
عمان

 ™°VƒdG  …QGƒ¡dG  ¢SGôa  áÄHhC’G  áëaÉµŸ  »æWƒdG  õcôŸG  ¢ù«FQ  ∫Éb
.í«ë°üdG √ÉŒ’ÉH ¬éàjh GóL íjôe »FÉHƒdG

 á°TÉ°T  ≈∏Y  á≤«bO  ¿ƒà°S  èeÉfôH  ‘  ¬àaÉ°†à°SG  ∫Ó`̀N  ±É`̀°`̀VCGh
 ÚH  ™«HÉ°SCG  8-6  ÚH  Ée  óà“  Ahó`̀g  IÎa  ∑Éæg  ¿CG  ÊOQC’G  ¿ƒjõØ∏àdG
 OGóYCG  IOÉjõd  á°UôØdG  √òg  ∫Ó¨à°SG  Éæ«∏Yh  ,ÉfhQƒc  ¢ShÒa  äÉLƒe
 ™£bh  ihó©dG  π«∏≤àd  ∂dPh  äÉjƒdhC’G  ≥ah  É¡ëæe  ºàj  »àdG  äÉMÉ≤∏dG

.¢ShÒØdG QÉ°ûàfG á∏°ù∏°S
 ó«L º«YÉ£ŸG ≈∏Y ∫ÉÑb’G ÉØ°UGh ,ô¡°TCG 3 IóŸ È°üdG IQhô°V ócGh

.ÌcCG ¿ƒµj ¿CG ™bƒàj ¿Éc ¬æµdh
 ¢ShÒØH  áHÉ°UEG  730h  äÉ«ah  9  π«é°ùJ  áë°üdG  IQGRh  âæ∏YCG

 ≈dEG  äÉ«aƒ∏d  ‹ÉªLE’G Oó©dG ™ØJÒd ,á©ª÷G áµ∏ªŸG ‘ qóéà°ùŸG ÉfhQƒc
.318911 ≈dEG äÉHÉ°UE’Gh 4207

 áë°üdG IQGRhh AGQRƒdG á°SÉFQ øY QOÉ°üdG »eÓYE’G õLƒŸG QÉ°TCGh
 OóY ≠∏H Éªæ«H ,ä’ÉM 9708 ≈dEG π°Uh kÉ q«dÉM á£°ûædG ä’É◊G OóY ¿CG ≈dEG

.ádÉM 62 äQOÉZ Éª«a ,ádÉM 41 äÉ«Ø°ûà°ùŸG ≈dEG â∏ pNOoCG »àdG ä’É◊G
 êÓ©dG  ≈≤∏àJ  »àdG  Ió`̀ qcDƒ`̀ŸG  ä’É``◊G  Oó`̀Y  ‹É`̀ª`̀LEG  ¿G  ≈`̀ dEG  âØdh
 ∫õ©dG  I qô°SCG  OóY  ‹ÉªLEG  ≠∏H  ÚM  ‘  ,ádÉM  391  ≠∏H  äÉ«Ø°ûà°ùŸG  ‘
 áÑ°ùæH  318  á¡Ñà°ûŸGh  Ió qcDƒŸG  ä’Éë∏d  äÉ«Ø°ûà°ùŸG  ‘  áeóîà°ùŸG
 áã«ã◊G  ájÉæ©dG  I qô°SCG  OóY  ‹ÉªLEG  ≠∏H  Éª«a  ,áÄŸÉH  8  â¨∏H  ∫É¨°TEG
 áÑ°ùæH  139  á¡Ñà°ûŸGh  Ió qcDƒŸG  ä’Éë∏d  äÉ«Ø°ûà°ùŸG  ‘  áeóîà°ùŸG

.áÄŸÉH 16 â¨∏H ∫É¨°TEG
 ‘  áeóîà°ùŸG  »YÉæ£°U’G  ¢ùqØæàdG  Iõ¡LCG  Oó`̀Y  ‹ÉªLEG  ≠∏H  Éªc

 â¨∏H ∫É¨°TEG  áÑ°ùæH GRÉ¡L 72 á¡Ñà°ûŸGh Ió qcDƒŸG ä’Éë∏d äÉ«Ø°ûà°ùŸG
.áÄŸÉH 8

 ‹õæŸG  ∫õ©dG  ‘  AÉØ°T  ádÉM  796  π«é°ùJ  ≈`̀dEG  õLƒŸG  QÉ°TCG  Éªc
.ádÉM 304996 ≈dEG AÉØ°ûdG ä’ÉM ‹ÉªLEG π°ü«d , äÉ«Ø°ûà°ùŸGh

 OóY  ‹ÉªLEG  íÑ°ü«d  …ô`̀ LCG  kÉ qjÈfl  kÉ°üëa  18372  ¿CG  ±É`̀°`̀VCGh
 ,kÉ°üëa 3678331 ¿B’G ≈àMh AÉHƒdG AóH òæe âjôLCG »àdG äÉ°UƒëØdG

.áÄŸÉH 3Q97 áHGôb ≈dEG â∏°Uh áq«HÉéjE’G äÉ°UƒëØdG áÑ°ùf ¿CG ≈dEG Éàa’
 πÑ°S ´ÉÑ qJGh ,´Éa qódG ôeGhCÉH ΩGõàd’G ≈dEG ™«ª÷G á që°üdG IQGRh âYOh
 20 øe ÌcC’ äÉ© qªéàdG áeÉbEG ΩóYh ,äÉeÉ qªµdG AGóJQG kÉ°Uƒ°üN ,ájÉbƒdG
 ™e ácGô°ûdÉH É¡à≤∏WCG »àdG ájƒYƒàdG äÓª◊G á©HÉàe ≈dEG áaÉ°VEG ,kÉ°üî°T
 òNC’ π«é°ùàdGh ÉfhQƒc ihóY øe ájÉbƒ∏d  äÉÄ«¡dGh äGQGRƒdG  øe OóY

.ºgCG~ÉæJÉ«M# ó«ah~∂dEG# :Ωƒ©£ŸG

ÉfhQƒc ¢ShÒØH IójóL áHÉ°UEG 730 h äÉ«ah 9

 ™LGÎH GóL íjôe »FÉHh ™°Vh
ÉfhQƒµH äÉHÉ°U’G OGóYG

 áÄÑ©J IOÉYEG á«∏ªY •ÉÑMEG
¿ÉæWC’ÉH ó°SÉa ≠ÑJh π°ù©e

 عمان 

 ≥«°ùæàdÉH OÉ°ùØdG áëaÉµeh ágGõædG áÄ«g ‘ äÉ«∏ª©dG IóMh â£ÑMCG 
 øe ¿ÉæWCG IóY áÄÑ©J IOÉYG á«∏ªY AGhódGh AGò¨∏d áeÉ©dG á°ù°SDƒŸG ™e
 ” ¿CG ó©H á«MÓ°üdG á«¡àæe á«æjƒªàdG OGƒŸG ¢†©Hh ≠ÑàdGh π°ù©ŸG IOÉe

. É¡≤jƒ°ùJh É¡©«H ±ó¡H ÉHOCÉe äÉjÉØf Öµe ‘ É¡aÓJG
 √òg ±ÓJEG á«∏ªY ¿EG »Øë°U íjô°üàH áÄ«¡dG ‘ ∫hDƒ°ùe Qó°üe ∫Ébh
 …òdG ¬«∏Y ≈µà°ûŸG ≈∏Y π¡°S …òdG ôeC’G ‹ƒ°UG ÒZ πµ°ûH â“ OGƒŸG
 øY ójõj Ée π≤f ≈dG äÉjÉØædG Öµe ó¡©àe øe IOôÿG ™«Ñd É kæeÉ°V πª©j
 É¡H ®ÉØàM’Gh iôNC’G OGƒŸGh ∞dÉJ ≠ÑJh π°ù©ŸG OGƒe øe ¿ÉæWCG áKÓK
 äÉ≤«≤ëàdG AGôLG ó©H ” ¬fCG  ,Qó°üŸG ±É°VGh .  ¬«dG  Oƒ©j ´Oƒà°ùe ‘
 ágGõædG  ΩÉY  »Yóe  ≈dEG  á«°†≤dG  √òg  ∞∏e  ádÉMEGh  áeRÓdG  äÉWƒÑ°†dGh

. OÉ°ùØdG áëaÉµeh

 äÉjó∏ÑdG ƒYóJ á«∏ëŸG IQGOE’G
äÉæ««©àdG AGôLEG ∫Éªµà°SG ≈dEG

 عمان 

 ácÎ°ûŸG äÉeóÿG ¢ùdÉ›h äÉjó∏ÑdG á«∏ëŸG IQGOE’G IQGRh âYO 
 äGAGôLEG  ∫Éªµà°SGh  Úë°Tôª∏d  á«°üî°ûdG  äÓHÉ≤ŸG  ó≤Y  ∫Éªµà°SG  ≈dEG
 ÖÑ°ùH  º¡æ««©J  äGAGô`̀ LEG  âØbƒJh  ,QÉ«àN’G  º¡«∏Y  ™bh  øŸ  Ú«©àdG
 Ú°ùM  ¢Sóæ¡ŸG  á«∏ëŸG  IQGOE’G  IQGRh  ΩÉY  ÚeCG  ∫Ébh  .ÉfhQƒc  áëFÉL
 ∫Éªµà°SG  ºà«°S  zGÎH{  á«fOQC’G  AÉÑfC’G  ádÉcƒd  á©ª÷G  AÉ°ùe  äGó«¡e
 ¿GƒjO  πÑb  øe  á∏HÉ≤ª∏d  º¡ë«°TôJ  ”  øŸ  Ú«©à∏d  áeRÓdG  äGAGô``LE’G
 âØbƒJ  ø`̀jò`̀dGh  IQô`̀≤`̀ŸG  äÉfÉëàe’G  ºgRÉ«àLG  ó©H  á«fóŸG  áeóÿG

.ÉfhQƒc áëFÉL ÖÑ°ùH á∏MôŸG √òg ó©H º¡æ««©J äGAGôLG
 ïjQÉJ ó©H ¿ƒµà°S QÉ«àNE’G º¡«∏Y ™bh øe πªY Iô°TÉÑe ¿CG ±É°VCGh

. º¡æe áeRÓdG ≥FÉKƒdG ∫Éªµà°SG ó©H ∂dPh πÑ≤ŸG •ÉÑ°T øe ∫h’G

 äGAGôLEGh ä’ƒcƒJhôH RÉ‚G
πÑ≤ŸG ô¡°ûdG πª©dG ≈dG IOƒ©dG

 عمان  

 πª©dG  äGAGô`̀LEGh  ä’ƒcƒJhÈdG  ÉgRÉ‚EG  øY  πª©dG  IQGRh  âæ∏YCG
 »∏ã‡  ™e  ácGô°ûdÉH  ,ÉfhQƒc  ¢ShÒa  QÉ°ûàfG  ™æŸ  á«FÉbƒdG  ÒHGóàdGh

.πÑ≤ŸG ô¡°ûdG ™∏£e πª©∏d Oƒ©à°S »àdG äÉYÉ£≤dG
 πª©dG  ÜÉë°UCG  áë°U  áeÓ°Sh  ájÉª◊  äGAGô``̀ L’G  √ò`̀g  »`̀JCÉ`̀Jh
 zó«cƒJ{ ´hô°ûŸ kGò«ØæJh ,¢UÉÿG ´É£≤dG  äBÉ°ûæe …OÉJôeh Ú∏eÉ©dGh
 ájOÉ°üàb’G á£°ûfC’Gh äÉYÉ£≤dG íàa ájQGôªà°SG ¿Éª°V ≈dEG ±ó¡j …òdG

.äÉbÓZE’G ≈dEG Aƒé∏dG Öæéàdh
 íjô°üJ  ‘  OƒjõdG  óªfi  IQGRƒ``̀dG  º°SÉH  »`̀eÓ`̀YE’G  ≥WÉædG  ∫É`̀bh
 πµ°ûH  á«FÉbƒdG  ÒHGóàdG  ™«ªL  äõ`̀ ‚CG  IQGRƒ``̀dG  QOGƒ`̀ c  ¿EG   »Øë°U
 Ö°ùM á«ë°üdG •hô°ûdG äÉª«∏©àH ó«≤àdGh ,´É£b πc á«°Uƒ°üN »YGôj
 áë°üdGh  áeÓ°ùdG  äÉª«∏©Jh  áª¶fCGh  πª©dG  ¿ƒfÉbh  IòaÉædG  ÚfGƒ≤dG
 √òg  ‘  á∏eÉ©dG  äBÉ°ûæŸG  IQGRƒ`̀dG  âÑdÉWh  .¬ÑLƒÃ  IQOÉ°üdG  á«æ¡ŸG
 ájÉbƒdG  áÑbGôe  áª¡e  ¿CGh  ,ä’ƒµJhÈdG  √òg  ≥«Ñ£àH  ó«≤àdG  äÉYÉ£≤dG
 ä’ƒcƒJhÈdG √ò¡H äBÉ°ûæŸG √òg ΩGõàdG ióe øe ócCÉàdG ¿ƒµà°S á«ë°üdG
 ,á«ë°U ájÉbh ÖbGôe Ú«©J ¿CG  OƒjõdG ócCGh .É¡H á°UÉÿG äGAGôLE’Gh
 πªY á©«ÑW QÉÑàY’G Ú©H òNCÉJ  •hô°Th ÒjÉ©eh ¢ù°SCG  øª°V ¿ƒµ«°S

.É¡«a áeóÿG »≤∏àe OóYh É¡àMÉ°ùeh É¡eÉéMCGh äBÉ°ûæŸG
 ÖbGôe  OƒLh  å«M  øe  á°ShQóe  πFGóH  ∑Éæg  ¿ƒµ«°S  ¬fG  ±É°VCGh
 kIÉYGôe IÒ¨°üdG äBÉ°ûæŸG øe OóY á«£¨J ¬eÉ¡e øe ¿ƒµJ á«ë°U ájÉbh

2¢U ™HÉJ.á«aÉ°VEG AÉÑYCG …CG É¡∏«ª– ¿hOh É¡ahô¶d

SADA AL-SHAAB DAILY NEWSPAPER

ÚaÎëŸG …Qhód πgCÉàj π«∏÷G
 عمان 

 ¿ÉMô°ùdG ≥jôa ≈∏Y á©ª÷G √Rƒa ó©H ,Ωó≤dG Iôµd ÚaÎëŸG ájófCG ±É°üe ≈dG π«∏÷G ≥jôa πgCÉJ 
 ô°ûY ådÉãdG ´ƒÑ°SC’G äÉ°ùaÉæe QÉWG ‘ ,AÉbQõdÉH óªfi ÒeC’G Ö©∏e ≈∏Y IGQÉÑŸG âª«bCGh .0-2 áé«àæH

.≈dhC’G áLQódG …QhóH ÒNC’G πÑbh
 ¬JGQÉÑe  áé«àf  øY  Gó«©H  πgCÉàdG  øª°V  ‹ÉàdÉHh  IQGó°üdG  ‘  á£≤f  28  ≈dEG  √ó«°UQ  π«∏÷G  ™aQh
 IGQÉÑŸG ‘ 1-3 áé«àæH ÉãeôdG OÉ–G ≥jôa ≈∏Y Éæ«ªK GRƒa ¢SCGQ äGP ≥jôa ≥≤Mh .…QhódÉH IÒNC’G
 Éªc .ÊÉãdG õcôŸG ‘ á£≤f 25 ≈dEG √ó«°UQ ¢SCGQ äGP ™aÒd ,∑ôµdÉH π°ü«a ÒeC’G Ö©∏e ≈∏Y äôL »àdG
 É©aGQ ,ÉãeôdÉH º°TÉg Òe’G OÉà°S ≈∏Y äôL »àdG IGQÉÑŸG ‘ 0-1 áé«àæH Ωƒ°SôØc ≈∏Y á©≤ÑdG ≥jôa RÉa

 .ÚaÎëŸG …Qhód á«fÉãdG Oƒ©°üdG ábÉ£H ≈∏Y ¢SCGQ äGPh á©≤ÑdG ¢ùaÉæà«d á£≤f 24 ≈dEG √ó«°UQ

á∏eÉ°T - ájOÉ°üàbG - á«°SÉ«°S - á«eƒj

 عمان 

 ´ÉªàLG ‘ ájOhGO óªfi áYGQõdG ôjRh ∑QÉ°T 
 ô°ûY  ådÉãdG  »ŸÉ©dG  ióàæŸG  ‘  áYGQõdG  AGQRh
 á©ª÷G  É«°VGÎaG  ó≤Y  …òdG  áYGQõdGh  ájòZCÓd
 íFGƒ÷G äÉbhCG ⁄É©dG ΩÉ©WEG á«Ø«c{ ¿GƒæY â–

.zñÉæŸG Ò¨Jh
 É¡≤aGôj Éeh á«NÉæŸG äGÒ¨àdG ¿CG ,ôjRƒdG ÚHh
 äÉLQO ´ÉØJQGh äÉfÉ°†«ØdGh ±ÉØ÷Éc ôgÉ¶e øe
 á«JÉÑædG π«°UÉëŸG ≈∏Y á«Ñ∏°S QÉKG äGP IQGô◊G
 ≈∏Y kÉ«aÉ°VG kÉjó– πµ°ûJ »gh á«fGƒ«◊G IhÌdGh
 ≈dG G kÒ°ûe ,⁄É©dG ‘ ìÉàŸGh èàæŸG AGò¨dG äÉ«ªc

 ∫ÉM ‘ á«NÉæŸG ∫ƒ∏◊G ºgCG óMCG Èà©J áYGQõdG ¿CG
 ΩGóîà°SGh  á«©«Ñ£dG  OQGƒª∏d  Ió«°TôdG  IQGOE’G

.êÉàfE’G ‘ kÉ«NÉæe á«cP ègÉæe
 õ«cÎdG  ≈`̀dEG  ⁄É©dG  ‘  áYGQõdG  AGQRh  É`̀YOh
 ⁄É©dG  É¡¡LGƒj  »àdG  á«FÉæãà°S’G  ±hô¶dG  ≈∏Y
 ‘  »FGò¨dG  øeC’ÉH  á≤∏©àŸG  ¬JÉLÉ«àMG  á«Ñ∏J  ‘
 â≤aGQ  »àdG  äGAGô`̀LE’Gh  á«NÉæŸG  äGÒ¨àdG  πX
 ≈∏Y õ«cÎdG IQhô°V ≈∏Y GhócCGh ,(19-ó«aƒc)
 πX  ‘  ‘ÉµdG  ΩÉªàg’G  º¡FÓjGh  ÚYQGõŸG  QÉ¨°U
 π°SÓ°S  ºgCG  óMCÉc  ºgOƒLh  Oó¡J  »àdG  äÉjóëàdG
 äÉ°SÉ«°ùdG  õjõ©J  ∫ÓN  øe  ∂dPh  ,AGò¨∏d  êÉàfEG

 Rõ©àd  áÄØdG  √òg  ±ó¡à°ùJ  »àdG  èeGÈdG  ô°ûfh
 ÉÃ  á«LÉàf’G  IOÉjRh  ,Oƒª°üdG  ≈∏Y  º¡JQób  øe
 á«LƒdƒµjC’G º¶ædGh á«©«Ñ£dG OQGƒŸG ≈∏Y ßaÉëj
 á«dÉY  á«LÉàfG  äGP  Ió`̀jó`̀L  ±É`̀æ`̀°`̀UCG  Ò`̀aƒ`̀Jh
 á«YGQõdG  äÉéàæŸG  øe  ¢ü≤ædG  ó°S  ‘  áªgÉ°ùª∏d

.AGò¨dG ≈∏Y Ö∏£dG IOÉjR πX ‘ á«FGò¨dGh
 á«cP  ájQÉµàHG  ègÉæe  »æÑJ  ≈`̀dG  Gƒ`̀YO  Éªc
 É¡JófÉ°ùeh  äÉÄØdG  √òg  äÉjOÉ°üàbG  óaôd  kÉ«NÉæe
 øe IOƒ÷G á«dÉY •É‰C’Gh áãjó◊G É«LƒdƒæµàdÉH
 ÉŸ  »ª∏©dG  åëÑdG  ™«é°ûJh  áaô©ŸG  ∫OÉÑJ  ∫ÓN

.äÉjÉ¨dG √òg Ωóîj

 عمان 

 äÉYôL ¿CG  ,á©ª÷G á«ª∏Y á°SGQO âØ°ûc 
 øe  GÒÑc  GOóY  óYÉ°ùJ  ¿CG  øµÁ  ΩódG  äÉ©«‡
 ¢VôŸ ÖÑ°ùŸG óéà°ùŸG ÉfhQƒc ¢ShÒa ≈°Vôe

.z19 ó«aƒc{
 ÈY  IQƒ°ûæŸG  á«ª∏©dG  á°SGQódG  äQÉ°TCGh
 äÉYô÷G  ¿CG  ≈`̀dEG  z¢SôH  óà«°Tƒ°SCG{  ádÉch
 ÒbÉ≤Y π`̀ã`̀e  Ωó```̀ dG  äÉ`̀©`̀«`̀‡ ø``̀e  á`̀∏`̀eÉ`̀µ`̀ dG
 ó«aƒc{  ≈°Vôe  óYÉ°ùJ  ¿CG  øµÁ  zøjQÉÑ«¡dG{
.≈Ø°ûà°ùŸG ‘ á£°Sƒàe ¢VGôeCÉH ÚHÉ°üŸG z19
 áLÉ◊G ÖæŒ ≈∏Y ÒbÉ≤©dG  ∂∏J  óYÉ°ùJh

 ºYO  πFÉ°Sh  øe  ÉgÒZ  hCG  ¢ùØæàdG  Iõ¡LCG  ≈dEG
.AÉ°†YC’G

 õcôe  ‘  äÉeó°üdG  ìGô`̀L  QƒàcódG  ∫É`̀bh
 QƒàcódG  ,á°SGQódG  ∞dDƒeh  »Ñ£dG  ÆÈ°ùà«H
 ¬`̀fCG  ô¡¶J  Ió`̀jó`̀÷G  èFÉàædG  ¿EG  ,π«f  ƒ«KÉe
 ΩódG  äÉ©«‡ øe ≈∏YCG  äÉYôL »£©f  ÉeóæY{
 ,π©ØdÉH  áLôM ádÉM ‘ Gƒ°ù«d  øjòdG  ≈°Vôª∏d
 áHÉ°UE’G  ø`̀e  º¡©æe  ‘  IÒÑc  Ió`̀FÉ`̀a  ∑Éæg

.z¢VôŸÉH
 ájhOC’G √òg{ ¿EG ¿ƒãMÉÑdG ∫ƒ≤j , ∂dP ™eh
 ÚHÉ°üŸG ¢UÉî°TC’G ô°†J ¿CG øµÁh óYÉ°ùJ ’

.zIÒ£N ¢VGôeCÉH
 á«ªgCG  ióe  ≈∏Y  Aƒ°†dG  á°SGQódG  §∏°ùJh
.ÉfhQƒc ¢ShÒa êÓY ‘ ¢VôŸG áLQOh â«bƒJ

 á©«ªŸG ójhÒà°ùdG ÒbÉ≤Y óYÉ°ùJ ¿CG øµÁh
 øµdh ,IÒ£N ¢VGôeCÉH ÚHÉ°üŸG ≈°VôŸG Ωó∏d
 ∞«ØN  ¢Vôe  øe  ¿ƒfÉ©j  øjòdG  ∂ÄdhCG  ¢ù«d

.§≤a
 øjòdG ,z19 ó«aƒc{ ≈°Vôe ™«ªL π°üëjh
 äÉYôL  ≈∏Y  Ék«dÉM  É kÑjô≤J  ≈Ø°ûà°ùŸG  ¿ƒ∏Nój
 ¿ƒµJ ™æe ádhÉëŸ ,ΩódG äÉ©«‡ øe á°†Øîæe

.ÉfhQƒc »HÉ°üe ádÉM ºbÉØJh ,äÉ£∏÷G

 ióàæÃ ∑QÉ°ûj áYGQõdG ôjRh
»ŸÉ©dG áYGQõdGh ájòZC’G

 óYÉ°ùJ ób ΩódG äÉ©«‡ :á°SGQO
ÉfhQƒc ≈°Vôe øe GÒÑc GOóY

á©HÉ°ùdG áæ°ùdG¢ù∏a 250 Ω20 21 ÊÉK ¿ƒfÉc 23  ≥aGƒŸG `g 1442  ÊÉãdG iOÉªL 10(2276)  Oó©dG âÑ°ùdG

بغداد

 ,»ªXÉµdG  ≈Ø£°üe  »`̀bGô`̀©`̀dG  AGQRƒ```̀dG  ¢ù«FQ  É`̀YO
 á«JGQÉÑîà°S’G Iõ¡LC’G ‘ äÉjóëàdG á÷É©e ≈dEG ,á©ª÷G
 ¢ù∏éª∏d á«FÉæãà°SG á°ù∏L ¬°SCGôJ ó©H ∂dPh ,πLÉY πµ°ûH
 øjÒéØàdG  ∫ƒ`̀ M äQƒ`̀ë`̀“ ,»`̀æ`̀Wƒ`̀dG  ø`̀eCÓ`̀d  …QGRƒ```̀dG
 ,πbC’G  ≈∏Y  É°üî°T  32  IÉ«ëH  ÉjOhCG  øjò∏dG  ÚjQÉëàf’G
 3  òæe  ¥Gô©dÉH  ºî°V  …QÉëàfG  Ωƒég  ∫hCG  ‘  ,¢ù«ªÿG

.ΩGƒYCG
 ¢ûYGód  á«eƒj  ä’hÉ`̀ fi  ∑Éæg{  ¿EG  »ªXÉµdG  ∫É`̀bh
 ,á«bÉÑà°SG  äÉ«∏ª©H  É¡WÉÑMEG  ”  OGó¨H  ≈`̀ dEG  ∫ƒ°Uƒ∏d

.z¢ùeCG ∫hG ∂dP øe âæµ“ ∞°SCÓdh

 íª°ùf  ’  ¥ô`̀N  ƒg  ¢ùeCG  Ωƒ`̀j  π°üM  É`̀e{  :±É`̀°`̀VCGh
 Ó∏N  ∑Éæg  ¿CG  ≈∏Y  ô°TDƒeh  π«dO  ¥ô`̀ÿG  Gò`̀g  .√QGôµàH
 Iõ`̀¡`̀LC’G  ‘  äÉ`̀jó`̀–  ∑Éæg  .¬à÷É©Ã  ´Gô`̀ °`̀ SE’G  Öéj
 ¢VôØæ°Sh  ,πLÉY  πµ°ûH  É¡à÷É©e  Öéj  á«JGQÉÑîà°S’G

.zá∏LÉY ÒHGóJ PÉîJGh πª©∏d GójóL É©°Vh
 ‘  É¡H  çóëàf  áª∏c  Oô›  ¢ù«d  ø`̀eC’G{  :ÓFÉb  ™HÉJh
 â°ù«d  ÉædÉØWCG  IÉ«Mh ¢SÉædG  IÉ«ëa ,á«dhDƒ°ùe πH ΩÓYE’G

.zá∏eÉ›
 ájÉªM á«dhDƒ°ùe iƒà°ùe ≈dEG »≤Jôj ’ øe{ :í°VhCGh
 ÉæJõ¡LCG  .¬©bƒe  øe  ≈ëæàj  ¿CG  ¬«∏Y  º¡æeCGh  ÚæWGƒŸG
 âfÉch  ,á«°VÉŸG  ô¡°TC’G  ∫ÓN  ÒÑc  ó¡éH  âeÉb  á«æeC’G

 Éæë‚ á«HÉgQE’G ¢ûYGO äÉHÉ°üY ó°V IÒÑc äÉ«∏ªY ∑Éæg
.zÉ¡Ñ∏ZCG ‘

 IóMGh ádhO ¥Gô©dG{ :∫ƒ≤dÉH ¬ãjóM »ªXÉµdG ºààNGh
 ìhôH ájôµ°ù©dGh á«æeC’G ¬JÉ°ù°SDƒe πc ±ô°üàJ ¿CG Öéjh
 πµH  á«JGQÉÑîà°S’G  Oƒ¡÷G  ó«MƒJ  ¢VôØæ°Sh  ,Ió`̀MGh
.zÚ«bGô©dGh ¥Gô©dG ÜÉ°ùM ≈∏Y á∏eÉéª∏d ¿Éµe ’ ,ájóL

 äGÒ«¨àH  ô`̀eGhCG  ,¢ù«ªÿG  Qó°UCG  ób  »ªXÉµdG  ¿Éch
 øjÒéØàdG  á«Ø∏N  ≈∏Y  ,á`̀«`̀æ`̀eC’G  Iõ``¡``LC’G  ‘  iÈ``c

.»bô°ûdG ÜÉH á≤£æe Éaó¡à°SG øjò∏dG Ú«HÉgQE’G
 ,áë∏°ùŸG  äGƒ≤∏d  ΩÉ©dG  óFÉ≤dG  º°SÉH  ≥WÉædG  ô`̀cPh
 øe áYƒª› Qó°UCG  »ªXÉµdG  ¿É«H ‘ ,∫ƒ°SQ ≈«ëj AGƒ∏dG

 ádÉbEG É¡æe ,á«æeC’G Iõ¡LC’G ‘ iÈc äGOÉ«b Ò«¨J ôeGhCG
 ,¬Ñ°üæe  øe  äGQÉÑîà°S’G  ¿hDƒ°ûd  á«∏NGódG  ôjRh  π«ch
 ÜÉgQE’G  áëaÉµeh  äGQÉÑîà°SG  ΩÉY  ôjóe  ÖfÉL  ≈dEG  Gòg

.á«∏NGódG IQGRƒH
 ≈dEG  OGó¨H  äÉ«∏ªY  óFÉb  π≤f  ô``eGhC’G  âæª°†J  ∂dòc
 ,¬Ñ°üæe øe ájOÉ–’G áWô°ûdG óFÉb ádÉbEGh ,´ÉaódG IQGRh

.OGó¨H äÉ«∏ªY øeCGh äGQÉÑîà°S’G º°ùb ôjóe ÖfÉL ≈dEG
 ôNBG  ó¡°T  …ò`̀dG  ¥ƒ°ùdG  ¢ùØf  ¢ù«ªÿG  ÒéØJ  qõ`̀gh
 2018 ôjÉæj ‘ á«bGô©dG áª°UÉ©dG ‘ ÒÑc …QÉëàfG ÒéØJ

.27 øY π≤j ’Ée πà≤e ≈dEG iOCGh É°†jCG ¿GÒ£dG áMÉ°ùH
 áë∏°ùŸG  äGƒ≤∏d  ΩÉ©dG  óFÉ≤dG  º°SÉH  ≥WÉædG  ÈàYGh

 :OGó¨H  ‘  çóM  Ée  ¿CG  zá«HôY  Rƒ«f  …Éµ°Sz`d  ¥Gô©dG  ‘
 Gôéa ÚjQÉëàfG Ú«HÉgQEG á£°SGƒH êhOõe »HÉgQEG AGóàYG{

.záª°UÉ©dG §°Sh ¿GÒ£dG áMÉ°S ‘ Éª¡«°ùØf
 ÉØ°SÉf ÉeGõM ÉjóJôe ÉjQÉëàfG ¿CG ≈dEG QOÉ°üŸG äQÉ°TCGh
 ¿ƒØ©°ùŸGh  á«æeC’G  äGƒ≤dG  âYôg  Éeó©Hh  ,¬°ùØf  ôéa
 å«M  ,¿ÉµŸG  ‘  ¬°ùØf  ôNBG  …QÉëàfG  ôéa  ≈Mô÷G  PÉ≤fE’
 ôFÉ°ùÿG  øe  Oó`̀Y  È`̀cCG  ´É≤jEG  hóÑj  Ée  ≈∏Y  ±ó¡dG  ¿É`̀c

.ájô°ûÑdG
 ï«°ûdG ÜÉH ¥ƒ°S »g QÉéØf’G É¡«a ™bh »àdG á≤£æŸGh
 ¬æY  ±ô©jh  ,OGó¨H  §°Sh  ¿GÒ£dG  áMÉ°S  øe  Öjô≤dG

.¢SÉædÉH ¬XÉ¶àcG

z¬à÷É©e Öéj π∏N{ øY çóëàj »ªXÉµdG

ôéØdG 05:09

ô¡¶dG 11:48

ô°ü©dG 02:41

Üô¨ŸG 05:02

AÉ°û©dG 06:26

IÓ°üdG äÉbhCG



محليات  السبت  (٢٣) كانون الثاني  ٢١ ٢٠
العدد (٢٢٧٦) 2

 iôcP »«– á«fÉé«HQP’G IQÉØ°ùdG 
ÊÉãdG ¿ƒfÉc øe øjô°û©dG

 عمان 

 ¿ƒfÉc øe øjô°û©dG iôcP ,¿ÉªY ‘ á«fÉé«HQP’G IQÉØ°ùdG â«MG 
 Ú«Øë°üdGh AGôØ°ùdG  øe OóY Qƒ°†ëH ,1990 ΩÉY â©bh »àdG  ÊÉãdG

.øjƒYóŸGh
 …QƒëŸG QhódG á«ªgCÉH IQÉØ°ùdG ¬àeÉbG πØM ∫ÓN ¿ƒKóëàŸG OÉ°TGh
 QGô≤à°S’Gh  ΩÓ°ùdG  ≥«≤ëàd  ÊÉãdG  ˆGóÑY  ∂∏ŸG  ádÓL  IOÉ«≤H  ÊOQ’G
 Éª∏ãe ,¿Éé«HQPGh ¿OQ’G ÚH Iõ«ªàŸG äÉbÓ©dG ≈∏Y GhócGh .»ŸÉ©dG
 ÒØ°ùdG  ∫É`̀bh  .º¡æWh  π`̀LG  øe  Ú«fÉé«HQP’G  äÉ«ë°†àH  GhOÉ`̀°`̀TG
 øe  øjô°û©∏d  ájhÉ°SCÉŸG  çGó`̀MC’G  ¿EG  ,∞«jÉ°VQ  º°SGQ  ÊÉé«HQP’G
 ‘ ¬àÑZQh ÊÉé«HQPC’G Ö©°ûdG IOGQEG  ∞©°†J ⁄ ,1990 ÊÉãdG ¿ƒfÉc
 ,ÊÉé«HQPC’G ™ªàéŸG äÉÄa ∞JÉµJ ≈∏Y â∏ªY πH ,∫Ó≤à°S’Gh ájô◊G
 ¬dÓ≤à°SG  ∫Éf  å«M  ,ΩÉ`̀eC’G  ≈dEG  Iƒ≤H  »æWƒdG  QôëàdG  á«∏ªY  â©aOh
 kÉ≤ah  á«fÉé«HQP’G  ÉjÉ°†≤dG  √ÉŒ  ÊOQC’G  ∞bƒŸÉH  OÉ°TGh  .1991  ΩÉY
 IóëàŸG ºeC’G áª¶æeh øeC’G ¢ù∏› É¡æeh á«dhódG á«Yô°ûdG äGQGô≤d
 »àdGh  ,á«dhódG  äÉª¶æŸG  øe  ÉgÒZh  »eÓ°SE’G  ¿hÉ©àdG  áª¶æeh

.á«fÉé«HQP’G »°VGQ’G IóMh ≈∏Y ®ÉØ◊ÉH É¡©«ªL âÑdÉW
 √É°T  Qƒf  QÉ°ûà°ùŸG  á«fÉé«HQP’G  áã©ÑdG  ¢ù«FQ  ÖFÉf  ¢VôYh
 ΩÉY  òæe  ÊÉé«HQPC’G  Ö©°û∏d  »°SÉ«°ùdG  ìÉØµdG  äGQƒ£àd  ±ƒæ«°ùM

.1990
 ¢û«÷G  ìÉ«àLG  øY  çóëàj  (ƒjó«a)  ¢VôY  ≈∏Y  πØ◊G  πªà°TGh
 »àdGh  1990  ΩÉY  äÉHÉHódÉH  ƒcÉH  á«fÉé«HQP’G  áª°UÉ©∏d  »à««aƒ°ùdG

.ÊÉé«HQP’G Ö©°ûdG AÉæHG øe äÉÄŸG ìôLh πà≤e ≈dG äOG

 á∏°UGƒŸ ºYÉ£ŸG ƒYóJ ¿OQC’G IQÉŒ
á«ë°üdG äGAGôLE’ÉH Oó°ûàdG

 عمان 

 óFGQ  ,¿OQ’G  IQÉ`̀Œ  áaôZ  ‘  á«FGò¨dG  OGƒ`̀ŸG  ´É£b  πã‡  É`̀YO  
 ≥«Ñ£àH Oó°ûàdG øe ójõe ≈dG ,äÉjƒ∏◊G ™«H ∫Éfih ºYÉ£ŸG ,IOÉªM
 ÚæWGƒŸG  áë°Uh  áeÓ°S  ≈∏Y  á¶aÉëª∏d  â©°Vh  »àdG  äGAGô``LE’G

.ÉfhQƒc ¢ShÒa QÉ°ûàfG øe ó◊Gh
 äGAGôL’G ‘ Oó°ûàdG ¿EG ,á©ª÷G »Øë°U íjô°üJ ‘ IOÉªM ∫Ébh
 »YÉªàL’G óYÉÑàdG äÉaÉ°ùÃ ó«≤àdGh áeÉªµdG AGóJQÉH ≥∏©àj Éª«a á°UÉN
 øe óëjh ,πª©dG á∏°UGƒe øª°†j ,äÉjƒ∏◊G ™«H ∫Éfih ºYÉ£ŸG πNGO

.ÉfhQƒc ¢ShÒØH áHÉ°U’G OGóYG ´ÉØJQG
 …CG ¢Vôa πªà– ’ á«eóÿGh ájQÉéàdG äÉYÉ£≤dG ¿CG ,IOÉªM ÚHh
 AGôL É¡JóÑµJ »àdG IOó©àŸG ôFÉ°ùÿG ‘ πÑ≤ŸG IÎØdG ∫ÓN πeÉ°T ô¶M
 ¢ShÒa  á`̀eRCG  π©ØH  É¡JÉWÉ°ûf  ∞bƒJh  ≈`̀dhC’G  ¥Ó`̀ZE’G  IÎa  äÉ©ÑJ

.ÉfhQƒc
 ∫Éªµà°S’ Éª¡eh Éjƒ«M Éeƒj ó©j á©ª÷G Ωƒj ¿CG ,IOÉªM í°VhGh
 øe  áÄŸÉH  40  øe  ÌcCG  πµ°ûjh  ,ájOÉ°üàb’G  á≤∏◊G  πªY  á∏°UGƒeh
 ,äÉjƒ∏◊G  ™«H  ∫Éfih  ºYÉ£ª∏d  áÑ°ùædÉH  ´ƒÑ°SC’G  äÉ©«Ñe  ‹ÉªLEG
 É¡∏©éjh äBÉ°ûæŸG √òg äÉ©«Ñe IOÉjR ≈∏Y ÉHÉéjEG ¢ùµ©æj …òdG ôeC’G
 ≈∏Y  ®ÉØ◊Gh  É¡«∏Y  áÑJÎŸG  äÉeGõàd’ÉH  AÉaƒdG  ≈∏Y  IQó`̀b  Ì`̀cCG
 äÉYÉ£≤dG íàa á«ªgG ≈∏Y ó«cCÉàdG IOÉªM OóLh .É¡jód ádÉª©dG QGô≤à°SG
 ¿CG Éæ«Ñe ,É¡dÉªYG á°SQÉªª∏d IOƒ©dÉH É¡d ìÉª°ùdGh á≤∏¨ŸG ájOÉ°üàb’G
 É¡°†©Ñd á∏ªµeh á£HGÎe á«eóÿGh ájQÉéàdG äÉYÉ£≤∏d πª©dG π°SÓ°S
 ácô◊G  πª›  ≈∏Y  ôKDƒj  ¬æ«©H  ´É£b  •É°ûf  ∞bƒJ  ¿Gh  ,¢†©ÑdG
 …QÉŒ ∫Éfi ∞dG 18 ‹GƒM áµ∏ªŸÉH óLƒj ,IOÉªM Ö°ùëHh .ájQÉéàdG
 º¡∏L πeÉY ∞dG 100 áHGôb ∞XƒJh äÉjƒ∏◊Gh ºYÉ£ŸG ´É£b ‘ πª©j

.Ú«fOQ’G øe

 ∫ÉÑ≤à°SÉH CGóÑj »YÉªàL’G ¿Éª°†dG 

áeGóà°SG èeÉfôH øe IOÉØà°S’G äÉÑ∏W
 عمان 

 äÉÑ∏W ∫ÉÑ≤à°SÉH AóÑdG »YÉªàL’G ¿Éª°†∏d áeÉ©dG á°ù°SDƒŸG âæ∏YCG 
 øe kGQÉÑàYG ‹É◊G ÊÉãdG ¿ƒfÉc ô¡°T øY áeGóà°SG èeÉfôH øe IOÉØà°S’G

.2021 ÊÉãdG ¿ƒfÉc 21 ≥aGƒŸG ¢ù«ªÿG
 äBÉ°ûæŸG  ≈∏Y  Ö`Lƒàj  ¬`̀fCG  »Øë°U  ¿É«H  ‘  ,á°ù°SDƒŸG  äOÉ``aCGh
 á«fhÎµdE’G  äÉeóÿG  ≈∏Y  É¡HÉ°ùM  ≈∏Y  ∫ƒNódG  IOÉØà°S’ÉH  áÑZGôdG

.áeGóà°SG èeÉfôH øe IOÉØà°S’G Ö∏W Ëó≤Jh á°ù°SDƒ`ª∏d
 áÄa  øª°V  ,èeÉfÈdÉH  ádƒª°ûŸG  äBÉ°ûæŸG  ≈∏Y  á°ù°SDƒŸG  äó`cCGh
 áæµªŸG  áYô°ùdÉH  É`¡«∏Y  áÑJÎŸG  á`ªgÉ`°ùŸG  ™`̀aO  ,kGQô°†J  Ì`̀ cC’G
 OóëŸG  óYƒŸG  ‘  É¡«≤ëà°ùŸ  ≠dÉÑŸG  πjƒ–  øe  á°ù°SDƒŸG  øµªàJ  ≈àM
 ÊÉãdG  ¿ƒfÉc  ô¡°T  øY  äÉ≤ëà°ùŸG  ±ô°U  ¿CG  ≈dEG  IÒ°ûe  ,É¡`aô`°üd
 ‹É◊G  ô¡°ûdG  øe  25  ≥aGƒ`ŸG  πÑ≤ŸG  ÚæK’G  Ωƒj  øe  kGQÉÑàYG  CGóÑ«°S
 áÄa OÉ`ªàYG äQôb É`¡fCG á°ù°SDƒŸG âë°VhCG Éªc .á∏ªàµŸG äÉÑ∏£∏d ∂dPh
 É¡JÉ©«Ñe â`°†ØîfG »àdG äBÉ°ûæŸG »gh èeÉfÈdG øe IOÉ`Øà°SÓd IójóL

.2019 ΩÉY ‘ É¡JÉ©«Ñe øY ÌcCÉa áÄŸÉH 40 áÑ°ùæH 2020 ΩÉY ‘

 äGAGôLE’Gh ä’ƒcƒJhÈdG ™«ªL RÉ‚G 

πÑ≤ŸG ô¡°ûdG πª©dG ≈dG IOƒ©∏d
 عمان  

 πª©dG äGAGôLEGh ä’ƒcƒJhÈdG ÉgRÉ‚EG øY πª©dG IQGRh âæ∏YCG
 »∏ã‡ ™e ácGô°ûdÉH  ,ÉfhQƒc ¢ShÒa QÉ°ûàfG  ™æŸ á«FÉbƒdG  ÒHGóàdGh

