
 

SADA AL-SHAAB DAILY NEWSPAPER

á∏eÉ°T - ájOÉ°üàbG - á«°SÉ«°S - á«eƒj

عمان 

 …ò`̀dG  áæjóŸG  Ωƒ`̀ j  áÑ°SÉæÃ
 ‘  iÈoµdG  ¿É sªY  áfÉeCG  ¬H  πØà–
 ¢ù«FQ ≥∏WCG ,ΩÉY sπc QGPBG øe ÊÉsãdG
 áfhÉ°üÿG  ô°ûH  QƒàcódG  AGQRƒdG
 ≈dhCG ,í∏jƒ°U á s£fi øe ¢ù«ªÿG
 ´hô°ûe øe á«fÉsãdG á∏MôŸG äÓMQ

.¿É sªY ¢UÉH
 ás«ªgCG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ó``̀ scCGh
 ÖfÉL  ≈`̀ dEG  ¿É sªY  ¢UÉH  ´hô°ûe
 O tOÎ``̀dG  ™jô°S  ¢`̀UÉ`̀Ñ`̀dG  ´hô`̀°`̀û`̀e
 π≤sædG  äÉ`̀eó`̀N  ™``̀bGh  Ú°ù–  ‘
 AÉ`̀Ñ`̀YC’G  ø`̀e  uó``̀◊Gh  ,ÚæWGƒª∏d
 ´É£b  É¡¡LGƒj  »àdG  äÉj uóëàdGh

.¿É sªY áª°UÉ©dG πNGO ΩÉ©dG π≤sædG
 ≈`̀ dEG á`̀fhÉ`̀°`̀ü`̀ÿG ¬``` sLh É`̀ª`̀c
 ôjƒ£J  ‘  QGô`̀ª`̀à`̀°`̀S’G  IQhô`̀ °`̀ V
 Ée ≈∏Y AÉæÑdGh ´hô°ûŸG ‘ πª©dG
 ∫ƒ°Uƒ∏d  ;¿B’G  ≈àM  √RÉ`̀ ‚EG  s”
 ¢ùª∏j  áãjóM  π≤f  äÉ`̀eó`̀N  ≈``̀dEG

.»HÉéjE’G ÉgôKCG ¿ƒæWGƒŸG
 ‘ AGQRƒ``````dG ¢`̀ù`̀ «`̀ FQ ∫É```̀ Lh
 ≈∏Y ™∏ sWGh í∏jƒ°U á s£fi ≥aGôe
 äÉ°UÉÑdG  Égô uaƒJ  »àdG  äÉeóÿG
 RÉéjEG  ≈`̀dEG  ™ªà°SG  Éªc  ,Iójó÷G
 ∞°Sƒj  QƒàcódG  ¿É sªY  ÚeCG  ¬e sób
 ‘  πª©dG  Ò°S  ∫ƒ`̀ M  á`̀HQGƒ`̀ s°`̀û`̀dG
.É¡e uó≤j  »àdG  äÉeóÿGh  ´hô°ûŸG

2¢U ™HÉJ

الكرك 

 QƒàcódG  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  π°UGh
 á∏°ù∏°S  ,¢ù«ªÿG  ,áfhÉ°üÿG  ô°ûH
 »JCÉJ  »àdG  ájó≤ØàdG  á«fGó«ŸG  ¬J’ƒL
 ,á«eÉ°ùdG  á«µ∏ŸG  äÉ¡«Lƒà∏d  Gò«ØæJ
 ™jQÉ°ûeh  á«eóN  äÉ°ù°SDƒe  IQÉjõH

.∑ôµdG á¶aÉfi ‘ ájƒªæJ
 ‘  ¬àdƒL  AGQRƒdG  ¢ù«FQ  π¡à°SGh
 ≈dhC’G á∏MôŸG Ú°TóàH ∑ôµdG á¶aÉfi
 (èæ°ûæ«L)  ácô°T  ™æ°üe  êÉàfEG  øe
 QÉªãà°SG  ƒ`̀gh  ,∂«eGÒ°ù∏d  á«dhódG
 ,Q’hO ¿ƒ«∏e 100 ∫Ée ¢SCGôH »æ«°U
 IGPÉëÃ  É`̀‰hO  550  áMÉ°ùe  ≈∏Y
 πNóe  ≈∏Y  ,…hGô`̀ë`̀°`̀ü`̀dG  ≥jô£dG

.áfGô£≤dG á≤£æe
 ¬æ«°TóJ  ∫Ó`̀N  áfhÉ°üÿG  ó`̀ cCGh
 á`̀eƒ`̀µ`̀◊G º```̀YO ™`̀æ`̀°`̀ü`̀ŸG êÉ``̀ à``̀ fE’
 áªFÓŸG  áÄ«ÑdG  áÄ«¡Jh  ,QÉªãà°SÓd

 Úµ“ ≈`̀∏`̀Y π`̀ª`̀©`̀dGh ,¬`̀HÉ`̀£`̀≤`̀à`̀°`̀S’
 º¡°ùj  É`̀Ã  ;áªFÉ≤dG  äGQÉ`̀ª`̀ã`̀à`̀°`̀S’G
 á«ªæJh  ,»æWƒdG  OÉ°üàb’G  º`̀YO  ‘
 ¢Uôa  Ò`̀aƒ`̀Jh  á«∏ëŸG  äÉ©ªàéŸG
 äGAGôLE’G ≈dEG QÉ°TCGh .É¡FÉæHC’ πª©dG
 º«¶æJ ∫É› ‘ áeƒµ◊G É¡JòîJG »àdG
 ¿ƒfÉb  É¡àeó≤e  ‘h  ,QÉªãà°S’G  áÄ«H
 …ò`̀dG  ó`̀jó`̀÷G  ájQÉªãà°S’G  áÄ«ÑdG
 ≈∏Y  äGAGô````̀LE’G  π«¡°ùJ  ‘  ºgÉ°S
 ÉÃ  äÉ«©LôŸG  ó«MƒJh  øjôªãà°ùŸG

.¬æ«µ“h QÉªãà°S’G ºYO º¡°ùj
 (èæ°ûæ«L)  ™æ°üe  ácô°T  ôaƒJh
 πªY á°Uôa 250  ∂«eGÒ°ù∏d á«dhódG
 ∞YÉ°†à«°Sh  ,≈`̀ dhC’G  á∏MôŸG  ∫ÓN
 ≈dEG  π°üàd  ÉYÉÑJ  πª©dG  ¢Uôa  Oó`̀Y
 øe  AÉ¡àf’G  ó©H  πªY  á°Uôa  750
 ájGóH  ™e  áãdÉãdGh  á«fÉãdG  Úà∏MôŸG

2¢U ™HÉJ.2024 πÑ≤ŸG ΩÉ©dG

دشن المرحلة األولى من إنتاج مصنع شركة (جينشنج) الدولية 

 رئيس الوزراء يتفقد مؤسسات 
خدمية ومشاريع تنموية في الكرك

 ويتفقد سير العمل بمشروع أبراج السادس

انية   رئيس الوزراء يطلق المرحلة الث�
ان  من مشروع باص عم�

لخدمة أهالي الجنوب

الملك يضع حجر األساس لمشروع 
مركز الحسين للسرطان بالعقبة 

العقبة 

 ,ÊÉ`̀ã`̀dG ˆGó`̀ Ñ`̀ Y ∂`̀∏`̀ŸG á`̀dÓ`̀L ™`̀°`̀Vh
 ¢SÉ°SC’G ôéM áÑ≤©dG á¶aÉfi ‘ ,¢ù«ªÿG
 ≈æÑe  -¿ÉWô°ù∏d  Ú°ù◊G  õcôe  ´hô°ûŸ

.Ú°ù◊G øHG ÊÉãdG ˆGóÑY ∂∏ŸG
 ájÉYôdG  ÒaƒJ  ≈∏Y  õcôŸG  πª©«°Sh
 äÉ¶aÉfi  øe  ¿ÉWô°ùdG  ≈°VôŸ  á«Ñ£dG
 ≈dEG  º¡«∏Y  π≤æàdG  AÖY  ∞«ØîJh  Üƒæ÷G
 ºYO  ‘  á«µ∏ŸG  ájDhôdG  ™e  É«°TÉ“  ,¿ÉªY
 äÉeóÿG  ÒaƒJ  õjõ©Jh  äÉ¶aÉëŸG  ∂∏J

.É¡∏gC’ á«ë°üdG
 ádÓL  Qƒ°†ëH  ,¬`̀à`̀dÓ`̀L  ™`̀ª`̀à`̀°`̀SGh
 É¡à≤dCG  áª∏c  ≈`̀ dEG  ,ˆGóÑ©dG  É«fGQ  áµ∏ŸG
 áÄ«g  á°ù«FQ  ∫Ó`̀W  AGó«Z  IÒ``eC’G  ƒª°S
 ,¿ÉWô°ù∏d  Ú°ù◊G  õcôeh  á°ù°SDƒe  AÉæeCG
 ∂∏ŸG  ádÓL ºYód  Égôjó≤J  øY É¡«a  âHôYCG

.õcôŸGh á°ù°SDƒª∏d π°UGƒàŸG
 âª«bCG  á«dÉ©a  ∫Ó`̀N  Égƒª°S  â`̀dÉ`̀bh
 Éæ«ahCG  ób  ¿ƒµf  ¿CG  π`̀eBG{  ,áÑ°SÉæŸG  √ò¡H
 ºµàÑfi  ≈∏Y  ºcôµ°ûfh  ,ºµàdÓ÷  ÉfóYƒH
 …òdG  ,Ohó`̀fiÓ`̀dG  ºµªYOh  ºµà«fÉ°ùfEGh
 äGRÉ``̀‚E’G  √ò`̀g  ≥«≤ëàH  π°†ØdG  π`̀c  ¬`̀d

.zá«ª°TÉ¡dG á«Hô©dG á«fOQC’G
 øe  ≈```dhC’G  á∏MôŸG  ¥Ó``̀WEG  ºà«°Sh
 2024  ΩÉY  øe  ådÉãdG  ™HôdG  ‘  ´hô°ûŸG
 ´ÉØJQÉHh É©Hôe GÎe 6738  áMÉ°ùe ≈∏Y
 É°üî°T  90  ƒëf  ¬H  πª©«°Sh  ,≥HGƒW  4

.IófÉ°ùŸGh á«Ñ£dG QOGƒµdG øe
 ‹ƒª°ûdG êÓ©dG äÉeóN õcôŸG ôaƒ«°Sh
 êÓ©dGh  ôµÑŸG  ∞°ûµdG  É¡«a  ÉÃ  ≈°Vôª∏d
 Ò¶æàdGh  ÈàîŸGh  á©°TC’Gh  …hÉª«µdG
.á«dõæŸG ájÉYôdGh á«dó«°üdGh ⁄C’G êÓYh

2¢U ™HÉJ

عن شكًال بصحة    التمييز ترد الط�
عضوية سيدة في مجلس النواب

ان  عمَّ

 »°VÉ≤dG  á°SÉFôH  õ««ªàdG  áªµfi  iód  áªcÉ◊G  áÄ«¡dG  äQsô`̀b  
 QƒàcódGh  ,á°üæ≤e  ôªY  óªfi  IÉ°†≤dG  ájƒ°†Yh  á©jÉ©ŸG  óªfi
 ø© s£dÉH Ω só≤ŸG ø© s£dG OQ ,IOGôL óªMCGh …ô°üŸG »∏Yh OƒjõdG óªM
 hóH IôFGO øY ‹É◊G ÊOQC’G ÜGƒædG ¢ù∏› ‘ Ió«°S ájƒ°†Y áë°üH

. kÓµ°T §°SƒdG
 É¡°UÉ°üàNG  s¿CG  âæ«Hh  ,¢ù«ªÿG  ÉgQGôb  áªµëŸG  äQó°UCGh
 ¢ù∏›  áHÉ«f  áë°üH  á≤∏©àŸG  ¿ƒ©£dG  ≈∏Y  ô°üà≤j  õ««“  áªµëªc
 ¬«∏Y  AÉæHh  ,ÜGƒædG  ¢ù∏éŸ  ÜÉîàf’G  ¿ƒfÉb  ΩÉµMC’  É≤ah  ÜGƒædG

.Óµ°T É¡d Ω só≤ŸG ø© s£dG ô¶æH á s°üàfl ÒZ õ««ªàdG áªµfi hó¨J
 ¢ù∏› ájƒ°†©d Úë°TÎŸG óMCG ƒg »Yóà°ùŸG s¿CG ≈dEG äQÉ°TCGh
 ºFGƒ≤dG  ióMEG  øª°V  §°SƒdG  hóH  IôFGO  øY  ô°ûY  ™°SÉàdG  ÜGƒædG
 áÄ«¡dGh  ,¢ù∏éŸG  AÉ°†YCG  äGó«°ùdG  ióMEG  ºg  ºgsó°V  ≈Yóà°ùŸGh
 á«Ø«XƒdG  ¬àØ°üH  É¡°ù«FQh  É¡eÉ≤e  Ωƒ≤j  øe  hCG  ÜÉîàfÓd  á∏≤à°ùŸG

 .ádhódG ÉjÉ°†b IQGOEG π«ch Éª¡∏ãÁh
 »Yóà°ùŸG  âª°V  »àdG  á∏àµdG  ¿CG  ≈dEG  á«°†≤dG  π«°UÉØJ  Ò°ûJh
 »°†≤j  ¥ÉØJÉH  êhôÿG  ≈∏Y  ÉgDhÉ°†YCG  ≥aGƒJ  Ég só°V  ≈Yóà°ùŸGh
 á©bƒe á«£N á≤«Kh ≥ah QhódG ΩÉ¶æH »HÉ«ædG ó©≤ŸG ∫É¨°TEG ∫hGóàH
 ,á«fÓYh  Gô°S  ÉgOƒæH  ò«ØæàH  ˆG  ÜÉàc  ≈∏Y  Úª«H  ÉYƒØ°ûe  º¡æe
 ΩÉb  ó©≤ŸG  Qƒ¨°T  ió`̀dh  ,É«ª°SQ  õFÉa  ¢üî°ûH  á∏àµdG  â∏¨°Th
 ≥◊G áÑMÉ°U áÑWÉîÃ É¡°ù«FQh á∏≤à°ùŸG áÄ«¡dG Éªgó°V ≈Yóà°ùŸG

2¢U ™HÉJ.¬dÉ¨°TEÉH áÑZôdG äóHCÉa ó©≤ŸG ∫É¨°TEÉH ¿ƒfÉ≤dG Ö°ùM

القبض على مهرب وتاجر مخدرات 
مرتبط بشبكة إقليمية للتهريب

 عمان 

 kÉ«≤«≤– kÉ≤jôa ¿EG ,ΩÉ©dG øeC’G ájôjóe º°SÉH »eÓYE’G ≥WÉædG ∫Éb
 ¢üî°T  øY  äÉeƒ∏©ŸG  ™ªLh  á©HÉàe  ô¡°TCG  òæeh  ≈dƒJ  kÉjQÉÑîà°SG
 äÉµÑ°Th  äÉHÉ°ü©H  §ÑJôjh  ,í∏°ùŸGh  ô£ÿÉH  ∞æ°üe  Üƒ∏£e
 äGQóîª∏d  Ú°ù«FôdG  øjOhõŸG  øe  ó©jh  äGQóîŸG  Öjô¡àd  á«ª«∏bEG

.áµ∏ªŸG πNGO É¡éjhôJ ºàj »àdG
 iƒ≤dG  √ÉŒÉH  QÉædG  ¥ÓWEG  …OÉà©e  øe  Üƒ∏£ŸG  ¿CG  ≈dEG  QÉ°TCGh
 äGQóîŸG  Öjô¡àH  á£ÑJôe  É¡©«ªL  äÉÑ∏W  10  ¬≤ëHh  á«æeC’G

.QGôªà°SÉH ¬©bGƒe Ò«¨àH Ωƒ≤jh ,QÉ¶fC’G øY mQGƒàeh É¡H QÉŒ’Gh
 ájQÉÑîà°S’G  Oƒ¡÷G  ∂∏J  πc  ó©Hh  ¬fCG  »eÓYE’G  ≥WÉædG  ócCGh
 á≤£æe  øe  ¬cô–  QÉ°ùe  ójó–  ”  ≥«≤ëàdG  ≥jôa  É¡H  ΩÉb  »àdG
 ¬«∏Y ¢†Ñ≤dG AÉ≤dEGh ¬àªgGóe äôL ,¥ôØŸG á¶aÉfi √ÉŒÉH ó°ûjhôdG
 äô°TƒHh IQófl áÑM ±’BG 10 h ¿ÉjQÉf ¿ÉMÓ°S ¬JRƒëH §Ñ o°Vh

.¬©e äÉ≤«≤ëàdG

 الخارجية: إرسال 7 شاحنات 
إغاثة إلى سوريا

 عمان 

 kGQGôªà°SGh  ¬fCG  ,ÚHÎ¨ŸG  ¿hDƒ°Th  á«LQÉÿG  IQGRh  âæ∏YCG  
 ‘  AÉ≤°TCÓd  IóYÉ°ùŸG  Ëó≤àH  á«eÉ°ùdG  á«µ∏ŸG  äÉ¡«LƒàdG  ò«Øæàd
 ∫R’õdG  AGôL  á«cÎdG  ájQƒ¡ª÷Gh  ,ájQƒ°ùdG  á«Hô©dG  ájQƒ¡ª÷G
 Ò«°ùàH ,¢ù«ªÿG á«ª°TÉ¡dG á«fOQC’G ájÒÿG áÄ«¡dG âeÉb ,IÒNC’G
 äQÉ°TCGh  .ÉjQƒ°S  ≈dEG  äÉæMÉ°T  7  øe  áfƒµe  ájôH  äGóYÉ°ùe  á∏aÉb
 ”  á«ÑWh  á«KÉZEG  äÉeõ∏à°ùÃ  á∏ªfi  äÉæMÉ°ûdG  ¿CG  ≈dEG  IQGRƒ`̀dG
 á«fOQC’G  Ohó`̀◊G  õcôe  ‘  ‹OÉÑàdG  π≤ædG  ΩÉ¶f  ∫ÓN  øe  É¡ª«∏°ùJ

.∫R’õdG øe øjQô°†àª∏d É¡dÉ°üjE’ ,(Ö«°üf - ôHÉL) ájQƒ°ùdG

جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا تفوز 
بمسابقة مشاريع التخرج للعام 2022

عمان 

 á«ª°S IÒeC’G á©eÉL ‘ á°Sóæ¡∏d ÊÉãdG ˆGóÑY ∂∏ŸG á«∏c áÑ∏W RÉa
 ΩÉ©∏d êôîàdG ™jQÉ°ûe á≤HÉ°ùe ‘ ,ådÉãdGh ∫hC’G õcôŸÉH ,É«Lƒdƒæµà∏d
 á°Sóæ¡dG  ¢ü°üîJ  ‘  ,Ú«fOQC’G  Ú°Sóæ¡ŸG  áHÉ≤æH  á°UÉÿG  2022

.á«fOQC’G äÉ©eÉ÷G iƒà°ùe ≈∏Y á«FÉHô¡µdG
 øjõîàd AÉ«°TC’G âfÎfEG ΩÉ¶f º«ª°üJ{ ´hô°ûe ∫hC’G õcôŸÉH RÉah
 ,…ójƒg  Oƒªfi  ,…ó`̀Y  ≈Ÿ  ,øjódG  ó©°S  ¥QÉ`̀W)  áÑ∏£∏d  ,zäÉfÉ«ÑdG
 ≈∏Y  π°üM  Éªc  ,»ÑYõdG  ˆGóÑY  QƒàcódG  ±Gô°TEÉHh  ,(±ó«≤°T  ó›CG
 ó©H øY ¢†jôe ádÉM ¢ü«î°ûJh áÑbGôe ΩÉ¶f{ ´hô°ûe ådÉãdG  õcôŸG
 ÉeGQ ,¢SƒæW ÉfGO ,ô°üædG ƒHG ájG) áÑ∏£∏d zAÉ«°TC’G âfÎfEG ΩGóîà°SÉH

.¬W óªfi ¢Sóæ¡ŸG ±Gô°TEÉHh ,(Ö«£ÿG
 ¿É«H  ‘  ,AÉé«¡dG  ƒ`̀HCG  ¿Gó`̀Lh  IQƒàcódG  á©eÉ÷G  ¢ù«FQ  äó`̀cCGh
 á£°ûfC’G  ‘  áÑ∏£dG  ácQÉ°ûe  ºYO  á«ªgCG  ,¢ù«ªÿG  á©eÉé∏d  »Øë°U
 ¥ÉaBG º¡eÉeCG íàØJh á«∏ª©dGh á«ª∏©dG º¡JGQÉ¡e π≤°üJ »àdG äÉ≤HÉ°ùŸGh
 º¡«aô°ûeh IõFÉØdG ¥ôØdG É¡àdòH »àdG Oƒ¡÷ÉH Ió«°ûe ,IójóL á«aô©e

.É¡JOÉjQh á©eÉ÷G ¥ƒØJ ¢Sôµj …òdG RƒØdG Gòg ≥«≤ëàd
 AÉØàfG ¬æe ó°ü≤j ÜGƒædG ¢ù∏› ÖFÉæd ájƒ°†©dG ∫É£HEG ¿CG âæ«Hh
 ,ájƒ°†©dG ÖFÉædG ÜÉ°ùàcG πÑb äôL ÉKGóMCG ¬LGƒJ »¡a É¡àë°U •hô°T
 ájƒ°†©dÉH  ™à“ ÖFÉædG  ¿CG  »æ©J  »àdGh  ájƒ°†©dG  •É≤°SEG  ±ÓN ≈∏Y
 •ƒ≤°ùd  iOCG  ÇQÉ`̀W  CGô`̀W  øµd  ¿ƒfÉ≤dG  í«ë°U  ≥`̀ah  á«FÉ¡f  áØ°üH

.ÖFÉædG Gòg øY ájƒ°†©dG
 á«HÉ«ædG ¢ùdÉéŸG AÉ°†YCG ájƒ°†Y áë°U øe ≥≤ëàdG s¿CG ≈dEG âàØdh
 ô¶ædG :’hCG ,Éªg ÚæKG øjôeC’ GOÉæà°SG ºàj ÊOQC’G Qƒà°SódG ΩÉµMCG ≥ah
 É¡Ñ∏£J  »àdG  äÉØ°üdGh  •hô°ûdG  ôaGƒJ  ióeh  áHÉ«æ∏d  ƒ°†©dG  á«∏gCG  ‘
 áë°Uh á«HÉîàf’G á«∏ª©dG äGAGôLEG áë°U ‘ ô¶ædG ,É¡«fÉKh ,¿ƒfÉ≤dG

.áæ∏©ŸG É¡éFÉàf
 áHÉ«f áë°üH π°üØdG ‘ õ««ªàdG áªµ ¢UÉ°üàNG •Éæe s¿CG äócCGh
 á«∏ª©dG  øe  ÆGôØdG  ó©Hh  ÉªgOhóM  ‘  ÊOQC’G  ÜGƒædG  ¢ù∏›  AÉ°†YCG
 øe Éeƒj 15 ∫ÓN ¬æ©W Ωó≤j ¿CG áØ°Uh áë∏°üe …P πµdh á«HÉîàf’G
 ó©H  QOÉ°üdG  ºµ◊G  ¿ƒµjh  á«ª°SôdG  Iójô÷G  ‘  É¡éFÉàf  ô°ûf  ïjQÉJ
 ¬àHÉ«f áªµëŸG â∏£HCG  …òdG ÖFÉædG ájƒ°†Y ∫É£HEG  ƒg ÉYƒ°Vƒe ¬dƒÑb
 IOGQEG √ÉŒ ócDƒj Ée ºµ◊G Qhó°U ïjQÉJ øe GQÉÑàYG õFÉØdG ÖFÉædG º°SGh

.¬JGQGôb PÉîJÉH á«MÓ°üdG ÖMÉ°U ÜGƒædG ¢ù∏› π©÷ ´ô°ûŸG
 π°üØdG ‘ õ««ªàdG áªµfi ¢UÉ°üàNG ô°üM ´ô°ûŸG s¿CG ≈dEG äQÉ°TCGh
 ∂dP GóY Ée ó©Ñà°SG ∂dòH ¿ƒµjh ÜGƒædG ¢ù∏› AÉ°†YCG ÜÉîàfG áë°üH
 ¢Uƒ°üædG  hCG  ¬JGP  Qƒà°SódG  ‘  áMGô°U  É¡«∏Y  ¢Uƒ°üæe  ä’ÉM  øe

.á∏°üdG äGP á«©jô°ûàdG

التعليم العالي تحافظ 
على شهادة اآليزو 

في إدارة الجودة
 عمان 

 IQGRƒ```̀dG º`̀°`̀SÉ`̀H »``̀eÓ``̀YE’G ≥`̀WÉ`̀æ`̀dG ∫É``̀b 
 IQGRƒ````̀dG  ¿EG  ,¢`̀ù`̀«`̀ª`̀ÿG  ,Ö`̀ «`̀ £`̀ ÿG  ó`̀æ`̀¡`̀e
 hõ``̀ jB’G  IOÉ`̀¡`̀°`̀T  ≈`̀∏`̀Y  á`̀¶`̀aÉ`̀ë`̀ŸG  âYÉ£à°SG

.(ISO9001:2015)
 IOÉ¡°ûdG ≈∏Y á¶aÉëŸG ¿CG Ö«£ÿG í°VhCGh
 ,≥FÉKƒdG  á`̀ °`̀ SGQOh  ≥«bóJ  á«∏ªY  ó©H  AÉ`̀ L
 IQGOEG  •hô°ûd  IQGRƒ``dG  ≥«Ñ£J  øe  ≥≤ëàdGh
 ô¡°T  ∫Ó`̀N  áØ°UGƒŸG  ÒjÉ©e  Ö°ùM  IOƒ`̀ ÷G
 SGS  áëfÉŸG  ácô°ûdG  πÑb  øe  »°VÉŸG  •ÉÑ°T
 SGS  ácô°T  ´hô`̀ a  ió``̀MEG  JORDAN
 á«ŸÉ©dG  äÉcô°ûdG  ió`̀MEG  »gh  ,ájô°ùjƒ°ùdG
 äGOÉ¡°T  ≈∏Y  ≥«bóàdGh  íæe  ‘  á°ü°üîàŸG

.hõjB’G
 ‘  IOÉ¡°ûdG  ≈∏Y  â∏°üM  IQGRƒ`̀dG  ¿CG  ÚHh
 ÒjÉ©e ≥«Ñ£àH âeõàdG å«M ,2019 ΩÉY ájGóH
 ÒjÉ©e  Ö°ùM  IOƒ÷G  IQGOEG  ΩÉ¶æd  áØ°UGƒŸG
 äGƒæ°S 6 IóŸ ISO9001:2015 áØ°UGƒŸG

.2025-2-14 ïjQÉJ ≈àM
 ó©J  Iƒ£ÿG  √ò`̀g  ¿CG  ≈`̀dEG  Ö«£ÿG  âØdh
 ‘ IQGRƒ∏d  Ωó≤àŸG  iƒà°ùŸG  ócDƒj  kGRQÉH  kÉfGƒæY
 Gòg  ¿CG  GócDƒe  ,á∏eÉ°ûdG  IOƒ÷G  IQGOEG  ≥«Ñ£J
 á∏«°üM ¿É`̀c  å«M ÆGô`̀a  øe  äCÉ`̀j  ⁄ RÉ``̀‚E’G
 â≤≤–  »àdG  Oƒ¡÷Gh  äGRÉ‚E’G  øe  áYƒª›
 »àdG ä’ÉéŸG ∞∏àfl ‘ á≤HÉ°ùdG äGƒæ°ùdG ∫ÓN
 AGOC’G Ú°ù–h ,ôjƒ£àdG ‘ IQGRƒdG É¡d ≈©°ùJ
 ,áeóÿG »≤∏àe É°VQ äÉÑ∏£àe ≥«≤–h ,ôªà°ùŸG
 kÉ≤ahh ÊhÎµdE’G ∫ƒëàdG §£N ™e ºé°ùæj ÉÃh

.á«dhódG äÉ°SQÉªŸG π°†aC’

المياه: ضبط 8 آبار 
مخالفة في الزرقاء

عمان 

 á∏ªM  ∫Ó`̀N  …ô`̀ dGh  √É«ŸG  IQGRh  â£Ñ°V  
 QÉHBG 8 ,ΩÉ©dG øeC’G ájôjóe ™e ¿hÉ©àdÉH É¡JòØf
 ´QGõe  ójhõàd  ,ÉæN  ´Éb  /AÉ`̀bQõ`̀dG  ‘  áØdÉfl
 ÚæWGƒŸG  ¥ƒ≤M  ≈∏Y  AGóàYG  ‘  IÒÑc  ∑ôHh

