرباط، يف ربع نهائي كاأ�ض �لعامل لاأندية.
�ملغربي  بالدوري  �لود�د  يف  �حلايل  �ملو�سم  هد�ف  �حل�سوين  ويعد 
مهدي  �ملدرب  جمموعة  د�خل  تاأثري�  �لأكر  وهو  �أه��د�ف،   6 بر�سيد 

�لنفطي.
�سيء.  �أي  من  تقلقو�  “ل  تلفزيوين:  ت�سريح  يف  �حل�سوين،  وقال 
ز�لت �ملخاوف و�لإ�سابة كانت خفيفة ولي�ست باخلطورة �لتي تفر�ض 
بف�سل  للمبار�ة  وجاهز  عافيتي،  ��ستعدت  هلل  �حلمد  �لغياب،  علي 

�لطاقم �لطبي وجمهود�ته«.
كان  �لتدريبات  عن  وغيابي  ي��ر�م،  ما  على  �سيء  “كل  و�أ���س��اف: 
�حرت�زيا خ�سية تفاقم �لإ�سابة، �أمتنى �أن �أ�سل للمبار�ة و�أنا يف �أف�سل 

حال، و�لفريق يعمل ككتلة و�حدة و�لعنا�سر متحدة ومتكاملة«.
�لتتويج  بعد  ج��دي��دة،  فرحة  �لأن�سار  �إه���د�ء  “هدفنا  وت��اب��ع: 
بثنائية �ملو�سم �ملن�سرم، و�إجناز �ملنتخب �ملغربي يف كاأ�ض �لعامل قطر 

.»2022
 وختم: “مثلما قال �ملدرب و�لاعبون، دعم �أن�سارنا �سيكون فارقا 
عن  فكرة  ميلك  كاهما  و  �لناديني  بني  متكافئة  �ملو�جهة  وحا�سما 

�لآخر لكننا بعزم كبري لعبور هذ� �حلاجز«

*وكاالت
توج �لثنائي �ل�سيني لن �سيدونغ وكو�ل مان، باملركز �لأول مل�سابقة 

�لزوجي �ملختلط من بطولة �لعامل لكرة �لطاولة )جولة عمان(.
وتوج �لثنائي بعد فوزه على ثنائي هونغ كونغ لم هانغ ودوو كيم، 
�ليوم �جلمعة يف �سالة  �لتي جرت  �لنهائية  �ملبار�ة  بنتيجة 3-0، يف 

ق�سر �لريا�سة مبدينة �حل�سني لل�سباب.
�لحتاد  �سر  و�أمني  �لزعبي،  طارق  �لأردين  �لحتاد  رئي�ض  وتوج 
ترتيبات  و�سط  و�لثاين  �لأول  باملركزين  �لفائزين  �جلعافرة  عمر 

عالية �مل�ستوى �تخذها �لحتاد �لأردين.
وح�سب برنامج �ملناف�سات، تقام يوم غد �ل�سبت �للقاء�ت �لنهائية 
للرجال،  و�لزوجي  لل�سيد�ت،  و�لفردي  للرجال،  �لفردي  م�سابقات  يف 

و�لزوجي لل�سيد�ت.

عمان ت�شت�شيف افتتاح مناف�شات 
ت�شفيات كاأ�ض ديفيز للتن�ض الأر�شي

*وكاالت
ت�سفيات  مناف�سات  �جلمعة،  لل�سباب  �حل�سني  مدينة  يف  �فتتحت 

كاأ�ض ديفيز للتن�ض �لأر�سي.
وي�سارك يف هذه �لت�سفيات �ملنتخب �لوطني ومنتخب �ل�سلفادور.