.πÑ≤ŸG ô¡°ûdG ™∏£e πª©∏d Oƒ©à°S »àdG äÉYÉ£≤dG
 πª©dG  ÜÉë°UCG  áë°U  áeÓ°Sh  ájÉª◊  äGAGô``L’G  √òg  »JCÉJh
 ´hô°ûŸ  kGò«ØæJh  ,¢`̀UÉ`̀ÿG  ´É£≤dG  äBÉ°ûæe  …OÉ`̀Jô`̀eh  Ú∏eÉ©dGh
 á£°ûfC’Gh äÉYÉ£≤dG íàa ájQGôªà°SG ¿Éª°V ≈dEG ±ó¡j …òdG zó«cƒJ{

.äÉbÓZE’G ≈dEG Aƒé∏dG Öæéàdh ájOÉ°üàb’G
 íjô°üJ  ‘  OƒjõdG  óªfi  IQGRƒ`̀ dG  º°SÉH  »eÓYE’G  ≥WÉædG  ∫É`̀bh
 πµ°ûH  á«FÉbƒdG  ÒHGóàdG  ™«ªL  äõ`̀‚CG  IQGRƒ`̀ dG  QOGƒ`̀c  ¿EG   »Øë°U
 á«ë°üdG  •hô°ûdG  äÉª«∏©àH  ó«≤àdGh  ,´É£b  πc  á«°Uƒ°üN  »YGôj
 áeÓ°ùdG  äÉª«∏©Jh  áª¶fCGh  πª©dG  ¿ƒfÉbh  IòaÉædG  ÚfGƒ≤dG  Ö°ùM

.¬ÑLƒÃ IQOÉ°üdG á«æ¡ŸG áë°üdGh
 ≥«Ñ£àH ó«≤àdG äÉYÉ£≤dG √òg ‘ á∏eÉ©dG äBÉ°ûæŸG IQGRƒdG âÑdÉWh
 ócCÉàdG  ¿ƒµà°S  á«ë°üdG  ájÉbƒdG  áÑbGôe  áª¡e  ¿CGh  ,ä’ƒµJhÈdG  √òg
 á°UÉÿG äGAGôLE’Gh ä’ƒcƒJhÈdG √ò¡H äBÉ°ûæŸG √òg ΩGõàdG ióe øe
 ¢ù°SCG øª°V ¿ƒµ«°S ,á«ë°U ájÉbh ÖbGôe Ú«©J ¿CG OƒjõdG ócCGh .É¡H
 É¡eÉéMCGh äBÉ°ûæŸG πªY á©«ÑW QÉÑàY’G Ú©H òNCÉJ •hô°Th ÒjÉ©eh

.É¡«a áeóÿG »≤∏àe OóYh É¡àMÉ°ùeh
 ÖbGôe OƒLh å«M øe á°ShQóe πFGóH ∑Éæg ¿ƒµ«°S ¬fG  ±É°VCGh
 IÒ¨°üdG  äBÉ°ûæŸG  øe  OóY  á«£¨J  ¬eÉ¡e  øe  ¿ƒµJ  á«ë°U  ájÉbh

.á«aÉ°VEG AÉÑYCG …CG É¡∏«ª– ¿hOh É¡ahô¶d kIÉYGôe
 á«°VÉjôdG äÉ«ÁOÉcC’Gh õcGôŸG πª°ûJ äÉYÉ£≤dG √òg ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh
 á«LQÉÿG  áMÉÑ°ùdG  ∑ôHh  áeÉ©dG  íHÉ°ùŸGh  ,á«fóÑdG  ábÉ«∏dG  õcGôeh
 ¿óeh É¡∏NGóH »àdG äÓëŸGh áeÉ©dG ≥FGó◊Gh ,á«bóæØdG äBÉ°ûæŸG ‘
 á«fhÎµdE’Gh á«FÉHô¡µdG ÜÉ©dC’G õcGôeh á«¡«aÎdG øcÉeC’Gh ÜÉ©dC’G

.á«aÉ≤ãdG …OGƒædGh ¢SQGóŸGh
 ä’ƒcƒJhÈdG  √òg  º«ª©J  ºà«°S  ¬fCG  »eÓY’G  ≥WÉædG  í°VhGh
 IQÉéàdGh  áYÉæ°üdG  ±ôZh  äÉYÉ£≤dG  ≈∏Y  …QÉ÷G  ô¡°ûdG  ájÉ¡f  πÑb
 πFÉ°Sh  ≈∏Y  É¡JÉ°üæeh  ÊhÎµdE’G  IQGRƒ`̀dG  ™bƒe  ≈∏Yh  ,äÉHÉ≤ædGh

.»YÉªàL’G π°UGƒàdG

 á£ÿG …QGRh ≥jôah ¢ûbÉæJ á«HÉ«ædG QÉªãà°S’G
ÉfhQƒc QÉKBG øe ‘É©àdG á∏MôŸ ájOÉ°üàb’G

عمان 

 ,á«HÉ«ædG  QÉªãà°S’Gh  OÉ°üàb’G  áæ÷  â°ûbÉf
 ƒHCG  ódÉN  ÖFÉædG  á°SÉFôH  ¬Jó≤Y  ´ÉªàLG  ∫Ó`̀N
 ‘É©àdG á∏MôŸ áeƒµë∏d ájOÉ°üàb’G á£ÿG ,¿É°ùM

.ÊOQC’G OÉ°üàb’G ≈∏Y ÉfhQƒc áëFÉL QÉKBG øe
 √ô°†M …òdG  ´ÉªàL’G ∫ÓN ,¿É°ùM ƒHCG  ócCGh
 áæé∏dG  ¢UôM  ,áeƒµ◊G  ‘  …OÉ°üàb’G  ≥jôØdG
 ™«ªL  á`̀ dGREGh  »æWƒdG  OÉ°üàb’ÉH  ¢Vƒ¡ædG  ≈∏Y

.¢UÉÿG ´É£≤dG ¬LGƒJ »àdG äÉ≤«©ŸG
 ˆGóÑY  ∂∏ŸG  ádÓL  äÉ¡«LƒJ  ¿G  ≈∏Y  Oó°Th
 ájÉªM  IQhô°V  äó`̀cCG  ,¢Tô©dG  ÜÉ£N  ‘  ÊÉãdG
 á∏HÉb  á«æeR  è`̀eGô`̀Hh  §£N  ™`̀°`̀Vhh  OÉ°üàb’G
 OÉ°üàbG  AÉæH  ‘  º¡°ùJh  ™bGƒdG  ¢ùeÓJ  ≥«Ñ£à∏d

.™«æeh …ƒb
 á«ªgC’G  ájÉZ  ‘  ô`̀ eC’G  ¿EG  ,¿É°ùM  ƒ`̀HCG  ∫É`̀bh
 ±ô¶dG  Gò¡H  …OÉ°üàb’G  Éæ©bGƒH  ¢Vƒ¡ædG  Öéjh
 ÉkØ«°†e  ,‘É©àdG  á∏Môe  ≈dG  π°üf  »µd  »FÉæãà°S’G
 øe  OóY  ¥Ó`̀ZEG  AGô`̀L  ÊÉ©j  ÊOQ’G  OÉ°üàb’G  ¿CG
 AÉæH  Ö∏£àj  Ée  ÉfhQƒc  áëFÉL  ÖÑ°ùH  äÉYÉ£≤dG
 ¢UÉÿG  ´É£≤dGh  áeƒµ◊G  ÚH  á«≤«≤M  ácGô°T
 πeC’G êôîJh ¢Uôa ≈dEG äÉjóëàdG πjƒ– ‘ º¡°ùJ

.⁄C’G ºMQ øe
 äÉ°SÉ«°ùdG  πc  á©LGôe  ≈`̀dEG  áeƒµ◊G  ,É`̀YOh
 É¡ëàa  á«fÉµeEGh  á≤∏¨ŸG  äÉYÉ£≤dÉH  ô¶ædG  IOÉYEGh
 äÉYÉæ°üdG  ≈∏Y  ∂dòc  õ«cÎdGh  ,áæµªŸG  áYô°ùdÉH
 ,ájó«∏≤J  ÒZ  ∫ƒ∏M  QÉµàHGh  á«FGhódGh  á«FGò¨dG
 á∏Môe ó©H É¡JóYCG »àdG áeƒµ◊G á£N øY kÓFÉ°ùàe
 OÉéjGh  OÉ°üàb’G  õ«Ø–h  ƒªædG  IOÉjõd  ÉfhQƒc

.ádÉ£ÑdG øe ∞«Øîàd πª©dG ¢Uôa
 ™°VƒH á`̀eƒ`̀µ`̀◊G ,¿É`̀°`̀ù`̀M ƒ``̀ HCG  Ö`̀dÉ`̀W É`̀ª`̀c
 …ò«ØæàdG  èeÉfÈdG  QhÉfi ‘ zá«HÉ«ædG  OÉ°üàb’G{
 »¡àæà°S  ≈àeh  ,á∏Ñ≤ŸG  á∏MôŸG  ‘  ¬≤∏£à°S  …òdG
 ´hô°ûe ±GógG øY kÓFÉ°ùàe ,√OGóYG øe áeƒµ◊G
 ≈∏Y  ¬JÉ°SÉµ©fG  ióeh  ójó÷G  QÉªãà°S’G  ¿ƒfÉb

.ƒªædG ä’ó©e
 ádhódG ôjRhh AGQRƒdG ¢ù«FQ ÖFÉf ∫Éb ,√QhóH
 …OÉ°üàb’G  ≥jôØdG  ¢ù«FQ  ájOÉ°üàb’G  ¿hDƒ°û∏d
 É¡∏«µ°ûJ òæeh áeƒµ◊G ¿G ,¿ÉbƒW á«eCG ,áeƒµ◊ÉH
 …OÉ°üàb’G ™°VƒdG áeGóà°SG ≈∏Y ÉgOƒ¡L âÑ°üfG
 ∞FÉXƒdGh  ájOÉ°üàb’G  ôFÉ°ùÿG  øe  π«∏≤àdGh
 áeRG  …ÉH  Qhô`̀ŸG  øµÁ  ’  ¬`̀fCG  kGócDƒe  ,ìGhQ’Gh

.OÉ°üàb’G ‘ ôFÉ°ùN ´ƒbh ¿hO á«ŸÉY
 ¬JQó≤e âÑKG ¿OQC’G ¿CG ≈dEG Oó°üdG Gò¡H QÉ°TCGh
 IÈN  êÉàf  â∏µ°ûJ  »àdGh  äÉeR’G  ™e  πeÉ©àdG  ‘
 kÉàa’  ,á«fOQC’G  ádhódG  ôªY  øe  ájƒÄŸG  Qhôe  ó©H
 »àdG  á«dÉŸG  Ωõ`̀◊Gh  äGAGô``̀LE’Gh  äGQGô≤dG  ≈dG
 ∞«Øîà∏d  …õ`̀cô`̀ŸG  ∂æÑdGh  áeƒµ◊G  É¡JQó°UCG
 ‘  í°VGhh  ÒÑc  QhO  É¡d  ¿Éc  å«M  QGô°V’G  øe

.øWGƒŸG ≈∏Y ∞«ØîàdG
 ±ó¡dG  ¿CG  ¿ÉbƒW  ∫Éb  ,‘É©àdG  á∏Môe  ∫ƒMh
 ¿Gh  »FÉHƒdG  ™°VƒdG  ≈∏Y  Iô£«°ùdG  ¿É`̀c  ∫hC’G
 …OÉ°üàb’G  •É°ûædG  IOÉ``̀YEG  ƒg  ‘É©àdG  ¢SÉ°SCG
 §ÑJôe  ôeC’G  Gòg  ¿CG  å«M  ,»©«Ñ£dG  ¬©°Vh  ≈dG
 ∫hó`̀dG  ‘É©àHh  ,É`̀fhQƒ`̀c  AÉ`̀ Hh  ≈∏Y  Iô£«°ùdÉH

.QGƒ÷G ∫hOh iÈµdG
 äGAGôLG  ™°Vh  ≈∏Y  πª©J  áeƒµ◊G  ¿CG  ÚHh
 …òdG  ,…OÉ«°ùdG  ¥hóæ°üdG  Iôµa  πãe  è`̀eGô`̀Hh
 øY  Ó°†a  ,‘É©àdG  Ωƒ¡Øe  øe  Aõéc  ¬à°SGQO  ºàj
 ‘  áeƒµ◊G  ¬æY  âæ∏YCG  …òdG  …ò«ØæàdG  èeÉfÈdG

.ÉÑjôb ¬æY ø∏©«°S …òdGh á≤ãdG ¿É«H
 á∏µ°ûŸG  ™e  πeÉ©àdG  ¿CG  ∂°T  ’  ,¿ÉbƒW  ∫É`̀bh
 á∏µ°ûe  »g  áeƒµ◊G  πªY  ¬LGƒJ  »àdG  iÈµdG
 á∏µ°ûªa ,πª©dG ¥ƒ°S º«¶æJh ádÉ£ÑdG áÑ°ùf ´ÉØJQG
 ¢ùµ©æj …OÉ°üàbG ƒ‰ çGóMG ≈dG êÉà– ádÉ£ÑdG
 ‹ÉàdÉHh ¢UÉÿG ´É£≤dG ‘ πª©dG ¢Uôa ÒaƒJ ≈∏Y

.‘É©àdÉH ÒÑc πµ°ûH º¡°ùj
 ÒµØàdG  IOÉYEG  IQhô°†dG  øe äÉH ¬fCG  ,±É°VCGh
 áeƒµ◊G äóLh ó≤a ,…OÉ°üàb’G ƒªædG ´ƒ°Vƒe ‘
 ΩÉ©dG  òæe  ÊOQ’G  OÉ°üàb’G  AGOC’  É¡JAGôb  ó©Hh
 ÒZ  ƒªædG  Oó`̀–  iô``NCG  πeGƒY  áªK  ¿G  ,2000
 »ª«∏b’G  ó©ÑdG  É¡æ«H  øe  …QÉªãà°S’G  ¥É`̀Ø`̀f’G

.»æWƒdG OÉ°üàb’G AGOCG ≈∏Y √ôKCGh ‹hódGh
 ìÓ°U’G  èeÉfôH  ¿CG  ≈`̀dEG  ¥É«°ùdG  Gò¡H  âØdh
 äÉgƒ°ûàdG  ádGREÉH  ºgÉ°S  »YÉªàL’Gh  …OÉ°üàb’G
 ,√É«ŸG ‘ óbÉØdG á÷É©eh πª©dGh ábÉ£dG äÉYÉ£≤H
 √òg  á÷É©e  ≈∏Y  á`̀eRÉ`̀Y  áeƒµ◊G  ¿G  kGó`̀ cDƒ`̀ e
 äGOGô``j’G  Üô°ùJ  ‘  âÑÑ°ùJ  »àdGh  äÉgƒ°ûàdG

.á«eƒµ◊G
 ¢UÉÿG  ´É£≤dG  ™e  ácGô°ûdG  ¿CG  ,¿ÉbƒW  ÚHh
 ô°UÉæYh QÉªãà°SÓd áHPÉL áÄ«H OƒLh ≈dG êÉà–
 ájó≤ædGh  á«dÉŸG  äÉ°SÉ«°ùdG  É¡«a  ™WÉ≤àJ  Üò`̀L

.ájQÉªãà°S’Gh
 QhO  Ö©∏J  iô`̀NCG  πeGƒY  ∑Éæg  ¿CG  ,í`̀°`̀VhCGh
 QGô≤à°S’Gh »°SÉ«°ùdG ìÓ°UE’Éc QÉªãà°S’G õ«ØëàH
 …CGôdG øY ÒÑ©àdG ájôMh ¿ƒfÉ≤dG IOÉ«°Sh »æeC’G
 äÉ«bÉØJG  ‘  »∏ëŸGh  ‹hódG  ¿CÉ°ûdG  ÚH  ≥aGƒàdGh
 »°SÉ«°ùdG  QGô≤dG  ÚH  ¿RGƒàdG  ≥«≤–h  IQÉéàdG
 ≈∏Y ®É`̀ Ø`̀ ◊G ≈``̀dG á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H ,…OÉ`̀ °`̀ ü`̀ à`̀ b’Gh
 ≈∏Y  ∂dP  ôKC’  …OÉ°üàb’Gh  ‹ÉŸG  »∏µdG  QGô≤à°S’G

.ájQÉªãà°S’G áÄ«ÑdG á«°ùaÉæJ
 ´hô°ûÃ âeó≤J áeƒµ◊G ¿CG ,¿ÉbƒW ±É°VCGh
 ¬aGógCG  ºgG  øe  ,QÉªãà°S’G  ¿ƒfÉ≤d  ∫ó©e  ¿ƒfÉb
 ¢ù«FQ  É`̀«`̀YGO  ,õ`̀aGƒ`̀◊É`̀H  äGAÉ``̀Ø``̀YE’G  ∫GóÑà°SG
 Gòg  º`̀ YO  ≈`̀ dG  zá«HÉ«ædG  OÉ`̀°`̀ü`̀à`̀b’G{  AÉ`̀°`̀†`̀YCGh

.´hô°ûŸG
 QGô≤à°SG  ¿CGh  á«cQÉ°ûJ  á«dhDƒ°ùŸG  ¿CG  ,ó`̀cCGh
 õé©dG  ¢†«ØîJh Ió«°TôdG  á«ªcÉ◊Gh äÉ©jô°ûàdG

.QÉªãà°S’G ÜòL πeGƒY ºgG øe áfRGƒŸÉH
 ≈∏Y â≤≤– »àdG äÉMÉéædG ≈dEG ¿ÉbƒW QÉ°TCGh
 …òdG  ,»Ñjô°†dG  ÖæéàdGh  Üô¡àdG  áëaÉµe  ó«©°U
 ,á«dÉŸG  OQGƒ`̀ŸGh  QOÉ°üŸG  Üô°ùJ  ÜÉÑ°SCG  øe  ¿Éc

.áeÉ©dG áfRGƒŸG ‘ õé©dG IOÉjR ≈dG äOCG »àdGh
 ‹hódG ¿hÉ©àdGh §«£îàdG ôjRh ∫Éb ,¬ÑfÉL øe
 ≈∏Y ôKCG É¡d ¿Éc ÉfhQƒc áëFÉL ¿G ,Iójô°ûdG ô°UÉf
 á«dÉŸGh ájQÉéàdG ¥Gƒ°S’Gh ™∏°ùdGh OGôa’G ácôM
 ≈∏Y  äÉjóëàdG  IOÉ`̀jõ`̀H  âÑÑ°ùJ  å«M  ,á«ŸÉ©dG

.»æWƒdG OÉ°üàb’G
 ,ÉfhQƒc ™e âªXÉ©J äÉjóëàdG  ¿CG  ≈dEG  QÉ°TCGh
 á£ÑJôeh  IOƒLƒe  ÉfhQƒc  πÑb  É°†jCG  âfÉc  øµdh
 ≈©°ùJ  áeƒµ◊G  ¿CG  É kë°Vƒe  ,…OÉ°üàb’G  ƒªædÉH
 ¢Uôa  IOÉjRh  äGQÉªãà°S’G  øe  ójõe  ≈dEG  IógÉL

.á°û«©ŸG Ú°ùëàd πª©dG
 èeGôH  â≤∏WCG  áeƒµ◊G  ¿G  ,Iójô°ûdG  ∫É`̀bh
 áëFÉL  É¡à≤∏N  »àdG  á«Ñ∏°ùdG  QÉ`̀KB’G  ™e  πeÉ©à∏d
 á«YÉªàL’G ájÉª◊Gh »ë°üdG ´É£≤dG πãe ,ÉfhQƒc
 èeGôHh  á«æWƒdG  áfƒ©ŸG  ¥hóæ°U  QhO  π«©ØJh
 ¥hóæ°U AÉ°ûfGh ,{ áeGóà°SG{ »YÉªàL’G ¿Éª°†dG
 øe  ¬fƒc  QÉæjO  ¿ƒ«∏e  20  áØ∏µH  »MÉ«°ùdG  ´É£≤∏d

.IQô°†àŸG äÉYÉ£≤dG ÌcCG
 ≈dEG  ±ó¡J  §£ÿGh  èeGÈdG  √ò`̀g  ¿CG  ,ó``cCGh
 øe  IOó¡ŸG  πª©dG  ¢Uôa  ≈∏Y  ®ÉØë∏d  áeGóà°S’G
 ÉªYO  áeƒµ◊G  âeób  å«M  ,áëFÉ÷G  äÉ«YGóJ
 180 ≈∏Y ®ÉØë∏d GQô°†J Ìc’G äÉYÉ£≤∏d Gô°TÉÑe

.πªY á°Uôa ∞dCG
 ™°Vh  ,…ò«ØæàdG  èeÉfÈdÉH  ≥∏©àj  Éª«ah
 QÉ°TCG  å«M  ,¬fiÓe  IQƒ°üH  áæé∏dG  Iójô°ûdG
 èeÉfôH  ¬fG  GócDƒe  ,á«FÉ¡ædG  ¬∏MGôe  ‘  ¬`̀fCG  ≈`̀dEG
 øª°Vh  á∏Ñ≤ŸG  á∏MôŸG  äÉjƒdhCÉH  §ÑJôe  »æeR
 ,í°VhCGh  .AGOC’G  ¢SÉ«≤d  äGô°TDƒeh  »æeR  ∫hóL
 ,É kYÉ£b  24  πª°ûjh  á°ù«FQ  QhÉfi  7  øª°†àj  ¬fG
 ,á«eƒµM  á°ù°SDƒeh  IQGRh  100  ƒëf  ∑Éæg  Éªæ«H

.√ò«ØæJ øY ádhDƒ°ùe
 èeÉfÈdG  ∂dP  QhÉfi  ∫hCG  ¿G  ,Iójô°ûdG  ∫Ébh
 á«∏µ«¡dG  äÉMÓ°UE’G  º«¶æàH  ´Gô°SE’Gh  QGôªà°S’G
 ,QÉªãà°S’Gh  ∫ÉªYCÓd  áÄ«Hh  á«©jô°ûJ  áÄ«H  ≥∏ÿ
 äÉjóëàdG  ™`̀e  π`̀eÉ`̀©`̀à`̀dGh  ,π`̀ª`̀Y  ¢`̀Uô`̀a  ≥`̀∏`̀Nh
 √É«ŸGh  ábÉ£dÉc  äÉYÉ£≤dG  øe  Oó©H  IOƒ`̀Lƒ`̀ŸG
 πeÉ©à∏d ¢UÉÿG ´É£≤dG ™e èeGôHh ™jQÉ°ûe ìôWh

.√É«ŸG øe óbÉØdG ™e
 ôjƒ£Jh  ºYóH  QhÉëŸG  »bÉH  â£ÑJQG  ÚM  ‘
 »ªbôdG  OÉ°üàbÓd  ∫ƒëàdÉH  á£ÑJôŸG  Oƒ`̀¡`̀÷G
 äÉYÉ£≤dGh QÉªãà°S’G õ«Ø–h ô°†N’G OÉ°üàb’Gh
 á«æÑdG  äÉ`̀eó`̀N  ôjƒ£Jh  äÉ`̀eó`̀ÿGh  á«LÉàfE’G
 á`̀bÉ`̀£`̀dGh  √É`̀ «`̀ŸG  äÉ`̀YÉ`̀£`̀≤`̀H  á`̀£`̀Ñ`̀Jô`̀ŸG  á«àëàdG
 á«YÉªàL’G  äÉ``̀eó``̀ÿGh  á`̀jó`̀∏`̀Ñ`̀dG  äÉ``̀eó``̀ÿGh
 ,ô≤ØdG  áëaÉµeh  »æ¡ŸG  Ö`̀jQó`̀à`̀dGh  π«¨°ûàdGh
 IÉ«◊G  ôjƒ£àH  ≥∏©àe  Qƒ`̀ fi  ≈`̀ dG  á`̀aÉ`̀°`̀VE’É`̀H
.OÉ°ùØdG áëaÉµeh ¿ƒfÉ≤dG IOÉ«°S õjõ©Jh á«°SÉ«°ùdG

 ¢ù©°ù©dG  óªfi  á«dÉŸG  ô`̀jRh  ó`̀cCG  ,¬à¡L  øe
 OÉ°üàb’ÉH  á«ŸÉ©dG  á≤ãdG  ≈∏Y  á¶aÉëŸG  IQhô°V
 ⁄h  äGƒæ°ùdG  Ö©°UCG  ¿OQ’G  ÈY  å«M  ,»æWƒdG
 ¥Gƒ°SC’G  á≤K  ¢ùµ©j Gògh ÊÉªàF’G  ¬Ø«æ°üJ ôKCÉàj
 IQhô°V  ≈∏Y  kGOó°ûe  ,ÊOQC’G  OÉ°üàb’ÉH  á«ŸÉ©dG
 ,»côª÷Gh  »Ñjô°†dG  Üô¡àdG  áëaÉµÃ  »°†ŸG
 ¢UÉÿG ´É£≤dGh øWƒdG ≥ëH áÁôL Èà©j …òdG

.áeƒµ◊Gh
 ΩÉeG øëf øjódGh õé©dG áeRÓàe πX ‘h{ ∫Ébh
 OÉ°üàbÓd  ‘É©J  ∑Éæg  ¿ƒµj  ødh  á«∏°üØe  äGQÉ«N
 Ö∏£àj  …ò`̀dG  ô`̀e’G  ,zƒªædG  ºNR  IOÉ©à°SG  ¿hO
 ≈dG  äGAÉØYE’G  πjƒ–  É¡ªgCG  øe  äÉ°SÉ«°S  PÉîJG
 ≈∏Y á«HÉéjEG  äÉ°SÉµ©fG  É¡d  õaGƒ◊G ¿ƒc ,õaGƒM
 á÷É©e  ‘  º¡°ùà°S  ‹ÉàdÉHh  ,»æWƒdG  OÉ°üàb’G

.ádÉ£ÑdG á∏µ°ûe
 ≈≤Ñj  ¿CG  ∫ƒ≤©ŸG  ÒZ  øªa{  ¢û©°ù©dG  ™HÉJh
 ,É kjƒæ°S  QÉæjO  QÉ«∏ŸG  ¥ƒØJ  äGAÉØYEG  Ωó≤j  ¿OQC’G
 Aõ÷G øµdh IóFÉa ¬d  ¿ƒµj ób É¡æe G kAõL ¿G ºZQ

.ihóL …CG ¬d ¢ù«d ôNB’G
 IQÉéàdGh  áYÉæ°üdG  ô`̀jRh  âdÉb  ,É¡à«MÉf  øe
 áaÉc á÷É©Ÿ ¿hÉ©à∏d ™∏£àf ÉæfG »∏Y É¡e øjƒªàdGh
 äÉYÉ£≤∏d  »éjQóàdG  íàØdG  ¿CG  ≈dEG  áàa’  ,ÉjÉ°†≤dG
 á∏éY  ∂jô–  ‘  QhO  É¡dh  áeGóà°S’G  ‘  óL  ΩÉg

.OÉ°üàb’G
 øeC’G  á«ªgCG  äô¡XCG  áëFÉ÷G  ¿CG  ,âaÉ°VCGh
 á`̀ «`̀ FGhó`̀ dGh á`̀«`̀FGò`̀¨`̀dG äÉ`̀YÉ`̀æ`̀°`̀ü`̀dGh »`̀FGò`̀¨`̀ dG
 á«°ùaÉæJ  õjõ©J  Ö∏£àj  Ée  ,á«Ñ£dG  äÉeõ∏à°ùŸGh
 Ék«æah Ék«dÉe É¡ªYOh Ék«LQÉNh Ék«∏NGO äÉYÉ£≤dG √òg

.»æWƒdG OÉ°üàb’G óaQ ‘ º¡e AõL ôjó°üàdG ¿ƒc
 ºYódG  Ëó≤Jh  õjõ©J  á«Ø«c  ≈dEG  »∏Y  äQÉ°TCGh
 §ÑJôe  ƒ`̀gh  ,áØ∏àîŸG  äÉYÉæ°ü∏d  »æØdGh  ‹É`̀ŸG
 ¢ùª∏àJ  ≈àM  ,¢`̀UÉ`̀ÿG  ´É£≤dG  ™e  á«cQÉ°ûàdÉH
 πeÉ©àdG ‘ äÉjƒdhC’G º°SQh äÉLÉ«àM’G áeƒµ◊G
 á∏Môe  ≈dEG  ∫ƒ°UƒdG  ‹ÉàdÉHh  ,¢UÉÿG  ´É£≤dG  ™e

.‘É©àdG
 ƒªædG  ≈∏Y  ¢ùµ©æj  ôjó°üàdG  ¿G  â`̀aÉ`̀°`̀VCGh

.πª©dG ¢Uôa IOÉjRh
 âæ«H  ,¢`̀UÉ`̀ÿG  ´É£≤dG  ™e  ácGô°ûdG  ∫ƒ`̀Mh
 ´É£≤dGh áeƒµ◊G ÚH Ée ácô°T AÉ°ûfG ” ¬fG »∏Y
 ¿B’G  πª©J  Éªæ«H  ,äGQOÉ`̀°`̀ü`̀dG  èjhÎd  ¢UÉÿG
 äÉeóN Ëó≤àd πª©dG ‘ á«∏eÉµJ §£N ™°Vh ≈∏Y
 ƒªædG  ≥«≤ëàd  ∂dPh  ,ôjó°üàdG  ÖfÉL  ‘  á«aÉ°VEG

.πª©dG ¢Uôa OÉéjEGh
 ¿G  ,∫É`̀b  √Qhó`̀ H  ,ÚeÉ£≤dG  ø©e  πª©dG  ô`̀jRh
 ,§≤a QÉªãà°S’G ¿ƒfÉ≤H ô°üëæj ’ QÉªãà°S’G ∞∏e
 QÉªãà°S’G ™«é°ûàd á∏eÉµàe áÄ«Hh ôµa êÉàëj É‰Gh
 º°ùb IQGRh πc ‘ ¿ƒµj ¿G Öéj PEG ,¬H ¢Vƒ¡ædGh

.QÉªãà°SÓd ¢UÉN
 ádhóc ¬à«°ùaÉæJ Oóëj ¿CG ¿OQC’G ≈∏Y{ ±É°VCGh

 Iõ«e  á¶aÉfi  πµd  ¿ƒµj  ¿G  Öé«a  äÉ¶aÉëªch
 ºàj »µd á«YÉæ°U hG á«MÉ«°S âfÉc AGƒ°S á«°ùaÉæJ
 πª©f ¿G ∫ƒ≤©ŸG ÒZ øªa Égƒëf ôªãà°ùŸG ¬«LƒJ
 ÚeÉ£≤dG  ™HÉJh  z.á¶aÉfi  πc  ‘  á«YÉæ°U  áæjóe
 ,ádÉ£ÑdGh ô≤ØdG »gh áªcGÎe á«≤«≤M á∏µ°ûe Éæjód
 øe  óH  Óa  ,É«é«JGÎ°SG  Gô£N  πµ°ûJ  âëÑ°UCGh
 Éë°Vƒe  ,πª©dG  ¢Uôa  ≥∏N  ‘  ÉæJÉjƒdhCG  ∑GQOEG
 ¿CG Ö∏£àj Ée §≤a á«eƒµM áfRGƒe ¢ù«d ¿OQC’G ¿CG
 ∫ƒ∏Mh πFGóH OÉéjE’ ≈©°ùfh áfRGƒŸG êQÉN ô¶æf

.IójóL
 ¿CG  ,á©HÉHQ  ôØ©L  ÖFÉædG  áæé∏dG  Qô≤e  ó`̀cCGh
 ≈∏Y  ¢ùµ©æj  »µd  ¢SÉ°SC’G  ƒg  »°SÉ«°ùdG  ìÓ°U’G
 IQhô°V  ≈dG  Ék«YGO  ,…OÉ°üàb’G  ìÓ°U’G  èeGôH
 ÉfQGô≤à°SGh ÉææeGh á«dhódG ÉæJÉbÓY øe IOÉØà°S’G

. QÉªãà°S’G Üò÷
 OƒLh  IQhô°†H  Éæ«M  ¿hó∏N  ÖFÉædG  ÖdÉWh
 ,Égó©H  Éeh  ÉfhQƒc  á∏MôŸ  É¡éFÉàf  ¢ùª∏f  á£N
 êQÉÿG ‘ ÉæJGQÉØ°S øe IOÉØà°S’G á«ªgG ≈dG kGÒ°ûe
 è`̀jhÎ`̀dGh  QÉªãà°S’G  Üò``̀Lh  ¿OQC’G  è`̀jhÎ`̀d

.πªY ¢Uôa OÉéjGh á«fOQ’G äÉYÉæ°ü∏d
 áëFÉL  ¿G  ,»éæà°ùÑdG  ódÉN  ÖFÉædG  ∫É``bh
 OÉ°üàb’G  á∏éY  ≈∏Y  Èc’G  ôKC’G  É¡d  ¿Éc  ÉfhQƒc
 áë°VGh á£N Ëó≤J ≈dEG  áeƒµ◊G Ék«YGO ,»æWƒdG

.øWGƒŸG ≈∏Y ∞«ØîàdG πLG øe ≥«Ñ£à∏d á∏HÉb
 »æe’G QGô≤à°S’G øe IOÉØà°S’G IQhô°V ócCGh

.QÉªãà°S’G Üò÷
 QÉªãà°S’G  ¿CG  äó`̀ cG  ,∫hó`̀Ñ`̀dG  ÖæjR  ÖFÉædG
 á«°ùaÉæàdG  Iõ`̀«`̀ŸG  É¡ªgG  π`̀eGƒ`̀Y  Ió©H  §ÑJôe
 áeƒµ◊G  É¡eó≤J  »àdG  äÓ«¡°ùàdGh  Ú`̀fGƒ`̀≤`̀dGh
 øe  áë°VGh  á«é«JGÎ°SG  Ëó≤J  ∂`̀dP  Ö∏£àjh
 áWQÉN Ëó≤J ≈æ©Ã ôªãà°ùª∏d É¡Áó≤Jh äGQGRƒdG

.ôªãà°ùª∏d á∏eÉ°T
 ácGô°ûdG õjõ©J Qƒ°ùædG ∫ÓW ÖFÉædG ÖdÉW Éª«a
 á«dÉª°SCGôdG  äÉ≤ØædG  IOÉ`̀jRh  ¢UÉÿG  ´É£≤dG  ™e
 ≈dG GÒ°ûe ,πªY ¢Uôa ≥∏Nh √É«ŸG óbÉa á÷É©eh
 äÉ°ù°SDƒŸGh äGQGRƒdG ÚH ≥«°ùæàdÉH ∞©°V OƒLh

.á«eƒµ◊G
 OƒLh IQhô°V ≈dG âYO ,¿Gô≤°ûdG ∫ÉeBG ÖFÉædG
 OÉ°üàb’ÉH ¢†¡æJ ±Góg’Gh ⁄É©ŸG áë°VGh á£N

.çó– »àdG äÉeR’G Öæéàf »µd »æWƒdG
 õjõ©J á«ªgCG ócCG ó≤a áeQÉëŸG óªfi ÖFÉædG ÉeG
 ´É£≤dG  ºYOh  êÉàfE’G  äÓNóe  AÉØYGh  á«LÉàf’G
 ≥«Ñ£J  ‘  øªµJ  Èc’G  á∏µ°ûŸG  ¿G  ÓFÉb  ,¢UÉÿG
 ≈dG ∫ƒ°Uƒ∏d ™bGƒdG  ¢VQG ≈∏Y èeGÈdGh §£ÿG

.äGòdG ≈∏Y OÉªàY’G á∏Môe
 ¿CG  ,IQhô°V  ≈dG  õjÉØdG  ΩÉ°ùH  ÖFÉædG  QÉ°TCGh
 ,á«∏ëŸG  äÉ©ªàéŸG  ≈∏Y  äGQÉªãà°S’G  ¢ùµ©æJ
 iƒà°ùe  ≈`̀∏`̀Y  É``gQÉ``KG  ø``WGƒ``ŸG  ¢ùª∏j  å«ëH
 á«∏ëŸG ádÉª©dG ∫ÓMG ≈∏Y πª©dG á«ªgGh ¬à°û«©e
 øjóYÉ≤àŸG  ≈dG  É°†jG  ô¶ædGh  ,zIó`̀aGƒ`̀dG{  ¿Éµe

.º¡ªYOh Újôµ°ù©dG
 õjõ©J  ≈∏Y  á©HGƒ≤dG  áeÉ°SG  ÖFÉædG  õcQ  Éªc
 »àdG äÉ≤«©ŸG πM ≈∏Y πª©dGh äÉYÉ£≤dG á«°ùaÉæJ
 ádÓL iDhôd kGò«ØæJ É¡JGQOÉ°U IOÉjRh É¡∏ªY ¬LGƒJ
 øeC’G  ≥«≤–h  äGòdG  ≈∏Y  OÉªàY’G  õjõ©àH  ∂∏ŸG

.»FGhódGh »FGò¨dG
 ´hô°ûe  áæé∏dG  äô`̀bCG  π°üØæe  ,´ÉªàLG  ‘h
 »àeƒµM ÚH ácGô°ûdG á«bÉØJG ≈∏Y ≥jó°üàdG ¿ƒfÉb
 É«fÉ£jÈd  IóëàŸGh  á«ª°TÉ¡dG  á«fOQ’G  Úàµ∏ªŸG

.2020 áæ°ùd á«dÉª°ûdG GóædôjGh ≈ª¶©dG
 ¬Jô°†M  …ò`̀dG  ´ÉªàL’G  ‘  ¿É°ùM  ƒ`̀HCG  ∫É`̀bh
 ¿ƒ°U  ≈dG  ±ó¡J  á«bÉØJ’G  √òg  ¿G  ,»∏Y  IôjRƒdG
 ácGô°ûdG  É¡JÉ°ûfG  »àdG  Úaô£dG  Ú`̀H  §`̀HGhô`̀ dG
 ÚH ácGô°ûdG  á«bÉØJG  øe 1 IOÉŸG ÖLƒÃ IÉ°ûæŸG

.»HhQhC’G OÉ–’Gh ¿OQC’G

عمان 

 øcôdG  AGƒ∏dG  ,ácÎ°ûŸG  ¿É``̀cQC’G  áÄ«g  ¢ù«FQ  ∫É`̀b
 á«fOQC’G  áë∏°ùŸG  äGƒ≤dG  ¿EG{  :»£«æ◊G  óªMCG  ∞°Sƒj
 ,Újôµ°ù©dG  øjóYÉ≤àŸG  ´É`̀°`̀VhCG  Ú°ù–  ≈`̀ dEG  ≈©°ùJ
 ∫ÓN  ø`̀e  ,º¡d  äÓ«¡°ùàdGh  äÉ`̀eó`̀ÿG  π°†aCG  Ëó`̀≤`̀Jh
 »°û«©ŸG  ºgGƒà°ùÃ  AÉ≤JQÓd  º¡©e  º`̀FGó`̀dG  π°UGƒàdG
 á°ù°SDƒe  ºYO ≈dEG  káaÉ°VEG  ,ájOÉ°üàb’G  º¡ahôX Ú°ù–h
 ™e  Ö°SÉæàj  É`̀Ã  Égôjƒ£Jh  Újôµ°ù©dG  øjóYÉ≤àŸG

.zá«dÉ◊G ±hô¶dGh äÉjóëàdG
 OóY  ™e  ,»£«æ◊G  øcôdG  AGƒ∏dG  AÉ≤d  ∫ÓN  ∂dP  AÉL
 äÉ°ù°SDƒŸG  øe  øjóYÉ≤àŸG  ¿É«YC’G  ¢ù∏›  AÉ°†YCG  øe
 ,áë∏°ùŸG  äGƒ≤∏d  áeÉ©dG  IOÉ«≤dG  ‘  ,á«æeC’Gh  ájôµ°ù©dG
 ΩÉY ôjóeh áë∏°ùŸG äGƒ≤dG •ÉÑ°V QÉÑc øe mOóY Qƒ°†ëH
 Újôµ°ù©dG øjóYÉ≤àª∏d á«YÉªàL’Gh ájOÉ°üàb’G á°ù°SDƒŸG
 ∫ÓN ,¿É«YC’G  ¢ù∏› AÉ°†YCG  ócCGh  .≈eGó≤dG  ÚHQÉëŸGh

 ¬àjÉYQh  ¬eÉªàgG  πL  ≈∏YC’G  óFÉ≤dG  ádÓL  AÓjEG  ,AÉ≤∏dG
 ÜÉ£N  ∫ÓN  ¬«dEG  QÉ°TCG  …òdGh  ,Újôµ°ù©dG  øjóYÉ≤àŸÉH
 áë∏°ùŸG äGƒ≤dG ºYO IQhô°†H »°VÉ≤dGh »eÉ°ùdG ¢Tô©dG
 ≈dEG  øjÒ°ûe  ,øjóYÉ≤àeh  Ú∏eÉY  á«æeC’G  Iõ`̀¡`̀LC’Gh
 ¢ùª∏Jh  ,Újôµ°ù©dG  øjóYÉ≤àª∏d  áeÉ©dG  IOÉ«≤dG  á©HÉàe
 »°û«©ŸG  º¡©bGh  ≈∏Y  kÉHÉéjEG  ¢ùµ©æj  ÉÃh  º¡JÉLÉ«àMG

.…OÉ°üàb’Gh
 øjóYÉ≤àŸG  ¿CG  ¿É`̀«`̀YC’G  ¢ù∏›  AÉ°†YCG  ±É`̀°`̀VCGh  
 √òg ¿CGh ,áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d  …ƒ≤dG  ∞jOôdG  ºg Újôµ°ù©dG
 ,∑Î°ûŸG  ≥«°ùæàdG  á«dBG  õjõ©J  ¥É«°S  ‘  »JCÉJ  äGAÉ≤∏dG
 á°ûbÉæe É¡dÓN øe ºàj  áë°VGh ôWCG  ójó– ≈∏Y ¥ÉØJÓd
 äÉjóëàdG  π«dòàd  ¿É`̀«`̀YC’G  ¢ù∏›  ∫Ó`̀N  øe  áeƒµ◊G
 ¿É«YC’G ¢ù∏› AÉ°†YCG ÚHh .º¡¡LGƒJ »àdG äÉHƒ©°üdGh
 õjõ©J  ‘  áë∏°ùŸG  äGƒ≤dG  ¬H  Ωƒ≤J  …ò`̀dG  ÒÑµdG  Qhó`̀dG
 äÉ«fÉµeE’G  ÒaƒJ  ∫ÓN  øe  ºFGódG  É¡ªYOh  ICGô`̀ŸG  áfÉµe
 ≈dEG k’ƒ°Uh ICGôŸG IóYÉ°ùe ‘ º¡°ùJ »àdG É¡d äÓ«¡°ùàdGh