. á«FÉŸG
 ¿EG  ,¢`̀ù`̀«`̀ª`̀ÿG ¿É`̀«`̀H  ‘ IQGRƒ````̀dG  â`̀ dÉ`̀ bh
 √É«ŸG øe ±’B’G äÉÄÃ Qó≤J áHƒë°ùŸG äÉ«ªµdG
 QÉHB’G  ΩOQ ” ¬fCG  ≈dEG  IÒ°ûe ,Éjƒæ°S  á«aƒ÷G
 PÉîJ’  ,á©bGƒdÉH  á°UÉÿG  äÉWƒÑ°†dG  OGóYEGh

.øjóà©ŸG ≥ëH á«fƒfÉ≤dG äGAGôLE’G
 ¿hÉ¡àdG  ΩóY  ≈dEG  ÚæWGƒŸG  IQGRƒdG  âYOh

.äGRhÉŒ hCG äÉØdÉfl …CG øY ÆÓHE’G ‘
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10  الحبس 5 سنوات لشخص مارس البلطجة 

على سيدة ُمسنة وثالث بنات أيتام
 عمان 

 »°VÉ≤dG á°SÉFôH ¿ÉªY AGõL í∏°U áªµfi iód äGhÉJC’Gh áé£∏ÑdG ÉjÉ°†≤H á°üàîŸG á«FÉ°†≤dG áÄ«¡dG äQôb 
 áæ°ùe  Ió«°S  ≈∏Y áé£∏ÑdG  ¢SQÉe  ¿CG  ó©H  äGƒæ°S  ¢ùªN áàbDƒŸG  ∫É¨°TC’ÉH  ¢üî°T  ™°Vh ,Oƒ©°ùdG  ídÉ°U á«£Y

.√GPCG øe ¢ü∏îà∏d ∑ƒæÑdG óMCG øe Ió«°ùdG É¡à°VÎbG QÉæjO ±’BG 4 ≠∏Ñe òNCGh ΩÉàjCG äÉæH çÓKh
 ¬≤ëH πé°ùeh ,ÉeÉY 32  ôª©dG øe ≠∏Ñj ¿GóŸG ¿CG ,á«æ∏Y á°ù∏L ∫ÓN ¬àæ∏YCG …òdG ÉgQGôb ‘ áªµëŸG âdÉbh
 øY ¬à«dhDƒ°ùe ΩóYh É¡æe çÓãH ¬àfGOEG äQôbh ,á«°†≤dG √ò¡H ºFGôL 7 áeÉ©dG áHÉ«ædG ¬d äóæ°SCGh ,É«eôL Gó«b 61

.áªcÉëŸG ΩÉààNG ó©H á«≤ÑdG



محليات 2023 QGPBG (3)  á©ª÷G
(3024) Oó©dG 2

الملك يضع حجر األساس لمشروع مركز الحسين 
للسرطان بالعقبة لخدمة أهالي الجنوب

العقبة 

 ˆGó`̀Ñ`̀Y ∂`̀∏`̀ŸG á`̀dÓ`̀L ™`̀°`̀Vh
 á¶aÉfi  ‘  ,¢`̀ù`̀«`̀ª`̀ÿG  ,ÊÉ``̀ã``̀dG
 ´hô°ûŸ  ¢`̀SÉ`̀°`̀SC’G  ôéM  áÑ≤©dG
 ≈æÑe  -¿ÉWô°ù∏d  Ú°ù◊G  õcôe

.Ú°ù◊G øHG ÊÉãdG ˆGóÑY ∂∏ŸG
 ÒaƒJ  ≈∏Y  õcôŸG  πª©«°Sh
 ¿ÉWô°ùdG  ≈°VôŸ  á«Ñ£dG  ájÉYôdG
 ∞«ØîJh  Üƒæ÷G  äÉ¶aÉfi  øe
 ,¿ÉªY  ≈`̀ dEG  º¡«∏Y  π≤æàdG  AÖ`̀Y
 ºYO  ‘  á«µ∏ŸG  ájDhôdG  ™e  É«°TÉ“
 ÒaƒJ  õjõ©Jh  äÉ¶aÉëŸG  ∂∏J

.É¡∏gC’ á«ë°üdG äÉeóÿG
 Qƒ°†ëH  ,¬`̀à`̀dÓ`̀L  ™ªà°SGh
 ≈dEG  ,ˆGóÑ©dG  É«fGQ  áµ∏ŸG  ádÓL
 AGó«Z  IÒ`̀eC’G  ƒª°S  É¡à≤dCG  áª∏c
 á°ù°SDƒe AÉæeCG  áÄ«g á°ù«FQ ∫ÓW
 âHôYCG ,¿ÉWô°ù∏d Ú°ù◊G õcôeh
 ∂∏ŸG ádÓL ºYód Égôjó≤J øY É¡«a

.õcôŸGh á°ù°SDƒª∏d π°UGƒàŸG
 á«dÉ©a  ∫Ó`̀N  Égƒª°S  âdÉbh
 π``̀eBG{ ,á`̀Ñ`̀°`̀SÉ`̀æ`̀ŸG √ò`̀¡`̀H â`̀ª`̀«`̀bCG
 É`̀fó`̀Yƒ`̀H  É`̀ æ`̀ «`̀ ahCG  ó``b  ¿ƒ`̀ µ`̀ f  ¿CG
 ºµàÑfi ≈∏Y ºcôµ°ûfh ,ºµàdÓ÷

 ,OhófiÓdG  ºµªYOh  ºµà«fÉ°ùfEGh
 √òg  ≥«≤ëàH  π°†ØdG  πc  ¬d  …òdG
 á«Hô©dG  á``̀«``̀fOQC’G  äGRÉ````̀‚E’G
 ¥Ó``̀ WEG º`̀à`̀«`̀°`̀Sh .zá`̀«`̀ª`̀°`̀TÉ`̀¡`̀dG

 ‘  ´hô°ûŸG  øe  ≈``dhC’G  á∏MôŸG
 2024  ΩÉ``Y ø`̀e å`̀dÉ`̀ã`̀dG ™`̀Hô`̀dG
 É©Hôe  GÎe  6738  áMÉ°ùe  ≈∏Y
 πª©«°Sh  ,≥`̀HGƒ`̀W  4  ´É`̀Ø`̀JQÉ`̀Hh

 QOGƒµdG  øe  É°üî°T  90  ƒëf  ¬H
.IófÉ°ùŸGh á«Ñ£dG

 êÓ©dG äÉeóN õcôŸG ôaƒ«°Sh
 ∞°ûµdG É¡«a ÉÃ ≈°Vôª∏d ‹ƒª°ûdG

 á©°TC’Gh …hÉª«µdG êÓ©dGh ôµÑŸG
 ⁄C’G  êÓ`̀Yh  Ò¶æàdGh  ÈàîŸGh

.á«dõæŸG ájÉYôdGh á«dó«°üdGh
 Ú°ù◊G  õcôe  á`̀jDhQ  õµJôJh

 áÑ≤©dG ´hô°ûe AÉ°ûfEG ‘ ¿ÉWô°ù∏d
 áª«b  õjõ©Jh  »`̀Yƒ`̀dG  ô°ûf  ≈∏Y
 á«æWh  á°ù°SDƒªc  √QhOh  õcôŸG
 ájÉYQh  ¿ÉWô°ùdG  êÓ©H  ≈æ© oJ
 øª°V  ´hô°ûŸG  êQóæjh  .√É°Vôe
 ,á«©°SƒàdG  Ú°ù◊G  õcôe  §£N
 ìÉààaG  2021  ΩÉ`̀Y  ‘  iô`̀L  PEG
 ΩGQhC’G êÓ©d IRhQO í«ª°S õcôe

.Ò°ûÑdG ≈Ø°ûà°ùÃ
 á∏Ñ≤ŸG  IÎØdG  ∫ÓN ºà«°S  Éªc
 õcôŸG §«ëÃ ¿ÉÑeh õcGôe ìÉààaG
 Gõcôe ∂dP πª°ûjh ,¿Éª©H ¢ù«FôdG
 ÊÉÑeh  ,¿ÉWô°ùdG  ≈°Vôe  ∫ÉØWC’
 äGOÉ«©∏dh  á«LÓ©dG  á©°TCÓd

.çÉëHC’G äGÈàîŸh á«LQÉÿG
 ¢`̀ù`̀«`̀FQ á`̀«`̀ dÉ`̀©`̀Ø`̀ dG ô`̀ °`̀†`̀Mh
 ∞°Sƒj  »ª°TÉ¡dG  »µ∏ŸG  ¿GƒjódG
 áë°üdG  ôjRhh  ,…ƒ°ù«©dG  ø°ùM
 ¢ù«FQh  ,…QGƒ¡dG  ¢SGôa  QƒàcódG
 á≤£æe  á£∏°S  »°VƒØe  ¢ù∏›
 á°UÉÿG  á`̀jOÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G  áÑ≤©dG
 áÑ≤©dG  ß`̀aÉ`̀fih  ,õ`̀jÉ`̀Ø`̀dG  ∞`̀jÉ`̀f
 ¢ù∏›  AÉ°†YCGh  ,êÉé◊G  ódÉN
 Ú°ù◊G  õcôeh  á°ù°SDƒe  AÉæeCG

.¿ÉWô°ù∏d

عمان 

 iÈoµdG ¿É sªY áfÉeCG ¬H πØà– …òdG áæjóŸG Ωƒj áÑ°SÉæÃ
 QƒàcódG  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  ≥∏WCG  ,ΩÉY  sπc  QGPBG  øe  ÊÉsãdG  ‘
 äÓMQ ≈dhCG ,í∏jƒ°U á s£fi øe ¢ù«ªÿG áfhÉ°üÿG ô°ûH

.¿É sªY ¢UÉH ´hô°ûe øe á«fÉsãdG á∏MôŸG
 ≈dEG  ¿É sªY  ¢UÉH  ´hô°ûe  ás«ªgCG  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  ó`̀ scCGh
 ™bGh  Ú°ù–  ‘  O tOÎ``̀dG  ™jô°S  ¢UÉÑdG  ´hô°ûe  ÖfÉL
 äÉj uóëàdGh  AÉÑYC’G  øe  uó◊Gh  ,ÚæWGƒª∏d  π≤sædG  äÉeóN

.¿É sªY áª°UÉ©dG πNGO ΩÉ©dG π≤sædG ´É£b É¡¡LGƒj »àdG
 ôjƒ£J ‘ QGôªà°S’G IQhô°V ≈dEG áfhÉ°üÿG ¬ sLh Éªc
 ;¿B’G  ≈àM  √RÉ‚EG  s”  Ée  ≈∏Y  AÉæÑdGh  ´hô°ûŸG  ‘  πª©dG
 ÉgôKCG  ¿ƒæWGƒŸG  ¢ùª∏j  áãjóM  π≤f  äÉeóN  ≈dEG  ∫ƒ°Uƒ∏d

.»HÉéjE’G
 ™∏ sWGh í∏jƒ°U á s£fi ≥aGôe ‘ AGQRƒdG ¢ù«FQ ∫ÉLh
 ™ªà°SG Éªc ,Iójó÷G äÉ°UÉÑdG Égô uaƒJ »àdG äÉeóÿG ≈∏Y
 ∫ƒM áHQGƒ s°ûdG ∞°Sƒj QƒàcódG ¿É sªY ÚeCG ¬e sób RÉéjEG ≈dEG

.É¡e uó≤j »àdG äÉeóÿGh ´hô°ûŸG ‘ πª©dG Ò°S
 ≈∏Y ¿ÉªY ¢UÉH ´hô°ûe øe á«fÉ sãdG á∏MôŸG â∏ªà°TGh
 äÓaÉ◊G  ´ƒª›  íÑ°ü«d  ;IójóL  á∏aÉM  136  π«¨°ûJ
.áÄ«Ñ∏d ≥jó°U Oƒbh ≈∏Y πª©J 271 ¿ÉªY ¢UÉÑd á∏eÉ©dG

 á∏MôŸG 2019 ΩÉY ∞°üàæe â≤∏WCG ¿É sªY áfÉeCG âfÉch
 OóY  ≠∏H  PEG  ,á∏aÉM  135  π«¨°ûàH  ´hô°ûŸG  øe  ≈`̀ dhC’G
 ¿ƒ«∏e 26 á«°VÉŸG ∞°üædGh äGƒæ°S çÓãdG ∫ÓN ÜÉcôdG
 á∏MôŸG  π«¨°ûJ  ™e  Oó©dG  ∞YÉ°†àj  ¿CG  ™bƒàjh  Ö`̀cGQ

.á«fÉãdG
 ;kGójóL  kGQÉ°ùe  23  Ió`̀jó`̀÷G  äÓ`̀aÉ`̀◊G  »£¨à°Sh
 ≥WÉæe  »£¨J  kGQÉ°ùe  41  »∏µdG  äGQÉ°ùŸG  OóY  íÑ°ü«d
 É¡æe á∏aÉM 90 ∫Ó¨à°SG ºà«°S ¬fCG kÉª∏Y ,áæjóŸG øe á©°SGh

 ,OOÎdG  á©jô°S  äÓaÉ◊G  äGQÉ°ùe  π«¨°ûJ  ‘  QGôªà°SÓd
 ™jô°S ¢UÉÑdG äÉ£ëŸ ájò¨e •ƒ£îc É¡æe AõL πª©«°Sh
 øe ∫É≤àf’G øª°†j …òdG IôLC’G πeÉµJ èeÉfôH ≥ah OOÎdG
 ™jô°ùdG  ¢UÉÑdG  äGQÉ°ùe  ≈dEG  ¿ÉªY  ájDhQ  äÉ°UÉH  •ƒ£N
 kÉ°Tôb  65  √QGó`̀≤`̀e  Iô`̀LCÓ`̀d  ≈∏YCG  ∞≤°S  äÉÑ«JôJ  øª°V
 πª©à°Sh  .  OOÎ`̀dG  ™jô°S  ¢UÉÑdGh  ¿ÉªY  ¢UÉH  »à∏Môd
 áYÉ°S  16  ∫ó©Ãh  ,áàHÉK  á«æeR  èeGôH  ≥ah  äÓaÉ◊G
 ÒaƒJ ™e kÓ«d  Iô°TÉ©dG  ájÉ¨d  kÉMÉÑ°U á°SOÉ°ùdG  øe kÉ«eƒj
 áeóN ÒaƒJh ,á«ª°SôdG π£©dGh ™ª÷G ΩÉjCG π«¨°ûJ áÑ°ùf
 π≤æàd  áÑ°SÉæe  áÄ«H  ÒaƒJh  ø°ùdG  QÉÑµd  kÉfÉ›  ÜƒcôdG

.ábÉY’G …hP ¢UÉî°TC’G
 480 Iójó÷G ¿ÉªY ¢UÉH äGQÉ°ùe áµÑ°T ∫ƒW ≠∏Ñjh

 π«¨°ûJ  ó≤©Hh  ,ºc  870  ≈dG  áµÑ°ûdG  ∫ƒW  ∞YÉ°†à«d  ºc
 ≈dh’G  á∏MôŸG  π«¨°ûàd  QÉæjO  ¿ƒ«∏e  125  ¬àØ∏c  ≠∏ÑJ

.äGƒæ°S ¢ùªN IóŸh á«fÉãdGh
 ájôjó≤J áª«≤H ÜÉcô∏d kÉªYO ¿ÉªY áfÉeCG Ωó≤J ¿CG ™bƒàjh
 (%  70) áÑ°ùæHh äGƒæ°S 5  ióe ≈∏Y QÉæjO ¿ƒ«∏e 75
 ¿ƒ«∏e  23  ≠∏ÑJ  »àdG  äÓaÉ◊G  AGô°T  áØ∏c  ≈dEG  áaÉ°VE’EÉH
 ájDhQ øe kÉbÓ£fG ¿ÉªY ¢UÉH äÓaÉM ¥ÓWEG »JCÉjh .QÉæjO
 äGô°TDƒeh  ájò«ØæàdGh  á«é«JGÎ°S’G  É¡à£Nh  ¿É sªY  áfÉeCG
 ΩÉ©dG  π≤ædG  äÉ`̀eó`̀N  Ëó≤àH  ™°SƒàdÉH  á«∏ª©dG  AGOC’G

.á«bƒKƒŸG Ú°ù–h
 ô°ûH  QƒàcódG  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  ó≤ØJ  ,ô`̀NBG  ó«©°U  ≈∏Y
 êGô`̀HCG  ´hô°ûÃ  πª©dG  Ò°S  ¢ù«ªÿG  Ωƒ«dG  áfhÉ°üÿG

 Ì©J  ¿CG  ó©H  ¬H  πª©dG  ∞fDƒà°SG  …òdG  ¿ÉªY  ‘  ¢SOÉ°ùdG
. 2011 ΩÉY òæe ´hô°ûŸG

 ´hô°ûŸG RÉ‚EÉH ´Gô°SE’G IQhô°V AGQRƒdG ¢ù«FQ ócGh
 …CG  ∫ƒÑb  Ωó`̀Yh  äÉØ°UGƒŸG  ≈∏YCG  øª°Vh  â`̀bh  ´ô°SCÉH

. RÉ‚EÓd IOóëŸG ó«YGƒŸG ‘ DƒWÉÑJ
 õjõ©àH  áeƒµ◊G  ΩGõ`̀à`̀dG  AGQRƒ```̀dG  ¢ù«FQ  ó``cCG  Éªc
 áªFÉ≤dG äGQÉªãà°S’G ìÉ‚EG ≈∏Y πª©dGh »æWƒdG OÉ°üàb’G

.É¡æe Ì©àŸG ∫Éªµà°SGh
 iÈµdG  ¿ÉªY  áfÉeCG  ∫ƒ`̀NO  ¿G  ≈`̀dEG  áfhÉ°üÿG  âØdh
 31  áÑ°ùæH  ´hô°ûª∏d  áµdÉŸG  ácô°ûdG  ∫Éª°SCGQ  ‘  ∂jô°ûc
 áHGƒH πµ°ûj …òdG ´hô°ûŸÉH πª©dG ±ÉæÄà°SG ‘ º¡°SCG áÄŸÉH

.¿ÉªY áª°UÉ©∏d á«°ù«FQ
 QƒàcódG  ¿ÉªY  ÚeG  Qƒ°†ëH  AGQRƒ`̀ dG  ¢ù«FQ  ™∏WGh
 ¿É«H  ácô°T  IQGOEG  ¢ù∏›  ¢ù«FQh  áHQGƒ°ûdG  ∞°Sƒj
 ˆGóÑY »æ¨ŸGóÑY ¿OQ’G áHGƒH ácô°Th á«àjƒµdG á°†HÉ≤dG
 ÚLôH  øe  ∞dCÉàj  …òdG  ´hô°ûŸG  ‘  RÉ`̀‚E’G  πMGôe  ≈∏Y

.™Hôe Îe ∞dG 222 áMÉ°ùÃ
 É≤HÉW  38  øe  ∞`̀dDƒ`̀ŸG  ‹Éª°ûdG  êÈ`̀dG  ¢ü°üî«°Sh

.á«æµ°S ≥≤°Th ¥óæØc »Hƒæ÷Gh á«æµ°S ≥≤°ûc
 êÈ∏d ´hô°ûŸG øe ≈dhC’G á∏MôŸG RÉ‚EG ™bƒàŸG øeh
 øjô°ûJ  ∫ƒ∏M ™e ™Hôe Îe ∞dG  122  ¬àMÉ°ùeh ‹Éª°ûdG
 CGóÑàd  êQÉÿG  øe  êÈdG  ¥ÓZEG  πª°ûJ  »àdGh  πÑ≤ŸG  ∫h’G
 êÈdG RÉ‚G ∫Éªµà°SGh á«∏NGódG äÉÑ«£°ûàdG á∏Môe Égó©H

.´hô°ûŸG øe »Hƒæ÷G
 πª©dG  Ò°S  ≈∏Y  ¬àdƒL  ∫ÓN  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  ™∏WGh

.ÚLÈdG ÚH §Hôj …QÉŒ ∫ƒe AÉ°ûfEÉH
 å«M äGQÉ«°ùdG ±ÉØ£°U’ á«aÉc ∞bGƒe ÒaƒJ ” Éªc
 É¡°ü«°üîJ ºà«°S ájƒ°ùJ ≥HGƒW IóY ≈∏Y ¿ÉLÈdG …ƒàëj

.äGQÉ«°ù∏d ∞bGƒªc

الكرك 

 ô°ûH  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  AGQRƒ```̀ dG  ¢ù«FQ  π`̀°`̀UGh
 ¬`̀J’ƒ`̀L  á∏°ù∏°S  ,¢`̀ù`̀«`̀ª`̀ÿG  ,á`̀fhÉ`̀°`̀ü`̀ÿG
 äÉ¡«Lƒà∏d Gò«ØæJ »JCÉJ »àdG ájó≤ØàdG á«fGó«ŸG
 á«eóN  äÉ°ù°SDƒe  IQÉjõH  ,á«eÉ°ùdG  á«µ∏ŸG

.∑ôµdG á¶aÉfi ‘ ájƒªæJ ™jQÉ°ûeh
 á¶aÉfi ‘ ¬àdƒL AGQRƒdG ¢ù«FQ π¡à°SGh
 ™æ°üe êÉàfEG øe ≈dhC’G á∏MôŸG Ú°TóàH ∑ôµdG
 ƒgh  ,∂«eGÒ°ù∏d  á«dhódG  (èæ°ûæ«L)  ácô°T
 ,Q’hO ¿ƒ«∏e 100 ∫Ée ¢SCGôH »æ«°U QÉªãà°SG
 ≥jô£dG  IGPÉëÃ  É`̀‰hO  550  áMÉ°ùe  ≈∏Y

.áfGô£≤dG á≤£æe πNóe ≈∏Y ,…hGôë°üdG
 êÉàfE’  ¬æ«°TóJ  ∫Ó`̀N  áfhÉ°üÿG  ó`̀ cCGh
 áÄ«¡Jh  ,QÉªãà°SÓd  áeƒµ◊G  º`̀YO  ™æ°üŸG
 ≈∏Y  πª©dGh  ,¬HÉ£≤à°S’  áªFÓŸG  áÄ«ÑdG
 ºYO ‘ º¡°ùj ÉÃ ;áªFÉ≤dG äGQÉªãà°S’G Úµ“
 á«∏ëŸG äÉ©ªàéŸG á«ªæJh ,»æWƒdG OÉ°üàb’G

.É¡FÉæHC’ πª©dG ¢Uôa ÒaƒJh
 É¡JòîJG  »àdG  äGAGô```̀ LE’G  ≈``dEG  QÉ`̀ °`̀TCGh
 ,QÉªãà°S’G  áÄ«H  º«¶æJ  ∫É`̀›  ‘  áeƒµ◊G

 ájQÉªãà°S’G  áÄ«ÑdG  ¿ƒ`̀fÉ`̀b  É¡àeó≤e  ‘h
 ≈∏Y äGAGôLE’G π«¡°ùJ ‘ ºgÉ°S …òdG ójó÷G
 ºYO º¡°ùj ÉÃ äÉ«©LôŸG ó«MƒJh øjôªãà°ùŸG

.¬æ«µ“h QÉªãà°S’G
 á«dhódG  (èæ°ûæ«L)  ™æ°üe  ácô°T  ôaƒJh
 á∏MôŸG  ∫ÓN  πªY  á°Uôa  250  ∂«eGÒ°ù∏d
 ÉYÉÑJ  πª©dG  ¢Uôa  OóY  ∞YÉ°†à«°Sh  ,≈dhC’G
 øe AÉ¡àf’G ó©H πªY á°Uôa 750  ≈dEG  π°üàd
 ΩÉ©dG  ájGóH  ™e  áãdÉãdGh  á«fÉãdG  Úà∏MôŸG

.2024 πÑ≤ŸG
 ‘  πª©dG  Ò°S  AGQRƒ``̀dG  ¢ù«FQ  ó≤ØJ  Éªc
 ,∑ôµdG  á¶aÉfi  ‘  ¿ƒé∏dG  √É«e  ï°V  á£fi
 äÉeóÿGh  á£ëŸG  πªY  ™`̀ bGh  ≈∏Y  ™∏WGh
 »FÉŸG ójhõàdG §£Nh ,ÚæWGƒª∏d É¡eó≤J »àdG

.πÑ≤ŸG ∞«°üdG π°üØd
 IQhô°V  ádƒ÷G  ∫ÓN  áfhÉ°üÿG  ó`̀cCGh
 πeÉ©àdGh √É«ŸG øe º¡JÉLÉëH ÚæWGƒŸG ójhõJ
 ¢Uƒ°üÿG  Gò¡H  º¡æe  Oô`̀J  ihÉµ°T  …CG  ™e
 √É«ŸG ´É£≤fG πÑ≤f ’{ ÉØ«°†e ,áæµªŸG áYô°ùdÉH
 áHÉéà°S’G  …Qhô°†dG  øeh  ,ÚæWGƒŸG  øY

.záæµªŸG áYô°ùdÉH √É«ŸG øe º¡JÉLÉ◊

 ´Gô°SE’G  IQhô°V  AGQRƒdG  ¢ù«FQ  ócCG  Éªc
 ,∑ôµdG  ‘  IójóL  √É«e  QÉ`̀HBG  ôØM  äGAGô`̀LEÉ`̀H
 á«dÉ◊G  QOÉ°üŸG  óaôJ  iôNCG  QOÉ°üe  OÉéjEGh
 Qó¡dG §Ñ°Vh ,áMÉàŸG OQGƒŸGh äÉfÉµeE’G ≥ah
 äÉeóÿG ™bGh Ú°ù– ‘ º¡°ùj É¡H ;√É«ŸG ‘

.ÚæWGƒª∏d áeó≤ŸG á«FÉŸG
 óbÉØdG πcÉ°ûe á÷É©e IQhô°V ≈dEG QÉ°TCGh
 IAÉØc Ú°ù–h √É«ŸG ≈∏Y äGAGóàY’Gh »FÉŸG
 äÉ«∏ªY  ‘  áeóîà°ùŸG  äGó`̀©`̀ŸGh  äÉµÑ°ûdG
 áeóÿG  IAÉ`̀Ø`̀c  ™`̀ aQ  ‘  º¡°ùj  É`̀Ã  ó`̀jhõ`̀à`̀dG
 iƒà°ùe  ≈∏Y  ¢ù«d  ,»FÉŸG  …óëàdG  á÷É©eh
 ™«ªL  ‘  É```̀‰EGh  ,Ö°ùëa  ∑ô`̀µ`̀ dG  á`̀¶`̀aÉ`̀fi

.áµ∏ªŸG äÉ¶aÉfi
 ¬eób  RÉéjEG  ≈dEG  AGQRƒ`̀dG  ¢ù«FQ  ™ªà°SGh
 ,QÉéædG  óªfi  ¢Sóæ¡ŸG  …ô`̀ dGh  √É«ŸG  ô`̀jRh
 ódÉN  ¢Sóæ¡ŸG  áÑ≤©dG  √É«e  ácô°T  ΩÉY  ôjóeh
 ójhõàdG  §£N  íeÓe  Rô`̀HCG  ∫ƒM  ,øjó«Ñ©dG
 …ôéj  »`̀à`̀dG  äGAGô`````LE’Gh  πÑ≤ŸG  ∞«°ü∏d
 200  h  ¿ƒ«∏e  áª«≤H  ™jQÉ°ûe  É¡æe  ,Égò«ØæJ
 ¿ƒé∏dG QÉHBG IAÉØc Ú°ù– ±ó¡H ;QÉæjO ∞dCG
 ò«Øæàd  QÉæjO  ¿ƒ«∏e  22h  ,É¡à«LÉàfEG  IOÉjRh

 ójhõàdG  Ú°ùëàd  á∏bÉf  •ƒ`̀£`̀Nh  äÉµÑ°T
.∑ôµdG á¶aÉfi ≥WÉæe ∞∏àîŸ

 óbÉØdG  ¢†ØN  äGAGô```LEG  QÉéædG  ìô°Th
 ÉMÉ‚  â≤≤M  »àdG  ∑ôµdG  á¶aÉfi  ‘  »FÉŸG
 ,É«dÉM  áÄŸÉH  52  ≈dG  70  øe  ¬àÑ°ùf  ¢†ØîH
 ∫GóÑà°S’ á«fGó«e äÉMƒ°ùe AGôLEG ≈dEG GÒ°ûe
 πª©à°S  »àdGh  ,IójóéH  áÁó≤dG  äGOGó`̀©`̀dG
 ,√É«ª∏d  …QGOE’G  óbÉØdG  ¢†ØN  ≈∏Y  ÉgQhóH
 »FÉŸG  ójhõàdG  Ú°ù–  ≈∏Y  ∂`̀dP  ¢SÉµ©fGh

.ÚæWGƒª∏d
 ,»eƒµ◊G ∑ôµdG ≈Ø°ûà°ùŸ ¬JQÉjR ∫ÓNh
 π°†aCG  Ëó≤J  IQhô`̀°`̀V  AGQRƒ``̀ dG  ¢ù«FQ  ó`̀cCG
 ,ÚæWGƒª∏d  á«ë°üdGh  á«LÓ©dG  äÉeóÿG
 »àdG  äÉjóëàdGh  ≥FGƒ©dG  ™«ªL  á÷É©eh