يف  �لأوىل  مبار�ته  حتاملة  كرم  �لوطني  �ملنتخب  لعب  وخ�سر 
مناف�سات �لت�سفيات �أمام لعب �ملنتخب �ل�سلفادوري مار�سيلو �ريفالو 

مبجموعتني دون رد .
�إىل  و�ل�سلفادوري  �لأردين  �ملنتخبني  دخول  �لفتتاح  حفل  و�سهد 

�أر�ض �مللعب، و�سط ح�سور جمهور حمب للعبة.
ظهًر�  ع�سرة  �لثانية  �ل�ساعة  عند  غد  يوم  �ملناف�سات  وت�ستكمل 

بلقاء �لزوجي.

للمرة اخلام�شة.. الأهلي يطارد 
املربع الذهبي مبونديال الأندية

رونالدو ينقذ الن�شر يف الرمق الأخري

*وكاالت
�لطاولة  لكرة  �لعامل  بطولة  و�سلت 
بعد  �حل�سم  مر�حل  �إىل  عمان(  )جولة 
�لتي  �ملمتعة  �للقاء�ت  من  د�سمة  وجبة 
�أظهرت مناف�سة قوية بني كوكبة �لاعبني 
�لنتائج  لتح�سيل  �سعو�  �لذين  �مل�ساركني، 
يف  فر�سهم  م��ن  ت��ع��زز  �ل��ت��ي  �لإي��ج��اب��ي��ة 

حت�سيل �ملر�كز �لأوىل.
من  �سل�سلة  �ملقبلني  �ليومني  يف  وتقام 
تتويج  يتبعها  و�لتي  �لنهائية،  �ملباريات 
�لأوىل،  �ملر�كز  على  �حلا�سلني  �لاعبني 
حيث تن�ض تعليمات �لحتاد �لدويل على 
و�لثاين  �لأول  �ملركزين  �ساحبي  تتويج 
وهي  �لبطولة  بهذه  �ملعتمدة  �مل�سابقات  يف 

لل�سيد�ت،  و�ل��ف��ردي  للرجال،  )�ل��ف��ردي 
لل�سيد�ت،  و�ل��زوج��ي  للرجال،  و�ل��زوج��ي 

و�لزوجي �ملختلط(.
�لأردين  �لحت����اد  رئ��ي�����ض  وح�����س��ب 
�للعبة  �حتاد  �تخذ  فقد  �لزعبي،  طارق 
�لدويل  �لحتاد  مع  و�لتن�سيق  وبالتعاون 
ك��اف��ة �ل��رتت��ي��ب��ات �مل��ت��ع��ل��ق��ة ب��اإق��ام��ة 
تتويج  وم��ر����س��م  �ل��ن��ه��ائ��ي��ة  �ل��ل��ق��اء�ت 
جناح  �أن  �إىل  لفًتا  �لفائزين،  �لاعبني 
�ل��ب��ط��ول��ة م��ن ك��اف��ة �جل��و�ن��ب ع��زز من 
�لطاولة  كرة  �إليه  و�سلت  �لذي  �مل�ستوى 
�ملقبلة  �ملرحلة  و�أن  ا  خ�سو�سً �لأردنية، 
�لعامل  لبطولة  �لأردن  ��ست�سافة  �ست�سهد 
لل�سباب، �لتي تقام خال �سهر �آب �ملقبل.

مع  �لتو�سل  مت  �إن���ه  �ل��زع��ب��ي،  وق���ال 
ل�ست�سافة  �ت��ف��اق  �إىل  �ل���دويل  �لحت���اد 
ب��ط��ول��ة �ل��ع��امل- ج��ول��ة ع��م��ان- مل���دة 5 
يف  �للعبة  م�سلحة  يف  ي�سب  م��ا  �سنو�ت، 
�لأردن، ويعزز من فر�ض تطوير �لاعبني، 
�ل��ب��ط��ولت  ه���ذه  م��ث��ل  ����س��ت�����س��اف��ة  و�أن 
م�ستوياتهم  وتاأهيل  �لاعبني  بتطوير 
مو��سلة  �إىل  ��سافة  �إليه،  ن�سعى  ما  وهذ� 
�مل�ساركة يف �لبطولت �لعربية و�لآ�سيوية 
م�ساركة  �لبطولة  و�سهدت  و�ل��دول��ي��ة«. 
�لذين  �لأردن���ي���ني،  �لاعبني  م��ن  و��سعة 
جميع  ب�سهادة  متقدمة،  م�ستويات  قدمو� 
من  لاعبني  �ملر�فقني  و�ملدربني  �ملتابعني 

خمتلف دول �لعامل.