.ICGôŸGh πLôdG ÚH ¥ƒ≤◊G ‘ IGhÉ°ùŸGh äÉjƒà°ùŸG ≈∏YCG
 á«YÉªàL’Gh  ájOÉ°üàb’G  á°ù°SDƒŸG  ΩÉY  ôjóe  ∫Ébh
 ¿EG{  :≈`̀eGó`̀≤`̀dG  Ú`̀HQÉ`̀ë`̀ŸGh  Újôµ°ù©dG  øjóYÉ≤àª∏d
 Ú°ù–  IQhô°†H  Iôªà°ùe  á«eÉ°ùdG  á«µ∏ŸG  äÉ¡«LƒàdG
 ≈∏Y  πª©fh  ,Újôµ°ù©dG  øjóYÉ≤àª∏d  áeó≤ŸG  áeóÿG
 »gh  ¢Sƒª∏e  »∏ªY  ™`̀bGh  ≈`̀dEG  äÉ¡«LƒàdG  √òg  áªLôJ
 OóY πjó©J ” ¬fCG kÉØ«°†e ,™«ª÷G øe ácÎ°ûe á«dhDƒ°ùe
 »Ñ∏Jh  º¡YÉ°VhCG  Ú°ù–  ‘  ºgÉ°ùJ  á°ù°SDƒŸG  ÚfGƒb  øe
 π«©ØJ  ¿Éª°†d  á°ù°SDƒª∏d  ÜÉ°ùàf’G  ™é°ûJh  º¡ÑdÉ£e

.¬Lh πªcCG ≈∏Y É¡H áWÉæŸG äÉÑLGƒdÉH ΩÉ«≤dGh ÉgQhO
 √RGõ`̀à`̀YG  ácÎ°ûŸG  ¿É```̀cQC’G  áÄ«g  ¢ù«FQ  ió```HCGh
 º¡fCG  kGócDƒe  ,≈eGó≤dG  ÚHQÉëŸGh  Újôµ°ù©dG  øjóYÉ≤àŸÉH
 øWƒdG  øY  ´ÉaódG  ‘  áë∏°ùŸG  äGƒ≤∏d  »≤«≤◊G  óæ°ùdG
 øeC’G ≥«≤– ‘ πYÉØdG ºgQhóH kGó«°ûe ,¬JGõéæe ¿ƒ°Uh
 á«ª«∏bE’G  äGÒ¨àŸGh  ±hô¶dG  πX  ‘  πeÉ°ûdG  »æWƒdG

.øWƒdG É¡¡LGƒj »àdG ájOÉ°üàb’G äÉjóëàdGh á£«ëŸG

 Újôµ°ù©dG øjóYÉ≤àŸG ´É°VhCG Ú°ùëàd ≈©°ùf :»£«æ◊G
º¡d äÓ«¡°ùàdGh äÉeóÿG π°†aCG Ëó≤Jh

 AÉ°ûfE’ ºgÉØJ Iôcòe
 OÉ°üàb’G äGô°TDƒŸ á«©Lôe

á«°SÉ°SC’G ÊOQC’G
 عمان 

 ¿OQC’G  ‘  »FÉ‰E’G  IóëàŸG  º`̀eC’G  èeÉfôH  ™bh  
 AÉ°ûfE’  ºgÉØJ  Iôcòe  ,ÊOQC’G  …OÉ°üàb’G  ióàæoŸGh

.á«°SÉ°SC’G ÊOQC’G OÉ°üàb’G äGô°TDƒŸ á«©Lôe
 èeÉfÈd º«≤ŸG πãªŸG É¡à©bh »àdG IôcòŸG âaógh
 ¢ù«FQh ,Ó«Ø«dhG ôjÒa IQÉ°S »FÉ‰E’G IóëàŸG ºeC’G
 ƒHG  ÒN  QƒàcódG  …OÉ°üàb’G  ióàæoŸG  IQGOEG  ¢ù∏›
 á«ªæàdG äÉ©∏£J ∫É› ‘ ∑Î°ûŸG ¿hÉ©à∏d ,∂«∏«©°U
 ≥«≤– ≈∏Y ¢UÉN πµ°ûH πª©dGh ¿OQC’G ‘ á«°ù«FôdG
 2030 ΩÉ©d áeGóà°ùŸG á«ªæàdG á£îH á≤∏©àŸG QhÉëŸG
 ¿Éaô£dG  ≥ØJG  ,ºgÉØàdG  Iôcòe  Ö°ùëHh  .¿OQC’G  ‘
 äÉ°SÉ«°ùdG ™æ°U ‘ ÉgQhOh äÉfÉ«ÑdG á«ªgCG RGôHEG ≈∏Y
 ô°üY  áÑcGƒŸ  ájƒªæàdGh  ájOÉ°üàb’G  äGQGô`̀≤`̀dGh

.É¡eƒ∏Yh äÉfÉ«ÑdG
 OÉ°üàb’G äGô°TDƒŸ á«©Lôe AÉ°ûfEG IôcòŸG ºYóJh
 Ωó≤àd  á©HÉàeh  º««≤J  ΩÉ`̀¶`̀fh  á«°SÉ°SC’G  ÊOQC’G
 á«ªæàdG  ±GógCG  ≈dEG  áaÉ°VEG  ,äGô°TDƒŸG  √òg  ™LGôJh
 §£ÿG øª°V É¡LGQOEG õjõ©J ‘ áªgÉ°ùŸGh áeGóà°ùŸG
 øe  ¿Éaô£dG  ≈©°ùjh  .á«æWƒdG  äÉ«é«JGÎ°S’Gh
 äÉ°SGQódG OGóYEG ‘ ∑Î°ûŸG πª©dG ≈dG IôcòŸG ∫ÓN
 ¬KóMCG …òdG …OÉ°üàb’G ôKC’G á°SGQO πãe äÉ°SÉ«°ùdGh
 ≈∏Y  19-COVID  óéà°ùŸG  É`̀fhQƒ`̀c  ¢`̀ShÒ`̀a
 ∫ÉªYh  ô°SC’Gh  ,äÉcô°ûdG  ≈∏Yh  ,ÊOQC’G  OÉ°üàb’G
 ≈dEG  ∫ƒ°UƒdGh  ‘É©àdG  ‘  áªgÉ°ùŸG  ±ó¡H  áehÉ«ŸG
 á«Ø«ch »FÉ°üM’G »YƒdG ô°ûf ∂dòch ,ó«÷G ‘É©àdG
 ÜÉÑ°ûdG  ™e  ¿Éaô£dG  πª©«°Sh  .äÉfÉ«ÑdG  ™e  πeÉ©àdG
 áaÉ≤ãdG  õjõ©àd  á`̀jQGƒ`̀M  èeGôH  øe  á∏°ù∏°S  øª°V
 ,áeGóà°ùŸG á«ªæàdG Ωƒ¡Øe õjõ©Jh º¡jód ájOÉ°üàb’G
 ΩÉ©dG ÚYÉ£≤dG ÚH á«≤«≤◊G ácGô°ûdG CGóÑe ≥«≤–h

.¢UÉÿGh
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دليلك ال�شامل حول فقر الدم عند الأطفال
عندما  يحدث  مر�ض  ال��دم  فقر 
من  كافية  كمية  اجل�سم  ميتلك  ال 
اأو  ال�سحيحة  احلمراء  ال��دم  خاليا 
تراجع  اإىل  يقود  مما  الهيموغلوبني، 
اإىل  الرئتني  عملية نقل االأك�سجني من 
قد  م�ساعفات  اإىل  ويقود  االأن�سجة، 

تكون �سديدة.
الدم،  فقر  اأنواع من  وهناك عدة 
نتيجة  االأطفال  ع��ادة  ي�سيب  ال��ذي 

نق�ض احلديد.
اأ�سا�سيا  جزءا  املعدن  هذا  ويعد 
بروتني  وه��و  الهيموغلوبني،  م��ن 
م�سوؤول عن نقل االأوك�سيجني يف الدم 
اجل�سم  اأن�سجة  عمل  على  للحفاظ 

على النحو االأمثل.
كميات  تناول  ي��وؤدي  اأن  وميكن 
ا�ستبدال  اأو  احلديد  من  منخف�سة 
حليب االأم بحليب االأبقار اإىل اإ�سابة 
نق�ض  عن  الناجم  الدم  بفقر  االأطفال 

احلديد.
وينت�سر هذا املر�ض بني االأطفال 
ال��ذي��ن ت��راوح اأع��م��اره��م ب��ني �ستة 
عند  خا�سة  �سنوات،  وث��الث  اأ�سهر 
وم��ع  ج��ي��دة.  ت��غ��ذي��ة  تلقيهم  ع��دم 
االأطفال  املر�ض  ه��ذا  ي�سيب  ذل��ك، 
�سببا  ذلك  يكون  وغالبا  �سنا،  االأكرب 
االأطفال، وفقا ملوقع  اأطباء  ملراجعة 

هيلث". تو  "�ستيب 
هذا  لظهور  الرئي�سي  وال�سبب 
ق��درة  انخفا�ض  اإىل  ي��ع��ود  امل��ر���ض 
اجل�سم على امت�سا�ض احلديد، علما 
املعدن  هذا  على  يح�سل  اجل�سم  اأن 
تدويره  ويعيد  الطعام،  طريق  عن 
م���ن خ���الل خ��الي��ا ال����دم احل��م��راء 

القدمية.
تظهر  ال  االأوىل،  مرحلته  خ��الل 
اأعرا�ض وا�سحة على املر�ض عادة، 
�سعبا  اأمرا  عالجه  عملية  يجعل  مما 
الأن م�ستوى احلديد ميكن اأن ي�ستمر 

يف االنخفا�ض.
فقر  ي�سبب  مراحله،  تقدم  وعند 
لدى  احلديد  نق�ض  عن  الناجم  الدم 

االأطفال اأعرا�سا مثل:
اإىل  وميله  العني  بيا�ض  �سحوب 

اللون االأزرق.
االأظافر. ه�سا�سة 

الرغبة  اأو  ال�سهية  انخفا�ض 
اأط��ع��م��ة غري  ت��ن��اول  ال�����س��دي��دة يف 

معتادة.
بالوهن والتعب لفرات  ال�سعور 

طويلة.
ال�سداع.

دوخة.
تهيج اجللد.

فقدان الطاقة يف اجل�سم.
�سعوبات يف التنف�ض.

عدم انتظام دقات القلب.
�ساحبة. ب�سرة 

لت�سخي�ض ا
عن  الناجم  الدم  فقر  لت�سخي�ض 
ع��وز احل��دي��د ل��دى االأط��ف��ال، يقوم 
ج�سدي  تقييم  ب���اإج���راء  ال��ط��ب��ي��ب 
ياأخذ  ث��م،  وم��ن  للمري�ض.  وفح�ض 
املخترب  اإىل  وير�سلها  الدم  من  عينة 
االخ��ت��ب��ار  ه���ذا  وي��ت��ي��ح  لتحليلها، 
الدم  خاليا  كانت  اإذا  معرفة  للطبيب 

احلمراء تعاين من نق�ض يف احلديد.
ويوؤدي عدم معاجلة الطفل الذي 
نق�ض  عن  الناجم  الدم  فقر  من  يعاين 
اآثار �سلبية  اإىل  احلديد يف وقت مبكر 

على عملية تعلمه ومنوه.
املنخف�ض  امل�ستوى  يت�سبب  كما 
التقليل  يف  االأطفال  لدى  احلديد  من 
واالنتباه.  الركيز  على  قدرتهم  من 
يف  اأع��را���س��ه  معاجلة  تعترب  ل��ذل��ك، 
حتى  حا�سما  اأم��را  املنا�سب  الوقت 

نتمكن من منع ظهور هذه امل�ساكل.
يجب  املر�ض  ه��ذا  ظهور  وعند 
حال  ويف  االأط��ف��ال.  طبيب  مراجعة 
الطفل  الإ�سابة  احتمال  هناك  ك��ان 
املر�ض،  ه��ذا  م��ع  عائلي  ت��اري��خ  اأو 

طبية  لفحو�سات  يخ�سع  اأن  فيجب 
با�ستمرار.
العالج

ميت�ض  ومن���وه،  ع��م��ره  ب�سبب 
ج�سم الطفل كميات قليلة من احلديد 
وللح�سول  يتناوله،  الذي  الطعام  يف 
على الكمية الالزمة من احلديد، التي 
تراوح بني 8 و10 مليغرامات يوميا 
الطبيب(،  ا�ست�سارة  )يجب  عموما 
من املهم دمج االأطعمة التي حتتوي 
على احلديد يف نظام الطفل الغذائي.

ومن هذه االأطعمة:
اللحم االأحمر.

ال��ل��ح��وم اخل��ال��ي��ة م��ن ال��ده��ون 
)الدجاج والديك الرومي(.

البحرية. ال�سمك واملاأكوالت 
البي�ض.

املجففة  )الفا�سوليا  البقوليات 
والعد�ض وفول ال�سويا(.

البقر. كبد 
زبدة الفول ال�سوداين.

ال�سبانخ.
الطعام  تناول  ي�ساعد  ال  عندما 
ب�����س��ك��ل ك��ب��ري يف ع��الج  ال�����س��ح��ي 
ان��خ��ف��ا���ض ن�����س��ب��ة احل���دي���د وف��ق��ر 
ت��ن��اول  الطبيب  ي��ق��رح  ق��د  ال����دم، 
طريق  ع��ن  احل��دي��د  مكمالت  طفلك 

من  ظرف  اأي  حتت  يجوز  وال  الفم. 
اأو  احلديد  مكمالت  تناول  الظروف 
طبيب  اإ���س��راف  دون  الفيتامينات 

االأطفال.
نظام  ت��وف��ري  ي��ج��ب  ول��ل��وق��اي��ة 
على  ي��ج��ب  اإذ  م��ن��ا���س��ب،  غ��ذائ��ي 
ر�ساعة  على  احل�����س��ول  االأط��ف��ال 
�ستة  عمر  بلوغهم  حتى  طبيعية 
من  الرغم  وعلى  االأق��ل.  على  اأ�سهر 
فاإن  ذلك،  يرف�ض  االأطفال  بع�ض  اأن 
اأف�سل  بامت�سا�ض  ي�سمح  االأم  حليب 
لتعزيز  اأ�سا�سيا  عامال  للحديد، ويعد 
الطفل  يكن  مل  واإذا  املناعة.  نظام 
فيجب  االأم،  حليب  �سرب  على  قادرا 
ال�سناعي اخلا�ض  ا�ستعمال احلليب 
اأو  البقر  حليب  ولي�ض  بالر�سع، 

غريه.
بني  الطفل  �سن  ي�سبح  عندما 
اإعطاوؤه  ميكن  اأ�سهر،  و�ستة  خم�سة 
امل���زي���د م���ن ال��ع��ن��ا���س��ر ال��غ��ذائ��ي��ة 
واخل�سراوات  الفواكه  يف  املتوفرة 
كما  ال��ده��ن.  من  اخلالية  واللحوم 
االأبقار  حليب  اإعطائه  جتنب  يجب 
وعندما  ال�سنة.  عمر  بلوغه  قبل 
الغذائي  النظام  يكون  الطفل،  يكرب 
للح�سول  كافيا  واملتنوع  املتوازن 

على الن�سب املثلى من احلديد.

هل يتوقف القلب اأثناء العطا�س؟
من  للهواء  ومت�سنج  اإرادي  ال  خ��روج  هو  العط�ض 
لالإن�سان  مفيدة  حركة  وهي  والفم،  االأن��ف  عرب  الرئتني 
الأنها متكن اجل�سم من التخل�ض من اجل�سيمات الدخيلة 
واملواد املثرية للح�سا�سية عرب االأنف ومن خالل املخاط 
االأنفي، وفقا لتقرير للكاتبة كري�ستينا روداكوفا يف موقع 

"اآف.بي" الرو�سي.
للح�سا�سية  امل��ث��رية  امل����واد  م��ن  ال��ع��دي��د  وه��ن��اك 
ت�سبب  التي  الهواء  يف  املوجودة  اخلارجية  واجلزيئات 
اإىل  يوؤدي  ما  وهو  االأن��ف،  يف  املخاطي  للغ�ساء  االإزع��اج 

العط�ض وم�ساكل يف التنف�ض يف الطق�ض البارد.
كيف يحدث العط�ض؟

ياأخذ  االأن���ف،  يف  الوخز  اأو  الدغدغة  تبداأ  عندما 
االإن�سان نف�سا عميقا ميالأ رئتيه بالهواء، ثم ترتفع اللهاة، 
ال�سلب،  قريبا من احلنك  لي�سبح  الل�سان  ويتحرك ظهر 
داخل  ال�سغط  يزيد  مما  الوترية؛  الع�سالت  وتتقل�ض 
عرب  يحدث  الذي  القوي  الزفري  ب�سبب  وال�سدر  البطن 

البلعوم.
ويف الوقت نف�سه، يتحرك الهواء ب�سرعة 12 لرا يف 
الثانية خارج االأنف والفم عند العط�ض، مرفوقا بقطرات 
م�سافة  على  ينت�سر  الذي  واللعاب  املخاط  من  �سغرية 
مرين اأو ثالثة اأمتار، وهو ما ميثل خطرا على االأ�سخا�ض 

املحيطني بك، خا�سة اإذا كنت م�سابا بفريو�ض معد.
وال توؤدي عملية العط�ض اإىل توقف القلب، بل اإنه ال 
ينخف�ض  قد  القلب  �سربات  ن�سق  اأن  اإال  دقة،  اأي  يفّوت 
التاأثري طفيف وال  اأخذ نف�ض عميق، ولكن هذا  قليال عند 

يظهر على االإن�سان.
ويعط�ض االإن�سان عند نتف �سعر احلاجب الأنه ي�سهم 
ب�سبب  البع�ض  يعط�ض  وقد  الوجه،  اأع�ساب  حتفيز  يف 
برودة الطق�ض، اأو جراء االإفراط يف الطعام، اأو حتى عند 
االأخرية  احلالة  اأن  العلماء  ويعتقد  اجلن�سية.  االإث��ارة 
الفرمونات  اإدراك مادة  االإن�سان على حت�سني  ت�ساعد  قد 

امل�سوؤولة عن االجنذاب اجلن�سي بني ال�سريكني.
ونحو ما بني 18 و35% من االأ�سخا�ض يعط�سون عند 
الطفل  يرثها  الظاهرة  وهذه  ال�ساطع.  لل�سوء  التعر�ض 

ال�سم�ض.  �سد  ح�سا�سية  لي�ست  وهي  والديه،  اأحد  عن 
حتى  املخ  من  اإ�سارة  العط�ض  يكون  قد  العلماء  وح�سب 
لكرثة  ا�ستجابة  العني  ب��وؤب��وؤ  بت�سييق  اجل�سم  يقوم 

ال�سوء.
ي��وؤدي  ال  مفتوحتني  العينني  اإب��ق��اء  مع  والعط�ض 
خلروجهما من مكانهما، اإذ اإن هذا االأمر يحتاج لع�سالت 
ذلك،  ومع  العط�ض.  عند  اخلارج  اإىل  العينني  لدفع  اأكرث 
ع�سبا  هناك  الأن  العط�ض  عند  عينيه  االإن�سان  يغم�ض 
لغلق  اإ�سارة  ير�سل  وهو  املخ،  مع  واالأن��ف  العني  يربط 

اجلفون.
يف  العني  باإبقاء  له  عالقة  ال  ذلك  وراء  ال�سبب  ولكن 
مكانها. وعلى الرغم من اأن فتح العينني اأثناء العط�ض ال 

ي�سكل اأي خطورة، فاإن بقاءهما مفتوحتني �سعب جدا.
اأو ب�سع مرات،  ويف العادة، يعط�ض االإن�سان مرتني 
منه،  الهدف  يتحقق  اأن  اإىل  يتكرر  االأم��ر  هذا  اإن  حيث 
من  فهناك  الآخ��ر؛  �سخ�ض  من  العط�ض  م��دة  وتختلف 
يعط�سون  والبع�ض  فقط،  واح��دة  م��رة  دائما  يعط�ض 
مرتني متتاليتني، واآخرون يعط�سون اأكرث من ع�سر مرات 

متتالية.
خطورة حب�ض العط�ض

يف  بالرغبة  �سعرت  اإذا  وفمك  اأنفك  غلق  ميكنك  ال 
العط�ض، واإذا اأجربت نف�سك على القيام بذلك، فاإن تيارا 
اأن  وميكن  االأذن��ني  نحو  يندفع  �سوف  الهواء  من  قويا 

ميزق طبلة االأذن، مما قد يوؤدي اإىل فقدان ال�سمع.
احلركة  ه��ذه  ت�سيبك  ق��د  االأح����وال،  اأح�سن  ويف 
ال�سعريات  اأن  كما  احلاجز.  احلجاب  ت�سر  اأو  بالدوار، 
الدموية يف العينني واملخ ميكن اأن تنفجر؛ ولهذا ال�سبب، 

من االأف�سل اال�ست�سالم للعط�سة وعدم حماولة حب�سها.
ارتبطت  التي  واخلرافات  املعتقدات  بع�ض  وهناك 
االإغريق  ك��ان  حيث  القدمية،  الع�سور  منذ  بالعط�ض 
قيل من كالم  ما  اأن  توؤكد  العط�سة  اأن  يعتقدون  القدامى 
كان  اليابان  يف  الو�سطى  الع�سور  يف  ولكن  �سحيح.  هو 
فا�سحة  العط�سة  تعترب  حيث  ذل��ك،  عك�ض  على  االأم��ر 

لكذب املتحدث.

ال�شاعة الببيولوجية.. منبه �شحي وتعرثها يوؤدي للمر�س
تتبع  اآلية  اجل�سم  يف  البيولوجية  ال�ساعة 
مدار  على  وتتوا�سل  والنهار،  الليل  اإيقاع 
التواتر  با�سم  اأي�سا  يعرف  ما  وهو  ال�ساعة، 

اليومي.
�سعورنا  تنظيم  على  ال�ساعة  هذه  ت�ساعد 
التي  املعقدة،  اآلياتها  عرب  والنعا�ض  باليقظة 
الدماغ  منطقة  تر�سلها  الإ���س��ارات  ت�ستجيب 

التي تراقب بدورها ال�سوء املحيط بنا.
يف  ون�سيج  وع�سو  خلية  ك��ل  وتعتمد 

لذلك،  البيولوجية؛  ال�ساعة  على  اجل�سم 
ل�ساعات  املنا�سب  الوقت  يف  النوم  ي�ساعد 

كافية على اإبقائها يف حالة عمل.
الطويل  التعر�ض  يت�سبب  امل��ق��اب��ل،  يف 
يف  خا�سة  ال�سا�سات  م��ن  املنبعث  لل�سوء 
من  العديد  يف  الليل  من  املتاأخرة  االأوق���ات 
باختالالت  االإ�سابة  مثل:  ال�سحية،  امل�ساكل 
تنظيم  عن  امل�سوؤولة  اخلاليا  م�ستوى  على 
العديد  ب����دوره  ي�سبب  ال���ذي  ال��ن��وم  من��ط 

وال�سمنة  االأرق  غ��رار  على  االأم��را���ض،  من 
واالختالل املعريف.

املحمولة  التكنولوجيا  جعلتنا  وعموما، 
اللوحية-  واالأجهزة  الذكية  الهواتف  -مثل 

نق�سي وقتا اأطول اأمام ال�سا�سة لياًل ونهارا.
وك�سفت االأبحاث احلديثة اأن خاليا العني 
�سبط  باإعادة  تقوم  ال�سوء  جتاه  احل�سا�سة 
تعر�سها  عند  للج�سم  البيولوجية  ال�ساعة 
الطويل  التعر�ض  اأن  ي��وؤك��د  مم��ا  لل�سوء، 

يعطل  اأن  ميكن  الليل  �ساعات  خالل  لل�سوء 
النوم وي�سر ال�سحة.

اإيقاع  اأن ا�سطرابات  اإىل  العلماء  وتو�سل 
�سحية  بق�سايا  مرتبطة  البيولوجية  ال�ساعة 
خطرية، مبا يف ذلك املتالزمة االأي�سية، وعدم 
والأننا  وال�����س��رط��ان.  لالأن�سولني  ال��ت��ج��اوب 
تعد  مل  ال�سناعية،  ال�سوء  م�سادر  ن�ستخدم 
مرتبطة  واال�ستيقاظ  للنوم  الطبيعية  الدورة 

باأمناط النهار والليل.

تطوير اآلية حلماية الأطفال من الإ�شابة بال�شكري مبكًرا
من  ال�����س��ك��ري  م��ر���ض  ي�سيب 
النوع االأول االأطفال منذ عمر مبكر، 
منع  من  الباحثون  يتمكن  هل  ولكن 

ذلك وحماية هوؤالء االأطفال؟
حلماية  اآلية  تطوير  �ساركغرد 
بال�سكري  االإ���س��اب��ة  م��ن  االأط��ف��ال 

مبكًرا
ك�سف باحثون يف درا�سة جديدة 
االأمريكية،  اأوك�سفورد  جامعة  من 

الية  تطوير  مبقدورهم  يكون  قد  اأن 
من  االأط���ف���ال  ح��م��اي��ة  م��ن  متكنهم 
االأول  النوع  من  بال�سكري  االإ�سابة 

يف مرحلة مبكرة من حياتهم.
على  القائمون  الباحثون  واأ�سار 
تكمن  ذلك  من  الفكرة  اأن  الدرا�سة 
اخلا�ض  املناعي  اجلهاز  تدريب  يف 
باالأطفال من خالل اإعطائهم اأن�سولني 
يوفر  الذي  االأمر  بودرة،  �سكل  على 

حماية طويلة املدى لهم.
الهرمون  االأن�����س��ول��ني  ويعترب 
ال��دم،  يف  ال�سكر  مب�ستوى  املتحكم 
مبر�ض  االإ�سابة  ي�سبب  ونق�سانه 

ال�سكري.
اإعطاء  اأن  الباحثون  ويعتقد 
عمر  منذ  لالأطفال  االأن�سولني  بودرة 
الثالث  اإىل  و���س��واًل  اأ�سهر  ال�ست 
�سنوات قد ي�ساعدهم يف احلماية من 

االإ�سابة مبر�ض ال�سكري.
و�سيكون على امل�سركني زيارة 
من  للتاأكد  متكرر  ب�سكل  الباحثني 
ن�سف  اأن  علًما  التجربة،  �سريورة 
با�ستخدام  �سيقومون  امل�سركني 

بودرة االن�سولني فقط.
كل  من  واح��د  اأن  بالذكر  جدير 
100 طفل تقريًبا ميلك جينات ترفع 
ال�سكري  مبر�ض  اإ�سابته  خطر  من 

من النوع االأول، ومن املمكن تتبعه 
من خالل فح�ض دم ب�سيط.

ب��ودرة  اأن  ال��ب��اح��ث��ون  وي��اأم��ل 
املناعي  االأن�سولني �ست�ساعد اجلهاز 
يف  امل��وج��ود  االن�����س��ول��ني  حتمل  يف 
اجل�����س��م م��ن اأج���ل م��ن��ع االإ���س��اب��ة 
ال  اأن��ه  االإ���س��ارة  وجت��در  باملر�ض، 
ت�ساعد  طريقة  اأي  االن  حتى  يوجد 

يف الوقاية من ال�سكري.

اأكرث  تكون  قد  الأفوكادو  بذرة 
اأجزاء الثمرة فائدة

يف املرة الثانية التي تتناول فيها االأفوكادو، ال ترمي البذرة، فهي ذات فائدة عالية جًدا.
�ساركغرد بذرة االأفوكادو قد تكون اأكرث اأجزاء الثمرة فائدة

ك�سفت نتائج درا�سة جديدة اأن بذرة االأفوكادو تعترب من اأكرث اأجزاء هذه الثمرة فائدة.
بذرة  اأن خال�سة   )Penn State University( الدرا�سة من جامعة القائمون على  الباحثون  اأ�سار  حيث 

االأفوكادو تعمل على خف�ض خطر االإ�سابة بااللتهابات.
واأو�سح الباحثون ان هذه النتائج ت�سري ب�سرورة ا�ستخدام م�ستخل�ض هذه البذور كطعام اأو دواء يتم �سنعه 

من قبل �سركات االأدوية.
يف املقابل، من ال�سروري اأن يتم ا�ستخدام هذه البذور باعتدال، فقد اأ�سارات درا�سات علمية خمتلفة اأن االإفراط 

بتناوله من �ساأنه اأن ي�سبب اثار �سلبية عديدة على ال�سحة.
هذا ولقد ا�ستخدمت بذور االأفوكادو منذ �سنوات عديدة عن طريق غليها وطحنها، كمادة ت�ساعد يف عالج مر�ض 

ال�سكري وم�ساكل اجلهاز اله�سمي، باالإ�سافة اإىل التهاب البنكريا�ض.
اأما يف الدرا�سة احلالية، فقد الحظ الباحثون اإن خال�سة بذور االأفوكادو تعمل على قمع االإ�سابة بااللتهابات، وهذا 

يعني انخفا�ض خطر االإ�سابة بالعديد من االمرا�ض املتعلقة بااللتهاب مثل:
التهاب املفا�سل

ال�سرطان
اأمرا�ض القلب.

واأكد الباحثون اأن الدور االأ�سا�سي واخلطوة التالية يجب اأن تكون يف جتربة هذه البذور على احليوانات من اأجل 
تاأكيد النتائج.

امل�شفى  اإىل  دخولها  يف  �شبب  اجلماع 
ب�شبب احل�شا�شية

يف  ي�سبب  ق��د  اجل��م��اع  اأن  قبل  م��ن  فكرت  ه��ل 
ما  ه��ذا  احل�سا�سية؟  ب�سبب  امل�سفى  اإىل  دخولك 

ح�سل مع هذه املراأة!
امل�سفى  اإىل  دخولها  يف  �سبب  اجلماع  �ساركغرد 

احل�سا�سية ب�سبب 
امل�ست�سفى  اإىل  االإ�سبانية  ال�سابة  هذه  اأحيلت 
حياتها  وكانت  �سريكها،  مع  اجلماع  عملية  بعد 

مهددة باخلطر.
الفحو�سات  نتائج  درا�سة  بعد  االأطباء  واأ�سار 
املنوي  ال�سائل  جت��اه  ح�سا�سية  م��ن  تعاين  اأن��ه��ا 

ب�سريكها. اخلا�ض 
بعد  غريبة  اأع��را���ض  م��ن  ت��ع��اين  ب���داأت  حيث 

اجلماع، والتي متثلت يف:
القيء

�سعوبة يف التنف�ض
طفح جلدي.

واأو�سح االأطباء اأن هذه احلالة االأوىل التي مت 
 British( العلمية  املجلة  يف  ون�سرها  ت�سجيلها، 
 ،)Medical Journal Case Reports

على  احلالة  بتب�سيط  الباحثون  قام  ولتف�سريها 
التايل: النحو 

ق��ام��ت امل����راأة ب��ت��ن��اول ن��وع م��ع��ني م��ن دواء 
عالج  اأجل  من  وذلك   )penicillin( البن�سلني 

التهاب االأذن الذي كانت تعاين منه
بعد اجلماع ودخول ال�سائل املنوي اإىل ج�سمها، 

تفاعل مع هذا الدواء م�سبًبا االأعرا�ض ال�سابقة.
الن�ساء االنتباه  اأن على  الباحثون  اأكد  بدورهم 
لدخول ال�سائل املنوي اإىل ج�سمهن يف حال تناولهن 
لالأدوية التي حتتوي على البن�سلني، وباالأخ�ض اإن 

كن يعانني من اأي ح�سا�سية معينة.
الواقي  ا�ستخدام  يف  يكمن  امل�سكلة  لهذه  احلل 
الذكري، واأنه على االأطباء حتذير االأزواج من هذا 
تثري  قد  مواد  على  يحتوي  دواء  الأي  و�سفهم  عند 

احل�سا�سية.
واأ�سار الباحثون اأن هذا املو�سوع ينطبق على 
مع  ال��دواء  يتفاعل  اأن  املمكن  فمن  الزوجني،  كال 
ح�سا�سية  م�سبًبا  بالرجل  اخلا�ض  املنوي  ال�سائل 

للزوجة.

درا�شة: بعد ال�شبعني من العمر ي�شبح الإن�شان اأ�شعد

اأكرث  ال�سن  كبار  اأن  الحظت  هل 
اأن  تعرف  هل  غريهم؟  من  �سعادة 
م�ستوى  على  اأثر  له  بالعمر  التقدم 

�سعادتك؟ اإليك التفا�سيل.

 - جن��ار  رزان  قبل  م��ن  ن�سرت 
درا�سة:   2019 مار�ض   5  ، الثالثاء 
ي�سبح  العمر  م��ن  ال�سبعني  بعد 

االإن�سان اأ�سعد

ك�������س���ف���ت ن���ت���ائ���ج درا�����س����ة 
امل��ج��ل��ة  يف  ن�������س���رت  ج�����دي�����دة 
 Journal of( ال��ع��ل��م��ي��ة 

 Experimental
 )Psychology: General
انه بعد بلوغ االن�سان ال�سبعني من 
مقارنة  �سعادة  اكرث  ي�سبح  عمره، 

باملراحل العمرية ال�سابقة.
القائمون  الباحثون  وجد  حيث 
انه مع تقدم االن�سان  الدرا�سة  على 
غ�سب  مالحظة  عن  يتوقف  بالعمر، 
مثل  متاما  حوله،  من  اال�سخا�ض 

االطفال.
ال�سعادة  ان  الباحثون  وا�ساف 
تزداد مع التقدم بالعمر، االمر الذي 

ب�سكل  احلياة  على  االن�سان  ي�سجع 
اكرب.

االن�سان  ان  الباحثون  واو�سح 
�سعادة،  اقل  يكون  العمر  مبنت�سف 
الغ�سب  م�����س��ت��وي��ات  ت��ك��ون  ك��م��ا 

واخلوف اكرب.
ه��ذه  اىل  ال��ت��و���س��ل  اج���ل  م���ن 
حوايل  الباحثون  ا�ستهدف  النتائج 
املراحل  بكافة  م�سركا   10،000
من  �سل�سلة  اىل  وخ�سعوا  العمرية، 

االبحاث والدرا�سات.
 Laura( وقالت الربوفي�سورة
Germine(: "ان ادراك االن�سان 
ي�سبح  واحل���زن  الغ�سب  مل�ساعر 
حني  يف  بالعمر،  ال��ت��ق��دم  م��ع  اق��ل 

ي�سبح  اي  لل�سعادة،  ادراكه  يزداد 
االن�سان اكرث تفاوؤال".

حياته  خالل  االن�سان  ومير  هذا 
النحو  على  وه��ي  م��راح��ل،  ب��ع��دة 

التايل:
امل�ساعر  ادراك  يبدا  الطفولة: 
الفعل  ردة  وت�سبح  ب��االرت��ف��اع، 
املراهقة،  خالل  اكرب  الغ�سب  جتاه 

وتزداد احل�سا�سية اي�سا.
ادراك��ا  ن�سبح  الثالثينات:  يف 
جلميع امل�ساعر ال�سلبية وااليجابية 

معا
امل�ساعر  تقل  ال�سبعينات:  يف 
واخل��وف،  الغ�سب  مثل  ال�سلبية 

وتزداد ن�سبة ال�سعادة.

عالج �شديد اللوز باأب�شط الطرق
حبوب  اللوزتني  على  تظهر  قد 
�سعوبة  ت�سبب  بي�ساء  خطوط  اأو 
داعي  ال  لكن  �سديد،  وحكة  البلع  يف 
ب�سهولة،  عالجها  ميكن  الأنها  للقلق، 

تعرف على العالجات هنا.
باأب�سط  ال��ل��وز  ���س��دي��د  ع���الج 

الطرق
اإذا راأيت بقع بي�ساء فجاأة على 
التهابات،  ح��دوث  نتيجة  اللوزتني 
فهناك  بالقلق،  ت�سعر  الأن  داع��ي  ال 
املمكنة  ال��ع��الج��ات  م���ن  ال��ع��دي��د 
خيارات  على  تعرف  منها،  للتخل�ض 

العالج هنا.
من  م��ا  �سخ�ض  ي��ع��اين  ع��ن��دم��ا 
اأول ما يفعله  التهاب يف احللق، فاإن 
الفم،  من  اخللفي  اجلزء  فح�ض  هو 
كانت  ف��اإذا  اللوزتني،  توجد  حيث 
م���وج���ودة على  ال��ب��ي�����س��اء  ال��ب��ق��ع 
اللوزتني، فهذا هو �سديد اللوزتني.

�سكل  على  اللوز  �سديد  يظهر  قد 
بقع اأو خطوط، و تظهر اأحياًنا على 
عدوى  وج��ود  اإىل  ت�سري  قيح،  �سكل 

معينة.

اأعرا�ض �سديد اللوز
فقط  االأب��ي�����ض  ال��ل��ون  يظهر  ق��د 
حولها،  يظهر  قد  اأو  اللوزتني  على 
اإىل  ت��وؤدي  الفم،  اأنحاء  جميع  يف  اأو 
�سعوبة  جتد  وقد  باحلكة  ال�سعور 

يف االبتالع.

التي  االأخ��رى  االأعرا�ض  ت�سمل 
ال��ب��ي�����س��اء على  ال��ب��ق��ع  ت�����س��اح��ب 

اللوزتني:
العط�ض

التهاب يف احللق
ال�سعال

حمى
البلع املوؤمل

ان�سداد االأنف
�سداع

االم اجل�سم
تورم الغدد الليمفاوية

رائحة الفم الكريهة
تواجه  ق��د  االأح��ي��ان،  بع�ض  يف 
اأن  ميكن  التنف�ض،  يف  �سعوبة  اأي�ًسا 
اللوزتني  اأ�سبحت  اإذا  هذا  يحدث 
وتعيق  ك��ب��ري  ح���ٍد  اإىل  منتفختني 

جمرى الهواء ب�سكل جزئي.

الأردن يفتح �شماءه لإبداع م�شورين جويني عرب
لبع�سهم  بالن�سبة  االأم���ر  ك��ان 
التحليق  يف  ورغ��ب��ة  ه��واي��ة  جم���رد 
اليوم  لكنهم  �سنوات،  قبل  بطائراتهم 
من  التقوا  اح��رايف،  خط  يف  ي�سريون 
االأوىل  للمرة  متعددة  عربية  بلدان 
-ومعهم  وانت�سروا  االأردن،  يف  معا 
ال�سمالية  حمافظاته  يف  طائراتهم- 
واجلنوبية وقبلها يف العا�سمة �سمن 
م�سابقة للت�سوير اجلوي عرب طائرات 
حتت  امل�سابقة  وج����اءت  م�����س��رية، 

عنوان "االأردن من ال�سماء".
هي اأول م�سابقة للت�سوير اجلوي 
على م�ستوى الوطن العربي بالتعاون 
االأردنية  ال�سياحة  تن�سيط  هيئة  بني 
فالكون"  اأي  ج���ي  "دي  و���س��رك��ة 
م�سورا   15 فيها  ���س��ارك  الكويتية، 
ال���دول  خمتلف  م��ن  حم��رف��ا  ج��وي��ا 
خمتلف  املت�سابقون  و�سور  العربية، 
املناطق ال�سياحية واالأثرية يف االأردن 

على مدى ع�سرة اأيام. 
خمزون مرئي خمتلف 

ال�سياحة  تن�سيط  هيئة  وتهدف 
العام  م��دي��ره��ا  -بح�سب  االأردن���ي���ة 
من  عربيات-  ال���رزاق  عبد  الدكتور 
وتوثيق  "تكوين  اإىل  امل�سابقة  ه��ذه 

ما  خ��الل  م��ن  خمتلف  مرئي  خم��زون 
با�ستخدام  الت�سوير  تقنية  توفره 
جديدة  اأبعاد  من  امل�سرية  الطائرات 
وهذا   ،" وال�سياحية  االأثرية  للمواقع 
"الرويج  يف  -ب���راأي���ه-  �سي�ساعد 
االأردين بطريقة غري  ال�سياحي  للمنتج 

تقليدية على االإطالق". 
ويقول عربيات "من املميز اأن تطل 
كامريات هوؤالء املحرفني على كنوز 
اأثرية عديدة من ال�سماء، ومبا ي�سمل 
االأر����ض  على  احل�����س��ارات  خمتلف 
التوا�سل  من�سات  داعيا  االأردنية"، 
الرويج  يف  امل�ساركة  اإىل  االجتماعي 
ل�سور املواقع ال�سياحية من اجلو عرب 
وهي  و�سم"#االأردن_من_ال�سماء"، 
ال�سور والفيديوهات التي بداأ ن�سرها 
اململكة  يف  جوالتهم  خالل  املت�سابقون 
وتركزت  احل��ايل،  الربيع  ف�سل  خالل 
وجر�ض  عجلون  يف  احلوية  لقطاتهم 
وال�سوبك  وال��ك��رك  وال�سلط  وم��اأدب��ا 
والبراء ووادي رم، اإ�سافة اإىل و�سط 

العا�سمة االأردنية.
فر�سة لي�ست متاحة دائما 

غدير  ال�سوري  اجل��وي  امل�سور 
له  قدمت  امل�سابقة  اأن  ي��رى  ال�سعار 

على  ب��االط��الع  ا�ستثنائية  "خربة 
م��واق��ع ت��اري��خ��ي��ة م��ه��م��ة وم��غ��ري��ة 
التاريخ  ث��راء  ب��ني  جتمع  للت�سوير 

وفر�سة ت�سويرها".
الطائرات  م�سوري  اأن  اإىل  ي�سار 
اأمنية  ت�سديدات  يواجهون  امل�سرية 
لي�ض  اإذ  ع��م��ل��ه��م،  ت��ع��ي��ق  ���س��ارم��ة 
الطائرات  ه��ذه  ا�ستخدام  م�سموحا 
نطاقات  يف  اإال  خاللها  من  والت�سوير 
من  مبا�سر  وب��اإ���س��راف  ج��دا  �سيقة 

اجلهات االأمنية.
االأردنية  ال�سياحة  تن�سيط  هيئة 
واملوانع  العقبات  تذليل  ا�ستطاعت 
اجل��وي  امل��ج��ال  وفتحت  امل��ت��ع��ددة، 

اأمام هوؤالء املحرفني، لتوثيق ترويج 
وتاريخه،  وربيعه  االأردن  "جمال 
عام  قبل  امل�سابقة  فكرة  ب��داأت  حيث 
واأ�سرف عليها اليوم الزميل املذيع يف 
خطا  الذي  املالح  ندمي  اجلزيرة  قناة 
وت�سبيك  تقريب  يف  وا�سعة  خطوات 
التلفزيوين  العمل  من  "درونز"  تقنية 
يف  االجتماعي  التوا�سل  ومن�سات 

املحيط العربي.
حت���دي ال��ع��امل��ي��ة.. وال��ع��م��ل يف 

"هوليود"
لبع�ض  ب��ال��ن�����س��ب��ة  ال���ت���ح���دي 
فاحلال  علوا،  واأكرث  اأكرب  امل�سورين 
ال�سينمائي املغربي علي  لدى امل�سور 

وواق��ع  ق��دمي  بحلم  اأ�سبه  ال�����س��ادق 
التطور  م��واك��ب��ة  ف��ي��ه  ي��ج��ري  ح���ايل 

التكنولوجي حلظة بلحظة.
ي�سبح  ب��اأن  يحلم  ال�سادق  ك��ان 
طيارا لكنه مل يتمكن الأ�سباب �سحية، 
در�����ض ال��ه��ن��د���س��ة وال��روب��وت��وك�����ض 
طائرات  �سناعة  يف  وبرع  والفيزياء، 
الت�سوير ال�سغرية، و�سارك يف اأعمال 
اإنتاج  من  اجل��و  من  الأف��الم  ت�سوير 
عربي  ح�سور  اإىل  اإ�سافة  "هوليود"، 

ومغاربي الفت يف هذا املجال.
التي  الفر�سة  "اأن  ال�سادق  يوؤكد 
ثمينة  امل�سابقة  ه��ذه  يف  ل��ه  اأتيحت 
تاريخية  ك��ن��وزا  هناك  واأن  جدا"، 
قوة  ع���ززت  االأردن  يف  وح�����س��اري��ة 
احرافه يف �سياق ت�سوير املرتفعات، 
الكرك  م��ن  ك��ل  يف  ال��ق��الع  �سيما  وال 
وال�سوبك وعجلون، اإ�سافة اإىل اجلبال 
العالية واألوان الرمال ال�سحراوية يف 

وادي رم.  
�سمت  امل�سابقة  اأن  اإىل  ي�سار 
االأردن  م��ن  ومت�سابقات  مت�سابقني 
واملغرب  و�سوريا  ولبنان  والكويت 
وال�سعودية  وم�سر  عمان  و�سلطنة 

واالإمارات. 