.∂dP ¿hO ∫ƒ–
 ∑ôµdG  ≈Ø°ûà°ùe  ΩÉ°ùbCG  áfhÉ°üÿG  ó≤ØJh
 äÉ¶MÓe  ≈`̀dEG  ™ªà°SGh  ,¬≤aGôeh  »eƒµ◊G

.º¡d áeó≤ŸG äÉeóÿG ™bGh ∫ƒM Ú©LGôŸG
 ≈∏Y  ÚªFÉ≤dG  øe  RÉéjEG  ≈`̀dEG  ™ªà°SG  Éªc
 Ò°S ∫ƒM á∏eÉ©dG  QOGƒµdGh ≈Ø°ûà°ùŸG  IQGOEG

.áªFÉ≤dG äÉjóëàdG RôHCGh πª©dG

 »°ù«µdG  ∞«∏àdG  »JóMh áfhÉ°üÿG ó≤ØJh
 ≈Ø°ûà°ùŸG  ‘  ÜÉ°üYC’Gh  ÆÉeódG  §«£îJh
 ;2022  ÜBG  ô¡°T  ∫ÓN  Éª¡MÉààaG  ”  Úà∏dG
 IQÉjõdG  ∫ÓN  ÚæWGƒŸG  ÖdÉ£Ÿ  áHÉéà°SÉc
 ƒëf  πÑb  AGQRƒdG  ¢ù«FQ  ÉgGôLCG  »àdG  ≈dhC’G

.ΩÉY
 »eƒµ◊G  ∑ôµdG  ≈Ø°ûà°ùe  ¿CG  ≈dEG  QÉ°ûj
 ¢`̀ VQCG  áMÉ°ùe  ≈∏Y  ,1992  ΩÉ`̀ Y  ¢ù°SCÉJ
 AÉæH  áMÉ°ùÃh  ,É`̀‰hO  135  ≠∏ÑJ  á«dÉªLEG

.™Hôe Îe 6500 ≠∏ÑJ
 Gôjô°S  176  ≈∏Y  ≈Ø°ûà°ùŸG  πªà°ûjh
 ÉÑ«ÑW  58h  ,¢UÉ°üàNG  Ö«ÑW  65h  ,É«dÉM
 á```̀jQGOE’G  QOGƒ`̀ µ`̀ dG  Oó`̀ Y  ≠∏Ñj  Éª«a  ,Éª«≤e

.ÉØXƒe 538 ≈Ø°ûà°ùŸG ‘ á«°†jôªàdGh
 »ª«∏©J  ≈Ø°ûà°ùªc ≈Ø°ûà°ùŸG  OÉªàYG  ”h
 ÒaƒJh  ,áJDƒe  á©eÉL  ™e  ¿hÉ©àdÉH  »©eÉLh
 áFQÉ£dG  ä’É`̀ë`̀∏`̀d  Ö∏≤dG  Iô£°ùb  äÉ`̀eó`̀N
 äÉ°UÉ°üàN’ÉH  ≈Ø°ûà°ùŸG  óaQh  ,á›ÈŸGh
 ,∫ÉØWC’G  ÜÉ°üYCÉc  á«YôØdGh  á≤«bódG  á«Ñ£dG
 Iõ`̀¡`̀LC’G Ò`̀aƒ`̀Jh ,É`̀ gÒ`̀ Zh Ωõ`̀«`̀JÉ`̀ehô`̀dGh

.ájQhô°†dGh á≤«bódG

ان ويتفقد سير العمل بمشروع أبراج السادس انية من مشروع باص عم� رئيس الوزراء يطلق المرحلة الث�

ان والباص  ة مشروعّي باص عم� د أهمي� الخصاونة يؤك�
قل د في تحسين واقع خدمات الن� سريع الترد�

د ضرورة اإلسراع بإنجاز مشروع أبراج السادس في أسرع وقت وضمن أعلى المواصفات • الخصاونة يؤك�

الحبس 5 سنوات لشخص مارس البلطجة 
على سيدة ُمسنة وثالث بنات أيتام

عمان 

 äGhÉJC’Gh  áé£∏ÑdG  ÉjÉ°†≤H  á°üàîŸG  á«FÉ°†≤dG  áÄ«¡dG  äQôb
 ídÉ°U  á«£Y  »°VÉ≤dG  á°SÉFôH  ¿ÉªY  AGõ`̀L  í∏°U  áªµfi  ió`̀d
 ¿CG  ó©H  äGƒæ°S  ¢ùªN  áàbDƒŸG  ∫É¨°TC’ÉH  ¢üî°T  ™°Vh  ,Oƒ©°ùdG
 4 ≠∏Ñe òNCGh ΩÉàjCG äÉæH çÓKh áæ°ùe Ió«°S ≈∏Y áé£∏ÑdG ¢SQÉe

.√GPCG øe ¢ü∏îà∏d ∑ƒæÑdG óMCG øe Ió«°ùdG É¡à°VÎbG QÉæjO ±’BG
 ¿CG  ,á«æ∏Y á°ù∏L ∫ÓN ¬àæ∏YCG  …òdG  ÉgQGôb ‘ áªµëŸG âdÉbh
 ,É«eôL  Gó«b  61  ¬≤ëH  πé°ùeh  ,ÉeÉY  32  ôª©dG  øe  ≠∏Ñj  ¿GóŸG
 ¬àfGOEG äQôbh ,á«°†≤dG √ò¡H ºFGôL 7 áeÉ©dG áHÉ«ædG ¬d äóæ°SCGh

.áªcÉëŸG ΩÉààNG ó©H á«≤ÑdG øY ¬à«dhDƒ°ùe ΩóYh É¡æe çÓãH
 Iƒ≤dG ΩGóîà°SÉH ójó¡àdG ºFGôL ¿Góª∏d áeÉ©dG áHÉ«ædG äóæ°SCGh
 AGòjE’Gh Qôµe Ü/1/415 IOÉŸG ΩÉµMC’ ÉaÓN ∞æ©dÉH íjƒ∏àdG hCG
 ÉaÓN Ó«d ∫RÉæŸG áeôM ¥ôNh 334 IOÉŸG ΩÉµMC’ ÉaÓN §«°ùÑdG
 ΩÉµMC’ ÉaÓN ójó¡àdGh ,äÉHƒ≤©dG ¿ƒfÉb øe 2/347 IOÉŸG ΩÉµMC’
 áeÉ©dG  áeÓ°ùdG  ≈∏Y  Iô£N  äGhOCG  IRÉ«Mh  πªMh  351  IOÉŸG
 IRÉ«Mh  πªMh  156  IOÉ`̀ŸG  ád’óHh  155  IOÉ`̀ŸG  ΩÉµMC’  É≤ah
 ôµ°ùdGh 156 IOÉŸG ád’óHh 155 IOÉŸG ΩÉµMC’ É≤ah IOÉM äGhOCG
 áMGôdG  ¥Ó`̀bEGh  2/390  IOÉ`̀ŸG  ΩÉµMC’  ÉaÓN  Ö¨°ûdÉH  ¿hô≤ŸG

.äÉHƒ≤©dG ¿ƒfÉb øe 467 IOÉŸG ΩÉµMC’ ÉaÓN áeÉ©dG
 ÚHh ¿GóŸG ÚH â©bh IôLÉ°ûe ¿EG{ áªµëª∏d á«µà°ûŸG âdÉbh
 äGƒæ°S 7 ÜÉZh ,QÉæjO 2500 ≠∏Ñe º¡æe òNCGh á∏FÉ©dG OGôaCG óMCG
 ”h º¡d  ¢Vô©àj  ’  ≈àM QÉæjO  1500  ≠∏Ñe  Ö∏Wh OÉY  Égó©Hh
 Égó©Hh ,QÉæjO ±’BG  4  ≠∏Ñe ≈∏Y π°üM ób ¿ƒµ«d  ≠∏ÑŸG  ¬ª«∏°ùJ
 mÜÉf ΩÓµH Ö°Sh ∫õæŸG ≈∏Y ºé¡Jh πà≤dÉH ójó¡à∏d OÉY ºK øeh ÜÉZ
 ¿CG ºZQ ,á≤HÉ°ùdG ≠dÉÑŸG ¬FÉ£YE’ ¢Vhôb òNCÉH âªbh ,É¡JÉæH ≈∏Y
 ≈∏Y â«°ûNh ôª©dÉH IÒÑc Ió«°S »gh É¡æHG Üô°Vh ,ΩÉàjCG äÉæÑdG

.zäÉ«≤Ñ°SCG ÖMÉ°U ¿GóŸGh ,â«ÑdG ‘ äÉæH 3 ÉgóæYh ,¬æe É¡JÉæH
 ¥GQhCG  ≈∏Y  ´Ó`̀ W’G  ó©Hh  ≥«bóàdÉHh  ¬`̀fCG  áªµëŸG  âæ«Hh
 äGô°ûY  ¬≤ëHh  äÉ«≤Ñ°SC’G  …hP  øe  ¿Gó`̀ŸG  ¿CG  äóLh  iƒYódG
 áëæ÷G  øe  GAó`̀H  ábô°ùdÉc  ¥Ó`̀ NC’Gh  ±ô°ûdÉH  á°SÉŸG  ºFGô÷G
 øeC’G  ≈∏Y  ¬JQƒ£ÿh  ¢Vô©dG  ∂à¡H  ´hô°ûdGh  ájÉæ÷ÉH  AÉ¡àfGh
 äGôŸG  øe  Oó©dh  ájÈ÷G  áeÉbE’G  ¬«∏Y  â°Vôa  ¿CGh  ≥Ñ°S  ΩÉ©dG
 Oó©dh ºFGô÷G ™æe ¿ƒfÉb áØdÉfl øY í∏°üdG ºcÉfi ΩÉeCG ≥Mƒdh
 ¬≤ëHh áeÉbE’G •hô°ûH ¬eGõàdG Ωó©d ihóL ¿hO øµdh äGôŸG øe

.É«eôL  Gó«b  61
 Iƒ≤dG  ¢VGô©à°SG  øe  ¿Gó`̀ŸG  ájÉZ  ¿CG  ËôéàdG  QGô`̀b  QÉ°TCGh
 º¡æe á©Øæe π«°ü–h º¡H iPC’G ¥É◊EÉH º¡ØjƒîJh ¢SÉædG ™jhôJ

.º¡«∏Y Iƒ£°ùdG ¢VôØd º¡JOGQEG ‘ ÒKCÉàdGh
 ∞jƒîàdGh ™jhÎdG IôgÉ¶d …ó°üàdG ≈∏Y ÊOQC’G ´ô°ûŸG πªYh
 ∂dP ôjÈJh IÒNC’G áfhB’G ‘ äô°ûàfG »àdGh záé£∏ÑdGz`H IÉª°ùŸG
 á«YÉªàL’G  IÉ«◊G  ôgÉ¶e  øe  Gô¡¶e  Èà©j  äÉHƒ≤©dG  ¿ƒfÉb  ¿CG
 ËôéàdÉH ió°üàj ¿CGh ¬JÉ«°†à≤eh ô°ü©dG ìhQ ôjÉ°ùj ¿CG »¨Ñæj
 øeh ¬d …ó°üàdG IQhô°V øY ∫É◊G ™bGh ∞°ûµj ôeCG πµd ÜÉ≤©dGh
 IôjÉ°ùeh Qƒ£à∏d ¬°VôY ÉgÌcCG ¿ƒfÉ≤dG ´hôa øe ´ôØdG Gòg ¿Éc ºK

.™ªàéŸG ÖdÉ£eh ô°ü©dG äÉ«°†à≤Ÿ
 π©L ≈dEG ¬JÉaô°üJ ∫ÓN øeh Ωhôj ÊÉ÷G ¿CG áªµëŸG äóLhh
 hCG áHÉ¨dG á©jô°ûd ™°†îj πH ΩÉ¶f hCG ¿ƒfÉb …C’ ™°†îj ’ ¿ÉµŸG
 ¬°Vô©à°ùj ÉŸ ∂dPh »©ªàéŸG ΩÉ¶ædGh øeC’ÉH ∫ÓNE’G …CG ¬à©jô°ûd
 √òg Ωƒ≤àa ∂dP ≥≤– ≈àe ¬fCGh ∞æ©dÉH Oó¡j hCG Iƒ£°S hCG Iƒb øe

.áÁô÷G
 ΩôL  øY  ¿Gó`̀ŸG  á«dhDƒ°ùe  ΩóY  ¿Ó`̀YEG  ≈dEG  áªµëŸG  â°ü∏Nh
 πªMh áeÉ©dG áeÓ°ùdG ≈∏Y Iô£N äGhOCG  IRÉ«Mh πªMh ójó¡àdG

.áeÉ©dG áMGôdG ¥ÓbEGh ,IOÉM äGhOCG IRÉ«Mh
 ºµ◊Gh  AGò`̀jE’G  ΩôéH  ¬«∏Y  ≈µà°ûŸG  á`̀fGOEG  áªµëŸG  äQô`̀bh
 ∫RÉæŸG  áeôM  ¥ôN  ΩôéH  ¬àfGOEGh  ,Ió`̀MGh  áæ°S  ¢ùÑ◊ÉH  ¬«∏Y
 ójó¡àdG  ΩôéH  ¬àfGOEGh  ,IóMGh  áæ°S  ¢ùÑ◊ÉH  ¬«∏Y  ºµ◊Gh  ,Ó«d
 çÓK ¢ùÑ◊ÉH ¬«∏Y ºµ◊Gh ∞æ©dÉH  íjƒ∏àdG  hCG  Iƒ≤dG  ΩGóîà°SÉH

.äGƒæ°S
 áÑLGh áHƒ≤©dG íÑ°üàd ¿GóŸG ≥ëH äÉHƒ≤©dG áªµëŸG â©ªLh
 ¬d áHƒ°ùfi Ωƒ°SôdGh äGƒæ°S ¢ùªN IóŸ ¢ùÑ◊G »g ¬≤ëH ò«ØæàdG
 ,ájƒ∏ÿG ∞JGƒ¡dG AÉæãà°SÉH äÉWƒÑ°†ŸG IQOÉ°üeh , ∞«bƒàdG Ióe

.±ÉæÄà°SÓd πHÉb É«gÉLh GQGôb

عن شكًال بصحة  التمييز ترد الط�
عضوية سيدة في مجلس النواب

عمان 

 »°VÉ≤dG  á°SÉFôH  õ««ªàdG  áªµfi  iód  áªcÉ◊G  áÄ«¡dG  äQsôb
 QƒàcódGh ,á°üæ≤e ôªY óªfi IÉ°†≤dG ájƒ°†Yh á©jÉ©ŸG óªfi
 Ωsó≤ŸG  ø© s£dG  OQ  ,IOGô`̀L  óªMCGh  …ô°üŸG  »∏Yh  OƒjõdG  óªM
 ‹É◊G ÊOQC’G ÜGƒædG ¢ù∏› ‘ Ió«°S ájƒ°†Y áë°üH ø© s£dÉH

. kÓµ°T §°SƒdG hóH IôFGO øY
 É¡°UÉ°üàNG s¿CG  âæ«Hh ,¢ù«ªÿG ÉgQGôb áªµëŸG äQó°UCGh
 ¢ù∏› áHÉ«f áë°üH á≤∏©àŸG ¿ƒ©£dG ≈∏Y ô°üà≤j õ««“ áªµëªc
 ¬«∏Y AÉæHh ,ÜGƒædG ¢ù∏éŸ ÜÉîàf’G ¿ƒfÉb ΩÉµMC’ É≤ah ÜGƒædG

.Óµ°T É¡d Ω só≤ŸG ø© s£dG ô¶æH á s°üàfl ÒZ õ««ªàdG áªµfi hó¨J
 ájƒ°†©d  Úë°TÎŸG  óMCG  ƒg  »Yóà°ùŸG  s¿CG  ≈dEG  äQÉ°TCGh
 ióMEG øª°V §°SƒdG hóH IôFGO øY ô°ûY ™°SÉàdG ÜGƒædG ¢ù∏›
 ,¢ù∏éŸG AÉ°†YCG äGó«°ùdG ióMEG ºg ºgsó°V ≈Yóà°ùŸGh ºFGƒ≤dG
 ¬àØ°üH É¡°ù«FQh É¡eÉ≤e Ωƒ≤j øe hCG ÜÉîàfÓd á∏≤à°ùŸG áÄ«¡dGh

.ádhódG ÉjÉ°†b IQGOEG π«ch Éª¡∏ãÁh á«Ø«XƒdG
 »Yóà°ùŸG âª°V »àdG á∏àµdG ¿CG ≈dEG á«°†≤dG π«°UÉØJ Ò°ûJh
 »°†≤j ¥ÉØJÉH êhôÿG ≈∏Y ÉgDhÉ°†YCG ≥aGƒJ Ég só°V ≈Yóà°ùŸGh
 á«£N  á≤«Kh  ≥ah  QhódG  ΩÉ¶æH  »HÉ«ædG  ó©≤ŸG  ∫É¨°TEG  ∫hGóàH
 Gô°S  ÉgOƒæH  ò«ØæàH  ˆG  ÜÉàc  ≈∏Y  Úª«H  ÉYƒØ°ûe  º¡æe  á©bƒe
 Qƒ¨°T  iódh  ,É«ª°SQ  õFÉa  ¢üî°ûH  á∏àµdG  â∏¨°Th  ,á«fÓYh
 áÑWÉîÃ É¡°ù«FQh á∏≤à°ùŸG áÄ«¡dG Éªgó°V ≈Yóà°ùŸG ΩÉb ó©≤ŸG
 áÑZôdG  äóHCÉa  ó©≤ŸG  ∫É¨°TEÉH  ¿ƒfÉ≤dG  Ö°ùM  ≥◊G  áÑMÉ°U

.¬dÉ¨°TEÉH
 ‘ π°üØdG ¿CG á«fƒfÉ≤dG ¢Uƒ°üædG AGô≤à°SG ó©H áªµëŸG äCGQh
 ÊƒfÉ≤dG ™°VƒdG ¢üëØH ¿ƒµj ÜGƒædG ¢ù∏› AÉ°†YCG áHÉ«f áë°U
 ÜÉîàf’G  áé«àf  ¿ÓYEG  ≈àMh ¬ë«°TôJ  Ö∏W ∫ƒÑb  òæe  ÖFÉæ∏d
 á≤jô£H  ÉgDhGôLEG  ”  ÜÉîàf’G  á«∏ªY  ¿CG  øe  ≥≤ëà∏d  á«FÉ¡ædG
 •ƒ¨°V  hCG  ÖFGƒ°T  …CG  ¿hO  ÚÑNÉædG  IOGQEG  øY  È©J  áª«∏°S
 ájƒ°†©dG  s¿EÉa  Qƒ`̀eC’G  √òg  äócCÉJ  GPEÉa  ,á≤«≤◊G  øY  IÈ©eh
 ‘  ¢ü≤f  hCG  Ö«Y  OƒLh  äƒÑãH  ¢ùµ©dG  âÑK  GPEG  É seCG  ,áë«ë°U
 ‘  ájƒ°†©dÉa  ,á∏WÉH  ¿ƒµJ  ájƒ°†©dG  s¿EÉa  á«HÉîàf’G  á«∏ª©dG
 ‘ áeÉ©dG äÉHÉîàf’G èFÉàf ¿ÓYEG OôéÃ πªàµJ ÜGƒædG ¢ù∏›

.ƒ°†©∏d ÊƒfÉ≤dG õcôŸG Oóëàj ÉgóæYh ,á«ª°SôdG Iójô÷G

رئيس الوزراء يتفقد مؤسسات خدمية ومشاريع تنموية في محافظة الكرك

الخصاونة يدشن المرحلة األولى من إنتاج مصنع شركة 
(جينشنج) الدولية للسيراميك في القطرانة

•  الخصاونة يتفقد سير العمل في محطة ضخ مياه اللجون ويؤكد ضرورة االستجابة لحاجات المواطنين من المياه
الحكومي الكرك  مستشفى  في  والصحية  العالجية  الخدمات  واقع  يتفقد  الخصاونة   •
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دراسة: الصيام المتقطع يمكن
 أن يؤدي للتعافي من داء السكري من النوع 2

وكاالت

يقت�صر  ال�صكري  داء  من  التعايف  اأن  فكرة  تدح�ض  �صينية  درا�صة  نتائج 
على الإ�صابة به لأقل من 6 �صنوات

اإىل  املتقطع  ال�صيام  با�صم  املعروف  الغذائي  النظام  اتباع  يوؤدي  اأن  ميكن 
ُن�صرت  جديدة  لدرا�صة  وفًقا   ،2 النوع  من  ال�صكري  مر�ض  من  املر�صى  تعايف 
 Endocrine Society's Journal of Clinical" دوري��ة  يف 

."Endocrinology & Metabolism
قال بروفي�صور دونغبو ليو، من جامعة هونان ال�صينية، يف بيان �صحايف: 
ا دائًما ي�صتمر مدى  اإن "مر�ض ال�صكري من النوع الثاين لي�ض بال�صرورة مر�صً
احلياة. وُتظهر نتائج الدرا�صة اأن ال�صيام املتقطع، وحتديًدا العالج الغذائي 
من  ال�صكري  داء  من  التعايف  اإىل  يوؤدي  اأن  ميكن   ،CMNT ال�صيني  الطبي 

النوع 2".
املتقطع  ال�صيام  اأ�صبح   ،"Healthline" موقع  ن�صره  مل��ا  وفقا 
يت�صمن  الأخرية.  ال�صنوات  يف  الوزن  لفقدان  بالهتمام  جديرة  اإ�صرتاتيجية 
ال�صاعات  من  معني  لعدد  وال�صيام  حمددة  زمنية  فرتات  خالل  الطعام  تناول 

كل يوم.
اأ�صباب ال�صكري من النوع 2

يوؤثر مر�ض ال�صكري من النوع 2 على مئات املاليني حول العامل ويحدث 
البنكريا�ض  ينتجه  هرمون  وه��و  لالأن�صولني،  مقاومة  اجل�صم  يبني  عندما 
الطاقة. ي�صاب  للح�صول على  بدخول اخلاليا وا�صتخدامه  للغلوكوز  وي�صمح 
الأ�صخا�ض بداء ال�صكري من النوع الثاين عادًة يف وقت لحق من احلياة، حول 
متزايد  ب�صكل  واملراهقني  الأطفال  ي�صيب  اأ�صبح  ولكن  عاًما،   45 �صن  بعد  اأو 

يف الآونة الأخرية.
يقول املركز الأمريكي ملكافحة الأمرا�ض والوقاية منها CDC اإن عوامل 

اخلطر الأخرى ت�صمل:
الوزن • زيادة 

اللواتي  احلوامل  عند  يحدث  والذي  احلمل،  ب�صكري  الإ�صابة  • �صابقة 
مل ي�صبق لهن اأن اأ�صنب مبر�ض ال�صكري من قبل.

الأ�صبوع يف  اأيام  ثالثة  من  لأقل  البدين  الن�صاط  • ممار�صة 
بداء  م�صاًبا  الأ�صقاء  اأو  الوالدين  اأحد  يكون  اأن  مثل  وراثية  عوامل   •

ال�صكري من النوع 2.
CDC، ت�صمل بروتوكولت العالج عادًة فح�ض ن�صبة  وفًقا ملا �صدر عن 
ال�صكر يف الدم ب�صكل م�صتمر، وو�صع خطة نظام غذائي ون�صاط بدين، اإىل جانب 

الإجهاد. تقليل 
ال�صكري من النوع 1

حيث   ،1 النوع  من  ال�صكري  مر�ض  عن   2 النوع  من  ال�صكري  داء  يختلف 
 Northwell" يف  الأ�صرة  طب  رئي�ض  نائبة  كيرب،  باربرا  دكتورة  ت�صري 
Health" يف نيويورك، اإىل اأن مر�ض ال�صكري من النوع 1 هو رد فعل مناعي 
واملراهقة  الطفولة  من  مبكر  وقت  يف   - دائًما  لي�ض  ولكن   - عادًة  ين�صاأ  ذاتي. 
�صيء  اأي  ينتج  ل  اأو  الأن�صولني  من  جًدا  القليل  اجل�صم  ينتج  عندما  ويحدث 

على الإطالق.
املتقطع ال�صيام 

 36 و�صملت  اأ�صهر  ثالثة  مدى  على  الدرا�صة  ال�صينيون  الباحثون  اأجرى 
نظام  وميار�صون   ،2 النوع  من  ال�صكري  مر�ض  من  يعانون  جميعهم  م�صارًكا، 
يف  ال�صكر  ن�صبة  خلف�ض  اأدوية  ياأخذ  امل�صاركني  بع�ض  وكان  املتقطع.  ال�صيام 

الدم والأن�صولني.
تقول دكتورة كبري اإن خطة الدرا�صة ت�صمنت ما يلي:

لل�صيدات   500 من  اأقل  حرارية  �صعرات  تناول  مع  متناوبة  �صيام  • اأيام 
و600 بالن�صبة للرجال

من  الأ�صبوع  يف  يومني  مع  املنتظمة  الأك��ل  اأمن��اط  من  اأي��ام  خم�صة   •
ال�صيام املتقطع وال�صعرات احلرارية املنخف�صة.

م�صاًء. و5  �صباًحا   10 ال�صاعة  بني  حمدودة  لفرتة  الوجبات  • تناول 
 " اإىل  يوؤدي  املنخف�صة  وال�صعرات  املتقطع  ال�صيام  نظام  اتباع  اأن  ثبت 
اجل�صم  يجعل  مما  ال�صيام،  فرتات  اأثناء  الكيتوزية  با�صم  يعرف  ما  حتفيز 
يت�صبب  وبالتايل  العادية،  الوظائف  لدعم  به  الدهون اخلا�ض  تك�صري  ي�صتخدم 

يف فقدان الوزن".
نحو 90% من امل�صاركني

ت�صري الأبحاث ال�صابقة، مثل مراجعة علمية يف عام 2020 مب�صدر موثوق 
وتقليل  ال��وزن  لفقدان  و�صيلة  هو  املتقطع  ال�صيام  اأن  اإىل  مقالة،   41 لنحو 

ال�صمنة.
من   %90 من  يقرب  ما  اأن  اإىل  البيانات  اأ���ص��ارت  اجل��دي��دة،  الدرا�صة  يف 
امل�صاركني خف�صوا تناولهم لالأدوية لل�صيطرة على مر�ض ال�صكري، مبا ي�صمل 

الأفراد الذين يتناولون عوامل خف�ض ال�صكر يف الدم والأن�صولني.
اأكرث من 6 �صنوات

 6 ملدة  ال�صكري  داء  من  يعانون  كانوا  الذين  امل�صاركني،  من   %55 وبلغ 
تناول  عن  وتوقفوا  ال�صكري  مر�ض  من  التعايف  مرحلة  الأق��ل،  على  �صنوات 

اأدويتهم، وا�صتمرت حالة التعايف ملدة �صنة واحدة على الأقل.
ل  الأ�صخا�ض  اأن  فكرة  مع  تتعار�ض  الدرا�صة  نتائج  اأن  الباحثون  يعتقد 
�صت  عن  تقل  اأق�صر  لفرتة  باملر�ض  اأ�صيبوا  اإذا  اإل  الداء  من  التعايف  ميكنهم 
اإنقا�ض  على  املر�صى  ي�صاعد  اأن  ميكن  املتقطع  ال�صيام  اأن  ويرون  �صنوات، 

الوزن ورمبا ال�صفاء من داء ال�صكري من النوع الثاين نتيجة لذلك.