الفي�شلي يوافق على اإعارة حمرتفه 
ناظم اإىل نادي ال�شرطة العراقي

معلومات تن�شر لأول مرة.. من هو 
مهند�ض �شفقة رونالدو والن�شر؟

بن دبكة: خربة لعبي الن�شر اأنقذتهم

كولر: اختبار �شياتل خمتلف.. 
ول اأفكر يف اأبعد من ذلك

احل�شوين يطمئن اأن�شار الوداد

ثنائي ال�شني يتوج بلقب الزوجي املختلط 
لبطولة العامل لكرة الطاولة "جولة عمان"

*وكاالت
�ن��ت��ق��د ع���دد م��ن رم���وز �ل��ن�����س��ر، خط 
بعد  جار�سيا،  رودي  و�مل��درب  �لفريق  دفاع 
�جلمعة  م�ساء  �لفتح  �أمام   )2-2( �لتعادل 
بالأح�ساء، �سمن �جلولة 15 لدوري رو�سن 

�ل�سعودي للمحرتفني.
ح�سابه  ع��رب  ���س��رور،  ها�سم  وغ��رد 
ذ�  �إ �لن�سر  “�أطر�ف  “تويرت”:  على 
نف�سه  ع��ط��ى  �أ �مل��رم��ى،  �أح��ده��م  �ساهد 
ك��ان  ن  و�إ ح��ت��ى  �ل��ت�����س��ج��ي��ل،  ف�����س��ل��ي��ة  �أ
ف�����س��ل م��ن��ه مت��رك��ز�،  �أ ه��ن��اك م��ن ه��و 

وه����ذه م�����س��ك��ل��ة رمب����ا ت��ق��ت��ل ن��ف�����س��ي��ة 
رونالدو«. و�سهية 

جونز�لي�ض  �ألفارو  دون  “من  و�أ�ساف: 
هلل  �حلمد  �ل��دف��اع،  بهذ�  بعيد�  نذهب  لن 
تعادل �أف�سل من هزمية، و�أمتنى من �لإد�رة 
يف  مميزين  حمليني  دفاع  قلبي  عن  �لبحث 
�لن�سر  جمهور  هاردلك  �ل�سيفية..  �لفرتة 

�لويف«.
جنم  �لهريفي  فهد  علق  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
�لن�سر �ل�سابق: “جو�ستافو �سيئ.. و�لن�سر 
قلناه  �لكام  وهذ�  �ألعاب..  �سانع  ميلك  ل 

من بد�ية �ملو�سم«.
لعب  �لعي�سى،  �إبر�هيم  ق��ال  ب��دوره، 
يتحمله  ع��ادل  “تعادل  �ل�سابق:  �لن�سر 
�لت�سكيل  يف  يخرتع  جار�سيا،  �لن�سر  مدرب 

ويعدل �ل�سوط �لثاين«.
ودعا �سلطان �لغنام وعبد �لإله �لعمري 
�أن  �سرورة  ر�أى  بينما  �أنف�سهما،  ملر�جعة 

يبد�أ بيتي وغريب �ملبار�ة.
وختم: “هل يوجد من يناق�ض �ملدرب؟ 
دون  لكن  �لحتياجات،  كل  له  وفر  �لنادي 

ب�سمة!”.

رموز الن�شر يهاجمون جار�شيا: 
هذه امل�شكلة قد تقتل �شهية رونالدو