ال�شيناريوهات املتوقعة.. كيف 
تتخذ قرار ال�شتقالة من عملك؟

تدفع  التي  املختلفة  االأ�سباب  من  العديد  هناك 
الكثريين التخاذ قرار اال�ستقالة، لكن مهما كان املوقف 
املاأزق ويتملكك  هذا  بالفعل يف  عالقا  نف�سك  عندما جتد 
وظيفة  عن  للبحث  حان  قد  الوقت  باأن  داخلي  �سعور 
يف  قدما  للم�سي  الدعم  بع�ض  اإىل  حتتاج  واأنك  جديدة 
قرارك فاإنه من ال�سروري تقدير املوقف جيدا واتخاذ 

القرار ال�سائب.  
الوقت  يحني  متى  نف�سك  ق���رارة  يف  جيدا  تعلم 
مثل  مواجهة  تكون  ما  وبقدر  وظيفتك،  لرك  املنا�سب 
هذا املوقف �سعبة بقدر ما يكون هذا اخليار يف بع�ض 
اأنك  ال�سعب جتاوز حقيقة  اأكرث تعقيدا، فمن  االأحيان 
�ستتخلى  واأنك  ال�سركة احلالية  العمل يف  تعودت على 

عن عالقاتك القيمة مع زمالئك.
االأم��ريك��ي  "الدرز"  م��وق��ع  ن�����س��ره  ت��ق��ري��ر  ويف 
التي  ال�سيناريوهات  لوفان  ليندا  الكاتبة  ا�ستعر�ست 

ت�سبح فيها اال�ستقالة من العمل خيارا �سروريا.
ويعد اتخاذ احلذر ال�سديد اإزاء كل كلمة يتلفظ بها 
املوظف اأو اأي عمل يقوم به موؤ�سرا بديهيا على اأن بيئة 

العمل اأ�سبحت عدوانية اأو �سامة.
ويف حال كنت م�سطرا اإىل الت�سرف بحذر �سديد يف 
مكان العمل لتجنب حدوث م�ساكل مع زمالئك يف العمل 
حلل  التو�سل  حاولت  اأن  لك  �سبق  وقد  مديرك  مع  اأو 
لكنك مل تنجح يف ذلك فقد اآن االأوان للبحث عن وظيفة 
جديدة يوفر فيها �ساحب العمل بيئة جيدة ومنا�سبة 

للعمل.
ما  كل  بذلت  احلالية  وظيفتك  يف  العمل  بداأت  حني 
يف و�سعك ووظفت جميع مهاراتك وخرباتك حتى تنال 
و�سل  حتى  العمل  يف  تفانيك  وتظهر  مديرك  اإعجاب 
اأهمية كربى على ح�ساب  اإيالء عملك  اإىل حد  االأمر  بك 

حياتك ال�سخ�سية.
لكن مع مرور الوقت اأ�سحت االأمور خمتلفة، حيث 
اأ�سبحت تقوم باحلد االأدنى املطلوب منك فح�سب خالل 

اليوم ومل تعد تظهر اهتماما بعملك.
بالطريقة  لي�ض  لكن  منك  تقوم مبا هو مطلوب  اأنت 
املرحلة  هذه  تعرف  الواقع  ويف  عليها،  اعتدت  التي 
اأ�سا�سي  ب�سكل  وترتبط  العمل،  يف  الباهت  باحل�سور 

بعدم ال�سعور باالنتماء لل�سركة.

حولهم،  ملن  عائقا  املوظفني  من  الفئة  هذه  ومتثل 
اإىل  الو�سول  ويعترب  االإنتاجية،  تراجع  يف  ي�ساهم  مما 
هذه املرحلة داللة مهمة ت�سري اإىل اأن هذا العمل مل يعد 

ينا�سبك. 
يف  )لكنك  وظيفتك  ت��رك  ق��ررت  قد  كنت  ح��ال  ويف 
الوقت  ح��ان  فقد  بعد(  العمل  عن  تتوقف  مل  ال��واق��ع 
لتقدمي ا�ستقالتك، فال تخاطر ب�سمعتك ب�سبب وظيفة مل 

تعد تنا�سبك.
تخ�سى الذهاب للعمل

الوظيفة  على  عرثت  اأنك  تعتقد  كنت  حال  يف  حتى 
التي لطاملا حلمت باحل�سول عليها ف�ستمر حتما باأوقات 
اإىل  ال ت�سعر فيها باحلما�ض لال�ستيقاظ مبكرا والذهاب 

العمل، وهذا اأمر عادي يف اأغلب احلاالت.
متكررا  اأم��را  ال�سعور  ه��ذا  اأ�سبح  ح��ال  يف  ولكن 
فاإن هذا يعترب موؤ�سرا �سيئا، واإذا  وي�سبب لك ازعاجا 
تطور االأمر لي�سبح حالة متوا�سلة من القلق والرهبة 
اآخر  عمل  عن  للبحث  حقا  ح��ان  قد  الوقت  يكون  فقد 

للحفاظ على �سحتك العقلية والنف�سية.
املواقف  من  بالعديد  املهنية  حياتك  خالل  متر  قد 
ت�ستطيع  ال  وا�ستياء  اأذى  م�ساعر  لك  ت�سبب  قد  التي 
حت�سل  مل  اأنك  املحتمل  ومن  ب�سهولة،  عليها  التغلب 
على الرقية التي كنت تطمح اإليها، اأو اأن مديرك ف�سل 
اأو رمبا  التعامل مع موقف �سعب بطريقة منا�سبة،  يف 
قام موظفون يف املوؤ�س�سة باأمور مثرية للريبة تتعار�ض 
امل�ساعر  تلك  زالت  ما  وبالتاأكيد  ال�سخ�سية،  قيمك  مع 

عالقة يف ذهنك.
امل�ساعر  هذه  على  التغلب  يف  ترغب  كنت  حال  ويف 
ال�سلبية فاإن هذا االأمر ممكن من خالل مناق�سة امل�سائل 
بع�ض  يف  لكن  �سابقا،  ح�سل  عما  وال�سفح  العالقة 
االأحيان حتى يف ظل وجود نية �سادقة لل�سفح قد يكون 
اإىل حل منا�سب ميكنه التعوي�ض  من ال�سعب التو�سل 
بهما  ت�سببت  اللذين  واال�ستياء  االأذى  م�ساعر  عن 

ال�سركة التي تعمل ل�ساحلها.
اأن تتقبل  ويف هذه احلالة قد يكون من االأف�سل لك 
بب�ساطة تلك امل�ساعر مهما كانت �سلبية اأو خميبة لالآمال 
ترك  امل�ستح�سن  ومن  املهنية،  حياتك  يف  قدما  وامل�سي 

وظيفتك واإيجاد �سركة اأخرى للعمل فيها.

الكوري  احل��ل  ج��دي��دة..  عا�شمة 
اجلنوبي لزدحام �شول

الكورية  �سيجونغ  مدينة  على  الهدوء  ي�سيطر 
اجلنوبية، ال يدرك املرء اأن ما يقارب ثالثمئة األف 
املدينة يوميا، واأن حوايل  �سخ�ض يعملون يف هذه 
فيها،  موجودة  العامة  واالإدارات  الوزارات  ثلثي 
النا�ض  من  الكثري  يوجد  وال  فيها  �سري  زحمة  فال 

يتنزهون يف �سوارعها.
االأ�سجار بكثافة و�سط املدينة عبارة عن منتزه 
اأهال  الرمادية،  ال�سحاب  ناطحات  به  حتيط  كبري، 
جلمهورية  اجلديدة  االإداري��ة  العا�سمة  اإىل  بكم 
بعيدها  العام  هذا  احتفلت  التي  اجلنوبية  كوريا 

ال�سابع.
يوؤكد عمدة املدينة ت�سون-هي يل، الرجل االآتي 
دكتوراه  على  واحلا�سل  املدين  التخطيط  عامل  من 
فيه "�ست�سبح هذه املدينة ذكية ومدينة منوذجية 

للمدن يف امل�ستقبل".
واملوا�سالت،  التخطيط  وزارة  يف  عمرا  ق�سى 
وهو العمدة الثاين يف تاريخ هذه املدينة احلديثة، 
يقول لع�سرات ال�سحافيني -الذين احت�سدوا حوله 
اإن �سيجونغ  للبلدية و�سط املدينة-  يف مبنى تابع 
 Big( "تتحول ملكان �سيكون فيه "للداتا ال�سخمة
حفظ  على  �ست�ساعد  فهي  ملحوظا،  اأثرا   )Data
خ�سو�سية  �ستحمي  عينه  الوقت  يف  ولكن  االأمن، 

وبياناتهم اخلا�سة. �سكانها 
الفكرة 

القرن  �سبعينيات  يف  �سيجونغ  فكرة  ب���داأت 
نقل  ال�سيا�سية  ال��ق��وى  ناق�ست  ح��ني  امل��ا���س��ي 
ال�سمال  مع  احلدود  عن  بعيدا  جنوبا،  العا�سمة 
تبعد  )�سول  جريانها  من  اع��ت��داء  اأي  من  خوفا 
خم�سني  ح��وايل  ال�سمالية  كوريا  مع  احل��دود  عن 

كيلومرا فقط(.
القرن  يف  ���س��وى  ال��ن��ور  ي��ر  مل  امل�����س��روع  لكن 
قبل  من   2002 عام  انتخابي  بوعد  االأمر  بداأ   ،21
انتهاء  قبل  رو،  مو-هيون  اآنذاك  للرئا�سة  املر�سح 
وعده  الرجل  نفذ  واح��د،  بعام  الرئا�سية  واليته 
يف  اجلديدة  العا�سمة  على  العمل  ببدء  االنتخابي 

العام 200٧.
مدينة  لبناء  فقط  �سنوات  خم�ض  االأمر  تطلب 
كاملة على م�ساحة خم�سمئة كيلومر مربع، ت�سم 
حاليا حوايل 60% من االإدارات الر�سمية يف البالد.

يف  اأ�سا�سية  وزارات  خم�ض  على  اأب��ق��ي  وق��د 
مع  يومي  لتوا�سل  حتتاج  التي  �سول  العا�سمة 

النواب. جمل�ض 
نقل  حول  جديا  نقا�سا  هناك  اإن  العمدة  ويقول 
�سيجونغ  اإىل  املقبلة  ال�سنوات  يف  ال��وزارات  هذه 

وكذلك جمل�ض النواب.
اإ�سراتيجية

يف  املدينة  م�سري  عن  فرن�سي  �سحفي  ي�ساأله 
ال�سمال، فيجيب يل  �سالم مع  التو�سل التفاق  حال 
ب�سراحة اأنه ميكن ل�سول وبيونغ يانغ اأن ت�سبحا 
عا�سمتني ثقافيتني للبالد املوحدة وحينها �ستكون 
كلها  اجل��زي��رة  ل�سبه  جاهزة  عا�سمة  �سيجونغ 
يف  يعي�سون  الذين  كوري  مليون  الثمانني  وتخدم 

الكوريتني.
اتفاق  اأي  يخدم  قد  اإذن  طموح  م�سروع  فهو 

�سالم حمتمل بني اجلارين اللدودين.
دون  اجلغرايف  املكان  هذا  اختيار  مت  ملاذا  لكن 

اختياره  مت  امل��ك��ان  ب��اأن  العمدة  يجيب  غ��ريه؟ 
املدن  بال�سيارة عن كل  �ساعتني  يبعد  فهو  بعناية، 
الكربى يف البالد. وبالتايل ت�سبح هذه العا�سمة يف 

متناول جميع �سكان جمهورية كوريا.
و�سطها  كعكة  �سكل  على  الت�سميم  فاإن  كذلك 
فارغ كي ال ت�سهد اأي زحمة لل�سري. فالو�سط منتزه 
جوانبها  وعلى  به  حتيط  دائ��رة  والطرقات  كبري 
املباين، كما حتتوي املدينة على ما يقارب اأربعمئة 
الأن  وتطمح  ال��دراج��ات،  م�سارات  من  كليومر 

ي�سبح عدد �سكانها ن�سف مليون يف العام 2030.
ال���وزارات  م��ن   %60 �سيجونغ  مدينة  ت�سم 

واالإدارات الر�سمية )مواقع التوا�سل(
جتارب 

عا�سمته  ينقل  الذي  االأول  البلد  لي�ست  كوريا 
ريبيكا  د.  وتقول  اآ�سيا،  يف  ال�سيا�سية  اأو  االإدارية 
جنوب  تاريخ  يف  املتخ�س�سة  الباحثة  تاون�سند 
نيوزيلندا  معهد  يف  الباحثني  وكبرية  اآ�سيا  �سرق 
اإن  للدرا�سات االآ�سيوية -يف حديث للجزيرة نت- 
الأ�سباب  عوا�سمها  بنقل  تاريخيا  قامت  اآ�سيا  دول 
اأو و�سول �سالالت  ملوك  �سقوط  اأبرزها  �سيا�سية، 

للحكم. جديدة 
العا�سمة داخل  بنقل  الدول  قامت بع�ض  كذلك 
البالد بعيدا عن ال�ساطئ لتجنب خطر الفي�سانات 

واحلروب.
نقلت  التي  باك�ستان  مثال  الباحثة  وتعطي 
العام  يف  اآب��اد  اإ�سالم  اإىل  كرات�سي  من  عا�سمتها 
196٧ وميامنار يف العام 2005 مع نقل العا�سمة 

من يانغون اإىل نايبيداو.
قامت -كما كوريا اجلنوبية-  فقد  ماليزيا  اأما   
بنقل املركز االإداري اإىل بوتراجافا يف العام 1999 

مع اإبقاء كواالملبور عا�سمة ر�سمية للبالد.
كما  العوا�سم  ه��ذه  اإن  تاون�سند  د.  وتقول 
تكن  ومل  لها  وخمطط  حديثا  مبنية  مدن  �سيجونغ 

موجودة قبل م�سروع نقل االإدارة.
وتعترب اأنه رغم الكلفة الباهظة جدا الإن�ساء اأي 
تقوم  الدول  بع�ض  فاإن  جديدة  عا�سمة  اأو  مدينة 
وتخفيف  التحتية  البنية  حتديث  كلفة  مبقارنة 
اأنها  ليت�سح  القدمية  العوا�سم  يف  ال�سري  زحمة 

اأعلى من بناء مدن جديدة.
املقبلة  ال�سنوات  يف  �ست�سهد  اآ�سيا  اإن  وتقول 
تغرق  فجاكرتا  اجل��دي��دة،  العوا�سم  من  املزيد 
ال�سلطات  وب��داأت  عام،  كل  �سنتيمرا   15 بن�سبة 
االإندوني�سية تبحث عن مكان لنقل عا�سمتها اإليها، 

اأي�ساً. وم�سري بانغوك ومانيال م�سابه 
يف العامل العربي، اأعلنت م�سر يف العام 2015 
املتوقع  م��ن  ج��دي��دة  اإداري����ة  عا�سمة  ب��ن��اء  ع��ن 
 45 بكلفة   ،2022 العام  يف  بها  العمل  من  االنتهاء 

مليار دوالر.
اإال  اجلديدة  املدينة  لهذه  الزائر  ي�ستطيع  وال 
حروب  يف  دولة  متكن  كيفية  يف  للتفكري  يتوقف  اأن 
ال�سمال،  م��ع  )�سيا�سية  جريانها  م��ع  وم��ع��ارك 
امل�ستعمر  وال��ي��اب��ان  ال�سني  م��ع  وتكنولوجية 
ال�سابق( اأن تتمكن يف غ�سون فرة زمنية ق�سرية 
جدا من بناء مدينة جديدة، بكلفة قد تبدو للوهلة 
دوالر،  مليار  مئتي  ح��وايل  وه��ي  خيالية،  االأوىل 

لكنها -وفق عمدة املدينة- حققت راحة البال.

بع�شها قد تبدو �شيئة.. �شبع ن�شائح مفيدة يف ريادة الأعمال
بْع  غنيا،  ت�سبح  اأن  اأردت  "اإذا 
ملمار�سة  وق��ت��ا  وخ�س�ض  �سركتك، 
من�سجمة،  عائلة  واأ�س�ض  هواياتك، 
وا���س��ت��م��ت��ع ب���غ���روب ال�����س��م�����ض مع 

زوجتك اإن كان ذلك ممكنا".
االأعمال  رائد  كتبها  الكلمات  هذه 
جملة  على  الت�سر  جيم�ض  االأمريكي 
ونقلها  االأمريكية،  رومبو�ض"  "ذي 
لوفافرو،  اأرن���و  الفرن�سي،  الكاتب 
جملة  ن�����س��رت��ه  ال����ذي  ت��ق��ري��ره  يف 

"ليك�سربي�ض" الفرن�سية.
حافلة  مب�سرية  يتمتع  ال  الت�سر 
بالنجاحات  امل��ل��يء  عمله  جم��ال  يف 
وقد  ���س��واء،  حد  على  واالنتكا�سات 
تقارير  كتب  كما  كتب،  �سبعة  األ��ف 
من  ك��ل  �سفحات  ع��ل��ى  وت��دوي��ن��ات 
"وهافينغتون  تاميز"  "فاينن�سال 

بو�ست" حول ال�سعادة والنجاح.
تكون  قد  ع��ادات  �سبع  يلي  وفيما 

مفيدة لك يف ريادة االأعمال.
الت�سويف

ي��ق��ف وراء  ���س��ب��ب  رمب���ا ه��ن��اك 
املكثف  عملك  غ��رار  على  ت�سويفك، 
عاجلة،  ا�سراحة  اأخذ  اإىل  وحاجتك 
من  ج��زء  توكيل  اإىل  حتتاج  قد  لذلك 

عملك ل�سخ�ض اآخر.
فعلى �سبيل املثال، هناك اأ�سخا�ض 
مهوو�سني  كانوا  جوبز،  �ستيف  مثل 
ا�سراحة،  اأخذ  عن  غنى  ويف  بالعمل 
معظمنا،  على  ذل��ك  ينطبق  ال  ولكن 
بالتايل، حاول اأن تدرك قدرات ج�سمك 

وفهم �سبب ت�سويفك. 
مهمة واحدة

يجب االأخذ يف احل�سبان اأن قرابة 
اإىل  ينتمون  ال  االأ�سخا�ض  من   %99
القمة التي يكون فيها 1% فقط قادرون 
اإجناز عدة مهام يف وقت واحد،  على 
بعدة  القيام  على  جمربا  ل�ست  فاأنت 
فقط  واحدة  مبهمة  تكفل  لذلك  مهام، 

واجعل تركيزك التام عليها.
ب�سكل  الف�سل  اإدارة  كيفية  تعلُّم 
االأعمال  ري��ادة  يف  ���س��رورة  �سحيح 

)غيتي(
تعلم من اأخطائك

الت�سر  جيم�ض  اأن  الكاتب  ذك��ر 
ارتكب العديد من االأخطاء يف م�سريته 
مب��ج��ال ري���ادة االأع��م��ال، وق��د تعلم 
جتاوز  كيفية  اأولهما،  مهمني  در�سني 
مواجهة  كيفية  وثانيهما  حمدد،  ف�سل 

اجلانب النف�سي للف�سل.
تعلم  يجب  اللت�سر،  فبالن�سبة 
كيفية اإدارة الف�سل بال�سكل ال�سحيح، 
"ا�ستمر يف  اإليه بالقول:  اأ�سار  وهو ما 

الف�سل حتى تبلغ خط النهاية".
�سرقة االأفكار

الت�سر  تراود  مل  باأنه  الكاتب  نوه 
م�سريته،  خ���الل  خ��الق��ة  ف��ك��رة  اأي 
االأم���ر  ي��ع��ت��رب  "ال  ل���ه،  وب��ال��ن�����س��ب��ة 
�سروريا"، كما يرى اأن االأفكار االأكرث 
اب��ت��ك��ارا ه��ي ع��ب��ارة ع��ن م��زي��ج من 
وا�ست�سهد  م�سبقا،  املوجودة  االأفكار 
الت�سر يف ذلك بكل من في�سبوك )مزيج 
توير  اأو  وامل�سايفة(  االإنرنت  من 

)مزيج بني االإنرنت واملبادئ القدمية 
املتعلقة باالإر�ساليات الق�سرية(.

مهارات �سيئة يف التوا�سل
عالقات  يبني  ال  اأعمال  رجل  اأي 
بالف�سل،  عليه  حمكوم  االآخ��ري��ن  مع 
فريادة االأعمال تعترب جماال �سعبا يف 
حد ذاته، وال �سيما عندما تق�سي نحو 
املوظفني  اإدارة  يف  يوميا  �ساعة   20
وتطوير  االجتماعات  وعقد  والعمالء 
الليل  طوال  وقتك  لتم�سي  املنتجات، 

يف التوا�سل االجتماعي.
مب�سرية  يتمتع  ال  �سخ�سا  كونك 
اأنك ال ت�ستطيع تغيري  حافلة ال يعني 

العامل )غيتي(
افعل اأي �سيء للفوز ب�"نعم"

بائع  ب��اأن��ه  نف�سه  الت�سر  ي�سف 
حيث  ف��ا���س��ل،  وم��ف��او���ض  متوا�سع 
عدة  بتحقيق  منا�سبات  عدة  يف  ف�سل 
قوله-  -وح�سب  ذلك  مع  تعامالت، 
مهم  "نعم" لعميل  كلمة  لقول  "ميكن 
اأن تنقذ �سركتك، حتى لو مل تكن هذه 

ال�سفقة مربحة كما كنت تتمنى".
تعلم كيف تتعرف اإىل النا�ض

يف اإحدى املنا�سبات ذكر ال�سحفي 
اأنه  ج��الدوي��ل،  مالكوم  االإجنليزي، 
باإمكاننا اأن نحكم على النا�ض بال�سكل 
لكن  ف��ق��ط،  ث���وان  خ���الل  ال�سحيح 
جيم�ض  قبيل  من  الأ�سخا�ض  بالن�سبة 
طويال،  وقتا  االأم��ر  يتطلب  قد  الت�سر 
االأم��ريك��ي  االأع��م��ال  رائ���د  وين�سح 
ب�����س��رورة االإن�������س���ات ل��الآخ��ري��ن، 
كيفية  وت��ع��ل��م  م��ع��ه��م  وال��ت��ع��اط��ف 
ثقتك  متنحهم  اأن  قبل  اإليهم  التعرف 

اأو تنتقدهم.
واأخريا، اأو�سح الت�سر اأن "كونك 
ال  حافلة،  مب�سرية  يتمتع  ال  �سخ�سا 
العامل،  تغيري  ت�ستطيع  ال  اأنك  يعني 
نف�سك  مع  �سادقا  تكون  اأن  يجب  بل 
اأن  كما  حولك،  من  االأ�سخا�ض  وم��ع 
حفاظك على ال�سدق يف جميع حاالتك 
كنت  اإذا  فعالية  االأك��رث  ال�سفة  يعد 

تريد حتقيق النجاح".

نحن بدل من اأنا.. كيف يكون خطابك مقنعا وموؤثرا يف الآخرين؟
يوؤثر  مل  خلطاب  ا�ستمعت  لطاملا 
باأي طريقة من الطرق، ومل يبق  فيك 
اإىل  الفتقاره  نظرا  ذاكرتك  يف  حمفورا 

خا�سية االإقناع.
الذي  تقريره  يف  منكو  مارتي  ركز 
توداي"  "�سيكولوجي  مبجلة  ن�سر 
االأمريكية على نوع معني من اخلطاب 
املعروف باخلطاب املقنع الذي ميكن 
تقدميي  عر�ض  مثل  موجزا  يكون  اأن 
اإم��ا  يقدم  دقيقتني  مدته  تتجاوز  ال 
خالل اجتماع للموظفني اأو خالل كلمة 

افتتاح يف اأحد املوؤمترات.
فهم ما يحتاجه اجلمهور

خلطابك  التخطيط  يف  البدء  قبل 
حاول فهم احتياجات وقيم جمهورك، 
ا�ستيعابه  حماولة  عليك  يجب  كما 

حيثما اأمكن االأمر.
الوقت  اخلطاب  يعترب  ما  ن��ادرا 
املثايل لتغيري القيم االأ�سا�سية ل�سخ�ض 
ال�سيا�سية  انتماءاته  تغيري  مثل  ما، 
تغيري  اأو  املحافظة  اإىل  الليربالية  من 
طباعه من �سخ�ض غري مبال اإىل مندفع 

وما اإىل ذلك.
معلومات  متتلك  ال  كنت  واإذا 
ال�سخ�ض  فا�ساأل  جمهورك  عن  كافية 
اأو  اخلطاب  تقدمي  منك  طلب  ال��ذي 
�سيح�سرون  الذين  االأ�سخا�ض  بع�ض 

هذا الن�ساط.
يوم  مبكرا  ال��ق��دوم  ميكنك  كما 
تقدمي خطابك والتكلم مع احلا�سرين 
تعديل  م��ن  االأق���ل  على  تتمكن  حتى 

الر�سالة التي ترغب يف اإي�سالها.
قدم ال�سكر لالأ�سخا�ض

االأف���راد  م��ن  مهمة  ن�سبة  ه��ن��اك 
الذين ي�سعرون ببع�ض الكراهية جتاه 
بت�ساوؤالت  مدفوعني  املتحدثني  اأحد 
اأن  ويجب  نف�سه  يعتقد  من  قبيل  من 

اأكون حمله.
امت�سا�ض  من  تتمكن  حتى  لذلك 
ب�سكر  خطابك  ب��دء  ميكنك  غ�سبهم 
وميكنك  ح�سورهم،  على  االأ�سخا�ض 
ما  على  و�سكرهم  اأ�سمائهم  حتديد 

قدموه لك.
�سع قائمة بالنقاط الرئي�سية 

ال�سروع يف نقل اخلطاب قدم  قبل 
اأو اأكرث من  اأو جملتني نقطة  يف جملة 
ثالث نقاط رئي�سية �ستتطرق لها خالل 
من  العديد  تف�سل  وعموما  خطابك، 
اخلطابات التي حتاول خاللها التطرق 
جميع  تذكر  لذلك  املوا�سيع،  جل  اإىل 
من  الكثري  ت�سمنت  التي  اخلطابات 
الكالم والتي ح�سرتها خالل االأ�سبوع 

لكنك ن�سيت معظم ما قيل خاللها.
رئي�سية  نقطة  كل  حتديد  يجب 
قم  ث��م  ب��و���س��وح،  اإل��ي��ه��ا  �ستتطرق 
ب�سرحها من خالل �سلب عقول وقلوب 
احلا�سرين من خالل تقدمي حقيقة اأو 
احلا�سرين  انتباه  للفت  ما  اإح�سائية 
ق�سة  اأو  حكاية  �سرد  خ��الل  م��ن  اأو 

م�سوقة بهدف ا�ستمالة احل�سور.
اأ���س��ات��ذة  اأح���د  اإن  وق���ال من��ك��و 
االت�ساالت -الذي يعمل يف معهد غري 
الدميقراطي  للحزب  يقدم  معروف- 
من  وجم��م��وع��ة  ت��دري��ب��ي��ة  دورات 

االإر�سادات.
ه���وؤالء  االأ����س���ت���اذ  ه���ذا  ودرب 

وجهات  و�سف  على  الدميقراطيني 
ال��ن��ظ��ر امل���ع���ار����س���ة ب���اأو����س���اف، 
اأو  "نخبوية"  اأو  "خطرية"  مثل 

"عن�سرية".
ا�ستخدام  �سرورة  على  ويحثهم 
"اأنا"  م���ن  ب����دال  "نحن"  ���س��م��ري 
وم�سطلحات اأخرى، مثل "االأو�ساط" 
و"اجلماعية"،  امل�سركة"  و"القيم 
وذلك ل�سل ن�ساط املحافظني، واعتبار 
و"مناه�سة  "متطرفة"  حججهم 
االأمريكية"  امل��ت��ح��دة  ل���ل���والي���ات 
اآب��اوؤن��ا  ي��ري��ده  م��ا  م��ع  تتما�سى  و"ال 

املوؤ�س�سون".
وعلى الرغم من اأن هذه االأ�ساليب 
�ساحلة  االأحيان  من  الكثري  يف  تكون 
ال�سيا�سة  بعيدة عن  اأخرى  يف حاالت 
فاإنها غالبا ما تكون هناك لغة خا�سة 
مهمة  ت��ك��ون  اأن  مي��ك��ن  ب��ج��م��ه��ورك 

حل�سولك على دعمه وتفاعله.
على  االأم���ر  يقت�سر  ال  واأح��ي��ان��ا 
جم���رد م���ف���ردات، ب��ل ع��ل��ى اأ���س��ل��وب 
على  يرتكز  ال��ذي  املعلومات  اإي�سال 

الر�سمية التي يكت�سيها اخلطاب وعما 
حمايدة،  لهجة  ت�ستخدم  كنت  اإذا 
ال�سيا�سيني  بع�ض  ل��غ��ة  وتختلف 
كبري  ب�سكل  اخلطاب  يف  واأ�سلوبهم 

اعتمادا على جمهورهم.
يجب عليك ربط اأفكارك من خالل 
التي  الرئي�سية  النقاط  تقدمي  تكرار 
اإليها م�ستعينا بجمل مقنعة  �ستتطرق 

لدعم كل منها.
اإلهام جمهورك لالأخذ مبا تقوله

اجلمهور  تدفع  مهمة  حكاية  قدم 
اإىل التفاعل، ف�سال عن اختتام خطابك 
على  حت��ف��زه  ال��ت��ي  الن�سيحة  ب��ه��ذه 

العمل بها.
وختم الكاتب باأنه �سعر ب�سرورة 
على  مل�ساعدتك  املقالة  ه��ذه  كتابة 
تقدميك  عند  فعالية  اأك��رث  تكون  اأن 
التي  لالأ�ساليب  وتنبيهك  خطابات، 
الذين  املتحدثني  من  كل  ي�ستخدمها 
االإعالم  وو�سائل  جيد  بتدريب  حظوا 
تقدمي  ع��ن��د  ب��ك  للتالعب  وال��ك��ت��اب 

خطاباتهم.

كيف تتغلب على الرهبة والتوتر اأثناء حتدثك اأمام اجلمهور؟
العملية  حياتنا  تتطلب 
والعمل  ب��االآخ��ري��ن  االخ��ت��الط 
���س��م��ن ن��ظ��ام ف���رق م���ن اأج���ل 
زيادة االإنتاجية واإجناح املهام 
قد  لكننا  ب��ه��ا،  ن�سطلع  ال��ت��ي 
االأحيان  بع�ض  يف  اأنف�سنا  جند 
اأو  م��ا  خ��ط��اب  ب��اإل��ق��اء  ملزمني 
تاأييدنا  اأو  رف�سنا  عن  التعبري 
وهو  عالنية،  ال��ق��رارات  الأح��د 
بالن�سبة  كربى  م�سكلة  ميثل  ما 

لكثريين.
وي��ع��ت��رب ال��ت��ح��دث اأم����ام 
كثري  ي��وؤرق  هاج�سا  االآخ��ري��ن 
ميثل  اأن  وميكن  املتحدثني،  من 
ب�سكل  لالأع�ساب  مرهقة  جتربة 

كبري.
وقدمت الكاتبة ليزا اإيفانز، 
"فا�ست  جملة  ن�سرته  تقرير  يف 
جميع  االأم��ريك��ي��ة،  كومباين" 
لف�سل  ت���وؤدي  ال��ت��ي  االأ���س��ب��اب 

اأم��ام  التحدث  يف  االأ���س��خ��ا���ض 
العامة و�سبل معاجلتها.

اجلمهور  وفهم  معرفة  عدم 
الذي تتحدث اأمامه

ذك�����������رت اإي��������زول��������دا 
كتاب  م��وؤل��ف��ة  ت��راخ��ت��ن��ب��ريغ، 
تفاعل  ال��داخ��ل:  م��ن  "حتدث 
اأن  جمهور"،  اأي  وحفز  واألهم 
جتعل  التي  االأ�سباب  اأكرث  اأحد 
االأ�سخا�ض يعانون من التحدث 
اأمام العامة، هو اأنهم ال يفهمون 
اجلماهري  ورغ��ب��ات  توجهات 

التي �ست�ستمع اإليهم.
ميكنك التدرب على خطابك 
م���رارا وت��ك��رارا ب��ه��دف اإت��ق��ان 
قولها،  وتوقيت  كلماتك  اإيقاع 
فق�ساء الوقت يف تعزيز مهارات 
واالإدراك  وال��وع��ي  اال�ستماع 
اأكرث  تقدمي خطاب  �سيمكنك من 

اإقناعا بالن�سبة لك وجلمهورك.

منظم  م��ن  ال��ط��ل��ب  ميكنك 
ب��الئ��ح��ة  مي�����دك  اأن  احل���ف���ل 
�سيكونون  ال��ذي��ن  االأ�سخا�ض 
لك  يت�سنى  حتى  ح��ا���س��ري��ن، 
انطالقا  جيد  ب�سكل  اال�ستعداد 

من فهمك لهذه اجلماهري.
ودية  عالقة  بناء  وميكنك 
مع جمهورك فور �سعودك فوق 
خطابك  �سيحت�سن  الذي  املنرب 
هويتهم  عن  �سوؤالهم  خالل  من 
يتطلعون  ال��ت��ي  االأم����ور  وع��ن 
وقتهم  تخ�سي�ض  ن��ظ��ري  ل��ه��ا 

لال�ستماع اإليك.
الإج��راء  التح�سري  يتطلب 
اأمام  اأو التحدث  عر�ض تقدميي 
حفظ  جمرد  من  اأك��رث  اجلمهور 

كلمات اخلطاب الذي �ستلقيه.
وعقلك  ج�سدك  اإح��م��اء  اإن 
اإىل  ق��ب��ل اخل�����روج  وروح�����ك 
النا�ض،  اأم��ام  والتكلم  امل�سرح 

ي��ع��د اأح����د اأ����س���رار االإع�����داد 
املنا�سب.

ب�سكل  اجل�سد  ولتح�سري 
تراختنبريغ  ت��و���س��ي  م��ث��ايل، 
تراوح  ملدة  املكان  يف  بامل�سي 
ب��ني دق��ي��ق��ت��ني وث����الث دق��ائ��ق 
لتح�سني عملية التنف�ض واإدخال 
ال��دم،  اإىل  االأك�سجني  من  مزيد 
اأك��رث  اجل�سد  يجعل  م��ا  وه��و 
ميكننا  �سيء  فاأ�سواأ  ا�سرخاء، 
الإلقاء  ال�سعود  هو  به  القيام 
خطاب ما ونحن ن�سعر بالتوتر.

اإج����راء مترين  ل���ذا مي��ك��ن 
ال�سهيق  عميق،  ب�سكل  التنف�ض 
الأربع ثوان والزفري الأربع ثوان 

اأخرى وتكرار ذلك مرة اأخرى.
وي���ج���در ب���ك ت���ك���رار ه��ذه 
مرات،  اأرب��ع  اأو  لثالث  ال��دورة 
معدل  باإبطاء  �سي�سمح  ما  وهو 
�سربات القلب ويدفعك لل�سعور 

بالهدوء.
طبيعي  ب�سكل  فالتنف�ض 
التوتر  م�����س��ت��وي��ات  م��ن  يقلل 
وي�ساعدك يف اأن تبدو هادئا فور 
اأمام  للتحدث  ما  منربا  اعتالئك 
العميق  التنف�ض  العامة.متارين 
التحدث  قبل  التوتر  من  تقلل 

اأمام العامة )بيك�سابي( 
عدم التحدث من القلب

حتدثك من القلب والتعبري 
كلمات  ب��وا���س��ط��ة  نف�سك  ع��ن 
خالل  م�سطنعة  وغري  حقيقية 
اأف�سل  تعد  خلطابك  اإل��ق��ائ��ك 

طريقة للقيام بذلك.
وب����اإم����ك����ان اخل���ط���اب���ات 
تثري  اأن  ال��ق��ل��ب  م��ن  ال��ن��اب��ع��ة 
وجتذبهم  احلا�سرين  اإعجاب 
ال  حلظات  وتخلق  عر�سك  اإىل 

تن�سى يف حياتك.
 التدرب على اإلقاء اخلطاب 

ب�سكل مبالغ فيه
املمار�سة  اأن  امل��وؤك��د  م��ن 
االإفراط  لكن  االإتقان،  اإىل  توؤدي 
يفقد  خطابك  على  ال��ت��درب  يف 
كلماتك لهيبها، وهو ما �سيجعلك 
خطابك  وي��ج��ع��ل  مم��ال  ت��ب��دو 
قم  ذلك،  حدوث  رتيبا.ولتجنب 
التي  الرئي�سة  النقاط  بكتابة 
خطابك  خ��الل  اإليها  �ستتطرق 
كتابة  جتنب  لكن  ورق��ة،  على 
�سيمنعك  فذلك  كامال،  خطابك 
مع  ك���اٍف  ب�سكل  التفاعل  م��ن 
قيامك  ي�سري  حني  جمهورك.يف 
فقط  الرئي�سة  االأف��ك��ار  بكتابة 
االأم��ور  جوهر  تعرف  اأن��ك  اإىل 
اأن  عن  ف�سال  قولها،  تريد  التي 
مزيد  اإ�سفاء  يف  �سي�سهم  ذل��ك 
ب�سكل  خطابك  على  املرونة  من 
الكلمات  لبع�ض  ن�سيانك  يجعل 

اأمرا ثانويا.
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لكبار ال�سن.. 30 دقيقة من التمارين حتميكم من الزهامير
جل�سة  �أن  حديثة،  �أمريكية  در��سة  �أظهرت 
دقيقة،   30 مدتها  �لتمرينات  من  فقط  و�ح��دة 
ز�دت من ن�ساط دو�ئر �لدماغ �ملرتبطة بالذ�كرة 
�لإ�سابة  خطر  من  يحميهم  ما  �ل�سن،  كبار  لدى 

بالزهامير.
�لدر��سة �أجر�ها باحثون بجامعة "مريالند" 
�لأمريكية، ون�سرو� نتائجها يف �لعدد �لأخري من 
 Journal of the International دورية
 Neuropsychological Society

�لعلمية.
وللو�سول �إىل نتائج �لدر��سة، قام �لباحثون 
ب��ق��ي��ا���س ن�����س��اط �ل���دم���اغ ب��ا���س��ت��خ��د�م �ل��رن��ن 
�لأ�سحاء  للم�ساركن  �لوظيفي  �ملغناطي�سي 

�لذين ترت�وح �أعمارهم بن 55 و85 عاماً.
�لقيام  �أي�ساً  �مل�ساركن  من  �لفريق  وطلب 
�لأ�سماء  بالذ�كرة تت�سمن حتديد  مبهام متعلقة 

�ل�سهرية و�لأ�سماء غري �ل�سهرية.
وح�سب �لدر��سة، تقوم عملية تذكر �لأ�سماء 
�ل�سهرية على تن�سيط �ل�سبكة �لع�سبية �ملتعلقة 
تتدهور  باأنها  ُيعرف  و�لتي  �لدللية،  بالذ�كرة 

كبار  لدى  �لذ�كرة  تر�جع  ب�سبب  �لوقت  مبرور 
�ل�سن.

دقيقة   30 بعد  �لختبار�ت  تلك  �إجر�ء  ومت 
من جل�سة مترين مكثفة على در�جة مترين، ثم 
�أجرو� نف�س �لختبار�ت لكن يف يوم �لر�حة �لذي 

مل يقم فيه �مل�ساركون باأية متارين ريا�سية.
�لريا�سية  �لتمارين  �أن  �لباحثون  ووج��د 
عملت على تن�سيط �لدماغ يف 4 مناطق ق�سرية يف 
�أبرزها منطقة  �لذ�كرة، وكان  �ملخ م�سوؤولة عن 
�ملعلومات  دمج  على  تعمل  �لتي  "�حل�سن"- 
بوقت  مقارنة  �حل��اج��ة-  وق��ت  و��ستعادتها 

�لر�حة.
�حل�سن  منطقة  �أن  �إىل  �لباحثون  و�أ���س��ار 
تنكم�س مع تقدم �لعمر وتتعر�س منطقة �لدماغ 
للربوتينات �ل�سارة �لتي تقود لالإ�سابة مبر�س 

�لزهامير.
�لبحث:  فريق  قائد  �سميث،  كار�سون  وقال 
�لتمارين  �أن  �سابقة  در��سات  من  تبننّ  "لقد 
�حل�سن،  حجم  من  تزيد  �أن  ميكن  �ملنتظمة 
تفيد  جديدة  معلومات  توفر  در��ستنا  �أن  �إل 

�لتاأثري  على  �لقدرة  لها  �ملكثفة  �لتمرينات  باأن 
�لدماغ".و�أ�ساف:  من  �ملهمة  �ملنطقة  هذه  يف 
�ملتكررة،  �لتمارين  مع  �لع�سالت  تتكيف  "مثلما 
�ل�سبكات  قد تعزز  �ملفردة  �لتمرين  فاإن جل�سات 
مع  تكيفها  تعزز  بطرق  �لإدر�ك��ي��ة  �لع�سبية 
�ل�سبكة  تكامل  من  وتزيد  �ل�سيخوخة،  �أعر��س 
�إىل  فعالية  �أك��ر  بو�سول  وت�سمح  ووظيفتها 

�أ�سكال  �أك��ر  هو  �لزهامير  �لذكريات".ومر�س 
متو��سل  تدهور  �إىل  وي��وؤدي  �سيوعاً،  �خل��رف 
وفقد�ن  �ل��دم��اغ،  ووظ��ائ��ف  �لتفكري  ق��در�ت  يف 
�لذ�كرة. ويتطور �ملر�س تدريجياً لفقد�ن �لقدرة 
�لتو��سل  وعلى  �ليومية،  بالأعمال  �لقيام  على 
مع �ملحيط، وقد تتدهور �حلالة �إىل درجة �نعد�م 

�لأد�ء �لوظيفي.