نتائج واعدة..
 بخاخ لألنف قد يعالج 

انقطاع التنفس أثناء النوم

وكاالت

عن  ع��ب��ارة  ه��و  املبتكر  ال��ع��الج 
جم��رى  ي��ب��ق��ي  ل��الأن��ف  ب��خ��اخ  رذاذ 
طوال  فعال  ب�صكل  مفتوحاً  الهواء 

الليل
الب�صر  على  اأولية  جتربة  اأظهرت 
لنقطاع  مبتكر  لعالج  واع��دة  نتائج 
عن  عبارة  هو  النوم،  اأثناء  التنف�ض 
هذا  اأن  من  الرغم  وعلى  اأنفي.  رذاذ 
ال�صتخدام  بعيدًا عن  يزال  ل  العالج 
النتائج املبكرة ت�صري  لكن  ال�صريري، 
ال�صريع  الأنف  رذاذ  ا�صتخدام  اأن  اإىل 
جمرى  يبقي  اأن  ميكن  ال��ن��وم  قبل 
طوال  فّعال  ب�صكل  مفتوحاً  ال��ه��واء 
 New موقع  ن�صره  ملا  وفقاً  الليل، 

.Chest دورية  عن  نقاًل   Atlas
كبري  اإي����ك����ارت،  داين  اأو����ص���ح 
التي  اجلديدة  الدرا�صة  يف  الباحثني 
"يف  اأن��ه  فليندرز،  جامعة  اأج��رت��ه��ا 
ال��وق��ت احل����ايل، ل ت��وج��د ع��الج��ات 
النف�ض  لن��ق��ط��اع  معتمدة  دوائ��ي��ة 
 ،OSA ال��ن��وم  اأث��ن��اء  الن�����ص��دادي 
اإح���رازه  ال���ذي مت  ال��ت��ق��دم  م��ع  لكن 
املختلفة  الأ�صباب  بفهم  يتعلق  فيما 
النف�ض  بانقطاع  الأ�صخا�ض  لإ�صابة 
الن�����ص��دادي اأث��ن��اء ال��ن��وم، ت���زداد 

اأدوية جديدة  اإمكانية احل�صول على 
فعالة

عالج تقليدي غري مريح
لنقطاع  �صيوعاً  الأك��رث  والعالج 
ال��ن��وم ه��و جهاز  اأث���ن���اء  ال��ت��ن��ف�����ض 
وه��و   CPAP ي�صمى  ميكانيكي 
ال��ه��واء  جم��رى  ل�)�صغط  اخت�صار 
وي�صتخدم  امل�����ص��ت��م��ر(.  الإي��ج��اب��ي 
الهواء  اأ�صا�صي  ب�صكل  اجلهاز  ه��ذا 
امل�����ص��غ��وط لإب��ق��اء جم���رى ال��ه��واء 

مفتوحاً اأثناء النوم.
ال�صغط  اأجهزة  تكون  اأن  وميكن 
الإيجابي امل�صتمر يف امل�صالك الهوائية 
انقطاع  لإدارة  للغاية  فعالة  اأداة 
معروفة  لكنها  النوم،  اأثناء  النف�ض 

باأنها �صخمة وغري مريحة.
وي��ت��وق��ف م��ا ي��ق��رب م��ن واح��د 
ا�صتخدام  عن  اأ�صخا�ض   10 كل  من 
اأجهزته بعد ليلة واحدة فقط، يف حني 
اأن حوايل 50% ل ي�صتخدمون العالج 

لأكرث من عام.
الع�صلة املو�صعة للبلعوم

اجلاري  العمل  من  الكثري  وهناك 
ملكافحة  عقاقري  عالجات  عن  للبحث 
مل  لكن  النوم،  اأثناء  التنف�ض  توقف 
تتم املوافقة ر�صمياً على اأي دواء منها 

حتى الآن.

وت��ه��دف ال��درا���ص��ة اجل��دي��دة اإىل 
لزيادة  م�صمم  جديد  عقار  اختبار 

ن�صاط الع�صلة املو�صعة للبلعوم.
يف  الرئي�صية  ال��ب��اح��ث��ة  وق��ال��ت 
"العقار  اإن  عثمان  اأم���ل  ال��درا���ص��ة 
ل�صتهداف  م�صمم  اختربناه  ال��ذي 
عنها  التعبري  يتم  معينة  م�صتقبالت 
على �صطح ال�صعب الهوائية العلوية، 
اأكرب  ب�صهولة  تن�صيطها  اإىل  يوؤدي  مما 
جمرى  لإب��ق��اء  املحيطة  للع�صالت 

الهواء مفتوحاً اأثناء النوم".
للتجارب  الأولية  النتائج  وكانت 
اإىل  الدواء اجلديد  اأدى  واعدة، حيث 
فتح جمرى الهواء ب�صكل م�صتمر خالل 
النتائج  كانت  كما  كاملة.  ليلة  ن��وم 
طريقة  ع��ن  ال��ن��ظ��ر  بغ�ض  مت�صقة 
الأنف  بخاخ  اأن  يعني  مما  التطبيق، 
اأ�صهل طريقة  اأن يكون  الب�صيط ميكن 
اأثناء  التنف�ض  لتوقف  العالج  لتقدمي 

النوم.
"على  اأن����ه  ع��ث��م��ان  واأ���ص��اف��ت 
فاإن  �صغرية،  الدرا�صة  اأن  من  الرغم 
متثل  اإليها  التو�صل  مت  التي  النتائج 
العالج  هذا  حول  مف�صل  حتقيق  اأول 
امل�صابني  الأ�صخا�ض  ل��دى  اجل��دي��د 
بانقطاع النف�ض الن�صدادي، مع نتائج 

واعدة".

شراب سحري يساعدك على 
خسارة  يلوغرامات إضافية

وكاالت

الهواء  جم��رى  يبقي  لالأنف  بخاخ  رذاذ  عن  عبارة  هو  املبتكر  العالج 
مفتوحاً ب�صكل فعال طوال الليل

لنقطاع  مبتكر  لعالج  واع��دة  نتائج  الب�صر  على  اأولية  جتربة  اأظهرت 
التنف�ض اأثناء النوم، هو عبارة عن رذاذ اأنفي. وعلى الرغم من اأن هذا العالج 
اأن  اإىل  ت�صري  املبكرة  النتائج  لكن  ال�صريري،  ال�صتخدام  عن  بعيدًا  يزال  ل 
ا�صتخدام رذاذ الأنف ال�صريع قبل النوم ميكن اأن يبقي جمرى الهواء مفتوحاً 
ب�صكل فّعال طوال الليل، وفقاً ملا ن�صره موقع New Atlas نقاًل عن دورية 

.Chest
اأجرتها  التي  اجلديدة  الدرا�صة  يف  الباحثني  كبري  اإيكارت،  داين  اأو�صح 
معتمدة  دوائية  عالجات  توجد  ل  احلايل،  الوقت  "يف  اأنه  فليندرز،  جامعة 
مت  الذي  التقدم  مع  لكن   ،OSA النوم  اأثناء  الن�صدادي  النف�ض  لنقطاع 
بانقطاع  الأ�صخا�ض  لإ�صابة  املختلفة  الأ�صباب  بفهم  يتعلق  فيما  اإح��رازه 
جديدة  اأدوية  على  احل�صول  اإمكانية  تزداد  النوم،  اأثناء  الن�صدادي  النف�ض 

فعالة ب�صكل اأقوى كل عام".
عالج تقليدي غري مريح

ميكانيكي  جهاز  هو  النوم  اأثناء  التنف�ض  لنقطاع  �صيوعاً  الأكرث  والعالج 
امل�صتمر(.  الإيجابي  الهواء  جمرى  ل�)�صغط  اخت�صار  وهو   CPAP ي�صمى 
الهواء  جمرى  لإبقاء  امل�صغوط  الهواء  اأ�صا�صي  ب�صكل  اجلهاز  هذا  وي�صتخدم 

اأثناء النوم. مفتوحاً 
الهوائية  امل�صالك  يف  امل�صتمر  الإيجابي  ال�صغط  اأجهزة  تكون  اأن  وميكن 
باأنها  معروفة  لكنها  النوم،  اأثناء  النف�ض  انقطاع  لإدارة  للغاية  فعالة  اأداة 

�صخمة وغري مريحة.
اأجهزته  ا�صتخدام  عن  اأ�صخا�ض   10 كل  من  واحد  من  يقرب  ما  ويتوقف 
لأكرث  العالج  ي�صتخدمون  ل   %50 حوايل  اأن  حني  يف  فقط،  واحدة  ليلة  بعد 

من عام.
للبلعوم املو�صعة  الع�صلة 

ملكافحة  عقاقري  عالجات  عن  للبحث  اجل��اري  العمل  من  الكثري  وهناك 
منها  دواء  اأي  على  ر�صمياً  املوافقة  تتم  مل  لكن  النوم،  اأثناء  التنف�ض  توقف 

حتى الآن.
ن�صاط  لزيادة  م�صمم  جديد  عقار  اختبار  اإىل  اجلديدة  الدرا�صة  وتهدف 

للبلعوم. املو�صعة  الع�صلة 
الذي  "العقار  اإن  عثمان  اأم��ل  الدرا�صة  يف  الرئي�صية  الباحثة  وقالت 
�صطح  على  عنها  التعبري  يتم  معينة  م�صتقبالت  ل�صتهداف  م�صمم  اختربناه 
للع�صالت  اأكرب  ب�صهولة  تن�صيطها  اإىل  يوؤدي  مما  العلوية،  الهوائية  ال�صعب 

املحيطة لإبقاء جمرى الهواء مفتوحاً اأثناء النوم".
وكانت النتائج الأولية للتجارب واعدة، حيث اأدى الدواء اجلديد اإىل فتح 
مت�صقة  النتائج  كانت  كما  كاملة.  ليلة  نوم  خالل  م�صتمر  ب�صكل  الهواء  جمرى 
بغ�ض النظر عن طريقة التطبيق، مما يعني اأن بخاخ الأنف الب�صيط ميكن اأن 

يكون اأ�صهل طريقة لتقدمي العالج لتوقف التنف�ض اأثناء النوم.
النتائج  فاإن  �صغرية،  الدرا�صة  اأن  من  الرغم  "على  اأنه  عثمان  واأ�صافت 
التي مت التو�صل اإليها متثل اأول حتقيق مف�صل حول هذا العالج اجلديد لدى 

الأ�صخا�ض امل�صابني بانقطاع النف�ض الن�صدادي، مع نتائج واعدة".

هل يتلقى الرجال 
والنساء نصائح متشابهة

 للحفاظ على صحة القلب؟

وكاالت

الأوروبية  اجلمعية  مبوؤمتر  الدرا�صة  نتائج  ٌعر�صت 
عقده  مت  والذي   )ESC Asia( القلب/اآ�صيا  لأمرا�ض 

ب�صنغافورة دي�صمرب/كانون الأول احلايل.
-التي  الطبية  الن�صائح  اأن  حديثة  درا�صة  اأظهرت 
القلب  باأمرا�ض  الإ�صابة  خطورة  لتقليل  للرجال  توجه 
اعطاوؤها  يتم  التي  تلك  عن  تختلف  الدموية-  والأوعية 

للن�صاء، الأمر الذي يخالف التو�صيات الطبية.
من  يح�صنًّ  ب��اأن  للدرا�صة  وف��ق��اً  الن�صاء  وُتن�صح 
الرجال  ين�صح  حني  يف  حياتهن،  يف  يتبعنه  الذي  النظام 
ال�صتاتينات  عائلة  م��ن  ال��ده��ون  ُتخف�ض  اأدوي���ة  ب��اأخ��ذ 

.)Statins(
وعر�صت نتائج الدرا�صة مبوؤمتر اجلمعية الأوروبية 
لأمرا�ض القلب/اآ�صيا )ESC Asia( والذي مت عقده يف 
بتنظيم  احلايل،  الأول  دي�صمرب/كانون  مطلع  �صنغافورة 
 European( القلب  لأمرا�ض  الأوروبية  اجلمعية  من 
وجمعية   ))Society of Cardiology )ESC
 The Asian( القلب  لأمرا�ض  الهادي  واملحيط  اآ�صيا 
 ))Pacific Society of Cardiology )APSC
 The القلب  لأمرا�ض  اآ�صيا  �صرق  جنوب  دول  واحت��اد 
 Asean Federation of Cardiology
األرت"  "يوريك  موقع  الدرا�صة  عن  وكتب   .)))AFC

.)EurekAlert(
ن�صائح تقليل حدوث الأمرا�ض

برميا  ال��دك��ت��ورة  للبحث  الأول  ل��ل��م��وؤل��ف  ووف��ق��اً 
وم�صت�صفى  هارفرد  بجامعة  الطب  كلية  من  وولن��داري 
اأنه  اأظهرت  قد  الدرا�صة  هذه  فاإن  العام،  ما�صات�صو�صت�ض 
وممار�صة  اأوزانهن  اإنقا�ض  عليهن  باأن  الن�صاء  اإخبار  يتم 
يتبعنه  ال��ذي  الغذائي  النظام  من  والتح�صني  الريا�صة 
والأوع��ي��ة  القلب  ب��اأم��را���ض  الإ���ص��اب��ة  خ��ط��ورة  لتقليل 
خاف�صة  اأدوية  تناول  الرجال  من  يطلب  بينما  الدموية، 
نف�صها  الطبية  التو�صيات  اأن  رغ��م  ذل��ك  ياأتي  للدهون. 

تنطبق على اجلن�صني.
املقدم  ال��ع��الج  اأن  �صابقة  درا���ص��ات  اأظ��ه��رت  وق��د 
اأقل  يكون  الدموية  والأوعية  القلب  باأمرا�ض  للم�صابات 
حدة من ذلك الذي يقدم للرجال. وقد جاءت هذه الدرا�صة 
الفروقات  كانت  اإذا  ما  ملعرفة  ال�صابقة  للجهود  ا�صتكماًل 
بني اجلن�صني ممتدة للن�صائح الهادفة لتقليل من خطورة 

حدوث هذه الأمرا�ض.
من  املتوافرة  املر�صى  بيانات  الدرا�صة  وا�صتخدمت 
 the( والغذاء  ال�صحة  لفح�ض  الأمريكي  الوطني  امل�صح 
 US National Health and Nutrition
 ))Examination Survey )NHANES
 8 اأكرث من  ما بني 2017 و2020. وا�صتملت على  الفرتة 
اآلف رجل وامراأة ل يعانون من اأمرا�ض القلب والأوعية 

الدموية، وترتاوح اأعمارهم بني 40 و79 عاما.
وقد �صنف املر�صى باأنهم يف عر�صة متزايدة لأمرا�ض 
اخلطورة-  ملقيا�ض  -وفقا  الدموية  والأوع��ي��ة  القلب 

اخلاف�صة  الأدوي����ة  لتلقي  موؤهلني  يعتربون  وال��ذي��ن 
بلغ  وقد   )statins( ال�صتاتينات  عائلة  من  للدهنيات 

عددهم 2924 مري�صا.
نتائج املقارنة

كل  تلقي  احتمالية  مبقارنة  ذلك  بعد  الباحثون  وقام 
اأظهر  التي  باملجموعة  لل�صتاتينات  والن�صاء  الرجال  من 
ال�صتاتينات. وقاموا  لتلقي  اأ�صحابها موؤهلون  اأن  التحليل 
باإنقا�ض  تتعلق  لن�صائح  تلقيهم  احتمالية  بح�صاب  كذلك 
الدهون  على  املحتوية  الأطعمة  ا�صتهالك  وتقليل  الوزن 

وممار�صة التمارين الريا�صية والتقليل من تناول امللح.
وفقاً  الإح�صائي  التحليل  بتعديل  الباحثون  وق��ام 
كتلة  وموؤ�صر  القلب،  باأمرا�ض  الإ�صابة  وخطورة  للعمر 
اجل�صم ومعدل �صربات القلب يف و�صعية الراحة، ودرجة 

الكتئاب بالإ�صافة اإىل احلالة التعليمية.
الرجال  تلقي  احتمالية  اأن  التحليل  نتائج  واأظهرت 
فاإن  املقابل  يف  الن�صاء.  من   %20 ب�  اأعلى  لل�صتاتينات 
تزيد  اأوزان��ه��ن  باإنقا�ض  الن�صاء  تن�صح  اأن  احتمالية 
مبمار�صة  ين�صحن  اأن  واحتمالية   ،%27 ب�  الرجال  على 
باحلمية  يتعلق  وفيما   .%38 الرجال  عن  تزيد  الريا�صة 
للرجال  منها  اأعلى  للن�صاء  كانت  فالتو�صيات  الغذائية، 
فيما يتعلق بالتقليل من امللح بن�صبة 27% وتقليل الدهون 

او ال�صعرات احلرارية بن�صبة %11.
مبراجعة  التحليل  وولن���داري  الدكتورة  وتابعت 
النتائج،  هذه  يف�صر  ما  �صبب  لإيجاد  املن�صورة  الأبحاث 
باأن  اخلاطئ  الفهم  اإىل  ذل��ك  يعزى  رمب��ا  اأن��ه  اإىل  لت�صل 
الدموية.  والأوعية  القلب  لأمرا�ض  عر�صة  اأقل  الن�صاء 
لدى  الوعي  زيادة  اأهمية  تظهر  النتائج  اأن  اإىل  واأ�صارت 
الرجال  تلقي  ب�صرورة  ال�صحية  بالرعاية  العاملني 
املعلومات  لأح��دث  وفقا  املنا�صبة  الن�صائح  والن�صاء 

املتوافرة للحفاظ على �صحة القلب.
تو�صية اجلمعية الأوروبية

وللحد من اأمرا�ض القلب، تو�صي اجلمعية الأوروبية 
يقوموا  اأن  الأع��م��ار  كافة  من  البالغني  القلب  لأم��را���ض 
ترتاوح  ملدة  احلدة  متو�صطة  ريا�صية  متارين  مبمار�صة 
بني 150 وحتى 300 دقيقة اأ�صبوعياً اأو 75 اإىل 150 دقيقة 
من التمارين عالية احلدة، اأو خليط من التمارين متو�صطة 

وعالية احلدة تكافئ مبجموعها اإحدى التو�صيتني.
وتو�صي اأي�صا النا�ض جميعاً باأن يقلعوا عن التدخني، 
على  احتوائه  على  موؤكدة  �صحي  غذائي  نظام  وباتباع 
واخل�صار  الكاملة  كاحلبوب  نباتية  اأ�صول  من  اأغذية 
والفاكهة والبقوليات واملك�صرات واأن يتم تقليل امللح عن 

5 غرامات يف اليوم الواحد.
يعانون  ال��ذي��ن  اأو  ال��زائ��د  ال���وزن  ذوو  ين�صح  كما 
ي�صاهم  ال��وزن  فاإنقا�ض  اأوزان��ه��م.  باإنقا�ض  ال�صمنة  من 
الإ�صابة  واحتمالية  والدهنيات  الدم  �صغط  من  بالتقليل 
حدوث  احتمالية  تقليل  يف  ي�صاهم  وبالتايل  ال�صكري،  بداء 
ال�صتاتينات  و�صف  ويتم  وال�صرايني.  القلب  اأم��را���ض 
العمر  ت�صمل  حمددة  معايري  على  بناء  املر�صى  لبع�ض 
وخطورة حدوث اأمرا�ض القلب وال�صرايني لدى ال�صخ�ض

تناول كميات أقل من الطعام 
ونشاط بدني أكثر.. لن ينقص وزنك!

وكاالت

الكثري  ت�صتند يف  تنفع ول  اأكرث مما  ت�صر  اأن  "�صطحية" للتخ�صي�ض ميكن  ن�صيحة  يقدمون  الأطباء  بع�ض 
من الأحيان اإىل اأدلة علمية

متثل ال�صمنة اأو زيادة الوزن م�صكلة للماليني حول العامل. لكن ما تو�صلت اإليه درا�صة جديدة مت ن�صر نتائجها 
للمر�صى  الأطباء  يقدم  اأنه يف معظم احلالت،  اإىل  ي�صري   ،"Family Practice" دورية  اأيام يف  ب�صعة  منذ 
ن�صائح تتعلق باإنقا�ض الوزن تكون جمردة اأكرث من كونها قابلة للتنفيذ، وغام�صة للغاية بحيث ل تكون مفيدة، 

."EatingWell" ول يدعمها العلم دائًما، بح�صب ما ن�صره موقع
�صيوع الن�صائح ال�صطحية

لال�صت�صارات  ت�صجياًل �صوتًيا  بفح�ض وحتليل 159  اإجنلرتا  اأك�صفورد يف  فريق من اخلرباء يف جامعة  قام 
بال�صمنة. وتبني  الإ�صابة  نطاقات  كتلة ج�صم �صمن  موؤ�صر  يعانون من  الذين  العامني ومر�صاهم  املمار�صني  بني 
اأن الن�صائح ال�صطحية �صائعة، مبا ي�صمل التوجيه باأن ال�صخ�ض يجب اأن "يغري اأ�صلوب حياته قلياًل". وت�صمنت 
ن�صائح  بع�صها  كان  بل  حمققة،  علمية  اأدلة  اإىل  ت�صتند  ل  جمردة،  توجيهات  ال�صائعة  الإر�صادات  اأو  الن�صائح 

خاطئة، كما يلي:
اأكرث  بدين  ن�صاط  مبمار�صة  وقم  الطعام  من  اأقل  كميات  • تناول 

الكربوهيدرات من  • قلل  تاأكله  ملا  • انتبه  امل�صعد  ا�صتخدام  من  بدًل  الدرج  على  • ا�صعد 
الواردة  ال�صعرات احلرارية  تتمكن من مراقبة  ال�صعرات احلرارية حتى  لتتبع  التطبيقات  اأحد  • ا�صتخدم 

وال�صعرات احلرارية اخلارجة• مار�ض التمارين الريا�صية بقدر ما ت�صمح به مفا�صلك

لأن  متاًما  خاطئة  ن�صيحة  اأنها  حني  يف  �صكر،  على  يحتوي  ل  لأنه  الغلوتني،  من  خالًيا  دقيًقا  ا�صنع   •
الغلوتني هو يف نهاية املطاف بروتني.

الوقاية قبل العالج
"الأطباء يف الغالب ل يقدمون ن�صائح فعالة،  وكتب باحثو اأك�صفورد اأن نتائج الدرا�صة التحليلية تفيد باأن 
وبالتايل حتى اإذا اتبع املر�صى الن�صيحة، فمن غري املرجح اأن يفقدوا وزنهم"، م�صريين اإىل اأن "تناول طعام اأقل، 
افعل اأكرث" لي�صت اإل جمرد تو�صية احتياطية يلجاأ اإليها الأطباء لعدم توفر موارد اأخرى. من املفهوم بالتاأكيد 
�صبب �صعوبة تقدمي ن�صائح اأكرث تف�صياًل ودقة. نظًرا لأن النظم الطبية احلالية تتمحور حول العالج والأمرا�ض 
التغذية  الطب على  اإطار مناهج كليات  الوقت يف  القليل من  يتم تخ�صي�ض  الوقاية، حيث  الرتكيز على  بدًل من 

والن�صاط البدين.
اخت�صا�صيو التغذية

اخت�صا�صيي  مثل  املجالت،  هذه  يف  املتخ�ص�صني  اخل��رباء  ا�صت�صارة  اأهمية  على  الدرا�صة  نتائج  توؤكد 
املتخ�ص�صني. كما يجب  اأو غري  العامني  املمار�صني  الأطباء  بدًل من  امل�صجلني،  الفيزيائيني  التغذية واملعاجلني 
اتباع الن�صائح من الطبيب يف حال توفرت له امل�صاحة الزمنية للتعرف على عادات املري�ض والعوامل اخلارجية 

الأخرى، التي ميكن اأن توؤثر على جودة حياته.
لعلوم  نافيلد  ق�صم  يف  النوعية  والباحثة  الدرا�صة  يف  الرئي�صية  الباحثة  ترميبليت،  مادلني  بروفي�صور  تقول 
الرعاية ال�صحية الأولية يف جامعة اأك�صفورد يف اإجنلرتا: "يحتاج الأطباء ]غري املتخ�ص�صني يف التغذية والعالج 
الفيزيائي[ اإىل اإر�صادات وا�صحة حول كيفية التحدث ب�صكل مثمر مع املر�صى، الذين يعانون من ال�صمنة حول 

فقدان الوزن بغر�ض تقدمي م�صاعدة فعالة للمر�صى الذين يريدون اإنقا�ض الوزن".
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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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يومية - أردنية - شاملة

3 أسرار حتى 
تعمر لـ100 عام

وكاالت

تبدو بريد��سدفوجو ك�أي قرية �أخرى يف �إقليم 
�لب�لغة  ب�لده�سة  �ست�سعر  لكنك  �لإيط�يل،  �سرديني� 
عندم� تعلم، �أنه يوجد بهذه �لقرية �ملغمورة �أكرب 
عدد من �ملعمرين �لذين بلغو� �لـ100 ع�م، مق�رنة 

ب�أي مك�ن �آخر يف �لع�مل، فم� �سرهم؟
عدد  يبلغ  �لتي  بريد��سدفوجو  قرية  �أن  رغم 
�سك�نه� 1780 ن�سمة، تزهو ب�إدر�جه� يف مو�سوعة 
من  عدد  �أكرب  لت�سجيله�  �لقي��سية  للأرق�م  غيني�س 
�ملعمرين ع�ملي�، ف�إن �لطريق �ملوؤدي �إليه� ل يحمل 

علم�ت ت�سري �إىل �سهرته�.
�لعمر،  به �سك�نه� من طول  ��ستهر  وتقدير� مل� 
�أطلق �أحد مت�جر �لبيتز� مبيد�ن ب�لقرية على نف�سه 

��سم "بيتز� لوجنيفيت�" �أي "�حلي�ة �لطويلة".
عن  و�لبتع�د  �لنقي  و�لهو�ء  �ل�سحي  �لطع�م 

�ل�سغوط
�لقرية،  ل�سك�ن  فخر  م�سدر  �مل�سنون  و�أ�سبح 
و�لأ�ــســود  ب�لأبي�س  فوتوغر�فية  �سور  وهن�ك 
على  معلقة  ــ�م،  ع  100 بلغو�  �لذين  للمعمرين 
�لرئي�سي،  �لطريق  طــول  على  �لبيوت  جـــدر�ن 
و�أ�سم�وؤهم م�سجلة حتته� وكذلك �لع�م �لذي ولدو� 

فيه.
لي  فيتوريو  �سورة  جند  �ملث�ل  �سبيل  وعلى 
وتظهر   ،1922 فرب�ير/�سب�ط   12 يف  ولــد  �لــذي 
قبعة  ويــرتــدي  خجل،  يف  يبت�سم  رجــل  �سورته 
�للون  �أبي�س  وقمي�س�  �ستوية،  و�سرتة  ملونة 

وربطة عنق ك�لفر��سة )ب�بيون(.
و�أ�سغر معمر يف قرية بريد��سدفوجو �أنونزي�ت� 
�ستوري، �لتي �حتفلت بعيد ميلده� �ملئوي، يف 16 
�أغ�سط�س/�آب �مل��سي، وق�م �لعمدة برونو ت�سلوين 

�سخ�سي� بتقدمي �لتهنئة له�
عن  و�لبتع�د  �لنقي  و�لهو�ء  �ل�سحي  �لطع�م 

�ل�سغوط
�لقرية،  ل�سك�ن  فخر  م�سدر  �مل�سنون  و�أ�سبح 
و�لأ�ــســود  ب�لأبي�س  فوتوغر�فية  �سور  وهن�ك 
على  معلقة  ــ�م،  ع  100 بلغو�  �لذين  للمعمرين 
�لرئي�سي،  �لطريق  طــول  على  �لبيوت  جـــدر�ن 
و�أ�سم�وؤهم م�سجلة حتته� وكذلك �لع�م �لذي ولدو� 

فيه.
لي  فيتوريو  �سورة  جند  �ملث�ل  �سبيل  وعلى 
وتظهر   ،1922 فرب�ير/�سب�ط   12 يف  ولــد  �لــذي 

قبعة  ويــرتــدي  خجل،  يف  يبت�سم  رجــل  �سورته 
�للون  �أبي�س  وقمي�س�  �ستوية،  و�سرتة  ملونة 

وربطة عنق ك�لفر��سة )ب�بيون(.
و�أ�سغر معمر يف قرية بريد��سدفوجو �أنونزي�ت� 
�ستوري، �لتي �حتفلت بعيد ميلده� �ملئوي، يف 16 
�أغ�سط�س/�آب �مل��سي، وق�م �لعمدة برونو ت�سلوين 

�سخ�سي� بتقدمي �لتهنئة له�
�لزر�عة:ويوؤكد �أنطونيو بروندو �أكرب �ل�سك�ن 
يف �لقرية عمر�، �أن �لزر�عة ك�نت د�ئم� هي �لن�س�ط 

�لقت�س�دي �لرئي�سي يف �لقرية.
"�ل�سك�ن  �إن  "ر�ي" �لتلفزيونية،  وق�ل ملحطة 
ويبلغ  �لنقي"،  �لهو�ء  و�سط  �لدو�م  على  يعملون 
ب�سرته  تز�ل  ول  �أعــو�م،   104 �لعمر  من  بروندو 
�ل�سم�س  �أ�سعة  ولوحته�  ترهلت  دون  م�سدودة 
قليل، ولي�س ثمة م� ي�سري �إىل عمره �حلقيقي �سوى 

�سقوط �أ�سن�نه �لأم�مية.
بينم� يقول �سلف�توري مور� وهو موؤرخ وع�سو 
ثمة  �إن  بريد��سدفوجو،  بقرية  �ملحلي  ب�ملجل�س 
�أحده�  عدة عو�مل تف�سر طول عمر �سك�ن �لقرية، 
�ملحليني  �ل�سك�ن  �أن  ج�نب  �إىل  �لور�ثية،  �لعو�مل 
بيوتهم حيث  �أطعمة ل يبعد مك�نه� عن  يتن�ولون 

تزرع �أ�س��س� يف حد�ئق من�زلهم.
و�لقرب  �لتو��سل  �أهمية  �إىل  ــور�  م وي�سري 
�ملعت�د  "من  ويقول  �لقرية،  �سك�ن  بني  �لجتم�عي 
�أن يحيط �أفر�د �لع�ئلة ببع�سهم بع�س� حتى �آخر 
يوم يف حي�تهم"، موؤكد� �أن هذ� �لجت�ه ي�س�عدهم 
�لبدنية  ولي�قتهم  �سحتهم  على  �حلــفــ�ظ  على 

و�لذهنية.
يبلغ  من  لكل  �ملئوي  ب�لعيد  �لقرية  وحتتفل 

�ستق�م  �أنه  يبدو  ل  ولكن  �لعمر،  هذ�  �سك�نه�  من 
�جلــ�ري  �لــعــ�م  خــلل  �ملن��سبة  بهذه  �حتف�لت 
يف  �حتف�ل  يق�م  قد  وي�سيف  مــور�،  يقول  ح�سبم� 
�لع�م �ملقبل ببلوغ �أحد �ل�سك�ن 100 ع�م من عمره.
ويقول م��سيمو وهو ن�دل مبقهى ك�ئن مبيد�ن 
�لطلب�ت  يقدم  وهــو  �لبلدة،  بو�سط  "�أوروب�" 
�أن ترى مثل هذ� �لعدد �لكبري  "ل ميكنك  للزب�ئن، 
�لعمر  من  �لـــ100  جتــ�وزو�  �لذين  �ملعمرين،  من 

ويتمتعون ب�لن�س�ط و�حليوية يف �أي مك�ن �آخر".
ف�سل  خــلل  ــ�دة  ع �حلـــر�رة  ــة  درج وترتفع 
�ل�سك�ن ب�لع�فية، فمثل  �ل�سيف، ول يتمتع جميع 
تقيم �مر�أة تع�ين من عدم �لقدرة على �حلديث يف 

د�ر لرع�ية �مل�سنني، ح�سبم� يقول م��سيمو.
طريقة �سك�ن �سرديني� �حلي�تية

يقول  �لقرية،  �سك�ن  عمر  لطول  تف�سريه  ويف 
�إىل  بب�س�طة  يرجع  ذلــك  يف  "�لف�سل  �إن  م��سيمو 
�أنه  وي�سيف  �حلي�تية".  �سرديني�  �سك�ن  طريقة 
كم�  عق�قري  �أي  منهم  �أحــد  يتن�ول  ل  علم  ب�سكل 
ه�دئة  حي�ة  ويعي�سون  �سحية،  �أطعمة  يتن�ولون 

تت�سم ب�لب�س�طة.
عمر  طــول  فهم  �إىل  �أي�س�  �لعلم�ء  وي�سعى 
ت�س�رك  م�سروع  ويخطط  �سرديني�،  جزيرة  �سك�ن 
ب�جلزيرة، يف و�سع طبق�ت  �س��س�ري  فيه ج�معة 
�لنووي  �حلم�س  من  عينة،  �ألف   13 من  متت�بعة 
ل�سك�ن مق�طعة �أوجلي��سرت�، وفق� مل� ذكرته وك�لة 
رئي�س  ن�ئب  يقول  بينم�  �لإيط�لية،  �أن�س�  �أنب�ء 
على  نربهن  �أن  "ن�أمل  م�ريوتي،  ج�فينو  �جل�معة 
�سرديني�،  يف  جيدة  حي�ة  يعي�سون  �ل�سك�ن  �أن 

ويكون ذلك �أي�س� و�سيلة لت�سويق بلدن�".

تعديل غذائي  يحمي الرجال
 تحديدا من هذا المرض الخطير

وكاالت

تو�سلت در��سة طبية حديثة �إىل �أن تعديل معين� 
�لرج�ل مبر�س  �إ�س�بة  يقلل خطر  �لغذ�ئي  �لنظ�م  يف 

خطري، فم� هو �ملر�س؟ وم� هذ� �لتعديل؟
�أم�  و�مل�ستقيم،  �لقولون  �سرط�ن  هو  �ملر�س 
�حلبوب  من  �ملزيد  تن�ول  فهو  �ملطلوب  �لتعديل 

و�لفو�كه �لط�زجة و�خل�سر�و�ت.
�ملتحدة  �لولي�ت  من  ب�حثون  �لدر��سة  و�أجرى 
�سي  �إم  "بي  جملة  يف  ون�سرت  �جلنوبية،  وكــوريــ� 

.)BMC Medicine( "ميدي�سني
�لأطعمة �لنب�تية �ل�سحية

-�لغني  �لغذ�ئي  �لنظ�م  �أن  �لب�حثون  ووجــد 
يرتبط  �لرج�ل  لدى  �ل�سحية-  �لنب�تية  ب�لأطعمة 
ب�نخف��س خطر �لإ�س�بة ب�سرط�ن �لقولون و�مل�ستقيم.
�لبقول  �ل�سحية:  �لنب�تية  �لأطــعــمــة  ومـــن 

و�خل�س�ر و�لفو�كه �لط�زجة و�حلبوب �لك�ملة.
�لقولون  ب�سرط�ن  ت�سخي�سهم  مت  �لذين  ومعظم 
�أن يوؤثر على  و�مل�ستقيم فوق �سن �خلم�سني، وميكن 

�ل�سب�ب �أي�س�.
ويف �ل�سنو�ت �لأخرية، بد�أت �حل�لت لدى كب�ر 
�ل�سن ب�لنخف��س، لكن �لإ�س�بة بني �ل�سب�ب �آخذة يف 
�لزدي�د. ومع ذلك، قد تكون هذه �لتغيري�ت ب�سبب �أن 

فح�س �ل�سرط�ن �أ�سبح �أكرث فع�لية.
ليــن-  هيلث  ملوقع  -وفــقــ�  �لــدر��ــســة  و�سملت 
173.427 م�س�رك� ينتمون ملجموع�ت عرقية متنوعة. 
وج�ءت �لنت�ئج بعد متو�سط   وقت مت�بعة يزيد قليل 
�تبعو�  �لذين  �لرج�ل  �أن  ــدت  ووج ع�م�،   19 على 
نظ�م� غذ�ئي� �سحي� يعتمد على �لنب�ت�ت ك�نت لديهم 

معدلت �أقل من �سرط�ن �لقولون و�مل�ستقيم.

نف�س  ب�لدر��سة  �مل�سمولت  �لن�س�ء  ت�سهد  ومل 
�لف�ئدة.

�أكرث  يتن�ولون  �لذين  �لرج�ل  �أن  �لفريق  ووجد 
�لأطعمة �لنب�تية �سحية تقل لديهم خم�طر �لإ�س�بة 

ب�سرط�ن �لقولون و�مل�ستقيم بن�سبة %22.
�خل�س�ر و�لفو�كه و�حلبوب �لك�ملة

�لنب�تية  �لغذ�ئية  �لنظم  �رتبطت  عــ�م،  ب�سكل 
-خ��سة �لأنظمة �لغذ�ئية �ل�سحية- ب�نخف��س خطر 
�لرج�ل،  لدى  و�مل�ستقيم  �لقولون  ب�سرط�ن  �لإ�س�بة 
ولكن لي�س لدى �لن�س�ء. ول يبدو �أن �لنظم �لغذ�ئية 

�لنب�تية غري �ل�سحية تقلل من �ملخ�طر.
وتو�سي جمعية �ل�سرط�ن �لأمريكية ب�أنه لتقليل 
�لقولون و�مل�ستقيم، يجب  �لإ�س�بة ب�سرط�ن  خم�طر 
و�لفو�كه  �خل�س�ر  من  �لكثري  تن�ول  �ل�سخ�س  على 
�لتي  �للحوم  كمية  من  و�حلــد  �لك�ملة،  و�حلبوب 

يتن�ولونه�.
ويقول �لربوفي�سور جيهي كيم، من ج�معة كيونغ 
ملوقع  ت�سريح  -يف  �لدر��سة  موؤلفي  �أحد  وهو  هي، 
ميديك�ل نيوز تودي- �إن م�س�د�ت �لأك�سدة �ملوجودة 
ب�لأطعمة ك�لفو�كه و�خل�سر�و�ت و�حلبوب �لك�ملة 
ب�سرط�ن  �لإ�س�بة  خم�طر  تقليل  يف  ت�سهم  �أن  ميكن 
�ملزمن  �للته�ب  قمع  طريق  عن  و�مل�ستقيم  �لقولون 

�لذي ميكن �أن يوؤدي �إىل �ل�سرط�ن.
خلطر  معر�سون  ــ�ل  ــرج �ل لأن  "نظر�  وتــ�بــع 
من  �أعلى  و�مل�ستقيم  �لقولون  ب�سرط�ن  �لإ�س�بة 
�لن�س�ء، ف�إنن� نقرتح �أن هذ� ميكن �أن ي�س�عد يف تف�سري 
�سبب �رتب�ط تن�ول كمي�ت �أكرب من �لأطعمة �لنب�تية 
�لقولون  ب�سرط�ن  �لإ�س�بة  خطر  بتقليل  �ل�سحية 

و�مل�ستقيم لدى �لرج�ل ولي�س �لن�س�ء".
م� هو �سرط�ن �لقولون و�مل�ستقيم؟

�ملعروفة  �لغليظة  �لأمع�ء  يف  ين�س�أ  �سرط�ن  هو 
ي�سيب  وعــــ�دة  �مل�ستقيم،  �أو  بــ�لــقــولــون  �أيــ�ــســ� 
�لأ�سخ��س يف منت�سف �لعمر، وفق موؤ�س�سة �حل�سني 

لل�سرط�ن يف �لأردن.
ب�سرط�ن  �لإ�س�بة  فر�س  تزيد  �لتي  �لعو�مل 

�لقولون
ــغــذ�ئــي �لــغــنــي بــ�لــلــحــوم �حلــمــر�ء  �لــنــظــ�م �ل

و�مل�سنعة.
تنمو  زو�ئد  وهي   )Polyps( �للحمي�ت  وجود 
لدى  عــ�دة  �لغليظة  للأمع�ء  �لد�خلي  �جلــد�ر  على 
�لأ�سخ��س فوق �سن 50 ع�م�. ومع مرور �لوقت، �إذ� 
مل تتم �إز�لة هذه �للحمي�ت ف�إنه� قد ت�سبح �سرط�نية 

وتنت�سر ملن�طق �أخرى يف �جل�سم.
�لقولون  ب�سرط�ن  للإ�س�بة  ع�ئلي  ت�ريخ  وجود 

و�مل�ستقيم.
وجود ت�ريخ �سخ�سي للإ�س�بة ب�ل�سرط�ن.

�أعر��س �سرط�ن �لقولون
قد ل تظهر �أي �أعر��س ل�سرط�ن �لقولون، وخ��سة 
يف مر�حله �لأوىل. لذ� ف�إن �لفحو�س�ت تكون فع�لة يف 
�إيج�د �للحمي�ت و�لك�سف �ملبكر عن �سرط�ن �لقولون 
يف  لل�سرط�ن  �حل�سني  موؤ�س�سة  ح�سب  و�مل�ستقيم، 

�لأردن.
�لأعر��س �ل�س�ئعة ل�سرط�ن �لقولون:

�لإم�س�ك �أو �لإ�سه�ل.
�ل�سعور ب�أن �لأمع�ء ل تفرغ ب�لك�مل.

وجود �لدم يف �لرب�ز.
غ�ئط �أقل كث�فة من �ملعت�د.

�أو  �لنتف�خ  �أو  �لــغــ�ز�ت  ت�سببه�  متكررة  �آلم 
�ل�سعور ب�لمتلء.

خ�س�رة �لوزن دون �سبب.

�لإره�ق �ملتو��سل.
�لتقيوؤ و�لغثي�ن.

و�س�ئل ت�سخي�س �سرط�ن �لقولون
فح�س �لدم �خلفي يف �لرب�ز.

�لفحو�س�ت �لرقمية للم�ستقيم.
�لــقــولــون  لفح�س  �ل�سيني  ــون  ــول ــق �ل تنظري 

و�مل�ستقيم.
�أو  �لقولون،  ب�سرط�ن  �مل�س�بون  �ملر�سى  �أمــ� 
توجد �سكوك للإ�س�بة به، فهن�ك تقني�ت ت�سخي�سية 

للك�سف عن �ل�سرط�ن وت�سمل:

�ملزدوجة  للمغ�يرة  �ل�سرجية  �لب�ريوم  حقنة 
)�سورة �أ�سعة �سينية خ��سة للأمع�ء(.
تنظري �لقولون لدر��سة �لورم بدقة.

�سورة رنني مغن�طي�سي �أو �سورة �لأمو�ج فوق 
�ل�سوتية للم�ستقيم.

و�حلــو�ــس  و�لــبــطــن  لل�سدر  مقطعي  ت�سوير 
للك�سف عن �نت�س�ر �ل�سرط�ن.

Carcino-( �مل�سغي  �ل�سرط�ين  �مل�ست�سد 
embryonic antigen-CEA( وهو فح�س 
دم مهم يعمل كموؤ�سر للمر�س. ويجب �أن تنخف�س هذه 

�ملوؤ�سر�ت مع �لعلج �لكيمي�ئي �لفع�ل.
علج �سرط�ن �لقولون

ميكن �أن يت�سمن علج �سرط�ن �لقولون �جلر�حة، 
�لأ�ــســد�د  عــلج  �لإ�سع�عي،  �أو  �لكيمي�ئي  �لعلج 
وتعترب  �لــعــلج.  بعد  م�  رع�ية  �لن�سيلة،  وحيدة 
من  �ملتقدمة  ب�ملر�حل  للمر�سى  فع�لة  غري  �جلر�حة 
�سرط�ن �لقولون �لذي قد �نت�سر، يف هذه �حل�لة يلج�أ 
�لأطب�ء �إىل �لرع�ية �لتلطيفية، وفق موؤ�س�سة �حل�سني 

لل�سرط�ن يف �لأردن.

استخدام األسبرين المنتظم 
 يمكن أن يؤدي إلى نزيف في المعدة.. 

اعرف كيفية تجنبه
وكاالت

�لأ�ــســربيــن هــو �أحـــد �أكــرث 
�لع�مل.  يف  ��ستخد�ًم�  �لأدويــة 
�لو��سعة  �لطبية  لفو�ئده�  نظًر� 
و�ملم�ر�سون  �لأطب�ء  يو�سي   ،
بهذه  �لــعــ�مل  حــول  �ل�سحيون 
�لنوب�ت  خم�طر  لتقليل  �حلبة 
�لدم�غية  و�ل�سكت�ت  �لقلبية 
�لدم�غية  ب�ل�سكت�ت  �ملرتبطة 
ــرى  �لأخ ــدم  �ل ترقق  وم�س�كل 
و�لأوعــيــة  �لقلب  مر�سى  لــدى 

�لدموية.
 ، لذلك   ، ج�نبية  �آث�ر  بدون  دو�ء  يوجد  ل   ، ذلك  ومع 
�لأ�سربين  من  �ملنخف�سة  �جلرع�ت  حتى   ، للب�حثني  وفًق� 
ميكن �أن تزيد من خطر حدوث نزيف يف �جله�ز �له�سمي ، 

و�لذي ميكن �أن يكون خطرًي� على �ملدى �لطويل.
تقول �سين� ديري ، دكتور�ه يف �لطب ، ق�سم �ل�سيدلة 
�ل�سريرية ، ج�معة �أك�سفورد ، �ململكة �ملتحدة: “لقد عرفن� 
�لأ�سربين  يتن�ولون  �لذين  �ملر�سى  �أن  طويلة  فرتة  منذ 

معر�سون خلطر �لإ�س�بة بنزيف �جله�ز �له�سمي”.

اضطرابات النوم وصحة
 النساء.. مشاكل خطيرة تستدعي االنتباه

وكاالت

�جل�سدية  �لإن�س�ن  ل�سحة  �ل�سرورية  �لأ�سي�ء  من  �لنوم 
و�لعقلية ، و�إذ� مل يكن منتظًم� �أو مل يكن وقًت� ك�فًي� ، ف�إنه ميكن �أن 

ي�سبب م�س�كل �سحية لكل من �لرج�ل و�لن�س�ء.
منه�  و�لوق�ية  �لأمر��س  ملك�فحة  �لأمريكية  للمر�كز  وفًق� 
�س�ع�ت  �إىل 9  �لع�دي من 7  �لب�لغ  �ل�سخ�س  ، يحت�ج   )CDC(
من �لنوم كل ليلة ، ولكن ل�سوء �حلظ ، ف�إن �أقل من ثلثي �لن�س�ء 

يح�سلن على هذ� �لقدر من �لنوم كل ليلة.
مبجموعة   ، �لأرق  وخ��سة   ، �لنوم  ��سطر�ب�ت  ربــط  مت 
متنوعة من �حل�لت �ل�سحية ، مب� يف ذلك �أمر��س �لقلب و�لأوعية 
�لدموية و�رتف�ع �سغط �لدم و�ل�سمنة و�ل�سكري و�سعف �ملن�عة 

و�ل�سرط�ن و�لكتئ�ب و�لقلق.
ميكن �أن توؤدي ليلة و�حدة من �حلرم�ن من �لنوم �إىل �لنع��س 
�أثن�ء �لنه�ر و�سعف �لذ�كرة و�لرتكيز و�سعف �لأد�ء يف �ملدر�سة 
و�لعمل ، يف حني �أن �حلرم�ن �ملزمن من �لنوم ميكن �أن يزيد من 

خم�طر �لإ�س�بة و�حلو�دث و�ملر�س وحتى �ملوت ، وفًق� ملوؤ�س�سة 
�لنوم.

و�سوء  �لنوم  ��سطر�ب�ت  بني  �حلديثة  �لــدر��ــســ�ت  ربطت 
�ل�سهرية و�سعف �خل�سوبة لدى  �لدورة  �لتبوي�س وعدم �نتظ�م 

�لن�س�ء.
ي�سرد TIMESOFINDIA بع�س ت�أثري�ت ��سطر�ب�ت 

�لنوم على �سحة �ملر�أة على �لنحو �لت�يل:
1- م�س�كل �خل�سوبة

�لنوم �جليد ليًل �أمر حيوي لعلج �لعقم لعدة �أ�سب�ب ، حيث 
�ل�س�عة  �إيق�ع�ت  ويتبع�ن  وثيًق�  �رتب�ًط�  و�لتك�ثر  �لنوم  يرتبط 

�لبيولوجية.
ل ينتج �لدم�غ هرمون�ت تن��سلية بطريقة �إيق�عية طو�ل �ليوم 
؛ لذلك ، ف�إن �أي ��سطر�ب يف �لنوم �أو �إيق�ع �ل�س�عة �لبيولوجية 

ميكن �أن يتد�خل مع �لإنت�ج �لطبيعي لهذه �لهرمون�ت ووظيفته�.
�إنت�ج  �أن تعطل  لي�ٍل قليلة من �حلرم�ن من �لنوم ميكن  حتى 

�لهرمون�ت وحتمل �لإجه�د.

2- عدم �لتو�زن �لهرموين
ميكن �أن يوؤدي قلة �لنوم �إىل عدم كف�ية �إنت�ج بع�س �لهرمون�ت 
يف  مهًم�  دوًر�  �لهرمون�ت  تلعب  للخ�سوبة.  �ملعززة  �لتن��سلية 

�لإب��سة ، وهي �خلطوة �لأوىل يف �حلمل.
ينتج جه�ز �لغدد �ل�سم�ء كل ليلة بع�س �لهرمون�ت �لأ�س��سية 
�ملرتبطة ب�حلمل ، مب� يف ذلك هرمون �ل�سرتوجني و�لربوج�سرتون 

.)FSH( و�لهرمون �ملنبه للجريب )LH( و�لهرمون �مللوتن
�حلمل  يجعل  مم�   ، �لهرمون�ت  هذه  مع  تتع�ر�س  �لنوم  قلة 

ب�سكل طبيعي �أكرث �سعوبة.
�إىل  �لهرمونية  �أن توؤدي �لختللت  �إىل ذلك ، ميكن  ب�لإ�س�فة 

�نخف��س �لرغبة �جلن�سية وتقلب�ت مز�جية �سديدة و�لتعب.
3- �نخف��س جودة �لبي�س

�أن  ميكن  �لنوم  من  كــ�ٍف  ق�سط  على  �حل�سول  وعــدم  �ل�سهر 
مينع �إفر�ز �مليلتونني �لذي يحفز �لنوم ويحمي �لبوي�س�ت �أثن�ء 
�إىل  يوؤدي  مم�   ، للأك�سدة  �مل�س�دة  �لت�أثري�ت  خلل  من  �لإب��سة 

�سعف جودة �لبوي�س�ت و�سعف �خل�سوبة.

اكتشاف بكتيريا تكسر 
النيكوتين  وتقلل من احتمالية 

اإلصابة بمرض الكبد الدهني
وكاالت

�أن نوع� معين� من  �لبكتريي�  �لب�حثون  كت�سف 
من  ويقلل  �لفئر�ن  �أح�س�ء  يف  �لنيكوتني  يك�سر 
�لدهني و�سرط�ن  �لكبد  �لإ�س�بة مبر�س  �حتم�لية 
من  دو�ء  لتطوير  �لــبــ�حــثــون  ويخطط  �لــكــبــد، 
لتقليل  �لبكتريي�  هــذه  �لتي  تنتجه�  �لإنــزميــ�ت 

فر�س �لإ�س�بة ب�لأمر��س لدى �ملدخنني.
وب�لإ�س�فة �إىل �رتب�طه ب�أمر��س �لرئة، فقد مت 
ربط تدخني �ل�سج�ئر �أي�س� مبر�س �لكبد �لدهني، 
من  �لبكتريي�  معين�  نوع�  �أن  �لب�حثون  ووجــد 
يقلل  ثم  �لفئر�ن، ومن  �أح�س�ء  �لنيكوتني يف  يك�سر 

من �حتم�ل �لإ�س�بة ب�أمر��س �لكبد �لدهنية.
"ميديك�ل  موقع  على  ن�سر  تقرير  وح�سب 
 24 يف   )Medical Xpress( �إك�سربي�س" 
دويل  فريق  ق�م  �جلــ�ري،  �لث�ين  نوفمرب/ت�سرين 
يف  متعددة  موؤ�س�س�ت  �إىل  �ملنت�سبني  �لب�حثني  من 
�ل�سني و�لولي�ت �ملتحدة بعزل نوع من �لبكتريي� 

�لتي تك�سر �لنيكوتني يف �أح�س�ء �لفئر�ن.
علقة �لتدخني مبر�س �لكبد �لدهني

يرتبط تدخني �لتبغ مبر�س �لكبد �لدهني غري 
�لرتب�ط  هذ�  ور�ء  �لك�منة  �لآلية  لكن  �لكحويل، 
�لكحويل  غري  �لدهني  �لكبد  ومر�س  و��سحة.  غري 
جمموعة  وي�سمل  �لكبد،  مر�س  �أنــو�ع  �أحــد  هو 
و��سعة من �لأمر��س �لتي تتطور ع�دة من تنك�س 
�خللي�  و�سرط�ن  �لكبد  تليف  �إىل  ب�سيط  دهني 

�لكبدية يف بع�س �حل�لت.
بكتريي� تك�سر �لنيكوتني يف �أح�س�ء �لفئر�ن

�لن��س  يــدخــن  عندم�  �أنـــه  �لب�حثون  ــد  وج
بع�س  فــ�إن  �ل�سج�ئر،  �لتجربة(  يف  �لفئر�ن  )�أو 
ذلك  ويوؤدي  �لأمع�ء،  �إىل  طريقه  ي�سق  �لنيكوتني 
�لدهني  �لكبد  مبر�س  �لإ�س�بة  خطر  زيــ�دة  �إىل 
�ملرتبط ب�لندب�ت، وكذلك �لإ�س�بة ب�سرط�ن �لكبد 

يف بع�س �حل�لت.
"نيت�سر"  دوريــة  يف  �ملن�سورة  �لدر��سة  ويف 
كيف  �لبحثية  �ملجموعة  ت�سف   ،)Nature(
يقلل  �أن  ميكن  وملــ�ذ�  �لبكتريي�  �لب�حثون  عــزل 
�لكبد  مبــر�ــس  �لإ�ــســ�بــة  حــ�لت  مــن  �كت�س�فهم 
معين�  نوع�  �أن  وجدو�  حيث  �لب�سر،  لدى  �لدهني 
�لفئر�ن،  �أح�س�ء  يف  �لنيكوتني  يك�سر  �لبكتريي�  من 

�لكبد  مبر�س  �لإ�س�بة  �حتم�ل  من  يقلل  ثم  ومن 
�لدهني.

ت�سق  �لتي  �لنيكوتني  كمية  �لب�حثون  وق��س 
مق�رنة  خــلل  من  �له�سمية  �لقن�ة  �إىل  طريقه� 
غري  ــن  م و30  مــدخــنــ�   30 ــن  م �لــــرب�ز  عــيــنــ�ت 
�لفئر�ن  مع  نف�سه  �ل�سيء  فعلو�  ثم  �ملدخنني، 

�لنت�ئج مت�س�بهة ووجدو� 
فئر�ن  من  �لعديد  �أح�س�ء  عقمو�  ذلــك،  بعد 
�ملوجودة  �لبكتريي�  من  �لتخل�س  ومت  �لتج�رب، 
�أخرى،  مرة  �لنيكوتني  جتربة  �أجــرلإو�  ثم  فيه�، 
�ملعقمة  �لأحــ�ــســ�ء  ذ�ت  �لــفــئــر�ن  �أن  ووجـــدو� 
�أنظمته�،  يف  �لنيكوتني  من  �أكرب  قدر  على  حتتوي 
مم� ي�سري �إىل �أن نوع� و�حد� على �لأقل من بكتريي� 

�لأمع�ء يعمل على تك�سري �لنيكوتني.
متكنو�  ــة،  �لإز�ل عملية  خلل  ومن  ذلك،  بعد 
ب��سم  يــعــرف  �لــبــكــتــرييــ�  ــن  نـــوع م تــعــّقــب  ــن  م
 Bacteroides( "زيلني�سولفنز ب�كتريويد�س"
�لبكتريي�  هذه  �أن  وظهر   ،)xylanisolvens
وتقليل  �لنيكوتني،  تك�سري  عــن  �مل�سوؤولة  هــي 
تنتج  ك�نت  حيث  �لفئر�ن،  �أح�س�ء  د�خل  �أ�سر�ره 

�لنيكوتني.. �إنزمًي� يك�سر 

�لب�سر م�ستقبلية على  تطبيق�ت 
�أن  من  �لعلم�ء  ت�أكد  �جلــديــدة  �لدر��سة  يف 
�لتبغ،  تدخني  �أثن�ء  �لأمع�ء  يف  يرت�كم  �لنيكوتني 
فع�ل  كمزيل  تعمل  �ملــعــزولــة  �لبكتريي�  و�أن 
من  ب�لفعل  وتقلل  �لفئر�ن،  �أح�س�ء  من  للنيكوتني 
�ملعر�سة  �لفئر�ن  يف  �ملعوية  �لنيكوتني  تركيز�ت 

للنيكوتني.
�لنوع  هــذ�  �أن  �ل�س�بقة  �لأبــحــ�ث  و�أظــهــرت 
�لب�سرية،  �لأمع�ء  يف  �أي�س�  يعي�س  �لبكتريي�  من 
"توؤ�س�س  �ملن�سور  بحثهم  يف  �لب�حثون  ويقول 
يف  �لأمــعــ�ء  يف  �لنيكوتني  لرت�كم  دور�  نت�ئجن� 
وتك�سف  �لكحويل،  غري  �لدهني  �لكبد  مر�س  تطور 
عن بكتريي� د�خلية يف �لأمع�ء �لب�سرية له� �لقدرة 

�لنيكوتني". ��ستقلب  على 
�لتي  تنتجه�  �لإنــزميــ�ت  �لب�حثون  ويدر�س 
ميكن  كــ�ن  �إذ�  م�  ملعرفة  �ملميزة  �لبكرتي�  هــذه 
فع�ل  دو�ء  �إىل  وتطويره  جت�ري�،  �لإنــزمي  �إنت�ج 

لتك�سري �لنيكوتني د�خل �جل�سم �لب�سري.
�لــدو�ء  لإعــطــ�ء  ح�لي�  �لب�حثون  ويخطط 
فر�س  لتقليل  تطويره  عرب  �مل�ستقبل  يف  للمدخنني 

�لإ�س�بة مبر�س �لكبد �لدهني لديهم
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ظهر  على  الدم  �ضغط  ارتفاع  من  ن�ضمة  مليار  من  اأكرث  يعاين 
ارتفاع  ي�ؤدي  العاملية،  ال�ضحة  منظمة  وبح�ضب  الأر�ض،  ك�كب 

�ضغط الدم اإىل وفاة ما ل يقل عن 8 ماليني �ضخ�ض �ضن�يا.
هناك  فاإن  الأمريكي،   "Insider" م�قع  ن�ضره  ملا  ووفقا   
ن�عني من ارتفاع �ضغط الدم هما الأ�ضا�ضي والثان�ي، ولكل منهما 

اأ�ضباب خمتلفة.
 يحدث ارتفاع �ضغط الدم عندما تك�ن ق�ة الدم �ضد جدران 
ال�ضرايني مرتفعة جًدا، ورمبا ت�ؤدي اإىل الإ�ضابة باأمرا�ض القلب 
اأو الن�بات القلبية اأو ال�ضكتة الدماغية، والتي رمبا يرتتب عليها 

الإ�ضابة باإعاقة.
 من جانبه، يق�ل بروفي�ض�ر �ضاجنيف باتيل، وه� طبيب قلب 
يف معهد ميم�ريال كري للقلب والأوعية الدم�ية يف مركز اأوراجن 
التط�ر  اإىل  الأ�ضا�ضي مييل  الدم  ارتفاع �ضغط  اإن  الطبي،  ك��ضت 
مع التقدم يف ال�ضن ولي�ض هناك �ضبب حمدد. ومن ناحية اأخرى، 
فاإن ارتفاع �ضغط الدم الثان�ي يحدث نتيجة لعدة ع�امل اأخرى، 
الكلى، مثل حالة ت�ضيق  اأو م�ضاكل يف  الكظرية  الغدة  اأورام  مثل 
ال�ضريان الكل�ي، والتي ت�ؤدي اإىل انخفا�ض تدفق الدم اإىل الكليتني.