دث تغيريات  حتذير.. ال�سمنة حتحُ
�سلبية يف �سكل وبنية الدماغ

�ل�سمنة  ب��اأن  حديثة  هولندية  در����س��ة  �أف���ادت 
على  وتوؤثر  �لدماغ،  وبنية  �سكل  يف  تغيري�ت  حتدث 

حكم �ملادة �لرمادية �مل�سوؤولة عن �حلو��س.
جلامعة  �لطبي  باملركز  باحثون  �أجر�ها  �لدر��سة 
"ليدن" �لهولندية، ون�سرو� نتائجها يف �لعدد �لأخري 

من دورية Radiology �لعلمية.
من  و�حدة  متثل  �ل�سمنة  �أن  �لباحثون  و�أو�سح 
�أكر م�ساكل �ل�سحة �لعامة �سعوبة يف �لعامل، حيث 
و�لأوعية  �لقلب  باأمر��س  �لإ�سابة  خطر  من  تزيد 
�لدموية و�ل�سكري، كما ترتبط بزيادة خطر �لتدهور 
�مل��ع��ريف و�خل���رف، م��ا ي��وح��ي ب��اأن �مل��ر���س ي�سبب 
�لتغيري�ت،  هذه  حجم  �لدماغ.وملعرفة  يف  تغيري�ت 
قام �لباحثون باإجر�ء فح�س بالت�سوير �ملغناطي�سي 
لأدمغة �أكر من 12 �ألف �سخ�س، لر�سد حجم �ملادة 
�لرمادية يف �لدماغ ومدى تاأثرها باإ�سابة �لأ�سخا�س 
من  كبريً�  ج��زءً�  �لرمادية  �مل��ادة  بال�سمنة.وت�سكل 
�خلاليا  فيها  وت��وج��د  �مل��رك��زي،  �لع�سبي  �جل��ه��از 
�سريان  وت�سهيل  �حلو��س،  عن  �مل�سوؤولة  �لع�سبية 

�ملعلومات �لو�ردة من و�إىل �حلو��س.
من  �ملرتفعة  �مل�ستويات  �أن  �لباحثون  ووج��د 

�سكل  يف  �ختالفات  ب��اإح��د�ث  ترتبط  �جل�سم  ده��ون 
�مل��ادة  حجم  �سغر  ذل��ك  يف  مب��ا  وبنيته،  �ل��دم��اغ 

�لرمادية.
و�أ�سار �لباحثون �إىل �أن �لتغيري�ت يف حجم �ملادة 
�لبي�ساء )�لتي حتيط بالبنى �ملركزية للدماغ( توؤثر 

�سلباً على �نتقال �لإ�سار�ت د�خل �سبكات �لدماغ.
وق��ال��ت �ل��دك��ت��ورة �إي��ل��ون��ا دي��ك��رز، ق��ائ��د فريق 
�ملغناطي�سي  بالرنن  �لت�سوير  �أظهر  "لقد  �لبحث: 
بن  �لعالقة  لفهم  عنها  �ل�ستغناء  ميكن  ل  �أد�ة  �أنه 
�سحة  على  �سلبية  �آثار  من  عنها  ينجم  وما  �ل�سمنة 

�لدماغ".
�مل�ستويات  �أن  در����س��ت��ن��ا  "ُتظهر  و�أ���س��اف��ت: 
مرتبطة  �جل�سم  على  �ملوزعة  �لدهون  من  �ملرتفعة 
ب�سغر حجم �لهياكل �ملهمة للدماغ، مبا يف ذلك حجم 

�ملادة �لرمادية �ملوجودة و�سط �لدماغ".
�أكر  هناك  فاإن  �لعاملية،  �ل�سحة  ملنظمة  ووفقاً 
فرط  من  يعانون  �لبالغن  من  ن�سمة  مليار   1.4 من 
من  يعانون  ن�سمة  مليار  ن�سف  من  و�أك��ر  �ل��وزن، 
ن�سمة كل  مليون   2.8 يقل عن  ما ل  �ل�سمنة، وميوت 

عام ب�سبب فرط �لوزن �أو �ل�سمنة. �ساعة واحدة يوميا لطفلك اأمام ال�سا�سات.. واإال
�أكدت منظمة �ل�سحة �لعاملية �أنه ينبغي �أل 
يق�سي �لأطفال �ل�سغار �أكر من �ساعة يوميا يف 
ممار�سة  �أو  �لفيديوهات  �أو  �لتلفزيون  م�ساهدة 
�ألعاب �لكمبيوتر، كما ينبغي �أل يتعر�س من هم 

دون �لعام �لو�حد لأي �سا�سات �إلكرتونية.
من  لها  توجيهات  �أول  �إ�سد�ر  معر�س  ويف 
�لتابعة  �ملنظمة  قالت  �لإطالق،  �لقبيل على  هذ� 
لالأمم �ملتحدة �إنه ينبغي �أي�سا لالأطفال دون �سن 
وينعمو�  بدنية  �أن�سطة  ميار�سو�  �أن  �خلام�سة 
�كت�ساب  على  مل�ساعدتهم  �لنوم  من  كاف  بق�سط 

�لبد�نة  وم��ن��ع  �حل��ي��اة  م��دى  حميدة  ع���اد�ت 
و�أمر��س �أخرى يف مر�حل لحقة من �لعمر.

فيما �سرنّحت �لدكتورة فيونا بول، �خلبرية 
قائلة:  �سحافية  �إفادة  يف  �لدولية  �ملنظمة  لدى 
"ما نحذر منه هو �لإفر�ط يف ��ستخد�م �لأطفال 

�ل�سغار لتلك �ل�سا�سات �لإلكرتونية".
�لدول  �إىل  �إر�ساد�تها  يف  �ملنظمة  و�أ�سارت 
من  �لأطفال  يق�سي  �أن  ينبغي  �أنه  �إىل  �لأع�ساء 
ثالث  عن  يقل  ل  ما  �أع��و�م  �أربعة  �إىل  ع��ام  �سن 
على  ت��وزع  متنوعة  بدنية  �أن�سطة  يف  �ساعات 

من  ع��ام  دون  هم  من  �أن  �ل��ي��وم.وذك��رت  م��د�ر 
�لأر�س ويتجنبو�  يلعبو� على  �أن  ينبغي  �لعمر 

�ل�سا�سات �لإلكرتونية متاما.
بدين  ن�ساط  يف  �لنخر�ط  عدم  �أن  و�أ�سافت 
يفاقم �لزيادة يف معدلت �لبد�نة �أو زيادة �لوزن 

يف �أنحاء �لعامل. وميكن �أن توؤدي �لبد�نة
�أو  �لقلب  �أمر��س  جر�ء  �ملبكرة  �لوفاة  �إىل 
�أنو�ع  وبع�س  �لدم  �سغط  �رتفاع  �أو  �ل�سكري 
�لوفيات  تلك  "جتنب  ب��ول  �ل�سرطان.وقالت 

يتطلب �لبدء من �سن مبكرة جد�".

و�أ�سافت �أن و�حد� من بن كل ثالثة بالغن 
يعانون حاليا من زيادة �لوزن �أو �لبد�نة، بينما 

ل ميار�س و�حد من كل �أربعة بالغن ن�ساطا
بدنيا كافيا.

دون  �لعمرية  �لفئة  "يف  ت��ق��ول  وم�ست 
�أنحاء  �خلام�سة، يعاين حاليا 40 مليون طفل يف 

�لعامل من زيادة �لوزن. 50% من هذ�
�سرق  ج��ن��وب  ومنطقة  �أفريقيا  يف  �ل��رق��م 
على  �لأط��ف��ال  م��ن   %5.9 ذل��ك  ي�سكل  �آ�سيا". 

م�ستوى �لعامل.

التنمر ونتائجه..م�ساكل عقلية بال�سغر وبطالة مبرحلة ال�سباب
�لتنمر  �أن  حديثة،  بريطانية  در��سة  �أظهرت 
باملرحلة  �ملد�ر�س  يف  �لتالميذ  له  يتعر�س  �لذي 
�إ�سابتهم  فر�س  من  كبري  ب�سكل  يزيد  �لثانوية، 
مب�ساكل �ل�سحة �لعقلية و�لبطالة يف وقت لحق 

من �لعمر.
�لدر��سة �أجر�ها باحثون بجامعة "لنك�سرت" 
جامعة  من  علماء  مع  بالتعاون  �لربيطانية، 
�لعدد  يف  نتائجها،  ون�سرو�  �لأ�سرت�لية،  �سيدين 
م  لتقدنّ �لأمريكية  �جلمعية  دوري��ة  من  �لأخ��ري 
�لذي  �لعنف  �أ�سكال  �أح��د  هو  �لعلوم.و�لتنمر 

ميار�سه طفل �أو جمموعة من �لأطفال �سد طفل 
�إزعاجه بطريقة متعمدة ومتكررة. وقد  �أو  �آخر 
ياأخذ �لتنمر �أ�سكاًل متعددة كن�سر �لإ�ساعات، �أو 
ر عليه بدنياً �أو  �لتهديد، �أو مهاجمة �لطفل �ملُتنَمنّ
لفظياً، �أو عزل طفل ما بق�سد �لإيذ�ء �أو حركات 

و�أفعال �أخرى حتدث ب�سكل غري ملحوظ.
و�لأم��ر����س  �لتنمر  ب��ن  �لعالقة  ولك�سف 
تلميذ   7000 من  �أكر  �لباحثون  ر�قب  �لعقلية، 
�أعمارهم بن 14 و16 عاماً يف �ملد�ر�س  ترت�وح 
�أن تعر�س  �لباحثون  باإجنلرت�. ووجد  �لثانوية 

�لتالميذ للتنمر، يجعلهم عر�سة مل�ساكل �ل�سحة 
 25 �سن  �إىل  ي�سلو�  عندما   %40 بن�سبة  �لعقلية 
عاماً، كما يزيد من �حتمال �أن يكونو� عاطلن عن 

�لعمل بن�سبة 35% يف هذ� �ل�سن �أي�ساً.
على  �أي�ساً  يوؤثر  �لتنمر  �أن  �لباحثون  ووجد 
�لتالميذ، ويقلل من فر�س  �لتعليم لدى  م�ستوى 
�لختبار�ت  يف  متقدمة  درج��ات  على  ح�سولهم 

بن�سبة %10.
فريق  قائد  جورمان،  �إميا  �لدكتورة  وقالت 
�لذي  �لتنمر  �أن  ك�سفت  "�لدر��سة  �إن  �لبحث، 

�إىل  ي���وؤدي  �مل��د�ر���س،  يف  �لأط��ف��ال  ل��ه  يتعر�س 
تاأثري�ت �سلبية على حياتهم يف مرحلة �ل�سباب، 
مثل تدين �حرت�م �لذ�ت وم�ساكل �ل�سحة �لعقلية 

وعدم �حل�سول على فر�سة عمل".
ول تقت�سر �أ�سر�ر �لتنمر على �لأطفال فقط، 
�لأ�سخا�س  �أن  �سابقة،  در��سة  �أظهرت  حيث 
�أثناء  و�لتنمر  للم�سايقات  يتعر�سون  �لذين 
يف  مب�ساكل  �لإ�سابة  خلطر  عر�سة  �أكر  �لعمل 
ذلك  يف  مبا  �لدماغ،  يف  �لدموية  و�لأوعية  �لقلب 

�لأزمات �لقلبية و�ل�سكتة �لدماغية.

ملر�سى �سغط الدم املرتفع.. اخليار بالثوم هو احلل!
ي��ع��ت��رب �رت���ف���اع ���س��غ��ط �ل���دم 
من  كثري  منها  يعاين  �سائعة  م�سكلة 
وتت�سبب  �حلا�سر،  وقتنا  يف  �لنا�س 
مثل  خطرية  �سحية  م�ساعفات  يف 

�أمر��س �لقلب.
�لدم  �سغط  �رتفاع  �أ�سباب  ومن 
يف �ل�سر�ين، و�لذي ي�سع على �لقلب 
�لأوعية  يف  �ل��دم  لدفع  �إ�سافيا  عبئاً 
�لتغذية،  ���س��وء  �ل��ت��وت��ر،  �ل��دم��وي��ة، 

�خلمول �لبدين و�رتفاع �لكولي�سرتول 
�ل�سيئ باجل�سم.

لتناول  يلجاأون  �أن كثريين  ورغم 
�أن  �إل  �ل���دم،  �سغط  �رت��ف��اع  �أدوي���ة 
لعالج  وطبيعيا  �سحريا  ح��ال  هناك 
من  و�لتخل�س  �ملزعج  �لرتفاع  هذ� 
يت�سبب  و�لذي  �ل�سيئ  �لكولي�سرتول 
�أل وهو �خليار  �ل�سر�ين،  �ن�سد�د  يف 
"ديلي  موقع  يف  جاء  ح�سبما  بالثوم، 

هيلث" �ملعني بال�سحة.
�سلطة  ���س��ح��ن  ف���ائ���دة  وت��ك��م��ن 
غني  �خل��ي��ار  �أن  يف  ب��ال��ث��وم  �خل��ي��ار 
و�ملاغني�سيوم،  و�لأل���ي���اف  ب��امل��اء 
�لذي ي�ساعد يف حتقيق  و�لبوتا�سيوم 
يف  �ل�����س��ودي��وم  كمية  ب��ن  �ل��ت��و�زن 
ي�سهم  �أن  ميكن  و�لتي  �جل�سم،  خاليا 

�رتفاعها يف ت�سلب �ل�سر�ين.
�لألياف  فاإن  �أخ��رى،  ناحية  ومن 

يف  �أي�سا  وت�ساعد  �ل��دم  �سغط  تنظم 
�ل�سار  �لكولي�سرتول  ن�سبة  خف�س 
بالدم، وتكافح د�ء �ل�سكري من �لنوع 
�إنقا�س  يف  دوره��ا  عن  ف�ساًل  هذ�   ،2
�لوزن.�أما �لثوم فاأثبتت �لدر��سات �أنه 
�لن�سط  �لألي�سن  مركب  على  يحتوي 
�ملثبطة  �لأدوية  مبثابة  يعمل  و�لذي 
مينع  �لثوم  �أن  يعتقد  كما  لل�سغط، 
 ،2 �لأجنيوتن�سن  ه��رم��ون  تكوين 

مما  �لدموية  �لأوعية  ل�سيق  �مل�سبب 
ف�سال  هذ�  ��سرتخائها،  على  ي�ساعد 
عن دور �لثوم يف خف�س �لكولي�سرتول 

�ل�سيئ بالدم.
�ل�سحرية  �ل�سلطة  هذه  ولإع��د�د 
 3 تقطيع  هو  عليك  ما  كل  و�ملفيدة، 
ف�سو�س من �لثوم �لنيئ مع ثمرة من 
�خليار وملعقة كبرية ون�سف من خل 

�لتفاح وملعقة �سغرية من �ملاء.

لتقي نف�سك من االإ�سابة باخلرف.. عليك بالفطر
�لإ�سابة  من  خماوف  �لكثريون  ت�ساور 

بخا�سة  �ل�سن،  بهم  يتقدم  عندما  باخلرف 

من  يعانون  من  مع  ع��ادة،  �لأعر��س  و�أن 

بفقد  بال�سعور  م�سحوبة  تكون  �خل��رف، 

�لرتكيز،  على  �ل��ق��درة  وع���دم  �ل��ذ�ك��رة، 

ونق�س  �لكلمات،  ��ستعادة  و�سعوبة 

�لقدرة على �لتخطيط �أو �لتنظيم.

خيار�ت  �أن  هي  �ل�سارة  �ملفاجاأة  ولكن 

تناول بع�س �لأطعمة ميكن �أن تلعب دورً� 

�لإ�سابة  �ل�سخ�س  يتجنب  �أن  يف  ن�سبياً 

باخلرف عند �لتقدم يف �لعمر، وفقا ملا ن�سره 

."Care2" موقع

ن�سرت  جديدة،  در��سة  تو�سلت  فقد 

"مر�س  �لعلمية  �ل���دوري���ة  يف  نتائجها 

�لفطر  من  �ملزيد  تناول  �أن  �إىل  �لزهامير"، 

�أن ي�ساعد يف حماية مخ �لإن�سان من  ميكن 

من  �أن  �لباحثون  �كت�سف  �لإدر�ك.  خلل 

تناولو� كميات �أكر من �لفطر �لطازج كانو� 

�أقل عر�سة لالإ�سابة ب�سعف �إدر�كي  �أي�ساً 

خفيف.

�أجريت  �لتي  �لدر��سة،  نتائج  و�أف��ادت 

باحتمال  �لوطنية،  �سنغافورة  جامعة  يف 

�أن يحمي  �لفطر ميكن  من  �ملزيد  تناول  �أن 

�ل���ق���در�ت �مل��ع��رف��ي��ة يف وق���ت لح���ق من 

�حلياة. �سملت �لدر��سة متطوعن يف �أعمار 

خمتلفة، من بينهم 663 �سخ�ساً يف �سن 60 

�سنو�ت.   6 مد�ر  على  للدر��سة  وخ�سعو� 

لل�سخ�س  �ل��و�ح��دة  �حل�سة  تقدير  ومت 

بحو�يل 4/3 كوب من �لفطر �ملطبوخ.

�لذكاء و�حلالة �لنف�سية

�ل��ق��در�ت  بقيا�س  �لباحثون  ق��ام  كما 

�ل��در����س��ة،  خ��الل  للم�ساركن  �ملعرفية 

ب��ا���س��ت��خ��د�م جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة من 

لدى  �لكبار  �لتقنيات، ت�سمل: مقيا�س ذكاء 

�لذكاء(  معدل  )لتقييم   Wechsler
و�ملقابالت و�سل�سلة من �لختبار�ت �لبدنية 

و�لطول،  �ل��وزن  قيا�س  مت  كما  و�لنف�سية. 

�ليد، و�سرعة  �لدم، وقب�سة  وكذلك �سغط 

�لدر��سة  يف  �مل�ساركن  تقييم  ومت  �مل�سي. 

و�لك��ت��ئ��اب،  �لإدر�ك  حيث  م��ن  �أي�����س��اً 

�أعر��س  مقيا�س  على  وت�سنيفها  و�لقلق، 

�خلرف.

م�ساد لاللتهاب و�لأك�سدة

للباحثن  تبن  �أنه  للده�سة  �ملثري  ومن 

كل  �لفطر  من  �أك��ر  �أو  ح�ستن  تناول  �أن 

�لإ�سابة  خطر  لتقليل  كافياً  كان  �أ�سبوع 

ب�سعف �لإدر�ك �خلفيف بن�سبة %50.

�ملعروف  �ملركب  �أن  �لباحثون  ويرجح 

قوي  مركب  وه��و  �لإرغوثيوناين،  با�سم 

�لذي  لالأك�سدة  وم�ساد  لاللتهابات،  م�ساد 

�مل�سوؤول  هو  يكون  رمبا  �لفطر،  يف  يتو�فر 

عن �لنتائج �ملثرية لالإعجاب.

ن�سيحة �لعلماء

لهذ�  �مل�سادر  �أف�سل  من  �لفطر  ويعد 

يكون  ل  رمبا  ولكن  للمخ.  �لو�قي  �ملركب 

�لوحيد  �لعامل  هو  �لإرغوثيوناين  مركب 

متنوعة  جمموعة  على  يحتوي  �لفطر  لأن 

با�سم  �مل��ع��روف��ة  �ل�����س��ف��اء  م��رك��ب��ات  م��ن 

و�ل�سكربونينن  و�ليرنا�سن  �لهريي�سينون 

ت�سهم  �أن  ميكن  و�لتي  و�لديكتيوفورين، 

جميعها يف منو خاليا �لنخالة.ويف حن �أنه 

ما  �أو  �ملركبات،  من  �أي  �لو��سح  من  لي�س 

�مل�سوؤولة  هي  �ملركبات،  جميع  كانت  �إذ� 

ل��ل��ذ�ك��رة،  �لفطر  حماية  خ�سائ�س  ع��ن 

يف  بالبدء  تن�سح  �لدر��سة  تو�سيات  ف��اإن 

تناول  طريق  عن  بب�ساطة  منها  �ل�ستفادة 

�ملزيد من �لفطر يف �لنظام �لغذ�ئي.

لدمج �لفطر يف �لنظام �لغذ�ئي

"Care2" بع�س �لطرق  وطرح موقع 

�لنظام  يف  �لفطر  من  �ملزيد  لدمج  �ل�سهلة 

�لغذ�ئي �ليومي حيث ميكن:

-�إ�سافة حفنة من �لفطر �إىل �حل�ساء.

ن �لفطر مع �لأطعمة و�لأع�ساب  - ُي�سخنّ

�للذيذة �لأخرى.

طبق  �إىل  �خلام  �لفطر  بع�س  -�إ�سافة 

�ل�سلطة.

�لبقري  �للحم  مثل  �للحوم  ��ستبد�ل   -

بفطر بورتوبيللو �مل�سوي لال�ستمتاع مبذ�ق 

بريغر نباتي لذيذ.

�لب�سل  م��ن  ج��ان��ب��ي  ط��ب��ق  جتهيز   -

�حل�ساء  �إىل  �إ�سافتهما  �أو  و�لفطر  �مل�سلوق 

�أو �ل�سلطة.

-�إ�سافة �لفطر �إىل �لكباب عند �ل�سو�ء.

و�لفطر  �لب�سل  من  لذيذ  م��رق  -طهي 

طبخهم  طريق  عن  بب�ساطة  و�إكليل �جلبل 

�إ�سافة  ثم  و�لت�سفية،  �ملزج  ثم  ومن  معا 

من  �خل��ايل  �لدقيق  من  ملعقتن  �أو  ملعقة 

و�لتدفئة  �مل���اء  م��ن  �لقليل  يف  �لغلوتن 

لي�سبح �أكر كثافة.

-�إ�سافة حفنة من �لفطر لأطباق �لكاري

بل�سم الليمون... ع�سبة 
عطرية بفوائد �سحرية!

�مل�سادة  خ�سائ�سها  بف�سل  �لأمر��س  من  �لعديد  عالج  يف  جدً�  �ملفيدة  �لنباتات  من  �لليمون  بل�سم  ع�سبة  تعد 
لاللتهاب و�لفريو�سات.ورغم �أن كثري� من �لنا�س ل يعرفونها، �إل �أن هذه �لع�سبة و�لتي تنتمي �إىل عائلة �لنعناع، لها 
تاأثري �ملهدئ �لعام للج�سم مما يجعلها مفيدة يف عالج �لأرق و��سطر�بات �لنوم، وذلك بف�سل �أور�قها �لتي تنبعث منها 
ر�ئحة �لليمون �لنفاذة عند �سحقها.و�إليكم فيما يلي 10 فو�ئد �سحية لهذه �لع�سبة �لتي لطاملا ��ستخدمت منذ �لقدم يف 

عالج �لكثري من �لأمر��س، ح�سب ما جاء يف موقع "بولد �سكاي" �ملعني بال�سحة:
1- عالج قرح نزلت �لربد

ت�ساعد �خل�سائ�س �مل�سادة للفريو�سات و�ملوجودة يف م�ستخل�س بل�سم �لليمون يف عالج قرح نزلت �لربد و�لتي 
�خل�سائ�س  �أن  تبن  بالنباتات، حيث  �لعالج  تناولت  در��سة حديثة  وذلك وفق  �ل�سفتن،  �لأنف وحول  �أ�سفل  تظهر 
�مل�سادة للفريو�سات حتول دون �نت�سار فريو�س "�لهرب�س" �لب�سيط و�لذي ي�ساحب نزلت �لربد، لذلك فاإن م�ستخل�س 

بل�سم �لليمون يف �سكل كرمي ي�ساعد يف �لتئام هذه �لقرح.
2- تخفيف �للتهاب

�لأمل  تخفيف  يف  �لليمون  بل�سم  ي�ساعد  �لإيثانول،  م�ستخل�س  يف  و�ملتمثلة  لاللتهاب  �مل�سادة  خ�سائ�سه  بف�سل 
�مل�ساحب لاللتهاب.
3- عالج �لأرق

�أثبتت �لدر��سات فعالية بل�سم �لليمون يف عالج �لأرق و��سطر�بات �لنوم خا�سة بعد خلطة بع�سبة �لناردين �أو ما 
ت�سمى ب� "ح�سي�سة �لهر"، لدى �لأطفال دون �لثانية ع�سرة من �لعمر، و�لن�ساء �أثناء �نقطاع �لطمث.

4- عالج خفقان �لقلب
وفق در��سة ن�سرت يف جملة Ethnopharmacology ، تتميز �أور�ق بل�سم �لليمون بقدرتها على �حلد من 

�لتوتر وخفقان �لقلب، كما ميكن �أن ي�ساعد زيت بل�سم �لليمون �لعطري على خف�س م�ستوى �لدهون �لثالثية يف �لدم.
5- عالج لل�سكري

ي�ساعد زيت بل�سم �لليمون �لعطري يف تقليل م�ستويات �ل�سكر يف �لدم مما ي�ساهم يف حت�سن حالة مر�سى �ل�سكري، 
وذلك وفق در��سة ن�سرت يف �ملجلة �لربيطانية للتغذية.

6- �لوقاية من �ل�سرطان
�أظهر م�ستخل�س بل�سم �لليمون تاأثري� فعال يف حماربة �خلاليا �مل�سببة ل�سرطان �لثدي، كما وجدت در��سة �أخرى 

�أن ��ستن�ساق بل�سم �لليمون ميكن �أن مينع بع�س �لعو�مل �لتي توؤدي �إىل تكاثر خاليا �سرطان �لكبد.
7- �لوقاية من �لزهامير

وزيادة  �لرتكيز  على  و�لقدرة  �لذ�كرة  تعزيز  فباإمكانه  �ملعرفية،  �لوظائف  حت�سن  يف  �لليمون  بل�سم  ي�ساعد 
م�ستويات �ليقظة و�لأد�ء، مما يقلل من فر�س �لإ�سابة بالأمر��س �لتنك�سية �لع�سبية �ملزمنة مثل �خلرف، �لزهامير 
�إىل  �خلفيف  �لزهامير  مر�س  من  يعانون  �لذين  للمر�سى  �ملعرفية  �لوظائف  يح�سن  �أنه  كما  �لرعا�س،  �ل�سلل  ومر�س 

�ملعتدل وذلك يتناول بل�سم �لليمون يوميا ملدة �أربعة �أ�سهر.
8- تقليل �لتوتر و�لقلق

�ل�سعور  �لتوتر وي�ساعد على  يقلل من م�ستويات  �لليمون  بل�سم  تناول 600 ملغ من  �أن  �لدر��سات  �إحدى  �أثبتت 
�لقلق  �أعر��س  �لذي يقلل من  �لع�سبة على مركب ي�سمى حم�س روزماريني  بالهدوء يف �جل�سم ، حيث حتتوي هذه 

و�لع�سبية.

10 فوائد �سحية مذهلة للطحينة.. لن تتخيلها!
�لأطعمة  م��ن  �لطحينة  تعترب 
فهي  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  بالعنا�سر  �لغنية 
�لدهنية،   3 �أوميغا  باأحما�س  غنية 
من  وف��رية  كميات  على  حتتوي  كما 
�لربوتن، و�لبوتا�سيوم، و�لكال�سيوم 

و�لألياف �لغذ�ئية.
يع�سقها  �لتي  �لطحينة،  وتتكون 
�ل�سرق  يف  خا�سة  �لنا�س  من  �لكثري 
�ملحم�س  �ل�سم�سم  م��ن  �لأو����س���ط، 
نوعن:  �إىل  تنق�سم  وه��ي  �ملطحون، 
مق�سر  غري  �ل�سم�سم  فيه  يكون  �لأول 
�لنوع  �أما  فائدة،  �لأك��ر  �لنوع  وهو 

�لثاين فيكون فيه �ل�سم�سم مق�سرً�.
�ل��ل��ذي��ذ  م��ذ�ق��ه��ا  ج���ان���ب  و�إىل 
مع  كمقبل  �ملتعددة  و��ستخد�ماتها 
و�لأ�سماك  �مل�سوي  و�لدجاج  �للحوم 
وتناولها على �سر�ئح �خلبز �ملحم�س 
تتميز  وم��ف��ي��دة،  �سحية  ك��وج��ب��ة 
�لطحينة ب�10 فو�ئد مذهلة �ستجعلكم 
بانتظام،  تناولها  على  حتر�سون 
ح�سب ما جاء يف موقع "بولد �سكاي" 

�ملعني بال�سحة وهي كالآتي:
1-خف�س �سغط �لدم

بف�سل �حتو�ئها على �لبوتا�سيوم، 
ت�ساهم �لطحينة يف خف�س �سغط �لدم، 
كما �أنها ت�ساعد على تقليل �للتهابات 
�ملوجودة  �لأك�سدة  م�ساد�ت  ب�سبب 

فيها.2- حت�سن �سحة �لقلب

و�لتي  �ل�سم�سم  ب���ذور  حت��ت��وي 
على  �لطحينة،  ت�سنيع  يف  ت�ستخدم 
مادتي "�ل�سم�سمولن" و"�ل�سم�سمن" 
�أم��ر����س  منع  يف  ت�ساعد�ن  و�للتن 
�لدموية، كما تزيالن  �لقلب و�لأوعية 

�لرت�سبات د�خل �ل�سر�ين.
�لطحينة

�لكولي�سرتول  معدل  3-�سبط 
بالدم

"�لفيتو�ستريول"  م��ادة  ت�ساعد 
خف�س  على  �لطحينة  يف  �مل��وج��ودة 
باجل�سم.  �ل�سار  �لكولي�سرتول  معدل 

على  حتتوي  �أنها  من  �لرغم  وعلى 
ن�سبة عالية من �لدهون، �إل �أنها دهون 

جيدة ومفيدة لل�سحة.
�ل���ت���و�زن  ع��ل��ى  �مل��ح��اف��ظ��ة   -4

�لهرموين
يف  ه��ام��اً  دورً�  �لطحينة  تلعب 
�لهرمونية  �لتغري�ت  على  �ل�سيطرة 
�ل��ت��و�زن  على  وحت��اف��ظ  وتقليلها، 
�لهرموين، ل�سيما عند �لن�ساء �للو�تي 

جتاوزن �ل�40 من �لعمر.
5-عالج �لتهاب �ملفا�سل

�أوميغا  باأحما�س  غناها  ب�سبب 

3، �إذ لهذه �لأحما�س دور حموري يف 
منع ظهور �لتهابات �ملفا�سل يف جميع 

�أنحاء �جل�سم.
6- حت�سن �سحة �لعظام

معادن  على  �لطحينة  حت��ت��وي 
و�لفو�سفور  �لنحا�س  مثل  خمتلفة 
ت�ساعد  و�لتي  و�حلديد،  و�لكال�سيوم 
ومنع  �ل��ع��ظ��ام  ك��ث��اف��ة  حت�����س��ن  يف 
يف  �لتقدم  م��ع  باله�سا�سة  �لإ���س��اب��ة 

�لعمر.
7- �إنقا�س �لوزن

على  �حتو�ئها  م��ن  �ل��رغ��م  على 

�أن  �إل  �ل��ده��ون،  م��ن  عالية  ن�سبة 
�ل��وزن  �إنقا�س  يف  ت�ساعد  �لطحينة 
�لربوتن  على  �حتوئها  بف�سل  وذلك 
بال�سبع،  ي�سعر  �لإن�سان  يجعل  �لذي 
تناول  �إىل  �حلاجة  من  حتد  وبالتايل 

وجبات وجبات خفيفة با�ستمر�ر.
�جل�سمنظرً�  مناعة  حت�سن   -8
ل��غ��ن��اه��ا ب��ع��دد ك��ب��ري م���ن �مل��ع��ادن 
و�ل�سيلينيوم  �ل��زن��ك  مثل  �مل��ف��ي��دة، 
�لطحينة  ت�ساعد  و�لنحا�س،  و�حلديد 
�لفريو�سية  �للتهابات  مكافحة  يف 
و�لبكتريية، وت�سهل �إنتاج خاليا �لدم 

�لبي�ساء �ملقاومة للجر�ثيم.
9-حت�سن �سحة �ملخ

�أحما�س  على  �لطحينة  حتتوي 
�لتي  �لدهنية   6 و�أوميغا   3 �أوميغا 
�لأن�سجة  تطور  يف  هاما  دورً�  تلعب 
ذلك  ي�ساعد  كما  باجل�سم،  �لع�سبية 
يف حت�سن �سحة �ملخ و�إبطاء مظاهر 

�ل�سيخوخة كالإ�سابة بالزهامير.
10- مكافحة �ل�سرطان

ك��ب��ريً�  دورً�  �لطحينة  تلعب 
لحتو�ئها  �ل�����س��رط��ان  مكافحة  يف 
بينها  م��ن  لالأك�سدة  م�ساد�ت  على 
تقليل  يف  ت�ساهم  و�لتي  "�للجنان" 
�ملرتبطة  ب��اأن��و�ع��ه  �لإ���س��اب��ة  خطر 
بالهرمونات، مبا يف ذلك �سرطان �لثدي 

و�لرحم و�ملباي�س و�لربو�ستاتا.

اأ�سلوب جديد قد ي�ساعدك على االإقالع عن التدخني
�لتدخن رمبا  �لإقالع عن  �أن  در��سة  ك�سفت 
رو�ئح  �ملدخنون  ي�ستن�سق  عندما  �أ�سهل  يكون 

حمببة لهم مثل �لنعناع �أو �ل�سوكولتة.
�لنف�س  علم  دوري���ة  يف  �ل��ب��اح��ث��ون  وذك���ر 
�لذين  �مل��دخ��ن��ن،  ن�سف  نحو  �أن  �لالقيا�سي 
�إليه جمددً�  حاولو� �لإقالع عن �لتدخن، عادو� 

يف غ�سون �أ�سبوعن.
علم  يف  �ملتخ�س�س  �لباحث  قال  جهته،  من 
�لبحث:  فريق  وقائد  بيت�سربج  بجامعة  �لنف�س 
كثرية  لأ�ساليب  �لنا�س  "يلجاأ  �ساييت:  مايكل 
منتجات  كا�ستخد�م  �ل��ت��دخ��ن،  ع��ن  ل��الإق��الع 
ومل�سقات  �لنيكوتن  علكة  )مثل  �لنيكوتن 
منهج  و�ت��ب��اع  �لعقاقري  وت��ن��اول  �لنيكوتن(، 

�سلوكي كالعالج �ل�سلوكي �ملعريف و�لتاأمل".
و�أو����س���ح ���س��اي��ي��ت يف ر���س��ال��ة ب��ال��ربي��د 
�لإلكرتوين: "لكن �لإقالع عن �لتدخن يظل حتدياً 
ما�سة ل�ستخد�م  �ل�سعوبة وهناك حاجة  �سديد 

�أ�ساليب جديدة �سو�ء كانت وحدها �أو �إىل جانب 
�لأ�ساليب �ملعروفة".

يتمثل  جديدً�  �أ�سلوباً  �لدر��سة  و�ختربت 
ومت  معينة  لرو�ئح  �ملدخنن  ميل  ��ستغالل  يف 
يحاولو�  مل  ممن  مدخناً   232 على  ذلك  تطبيق 
�لإقالع �أو ��ستخدمو� منتجات �أخرى بديلة للتبغ 

مثل علكة �لنيكوتن �أو �ل�سجائر �لإلكرتونية.
�خلا�سعن  �ملدخنن  من  �لباحثون  وطلب 
ل��ل��در����س��ة �لم��ت��ن��اع ع��ن �ل��ت��دخ��ن مل��دة ثماين 
�ساعات قبل �لتجربة و�لحتفاظ معهم بعلبة من 

�سجائرهم �ملف�سلة وقد�حة.
�أوًل  �ملدخنون  ��ستن�سق  و�سولهم،  ولدى 
جمموعة من �لرو�ئح �لتي تعترب طيبة ب�سكل عام 
و�لفانيليا،  و�لنعناع  و�لتفاح  �ل�سوكولتة  مثل 
�ل��رو�ئ��ح  �أي  ترتيب  �لباحثون  منهم  وطلب 
غري  رو�ئح  ��ستن�سقو�  كما  �أكر.  �إليهم  حمببة 
ع�س  من  م�ستخل�سة  كيمياوية  مادة  مثل  طيبة 

من  م�ستخل�سة  و�حدة  ر�ئحة  وكذلك  �لغر�ب، 
�أور�ق �لتبغ ومنتجا عدمي �لر�ئحة كعامل حمايد 

من �أجل �ملقارنة.
�إ�سعال  �مل�ساركن  من  �لباحثون  طلب  ثم 
وبعد  تدخن.  دون  لكن  بها  و�لإم�ساك  �سيجارة 
حاجتهم  م��دى  �مل�����س��ارك��ون  ���ب  رتنّ ث���و�ن،   10
�أن  �إىل 100 قبل  للتدخن على مقيا�س من و�حد 

يطفئو� �ل�سيجارة ويلقوها يف منف�سة.
�إما  حت��وي  عبوة  �مل�ساركون  فتح  بعدها 
�لتبغ  ر�ئحة  �أو  �أك��ر  �أعجبتهم  �لتي  �لر�ئحة 
ثم  و��ستن�سقوها،  �لر�ئحة  ع��دمي  �ملنتج  �أو 
و�سعو� درجة تعرب عن مدى حاجتهم للتدخن. 
�أعطيت  �لتي  �لعبوة  من  �ل�ستن�ساق  وو��سلو� 
�أن يحددو�  لهم خالل خم�س دقائق وطلب منهم 
 60 كل  للتدخن  حاجتهم  مدى  عن  تعرب  درجة 

ثانية.
بعد  �لتدخن  على  �لتلهف  درج��ة  وك��ان��ت 

�نخف�ست  ثم  نقطة   82.13 �ل�سيجارة  �إ�سعال 
من  �ل�ستن�ساق  بعد  �مل�ساركن  جميع  ل��دى 
�حتوت  �لتي  �لر�ئحة  عن  �لنظر  بغ�س  �لعبوة 
عليها، �إل �أن متو�سط �للهفة على �لتدخن بن من 
��ستن�سقو� رو�ئح حمببة كان منخف�سا بو�سوح.

وت��ر�ج��ع��ت �ل��ل��ه��ف��ة ع��ل��ى �ل��ت��دخ��ن بعد 
يف   19.3 بدرجة  �ملحببة  �لر�ئحة  ��ستن�ساق 
ر�ئحة  ��ستن�ساق  بعد  و�نخف�ست  �ملتو�سط، 
عدمي  �ملنتج  ت�سمم  وبعد  نقطة،   11.7 �لتبغ 

�لر�ئحة 11.2 نقطة.
لأو�ن���ه  �ل�سابق  "من  �ساييت:  و�أ���س��اف 
ب�سكل  �ملر�سى  على  �ل�سم  حا�سة  تاأثري  معرفة 
يحاولون  يكونو�  مل  �مل�ساركن  لأن  نظرً�  قاطع 
�لنتائج  �أن  نعتقد  لكننا  �لتدخن،  عن  �لإق��الع 
مثرية لالهتمام وتدعم �حلاجة ملو��سلة �لبحث 
ملعرفة �ل�سبب يف �أن حا�سة �ل�سم قد تكون موؤثرة 

وبالن�سبة ملن".

ب�سرى �سارة لع�ساق النوم.. "القيلولة" مفيدة!
ق�سرية  لفرتة  �لنوم  �أن  باحثون  �أك��د 
�لنهار  منت�سف  ب�"�لقيلولة"  يعرف  ما  �أو 
�لدم  �سغط  م�ستويات  �نخفا�س  على  ي�ساعد 
تاأثري  وهو  �ملتو�سط،  يف  زئبق  ملم   5 مبعدل 
�أو وقف تناول  �أدوية �ل�سغط  مماثل لتناول 

�مللح.

�إىل  ت��وؤدي  �لقيلولة  �إن  �خل��رب�ء  وق��ال 
�نخفا�س كبري يف خطر �لإ�سابة بنوبة قلبية.

يف �لتفا�سيل، �أجرى �أطباء يونانيون من 
 "Asklepieion General" م�ست�سفى
يف ف��ول، در����س��ة ح��ن ر�ق��ب��و� ح��ال��ة 212 
مري�سا يعانون من �رتفاع �سغط �لدم )130 

ملم زئبق(، وهو م�ستوى غري �سحي.
قيلولة  �أن  �لتجربة  بعد  �لنتائج  وك�سفت 
�لدم  �سغط  بانخفا�س  ت�ساهم  �لظهر  بعد 

مبقد�ر 5 ملم زئبق.
مانولي�س  �ل��دك��ت��ور،  �ل��ب��اح��ث  وق���ال 
ميكن  �لكت�ساف  ه��ذ�  �إن  كالي�سرت�تو�س، 

�لقلب  باأمر��س  �لإ�سابة  خطر  من  يقلل  �أن 
�لقلبية،  �لنوبات  مثل  �لدموية،  و�لأوعية 

بن�سبة ت�سل �إىل %10.
هذه  بعد  �ل��ب��اح��ث��ون  �سجع  وب��ال��ت��ايل، 
ملا  �ليوم،  خالل  ق�سرية  غفوة  �أخذ  �لتجربة 

لها من مز�يا �ل�سحية.

ازدياد حاالت احل�سبة بالعامل.. وهذه املنطقة االأكرث تاأثرا
�زد�دت حالت �حل�سبة يف �لعامل 
�أربع مر�ت يف �لربع �لأول من  بو�قع 
عينها  بالفرتة  مقارنة   2019 �لعام 
ك�سفت  ما  بح�سب  �ملا�سي،  �لعام  من 

منظمة �ل�سحة �لعاملية.
وت�����س��ت��دنّ وط����اأة ه���ذ� �لزدي����اد 
علما  و�أوروب��ا،  �إفريقيا  يف  خ�سو�سا 
حتنّى  �لنح�سار  قيد  كان  �ملر�س  �أن 

�لعام 2016.

منظمة  عن  �سادر  بيان  يف  وجاء 
"�ملعطيات  �أن  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل�سحة 
�أظهرت  �لأولية على �ل�سعيد �لعاملي 
بن�سبة  �ملعلنة  �حل��الت  يف  �رتفاعا 
�لأوىل  �لثالثة  �لأ�سهر  خالل   %  300
بالفرتة  مقارنة   ،2019 �ل��ع��ام  م��ن 
وك��ان��ت   .2018 �ل��ع��ام  م��ن  عينها 
�آخ���ذة يف �لزدي����اد خالل  �حل���الت 

�ل�سنتن �لأخريتن".

و�أو���س��ح��ت �مل��ن��ظ��م��ة �لأمم��ي��ة 
لي�ست  �لبيانات  ه��ذه  �أن  "�سحيح 
�جتاها  تبننّ  لكنها   ... بعد  نهائية 
�نت�سار�  ت�سهد  ة  عدنّ فبلد�ن  و��سحا. 
مناطق  كلنّ  �إن  كما  للمر�س،  و��سعا 
يف  م��ط��رد�  �زدي����اد�  ل  ت�سجنّ �ل��ع��امل 

�حلالت".
يتمنّ  �ملنظمة،  تقدير�ت  وبح�سب 
من  و�ح��دة  حالة  من  ب��اأق��لنّ  �لإب���الغ 

�أن  يعني  ما  �ل��ع��امل،  يف  ع�سر  �أ�سل 
بكثري  �أك��رب  هو  �ملر�س  ي  تف�سنّ نطاق 

مما تعك�سه �لإح�ساء�ت �لر�سمية.
�لأك��ر  �ملنطقة  �إفريقيا  وت��ع��دنّ 
ل فيها  ي �حل�سبة وقد �سجنّ تاأثر� بتف�سنّ
�رتفاع يف عدد �حلالت ن�سبته 700 % 
�ل�سنة.  من  �لأوىل  �لثالثة  �لأ�سهر  يف 
وت�ستدنّ وطاأة �ملر�س �أي�سا يف �أوروبا 
)+300 %( و�سرق �ملتو�سط )+100 

�إىل  نت ن�سبة �لرتفاع  %(، يف حن تدنّ
 % و40  �لأمريكية  �ل��ق��ارة  يف   %  60
�آ�سيا/غرب  �سرق  جنوب  منطقة  يف 

�ملحيط �لهادئ.
و�حل�سبة هي من �أكر �لأمر��س 
�ملعدية يف �لعامل �لتي ل عالج �سافيا 
�أعر��سها  من  قاء  �لتنّ ميكن  لكن  لها، 
ال"،  وفعنّ "�آمن  لقاح  من  بجرعتن 

بح�سب منظمة �ل�سحة �لعاملية.