اعالنات  األحد  )23( شباط  20 620
العدد )1952(

بال�ضيخ�خة  الإ�ضابة  كبح  اإمكانية  حديث  تقرير  اأكد 
حتى واإن بلغ عمر الإن�ضان 120 عاماً.

يف  املتخ�ض�ضة  اإيكيلكامب،  �ضتيفاين  تقرير  وبح�ضب 
 mbg" مب�قع  ن�ضرته  وال��ذي  والتغذية  ال�ضحة  جم��ال 
Health" �ضمن �ضل�ضلة تتعلق بعلم جديد يعنى باأبحاث 
لكت�ضافات  نتائج  حتقيق  مت  فاإنه  ال�ضيخ�خة،  مكافحة 
فكرة  تقلب  مبكرة،  مراحل  يف  اأنها  رغ��م  م�ضب�قة،  غري 
جديد  مفه�م  على  بالعتماد  عقب،  على  راأ�ضا  ال�ضيخ�خة 
لأ�ضباب حدوث عملية ال�ضيخ�خة على م�ضت�ى اجلزيئيات 

واخلاليا.
ا�ضرتاتيجية  اإل  الت��ضل  مت  اإن��ه  العلماء  ويق�ل  هذا 
متنع  بطريقة  لل�ضيخ�خة  الأ�ضا�ضية  الآل��ي��ات  ت�ضتهدف 
حياة  امتدت  واإن  حتى  ال�ضيخ�خة  باأمرا�ض  الإ�ضابة 

ال�ضخ�ض اإىل اأكرث من 100 عام.

ال�شيخوخة مر�ض ميكن عالجه
من جانبه، يق�ل بروفي�ض�ر ديفيد �ضينكلري، اأ�ضتاذ علم 
ال�راثة يف جامعة هارفارد، اإن ال�ضيخ�خة يجب اأن ت�ضنف 
اأنها مر�ض ميكن عالجه. بل وطرح، يف �ضبتمرب 2019  على 
ملاذا  احلياة:  "دورة  اجلديد  وكتابه  بحثه  عن  لقاء  خالل 
ن�ضاب  األ  علينا  يتحتم  ومل��اذا  بالعمر؟  التقدم  مع  ن�ضيخ 
بال�ضيخ�خة؟"، �ض�ؤال على اأحد م�ظفي غ�غل قائال: "ماذا 
اأن تك�ن �ضعيًدا و�ضحًيا ورا�ضيا كما  اإنك ميكن  لك  ل� قلت 

اأنت الي�م يف �ضن 120؟".
اإىل  الت��ضل  "مت  قائال:  �ضينكلري  بروفي�ض�ر  واأ�ضاف 
يك�ن  اأن  على  ق��ادًرا  الإن�ضان  ج�ضم  جتعل  التي  التقنيات 
ب�ضحة جيدة، لفرتة اأط�ل حتى وقت لحق يف احلياة. واأن 
الأمل ه� اأن تك�ن اأجيالنا قادرة على ت�قع العي�ض حتى 90 
على  واحل�ض�ل   100 اإىل  ال��ض�ل  حتى  اأو  التن�ض،  ولعب 

منا�ضب وظيفية متعددة دون اإحالة للتقاعد".

حلياة طويلة ب�شحة جيدة
"التقنيات"،  ب�ضاأن  �ضنكلري  بروفي�ض�ر  اإليه  ي�ضري  وما 
ال���راث��ي��ة التي يتم  ه��� ع��ب��ارة ع��ن الأدوي���ة وال��ع��الج��ات 
فرتات  اإطالة  على  قدرتها  مدى  من  للتثبت  حاليا  اختبارها 
عدم الإ�ضابة بالأمرا�ض خالل حياة الأ�ضخا�ض، كما ك�ضف 
بحثه العلمي الأخري - وكذلك اأبحاث خرباء اآخرين يف هذا 
– والتي تدور جميعها ح�ل ممار�ضات منط احلياة  املجال 
م�ضارات  نف�ض  ت�ضتهدف  التي  الغذائية  وامل���اد  الرئي�ضية 

ط�ل العمر يف اجل�ضم.

نتائج  يلي  فيما  �ضينكلري  بروفي�ض�ر  وي�ضتعر�ض  هذا 
حل��دوث  فعلًيا  يدفع  م��ا  ح���ل  العلمية  الأب��ح��اث  اأح���دث 
ال�ضيخ�خة على امل�ضت�ى اجلزئي، وما هي البتكارات التي 
ال��ض�ل  بهدف  القريب،  امل�ضتقبل  يف  املجال  هذا  �ضي�ضهدها 

اإىل حياة ط�يلة و�ضحية.

ماهية �شيخوخة اخلاليا
رمبا يت�ضاءل البع�ض قائال: ما هي ال�ضيخ�خة بال�ضبط؟ 
ولكن  وال�هن،  املر�ض  وبني  بينها  يربط�ن  اأنهم  امل�ؤكد  من 
الع�ضالت  كتلة  لفقدان  عر�ضة  اأكرث  �ضخ�ًضا  يجعل  الذي  ما 
بال�ضرطان  الطاقة، والإ�ضابة  الكبري يف  وحالت النخفا�ض 
يك�ن  اأن  ينبغي  اأن��ه  يبدو  25؟  �ضن  من  ب��دًل   70 �ضن  يف 
نظر  واأن وجهات  لكنه معقد متاًما، ل�ضيما  ب�ضيًطا،  تف�ضرًيا 
ال�ضيخ�خة  حل��دوث  ت���ؤدي  التي  الأ�ضباب  ح�ل  اخل��رباء 

تغريت قلياًل على مر ال�ضنني.
اأ�ضتاذ  رونرتي،  روبرت  بروفي�ض�ر  ي�ضرح  جانبه،  من 
اأبحاث  ح�ل  مب�ضطة  اإ�ضارة  يف  ال�ضهري،  التكاملي  الطب 
هي  "ال�ضيخ�خة  قائال:  اجل��دي��دة،  ال�ضيخ�خة  مكافحة 
ما  �ضيء  بفعل  �ضخ�ض  يق�م  عندما  اإذ  والإه��الك،  التقادم 
والتلف  لالنهيار  تتعر�ض  الأج��زاء  ف��اإن  وت��ك��راًرا،  م��راًرا 
من  الكثري  هناك  فاإن  ذلك،  اإىل  وبالإ�ضافة  املطاف.  بنهاية 
اجل�ضم  خاليا  داخل  �ضنعها  يتم  التي  ال�ضيئة،  الربوتينات 
البقايا  اأو  الأنقا�ض  من  الكثري  هناك  اأن  كما  ال�قت؛  ط�ال 
يك�ن  فاإنه  �ضنا،  اأ�ضغر  اجل�ضم  يك�ن  عندما  لكن  املت�لدة، 
قائال:  وي�ضتطرد  الأخطاء".  ت�ضحيح  على  القدرة  لديه 
ومع  و�ضرر،  اأخطاء  ي�جد  فاإنه  اأ�ضا�ضي،  وب�ضكل  "لذلك 
التقدم يف العمر تزداد وترتاكم الأخطاء داخل اخلاليا التي 

تك�ن اأقل قدرة على التعايف من التلف".

فو�شى يف اجل�شم
التي  والأ���ض��رار  الأخطاء  هذه  ح��دوث  �ضبب  ما  ولكن 
حقبة  اإىل  تع�د  الإجابة  رون��رتي؟  بروفي�ض�ر  اإليها  ي�ضري 
�ضادت  حيث  الثمانينيات،  وحتى  اخلم�ضينيات  منذ  متتد 
ي�ضفها  والتي  لل�ضيخ�خة،  احل��رة  الراديكالية  النظرية 
على  تن�ض  النظرية  اإن  قائال:  هارمان،  دينهام  بروفي�ض�ر 
نتيجة  العمر،  بها  يتقدم  اأي  ت�ضيخ،  احلية  الكائنات  اأن 
الأك�ضجني  اأن�اع  ت�ضببها  التي  التاأك�ضدية  الأ�ضرار  لرتاكم 
اأن ت�ؤدي هذه  اأو اجلذور احلرة. ومن املفرت�ض  التفاعلية، 
والربوتينات،  الن�وي  احلم�ض  اإتالف  اإىل  احلرة  اجلذور 

ف�ضال عن اإحداث الف��ضى يف جميع اأنحاء اجل�ضم.

اقتنعت  اإذا  "وبالتايل،  رون��رتي  بروفي�ض�ر  ويق�ل 
اأكرب  تناول  يجب  اأنه  تظن  فرمبا  النظرية،  هذه  واتبعت 
و  C الفيتامينات  مثل  الأك�ضدة  م�ضادات  من  ممكن  عدد 

يف  التقدم  من  �ضيمنع  هذا  واأن  وال�ضيليني�م  والزنك   E
ما فعله ]الباحث�ن[  "با�ضتثناء  ال�ضن". ويردف م��ضحا 
الأمر مل  فاإن هذا  الدرا�ضات والتجارب على احلي�انات،  يف 

يحقق جناحا".
9 عالمات مميزة لل�شيخوخة

ذلك،  نح�  اأو  املا�ضي  العقد  يف  اجلديد؟  ه�  ما  اإذن، 
اأ�ضباب  اأو  مميزة"  "عالمات  ت�ضع  اإىل  العلماء  ت��ضل 
هذه  اأن  من  الرغم  على  �ضينكلري،  يق�ل  كما  لل�ضيخ�خة، 
الفكرة  واأن  امل�ضتقبل.  يف  الأرج��ح  على  �ضتتط�ر  القائمة 
اإبطاء  اإذا ا�ضتطعنا معاجلة هذه امل�ضكالت، فيمكننا  اأنه  هي 
�ضحية  �ضن�ات  واإ�ضافة  الأم��را���ض،  ومنع  ال�ضيخ�خة، 

حلياة ال�ضخ�ض. وت�ضمل هذه "العالمات املميزة" ما يلي:

باحلم�ض  تلف  عن  الناجم  اجليني  ال�ضتقرار  عدم   •
الن�وي

ما  اأو  ال�اقية  الكروم��ض�مات  اإهالك  عن  البتعاد   •
ب�"التيل�مريات" ي�ضمى 

اجلينات،  يف  يتحكم  الذي  اجلين�م  على  تعديالت   •
ويحدد اجلينات ال�اجب ت�ضغيلها اأو اإيقافها

ال�ضحي،  ال���ربوت���ني  ���ض��ي��ان��ة  م��ع��دلت  ت��راج��ع   •
واملعروفة با�ضم ال�ضتتباب الربوتيني

الأي�ضية التغريات  عن  الناجت  املغذيات  • حترر 
امليت�ك�ندريا • �ضعف 

اخلاليا  للتهاب  ت�ؤدي  �ضارة  خاملة  خاليا  تراكم   •
ل�ضليمة ا

اجلذعية اخلاليا  • ا�ضتنفاد 
اجلزيئات  واإنتاج  اخلاليا  بني  الت�ضالت  • ا�ضطراب 

اللتهابية

معقدة تفا�شيل 
ولذا  ال�ضيء  بع�ض  معقدة  التفا�ضيل  هذه  تك�ن  رمبا 
�ضننتقل �ضريعا وبب�ضاطة اإىل اأكرث "العالمات املميزة" التي 
راأ�ضها  على  وتاأتي  م�ؤخرا،  الهتمام  من  مزيد  على  ح�ضلت 
لعدد  اأق�ضى  ح��دا  هناك  اأن  تبني  حيث  اخلاملة،  اخلاليا 
املرات التي ميكن للخلية اأن تتكاثر فيها، والتي يطلق عليها 
حد هايفليك Hayflick، وه� احلد الذي ت�ضخ�ض اخلاليا 

اإليه. بال�"�ضيخ�خة" عندما ت�ضل 

 ويق�ل بروفي�ض�ر رونرتي: "لقد كان من املعتاد اعتبار 
الطريق  يف  اأو  لل�ضيخ�خة  و�ضلت  خاليا  باأنها  اخلاليا  تلك 
لبل�غ تلك املرحلة، ولكنها غري �ضارة. ولكن ات�ضح اأن تلك 
اإ�ضارات  تطلق  ال�ضيخ�خة(  بل�غ  بعد  )اخلاملة  اخلاليا 

�ضارة وتت�ضبب يف التهابات يف اجل�ضم".

عالمة مميزة
"عالمة مميزة" اأخرى على تركيز واهتمام  كما ح�ضلت 
اإن  امليت�ك�ندريا".  "خلل  وه��ي  م���ؤخ��را  العلمي  البحث 
ة يف كل خلية من خاليا ج�ضم  ُمِهَمّ اأجزاء  امليت�ك�ندريا هي 
الإن�ضان، لأنها تق�م باأخذ امل�اد الغذائية وحت�لها اإىل طاقة 

التي مُيِكن اأن ت�ضتخدمها باقي اخللية.

ج�ضم  يتقدم  "عندما  رون���رتي:  بروفي�ض�ر  وي��ق���ل 
لأن  امليت�ك�ندريا  فقدان  اإىل  مييل  فاإنه  العمر،  يف  الإن�ضان 
بها  يتمتع  التي  اإ�ضالح  اآليات  نف�ض  متلك  ل  امليت�ك�ندريا 
اجل�ضم  ي�ضعر  ال���ق��ت،  ومب��رور  لذلك  ال��ن���وي.  احلم�ض 
اآلياته  لتزويد  الالزمة  الطاقة  لديه  تت�افر  ول  اأكرث  بالتعب 

بال�ق�د". اخلل�ية 

م�شرتك عن�شر 
هناك  ي��ك���ن  رمب��ا  اأن���ه  �ضينكلري  بروفي�ض�ر  وي���رى 
اأو"العالمات  العمليات  ه��ذه  لكل  واح��د  م�ضرتك  حم��رك 
حيث  ال�ضيخ�خة،  نظرية  تلخ�ض  التي  الت�ضع  املميزة" 
التي  ال�ضيخ�خة  اأ�ضباب  جميع  اأن  النظرية  "تقرتح  يق�ل: 
امليت�ك�ندريا  لفقدان  نتيجة  �ض�اء  هي،  اجلميع  ت�ضيب 
اإل  لي�ضت  التيل�مري،  ق�ض�ر  حتى  اأو  اخلاملة  اخلاليا  اأو 
املعل�مات  بفقد  يعرف  ما  وه�  للغاية،  ب�ضيط  ملبداأ  مظاهر 
epigenomics اأو التخلقية، وهي وفقا  الإيبيجين�مية 
لعلم ما ف�ق اجلينات اأو الإيبيجين�مي، الذي يدر�ض ب�ضكٍل 
تثّبط  اأو  تن�ّضط  التي  والبيئّية  اخلارجّية  الع�امل  رئي�ضي 
عمل اجلينات، تعني فقد اخلاليا القدرة على كيفّية القراءة 
على  يحدث،  مثلما  املنا�ضب،  ال�قت  يف  للجينات  ال�ضحيحة 
م�ضغ�ط  قر�ض  على  خدو�ض  حتدث  عندما  املثال،  �ضبيل 
عليها"،  املحف�ظة  املادة  ت�ضغيل  ميكن  ول  للتلف  فيتعر�ض 
اأ�ضا�ضي  ب�ضكل  امل�ض�ؤول  اجلزء  ه�  الإيبيجين�م  اإن  حيث 

على اإخبار اجلين�م مبا يجب القيام به من وظائف.

نظرية علمية جديدة.. "حياة بال اأمرا�ض حتى 120 عامًا"

احذر منها.. عادات �شباحية هي 
امل�شوؤولة عن زيادة وزنك!

حماولتهم  من  بالرغم  الزائد،  ال�زن  اكت�ضاب  من  ي�ضتك�ن  الكثريون 
اأن  كما  ال���زن.  تزيد  التي  وامل�ضروبات  امل��اأك���لت  عن  البعد  احلثيثة 
يفقدون  ل  اأنهم  اإل  ال�زن،  لإنقا�ض  غذائية  اأنظمة  يتبع�ن  رمبا  البع�ض 
ُتر�ضي طم�حاتهم يف احل�ض�ل على ج�ضم مثايل.   التي  الكيل�غرامات  عدد 
التي  ال�ضباحية،  العادات  انت�ضار بع�ض  اإىل  ُيرجع�ن ذلك  التغذية  خرباء 
ذمة  وعلى  املثلى.   بالطريقة  ال�زن  فقدان  عدم  يف  املت�ضببة  هي  تك�ن  قد 
هذه  فاإن  ال�ضحية،  بال�ض�ؤون  املعني   Boldsky �ضكاي"  "ب�لد  م�قع 

العادات ال�ضباحية ال�ضيئة ت�ضمل الآتي:
 اإهمال �ضرب املاء

تعيق  التي  العادات  اأ�ض�اأ  من  يعترب  ال�ضباح  يف  املاء  �ضرب  عدم  اإن 
اأو  واحد  ك�ب  ف�ضرب  �ضحيا.  غذائيا  نظاما  يتبع  ملن  حتى  ال�زن  فقدان 
العادات  اأف�ضل  من  ه�  ال�ضباح  يف  دافئا،  كان  ل�  وحبذا  املاء،  من  اثنني 
من  بع�ضا  تفقد  اأن  اأردت  اإذا  خا�ضة  ي�مك،  بها  تبداأ  اأن  ميكن  التي 
الكيل�غرامات الزائدة من ج�ضمك. ف�ضرب املاء يف ال�ضباح يعزز من عملية 

الأي�ض ويقلل من ال�ضهية.
 تناول اأطعمة م�ضنعة على الفط�ر

اأ�ض�اأ  من  يعترب  الفط�ر  على  امل�ضنعة  الأطعمة  بع�ض  تناول  اإن 
اأي نظام غذائي لإنقا�ض  اإنها قد تدمر  العادات التي تبداأ بها ي�مك، حيث 
وبالتايل  وامللح،  وال�ضكريات  بالده�ن  غنية  امل�ضنعة  فالأطعمة  ال�زن. 
ال�ضهية. وميكن  من  تزيد  اأنها  كما  ال�زن،  لإنقاذ  اأي حماولت  تعيق  فهي 

ا�ضتبدال هذه الأطعمة امل�ضنعة بالف�اكه اأو ال�ض�فان اأو املك�ضرات مثال.

ت�ضخي�ض  يف  ت�ضاعد  ذكية  �ضمادة  علمي  فريق  ط�ر 
عندما  ال��ل���ن  تغيري  طريق  ع��ن  البكتريية  اللتهابات 
باجل�ضم  الإ�ضابة  م��ضع  يف  بكترييا  وج���د  ت�ضت�ضعر 
للق�ضاء عليها، وفق �ضحيفة  الدواء الالزم  باإفراز  وتق�م 
من  العلماء  فريق  ويق�ل  الربيطانية.  ميل"  "دايلي 
على  ي�ضاعد  رمبا  عملهم  اإن  للعل�م  ال�ضينية  الأكادميية 
متهيد الطريق لرت�ضيد ا�ضتهالك امل�ضادات احلي�ية، التي 
نتائج  تتحقق  حتى  وقائي  كاإجراء  ا�ضتخدامها  عادة  يتم 
اإ�ضاءة  الأحيان  بع�ض  يف  هناك  اأن  اإىل  ي�ضري  كما  �ضريعة. 
�ضرورة  وج���د  دون  احلي�ية  امل�����ض��ادات  ل�ضتخدام 
ال�قت  مبرور  البكترييا  تكت�ضب  اأن  ميكن  حيث  حتمية، 

للم�ضادات احلي�ية. مقاومة طبيعية 

وفيات باالآالف حول العامل
وترية  ي�ضرع  الأدوي��ة  تعاطي  اأن  من  الرغم  وعلى 
باجل�ضم  احلي�ية  امل�ضادات  مقاومة  فاإن  ال�ضفاء،  عملية 
عاملياً،  ال�ضحة  تهدد  التي  الأخطار  اأكرب  من  واحدة  تظل 
�ضن�ياً  مت�فى  األف   700 بنح�  �ضحاياها  عدد  يقدر  حيث 

ح�ل العامل، وفق منظمة ال�ضحة العاملية.
اإىل ذلك تعترب الأدوات، التي ت�ضاعد يف الك�ضف املبكر 
للحد  ال�ضرورية  ال��ضائل  من  البكتريية،  اللتهابات  عن 
اأو  الحتياط  قبيل  من  احلي�ية  امل�ضادات  و�ضف  من 

"التخمني". ب�ضبب 

مادة لتقييم بيئة البكترييا
عدوى  كل  اإن  ال�ضني  يف  العلماء  من  فريق  ويق�ل 
ال�ضم�م  من  ال�ضغر  متناهية  فريدة  بيئة  لها  بكتريية 
اأو  حم�ضي  هيدروجيني،  اأ���ض  وم�ضت�ى  والإن��زمي��ات 
ك�  قانغ  �ضياو  دكت�ر  ق��ام  املنطلق،  ه��ذا  وم��ن  قل�ي. 
البيئات  تلك  تقييم  ميكنها  مادة  بتط�ير  البحثي  وفريقه 

الدقيقة، ثم دجمها يف ال�ضمادات واختبارها على اجلروح 
م�ضابة  اإم��ا  فئران  على  جت��ارب  واأج��ري��ت  الفئران.  يف 
احل�ضا�ضة   E.coli الق�ل�نية  الإ�ضريكية  ببكترييا 
للعقاقري اأو تعاين من بكترييا مقاومة للعقاقري وامل�ضادات 
ب�E.coli، حت�لت  امل�ضابة  الفئران  احلي�ية. ويف حالة 
اإىل الأ�ضفر واأفرزت م�ضادًا حي�ياً  ال�ضمادة من الأخ�ضر 

امليكروبات. لقتل 

مادة كيميائية الإ�شعاف البكترييا
للم�ضاد  مقاومة  ببكترييا  امل�ضابة  الفئران  حالة  ويف 
الأح��م��ر بعد  ال��ل���ن  اإىل  ال�����ض��م��ادة  احل��ي���ي، حت���ل��ت 
وبظه�ر  املقاومة.  امليكروبات  عن  ينتج  لإنزمي  مالم�ضتها 
لل�ض�ء،  ال�ضمادة  بك�ضف  الباحث�ن  قام  الأحمر،  الل�ن 
اإ�ضعاف  على  تعمل  كيميائية  مادة  اإطالق  يف  ت�ضبب  مما 

اأكرث ا�ضتجابة للعالج. البكترييا وجعلها 
وع��الج  ا�ضت�ضعار  اإن  ال��ب��اح��ث���ن  ي��ق���ل  ذل���ك  اإىل 
حت�ضني  يف  ي�ضاعد  اأن  ميكن  ب�ضرعة  البكتريية  اللتهابات 
امليكروبات  انت�ضار  كبح  اإىل  اإ�ضافة  املر�ضى،  تعايف 

للم�ضادات احلي�ية. املقاومة 

تكاليف زهيدة ونتائج �شريعة
 ACS Central دوري���ة  يف  ال��ب��اح��ث���ن  وك��ت��ب 
البكتريية  اللتهابات  ا�ضت�ضعار  "يعد   :Science
اختيار  يف  للغاية  مهماً  اأم��رًا  الأدوي��ة  مقاومة  ومراقبة 
من  جديدًا  اأ�ضل�باً  البحث  هذا  ويط�ر  العالج.  خيارات 

اأجل ال�ضتخدام الر�ضيد للم�ضادات احلي�ية".
خيارًا  تعد  الذكية  �ضماداتهم  اأن  الفريق  يرى  كما 
ال�ضائعة  "الأ�ضاليب  م��ع  باملقارنة  التكلفة  منخف�ض 
التقليدية  الأ�ضاليب  واأن  خا�ضة  املقاومة"،  ل�ضت�ضعار 
اأدوات  وتتطلب  ط�ياًل  وقتاً  ت�ضتغرق  لأنها  حم��دودة 

الثمن. باهظة 

�شمادة ذكية تك�شف االلتهابات البكتريية.. بهذه الطريقة

حيث  العمل،  يف  ال�قت  من  الكثري  معظمنا  يق�ضي 
ت�ضري الكثري من الدرا�ضات اإىل اأن الإفراط يف العمل ي�ضر 

باأداء امل�ظفني و�ضحتهم.
اأن  ال�ضروري  من  يك�ن  قد  اأن��ه  من  الرغم  وعلى   
اأيام  تك�ن مت�ضاًل بالإنرتنت على مدار ال�ضاعة وط�ال 
اأ�ضل�ب  اأن  اإل  مهني،  تقدم  حتقيق  اأجل  من  الأ�ضب�ع 
الإره��اق  خطر  من  كبري  ب�ضكل  يزيد  امل�ضتدام  العمل 
اأن يحقق امل�ظف املرهق تقدماً على  ومن غري املرجح 
الإطالق، وبدًل من ذلك اإذا قمت بتط�ير حدود ت�ا�ضل 
�ضحية ف�ضتك�ن قادرًا على البقاء ب�ضحة جيدة وحتقق 

جناحاً كبريًا على املدى الط�يل.

فيما يلي خط�ات لتجنب الإرهاق يف العمل:

 1- دع حا�ض�بك يف العمل
اإذا كنت ل تعمل من املنزل، وزودتك �ضركتك بجهاز 
حا�ضب حمم�ل، فحاول دائماً تركه يف مكتبك مع نهاية 
الي�م، حيث ي�فر لك حا�ضب العمل فر�ضة جيدة حلذف 
الربامج ذات ال�ضلة بالعمل من حا�ضبك يف املنزل حتى 

ل متيل للعمل يف املنزل، كما حاول اأن جتعل من العمل 
يف املكتب عادة فقط ل تنقلها معك اإىل املنزل.

2- قلل قن�ات الت�ضال قدر الإمكان
وغريها  و�ضالك  الإل��ك��رتوين  الربيد  ت�ضتخدم  رمبا 
من قن�ات الت�ضال مع خمتلف زمالء العمل وال�ضركاء 
عملية  تقليل  يف  ي�ضاعد  ل  بالتاأكيد  وه��ذا  التجاريني، 
ا�ضتطالع  وج��د  حيث  ل��ه��ا،  تتعر�ض  ال��ت��ي  الإره����اق 
للمحرتفني العاملني اأن ما يقرب من ن�ضف امل�ضتطلعني 
�ضعروا اأن قن�ات الت�ضال املتعددة جعلتهم ي�ضعرون 

باأنهم اأقل اإنتاجية وتفقدهم الرتكيز اأي�ضاً.

 3- ا�ضبط املهام الإ�ضافية
حاول تعيني حدود مع زمالئك يف العمل، فاإذا مل يكن 
امل��ض�ع املطل�ب منك ح�ضا�ضاً جدًا ول ميكن تاأجيله، 
اطلب منهم اإر�ضال ر�ضالة اإليك بالربيد الإلكرتوين ح�ل 
اإخبار  من  تخف  ل  ذلك  اإىل  لحقاً.  بحلها  وقم  امل�ضكلة 
رئي�ضك يف العمل عندما تتداخل هذه املهام الإ�ضافية مع 

م�ض�ؤوليات وظيفتك الفعلية.

لتجنب االإرهاق يف العمل.. اإليك هذه الن�شائح

الأطفال  من   %53 اأن  ا�ضتق�ضائية  درا���ض��ة  ك�ضفت 
ما  بح�ضب  �ضن�ات،  �ضبع  بعمر  حمم�ًل  هاتفاً  ميتلك�ن 
الدرا�ضة  �ضملت  ميل" الربيطانية.  "ديلي  �ضحيفة  ن�ضرته 
و16   5 بني  اأعمارهم  ت��رتاوح  الذين  الأطفال،  من   2167
بح�ضب  لآخ��ر  بلد  من  يختلف  كنم�ذج  بريطانيا  يف  عاماً 
اأنه بحل�ل عمر  اأي�ضا  الدرا�ضة  ع�امل متعددة، ور�ضدت 
جهازهم  اأطفال   10 كل  من  ت�ضعة  لدى  يك�ن  عاًما،   11

اخلا�ض.
على م�ضت�ى العامل

كما اأو�ضحت الدرا�ضة اأي�ضا اأن ملكية الهاتف املحم�ل 
منت�ضرة  تقريبا،  العامل  م�ضت�ى  على  حاليا  اأ�ضبحت 
مبجرد اأن يلتحق الأطفال باملدار�ض الثان�ية، وفقا لنتائج 

املعنية  وايز"،  "ت�ضايلد  م�ؤ�ض�ضة  اأجرتها  التي  الدرا�ضة، 
بج�دة حياة الأطفال.

خطر داهم
وحذرت الدرا�ضة من خطر داهم وه� اأن ن�ضبة كبرية 
من بني الأطفال الذين ميتلك�ن ه�اتف حمم�لة ي�ضع�نها 
على اأ�ضرتهم عند الن�م، واأن ما يقرب من طفلني من اأ�ضل 
خم�ضة، مبا يعادل 39%، يق�ل�ن اإنهم ل ي�ضتطيع�ن العي�ض 
بدون ه�اتفهم. ونبه الباحث�ن اإىل اأن نتائج الدرا�ضة تظهر 

مدى قدرة اله�اتف على "ال�ضيطرة على حياة الأطفال".

ت�تر وقلق
واأفادت نتائج الدرا�ضة اأن اأكرث من 70% من الأطفال، 

اأي�ًضا بالإنرتنت. وب�ضكل  الذين ميتلك�ن ه�اتف يت�ضل�ن 
�ضاعات و20  نح� ثالث  املت��ضط  الأطفال يف  يق�ضي  عام، 
دقيقة كل ي�م يف املرا�ضلة واألعاب ومتابعة مقاطع فيدي� 

على م�قع "ي�تي�ب".
حمت�ى اإعالمي ي�اكب التط�ر

ت�ضايلد  يف  الأب��ح��اث  مدير  ليغيت،  �ضامي�ن  واأ���ض��ار 
لل��ض�ل  اأكرب  باإمكانية  ال�ضغار  الأطفال  "يتمتع  واي��ز: 
اإىل اله�اتف املحم�لة وي�ضتخدم�نها لفرتات زمنية اأط�ل 
الي�مي  ال�ضتخدام  مت��ضط  ارتفع  حيث  عام،  بعد  عاما 
�ضن�ات  اأعمارهم بني 7 و10  الذين ترتاوح  الأطفال،  بني 
ملدة �ضاعة تقريًبا ي�مًيا. ومع وج�د عدد اأكرب من الأطفال 
ومن  متكرر،  ب�ضكل  وي�ضتخدم�نها  ه�اتف،  لديهم  الذين 

املحتمل اأن يك�ن�ا مت�ضلني بالإنرتنت، لذا فاإنه من املت�قع 
الذي  املحت�ى  م��دة  تغيري  اإىل  الظاهرة  تلك  ت���ؤدي  اأن 

ي�ضاهده الأطفال".
 واأو�ضح ليغيت: "اإن نتائج الدرا�ضة ت�ؤ�ضر اإىل ظه�ر 
من  واإن��ه  التلفزي�نية  وامل���اد  للمحت�ى  جديدة  حقبة 
اإعالمي  اإنتاج حمت�ى  اإىل  الظاهرة  تلك  ت�ؤدي  اأن  املحتمل 
ق�ضري اأو اأق�ضر كثريا لينا�ضب اأ�ضاليب العر�ض اجلديدة."

 ي�تي�ب الأكرث �ضعبية
مهيمناً،  مازال  "ي�تي�ب"  م�قع  اأن  الدرا�ضة  ك�ضفت 
نح�  املت��ضط  يف  يق�ض�ن  اإن��ه��م  الأط��ف��ال  ي��ق���ل  حيث 
�ضاعتني ون�ضف ال�ضاعة ي�ميا يف متابعة م�اد على م�قع 

"ي�تي�ب".

العلم يحذر من خماطر ا�شتخدام االأطفال للهواتف

هذه خماطر واأ�شباب ارتفاع �شغط الدم.. وطرق الوقاية والعالج
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*عمان 
جمل�س  لرئي�س  الأول  ال��ن��ائ��ب  دع��ا 
برملانات  اخلاليلة،  اأحمد  الدكتور  النواب 
البحر الأبي�س املتو�ضط، اإىل ال�ضغط على 
حا�ضم  موقف  لتخاذ  بلدانها  حكومات 
الإ�ضرائيلية  والعتداءات  اجلرائم  جتاه 

املتكررة يف الأرا�ضي الفل�ضطينية.
حتريك  باجتاه  الدفع  �ضرورة  واأك��د 
املفاو�ضات  وا�ضتئناف  ال�ضلمية  العملية 
و���ض��وًل حل��ل ال�����ض��راع ع��ل��ى اأ���ض��ا���س حل 

الدولتني.
خ��الل  ل��ه  كلمة  يف  اخل��الي��ل��ة  وق���ال 
باأعمال  برملاين  وفد  را�س  على  م�ضاركته 
للبحر  الرملانية  للجمعية  ال�17  ال��دورة 
الأب��ي�����س امل��ت��و���ض��ط امل��ن��ع��ق��دة ح��ال��ي��ًا يف 
العامل  اإن  ال��رب��اط،  املغربية  العا�ضمة 
اإح��ق��اق  اإىل  ينحاز  ب���اأن  مطالب  اأج��م��ع 

الفل�ضطيني  ال�ضعب  الُظلم عن  احلق، ورفع 
هذا  يومنا  حتى  ي��زال  ما  ال��ذي  ال�ضقيق، 
التنكيل  ���ض��ن��وف  ���ض��ت��ى  ب��ح��ق��ه  مُي���ار����س 

والدمار.
واأ�ضاف “نحن يف الأردن، بقيادة جاللة 
عن  ندافع  �ضنبقى  الثاين،  اهلل  عبد  امللك 
يف  حقه  ينال  اأن  اإىل  الفل�ضطيني،  ال�ضعب 
اإقامة دولته املُ�ضتقلة على ترابه الوطني، 
دور  موؤكدا  ال�ضريف”،  القد�س  وعا�ضمتها 
ورعاية  حماية  يف  الها�ضمية  الو�ضاية 

املُقد�ضات الإ�ضالمية وامل�ضيحية يف القد�س.
ق�ضايا  ع��ن  احل��دي��ث  “عند  وت���اب���ع، 
ال��ه��ج��رة، والأم����ن والإره�����اب، واجل��رمي��ة 
والتطورات  بالب�ضر،  والجت���ار  املُنظمة، 
املنطقة،  يف  والأم��ن��ي��ة  اجليو�ضيا�ضية 
والأم��ن  والق��ت�����ض��ادي��ة،  املالية  والأزم����ة 
اأمام  اأنف�ضنا  جند  البيئة،  وحماية  املائي، 
خالل  من  اإل  جتاوزه  مُيكن  ل  �ضعب،  واقع 
الق�ضايا،  تلك  لطبيعة  دقيق  ت�ضخي�س 
تعريفها  واإع��ادة  اأ�ضبابها،  على  والوقوف 

ب�ضكل اأعمق واأ�ضمل«.

وحول ملف حماربة التطرف والإرهاب، 
طليعة  يف  ك��ان  الأردن  اأن  اخلاليلة،  اأك��د 
ورغم  والإره��اب،  للتطرف  املُحاربة  الدول 
التوتر  ُيحيطه  اإقليم  و�ضط  يف  يقع  اأن��ه 
منوذجا  بقي  اأن��ه  اإل  ال���ض��ت��ق��رار،  وع��دم 
بقيم  املوؤمنة  امل�ضتقرة،  الآم��ن��ة  للدولة 

الدميقراطية، وحقوق الإن�ضان.
وي�����ض��م ال���وف���د ال��ن��ي��اب��ي ب��الإ���ض��اف��ة 
ورم��زي  رب��اع  رائ��د  ال��ن��واب  اخلاليلة،  اإىل 
الزواهرة  ورهق  العدوان  وفادي  العجارمة 

وهايل عيا�س و�ضامل العمري.

اخلاليلة يدعو لتخاذ موقف حا�شم جتاه 
جرائم اإ�شرائيل املتكررة يف فل�شطني *رام اهلل 

اعتقلت قوات الحتالل الإ�ضرائيلي، اخلمي�س، 15 فل�ضطينيا 
مبناطق  وا�ضعة  واعتقالت  واقتحامات  مداهمات  حملة  خالل 

خمتلفة يف ال�ضفة الغربية والقد�س.
من  جمموعة  ت�ضدي  خ��الل  م�ضلحة  ا�ضتباكات  واندلعت 

ال�ضبان لالقتحامات يف بلدة جبع ق�ضاء جنني.
اإن قوات الحتالل اعتقلت  الفل�ضطيني،  الأ�ضري  نادي  وقال 
15 فل�ضطينيا، وجرى حتويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية، 
امل�ضتوطنني  �ضد  �ضعبية  مقاومة  اأعمال  يف  امل�ضاركة  بحجة 

وقوات الحتالل.
يف  املنازل  ع�ضرات  اقتحمت  الحتالل  قوات  اأن  اإىل  واأ�ضار 
مبحتوياتها  العبث  مت  حيث  الغربية،  بال�ضفة  خمتلفة  مناطق 

واإخ�ضاع قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم ل�ضاعات.
بلدة  يف  منزل  الحتالل  قوات  هدمت  اخلليل،  مدينة  ويف 

اإذنا غرب املدينة.
منزله  هدمت  الح��ت��الل،  ق��وات  اإن  امل��ن��زل،  �ضاحب  وق��ال 

مبنطقة جورة �ضامل يف بلدة اإذنا، وياأوي ثمانية اأفراد.
واأ�ضاف اأن �ضلطات الحتالل كانت قد �ضلمته اإخطارا بهدم 
وقف  الحتالل  حماكم  عر  وح��اول  �ضهرين،  نحو  قبل  منزله 
عملية الهدم، ودفع اآلف ال�ضواقل يف املحاكم لإلغاء قرار الهدم، 

اإل اأن ذلك مل ينجح.
وقال رئي�س بلدية اإذنا جابر طميزي، اإن الحتالل كان قد 

اأخطر بهدم 350 منزل ومن�ضاأة �ضناعية وزراعية يف البلدة.
واأ�ضار اإىل اأن الحتالل �ضعد من عمليات الهدم، والإخطارات 
الف�ضل  اأرا�ضيها جدار  يقام على  التي  البلدة،  البناء، يف  بوقف 

العن�ضري.

*غزة 
ع�ضرات  اخلمي�س،  الإ�ضرائيلي،  الحتالل  ق��وات  توغلت 
خانيون�س  يف  خزاعة  بلدة  �ضرقي  املواطنني  اأرا�ضي  يف  الأمتار 

جنوب قطاع غزة.
املعززة  الح��ت��الل  ق��وات  اإن  فل�ضطينية،  م�ضادر  وق��ال��ت 

بالآليات واجلرافات الع�ضكرية قامت باأعمال جتريف.
ر�ضا�ضاتها  نريان  الحتالل،  زوارق  فتحت  اأخ��رى،  جهة  من 
�ضمال وجنوب قطاع غزة دون  ال�ضيادين يف بحر  �ضوب قوارب 

الإبالغ عن وقوع اإ�ضابات.

*عمان 
بحث وزراء خارجية جمموعة الع�ضرين خالل اجتماع لهم 
باأمن  املتعلقة  امل�ضائل  اخلمي�س،  نيودلهي  الهندية  العا�ضمة  يف 
على  الدولية  ال�ضراعات  وتاأثري  والأ�ضمدة،  والطاقة  الغذاء 

�ضال�ضل الإمداد.
واأ�ضاروا اىل اأن التحديات القت�ضادية التي يواجهها العامل 

الجتماع«. خالل  الواجب  بالرتكيز  “�ضتحظى 
اجتماع  من  اأيام  بعد  ياأتي  الذي  نيودلهي،  اجتماع  ويح�ضر 
الأع�ضاء  للدول  املركزية  البنوك  وحمافظي  مالية  ل���وزراء 
خارجية  وزراء  برئا�ضة  وفود  بينهم  من  وفدا،   40 باملجموعة، 

الوليات املتحدة و رو�ضيا وال�ضني.
رئي�س  دع��ا  “نيودلهي”،  الهندية  الأن��ب��اء  لوكالة  ووفقا 
الوزراء الهندي ناريندرا مودي، خالل افتتاحه اأعمال الجتماع 
م�ضرتكة  قوا�ضم  اإىل  التو�ضل  اإىل  املجموعة  خارجية  وزراء 

ب�ضاأن الق�ضايا العاملية.

*واشنطن 
يناق�س موؤمتر “حميطنا” ال�ضنوي يف بنما، اخلمي�س، تو�ضيع 

املناطق البحرية املحمية والتهديدات املتعددة التي تواجهها.
من  مندوب   600 نحو  �ضيبحث  ديلي”،  “وا�ضنطن  وبح�ضب 
يومني،  مدى  على  حكومية  غري  ومنظمات  و�ضركات  حكومات 
التلوث  من  واحل��د  املحمية،  البحرية  املناطق  تو�ضيع  �ضبل 
التعدين  القانوين، وتنظيم  ال�ضيد غري  البال�ضتيكي، ومكافحة 

حتت املياه.
و�ضمان  املحمية  البحرية  املناطق  املوؤمتر،  �ضيناق�س  كما 
املهددة. احليوية  املائية  املوارد  هذه  اأزرق” وحماية  “اقت�ضاد 

الأوروب���ي  الحت���اد  ممثلو  دع��ا  امل��وؤمت��ر،  قبل  اجتماع  ويف 
والوليات املتحدة واأمريكا الالتينية وجزر املحيط الهادئ، اإىل 
توقيع معاهدة اأعايل البحار التي كانت قيد املناق�ضة يف الأمم 

املتحدة منذ اأكرث من 15 عاما، يف اأقرب وقت ممكن.

*القدس املحتلة 
اخلمي�س،  اليهود،  املتطرفني  امل�ضتوطنني  ع�ضرات  اقتحم 
ال�ضريف  القد�ضي  احل��رم   - املبارك  الأق�ضى  امل�ضجد  باحات 

مبدينة القد�س املحتلة.
اإن  بيان،  يف  بالقد�س،  الإ�ضالمية  الأوق��اف  دائ��رة  وقالت 
من  م�ضددة  بحرا�ضة  املغاربة  باب  جهة  من  نفذت  القتحامات 
بال�ضالح،  املدججة  اخلا�ضة  الإ�ضرائيلي  الح��ت��الل  �ضرطة 
�ضكل  على  الأق�ضى  اقتحموا  امل�ضتوطنني  ع�ضرات  اأن  مو�ضحة 
طقو�ضا  واأدوا  م�ضبوهة  ج��ولت  ونفذوا  متتالية،  جمموعات 
تلمودية ا�ضتفزازية يف باحاته و�ضط حالة من الغ�ضب والغليان 

�ضادت يف املكان.
ويقتحم امل�ضتوطنون باحات امل�ضجد الأق�ضى املبارك، يوميا 
ما عدا اجلمعة وال�ضبت، على فرتات �ضباحية وم�ضائية حماولة 

فر�س التق�ضيم الزماين واملكاين فيه.

*واشنطن 
التقى وزير اخلارجية الأمريكي اأنتوين بلينكن لفرتة وجيزة 
يف نيودلهي اخلمي�س وزير اخلارجية الرو�ضي �ضريغي لفروف يف 
اأول لقاء من نوعه منذ بدء احلرب يف اأوكرانيا قبل عام، على ما 

اأفاد م�ضوؤول اأمريكي ف�ضل عدم ذكر ا�ضمه.
اأبلغ  “بلينكن  اأن  امل�ضوؤول  هذا  ونقلت “وا�ضنطن بو�ضت” عن 
لفروف على هام�س اجتماعات جمموعة الع�ضرين املنعقدة يف 
وال�ضغط  اأوكرانيا،  بدعم  املتحدة  الوليات  “التزام  نيودلهي، 
على رو�ضيا للرتاجع عن قرارها بتعليق معاهدة �ضتارت النووية 
اجلديدة” داعيا اىل اإطالق �ضراح ال�ضجني الأمريكي بول ويالن 

املعتقل يف رو�ضيا .

*عمان 
قالت رئي�ضة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوين اإنها تعتقد 
اإن باإمكان الهند التو�ضط من اأجل ال�ضالم يف اأوكرانيا وذلك عقب 
ناريندرا  الهندي  ال��وزراء  رئي�س  مع  اأجرتها  ثنائية  حمادثات 

مودي يف نيودلهي اليوم اخلمي�س.
اأ�ضارت  الإيطالية،  )اأن�ضا(  وكالة  ميلوين،بح�ضب  واأ�ضافت 
رئي�ضة  ب�ضفتها  الهند،  اأن  يف  الأمل  نت�ضارك  “اأننا  اىل  ميلوين 
الطريق  ت�ضهيل  يف  دور  لها  يكون  اأن  ميكن  الع�ضرين،  ملجموعة 

نحو اإنهاء الأعمال العدائية واإحالل �ضالم عادل يف اأوكرانيا«.

*تونس 
اأقر جمل�س وزراء الداخلية العرب، الأربعاء يف ختام دورته 
لتنفيذ  جديدة  خطة  تون�س،  بالعا�ضمة  املنعقدة  الأرب��ع��ني 

ال�ضرتاتيجية العربية ملكافحة الإرهاب.
العربية  امل��م��ل��ك��ة  م��ن  ب���اق���رتاح  اأي�����ض��ا  امل��ج��ل�����س  واأق����ر 
من  للحد  امل��خ��درات  ملكافحة  اآل��ي��ات��ه  تفعيل  ال�����ض��ع��ودي��ة، 
اإن�ضاء  ذلك  يف  مبا  العربي،  الوطن  على  الوخيمة  تداعياتها 
امل��خ��درات  ح��ول  للمعلومات  ال��ف��وري  للتبادل  عمل  ف��ري��ق 

العقلية. واملوؤثرات 
الإع��الم��ي  البيان  يف  ج��اء  م��ا  وف��ق  اأي�����ض��ًا،  املجل�س  وق��رر 
الإلكرتونية،  اجلرمية  مواجهة  يف  جهوده  تعزيز  اخلتامي، 
ومتتني  الأم��ن��ي،  العمل  يف  الإن�ضان  حقوق  اح��رتام  وتدعيم 
املجتمع  ومنظمات  الأم��ن  اأجهزة  بني  ال�ضاأن  هذا  يف  التعاون 

املدين املعنية.
وهياكله  اأنظمته  على  تعديالت  اإجراء  على  املجل�س  ووافق 
مبا يتنا�ضب مع التطورات احلا�ضلة يف جمال العمل، كما اعتمد 
للعلوم  العربية  نايف  جامعة  باأعمال  اخلا�س  التقرير  املجل�س 

الأمنية بني دورتي املجل�س ال� 39 وال� 40 .
للمجل�س  العامة  الأمانة  بني  القائم  التعاون  املجل�س  وث�من 
وعدد من موؤ�ض�ضات العمل العربي امل�ضرتك واملنظمات الإقليمية 
الأه��داف  حتقيق  �ضاأنه  من  ملا  تعزيزه  اأهمية  واأك��د  والدولية، 

امل�ضرتكة.
تطرقوا  كلمات  العرب  الداخلية  وزراء  من  ع��دد  واألقى 
العربية،  املنطقة  تواجه  التي  الأمنية  التهديدات  اإىل  فيها 
املعلومات،  تقنية  وجرائم  واملخدرات  الإره��اب  مقدمتها  ويف 
عر  املنظمة  اجلرمية  اأمناط  و�ضائر  ال�ضرعية  غري  والهجرة 
تعزيز  على  العمل  موا�ضلة  على  احلر�س  موؤكدين  الوطنية، 
وحتقيق  امل�ضرتك،  العربي  الأم��ن��ي  العمل  م�ضرية  وتطوير 
ل�ضعوبنا  وال�ضتقرار  الأمن  فيه توفري  ملا  املزيد من الجنازات 

العربية كافة.

*باكو 
بها  افتتح  كلمة  يف  علييف  اإلهام  الذربيجاين  الرئي�س  دعا 
املعنية  النحياز  ع��دم  حركة  ات�ضال  جمموعة  قمة  اأع��م��ال 
مبكافحة كورونا يف باكو اليوم اخلمي�س اإىل تو�ضيع نطاق عدد 
الدول الدائمة الع�ضوية يف جمل�س الأمن الدويل التابع ملنظمة 
فيه  ممثلة  تكون  اأن  كثرية  دول  ت�ضتطيع  لكي  املتحدة  الأمم 

اإن�ضافا للعدالة والتوزيع اجلغرايف.
الأمم  منظومة  يف  الإ�ضالحات  اأن  علييف  الرئي�س  واعتر 
املتحدة من الق�ضايا املهمة الأخرى التي نوق�ضت يف العامل منذ 
ول  باملا�ضي  يذكرنا  الدويل  الأمن  جمل�س  لأن  عديدة،  �ضنوات 

يعك�س الواقع احلايل.
على  �ضمت  دقيقة  بالوقوف  اليوم  اعمالها  القمة  وب��دات 

�ضحايا الزلزال الذي وقع يف تركيا و�ضوريا.
عن  ال��دف��اع  ك��ان  هدفنا  اإن  الأذرب��ي��ج��اين  الرئي�س  وق��ال 
مبا�ضرة،  كورونا  وب��اء  بداية  بعد  ال��دويل  والقانون  العدالة 
اجلهود  لتعبئة  امل��ب��ادرة  زم��ام  النحياز  ع��دم  حركة  واخ��ذت 

العاملية ملواجهة الوباء.
واأو�ضح ان النظام العاملي اجلديد يف طور اإعادة ت�ضكيل، فيما 
ي�ضهد العامل الن اأخطر مواجهة بني ال�ضرق والغرب منذ نهاية 
العامل،  من  املتبقي  اجل��زء  على  تداعيات  مع  ال��ب��اردة،  احل��رب 
اأكرث  دورا  تلعب  اأن  يجب  النحياز  عدم  حركة  اأن  اإىل  م�ضريا 
و�ضوحا وفعالية يف ال�ضاحة الدولية وامل�ضاركة يف اإعادة ت�ضكيل 

النظام العاملي اجلديد.
كما دعا الرئي�س علييف اإىل ت�ضافر جهود الدول الأع�ضاء 
يف احلركة يف هذه الفرتة احلرجة من اجل التعايف من تداعيات 
امل�ضتوى  رفيع  فريق  اإن�ضاء  ال�ضدد  هذا  يف  مقرتحا  اجلائحة، 
تداعيات  من  للتعايف  راقية  مبادرة  لدعم  املتحدة  لالأمم  يتبع 

اجلائحة.
جائحة  اآث��ار  دول��ة،   70 فيها  ت�ضارك  التي  القمة  وتناق�س 
تداعياتها،  على  للتغلب  التكنولوجيا  ا�ضتغالل  واأهمية  كورونا 
من  مواطنيها  حلماية  احلكومات  تتخذها  التي  والإج���راءات 

الوباء وتاثريه على القت�ضادات الوطنية.
وتو�ضيع  الأط��راف،  متعدد  احلوار  تطور  القمة  تناق�س  كما 
ال��ت��ع��اون وال��ت��ح��دي��ات وال��ت��ه��دي��دات امل��ت��زاي��دة ع��ل��ى الأم���ن 

وال�ضتقرار الدوليني.

الحتالل يعتقل 15 فل�شطينيا
 بال�شفة الغربية والقد�س 

الحتالل يتوغل جنوب قطاع غزة

وزراء خارجية جمموعة الع�شرين 
يبحثون حتديات الغذاء والطاقة

موؤمتر يف بنما لوقف خماطر 
وتهديدات املناطق البحرية املحمية

ع�شرات امل�شتوطنني املتطرفني 
يقتحمون امل�شجد الأق�شى

بلينكن يلتقي لفروف يف نيودلهي

رئي�شة الوزراء الإيطالية: الهند ميكنها 
التو�شط لإحالل ال�شالم يف اأوكرانيا

وزراء الداخلية العرب يقرون 
خطة جديدة ملكافحة الإرهاب 

قمة عدم النحياز تناق�س 
جهود التعايف من جائحة كورونا

*باكو 
يف  الثقايف  علييف  حيدر  مركز  ميثل 
اإح��دى   ، ب��اك��و  الأذرب��ي��ج��ان��ي��ة  العا�ضمة 
ت�ضميمه  يف  اأبدعت  التي  الفنية  التحف 

م�ضممة عراقية.
للدولة  ح�ضارية  �ضورة  املركز  ويعك�س 
اأذربيجان  رئي�س  ا�ضم  يحمل  اأن��ه  �ضيما  ل 

ال�ضابق حيدر علييف.
متميز  معقد  بت�ضميم  املركز   ويتمتع 
من  مم��ت��دة  اأم����واج  �ضكل  على  بان�ضيابه 

الأر�س نحو ال�ضماء.
�ضممته  ال��ذي  امل��رك��ز  ت�ضمية  وت��ع��ود 

امل�ضممة العاملية العراقية زها حديد، اإىل 
للدولة،  ال�ضابق  الرئي�س  علييف،  حيدر 
حيدر  الرئي�س  حياة  ي��وؤرخ  متحفًا  وي�ضم 
امل��ع��ار���س  م��ن  جم��م��وع��ة  وي�����ض��م  علييف، 
اأذربيجان  اأب���راج  معر�س  منها  املختلفة، 
املراحل  على  ال��دول��ة  ت��اري��خ  ميثل  ال��ذي 
ومعر�س  وثقافتها،  املختلفة  التاريخية 
معر�س  و  القدمية،  الكال�ضيكية  ال�ضيارات 
جمموعة  يتناول  ومعر�س  خمتلفة  بحار 
ملجموعة  املتميزة  الفنية  ال��ل��وح��ات  م��ن 
وا�ضعة من الفنانني امل�ضاهري وغريها الكثري 

مما ل ميكنك تفويته

عام  امل��رك��ز  افتتاح  مت  اأن��ه  اإىل  ي�ضار 
التي  والبناء  الت�ضييد  اأعمال  بعد   2013
عليه  ونالت  �ضنوات  �ضبع  حوايل  ا�ضتمرت 

امل�ضممة حديد جائزة اأف�ضل ت�ضميم.
حوايل  ل�لمركز  الكلية  امل�ضاحة  وتبلغ 
موقف  على  ويحتوي  مربع  مرت  األ��ف   100
طوابق،  اأربعة  من  مكون  لل�ضيارات  �ضخم 
بالإ�ضافة اإىل اإ�ضرافه على مناطق طبيعية 
اليوم  ا�ضت�ضافت  اأذربيجان  وكانت  مميزة. 
ات�ضال  جمموعة  قمة  املركز  جنبات  يف 
مبكافحة  املعنية  الن��ح��ي��از  ع��دم  حركة 
كورونا مب�ضاركة 70 دولة من بينها الأردن.