تهديد من قلب امل�ست�سفيات.. �ستائر الغرف خطر داهم
من �ملفرت�س �أن حتمي �ل�ستائر 

ة �ملر�سى يف �لعديد  �لتي تف�سل �أ�سرنّ

�إل  �مل�ست�سفيات خ�سو�سيتهم،  من 

�أنها قد تهدد �سحتهم... فهي حتمل 

يف كثري من �لأحيان بكترييا مقاومة 

ما  بح�سب  �ملر�سى،  �إىل  تنتقل  قد 

�أظهرت در��سة حديثة �جلمعة.

من  عينة   1500 �أخ���ذت  فقد 

�لدر��سة  لإج���ر�ء  �ل�ستائر  ه��ذه 

وجرى �كت�ساف �لبكترييا �ملقاومة 

كل  من  حالة  من  �أك��ر  يف  ل��الأدوي��ة 

خم�س حالت.

ويف �أحيان كثرية، كان �ملر�سى 

�ملكت�سفة  نف�سها  �لبكترييا  يحملون 

على �ستائرهم.

لونا  قالت  �ل�سياق،  ه��ذ�  ويف 

مي�سيغن  ج��ام��ع��ة  م���ن  م�����ودي 

يف  �مل�ساركن  من  وهي  �لأمريكية 

هذه �لدر��سة "ميكن لهذه �لبكترييا 

�ل�ستائر، ومن  �أن ت�ستمر على هذه 

�أخرى  �أماكن  �إىل  �أن تنتقل  �ملحتمل 

و�إىل �ملر�سى. ومبا �أن هذه �ل�ستائر 

حول  �مل�ست�سفيات  كل  يف  ت�ستخدم 

�لعامل فهي بالتايل م�سكلة عاملية".

مر�كز  �ستة  �لدر��سة  و�سملت 

وجمع  مي�سيغن.  يف  للتمري�س 

�ستائر  على  عينة   1500 �لباحثون 

625 غرفة.

و�أخ������ذت ع��ي��ن��ات م���ن ح��اف��ة 

للم�س  عر�سة  تكون  حيث  �ل�ستائر 

يف غالبية �لأحيان. وكانت �لنتيجة 

ت�سم  �لعينات  ه��ذه  من   %22 �أن 

�لبكترييا �ملقاومة لالأدوية.

كان  �حل����الت،  م��ن   %16 ويف 

نف�سها  �لبكترييا  يحملون  �ملر�سى 

�ملوجودة على �ل�ستائر يف غرفهم.

يكون  ق��د  ل��ل��در����س��ة،  ووف��ق��ا 

�نتقال �لبكترييا ح�سل من �ملري�س 

"ممكن  �لعك�س  لكن  �ل�ستارة  �إىل 

لوكالة  مودي  قالت  كما  بالتاأكيد"، 

فر�ن�س بر�س.

�إىل  حاجة  هناك  �أن  ت��رى  ه��ي 

لتحديد  �لدر��سات  �إجر�ء مزيد من 

�ل�ستائر هي فعال  �إذ� كانت هذه  ما 

م�سدر تلوث بكتريي للمر�سى.

و�ستعر�س نتائج هذه �لدر��سة 

�لأحياء  لعلم  �لأوروبي  �ملوؤمتر  يف 

و�لأم��ر����س  �ل�سريرية  �لدقيقة 

�إىل  �ل�سبت  من  يعقد  �لذي  �ملعدية 

�لثالثاء يف �أم�سرتد�م.

هذا ما تفعله اليوغا يف مر�سى ال�سلل الرعا�ش
ت�سري در��سة جديدة �إىل �أن �أعر��س �لقلق و�لكتئاب لدى �مل�سابن مبر�س �ل�سلل �لرعا�س )باركن�سون( قد تقل 

عندما ميار�سون �ليوغا �لتي تركز على �لتاأمل وتدريبات �لتنف�س.
�إىل  �لرعا�س  بال�سلل  مري�سا   138 �لباحثون  م  ق�سنّ نيورولوجي(،  )جاما  دورية  يف  ن�سرت  �لتي  �لدر��سة  ولإجر�ء 
جمموعتن �ساركت �إحد�هما يف برنامج لليوغا يركز على �لتاأمل، فيما تلقت �لأخرى برناجما للتمارين �لريا�سية �لتي 

تركز على متارين �لتمدد وتدريبات �ملقاومة لتح�سن �حلركة و��ستقر�ر �حلالة �ل�سحية.
و��ستمر �لربناجمان ملدة 8 �أ�سابيع وكان كل �مل�ساركن يف �لدر��سة من �ملر�سى �لقادرين على �لوقوف و�مل�سي دون 

ع�سي �أو �ل�ستعانة مب�سايات.
وخل�ست �لدر��سة �إىل �أن فاعلية �ليوغا يف حت�سن �خللل يف �لوظائف �حلركية كانت بذ�ت درجة فاعلية �لتمارين 

�لريا�سية.
�ملرتتبة  بال�سعوبات  �لقلق و�لكتئاب ومدى وعيهم  �أعر��س  ب�سكل ملحوظ  لديهم  قلت  �ليوغا  مار�سو�  لكن من 
على �إ�سابتهم باملر�س. كما عرب �ملر�سى �مل�ساركون يف جمموعة �ليوغا عن حت�سن قدرتهم على �ل�سطالع بالأن�سطة 

�ليومية رغم مر�سهم.
�أن  نعلم  كنا  �لدر��سة  �إج��ر�ء  "قبل  كونغ:  هونغ  جامعة  من  كوك  جوجو  �لدر��سة  يف  �لباحثن  كبرية  وتقول 
�لتمرينات �لعقلية و�جل�سدية مثل �ليوغا وتدريبات �لإطالة حت�سن �حلالة �ل�سحية �جل�سدية ملر�سى باركن�سون، لكن 

�لفائدة �لتي تعود على �سحتهم �لعقلية و�لنف�سية مل تكن معروفة".
�لتاأمل تخفف من �مل�سكالت  �أن �ليوغا �ملعتمدة على  �إىل  "خل�ست تلك �لدر��سة  و�أ�سافت عرب �لربيد �لإلكرتوين: 

�لنف�سية وحت�سن من نوعية �حلياة �إ�سافة �إىل تخفيف �لأعر��س �حلركية".
لكن من عيوب �لدر��سة هو �أن �لكثري من �مل�ساركن مل يكملو� �لتجربة لنهايتها. كما �أ�سار �لباحثون �إىل �أن �لنتائج 

قد تختلف مع مر�سى باركن�سون �لذين يعانون من �سعوبات حركية �أ�سد وطاأة ومل ت�سملهم �لدر��سة.
ونبهت كاثرين جا�ست�س، �ملتخ�س�سة يف �لعالج �لطبيعي يف مركز هننب للرعاية �ل�سحية يف منيابولي�س يف ولية 
ب�سبب  و�لإ�سابة  �لوقوع  خماطر  من  �حلذر  توخي  عليهم  يتعن  باركن�سون  مر�سى  �أن  �إىل  �لأمريكية،  ميني�سوتا 

�لأو�ساع �لتي قد يتخذونها �أثناء ممار�سة �ليوغا.

جديدة  تدابري  ن��ي��وي��ورك.. 
لوقف انت�سار احل�سبة

�أعلنت �سلطات منطقة روكالند يف �ساحية نيويورك �لكربى عن تد�بري جديدة للجم �نت�سار وباء �حل�سبة �ملتف�سي 
فيها منذ ت�سرين �لأول/�أكتوبر تق�سي خ�سو�ساً بفر�س غر�مات على �ملخالفن قد ت�سل �إىل �ألفي دولر يف �ليوم.

وكانت �سلطات هذه �ملنطقة �لتي ت�سمنّ 300 �ألف ن�سمة �أعلنت يف �آذ�ر/مار�س عن تدبري يق�سي مبنع �أينّ قا�سر غري 
ملقنّح �سد �ملر�س من �رتياد �لأماكن �لعامة.

م بها �أهال. غري �أن �لق�ساء علنّق موؤقتاً �لعمل بهذ� �لتدبري �إثر �سكوى تقدنّ
مقارنة   2019 �لعام  من  �لأول  �لربع  يف  مر�ت  �أربع  بو�قع  �لعامل  يف  �حل�سبة  حالت  ? �زد�دت  يهمك  مو�سوع 

بالفرتة عينها من �لعام �ملا�سي، بح�سب ما...�زدياد حالت �حل�سبة بالعامل.. وهذه �ملنطقة �لأكر تاأثر� �سحة
وقال �مل�سوؤول �ملحلي �إد د�ي خالل موؤمتر �سحايف "لن ن�ست�سلم يف معركتنا هذه".

ر �أي �سبيل لبلوغ هدفنا مهما كانت �ملعار�سة قوية"، يف �إ�سارة �إىل دعاة �لإحجام عن �لتح�سن  و�أردف "لن نوفنّ
�لذين �ساهمت حملتهم يف تف�سي �ملر�س.

�سة يف �ملنطقة لتبلغ 186 حالة، بالإ�سافة �إىل "حالت  وخالل �لأيام �لأخرية، �رتفعت �لإ�سابات �جلديدة �مل�سخنّ
كثرية مل ي�سرح عنها"، على حدنّ قول باتري�سيا �سنتبل روبرت �مل�سوؤولة عن �سوؤون �ل�سحة يف �ملنطقة.

مبقت�سى  جديدين  تدبريين  عن  روبرت  �أعلنت  طويال،  وقتا  ي�ستغرق  قد  �لذي  �لق�سائي  �لنز�ع  ماآل  وبانتظار 
�لت�سريعات �ملعمول بها.

ويحظر �لإجر�ء �لأول على �لأ�سخا�س �ملعرنّ�سن خلطر �لإ�سابة باحل�سبة �رتياد �لأماكن �لعامة، يف حن يلزم 
نن و��ستبعاد �لتالميذ غري �مللقنّحن وغري �حلائزين �إعفاء  �لتدبري �لثاين �إد�ر�ت �ملد�ر�س �لتحقنّق من �أن �لتالميذ حم�سنّ

ر�سميا طبي �لطابع �أو دينياً.
ويف حال عدم �لمتثال للتدبريين �جلديدين، تفر�س على �ملخالفن غر�مة قد ت�سل �إىل �ألفي دولر يف �ليوم، بح�سب 

روبرت.
وقد تبلغ �لنفقات �ملرتتبة عن �نت�سار �حل�سبة يف �ملنطقة حو�يل مليوين دولر، وفق د�ي.

ل منطقة روكالند مع مدينة نيويورك �لبوؤرتن �لأ�سا�سيتن لنت�سار مر�س �حل�سبة يف �لوليات �ملتحدة. وت�سكنّ
وت�سهد �لوليات �ملتحدة، كما بلد�ن �أخرى يف �لعامل، تف�سيا و��سعا لوباء �حل�سبة يف 2019، علما �أنه كان قد متنّ 

�لق�ساء ر�سمياً على هذ� �ملر�س يف �لبلد �سنة 2000.

راح��ة..  واأك��رث  اأ���س��رع  لنوم 
روبوت يحل م�سكلتك!

خالل �ل�سنو�ت �لع�سر �ملا�سية، ز�دت �أعد�د �لأبحاث حول ��سطر�بات �لنوم مبعدل مل ي�سبق له مثيل من قبل، 
�لثالث  �لركن  عليه  ُيطلق  �أ�سبح  �لذي  �لنوم  �أهمية  على  �ل�سوء  من  مزيدً�  �لطبية  �ملوؤ�س�سات  من  �لكثري  �ألقت  حيث 

ل�سحة جيدة.
ويت�ساوى �لنوم �ل�سحي يف �لأهمية مع جانبن ركنن �آخرين لل�سحة وهما: �لتغذية �ل�سليمة وممار�سة �لتمارين 
�لريا�سية بانتظام. حيث ت�سكل هذه �لأركان �لثالثة – �لتغذية وممار�سة �لتمارين �لريا�سية و�لنوم – �لركائز �لثالث 

ل�سحة جيدة.
كما �أظهرت �لدر��سات �رتباطاً قوياً بن قلة �ساعات �لنوم وزيادة �لأمر��س �ملزمنة مبا يف ذلك: مر�س �ل�سكري 
من �لنوع 2، و�أمر��س �لقلب و�لأوعية �لدموية، و�ل�سمنة و�لكتئاب، ما دفع �سركة Somnox – �لتي تتخذ من 
هولند� مقرً� لها – للقيام بتطوير �أول روبوت يف �لعامل ُي�سمى Somnox مل�ساعدتك على �لنوم ب�سكل �أ�سرع و�أطول، 

و�ل�ستيقاظ منتع�ساً.
وي�سبه روبوت Somnox و�سادة �سغرية ت�سدر �أ�سو�ت هادئة ت�ساعدك على �ل�سرتخاء وتقلل من �لإجهاد، 

مما ي�سمح لل�سخ�س �لذي يحت�سنه بالنوم ب�سكل �أ�سرع و�أعمق.
�لفكرة و�لتطوير

��سطر�بات  ب�سبب معانتهم من  بهولند�،  �لهند�سة  كلية  �أربعة طالب يف  قبل  Somnox من  مت تطوير روبوت 
�لنوم، وقد مت �لإعالن عن �لروبوت لأول مرة يف معر�س CES 2018. ويف نف�س �لعام مت طرحه على موقع �لتمويل 

�جلماعي كيك�ستارتر Kickstarter، ومت جمع �لتمويل �ملطلوب له خالل �سهر و�حد.
�لت�سميم و�مليز�ت

�أول �سيء تالحظه يف روبوت Somnox هو وزنه �خلفيف، حيث يزن �لروبوت حو�يل 2.5 كيلوغر�مات، ويبلغ 
طوله حو�يل 35 �سم. وعلى �أحد جانبي �لروبوت توجد لوحة حتكم �سغرية تت�سمن زر ت�سغيل/�إيقاف، و�لتحكم يف 

م�ستوى �ل�سوت، ومنفذ �ل�سحن، وموؤ�سر �لبطارية، ومنفذ Micro SD لتحميل �لأ�سو�ت �لتي تريدها.
لتتمكن من  �لبلوتوث  �لروبوت عرب  يت�سل مع  �لذي   ،Somnox �لروبوت عرب تطبيق  �إعد�د�ت  ميكنك تغيري 
ت�سغيل �ملو�سيقى �ملف�سلة لك، �إما ب�سوت عاٍل بدرجة كافية مللء غرفة هادئة �أو ب�سوت هادئ مبا يكفي ل�سماعه فقط 

عن طريق تقريب �أذنك �إىل �لروبوت.
وحتت�سن  �لت�سغيل،  �لزر  على  ت�سغط  �أن  فبمجرد  �لتنف�س،  ميكنه   Somnox روبوت  �أن  ذلك  من  �لأهم  لكن 
�ل�سطناعي  �لذكاء  تقنيات  على  �عتمادً�  تدريجياً  يتباطاأ  ثم  معه،  تنف�سك  يتز�من  ثم  ومن  بالتنف�س،  يبد�أ  �لروبوت 

لي�ساعدك على �ل�سرتخاء.
 – به  �لتطبيق �خلا�س  مع  مز�منته  دقيقة، حيث ميكنك  من  �أكر   Somnox �إعد�د روبوت  ي�ستغرق  ل  كذلك 
متوفر على متجر �آيتيونز وغوغل بالي – لتتمكن من �إد�رة تف�سيالت �لتنف�س، با�ستخد�م عو�مل مثل: �لعمر و�لوزن، 
وميكنك �سبط مدة �لتنف�س من خم�س �إىل 90 دقيقة كل ليلة، و�لختيار من بن ثالثة �أو�ساع: قيلولة Nap، �أو نوم 

و�سع. كل  يف  �لتنف�س  �إيقاع  يختلف  حيث   ،Relax ��سرتخاء  �أو   ،Sleep
ويجد بع�س �مل�ستخدمن �سعوبة يف �ختيار معدل �لتنف�س �ملنا�سب، �إل �أن Somnox توفر تقارير حول �سرعات 

�لتنف�س �ملختلفة لنوم مثايل على موقعها على �لويب.
 Adaptive �لتكيفي  �لتنف�س  ُت�سمى  �ل�سركة حالياً على تطوير ميزة جديدة  وللتغلب على هذه �مل�سكلة تعمل 
Breathing ليتم �إطالقها خالل �ل�سهرين �ملقبلن، و�لتي من �ساأنها �أن تتيح للروبوت �لتعرف على معدل �لتنف�س 
�خلا�س بك و�ملز�منة تلقائياً معه. ومبجرد �أن تتم �ملز�منة �سوف يتباطاأ معدل تنف�سه تدريجياً. ويحتوي �لروبوت 

بالفعل على �أجهزة �ل�ست�سعار �لالزمة للقيام بذلك، مما �سيجعل �لتجربة �أكر �سال�سة.
وتخطط �ل�سركة لدعم �لروبوت مبيز�ت جديدة يف �مل�ستقبل حيث ميكن �أن يعمل كمنبه يوقظك بلطف.

�ل�سعر و�لتو�فر
طرحت �ل�سركة خالل هذ� �ل�سهر روبوت Somnox للبيع عرب موقعها �لإلكرتوين ب�سعر 600 دولر، كما ميكنك 

�سر�ء �لغطاء �خلارجي للروبوت باألو�ن متعددة ب�سكل منف�سل ب�سعر 49 دولرً�.
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لكبار ال�سن.. 30 دقيقة من التمارين حتميكم من الزهامير
جل�سة  �أن  حديثة،  �أمريكية  در��سة  �أظهرت 
دقيقة،   30 مدتها  �لتمرينات  من  فقط  و�ح��دة 
ز�دت من ن�ساط دو�ئر �لدماغ �ملرتبطة بالذ�كرة 
�لإ�سابة  خطر  من  يحميهم  ما  �ل�سن،  كبار  لدى 

بالزهامير.
�لدر��سة �أجر�ها باحثون بجامعة "مريالند" 
�لأمريكية، ون�سرو� نتائجها يف �لعدد �لأخري من 
 Journal of the International دورية
 Neuropsychological Society

�لعلمية.
وللو�سول �إىل نتائج �لدر��سة، قام �لباحثون 
ب��ق��ي��ا���س ن�����س��اط �ل���دم���اغ ب��ا���س��ت��خ��د�م �ل��رن��ن 
�لأ�سحاء  للم�ساركن  �لوظيفي  �ملغناطي�سي 

�لذين ترت�وح �أعمارهم بن 55 و85 عاماً.
�لقيام  �أي�ساً  �مل�ساركن  من  �لفريق  وطلب 
�لأ�سماء  بالذ�كرة تت�سمن حتديد  مبهام متعلقة 

�ل�سهرية و�لأ�سماء غري �ل�سهرية.
وح�سب �لدر��سة، تقوم عملية تذكر �لأ�سماء 
�ل�سهرية على تن�سيط �ل�سبكة �لع�سبية �ملتعلقة 
تتدهور  باأنها  ُيعرف  و�لتي  �لدللية،  بالذ�كرة 

كبار  لدى  �لذ�كرة  تر�جع  ب�سبب  �لوقت  مبرور 
�ل�سن.

دقيقة   30 بعد  �لختبار�ت  تلك  �إجر�ء  ومت 
من جل�سة مترين مكثفة على در�جة مترين، ثم 
�أجرو� نف�س �لختبار�ت لكن يف يوم �لر�حة �لذي 

مل يقم فيه �مل�ساركون باأية متارين ريا�سية.
�لريا�سية  �لتمارين  �أن  �لباحثون  ووج��د 
عملت على تن�سيط �لدماغ يف 4 مناطق ق�سرية يف 
�أبرزها منطقة  �لذ�كرة، وكان  �ملخ م�سوؤولة عن 
�ملعلومات  دمج  على  تعمل  �لتي  "�حل�سن"- 
بوقت  مقارنة  �حل��اج��ة-  وق��ت  و��ستعادتها 

�لر�حة.
�حل�سن  منطقة  �أن  �إىل  �لباحثون  و�أ���س��ار 
تنكم�س مع تقدم �لعمر وتتعر�س منطقة �لدماغ 
للربوتينات �ل�سارة �لتي تقود لالإ�سابة مبر�س 

�لزهامير.
�لبحث:  فريق  قائد  �سميث،  كار�سون  وقال 
�لتمارين  �أن  �سابقة  در��سات  من  تبننّ  "لقد 
�حل�سن،  حجم  من  تزيد  �أن  ميكن  �ملنتظمة 
تفيد  جديدة  معلومات  توفر  در��ستنا  �أن  �إل 

�لتاأثري  على  �لقدرة  لها  �ملكثفة  �لتمرينات  باأن 
�لدماغ".و�أ�ساف:  من  �ملهمة  �ملنطقة  هذه  يف 
�ملتكررة،  �لتمارين  مع  �لع�سالت  تتكيف  "مثلما 
�ل�سبكات  قد تعزز  �ملفردة  �لتمرين  فاإن جل�سات 
مع  تكيفها  تعزز  بطرق  �لإدر�ك��ي��ة  �لع�سبية 
�ل�سبكة  تكامل  من  وتزيد  �ل�سيخوخة،  �أعر��س 
�إىل  فعالية  �أك��ر  بو�سول  وت�سمح  ووظيفتها 

�أ�سكال  �أك��ر  هو  �لزهامير  �لذكريات".ومر�س 
متو��سل  تدهور  �إىل  وي��وؤدي  �سيوعاً،  �خل��رف 
وفقد�ن  �ل��دم��اغ،  ووظ��ائ��ف  �لتفكري  ق��در�ت  يف 
�لذ�كرة. ويتطور �ملر�س تدريجياً لفقد�ن �لقدرة 
�لتو��سل  وعلى  �ليومية،  بالأعمال  �لقيام  على 
مع �ملحيط، وقد تتدهور �حلالة �إىل درجة �نعد�م 

�لأد�ء �لوظيفي.

دث تغيريات  حتذير.. ال�سمنة حتحُ
�سلبية يف �سكل وبنية الدماغ

�ل�سمنة  ب��اأن  حديثة  هولندية  در����س��ة  �أف���ادت 
على  وتوؤثر  �لدماغ،  وبنية  �سكل  يف  تغيري�ت  حتدث 

حكم �ملادة �لرمادية �مل�سوؤولة عن �حلو��س.
جلامعة  �لطبي  باملركز  باحثون  �أجر�ها  �لدر��سة 
"ليدن" �لهولندية، ون�سرو� نتائجها يف �لعدد �لأخري 

من دورية Radiology �لعلمية.
من  و�حدة  متثل  �ل�سمنة  �أن  �لباحثون  و�أو�سح 
�أكر م�ساكل �ل�سحة �لعامة �سعوبة يف �لعامل، حيث 
و�لأوعية  �لقلب  باأمر��س  �لإ�سابة  خطر  من  تزيد 
�لدموية و�ل�سكري، كما ترتبط بزيادة خطر �لتدهور 
�مل��ع��ريف و�خل���رف، م��ا ي��وح��ي ب��اأن �مل��ر���س ي�سبب 
�لتغيري�ت،  هذه  حجم  �لدماغ.وملعرفة  يف  تغيري�ت 
قام �لباحثون باإجر�ء فح�س بالت�سوير �ملغناطي�سي 
لأدمغة �أكر من 12 �ألف �سخ�س، لر�سد حجم �ملادة 
�لرمادية يف �لدماغ ومدى تاأثرها باإ�سابة �لأ�سخا�س 
من  كبريً�  ج��زءً�  �لرمادية  �مل��ادة  بال�سمنة.وت�سكل 
�خلاليا  فيها  وت��وج��د  �مل��رك��زي،  �لع�سبي  �جل��ه��از 
�سريان  وت�سهيل  �حلو��س،  عن  �مل�سوؤولة  �لع�سبية 

�ملعلومات �لو�ردة من و�إىل �حلو��س.
من  �ملرتفعة  �مل�ستويات  �أن  �لباحثون  ووج��د 

�سكل  يف  �ختالفات  ب��اإح��د�ث  ترتبط  �جل�سم  ده��ون 
�مل��ادة  حجم  �سغر  ذل��ك  يف  مب��ا  وبنيته،  �ل��دم��اغ 

�لرمادية.
و�أ�سار �لباحثون �إىل �أن �لتغيري�ت يف حجم �ملادة 
�لبي�ساء )�لتي حتيط بالبنى �ملركزية للدماغ( توؤثر 

�سلباً على �نتقال �لإ�سار�ت د�خل �سبكات �لدماغ.
وق��ال��ت �ل��دك��ت��ورة �إي��ل��ون��ا دي��ك��رز، ق��ائ��د فريق 
�ملغناطي�سي  بالرنن  �لت�سوير  �أظهر  "لقد  �لبحث: 
بن  �لعالقة  لفهم  عنها  �ل�ستغناء  ميكن  ل  �أد�ة  �أنه 
�سحة  على  �سلبية  �آثار  من  عنها  ينجم  وما  �ل�سمنة 

�لدماغ".
�مل�ستويات  �أن  در����س��ت��ن��ا  "ُتظهر  و�أ���س��اف��ت: 
مرتبطة  �جل�سم  على  �ملوزعة  �لدهون  من  �ملرتفعة 
ب�سغر حجم �لهياكل �ملهمة للدماغ، مبا يف ذلك حجم 

�ملادة �لرمادية �ملوجودة و�سط �لدماغ".
�أكر  هناك  فاإن  �لعاملية،  �ل�سحة  ملنظمة  ووفقاً 
فرط  من  يعانون  �لبالغن  من  ن�سمة  مليار   1.4 من 
من  يعانون  ن�سمة  مليار  ن�سف  من  و�أك��ر  �ل��وزن، 
ن�سمة كل  مليون   2.8 يقل عن  ما ل  �ل�سمنة، وميوت 

عام ب�سبب فرط �لوزن �أو �ل�سمنة. �ساعة واحدة يوميا لطفلك اأمام ال�سا�سات.. واإال
�أكدت منظمة �ل�سحة �لعاملية �أنه ينبغي �أل 
يق�سي �لأطفال �ل�سغار �أكر من �ساعة يوميا يف 
ممار�سة  �أو  �لفيديوهات  �أو  �لتلفزيون  م�ساهدة 
�ألعاب �لكمبيوتر، كما ينبغي �أل يتعر�س من هم 

دون �لعام �لو�حد لأي �سا�سات �إلكرتونية.
من  لها  توجيهات  �أول  �إ�سد�ر  معر�س  ويف 
�لتابعة  �ملنظمة  قالت  �لإطالق،  �لقبيل على  هذ� 
لالأمم �ملتحدة �إنه ينبغي �أي�سا لالأطفال دون �سن 
وينعمو�  بدنية  �أن�سطة  ميار�سو�  �أن  �خلام�سة 
�كت�ساب  على  مل�ساعدتهم  �لنوم  من  كاف  بق�سط 

�لبد�نة  وم��ن��ع  �حل��ي��اة  م��دى  حميدة  ع���اد�ت 
و�أمر��س �أخرى يف مر�حل لحقة من �لعمر.

فيما �سرنّحت �لدكتورة فيونا بول، �خلبرية 
قائلة:  �سحافية  �إفادة  يف  �لدولية  �ملنظمة  لدى 
"ما نحذر منه هو �لإفر�ط يف ��ستخد�م �لأطفال 

�ل�سغار لتلك �ل�سا�سات �لإلكرتونية".
�لدول  �إىل  �إر�ساد�تها  يف  �ملنظمة  و�أ�سارت 
من  �لأطفال  يق�سي  �أن  ينبغي  �أنه  �إىل  �لأع�ساء 
ثالث  عن  يقل  ل  ما  �أع��و�م  �أربعة  �إىل  ع��ام  �سن 
على  ت��وزع  متنوعة  بدنية  �أن�سطة  يف  �ساعات 

من  ع��ام  دون  هم  من  �أن  �ل��ي��وم.وذك��رت  م��د�ر 
�لأر�س ويتجنبو�  يلعبو� على  �أن  ينبغي  �لعمر 

�ل�سا�سات �لإلكرتونية متاما.
بدين  ن�ساط  يف  �لنخر�ط  عدم  �أن  و�أ�سافت 
يفاقم �لزيادة يف معدلت �لبد�نة �أو زيادة �لوزن 

يف �أنحاء �لعامل. وميكن �أن توؤدي �لبد�نة
�أو  �لقلب  �أمر��س  جر�ء  �ملبكرة  �لوفاة  �إىل 
�أنو�ع  وبع�س  �لدم  �سغط  �رتفاع  �أو  �ل�سكري 
�لوفيات  تلك  "جتنب  ب��ول  �ل�سرطان.وقالت 

يتطلب �لبدء من �سن مبكرة جد�".

و�أ�سافت �أن و�حد� من بن كل ثالثة بالغن 
يعانون حاليا من زيادة �لوزن �أو �لبد�نة، بينما 

ل ميار�س و�حد من كل �أربعة بالغن ن�ساطا
بدنيا كافيا.

دون  �لعمرية  �لفئة  "يف  ت��ق��ول  وم�ست 
�أنحاء  �خلام�سة، يعاين حاليا 40 مليون طفل يف 

�لعامل من زيادة �لوزن. 50% من هذ�
�سرق  ج��ن��وب  ومنطقة  �أفريقيا  يف  �ل��رق��م 
على  �لأط��ف��ال  م��ن   %5.9 ذل��ك  ي�سكل  �آ�سيا". 

م�ستوى �لعامل.

التنمر ونتائجه..م�ساكل عقلية بال�سغر وبطالة مبرحلة ال�سباب
�لتنمر  �أن  حديثة،  بريطانية  در��سة  �أظهرت 
باملرحلة  �ملد�ر�س  يف  �لتالميذ  له  يتعر�س  �لذي 
�إ�سابتهم  فر�س  من  كبري  ب�سكل  يزيد  �لثانوية، 
مب�ساكل �ل�سحة �لعقلية و�لبطالة يف وقت لحق 

من �لعمر.
�لدر��سة �أجر�ها باحثون بجامعة "لنك�سرت" 
جامعة  من  علماء  مع  بالتعاون  �لربيطانية، 
�لعدد  يف  نتائجها،  ون�سرو�  �لأ�سرت�لية،  �سيدين 
م  لتقدنّ �لأمريكية  �جلمعية  دوري��ة  من  �لأخ��ري 
�لذي  �لعنف  �أ�سكال  �أح��د  هو  �لعلوم.و�لتنمر 

ميار�سه طفل �أو جمموعة من �لأطفال �سد طفل 
�إزعاجه بطريقة متعمدة ومتكررة. وقد  �أو  �آخر 
ياأخذ �لتنمر �أ�سكاًل متعددة كن�سر �لإ�ساعات، �أو 
ر عليه بدنياً �أو  �لتهديد، �أو مهاجمة �لطفل �ملُتنَمنّ
لفظياً، �أو عزل طفل ما بق�سد �لإيذ�ء �أو حركات 

و�أفعال �أخرى حتدث ب�سكل غري ملحوظ.
و�لأم��ر����س  �لتنمر  ب��ن  �لعالقة  ولك�سف 
تلميذ   7000 من  �أكر  �لباحثون  ر�قب  �لعقلية، 
�أعمارهم بن 14 و16 عاماً يف �ملد�ر�س  ترت�وح 
�أن تعر�س  �لباحثون  باإجنلرت�. ووجد  �لثانوية 

�لتالميذ للتنمر، يجعلهم عر�سة مل�ساكل �ل�سحة 
 25 �سن  �إىل  ي�سلو�  عندما   %40 بن�سبة  �لعقلية 
عاماً، كما يزيد من �حتمال �أن يكونو� عاطلن عن 

�لعمل بن�سبة 35% يف هذ� �ل�سن �أي�ساً.
على  �أي�ساً  يوؤثر  �لتنمر  �أن  �لباحثون  ووجد 
�لتالميذ، ويقلل من فر�س  �لتعليم لدى  م�ستوى 
�لختبار�ت  يف  متقدمة  درج��ات  على  ح�سولهم 

بن�سبة %10.
فريق  قائد  جورمان،  �إميا  �لدكتورة  وقالت 
�لذي  �لتنمر  �أن  ك�سفت  "�لدر��سة  �إن  �لبحث، 

�إىل  ي���وؤدي  �مل��د�ر���س،  يف  �لأط��ف��ال  ل��ه  يتعر�س 
تاأثري�ت �سلبية على حياتهم يف مرحلة �ل�سباب، 
مثل تدين �حرت�م �لذ�ت وم�ساكل �ل�سحة �لعقلية 

وعدم �حل�سول على فر�سة عمل".
ول تقت�سر �أ�سر�ر �لتنمر على �لأطفال فقط، 
�لأ�سخا�س  �أن  �سابقة،  در��سة  �أظهرت  حيث 
�أثناء  و�لتنمر  للم�سايقات  يتعر�سون  �لذين 
يف  مب�ساكل  �لإ�سابة  خلطر  عر�سة  �أكر  �لعمل 
ذلك  يف  مبا  �لدماغ،  يف  �لدموية  و�لأوعية  �لقلب 

�لأزمات �لقلبية و�ل�سكتة �لدماغية.

ملر�سى �سغط الدم املرتفع.. اخليار بالثوم هو احلل!
ي��ع��ت��رب �رت���ف���اع ���س��غ��ط �ل���دم 
من  كثري  منها  يعاين  �سائعة  م�سكلة 
وتت�سبب  �حلا�سر،  وقتنا  يف  �لنا�س 
مثل  خطرية  �سحية  م�ساعفات  يف 

�أمر��س �لقلب.
�لدم  �سغط  �رتفاع  �أ�سباب  ومن 
يف �ل�سر�ين، و�لذي ي�سع على �لقلب 
�لأوعية  يف  �ل��دم  لدفع  �إ�سافيا  عبئاً 
�لتغذية،  ���س��وء  �ل��ت��وت��ر،  �ل��دم��وي��ة، 

�خلمول �لبدين و�رتفاع �لكولي�سرتول 
�ل�سيئ باجل�سم.

لتناول  يلجاأون  �أن كثريين  ورغم 
�أن  �إل  �ل���دم،  �سغط  �رت��ف��اع  �أدوي���ة 
لعالج  وطبيعيا  �سحريا  ح��ال  هناك 
من  و�لتخل�س  �ملزعج  �لرتفاع  هذ� 
يت�سبب  و�لذي  �ل�سيئ  �لكولي�سرتول 
�أل وهو �خليار  �ل�سر�ين،  �ن�سد�د  يف 
"ديلي  موقع  يف  جاء  ح�سبما  بالثوم، 

هيلث" �ملعني بال�سحة.
�سلطة  ���س��ح��ن  ف���ائ���دة  وت��ك��م��ن 
غني  �خل��ي��ار  �أن  يف  ب��ال��ث��وم  �خل��ي��ار 
و�ملاغني�سيوم،  و�لأل���ي���اف  ب��امل��اء 
�لذي ي�ساعد يف حتقيق  و�لبوتا�سيوم 
يف  �ل�����س��ودي��وم  كمية  ب��ن  �ل��ت��و�زن 
ي�سهم  �أن  ميكن  و�لتي  �جل�سم،  خاليا 

�رتفاعها يف ت�سلب �ل�سر�ين.
�لألياف  فاإن  �أخ��رى،  ناحية  ومن 

يف  �أي�سا  وت�ساعد  �ل��دم  �سغط  تنظم 
�ل�سار  �لكولي�سرتول  ن�سبة  خف�س 
بالدم، وتكافح د�ء �ل�سكري من �لنوع 
�إنقا�س  يف  دوره��ا  عن  ف�ساًل  هذ�   ،2
�لوزن.�أما �لثوم فاأثبتت �لدر��سات �أنه 
�لن�سط  �لألي�سن  مركب  على  يحتوي 
�ملثبطة  �لأدوية  مبثابة  يعمل  و�لذي 
مينع  �لثوم  �أن  يعتقد  كما  لل�سغط، 
 ،2 �لأجنيوتن�سن  ه��رم��ون  تكوين 

مما  �لدموية  �لأوعية  ل�سيق  �مل�سبب 
ف�سال  هذ�  ��سرتخائها،  على  ي�ساعد 
عن دور �لثوم يف خف�س �لكولي�سرتول 

�ل�سيئ بالدم.
�ل�سحرية  �ل�سلطة  هذه  ولإع��د�د 
 3 تقطيع  هو  عليك  ما  كل  و�ملفيدة، 
ف�سو�س من �لثوم �لنيئ مع ثمرة من 
�خليار وملعقة كبرية ون�سف من خل 

�لتفاح وملعقة �سغرية من �ملاء.

لتقي نف�سك من االإ�سابة باخلرف.. عليك بالفطر
�لإ�سابة  من  خماوف  �لكثريون  ت�ساور 

بخا�سة  �ل�سن،  بهم  يتقدم  عندما  باخلرف 

من  يعانون  من  مع  ع��ادة،  �لأعر��س  و�أن 

بفقد  بال�سعور  م�سحوبة  تكون  �خل��رف، 

�لرتكيز،  على  �ل��ق��درة  وع���دم  �ل��ذ�ك��رة، 

ونق�س  �لكلمات،  ��ستعادة  و�سعوبة 

�لقدرة على �لتخطيط �أو �لتنظيم.

خيار�ت  �أن  هي  �ل�سارة  �ملفاجاأة  ولكن 

تناول بع�س �لأطعمة ميكن �أن تلعب دورً� 

�لإ�سابة  �ل�سخ�س  يتجنب  �أن  يف  ن�سبياً 

باخلرف عند �لتقدم يف �لعمر، وفقا ملا ن�سره 

."Care2" موقع

ن�سرت  جديدة،  در��سة  تو�سلت  فقد 

"مر�س  �لعلمية  �ل���دوري���ة  يف  نتائجها 

�لفطر  من  �ملزيد  تناول  �أن  �إىل  �لزهامير"، 

�أن ي�ساعد يف حماية مخ �لإن�سان من  ميكن 

من  �أن  �لباحثون  �كت�سف  �لإدر�ك.  خلل 

تناولو� كميات �أكر من �لفطر �لطازج كانو� 

�أقل عر�سة لالإ�سابة ب�سعف �إدر�كي  �أي�ساً 

خفيف.

�أجريت  �لتي  �لدر��سة،  نتائج  و�أف��ادت 

باحتمال  �لوطنية،  �سنغافورة  جامعة  يف 

�أن يحمي  �لفطر ميكن  من  �ملزيد  تناول  �أن 

�ل���ق���در�ت �مل��ع��رف��ي��ة يف وق���ت لح���ق من 

�حلياة. �سملت �لدر��سة متطوعن يف �أعمار 

خمتلفة، من بينهم 663 �سخ�ساً يف �سن 60 

�سنو�ت.   6 مد�ر  على  للدر��سة  وخ�سعو� 

لل�سخ�س  �ل��و�ح��دة  �حل�سة  تقدير  ومت 

بحو�يل 4/3 كوب من �لفطر �ملطبوخ.

�لذكاء و�حلالة �لنف�سية

�ل��ق��در�ت  بقيا�س  �لباحثون  ق��ام  كما 

�ل��در����س��ة،  خ��الل  للم�ساركن  �ملعرفية 

ب��ا���س��ت��خ��د�م جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة من 

لدى  �لكبار  �لتقنيات، ت�سمل: مقيا�س ذكاء 

�لذكاء(  معدل  )لتقييم   Wechsler
و�ملقابالت و�سل�سلة من �لختبار�ت �لبدنية 

و�لطول،  �ل��وزن  قيا�س  مت  كما  و�لنف�سية. 

�ليد، و�سرعة  �لدم، وقب�سة  وكذلك �سغط 

�لدر��سة  يف  �مل�ساركن  تقييم  ومت  �مل�سي. 

و�لك��ت��ئ��اب،  �لإدر�ك  حيث  م��ن  �أي�����س��اً 

�أعر��س  مقيا�س  على  وت�سنيفها  و�لقلق، 

�خلرف.

م�ساد لاللتهاب و�لأك�سدة

للباحثن  تبن  �أنه  للده�سة  �ملثري  ومن 

كل  �لفطر  من  �أك��ر  �أو  ح�ستن  تناول  �أن 

�لإ�سابة  خطر  لتقليل  كافياً  كان  �أ�سبوع 

ب�سعف �لإدر�ك �خلفيف بن�سبة %50.

�ملعروف  �ملركب  �أن  �لباحثون  ويرجح 

قوي  مركب  وه��و  �لإرغوثيوناين،  با�سم 

�لذي  لالأك�سدة  وم�ساد  لاللتهابات،  م�ساد 

�مل�سوؤول  هو  يكون  رمبا  �لفطر،  يف  يتو�فر 

عن �لنتائج �ملثرية لالإعجاب.

ن�سيحة �لعلماء

لهذ�  �مل�سادر  �أف�سل  من  �لفطر  ويعد 

يكون  ل  رمبا  ولكن  للمخ.  �لو�قي  �ملركب 

�لوحيد  �لعامل  هو  �لإرغوثيوناين  مركب 

متنوعة  جمموعة  على  يحتوي  �لفطر  لأن 

با�سم  �مل��ع��روف��ة  �ل�����س��ف��اء  م��رك��ب��ات  م��ن 

و�ل�سكربونينن  و�ليرنا�سن  �لهريي�سينون 

ت�سهم  �أن  ميكن  و�لتي  و�لديكتيوفورين، 

جميعها يف منو خاليا �لنخالة.ويف حن �أنه 

ما  �أو  �ملركبات،  من  �أي  �لو��سح  من  لي�س 

�مل�سوؤولة  هي  �ملركبات،  جميع  كانت  �إذ� 

ل��ل��ذ�ك��رة،  �لفطر  حماية  خ�سائ�س  ع��ن 

يف  بالبدء  تن�سح  �لدر��سة  تو�سيات  ف��اإن 

تناول  طريق  عن  بب�ساطة  منها  �ل�ستفادة 

�ملزيد من �لفطر يف �لنظام �لغذ�ئي.

لدمج �لفطر يف �لنظام �لغذ�ئي

"Care2" بع�س �لطرق  وطرح موقع 

�لنظام  يف  �لفطر  من  �ملزيد  لدمج  �ل�سهلة 

�لغذ�ئي �ليومي حيث ميكن:

-�إ�سافة حفنة من �لفطر �إىل �حل�ساء.

ن �لفطر مع �لأطعمة و�لأع�ساب  - ُي�سخنّ

�للذيذة �لأخرى.

طبق  �إىل  �خلام  �لفطر  بع�س  -�إ�سافة 

�ل�سلطة.

�لبقري  �للحم  مثل  �للحوم  ��ستبد�ل   -

بفطر بورتوبيللو �مل�سوي لال�ستمتاع مبذ�ق 

بريغر نباتي لذيذ.

�لب�سل  م��ن  ج��ان��ب��ي  ط��ب��ق  جتهيز   -

�حل�ساء  �إىل  �إ�سافتهما  �أو  و�لفطر  �مل�سلوق 

�أو �ل�سلطة.

-�إ�سافة �لفطر �إىل �لكباب عند �ل�سو�ء.

و�لفطر  �لب�سل  من  لذيذ  م��رق  -طهي 

طبخهم  طريق  عن  بب�ساطة  و�إكليل �جلبل 

�إ�سافة  ثم  و�لت�سفية،  �ملزج  ثم  ومن  معا 

من  �خل��ايل  �لدقيق  من  ملعقتن  �أو  ملعقة 

و�لتدفئة  �مل���اء  م��ن  �لقليل  يف  �لغلوتن 

لي�سبح �أكر كثافة.

-�إ�سافة حفنة من �لفطر لأطباق �لكاري

بل�سم الليمون... ع�سبة 
عطرية بفوائد �سحرية!