*رام اهلل 
وا�ضل الأ�ضرى الفل�ضطينيون يف �ضجون 
ولليوم  اخلمي�س،  الإ�ضرائيلي  الح��ت��الل 
�ضد  الع�ضيان  التوايل،  على  ع�ضر  ال�ضابع 
الإ�ضرائيلي  القومي  الأمن  وزير  اإج��راءات 

املتطرف اإيتمار بن غفري.
واملحررين  الأ�ضرى  �ضوؤون  هيئة  وقالت 
ونادي الأ�ضري الفل�ضطيني يف بيان م�ضرتك، 
وتت�ضع  تتوا�ضل  الع�ضيان  خ��ط��وات  اإن 
متهيدا لالإعالن عن الإ�ضراب عن الطعام يف 

الأول من رم�ضان.
وبح�ضب البيان، �ضمل الرنامج الن�ضايل 
)الع�ضيان( على مدار 17 يوما: عرقلة ما 
ال�ضبابيك(،  )دق  الأمني  بالفح�س  ي�ضمى 
يف  والعت�ضام  الطعام،  وج��ب��ات  واإرج���اع 
الأق�ضام  اإىل  الدخول  وتاأخري  ال�ضاحات، 
اجلمعة،  �ضالة  وبعد  )الفورة(  انتهاء  بعد 
وارت�����داء ال��ل��ب��ا���س ال��ب��ن��ي )ال�����ض��اب��ا���س(، 
الليلي-  )الإرب����اك  و  الأق�����ض��ام،  واإغ���الق 
وعقد  الأب����واب(،  على  وال��ط��رق  التكبري 
ب��اإج��راء  ي�ضمى  م��ا  خ��الل  تعبئة  جل�ضات 
)البو�ضطات-  اإىل  اخلروج  وتاأخري  العدد، 
اأو  املحاكم  اإىل  ال�ضجون  من  الأ�ضرى  نقل 

اإىل �ضجون اأخرى(.
من  جم��م��وع��ة  ه��ن��اك  اأن  اإىل  ول��ف��ت 

املرحلة  خالل  �ضُتنفذ  الأخ��رى  اخلطوات 
التي  والتطورات  للمعطيات  وفًقا  املقبلة، 

جتري داخل ال�ضجون.
�ضّعدت  الحتالل  �ضجون  اإدارة  وكانت 
�ضجن  يف  الأ���ض��رى  بحّق  هجمتها  من  اأم�س 
)ال��ن��ق��ب(، ال����ذي ن���ّف���ذوا ف��ي��ه خ��ط��وات 
الإجراءات  من  جلملة  راف�ضة  احتجاجية 
نيتها  ع��ن  ال�����ض��ج��ن  اإدارة  اأع��ل��ن��ت  ال��ت��ي 
اإج��راءات  �ضمن  تندرج  والتي  بتطبيقها، 
عمليات  اأم�س  الأ�ضرى  وواجه  غفري(،  )بن 
)النقب(،  �ضجن  يف  متتالية  وقمع  اقتحام 
تركزت يف ق�ضمي )6 و28(، وما تزال حالة 

من التوتر ت�ضود اأق�ضام الأ�ضرى.
ُفر�ضت  التي  الإج��راءات  اأن  اإىل  ي�ضار 
الهجمة  اإط����ار  يف  اأخ����ريا  الأ����ض���رى  ع��ل��ى 
امل��ن��ظ��م��ة ال��ت��ي ي��ق��وده��ا امل��ت��ط��رف )ب��ن 
�ضوؤون  هيئة  ن�ضرته  ما  ح�ضب  “غفري”، 
هي:  الأ���ض��ري،  ون��ادي  واملحررين  الأ���ض��رى 
ي�ضتخدمها  ال��ت��ي  امل��ي��اه  بكمية  التحكم 
بحيث  ال�ضتحمام  مدة  وتقلي�س  الأ�ضرى، 
�ضاعة  يف  بال�ضتحمام  ل��الأ���ض��رى  ُي�ضمح 
حمددة، كما مت و�ضع اأقفال على احلمامات 
املخ�ض�ضة لال�ضتحمام يف الأق�ضام اجلديدة 

يف �ضجن )نفحة(.
تزويد  ال�ضجون  اإج���راءات  وت�ضمنت 

ال�ضجون  بع�س  ويف  رديء،  بخبز  الأ�ضرى 
�ضاعفت  كما  جممد،  بخبز  الأ�ضرى  زودت 
بحق  والتفتي�س  الق��ت��ح��ام  عمليات  م��ن 
م�ضتخدمة  اأخ���ريا،  والأ���ض��ريات  الأ���ض��رى 
البولي�ضية  وال��ك��الب  ال�ضوتية  القنابل 
خالل عمليات القمع والقتحامات، يف وقت 
على  التمهيدية  بالقراءة  امل�ضادقة  متت 
العالج  من  الأ�ضرى  حرمان  قانون  م�ضروع 
اجلراحية،  العمليات  بع�س  اإج���راء  وم��ن 
التمهيدية  بالقراءة  الكني�ضت  وم�ضادقة 
ع��ل��ى م�����ض��روع ق���ان���ون ي��ق�����ض��ي ب���اإع���دام 
�ضد  مقاومة  عمليات  نّفذوا  الذين  الأ�ضرى 
عمليات  م�ضاعفة  ت�ضمنت  كما  الحتالل. 
و�ضحب  الأ���ض��رى،  بحّق  الن��ف��رادي  العزل 
الذين  املوقوفني  اأق�ضام  من  التلفزيونات 
)امل��ع��ب��ار(،  ت�ضمى  م��ا  اأق�����ض��ام  يف  يقبعون 
احلركة  ق��ي��ادات  نقل  عمليات  وت�ضعيد 
خا�ّس،  ب�ضكل  امل��وؤب��دات  واأ�ضرى  الأ���ض��رية، 
باإغالق  املركزية  ال�ّضجون  بع�س  وتهديد 
كما  وال�ضبت  اجلمعة  يومي  العامة  املرافق 
جرى يف �ضجن )النقب(، وفر�س ت�ضييقات 

على اإدخال املالب�س.
وبلغ عدد الأ�ضرى يف �ضجون الحتالل 
 4780 املا�ضي  الثاين  كانون  نهاية  حتى 

اأ�ضريا، منهم 29 اأ�ضرية، و160 طفال.

مركز حيدر علييف الثقايف...حتفة فنية 
يعك�س ال�شورة احل�شارية الأذرية

الأ�شرى الفل�شطينيون 
يوا�شلون الع�شيان لليوم 17 

العنوان :  عمان / شارع الملكه رانية )الصحافه سابقا(رئيس التحرير : عبداللطيف القرشي

رقم اإليداع لدى دائرة المكتبة الوطنيةهاتـــف : 5154001  فاكس : 5166065
)د/2021/6538(
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*وكاالت
اأع���رب ع���ارف احل���اج، لع��ب جبل 
عن  الأردين،  ال�ضريح  من  الوافد  املكر 
ن�ضور  م��ع  بالتتويج  البالغة  �ضعادته 

اجلبل بلقب دوري املحرتفني.
وان�ضم احلاج اإىل �ضفوف جبل املكر 
خالل النتقالت ال�ضتوية، رفقة زمالئه 
الأردين  املحرتفني  دوري  من  القادمني 
واأح��م��د  م�ضة  وحم��م��د  ال��ق��ن��ر  ���ض��ه��اب 

وا�ضحة،  ب�ضمة  لالعب  وكانت  اإليا�س. 
اجلناح  مركز  يف  الفريق  مع  تاألقه  عر 
التي  الرابحة  ال��ورق��ة  ومثل  الأمي���ن، 
خطوط  عي�ضى  �ضمري  امل��درب  بها  يك�ضر 

املناف�ضني بعد دخوله.
وق��ال احل��اج ال��ذي �ضجل 3 اأه��داف 
ترجي  �ضباك  يف  املكر  مع  )هاتريك(، 
لقناة  ت�����ض��ري��ح��ات  يف  ال��ن��ي�����س،  واد 
�ضعيد  اإنه  والريا�ضة،  لل�ضباب  فل�ضطني 

لأنها  الأه���داف،  بت�ضجيل  لي�س  للغاية 
ي�ضعد  اأن  ا�ضتطاع  لأن���ه  ب��ل  واج��ب��ه، 
اآلف اجلماهري التي ظلت تزحف خلف 
باأغلى  التتويج  اإىل  و���ض��وًل  ال��ف��ري��ق، 

الألقاب واأولها للجيل احلايل.
ف�ضل  ال��ف��ري��ق،  م��ع  م�ضتقبله  وع��ن 
اأم���ور  وت���رك  الآن،  الح��ت��ف��ال  احل���اج 
ال�ضتمرار من عدمه للم�ضتقبل، لكن رد 

باأنه �ضعيد بالعمل مع منظومة املكر.

*وكاالت
مملوك  الأرجنتني  يف  متجر  م�ضلحة،  جمموعة  هاجمت 
ر�ضالة  وتركت  مي�ضي،  ليونيل  زوجة  روك��وزو،  اأنتونيال  لعائلة 

لالعب تق�ضعر لها الأبدان.
ومت القب�س على واحد من رجلني على دراجة نارية، ظهر 
روزاريو  مدينة  يف  املبنى  اإىل  ي�ضعد  وهو  مراقبة  كامريا  على 
حاجز  على  متكرر  ب�ضكل  النار  ويطلق  مي�ضي،  راأ���س  م�ضقط 

معدين فوق النوافذ والباب الأمامي.
ملا  وفقا  املتجر،  على  نارية  اأع��رية   6 من  اأك��رث  اإط��الق  ومت 

نقلته �ضحيفة “ذا �ضن” عن و�ضائل اإعالم اأرجنتينية.
بخط  مكتوبة  ر�ضالة  تركا  الرجلني  اأن  التقرير،  واأ�ضاف 
اليد على كي�س من الفحم يف مكان احلادث تقول: “مي�ضي، نحن 

يف انتظارك. جافكني مهرب خمدرات، ولن يحميك«.
يذكر اأن بابلو جافكني هو رئي�س بلدية روزاريو احلايل.

املجرمني،  اأن  اإىل  ت�ضري  الر�ضالة  اأن  اأي�ضا  التقرير  وزعم 
رمبا يحاولن ابتزاز الالعب الفائز 7 مرات بالكرة الذهبية، 
مو�ضحا اأن املتجر ينتمي اإىل عائلة اأنتونيال ويديره اأحد اأبناء 

عمومتها.
ي�ضمى  روزاري��و  �ضواحي  يف  �ضخما  ق�ضرا  مي�ضي  وميتلك 

.2017 عام  اأنتونيال  من  تزوج  باأنه  علما  “القلعة”، 

املنتخب الوطني لل�شباب يفوز على طاجيك�شتان 

اليونايتد يزاحم اآر�شنال 
وت�شيل�شي على جوهرة الربميريليج

*وكاالت
جدد رئي�س نادي الرمثا خالد الزعبي، ثقة الإدارة باجلهاز الفني 
اأن  اأمله يف  اجلديد لفريق كرة القدم بقيادة و�ضيم البزور معربا عن 

ينجح اجلهاز يف قيادة الفريق للنتائج املرجوة.
مقر  يف  الأرب��ع��اء،  عقد  ال��ذي  ال�ضحفي  املوؤمتر  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
النادي مبدينة الرمثا والذي جرى فيه تقدمي اجلهاز الفني اجلديد 

واحلديث يف بع�س التفا�ضيل.
اأن  اإىل  لفتا  الكرة  باحتاد  الأندية  عالقة  اإىل  الزعبي  وتطرق 

الحتاد مل يتوا�ضل مع الأندية .
وال�ضركة  الكرة  احتاد  من  خم�ض�ضاته  يت�ضلم  مل  النادي  اأن  وبني 
رابطه لالأندية تخدمها  ان�ضاء  اإىل  اأ�ضهر، داعيا  الراعية منذ نحو 3 

وتعي م�ضاحلها.
 ، البزور  و�ضيم  باملدرب  كبريه  ثقتنا   : قال  اجلديد  امل��درب  وعن 

متوقعا حتقيق نتائج طيبة.
بدوره قال البزور اإن فريق الرمثا ميلك مواهب واعدة قادرة على 
التميز و انه �ضيعمل على ت�ضخري هذه املواهب خلدمة النادي بالتعاون 

مع الإدارة واجلماهري.

*وكاالت
حظي املنتخب الوطني لكرة ال�ضلة با�ضتقبال حافل يف مطار امللكة 
باإجناز  مكلال  الفلبني  من  عودتهم  بعد  الأرب��ع��اء،  اليوم  فجر  علياء 

التاأهل اإىل نهائيات كاأ�س العامل.
ويخ�ضع املنتخب الوطني للراحة، فيما يلتحق الالعبون باأنديتهم 
املحلية واخلارجية، ا�ضتعدادا للمناف�ضات املحلية، قبل ات�ضاح خطط 

املنتخب ا�ضتعدادا للمونديال.

*وكاالت
اأعلن الحتاد الأردين لكرة القدم، عن متديد فرتة ا�ضتقبال طلبات 
للح�ضول  اإلكرتونيًا،  والأكادمييات،  الثالثة  الدرجة  اأندية  ترخي�س 
على الرخ�ضة املحلية ملو�ضم 2024/2023 ،حتى ال�ضاعة الرابعة من 

ع�ضر اخلمي�س التا�ضع من ال�ضهر احلايل.
ذمم  عليها  يرتتب  التي  والأكادمييات  لالأندية  الحتاد  �ضمح  كما 
مالية لالحتاد، بتقدمي تعهد خطي قبل تاريخ 9 اآذار يت�ضمن اللتزام 
من   13 الثنني  ع�ضر  من  الرابعة  ال�ضاعة  قبل  الذمم  كامل  ب�ضداد 
�ضحب  عليه  يرتتب  بالتعهد  اللتزام  عدم  اأن  تاأكيد  مع  ذاته،  ال�ضهر 
للم�ضاركة يف  اأ�ضا�ضيا  الرخ�ضة متطلبا  الرخ�ضة. ويعد احل�ضول على 
بامل�ضاركة  فريق  لأي  ي�ضمح  ولن  اجلديد،  املو�ضم  وم�ضابقات  بطولت 

دون احل�ضول على الرتخي�س.

*وكاالت
مدريد  ل��ري��ال  ال�ضابق  الفني  امل��دي��ر  زي���دان،  ال��دي��ن  زي��ن  يبقى 

الإ�ضباين، مطمعا لعدد من الأندية التي ترغب يف التعاقد معه.
نادي ت�ضيل�ضي  اإدارة  اأن  “ديلي ميل” الريطانية  واأكدت �ضحيفة 
نظرا  بوتر،  جراهام  باملدرب،  الإطاحة  على  ا�ضتقرت  الإجنليزي، 

ل�ضوء نتائج الفريق.
الإجنليزي  ال��دوري  يف  ال���10  للمركز  اللندين  الفريق  وتراجع 
بتعرثه يف اآخر 5 جولت بهزميتني و3 تعادلت، كما خ�ضر اأمام بورو�ضيا 

دورمتوند الأملاين يف ذهاب دور ال�16 لدوري الأبطال.
واأ�ضافت اأن بوتر لن يكمل تعاقده مع البلوز، يف الوقت الذي ت�ضعى 

فيه اإدارة النادي للتعاقد مع ا�ضم كبري يف عامل التدريب.
ال�ضابق  الفني  املدير  اإنريكي  ولوي�س  زي��دان  اأن  اإىل  واأ���ض��ارت 
بوتر  جراهام  خلالفة  الرت�ضيحات  قائمة  يت�ضدران  اإ�ضبانيا،  ملنتخب 
والفرن�ضي، ل يرتبطان  الإ�ضباين  باأن  ت�ضيل�ضي. وختمت تقريرها  يف 

بتعاقد يف الوقت احلايل، ويبحثان عن حتد جديد.
 ،2021 �ضيف  يف  الإ�ضباين  مدريد  ريال  قيادة  عن  )زيزو(  ورحل 
اإ�ضبانيا بعد اخلروج من الدور الثاين  اإنريكي مع  بينما انتهت مغامرة 

لكاأ�س العامل 2022 يف قطر باخل�ضارة اأمام املغرب بركالت الرتجيح.

*وكاالت
اأثار مدرب روما جوزيه مورينيو، اجلدل جمددا، بعد اأيام من طرده 

يف املباراة اأمام كرميونيزي بالدوري الإيطايل.
�ضحفية  تقارير  عن  نقال  �ضن”،  “ذا  �ضحيفة  ذكرته  ملا  ووفقا 
روما  ديربي  خ��الل  اأخ��رى  م�ضاكل  يف  ت�ضبب  مورينيو  اأن  اإيطالية، 
للنا�ضئني، حيث �ضوهد مع زمالءه املدربني وبع�س لعبي الفريق الأول، 

وهو يتابع اللقاء من املدرجات.
وتزعم التقارير، اأن مورينيو اأطلق �ضيحات ال�ضتهجان على لعب 
الالعب  تنفيذ  قبل  املدرجات،  من  ميلو،  األك�ضاندرو  النا�ضئ  لت�ضيو 
لركلة جزاء. واأ�ضافت التقارير، اأن مورينيو دعا لعبي روما لدعاء 
ال�ضقوط، والتظاهر باأنهم م�ضابون، يف حماولة لإ�ضاعة الوقت بينما 

كانوا يتقدمون )2-1( يف املراحل النهائية من اللقاء.
ومت اتهام مورينيو وزمالئه من قبل التقارير ال�ضحفية الإيطالية، 

الريا�ضية«. والروح  الحرتام  خطوط  مع  يتعار�س  موقف  “باتخاذ 
واجه  فيما  مورينيو،  �ضلوك  من  غا�ضب  لت�ضيو  اأن  اإىل  واأ�ضارت 
املدرب توبيا اأ�ضوما، مدرب ت�ضيل�ضي ومان�ض�ضرت يونايتد ال�ضابق ليقول 
له: “ل يا �ضيد، هذا مل ينته بعد«. بعد ذلك، وقف مورينيو للتقاط 

ال�ضور يف غرفة املالب�س مع جنوم روما ال�ضاعدين.

*وكاالت
الكروي،  ال�ضبات  توا�ضل  من  املحلية،  القدم  ك��رة  لعبو  يعاين 
نتيجة تاأخر انطالق املناف�ضات املحلية، الأمر الذي دفعهم للبحث عن 
بدائل لغياب التدريبات اجلماعية، ليجدوا �ضالتهم يف مراكز اللياقة 

البدنية املنت�ضرة يف جميع حمافظات اململكة.
متتد  م�ضبوق،  غري  �ضبات  ف��رتة  حاليا  الأردن��ي��ة  الكرة  وتعي�س 
حلوايل 7 اأ�ضهر، ب�ضبب قرار احتاد كرة القدم بتغيري انطالق اأجندة 
املو�ضم الكروي، لتتالءم مع م�ضابقات الدول املجاورة، مبا يخدم الكرة 

الأردنية.
و�ضاهم هذا ال�ضبات وغياب تدريبات الأندية، يف توجه عدد كبري 
تدريبية  لرامج  للخ�ضوع  البدنية،  اللياقة  مراكز  اإىل  الالعبني  من 
ت�ضاعدهم على احلفاظ ن�ضبيا على جاهزيتهم البدنية حلني انطالق 

التدريبات.
من  خا�ضة  النظري،  منقطع  اإقبال  حاليا،  اللياقة  مراكز  وت�ضهد 
يف  اأمال  معينة،  تدريبية  برامج  النتظام  خالل  من  الأندية  لعبي 

العودة اإىل التدريبات اجلماعية قريبا.
وقال الالعب عبداهلل ذيب، الذي �ضبق واأن لعب يف ناديي الوحدات 
املحلي  الكروي  ال�ضبات  اإن  الأردنية )برتا(،  الأنباء  لوكالة  وال�ضلط، 
وغياب التدريبات يف الأندية، دفعه وعدد كبري من الالعبني للت�ضجيل 
انعك�س  ما  وهو  البدنية  اجلاهزية  على  للحفاظ  اللياقة،  مراكز  يف 

اإيجابا على تلك املراكز التي ت�ضتفيد ماديا.
من جانبه، قال املدرب حممد ال�ضعد، الذي يعمل يف مركز للياقة 
البدنية، اإن الالعب الأردين بداأ ميتلك عقلية احرتافية، الأمر الذي 
جاهزيته،  على  حفاظا  ف��ردي،  ب�ضكل  التدريبات  عن  للبحث  يدفعه 
الأث��ر  موؤكدا  املحلية،  املناف�ضات  خ��الل  جيد  ب�ضكل  للظهور  و�ضعيا 
بات  ال��ذي  التدريبي  مركزه  اإي���رادات  على  انعك�س  ال��ذي  الإيجابي 

ي�ضتقبل اأعدادا كبرية من لعبي الأندية.
املنتخبات  مع  العمل  يف  اخلرة  �ضاحب  املومني،  حممد  املعالج  اأما 
مراكز  اإىل  الالعبني  من  كبري  عدد  توجه  اأك��د  والأن��دي��ة،  الوطنية 

اللياقة البدنية، خلو�س تدريبات فردية حفاظا على اجلاهزية.
وقال: ال�ضبات الكروي يف البطولت الكروية املحلية، اأحلق ال�ضرر 
بالالعبني فف�ضل بع�ضهم الذهاب اإىل مركز اللياقة، خلو�س التدريبات 

الفردية وتعزيز جاهزية الالعب.

لعب منتخب الأردين يتلقى اأ�شرع 
بطاقة حمراء يف تاريخ بطولت اآ�شيا

*وكاالت
بالبطاقة  لل�ضباب  الأردن  منتخب  مهاجم  كلبونة  بكر  خ��رج 
احلمراء يف املباراة اأمام طاجك�ضتان يف م�ضتهل م�ضوارهما يف كاأ�س اآ�ضيا 

بكرة القدم التي ت�ضت�ضيفها اأوزبك�ضتان.
وتعر�س بكر كلبونة للطرد يف الثانية “18” بعدما تعامل بخ�ضونة 
زائدة مع اإحدى الكرات ليقوم حكم املباراة دون تردد با�ضهار البطاقة 
اأي�ضا  الأ�ضرع  تكون  وقد  البطولة،  تاريخ  يف  الأ�ضرع  وهي  احلمراء، 

بتاريخ كرة القدم.
و�ضيفتقد منتخب الأردن جلهود املهاجم كلبونة يف املواجهة القوية 

التي تنتظره الأحد املقبل اأمام كوريا اجلنوبية ب�ضبب اليقاف.
وا�ضتكمل منتخب الأردن املباراة بع�ضرة لعبني.

مراد  �ضمت:  بت�ضكيلة  دفع  قد  الأردن  مدرب  ذيابات  ا�ضالم  وكان 
الفالوجي، يو�ضف ح�ضان وعرفات احلاح وعا�ضم ابو التني وعلي حجي 
وعلي  طه  ابو  ومهند  دروي�س  و�ضيف  هزمي  ابو  وحممد  �ضالح  وعمر 

العزايزة وبكر كلبونة.

تهديد �شريح 
ملي�شي يف هجوم م�شلح!

عارف احلاج: �شعيد بامل�شاهمة
 يف تتويج جبل املكرب

*وكاالت
على  ثمينا  فوزا  الأردن  منتخب  حقق 
املواجهة  يف   ،)0-2( بنتيجة  طاجك�ضتان 
افتتاح  يف  اخلمي�س،  م�ضاء  ج��رت  ال��ت��ي 
م�ضوارهما �ضمن املجموعة الثالثة لبطولة 
ت�ضت�ضيفها  وال��ت��ي  لل�ضباب،  اآ�ضيا  ك��اأ���س 

اأوزبك�ضتان.
علي  الأردن  ملنتخب  الفوز  هديف  اأحرز 
و�ضيف  ال�ضابعة  الدقيقة  يف  ال��ع��زاي��زة 

دروي�س بالدقيقة “26”.
تعر�س  ق��د  الأردن  منتخب  وك����ان 
بكر  مهاجمه  خرج  عندما  قوية،  ل�ضدمة 
الثانية  يف  احل��م��راء  بالبطاقة  كلبونة 

.”18“
 ،3 اإىل  ر�ضيده  الأردين  املنتخب  ورفع 
متاأخرا  جمموعته،  يف  ثانيا  ليحل  نقاط 
ب���ف���ارق الأه������داف ع���ن م��ن��ت��خ��ب ك��وري��ا 
ُعمان  على  ف��وزه  بعد  املت�ضدر،  اجلنوبية 

برباعية دون رد.
تدريباته  الأردن  منتخب  وي�ضتاأنف 
القوية  للمواجهة  ا�ضتعدادا  اجلمعة  غدا 
ك��وري��ا  م���ع  �ضتجمعه  ال��ت��ي  وامل��رت��ق��ب��ة 

اجلنوبية، الأحد املقبل.
طرد وهدفان

اأبدى منتخب الأردن الرغبة يف البحث 

ح�ضم  يف  مهمته  من  ي�ضهل  مبكر  هدف  عن 
نقاط املباراة.

وتعر�س منتخب الأردن ل�ضدمة كبرية، 
بعدما خرج مهاجمه بكر كلبونة بالبطاقة 
احلمراء يف الثانية 18، اإثر تعامله ب�ضكل 

خ�ضن مع اإحدى الكرات امل�ضرتكة.
ورغم النق�س العددي، اإل اأن الدقيقة 
الأردن،  ملنتخب  ال�ضبق  ه��دف  �ضهدت   ،7
داخل  عميقة  ك��رة  طه  اأب��و  اأر�ضل  بعدما 
العزايزة  علي  ليهياأها  اجل���زاء  منطقة 

لنف�ضه وي�ضدد داخل �ضباك املناف�س.
اإ���ض��الم  الأردن  منتخب  م���درب  ودف���ع 
اعتمد  حيث  هجومية،  بت�ضكيلة  ذيابات 
يف �ضناعة الألعب على تواجد عمر �ضالح 
�ضيف  اأمامهما  ولعب  ه��زمي  اأب��و  وحممد 
واأب��و  العزايزة  الأط���راف  و�ضغل  دروي�س 
بكر  احلربة  راأ���س  مركز  �ضغل  فيما  ط��ه، 
بعد  الأردن  منتخب  اأداء  تراجع  كلبونة. 
على  طاجك�ضتان  منتخب  وعمل  الهدف، 
ب��اإدراك  اأم��ال  الهجومية  طلعاته  تكثيف 

التعادل.
بقيادة  الأردن  منتخب  دف��اع  وحتمل 
اأبو  وعا�ضم  احلاج  وعرفات  ح�ضان  يو�ضف 
التني وعلي حجي، اأعباء ال�ضغط املتوا�ضل 
للمناف�س، حيث عملوا على ت�ضتيت الكرات 

اأول باأول عمال مببداأ ال�ضالمة.
واعتمد منتخب الأردن على الهجمات 
بت�ضجيل  منها  واحدة  يف  لينجح  املرتدة، 
ه��دف��ه ال��ث��اين، ب��ع��د ك���رة و���ض��ل��ت �ضيف 
دروي�������س ���ض��دده��ا ب��ق��وة داخ����ل امل��رم��ى 

بالدقيقة 26.
البحث  طاجك�ضتان  منتخب  وح���اول 
الأردن  حار�س  وتاألق  الفارق  تقلي�س  عن 
الكرات  على  ال�ضيطرة  يف  الفالوجي  مراد 
العر�ضية، لينتهي ال�ضوط بتقدم الن�ضامى 

بهدفني دون رد.
حماولت وح�ضم\

املنتخب  اكتفى  ال��ث��اين،  ال�ضوط  ويف 
الأردين بالعتماد على الهجمات املرتدة، 
يوا�ضل  طاجك�ضتان  منتخب  بقي  فيما 

حماولته يف البحث عن الت�ضجيل.
الثالث  بالهدف  ياأتي  اأن  طه  اأبو  وكاد 
اأر�ضلها  عر�ضية  كرة  بعد  الأردن،  ملنتخب 
بجوار  ومت��ر  ب��راأ���ض��ه  ليدكها  ال��ع��زاي��زة 
الأردين،  املنتخب  اأداء  وتراجع  القائم. 
الهجوم  على  الدفاع  موا�ضلة  ف�ضل  بعدما 

بهدف املحافظة على النتيجة.
الدقائق  يف  الأردن  منتخب  وع��م��ل 
املتبقي  ال��وق��ت  ا�ضتهالك  على  الأخ���رية 

ليخرج بفوز مهم وبهدفني دون رد.

*وكاالت
اأفادت تقارير �ضحفية م�ضاء اخلمي�س، 
اآر�ضنال  اإىل  ان�ضم  يونايتد  مان�ض�ضرت  باأن 
جنم  م��ع  للتعاقد  ال�ضباق  يف  وت�ضيل�ضي 

�ضاوثهامبتون الواعد.
ويقدم روميو لفيا البالغ من العمر 19 
عاًما، مو�ضما مميزا مع �ضاوثهامبتون، حيث 
الإجنليزي  ال��دوري  يف  لع��ب  اأي  يفز  مل 
امل��م��ت��از ب��ال��رك��الت احل���رة اأك���رث م��ن��ه يف 

فراير/�ضباط املا�ضي.

والآن اأ�ضبح لعب خط الو�ضط، الذي 
املا�ضي  ال�ضيف  �ضيتي  مان�ض�ضرت  من  ان�ضم 
فريق  اإىل  النتقال  من  مقربة  على  فقط، 

اأكر.
ف��اإن  ميل”،  “ديلي  ل�ضحيفة  ووف��ًق��ا 
يراقب  ن��اٍد  اأح��دث  هو  يونايتد  مان�ض�ضرت 
لفيا، الذي يحظى اأي�ضا باهتمام ت�ضيل�ضي 

واآر�ضنال.
ل  لفيا  اأن  اأو�ضحت  ال�ضحيفة  لكن 
يعد اخليار الأول ملان�ض�ضرت يونايتد لتعزيز 

خط و�ضط الفريق باملو�ضم املقبل، حيث ل 
ياأمل يف �ضم لعب بر�ضلونة  النادي  يزال 
ب��ورو���ض��ي��ا  ي����وجن، ولع����ب  ف��ري��ن��ك��ي دي 

دورمتوند جود بيلينجهام.
وف����از ���ض��اوث��ه��ام��ب��ت��ون م���رة واح���دة 
الإجنليزي  بالدوري  مباريات   9 يف  فقط، 
لفيا  وانتقل  لف��ي��ا.  عنها  غ��اب  املمتاز، 
جنيه  مليون   14 مقابل  �ضاوثهامبتون  اإىل 
اإ�ضرتليني فقط، ولدى ال�ضيتي خيار اإعادة 

�ضراء بقيمة 40 مليونا.

الرمثا يقدم اجلهاز الفني اجلديد 
لفريق كرة القدم 

عودة منتخب ال�شلة الوطني 

احتاد الكرة ميدد ا�شتقبال طلبات ترخي�س 
اأندية الدرجة الثالثة والأكادمييات 

ت�شيل�شي ي�شع زيدان 
هدفا لإنقاذ مو�شمه

مورينيو يفاجئ نا�شئي 
لت�شيو ب�شلوك غري ريا�شي

توقف املناف�شات الكروية املحلية يزيد 
اأعداد الالعبني يف مراكز اللياقة