�مل�سادة  خ�سائ�سها  بف�سل  �لأمر��س  من  �لعديد  عالج  يف  جدً�  �ملفيدة  �لنباتات  من  �لليمون  بل�سم  ع�سبة  تعد 
لاللتهاب و�لفريو�سات.ورغم �أن كثري� من �لنا�س ل يعرفونها، �إل �أن هذه �لع�سبة و�لتي تنتمي �إىل عائلة �لنعناع، لها 
تاأثري �ملهدئ �لعام للج�سم مما يجعلها مفيدة يف عالج �لأرق و��سطر�بات �لنوم، وذلك بف�سل �أور�قها �لتي تنبعث منها 
ر�ئحة �لليمون �لنفاذة عند �سحقها.و�إليكم فيما يلي 10 فو�ئد �سحية لهذه �لع�سبة �لتي لطاملا ��ستخدمت منذ �لقدم يف 

عالج �لكثري من �لأمر��س، ح�سب ما جاء يف موقع "بولد �سكاي" �ملعني بال�سحة:
1- عالج قرح نزلت �لربد

ت�ساعد �خل�سائ�س �مل�سادة للفريو�سات و�ملوجودة يف م�ستخل�س بل�سم �لليمون يف عالج قرح نزلت �لربد و�لتي 
�خل�سائ�س  �أن  تبن  بالنباتات، حيث  �لعالج  تناولت  در��سة حديثة  وذلك وفق  �ل�سفتن،  �لأنف وحول  �أ�سفل  تظهر 
�مل�سادة للفريو�سات حتول دون �نت�سار فريو�س "�لهرب�س" �لب�سيط و�لذي ي�ساحب نزلت �لربد، لذلك فاإن م�ستخل�س 

بل�سم �لليمون يف �سكل كرمي ي�ساعد يف �لتئام هذه �لقرح.
2- تخفيف �للتهاب

�لأمل  تخفيف  يف  �لليمون  بل�سم  ي�ساعد  �لإيثانول،  م�ستخل�س  يف  و�ملتمثلة  لاللتهاب  �مل�سادة  خ�سائ�سه  بف�سل 
�مل�ساحب لاللتهاب.
3- عالج �لأرق

�أثبتت �لدر��سات فعالية بل�سم �لليمون يف عالج �لأرق و��سطر�بات �لنوم خا�سة بعد خلطة بع�سبة �لناردين �أو ما 
ت�سمى ب� "ح�سي�سة �لهر"، لدى �لأطفال دون �لثانية ع�سرة من �لعمر، و�لن�ساء �أثناء �نقطاع �لطمث.

4- عالج خفقان �لقلب
وفق در��سة ن�سرت يف جملة Ethnopharmacology ، تتميز �أور�ق بل�سم �لليمون بقدرتها على �حلد من 

�لتوتر وخفقان �لقلب، كما ميكن �أن ي�ساعد زيت بل�سم �لليمون �لعطري على خف�س م�ستوى �لدهون �لثالثية يف �لدم.
5- عالج لل�سكري

ي�ساعد زيت بل�سم �لليمون �لعطري يف تقليل م�ستويات �ل�سكر يف �لدم مما ي�ساهم يف حت�سن حالة مر�سى �ل�سكري، 
وذلك وفق در��سة ن�سرت يف �ملجلة �لربيطانية للتغذية.

6- �لوقاية من �ل�سرطان
�أظهر م�ستخل�س بل�سم �لليمون تاأثري� فعال يف حماربة �خلاليا �مل�سببة ل�سرطان �لثدي، كما وجدت در��سة �أخرى 

�أن ��ستن�ساق بل�سم �لليمون ميكن �أن مينع بع�س �لعو�مل �لتي توؤدي �إىل تكاثر خاليا �سرطان �لكبد.
7- �لوقاية من �لزهامير

وزيادة  �لرتكيز  على  و�لقدرة  �لذ�كرة  تعزيز  فباإمكانه  �ملعرفية،  �لوظائف  حت�سن  يف  �لليمون  بل�سم  ي�ساعد 
م�ستويات �ليقظة و�لأد�ء، مما يقلل من فر�س �لإ�سابة بالأمر��س �لتنك�سية �لع�سبية �ملزمنة مثل �خلرف، �لزهامير 
�إىل  �خلفيف  �لزهامير  مر�س  من  يعانون  �لذين  للمر�سى  �ملعرفية  �لوظائف  يح�سن  �أنه  كما  �لرعا�س،  �ل�سلل  ومر�س 

�ملعتدل وذلك يتناول بل�سم �لليمون يوميا ملدة �أربعة �أ�سهر.
8- تقليل �لتوتر و�لقلق

�ل�سعور  �لتوتر وي�ساعد على  يقلل من م�ستويات  �لليمون  بل�سم  تناول 600 ملغ من  �أن  �لدر��سات  �إحدى  �أثبتت 
�لقلق  �أعر��س  �لذي يقلل من  �لع�سبة على مركب ي�سمى حم�س روزماريني  بالهدوء يف �جل�سم ، حيث حتتوي هذه 

و�لع�سبية.

10 فوائد �سحية مذهلة للطحينة.. لن تتخيلها!
�لأطعمة  م��ن  �لطحينة  تعترب 
فهي  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  بالعنا�سر  �لغنية 
�لدهنية،   3 �أوميغا  باأحما�س  غنية 
من  وف��رية  كميات  على  حتتوي  كما 
�لربوتن، و�لبوتا�سيوم، و�لكال�سيوم 

و�لألياف �لغذ�ئية.
يع�سقها  �لتي  �لطحينة،  وتتكون 
�ل�سرق  يف  خا�سة  �لنا�س  من  �لكثري 
�ملحم�س  �ل�سم�سم  م��ن  �لأو����س���ط، 
نوعن:  �إىل  تنق�سم  وه��ي  �ملطحون، 
مق�سر  غري  �ل�سم�سم  فيه  يكون  �لأول 
�لنوع  �أما  فائدة،  �لأك��ر  �لنوع  وهو 

�لثاين فيكون فيه �ل�سم�سم مق�سرً�.
�ل��ل��ذي��ذ  م��ذ�ق��ه��ا  ج���ان���ب  و�إىل 
مع  كمقبل  �ملتعددة  و��ستخد�ماتها 
و�لأ�سماك  �مل�سوي  و�لدجاج  �للحوم 
وتناولها على �سر�ئح �خلبز �ملحم�س 
تتميز  وم��ف��ي��دة،  �سحية  ك��وج��ب��ة 
�لطحينة ب�10 فو�ئد مذهلة �ستجعلكم 
بانتظام،  تناولها  على  حتر�سون 
ح�سب ما جاء يف موقع "بولد �سكاي" 

�ملعني بال�سحة وهي كالآتي:
1-خف�س �سغط �لدم

بف�سل �حتو�ئها على �لبوتا�سيوم، 
ت�ساهم �لطحينة يف خف�س �سغط �لدم، 
كما �أنها ت�ساعد على تقليل �للتهابات 
�ملوجودة  �لأك�سدة  م�ساد�ت  ب�سبب 

فيها.2- حت�سن �سحة �لقلب

و�لتي  �ل�سم�سم  ب���ذور  حت��ت��وي 
على  �لطحينة،  ت�سنيع  يف  ت�ستخدم 
مادتي "�ل�سم�سمولن" و"�ل�سم�سمن" 
�أم��ر����س  منع  يف  ت�ساعد�ن  و�للتن 
�لدموية، كما تزيالن  �لقلب و�لأوعية 

�لرت�سبات د�خل �ل�سر�ين.
�لطحينة

�لكولي�سرتول  معدل  3-�سبط 
بالدم

"�لفيتو�ستريول"  م��ادة  ت�ساعد 
خف�س  على  �لطحينة  يف  �مل��وج��ودة 
باجل�سم.  �ل�سار  �لكولي�سرتول  معدل 

على  حتتوي  �أنها  من  �لرغم  وعلى 
ن�سبة عالية من �لدهون، �إل �أنها دهون 

جيدة ومفيدة لل�سحة.
�ل���ت���و�زن  ع��ل��ى  �مل��ح��اف��ظ��ة   -4

�لهرموين
يف  ه��ام��اً  دورً�  �لطحينة  تلعب 
�لهرمونية  �لتغري�ت  على  �ل�سيطرة 
�ل��ت��و�زن  على  وحت��اف��ظ  وتقليلها، 
�لهرموين، ل�سيما عند �لن�ساء �للو�تي 

جتاوزن �ل�40 من �لعمر.
5-عالج �لتهاب �ملفا�سل

�أوميغا  باأحما�س  غناها  ب�سبب 

3، �إذ لهذه �لأحما�س دور حموري يف 
منع ظهور �لتهابات �ملفا�سل يف جميع 

�أنحاء �جل�سم.
6- حت�سن �سحة �لعظام

معادن  على  �لطحينة  حت��ت��وي 
و�لفو�سفور  �لنحا�س  مثل  خمتلفة 
ت�ساعد  و�لتي  و�حلديد،  و�لكال�سيوم 
ومنع  �ل��ع��ظ��ام  ك��ث��اف��ة  حت�����س��ن  يف 
يف  �لتقدم  م��ع  باله�سا�سة  �لإ���س��اب��ة 

�لعمر.
7- �إنقا�س �لوزن

على  �حتو�ئها  م��ن  �ل��رغ��م  على 

�أن  �إل  �ل��ده��ون،  م��ن  عالية  ن�سبة 
�ل��وزن  �إنقا�س  يف  ت�ساعد  �لطحينة 
�لربوتن  على  �حتوئها  بف�سل  وذلك 
بال�سبع،  ي�سعر  �لإن�سان  يجعل  �لذي 
تناول  �إىل  �حلاجة  من  حتد  وبالتايل 

وجبات وجبات خفيفة با�ستمر�ر.
�جل�سمنظرً�  مناعة  حت�سن   -8
ل��غ��ن��اه��ا ب��ع��دد ك��ب��ري م���ن �مل��ع��ادن 
و�ل�سيلينيوم  �ل��زن��ك  مثل  �مل��ف��ي��دة، 
�لطحينة  ت�ساعد  و�لنحا�س،  و�حلديد 
�لفريو�سية  �للتهابات  مكافحة  يف 
و�لبكتريية، وت�سهل �إنتاج خاليا �لدم 

�لبي�ساء �ملقاومة للجر�ثيم.
9-حت�سن �سحة �ملخ

�أحما�س  على  �لطحينة  حتتوي 
�لتي  �لدهنية   6 و�أوميغا   3 �أوميغا 
�لأن�سجة  تطور  يف  هاما  دورً�  تلعب 
ذلك  ي�ساعد  كما  باجل�سم،  �لع�سبية 
يف حت�سن �سحة �ملخ و�إبطاء مظاهر 

�ل�سيخوخة كالإ�سابة بالزهامير.
10- مكافحة �ل�سرطان

ك��ب��ريً�  دورً�  �لطحينة  تلعب 
لحتو�ئها  �ل�����س��رط��ان  مكافحة  يف 
بينها  م��ن  لالأك�سدة  م�ساد�ت  على 
تقليل  يف  ت�ساهم  و�لتي  "�للجنان" 
�ملرتبطة  ب��اأن��و�ع��ه  �لإ���س��اب��ة  خطر 
بالهرمونات، مبا يف ذلك �سرطان �لثدي 

و�لرحم و�ملباي�س و�لربو�ستاتا.

اأ�سلوب جديد قد ي�ساعدك على االإقالع عن التدخني
�لتدخن رمبا  �لإقالع عن  �أن  در��سة  ك�سفت 
رو�ئح  �ملدخنون  ي�ستن�سق  عندما  �أ�سهل  يكون 

حمببة لهم مثل �لنعناع �أو �ل�سوكولتة.
�لنف�س  علم  دوري���ة  يف  �ل��ب��اح��ث��ون  وذك���ر 
�لذين  �مل��دخ��ن��ن،  ن�سف  نحو  �أن  �لالقيا�سي 
�إليه جمددً�  حاولو� �لإقالع عن �لتدخن، عادو� 

يف غ�سون �أ�سبوعن.
علم  يف  �ملتخ�س�س  �لباحث  قال  جهته،  من 
�لبحث:  فريق  وقائد  بيت�سربج  بجامعة  �لنف�س 
كثرية  لأ�ساليب  �لنا�س  "يلجاأ  �ساييت:  مايكل 
منتجات  كا�ستخد�م  �ل��ت��دخ��ن،  ع��ن  ل��الإق��الع 
ومل�سقات  �لنيكوتن  علكة  )مثل  �لنيكوتن 
منهج  و�ت��ب��اع  �لعقاقري  وت��ن��اول  �لنيكوتن(، 

�سلوكي كالعالج �ل�سلوكي �ملعريف و�لتاأمل".
و�أو����س���ح ���س��اي��ي��ت يف ر���س��ال��ة ب��ال��ربي��د 
�لإلكرتوين: "لكن �لإقالع عن �لتدخن يظل حتدياً 
ما�سة ل�ستخد�م  �ل�سعوبة وهناك حاجة  �سديد 

�أ�ساليب جديدة �سو�ء كانت وحدها �أو �إىل جانب 
�لأ�ساليب �ملعروفة".

يتمثل  جديدً�  �أ�سلوباً  �لدر��سة  و�ختربت 
ومت  معينة  لرو�ئح  �ملدخنن  ميل  ��ستغالل  يف 
يحاولو�  مل  ممن  مدخناً   232 على  ذلك  تطبيق 
�لإقالع �أو ��ستخدمو� منتجات �أخرى بديلة للتبغ 

مثل علكة �لنيكوتن �أو �ل�سجائر �لإلكرتونية.
�خلا�سعن  �ملدخنن  من  �لباحثون  وطلب 
ل��ل��در����س��ة �لم��ت��ن��اع ع��ن �ل��ت��دخ��ن مل��دة ثماين 
�ساعات قبل �لتجربة و�لحتفاظ معهم بعلبة من 

�سجائرهم �ملف�سلة وقد�حة.
�أوًل  �ملدخنون  ��ستن�سق  و�سولهم،  ولدى 
جمموعة من �لرو�ئح �لتي تعترب طيبة ب�سكل عام 
و�لفانيليا،  و�لنعناع  و�لتفاح  �ل�سوكولتة  مثل 
�ل��رو�ئ��ح  �أي  ترتيب  �لباحثون  منهم  وطلب 
غري  رو�ئح  ��ستن�سقو�  كما  �أكر.  �إليهم  حمببة 
ع�س  من  م�ستخل�سة  كيمياوية  مادة  مثل  طيبة 

من  م�ستخل�سة  و�حدة  ر�ئحة  وكذلك  �لغر�ب، 
�أور�ق �لتبغ ومنتجا عدمي �لر�ئحة كعامل حمايد 

من �أجل �ملقارنة.
�إ�سعال  �مل�ساركن  من  �لباحثون  طلب  ثم 
وبعد  تدخن.  دون  لكن  بها  و�لإم�ساك  �سيجارة 
حاجتهم  م��دى  �مل�����س��ارك��ون  ���ب  رتنّ ث���و�ن،   10
�أن  �إىل 100 قبل  للتدخن على مقيا�س من و�حد 

يطفئو� �ل�سيجارة ويلقوها يف منف�سة.
�إما  حت��وي  عبوة  �مل�ساركون  فتح  بعدها 
�لتبغ  ر�ئحة  �أو  �أك��ر  �أعجبتهم  �لتي  �لر�ئحة 
ثم  و��ستن�سقوها،  �لر�ئحة  ع��دمي  �ملنتج  �أو 
و�سعو� درجة تعرب عن مدى حاجتهم للتدخن. 
�أعطيت  �لتي  �لعبوة  من  �ل�ستن�ساق  وو��سلو� 
�أن يحددو�  لهم خالل خم�س دقائق وطلب منهم 
 60 كل  للتدخن  حاجتهم  مدى  عن  تعرب  درجة 

ثانية.
بعد  �لتدخن  على  �لتلهف  درج��ة  وك��ان��ت 

�نخف�ست  ثم  نقطة   82.13 �ل�سيجارة  �إ�سعال 
من  �ل�ستن�ساق  بعد  �مل�ساركن  جميع  ل��دى 
�حتوت  �لتي  �لر�ئحة  عن  �لنظر  بغ�س  �لعبوة 
عليها، �إل �أن متو�سط �للهفة على �لتدخن بن من 
��ستن�سقو� رو�ئح حمببة كان منخف�سا بو�سوح.

وت��ر�ج��ع��ت �ل��ل��ه��ف��ة ع��ل��ى �ل��ت��دخ��ن بعد 
يف   19.3 بدرجة  �ملحببة  �لر�ئحة  ��ستن�ساق 
ر�ئحة  ��ستن�ساق  بعد  و�نخف�ست  �ملتو�سط، 
عدمي  �ملنتج  ت�سمم  وبعد  نقطة،   11.7 �لتبغ 

�لر�ئحة 11.2 نقطة.
لأو�ن���ه  �ل�سابق  "من  �ساييت:  و�أ���س��اف 
ب�سكل  �ملر�سى  على  �ل�سم  حا�سة  تاأثري  معرفة 
يحاولون  يكونو�  مل  �مل�ساركن  لأن  نظرً�  قاطع 
�لنتائج  �أن  نعتقد  لكننا  �لتدخن،  عن  �لإق��الع 
مثرية لالهتمام وتدعم �حلاجة ملو��سلة �لبحث 
ملعرفة �ل�سبب يف �أن حا�سة �ل�سم قد تكون موؤثرة 

وبالن�سبة ملن".

ب�سرى �سارة لع�ساق النوم.. "القيلولة" مفيدة!
ق�سرية  لفرتة  �لنوم  �أن  باحثون  �أك��د 
�لنهار  منت�سف  ب�"�لقيلولة"  يعرف  ما  �أو 
�لدم  �سغط  م�ستويات  �نخفا�س  على  ي�ساعد 
تاأثري  وهو  �ملتو�سط،  يف  زئبق  ملم   5 مبعدل 
�أو وقف تناول  �أدوية �ل�سغط  مماثل لتناول 

�مللح.

�إىل  ت��وؤدي  �لقيلولة  �إن  �خل��رب�ء  وق��ال 
�نخفا�س كبري يف خطر �لإ�سابة بنوبة قلبية.

يف �لتفا�سيل، �أجرى �أطباء يونانيون من 
 "Asklepieion General" م�ست�سفى
يف ف��ول، در����س��ة ح��ن ر�ق��ب��و� ح��ال��ة 212 
مري�سا يعانون من �رتفاع �سغط �لدم )130 

ملم زئبق(، وهو م�ستوى غري �سحي.
قيلولة  �أن  �لتجربة  بعد  �لنتائج  وك�سفت 
�لدم  �سغط  بانخفا�س  ت�ساهم  �لظهر  بعد 

مبقد�ر 5 ملم زئبق.
مانولي�س  �ل��دك��ت��ور،  �ل��ب��اح��ث  وق���ال 
ميكن  �لكت�ساف  ه��ذ�  �إن  كالي�سرت�تو�س، 

�لقلب  باأمر��س  �لإ�سابة  خطر  من  يقلل  �أن 
�لقلبية،  �لنوبات  مثل  �لدموية،  و�لأوعية 

بن�سبة ت�سل �إىل %10.
هذه  بعد  �ل��ب��اح��ث��ون  �سجع  وب��ال��ت��ايل، 
ملا  �ليوم،  خالل  ق�سرية  غفوة  �أخذ  �لتجربة 

لها من مز�يا �ل�سحية.

ازدياد حاالت احل�سبة بالعامل.. وهذه املنطقة االأكرث تاأثرا
�زد�دت حالت �حل�سبة يف �لعامل 
�أربع مر�ت يف �لربع �لأول من  بو�قع 
عينها  بالفرتة  مقارنة   2019 �لعام 
ك�سفت  ما  بح�سب  �ملا�سي،  �لعام  من 

منظمة �ل�سحة �لعاملية.
وت�����س��ت��دنّ وط����اأة ه���ذ� �لزدي����اد 
علما  و�أوروب��ا،  �إفريقيا  يف  خ�سو�سا 
حتنّى  �لنح�سار  قيد  كان  �ملر�س  �أن 

�لعام 2016.

منظمة  عن  �سادر  بيان  يف  وجاء 
"�ملعطيات  �أن  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل�سحة 
�أظهرت  �لأولية على �ل�سعيد �لعاملي 
بن�سبة  �ملعلنة  �حل��الت  يف  �رتفاعا 
�لأوىل  �لثالثة  �لأ�سهر  خالل   %  300
بالفرتة  مقارنة   ،2019 �ل��ع��ام  م��ن 
وك��ان��ت   .2018 �ل��ع��ام  م��ن  عينها 
�آخ���ذة يف �لزدي����اد خالل  �حل���الت 

�ل�سنتن �لأخريتن".

و�أو���س��ح��ت �مل��ن��ظ��م��ة �لأمم��ي��ة 
لي�ست  �لبيانات  ه��ذه  �أن  "�سحيح 
�جتاها  تبننّ  لكنها   ... بعد  نهائية 
�نت�سار�  ت�سهد  ة  عدنّ فبلد�ن  و��سحا. 
مناطق  كلنّ  �إن  كما  للمر�س،  و��سعا 
يف  م��ط��رد�  �زدي����اد�  ل  ت�سجنّ �ل��ع��امل 

�حلالت".
يتمنّ  �ملنظمة،  تقدير�ت  وبح�سب 
من  و�ح��دة  حالة  من  ب��اأق��لنّ  �لإب���الغ 

�أن  يعني  ما  �ل��ع��امل،  يف  ع�سر  �أ�سل 
بكثري  �أك��رب  هو  �ملر�س  ي  تف�سنّ نطاق 

مما تعك�سه �لإح�ساء�ت �لر�سمية.
�لأك��ر  �ملنطقة  �إفريقيا  وت��ع��دنّ 
ل فيها  ي �حل�سبة وقد �سجنّ تاأثر� بتف�سنّ
�رتفاع يف عدد �حلالت ن�سبته 700 % 
�ل�سنة.  من  �لأوىل  �لثالثة  �لأ�سهر  يف 
وت�ستدنّ وطاأة �ملر�س �أي�سا يف �أوروبا 
)+300 %( و�سرق �ملتو�سط )+100 

�إىل  نت ن�سبة �لرتفاع  %(، يف حن تدنّ
 % و40  �لأمريكية  �ل��ق��ارة  يف   %  60
�آ�سيا/غرب  �سرق  جنوب  منطقة  يف 

�ملحيط �لهادئ.
و�حل�سبة هي من �أكر �لأمر��س 
�ملعدية يف �لعامل �لتي ل عالج �سافيا 
�أعر��سها  من  قاء  �لتنّ ميكن  لكن  لها، 
ال"،  وفعنّ "�آمن  لقاح  من  بجرعتن 

بح�سب منظمة �ل�سحة �لعاملية.

تهديد من قلب امل�ست�سفيات.. �ستائر الغرف خطر داهم
من �ملفرت�س �أن حتمي �ل�ستائر 

ة �ملر�سى يف �لعديد  �لتي تف�سل �أ�سرنّ

�إل  �مل�ست�سفيات خ�سو�سيتهم،  من 

�أنها قد تهدد �سحتهم... فهي حتمل 

يف كثري من �لأحيان بكترييا مقاومة 

ما  بح�سب  �ملر�سى،  �إىل  تنتقل  قد 

�أظهرت در��سة حديثة �جلمعة.

من  عينة   1500 �أخ���ذت  فقد 

�لدر��سة  لإج���ر�ء  �ل�ستائر  ه��ذه 

وجرى �كت�ساف �لبكترييا �ملقاومة 

كل  من  حالة  من  �أك��ر  يف  ل��الأدوي��ة 

خم�س حالت.

ويف �أحيان كثرية، كان �ملر�سى 

�ملكت�سفة  نف�سها  �لبكترييا  يحملون 

على �ستائرهم.

لونا  قالت  �ل�سياق،  ه��ذ�  ويف 

مي�سيغن  ج��ام��ع��ة  م���ن  م�����ودي 

يف  �مل�ساركن  من  وهي  �لأمريكية 

هذه �لدر��سة "ميكن لهذه �لبكترييا 

�ل�ستائر، ومن  �أن ت�ستمر على هذه 

�أخرى  �أماكن  �إىل  �أن تنتقل  �ملحتمل 

و�إىل �ملر�سى. ومبا �أن هذه �ل�ستائر 

حول  �مل�ست�سفيات  كل  يف  ت�ستخدم 

�لعامل فهي بالتايل م�سكلة عاملية".

مر�كز  �ستة  �لدر��سة  و�سملت 

وجمع  مي�سيغن.  يف  للتمري�س 

�ستائر  على  عينة   1500 �لباحثون 

625 غرفة.

و�أخ������ذت ع��ي��ن��ات م���ن ح��اف��ة 

للم�س  عر�سة  تكون  حيث  �ل�ستائر 

يف غالبية �لأحيان. وكانت �لنتيجة 

ت�سم  �لعينات  ه��ذه  من   %22 �أن 

�لبكترييا �ملقاومة لالأدوية.

كان  �حل����الت،  م��ن   %16 ويف 

نف�سها  �لبكترييا  يحملون  �ملر�سى 

�ملوجودة على �ل�ستائر يف غرفهم.

يكون  ق��د  ل��ل��در����س��ة،  ووف��ق��ا 

�نتقال �لبكترييا ح�سل من �ملري�س 

"ممكن  �لعك�س  لكن  �ل�ستارة  �إىل 

لوكالة  مودي  قالت  كما  بالتاأكيد"، 

فر�ن�س بر�س.

�إىل  حاجة  هناك  �أن  ت��رى  ه��ي 

لتحديد  �لدر��سات  �إجر�ء مزيد من 

�ل�ستائر هي فعال  �إذ� كانت هذه  ما 

م�سدر تلوث بكتريي للمر�سى.

و�ستعر�س نتائج هذه �لدر��سة 

�لأحياء  لعلم  �لأوروبي  �ملوؤمتر  يف 

و�لأم��ر����س  �ل�سريرية  �لدقيقة 

�إىل  �ل�سبت  من  يعقد  �لذي  �ملعدية 

�لثالثاء يف �أم�سرتد�م.

هذا ما تفعله اليوغا يف مر�سى ال�سلل الرعا�ش
ت�سري در��سة جديدة �إىل �أن �أعر��س �لقلق و�لكتئاب لدى �مل�سابن مبر�س �ل�سلل �لرعا�س )باركن�سون( قد تقل 

عندما ميار�سون �ليوغا �لتي تركز على �لتاأمل وتدريبات �لتنف�س.
�إىل  �لرعا�س  بال�سلل  مري�سا   138 �لباحثون  م  ق�سنّ نيورولوجي(،  )جاما  دورية  يف  ن�سرت  �لتي  �لدر��سة  ولإجر�ء 
جمموعتن �ساركت �إحد�هما يف برنامج لليوغا يركز على �لتاأمل، فيما تلقت �لأخرى برناجما للتمارين �لريا�سية �لتي 

تركز على متارين �لتمدد وتدريبات �ملقاومة لتح�سن �حلركة و��ستقر�ر �حلالة �ل�سحية.
و��ستمر �لربناجمان ملدة 8 �أ�سابيع وكان كل �مل�ساركن يف �لدر��سة من �ملر�سى �لقادرين على �لوقوف و�مل�سي دون 

ع�سي �أو �ل�ستعانة مب�سايات.
وخل�ست �لدر��سة �إىل �أن فاعلية �ليوغا يف حت�سن �خللل يف �لوظائف �حلركية كانت بذ�ت درجة فاعلية �لتمارين 

�لريا�سية.
�ملرتتبة  بال�سعوبات  �لقلق و�لكتئاب ومدى وعيهم  �أعر��س  ب�سكل ملحوظ  لديهم  قلت  �ليوغا  مار�سو�  لكن من 
على �إ�سابتهم باملر�س. كما عرب �ملر�سى �مل�ساركون يف جمموعة �ليوغا عن حت�سن قدرتهم على �ل�سطالع بالأن�سطة 

�ليومية رغم مر�سهم.
�أن  نعلم  كنا  �لدر��سة  �إج��ر�ء  "قبل  كونغ:  هونغ  جامعة  من  كوك  جوجو  �لدر��سة  يف  �لباحثن  كبرية  وتقول 
�لتمرينات �لعقلية و�جل�سدية مثل �ليوغا وتدريبات �لإطالة حت�سن �حلالة �ل�سحية �جل�سدية ملر�سى باركن�سون، لكن 

�لفائدة �لتي تعود على �سحتهم �لعقلية و�لنف�سية مل تكن معروفة".
�لتاأمل تخفف من �مل�سكالت  �أن �ليوغا �ملعتمدة على  �إىل  "خل�ست تلك �لدر��سة  و�أ�سافت عرب �لربيد �لإلكرتوين: 

�لنف�سية وحت�سن من نوعية �حلياة �إ�سافة �إىل تخفيف �لأعر��س �حلركية".
لكن من عيوب �لدر��سة هو �أن �لكثري من �مل�ساركن مل يكملو� �لتجربة لنهايتها. كما �أ�سار �لباحثون �إىل �أن �لنتائج 

قد تختلف مع مر�سى باركن�سون �لذين يعانون من �سعوبات حركية �أ�سد وطاأة ومل ت�سملهم �لدر��سة.
ونبهت كاثرين جا�ست�س، �ملتخ�س�سة يف �لعالج �لطبيعي يف مركز هننب للرعاية �ل�سحية يف منيابولي�س يف ولية 
ب�سبب  و�لإ�سابة  �لوقوع  خماطر  من  �حلذر  توخي  عليهم  يتعن  باركن�سون  مر�سى  �أن  �إىل  �لأمريكية،  ميني�سوتا 

�لأو�ساع �لتي قد يتخذونها �أثناء ممار�سة �ليوغا.

جديدة  تدابري  ن��ي��وي��ورك.. 
لوقف انت�سار احل�سبة

�أعلنت �سلطات منطقة روكالند يف �ساحية نيويورك �لكربى عن تد�بري جديدة للجم �نت�سار وباء �حل�سبة �ملتف�سي 
فيها منذ ت�سرين �لأول/�أكتوبر تق�سي خ�سو�ساً بفر�س غر�مات على �ملخالفن قد ت�سل �إىل �ألفي دولر يف �ليوم.

وكانت �سلطات هذه �ملنطقة �لتي ت�سمنّ 300 �ألف ن�سمة �أعلنت يف �آذ�ر/مار�س عن تدبري يق�سي مبنع �أينّ قا�سر غري 
ملقنّح �سد �ملر�س من �رتياد �لأماكن �لعامة.

م بها �أهال. غري �أن �لق�ساء علنّق موؤقتاً �لعمل بهذ� �لتدبري �إثر �سكوى تقدنّ
مقارنة   2019 �لعام  من  �لأول  �لربع  يف  مر�ت  �أربع  بو�قع  �لعامل  يف  �حل�سبة  حالت  ? �زد�دت  يهمك  مو�سوع 

بالفرتة عينها من �لعام �ملا�سي، بح�سب ما...�زدياد حالت �حل�سبة بالعامل.. وهذه �ملنطقة �لأكر تاأثر� �سحة
وقال �مل�سوؤول �ملحلي �إد د�ي خالل موؤمتر �سحايف "لن ن�ست�سلم يف معركتنا هذه".

ر �أي �سبيل لبلوغ هدفنا مهما كانت �ملعار�سة قوية"، يف �إ�سارة �إىل دعاة �لإحجام عن �لتح�سن  و�أردف "لن نوفنّ
�لذين �ساهمت حملتهم يف تف�سي �ملر�س.

�سة يف �ملنطقة لتبلغ 186 حالة، بالإ�سافة �إىل "حالت  وخالل �لأيام �لأخرية، �رتفعت �لإ�سابات �جلديدة �مل�سخنّ
كثرية مل ي�سرح عنها"، على حدنّ قول باتري�سيا �سنتبل روبرت �مل�سوؤولة عن �سوؤون �ل�سحة يف �ملنطقة.

مبقت�سى  جديدين  تدبريين  عن  روبرت  �أعلنت  طويال،  وقتا  ي�ستغرق  قد  �لذي  �لق�سائي  �لنز�ع  ماآل  وبانتظار 
�لت�سريعات �ملعمول بها.

ويحظر �لإجر�ء �لأول على �لأ�سخا�س �ملعرنّ�سن خلطر �لإ�سابة باحل�سبة �رتياد �لأماكن �لعامة، يف حن يلزم 
نن و��ستبعاد �لتالميذ غري �مللقنّحن وغري �حلائزين �إعفاء  �لتدبري �لثاين �إد�ر�ت �ملد�ر�س �لتحقنّق من �أن �لتالميذ حم�سنّ

ر�سميا طبي �لطابع �أو دينياً.
ويف حال عدم �لمتثال للتدبريين �جلديدين، تفر�س على �ملخالفن غر�مة قد ت�سل �إىل �ألفي دولر يف �ليوم، بح�سب 

روبرت.
وقد تبلغ �لنفقات �ملرتتبة عن �نت�سار �حل�سبة يف �ملنطقة حو�يل مليوين دولر، وفق د�ي.

ل منطقة روكالند مع مدينة نيويورك �لبوؤرتن �لأ�سا�سيتن لنت�سار مر�س �حل�سبة يف �لوليات �ملتحدة. وت�سكنّ
وت�سهد �لوليات �ملتحدة، كما بلد�ن �أخرى يف �لعامل، تف�سيا و��سعا لوباء �حل�سبة يف 2019، علما �أنه كان قد متنّ 

�لق�ساء ر�سمياً على هذ� �ملر�س يف �لبلد �سنة 2000.

راح��ة..  واأك��رث  اأ���س��رع  لنوم 
روبوت يحل م�سكلتك!

خالل �ل�سنو�ت �لع�سر �ملا�سية، ز�دت �أعد�د �لأبحاث حول ��سطر�بات �لنوم مبعدل مل ي�سبق له مثيل من قبل، 
�لثالث  �لركن  عليه  ُيطلق  �أ�سبح  �لذي  �لنوم  �أهمية  على  �ل�سوء  من  مزيدً�  �لطبية  �ملوؤ�س�سات  من  �لكثري  �ألقت  حيث 

ل�سحة جيدة.
ويت�ساوى �لنوم �ل�سحي يف �لأهمية مع جانبن ركنن �آخرين لل�سحة وهما: �لتغذية �ل�سليمة وممار�سة �لتمارين 
�لريا�سية بانتظام. حيث ت�سكل هذه �لأركان �لثالثة – �لتغذية وممار�سة �لتمارين �لريا�سية و�لنوم – �لركائز �لثالث 

ل�سحة جيدة.
كما �أظهرت �لدر��سات �رتباطاً قوياً بن قلة �ساعات �لنوم وزيادة �لأمر��س �ملزمنة مبا يف ذلك: مر�س �ل�سكري 
من �لنوع 2، و�أمر��س �لقلب و�لأوعية �لدموية، و�ل�سمنة و�لكتئاب، ما دفع �سركة Somnox – �لتي تتخذ من 
هولند� مقرً� لها – للقيام بتطوير �أول روبوت يف �لعامل ُي�سمى Somnox مل�ساعدتك على �لنوم ب�سكل �أ�سرع و�أطول، 

و�ل�ستيقاظ منتع�ساً.
وي�سبه روبوت Somnox و�سادة �سغرية ت�سدر �أ�سو�ت هادئة ت�ساعدك على �ل�سرتخاء وتقلل من �لإجهاد، 

مما ي�سمح لل�سخ�س �لذي يحت�سنه بالنوم ب�سكل �أ�سرع و�أعمق.
�لفكرة و�لتطوير

��سطر�بات  ب�سبب معانتهم من  بهولند�،  �لهند�سة  كلية  �أربعة طالب يف  قبل  Somnox من  مت تطوير روبوت 
�لنوم، وقد مت �لإعالن عن �لروبوت لأول مرة يف معر�س CES 2018. ويف نف�س �لعام مت طرحه على موقع �لتمويل 

�جلماعي كيك�ستارتر Kickstarter، ومت جمع �لتمويل �ملطلوب له خالل �سهر و�حد.
�لت�سميم و�مليز�ت

�أول �سيء تالحظه يف روبوت Somnox هو وزنه �خلفيف، حيث يزن �لروبوت حو�يل 2.5 كيلوغر�مات، ويبلغ 
طوله حو�يل 35 �سم. وعلى �أحد جانبي �لروبوت توجد لوحة حتكم �سغرية تت�سمن زر ت�سغيل/�إيقاف، و�لتحكم يف 

م�ستوى �ل�سوت، ومنفذ �ل�سحن، وموؤ�سر �لبطارية، ومنفذ Micro SD لتحميل �لأ�سو�ت �لتي تريدها.
لتتمكن من  �لبلوتوث  �لروبوت عرب  يت�سل مع  �لذي   ،Somnox �لروبوت عرب تطبيق  �إعد�د�ت  ميكنك تغيري 
ت�سغيل �ملو�سيقى �ملف�سلة لك، �إما ب�سوت عاٍل بدرجة كافية مللء غرفة هادئة �أو ب�سوت هادئ مبا يكفي ل�سماعه فقط 

عن طريق تقريب �أذنك �إىل �لروبوت.
وحتت�سن  �لت�سغيل،  �لزر  على  ت�سغط  �أن  فبمجرد  �لتنف�س،  ميكنه   Somnox روبوت  �أن  ذلك  من  �لأهم  لكن 
�ل�سطناعي  �لذكاء  تقنيات  على  �عتمادً�  تدريجياً  يتباطاأ  ثم  معه،  تنف�سك  يتز�من  ثم  ومن  بالتنف�س،  يبد�أ  �لروبوت 

لي�ساعدك على �ل�سرتخاء.
 – به  �لتطبيق �خلا�س  مع  مز�منته  دقيقة، حيث ميكنك  من  �أكر   Somnox �إعد�د روبوت  ي�ستغرق  ل  كذلك 
متوفر على متجر �آيتيونز وغوغل بالي – لتتمكن من �إد�رة تف�سيالت �لتنف�س، با�ستخد�م عو�مل مثل: �لعمر و�لوزن، 
وميكنك �سبط مدة �لتنف�س من خم�س �إىل 90 دقيقة كل ليلة، و�لختيار من بن ثالثة �أو�ساع: قيلولة Nap، �أو نوم 

و�سع. كل  يف  �لتنف�س  �إيقاع  يختلف  حيث   ،Relax ��سرتخاء  �أو   ،Sleep
ويجد بع�س �مل�ستخدمن �سعوبة يف �ختيار معدل �لتنف�س �ملنا�سب، �إل �أن Somnox توفر تقارير حول �سرعات 

�لتنف�س �ملختلفة لنوم مثايل على موقعها على �لويب.
 Adaptive �لتكيفي  �لتنف�س  ُت�سمى  �ل�سركة حالياً على تطوير ميزة جديدة  وللتغلب على هذه �مل�سكلة تعمل 
Breathing ليتم �إطالقها خالل �ل�سهرين �ملقبلن، و�لتي من �ساأنها �أن تتيح للروبوت �لتعرف على معدل �لتنف�س 
�خلا�س بك و�ملز�منة تلقائياً معه. ومبجرد �أن تتم �ملز�منة �سوف يتباطاأ معدل تنف�سه تدريجياً. ويحتوي �لروبوت 

بالفعل على �أجهزة �ل�ست�سعار �لالزمة للقيام بذلك، مما �سيجعل �لتجربة �أكر �سال�سة.
وتخطط �ل�سركة لدعم �لروبوت مبيز�ت جديدة يف �مل�ستقبل حيث ميكن �أن يعمل كمنبه يوقظك بلطف.

�ل�سعر و�لتو�فر
طرحت �ل�سركة خالل هذ� �ل�سهر روبوت Somnox للبيع عرب موقعها �لإلكرتوين ب�سعر 600 دولر، كما ميكنك 

�سر�ء �لغطاء �خلارجي للروبوت باألو�ن متعددة ب�سكل منف�سل ب�سعر 49 دولرً�.
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دليلك ال�شامل حول فقر الدم عند الأطفال
عندما  يحدث  مر�ض  ال��دم  فقر 
من  كافية  كمية  اجل�سم  ميتلك  ال 
اأو  ال�سحيحة  احلمراء  ال��دم  خاليا 
تراجع  اإىل  يقود  مما  الهيموغلوبني، 
اإىل  الرئتني  عملية نقل االأك�سجني من 
قد  م�ساعفات  اإىل  ويقود  االأن�سجة، 

تكون �سديدة.
الدم،  فقر  اأنواع من  وهناك عدة 
نتيجة  االأطفال  ع��ادة  ي�سيب  ال��ذي 

نق�ض احلديد.
اأ�سا�سيا  جزءا  املعدن  هذا  ويعد 
بروتني  وه��و  الهيموغلوبني،  م��ن 
م�سوؤول عن نقل االأوك�سيجني يف الدم 
اجل�سم  اأن�سجة  عمل  على  للحفاظ 

على النحو االأمثل.
كميات  تناول  ي��وؤدي  اأن  وميكن 
ا�ستبدال  اأو  احلديد  من  منخف�سة 
حليب االأم بحليب االأبقار اإىل اإ�سابة 
نق�ض  عن  الناجم  الدم  بفقر  االأطفال 

احلديد.
وينت�سر هذا املر�ض بني االأطفال 
ال��ذي��ن ت��راوح اأع��م��اره��م ب��ني �ستة 
عند  خا�سة  �سنوات،  وث��الث  اأ�سهر 
وم��ع  ج��ي��دة.  ت��غ��ذي��ة  تلقيهم  ع��دم 
االأطفال  املر�ض  ه��ذا  ي�سيب  ذل��ك، 
�سببا  ذلك  يكون  وغالبا  �سنا،  االأكرب 
االأطفال، وفقا ملوقع  اأطباء  ملراجعة 

هيلث". تو  "�ستيب 
هذا  لظهور  الرئي�سي  وال�سبب 
ق��درة  انخفا�ض  اإىل  ي��ع��ود  امل��ر���ض 
اجل�سم على امت�سا�ض احلديد، علما 
املعدن  هذا  على  يح�سل  اجل�سم  اأن 
تدويره  ويعيد  الطعام،  طريق  عن 
م���ن خ���الل خ��الي��ا ال����دم احل��م��راء 

القدمية.
تظهر  ال  االأوىل،  مرحلته  خ��الل 
اأعرا�ض وا�سحة على املر�ض عادة، 
�سعبا  اأمرا  عالجه  عملية  يجعل  مما 
الأن م�ستوى احلديد ميكن اأن ي�ستمر 

يف االنخفا�ض.
فقر  ي�سبب  مراحله،  تقدم  وعند 
لدى  احلديد  نق�ض  عن  الناجم  الدم 

االأطفال اأعرا�سا مثل:
اإىل  وميله  العني  بيا�ض  �سحوب 

اللون االأزرق.
االأظافر. ه�سا�سة 

الرغبة  اأو  ال�سهية  انخفا�ض 
اأط��ع��م��ة غري  ت��ن��اول  ال�����س��دي��دة يف 

معتادة.
بالوهن والتعب لفرات  ال�سعور 

طويلة.
ال�سداع.

دوخة.
تهيج اجللد.

فقدان الطاقة يف اجل�سم.
�سعوبات يف التنف�ض.

عدم انتظام دقات القلب.
�ساحبة. ب�سرة 

لت�سخي�ض ا
عن  الناجم  الدم  فقر  لت�سخي�ض 
ع��وز احل��دي��د ل��دى االأط��ف��ال، يقوم 
ج�سدي  تقييم  ب���اإج���راء  ال��ط��ب��ي��ب 
ياأخذ  ث��م،  وم��ن  للمري�ض.  وفح�ض 
املخترب  اإىل  وير�سلها  الدم  من  عينة 
االخ��ت��ب��ار  ه���ذا  وي��ت��ي��ح  لتحليلها، 
الدم  خاليا  كانت  اإذا  معرفة  للطبيب 

احلمراء تعاين من نق�ض يف احلديد.
ويوؤدي عدم معاجلة الطفل الذي 
نق�ض  عن  الناجم  الدم  فقر  من  يعاين 
اآثار �سلبية  اإىل  احلديد يف وقت مبكر 

على عملية تعلمه ومنوه.
املنخف�ض  امل�ستوى  يت�سبب  كما 
التقليل  يف  االأطفال  لدى  احلديد  من 
واالنتباه.  الركيز  على  قدرتهم  من 
يف  اأع��را���س��ه  معاجلة  تعترب  ل��ذل��ك، 
حتى  حا�سما  اأم��را  املنا�سب  الوقت 

نتمكن من منع ظهور هذه امل�ساكل.
يجب  املر�ض  ه��ذا  ظهور  وعند 
حال  ويف  االأط��ف��ال.  طبيب  مراجعة 
الطفل  الإ�سابة  احتمال  هناك  ك��ان 
املر�ض،  ه��ذا  م��ع  عائلي  ت��اري��خ  اأو 

طبية  لفحو�سات  يخ�سع  اأن  فيجب 
با�ستمرار.
العالج

ميت�ض  ومن���وه،  ع��م��ره  ب�سبب 
ج�سم الطفل كميات قليلة من احلديد 
وللح�سول  يتناوله،  الذي  الطعام  يف 
على الكمية الالزمة من احلديد، التي 
تراوح بني 8 و10 مليغرامات يوميا 
الطبيب(،  ا�ست�سارة  )يجب  عموما 
من املهم دمج االأطعمة التي حتتوي 
على احلديد يف نظام الطفل الغذائي.

ومن هذه االأطعمة:
اللحم االأحمر.

ال��ل��ح��وم اخل��ال��ي��ة م��ن ال��ده��ون 
)الدجاج والديك الرومي(.

البحرية. ال�سمك واملاأكوالت 
البي�ض.

املجففة  )الفا�سوليا  البقوليات 
والعد�ض وفول ال�سويا(.

البقر. كبد 
زبدة الفول ال�سوداين.

ال�سبانخ.
الطعام  تناول  ي�ساعد  ال  عندما 
ب�����س��ك��ل ك��ب��ري يف ع��الج  ال�����س��ح��ي 
ان��خ��ف��ا���ض ن�����س��ب��ة احل���دي���د وف��ق��ر 
ت��ن��اول  الطبيب  ي��ق��رح  ق��د  ال����دم، 
طريق  ع��ن  احل��دي��د  مكمالت  طفلك 

من  ظرف  اأي  حتت  يجوز  وال  الفم. 
اأو  احلديد  مكمالت  تناول  الظروف 
طبيب  اإ���س��راف  دون  الفيتامينات 

االأطفال.
نظام  ت��وف��ري  ي��ج��ب  ول��ل��وق��اي��ة 
على  ي��ج��ب  اإذ  م��ن��ا���س��ب،  غ��ذائ��ي 
ر�ساعة  على  احل�����س��ول  االأط��ف��ال 
�ستة  عمر  بلوغهم  حتى  طبيعية 
من  الرغم  وعلى  االأق��ل.  على  اأ�سهر 
فاإن  ذلك،  يرف�ض  االأطفال  بع�ض  اأن 
اأف�سل  بامت�سا�ض  ي�سمح  االأم  حليب 
لتعزيز  اأ�سا�سيا  عامال  للحديد، ويعد 
الطفل  يكن  مل  واإذا  املناعة.  نظام 
فيجب  االأم،  حليب  �سرب  على  قادرا 
ال�سناعي اخلا�ض  ا�ستعمال احلليب 
اأو  البقر  حليب  ولي�ض  بالر�سع، 

غريه.
بني  الطفل  �سن  ي�سبح  عندما 
اإعطاوؤه  ميكن  اأ�سهر،  و�ستة  خم�سة 
امل���زي���د م���ن ال��ع��ن��ا���س��ر ال��غ��ذائ��ي��ة 
واخل�سراوات  الفواكه  يف  املتوفرة 
كما  ال��ده��ن.  من  اخلالية  واللحوم 
االأبقار  حليب  اإعطائه  جتنب  يجب 
وعندما  ال�سنة.  عمر  بلوغه  قبل 
الغذائي  النظام  يكون  الطفل،  يكرب 
للح�سول  كافيا  واملتنوع  املتوازن 

على الن�سب املثلى من احلديد.

هل يتوقف القلب اأثناء العطا�س؟
من  للهواء  ومت�سنج  اإرادي  ال  خ��روج  هو  العط�ض 
لالإن�سان  مفيدة  حركة  وهي  والفم،  االأن��ف  عرب  الرئتني 
الأنها متكن اجل�سم من التخل�ض من اجل�سيمات الدخيلة 
واملواد املثرية للح�سا�سية عرب االأنف ومن خالل املخاط 
االأنفي، وفقا لتقرير للكاتبة كري�ستينا روداكوفا يف موقع 

"اآف.بي" الرو�سي.
للح�سا�سية  امل��ث��رية  امل����واد  م��ن  ال��ع��دي��د  وه��ن��اك 
ت�سبب  التي  الهواء  يف  املوجودة  اخلارجية  واجلزيئات 
اإىل  يوؤدي  ما  وهو  االأن��ف،  يف  املخاطي  للغ�ساء  االإزع��اج 

العط�ض وم�ساكل يف التنف�ض يف الطق�ض البارد.
كيف يحدث العط�ض؟

ياأخذ  االأن���ف،  يف  الوخز  اأو  الدغدغة  تبداأ  عندما 
االإن�سان نف�سا عميقا ميالأ رئتيه بالهواء، ثم ترتفع اللهاة، 
ال�سلب،  قريبا من احلنك  لي�سبح  الل�سان  ويتحرك ظهر 
داخل  ال�سغط  يزيد  مما  الوترية؛  الع�سالت  وتتقل�ض 
عرب  يحدث  الذي  القوي  الزفري  ب�سبب  وال�سدر  البطن 

البلعوم.
ويف الوقت نف�سه، يتحرك الهواء ب�سرعة 12 لرا يف 
الثانية خارج االأنف والفم عند العط�ض، مرفوقا بقطرات 
م�سافة  على  ينت�سر  الذي  واللعاب  املخاط  من  �سغرية 
مرين اأو ثالثة اأمتار، وهو ما ميثل خطرا على االأ�سخا�ض 

املحيطني بك، خا�سة اإذا كنت م�سابا بفريو�ض معد.
وال توؤدي عملية العط�ض اإىل توقف القلب، بل اإنه ال 
ينخف�ض  قد  القلب  �سربات  ن�سق  اأن  اإال  دقة،  اأي  يفّوت 
التاأثري طفيف وال  اأخذ نف�ض عميق، ولكن هذا  قليال عند 

يظهر على االإن�سان.
ويعط�ض االإن�سان عند نتف �سعر احلاجب الأنه ي�سهم 
ب�سبب  البع�ض  يعط�ض  وقد  الوجه،  اأع�ساب  حتفيز  يف 
برودة الطق�ض، اأو جراء االإفراط يف الطعام، اأو حتى عند 
االأخرية  احلالة  اأن  العلماء  ويعتقد  اجلن�سية.  االإث��ارة 
الفرمونات  اإدراك مادة  االإن�سان على حت�سني  ت�ساعد  قد 

امل�سوؤولة عن االجنذاب اجلن�سي بني ال�سريكني.
ونحو ما بني 18 و35% من االأ�سخا�ض يعط�سون عند 
الطفل  يرثها  الظاهرة  وهذه  ال�ساطع.  لل�سوء  التعر�ض 

ال�سم�ض.  �سد  ح�سا�سية  لي�ست  وهي  والديه،  اأحد  عن 
حتى  املخ  من  اإ�سارة  العط�ض  يكون  قد  العلماء  وح�سب 
لكرثة  ا�ستجابة  العني  ب��وؤب��وؤ  بت�سييق  اجل�سم  يقوم 

ال�سوء.
ي��وؤدي  ال  مفتوحتني  العينني  اإب��ق��اء  مع  والعط�ض 
خلروجهما من مكانهما، اإذ اإن هذا االأمر يحتاج لع�سالت 
ذلك،  ومع  العط�ض.  عند  اخلارج  اإىل  العينني  لدفع  اأكرث 
ع�سبا  هناك  الأن  العط�ض  عند  عينيه  االإن�سان  يغم�ض 
لغلق  اإ�سارة  ير�سل  وهو  املخ،  مع  واالأن��ف  العني  يربط 

اجلفون.
يف  العني  باإبقاء  له  عالقة  ال  ذلك  وراء  ال�سبب  ولكن 
مكانها. وعلى الرغم من اأن فتح العينني اأثناء العط�ض ال 

ي�سكل اأي خطورة، فاإن بقاءهما مفتوحتني �سعب جدا.
اأو ب�سع مرات،  ويف العادة، يعط�ض االإن�سان مرتني 
منه،  الهدف  يتحقق  اأن  اإىل  يتكرر  االأم��ر  هذا  اإن  حيث 
من  فهناك  الآخ��ر؛  �سخ�ض  من  العط�ض  م��دة  وتختلف 
يعط�سون  والبع�ض  فقط،  واح��دة  م��رة  دائما  يعط�ض 
مرتني متتاليتني، واآخرون يعط�سون اأكرث من ع�سر مرات 

متتالية.
خطورة حب�ض العط�ض

يف  بالرغبة  �سعرت  اإذا  وفمك  اأنفك  غلق  ميكنك  ال 
العط�ض، واإذا اأجربت نف�سك على القيام بذلك، فاإن تيارا 
اأن  وميكن  االأذن��ني  نحو  يندفع  �سوف  الهواء  من  قويا 

ميزق طبلة االأذن، مما قد يوؤدي اإىل فقدان ال�سمع.
احلركة  ه��ذه  ت�سيبك  ق��د  االأح����وال،  اأح�سن  ويف 
ال�سعريات  اأن  كما  احلاجز.  احلجاب  ت�سر  اأو  بالدوار، 
الدموية يف العينني واملخ ميكن اأن تنفجر؛ ولهذا ال�سبب، 

من االأف�سل اال�ست�سالم للعط�سة وعدم حماولة حب�سها.
ارتبطت  التي  واخلرافات  املعتقدات  بع�ض  وهناك 
االإغريق  ك��ان  حيث  القدمية،  الع�سور  منذ  بالعط�ض 
قيل من كالم  ما  اأن  توؤكد  العط�سة  اأن  يعتقدون  القدامى 
كان  اليابان  يف  الو�سطى  الع�سور  يف  ولكن  �سحيح.  هو 
فا�سحة  العط�سة  تعترب  حيث  ذل��ك،  عك�ض  على  االأم��ر 

لكذب املتحدث.

ال�شاعة الببيولوجية.. منبه �شحي وتعرثها يوؤدي للمر�س
تتبع  اآلية  اجل�سم  يف  البيولوجية  ال�ساعة 
مدار  على  وتتوا�سل  والنهار،  الليل  اإيقاع 
التواتر  با�سم  اأي�سا  يعرف  ما  وهو  ال�ساعة، 

اليومي.
�سعورنا  تنظيم  على  ال�ساعة  هذه  ت�ساعد 
التي  املعقدة،  اآلياتها  عرب  والنعا�ض  باليقظة 
الدماغ  منطقة  تر�سلها  الإ���س��ارات  ت�ستجيب 

التي تراقب بدورها ال�سوء املحيط بنا.
يف  ون�سيج  وع�سو  خلية  ك��ل  وتعتمد 

لذلك،  البيولوجية؛  ال�ساعة  على  اجل�سم 
ل�ساعات  املنا�سب  الوقت  يف  النوم  ي�ساعد 

كافية على اإبقائها يف حالة عمل.
الطويل  التعر�ض  يت�سبب  امل��ق��اب��ل،  يف 
يف  خا�سة  ال�سا�سات  م��ن  املنبعث  لل�سوء 
من  العديد  يف  الليل  من  املتاأخرة  االأوق���ات 
باختالالت  االإ�سابة  مثل:  ال�سحية،  امل�ساكل 
تنظيم  عن  امل�سوؤولة  اخلاليا  م�ستوى  على 
العديد  ب����دوره  ي�سبب  ال���ذي  ال��ن��وم  من��ط 

وال�سمنة  االأرق  غ��رار  على  االأم��را���ض،  من 
واالختالل املعريف.

املحمولة  التكنولوجيا  جعلتنا  وعموما، 
اللوحية-  واالأجهزة  الذكية  الهواتف  -مثل 

نق�سي وقتا اأطول اأمام ال�سا�سة لياًل ونهارا.
وك�سفت االأبحاث احلديثة اأن خاليا العني 
�سبط  باإعادة  تقوم  ال�سوء  جتاه  احل�سا�سة 
تعر�سها  عند  للج�سم  البيولوجية  ال�ساعة 
الطويل  التعر�ض  اأن  ي��وؤك��د  مم��ا  لل�سوء، 

يعطل  اأن  ميكن  الليل  �ساعات  خالل  لل�سوء 
النوم وي�سر ال�سحة.

اإيقاع  اأن ا�سطرابات  اإىل  العلماء  وتو�سل 
�سحية  بق�سايا  مرتبطة  البيولوجية  ال�ساعة 
خطرية، مبا يف ذلك املتالزمة االأي�سية، وعدم 
والأننا  وال�����س��رط��ان.  لالأن�سولني  ال��ت��ج��اوب 
تعد  مل  ال�سناعية،  ال�سوء  م�سادر  ن�ستخدم 
مرتبطة  واال�ستيقاظ  للنوم  الطبيعية  الدورة 

باأمناط النهار والليل.

تطوير اآلية حلماية الأطفال من الإ�شابة بال�شكري مبكًرا
من  ال�����س��ك��ري  م��ر���ض  ي�سيب 
النوع االأول االأطفال منذ عمر مبكر، 
منع  من  الباحثون  يتمكن  هل  ولكن 

ذلك وحماية هوؤالء االأطفال؟
حلماية  اآلية  تطوير  �ساركغرد 
بال�سكري  االإ���س��اب��ة  م��ن  االأط��ف��ال 

مبكًرا
ك�سف باحثون يف درا�سة جديدة 
االأمريكية،  اأوك�سفورد  جامعة  من 

الية  تطوير  مبقدورهم  يكون  قد  اأن 
من  االأط���ف���ال  ح��م��اي��ة  م��ن  متكنهم 
االأول  النوع  من  بال�سكري  االإ�سابة 

يف مرحلة مبكرة من حياتهم.
على  القائمون  الباحثون  واأ�سار 
تكمن  ذلك  من  الفكرة  اأن  الدرا�سة 
اخلا�ض  املناعي  اجلهاز  تدريب  يف 
باالأطفال من خالل اإعطائهم اأن�سولني 
يوفر  الذي  االأمر  بودرة،  �سكل  على 

حماية طويلة املدى لهم.
الهرمون  االأن�����س��ول��ني  ويعترب 
ال��دم،  يف  ال�سكر  مب�ستوى  املتحكم 
مبر�ض  االإ�سابة  ي�سبب  ونق�سانه 

ال�سكري.
اإعطاء  اأن  الباحثون  ويعتقد 
عمر  منذ  لالأطفال  االأن�سولني  بودرة 
الثالث  اإىل  و���س��واًل  اأ�سهر  ال�ست 
�سنوات قد ي�ساعدهم يف احلماية من 

االإ�سابة مبر�ض ال�سكري.
و�سيكون على امل�سركني زيارة 
من  للتاأكد  متكرر  ب�سكل  الباحثني 
ن�سف  اأن  علًما  التجربة،  �سريورة 
با�ستخدام  �سيقومون  امل�سركني 

بودرة االن�سولني فقط.
كل  من  واح��د  اأن  بالذكر  جدير 
100 طفل تقريًبا ميلك جينات ترفع 
ال�سكري  مبر�ض  اإ�سابته  خطر  من 

من النوع االأول، ومن املمكن تتبعه 
من خالل فح�ض دم ب�سيط.

ب��ودرة  اأن  ال��ب��اح��ث��ون  وي��اأم��ل 
املناعي  االأن�سولني �ست�ساعد اجلهاز 
يف  امل��وج��ود  االن�����س��ول��ني  حتمل  يف 
اجل�����س��م م��ن اأج���ل م��ن��ع االإ���س��اب��ة 
ال  اأن��ه  االإ���س��ارة  وجت��در  باملر�ض، 
ت�ساعد  طريقة  اأي  االن  حتى  يوجد 

يف الوقاية من ال�سكري.

اأكرث  تكون  قد  الأفوكادو  بذرة 
اأجزاء الثمرة فائدة

يف املرة الثانية التي تتناول فيها االأفوكادو، ال ترمي البذرة، فهي ذات فائدة عالية جًدا.
�ساركغرد بذرة االأفوكادو قد تكون اأكرث اأجزاء الثمرة فائدة

ك�سفت نتائج درا�سة جديدة اأن بذرة االأفوكادو تعترب من اأكرث اأجزاء هذه الثمرة فائدة.
بذرة  اأن خال�سة   )Penn State University( الدرا�سة من جامعة القائمون على  الباحثون  اأ�سار  حيث 

االأفوكادو تعمل على خف�ض خطر االإ�سابة بااللتهابات.
واأو�سح الباحثون ان هذه النتائج ت�سري ب�سرورة ا�ستخدام م�ستخل�ض هذه البذور كطعام اأو دواء يتم �سنعه 

من قبل �سركات االأدوية.
يف املقابل، من ال�سروري اأن يتم ا�ستخدام هذه البذور باعتدال، فقد اأ�سارات درا�سات علمية خمتلفة اأن االإفراط 

بتناوله من �ساأنه اأن ي�سبب اثار �سلبية عديدة على ال�سحة.
هذا ولقد ا�ستخدمت بذور االأفوكادو منذ �سنوات عديدة عن طريق غليها وطحنها، كمادة ت�ساعد يف عالج مر�ض 

ال�سكري وم�ساكل اجلهاز اله�سمي، باالإ�سافة اإىل التهاب البنكريا�ض.
اأما يف الدرا�سة احلالية، فقد الحظ الباحثون اإن خال�سة بذور االأفوكادو تعمل على قمع االإ�سابة بااللتهابات، وهذا 

يعني انخفا�ض خطر االإ�سابة بالعديد من االمرا�ض املتعلقة بااللتهاب مثل:
التهاب املفا�سل

ال�سرطان
اأمرا�ض القلب.

واأكد الباحثون اأن الدور االأ�سا�سي واخلطوة التالية يجب اأن تكون يف جتربة هذه البذور على احليوانات من اأجل 
تاأكيد النتائج.

امل�شفى  اإىل  دخولها  يف  �شبب  اجلماع 
ب�شبب احل�شا�شية

يف  ي�سبب  ق��د  اجل��م��اع  اأن  قبل  م��ن  فكرت  ه��ل 
ما  ه��ذا  احل�سا�سية؟  ب�سبب  امل�سفى  اإىل  دخولك 

ح�سل مع هذه املراأة!
امل�سفى  اإىل  دخولها  يف  �سبب  اجلماع  �ساركغرد 

احل�سا�سية ب�سبب 
امل�ست�سفى  اإىل  االإ�سبانية  ال�سابة  هذه  اأحيلت 
حياتها  وكانت  �سريكها،  مع  اجلماع  عملية  بعد 

مهددة باخلطر.
الفحو�سات  نتائج  درا�سة  بعد  االأطباء  واأ�سار 
املنوي  ال�سائل  جت��اه  ح�سا�سية  م��ن  تعاين  اأن��ه��ا 

ب�سريكها. اخلا�ض 
بعد  غريبة  اأع��را���ض  م��ن  ت��ع��اين  ب���داأت  حيث 

اجلماع، والتي متثلت يف:
القيء

�سعوبة يف التنف�ض
طفح جلدي.

واأو�سح االأطباء اأن هذه احلالة االأوىل التي مت 
 British( العلمية  املجلة  يف  ون�سرها  ت�سجيلها، 
 ،)Medical Journal Case Reports

على  احلالة  بتب�سيط  الباحثون  قام  ولتف�سريها 
التايل: النحو 

ق��ام��ت امل����راأة ب��ت��ن��اول ن��وع م��ع��ني م��ن دواء 
عالج  اأجل  من  وذلك   )penicillin( البن�سلني 

التهاب االأذن الذي كانت تعاين منه
بعد اجلماع ودخول ال�سائل املنوي اإىل ج�سمها، 

تفاعل مع هذا الدواء م�سبًبا االأعرا�ض ال�سابقة.
الن�ساء االنتباه  اأن على  الباحثون  اأكد  بدورهم 
لدخول ال�سائل املنوي اإىل ج�سمهن يف حال تناولهن 
لالأدوية التي حتتوي على البن�سلني، وباالأخ�ض اإن 

كن يعانني من اأي ح�سا�سية معينة.
الواقي  ا�ستخدام  يف  يكمن  امل�سكلة  لهذه  احلل 
الذكري، واأنه على االأطباء حتذير االأزواج من هذا 
تثري  قد  مواد  على  يحتوي  دواء  الأي  و�سفهم  عند 

احل�سا�سية.
واأ�سار الباحثون اأن هذا املو�سوع ينطبق على 
مع  ال��دواء  يتفاعل  اأن  املمكن  فمن  الزوجني،  كال 
ح�سا�سية  م�سبًبا  بالرجل  اخلا�ض  املنوي  ال�سائل 

للزوجة.

درا�شة: بعد ال�شبعني من العمر ي�شبح الإن�شان اأ�شعد

اأكرث  ال�سن  كبار  اأن  الحظت  هل 
اأن  تعرف  هل  غريهم؟  من  �سعادة 
م�ستوى  على  اأثر  له  بالعمر  التقدم 

�سعادتك؟ اإليك التفا�سيل.

 - جن��ار  رزان  قبل  م��ن  ن�سرت 
درا�سة:   2019 مار�ض   5  ، الثالثاء 
ي�سبح  العمر  م��ن  ال�سبعني  بعد 

االإن�سان اأ�سعد

ك�������س���ف���ت ن���ت���ائ���ج درا�����س����ة 
امل��ج��ل��ة  يف  ن�������س���رت  ج�����دي�����دة 
 Journal of( ال��ع��ل��م��ي��ة 

 Experimental
 )Psychology: General
انه بعد بلوغ االن�سان ال�سبعني من 
مقارنة  �سعادة  اكرث  ي�سبح  عمره، 

باملراحل العمرية ال�سابقة.
القائمون  الباحثون  وجد  حيث 
انه مع تقدم االن�سان  الدرا�سة  على 
غ�سب  مالحظة  عن  يتوقف  بالعمر، 
مثل  متاما  حوله،  من  اال�سخا�ض 

االطفال.
ال�سعادة  ان  الباحثون  وا�ساف 
تزداد مع التقدم بالعمر، االمر الذي 

ب�سكل  احلياة  على  االن�سان  ي�سجع 
اكرب.

االن�سان  ان  الباحثون  واو�سح 
�سعادة،  اقل  يكون  العمر  مبنت�سف 
الغ�سب  م�����س��ت��وي��ات  ت��ك��ون  ك��م��ا 

واخلوف اكرب.
ه��ذه  اىل  ال��ت��و���س��ل  اج���ل  م���ن 
حوايل  الباحثون  ا�ستهدف  النتائج 
املراحل  بكافة  م�سركا   10،000
من  �سل�سلة  اىل  وخ�سعوا  العمرية، 

االبحاث والدرا�سات.
 Laura( وقالت الربوفي�سورة
Germine(: "ان ادراك االن�سان 
ي�سبح  واحل���زن  الغ�سب  مل�ساعر 
حني  يف  بالعمر،  ال��ت��ق��دم  م��ع  اق��ل 

ي�سبح  اي  لل�سعادة،  ادراكه  يزداد 
االن�سان اكرث تفاوؤال".

حياته  خالل  االن�سان  ومير  هذا 
النحو  على  وه��ي  م��راح��ل،  ب��ع��دة 

التايل:
امل�ساعر  ادراك  يبدا  الطفولة: 
الفعل  ردة  وت�سبح  ب��االرت��ف��اع، 
املراهقة،  خالل  اكرب  الغ�سب  جتاه 

وتزداد احل�سا�سية اي�سا.
ادراك��ا  ن�سبح  الثالثينات:  يف 
جلميع امل�ساعر ال�سلبية وااليجابية 

معا
امل�ساعر  تقل  ال�سبعينات:  يف 
واخل��وف،  الغ�سب  مثل  ال�سلبية 

وتزداد ن�سبة ال�سعادة.

عالج �شديد اللوز باأب�شط الطرق
حبوب  اللوزتني  على  تظهر  قد 
�سعوبة  ت�سبب  بي�ساء  خطوط  اأو 
داعي  ال  لكن  �سديد،  وحكة  البلع  يف 
ب�سهولة،  عالجها  ميكن  الأنها  للقلق، 

تعرف على العالجات هنا.
باأب�سط  ال��ل��وز  ���س��دي��د  ع���الج 

الطرق
اإذا راأيت بقع بي�ساء فجاأة على 
التهابات،  ح��دوث  نتيجة  اللوزتني 
فهناك  بالقلق،  ت�سعر  الأن  داع��ي  ال 
املمكنة  ال��ع��الج��ات  م���ن  ال��ع��دي��د 
خيارات  على  تعرف  منها،  للتخل�ض 

العالج هنا.
من  م��ا  �سخ�ض  ي��ع��اين  ع��ن��دم��ا 
اأول ما يفعله  التهاب يف احللق، فاإن 
الفم،  من  اخللفي  اجلزء  فح�ض  هو 
كانت  ف��اإذا  اللوزتني،  توجد  حيث 
م���وج���ودة على  ال��ب��ي�����س��اء  ال��ب��ق��ع 
اللوزتني، فهذا هو �سديد اللوزتني.

�سكل  على  اللوز  �سديد  يظهر  قد 
بقع اأو خطوط، و تظهر اأحياًنا على 
عدوى  وج��ود  اإىل  ت�سري  قيح،  �سكل 

معينة.

اأعرا�ض �سديد اللوز
فقط  االأب��ي�����ض  ال��ل��ون  يظهر  ق��د 
حولها،  يظهر  قد  اأو  اللوزتني  على 
اإىل  ت��وؤدي  الفم،  اأنحاء  جميع  يف  اأو 
�سعوبة  جتد  وقد  باحلكة  ال�سعور 

يف االبتالع.

التي  االأخ��رى  االأعرا�ض  ت�سمل 
ال��ب��ي�����س��اء على  ال��ب��ق��ع  ت�����س��اح��ب 

اللوزتني:
العط�ض

التهاب يف احللق
ال�سعال

حمى
البلع املوؤمل

ان�سداد االأنف
�سداع

االم اجل�سم
تورم الغدد الليمفاوية

رائحة الفم الكريهة
تواجه  ق��د  االأح��ي��ان،  بع�ض  يف 
اأن  ميكن  التنف�ض،  يف  �سعوبة  اأي�ًسا 
اللوزتني  اأ�سبحت  اإذا  هذا  يحدث 
وتعيق  ك��ب��ري  ح���ٍد  اإىل  منتفختني 

جمرى الهواء ب�سكل جزئي.

الأردن يفتح �شماءه لإبداع م�شورين جويني عرب
لبع�سهم  بالن�سبة  االأم���ر  ك��ان 
التحليق  يف  ورغ��ب��ة  ه��واي��ة  جم���رد 
اليوم  لكنهم  �سنوات،  قبل  بطائراتهم 
من  التقوا  اح��رايف،  خط  يف  ي�سريون 
االأوىل  للمرة  متعددة  عربية  بلدان 
-ومعهم  وانت�سروا  االأردن،  يف  معا 
ال�سمالية  حمافظاته  يف  طائراتهم- 
واجلنوبية وقبلها يف العا�سمة �سمن 
م�سابقة للت�سوير اجلوي عرب طائرات 
حتت  امل�سابقة  وج����اءت  م�����س��رية، 

عنوان "االأردن من ال�سماء".
هي اأول م�سابقة للت�سوير اجلوي 
على م�ستوى الوطن العربي بالتعاون 
االأردنية  ال�سياحة  تن�سيط  هيئة  بني 
فالكون"  اأي  ج���ي  "دي  و���س��رك��ة 
م�سورا   15 فيها  ���س��ارك  الكويتية، 
ال���دول  خمتلف  م��ن  حم��رف��ا  ج��وي��ا 
خمتلف  املت�سابقون  و�سور  العربية، 
املناطق ال�سياحية واالأثرية يف االأردن 

على مدى ع�سرة اأيام. 
خمزون مرئي خمتلف 

ال�سياحة  تن�سيط  هيئة  وتهدف 
العام  م��دي��ره��ا  -بح�سب  االأردن���ي���ة 
من  عربيات-  ال���رزاق  عبد  الدكتور 
وتوثيق  "تكوين  اإىل  امل�سابقة  ه��ذه 

ما  خ��الل  م��ن  خمتلف  مرئي  خم��زون 
با�ستخدام  الت�سوير  تقنية  توفره 
جديدة  اأبعاد  من  امل�سرية  الطائرات 
وهذا   ،" وال�سياحية  االأثرية  للمواقع 
"الرويج  يف  -ب���راأي���ه-  �سي�ساعد 
االأردين بطريقة غري  ال�سياحي  للمنتج 

تقليدية على االإطالق". 
ويقول عربيات "من املميز اأن تطل 
كامريات هوؤالء املحرفني على كنوز 
اأثرية عديدة من ال�سماء، ومبا ي�سمل 
االأر����ض  على  احل�����س��ارات  خمتلف 
التوا�سل  من�سات  داعيا  االأردنية"، 
الرويج  يف  امل�ساركة  اإىل  االجتماعي 
ل�سور املواقع ال�سياحية من اجلو عرب 
وهي  و�سم"#االأردن_من_ال�سماء"، 
ال�سور والفيديوهات التي بداأ ن�سرها 
اململكة  يف  جوالتهم  خالل  املت�سابقون 
وتركزت  احل��ايل،  الربيع  ف�سل  خالل 
وجر�ض  عجلون  يف  احلوية  لقطاتهم 
وال�سوبك  وال��ك��رك  وال�سلط  وم��اأدب��ا 
والبراء ووادي رم، اإ�سافة اإىل و�سط 

العا�سمة االأردنية.
فر�سة لي�ست متاحة دائما 

غدير  ال�سوري  اجل��وي  امل�سور 
له  قدمت  امل�سابقة  اأن  ي��رى  ال�سعار 

على  ب��االط��الع  ا�ستثنائية  "خربة 
م��واق��ع ت��اري��خ��ي��ة م��ه��م��ة وم��غ��ري��ة 
التاريخ  ث��راء  ب��ني  جتمع  للت�سوير 

وفر�سة ت�سويرها".
الطائرات  م�سوري  اأن  اإىل  ي�سار 
اأمنية  ت�سديدات  يواجهون  امل�سرية 
لي�ض  اإذ  ع��م��ل��ه��م،  ت��ع��ي��ق  ���س��ارم��ة 
الطائرات  ه��ذه  ا�ستخدام  م�سموحا 
نطاقات  يف  اإال  خاللها  من  والت�سوير 
من  مبا�سر  وب��اإ���س��راف  ج��دا  �سيقة 

اجلهات االأمنية.
االأردنية  ال�سياحة  تن�سيط  هيئة 
واملوانع  العقبات  تذليل  ا�ستطاعت 
اجل��وي  امل��ج��ال  وفتحت  امل��ت��ع��ددة، 

اأمام هوؤالء املحرفني، لتوثيق ترويج 
وتاريخه،  وربيعه  االأردن  "جمال 
عام  قبل  امل�سابقة  فكرة  ب��داأت  حيث 
واأ�سرف عليها اليوم الزميل املذيع يف 
خطا  الذي  املالح  ندمي  اجلزيرة  قناة 
وت�سبيك  تقريب  يف  وا�سعة  خطوات 
التلفزيوين  العمل  من  "درونز"  تقنية 
يف  االجتماعي  التوا�سل  ومن�سات 

املحيط العربي.
حت���دي ال��ع��امل��ي��ة.. وال��ع��م��ل يف 

"هوليود"
لبع�ض  ب��ال��ن�����س��ب��ة  ال���ت���ح���دي 
فاحلال  علوا،  واأكرث  اأكرب  امل�سورين 
ال�سينمائي املغربي علي  لدى امل�سور 

وواق��ع  ق��دمي  بحلم  اأ�سبه  ال�����س��ادق 
التطور  م��واك��ب��ة  ف��ي��ه  ي��ج��ري  ح���ايل 

التكنولوجي حلظة بلحظة.
ي�سبح  ب��اأن  يحلم  ال�سادق  ك��ان 
طيارا لكنه مل يتمكن الأ�سباب �سحية، 
در�����ض ال��ه��ن��د���س��ة وال��روب��وت��وك�����ض 
طائرات  �سناعة  يف  وبرع  والفيزياء، 
الت�سوير ال�سغرية، و�سارك يف اأعمال 
اإنتاج  من  اجل��و  من  الأف��الم  ت�سوير 
عربي  ح�سور  اإىل  اإ�سافة  "هوليود"، 

ومغاربي الفت يف هذا املجال.
التي  الفر�سة  "اأن  ال�سادق  يوؤكد 
ثمينة  امل�سابقة  ه��ذه  يف  ل��ه  اأتيحت 
تاريخية  ك��ن��وزا  هناك  واأن  جدا"، 
قوة  ع���ززت  االأردن  يف  وح�����س��اري��ة 
احرافه يف �سياق ت�سوير املرتفعات، 
الكرك  م��ن  ك��ل  يف  ال��ق��الع  �سيما  وال 
وال�سوبك وعجلون، اإ�سافة اإىل اجلبال 
العالية واألوان الرمال ال�سحراوية يف 

وادي رم.  
�سمت  امل�سابقة  اأن  اإىل  ي�سار 
االأردن  م��ن  ومت�سابقات  مت�سابقني 
واملغرب  و�سوريا  ولبنان  والكويت 
وال�سعودية  وم�سر  عمان  و�سلطنة 

واالإمارات. 

ال�شيناريوهات املتوقعة.. كيف 
تتخذ قرار ال�شتقالة من عملك؟

تدفع  التي  املختلفة  االأ�سباب  من  العديد  هناك 
الكثريين التخاذ قرار اال�ستقالة، لكن مهما كان املوقف 
املاأزق ويتملكك  هذا  بالفعل يف  عالقا  نف�سك  عندما جتد 
وظيفة  عن  للبحث  حان  قد  الوقت  باأن  داخلي  �سعور 
يف  قدما  للم�سي  الدعم  بع�ض  اإىل  حتتاج  واأنك  جديدة 
قرارك فاإنه من ال�سروري تقدير املوقف جيدا واتخاذ 

القرار ال�سائب.  
الوقت  يحني  متى  نف�سك  ق���رارة  يف  جيدا  تعلم 
مثل  مواجهة  تكون  ما  وبقدر  وظيفتك،  لرك  املنا�سب 
هذا املوقف �سعبة بقدر ما يكون هذا اخليار يف بع�ض 
اأنك  ال�سعب جتاوز حقيقة  اأكرث تعقيدا، فمن  االأحيان 
�ستتخلى  واأنك  ال�سركة احلالية  العمل يف  تعودت على 

عن عالقاتك القيمة مع زمالئك.
االأم��ريك��ي  "الدرز"  م��وق��ع  ن�����س��ره  ت��ق��ري��ر  ويف 
التي  ال�سيناريوهات  لوفان  ليندا  الكاتبة  ا�ستعر�ست 

ت�سبح فيها اال�ستقالة من العمل خيارا �سروريا.
ويعد اتخاذ احلذر ال�سديد اإزاء كل كلمة يتلفظ بها 
املوظف اأو اأي عمل يقوم به موؤ�سرا بديهيا على اأن بيئة 

العمل اأ�سبحت عدوانية اأو �سامة.
ويف حال كنت م�سطرا اإىل الت�سرف بحذر �سديد يف 
مكان العمل لتجنب حدوث م�ساكل مع زمالئك يف العمل 
حلل  التو�سل  حاولت  اأن  لك  �سبق  وقد  مديرك  مع  اأو 
لكنك مل تنجح يف ذلك فقد اآن االأوان للبحث عن وظيفة 
جديدة يوفر فيها �ساحب العمل بيئة جيدة ومنا�سبة 

للعمل.
ما  كل  بذلت  احلالية  وظيفتك  يف  العمل  بداأت  حني 
يف و�سعك ووظفت جميع مهاراتك وخرباتك حتى تنال 
و�سل  حتى  العمل  يف  تفانيك  وتظهر  مديرك  اإعجاب 
اأهمية كربى على ح�ساب  اإيالء عملك  اإىل حد  االأمر  بك 

حياتك ال�سخ�سية.
لكن مع مرور الوقت اأ�سحت االأمور خمتلفة، حيث 
اأ�سبحت تقوم باحلد االأدنى املطلوب منك فح�سب خالل 

اليوم ومل تعد تظهر اهتماما بعملك.
بالطريقة  لي�ض  لكن  منك  تقوم مبا هو مطلوب  اأنت 
املرحلة  هذه  تعرف  الواقع  ويف  عليها،  اعتدت  التي 
اأ�سا�سي  ب�سكل  وترتبط  العمل،  يف  الباهت  باحل�سور 

بعدم ال�سعور باالنتماء لل�سركة.

حولهم،  ملن  عائقا  املوظفني  من  الفئة  هذه  ومتثل 
اإىل  الو�سول  ويعترب  االإنتاجية،  تراجع  يف  ي�ساهم  مما 
هذه املرحلة داللة مهمة ت�سري اإىل اأن هذا العمل مل يعد 

ينا�سبك. 
يف  )لكنك  وظيفتك  ت��رك  ق��ررت  قد  كنت  ح��ال  ويف 
الوقت  ح��ان  فقد  بعد(  العمل  عن  تتوقف  مل  ال��واق��ع 
لتقدمي ا�ستقالتك، فال تخاطر ب�سمعتك ب�سبب وظيفة مل 

تعد تنا�سبك.
تخ�سى الذهاب للعمل

الوظيفة  على  عرثت  اأنك  تعتقد  كنت  حال  يف  حتى 
التي لطاملا حلمت باحل�سول عليها ف�ستمر حتما باأوقات 
اإىل  ال ت�سعر فيها باحلما�ض لال�ستيقاظ مبكرا والذهاب 

العمل، وهذا اأمر عادي يف اأغلب احلاالت.
متكررا  اأم��را  ال�سعور  ه��ذا  اأ�سبح  ح��ال  يف  ولكن 
فاإن هذا يعترب موؤ�سرا �سيئا، واإذا  وي�سبب لك ازعاجا 
تطور االأمر لي�سبح حالة متوا�سلة من القلق والرهبة 
اآخر  عمل  عن  للبحث  حقا  ح��ان  قد  الوقت  يكون  فقد 

للحفاظ على �سحتك العقلية والنف�سية.
املواقف  من  بالعديد  املهنية  حياتك  خالل  متر  قد 
ت�ستطيع  ال  وا�ستياء  اأذى  م�ساعر  لك  ت�سبب  قد  التي 
حت�سل  مل  اأنك  املحتمل  ومن  ب�سهولة،  عليها  التغلب 
على الرقية التي كنت تطمح اإليها، اأو اأن مديرك ف�سل 
اأو رمبا  التعامل مع موقف �سعب بطريقة منا�سبة،  يف 
قام موظفون يف املوؤ�س�سة باأمور مثرية للريبة تتعار�ض 
امل�ساعر  تلك  زالت  ما  وبالتاأكيد  ال�سخ�سية،  قيمك  مع 

عالقة يف ذهنك.
امل�ساعر  هذه  على  التغلب  يف  ترغب  كنت  حال  ويف 
ال�سلبية فاإن هذا االأمر ممكن من خالل مناق�سة امل�سائل 
بع�ض  يف  لكن  �سابقا،  ح�سل  عما  وال�سفح  العالقة 
االأحيان حتى يف ظل وجود نية �سادقة لل�سفح قد يكون 
اإىل حل منا�سب ميكنه التعوي�ض  من ال�سعب التو�سل 
بهما  ت�سببت  اللذين  واال�ستياء  االأذى  م�ساعر  عن 

ال�سركة التي تعمل ل�ساحلها.
اأن تتقبل  ويف هذه احلالة قد يكون من االأف�سل لك 
بب�ساطة تلك امل�ساعر مهما كانت �سلبية اأو خميبة لالآمال 
ترك  امل�ستح�سن  ومن  املهنية،  حياتك  يف  قدما  وامل�سي 

وظيفتك واإيجاد �سركة اأخرى للعمل فيها.

الكوري  احل��ل  ج��دي��دة..  عا�شمة 
اجلنوبي لزدحام �شول

الكورية  �سيجونغ  مدينة  على  الهدوء  ي�سيطر 
اجلنوبية، ال يدرك املرء اأن ما يقارب ثالثمئة األف 
املدينة يوميا، واأن حوايل  �سخ�ض يعملون يف هذه 
فيها،  موجودة  العامة  واالإدارات  الوزارات  ثلثي 
النا�ض  من  الكثري  يوجد  وال  فيها  �سري  زحمة  فال 

يتنزهون يف �سوارعها.
االأ�سجار بكثافة و�سط املدينة عبارة عن منتزه 
اأهال  الرمادية،  ال�سحاب  ناطحات  به  حتيط  كبري، 
جلمهورية  اجلديدة  االإداري��ة  العا�سمة  اإىل  بكم 
بعيدها  العام  هذا  احتفلت  التي  اجلنوبية  كوريا 

ال�سابع.
يوؤكد عمدة املدينة ت�سون-هي يل، الرجل االآتي 
دكتوراه  على  واحلا�سل  املدين  التخطيط  عامل  من 
فيه "�ست�سبح هذه املدينة ذكية ومدينة منوذجية 

للمدن يف امل�ستقبل".
واملوا�سالت،  التخطيط  وزارة  يف  عمرا  ق�سى 
وهو العمدة الثاين يف تاريخ هذه املدينة احلديثة، 
يقول لع�سرات ال�سحافيني -الذين احت�سدوا حوله 
اإن �سيجونغ  للبلدية و�سط املدينة-  يف مبنى تابع 
 Big( "تتحول ملكان �سيكون فيه "للداتا ال�سخمة
حفظ  على  �ست�ساعد  فهي  ملحوظا،  اأثرا   )Data
خ�سو�سية  �ستحمي  عينه  الوقت  يف  ولكن  االأمن، 

وبياناتهم اخلا�سة. �سكانها 
الفكرة 

القرن  �سبعينيات  يف  �سيجونغ  فكرة  ب���داأت 
نقل  ال�سيا�سية  ال��ق��وى  ناق�ست  ح��ني  امل��ا���س��ي 
ال�سمال  مع  احلدود  عن  بعيدا  جنوبا،  العا�سمة 
تبعد  )�سول  جريانها  من  اع��ت��داء  اأي  من  خوفا 
خم�سني  ح��وايل  ال�سمالية  كوريا  مع  احل��دود  عن 

كيلومرا فقط(.
القرن  يف  ���س��وى  ال��ن��ور  ي��ر  مل  امل�����س��روع  لكن 
قبل  من   2002 عام  انتخابي  بوعد  االأمر  بداأ   ،21
انتهاء  قبل  رو،  مو-هيون  اآنذاك  للرئا�سة  املر�سح 
وعده  الرجل  نفذ  واح��د،  بعام  الرئا�سية  واليته 
يف  اجلديدة  العا�سمة  على  العمل  ببدء  االنتخابي 

العام 200٧.
مدينة  لبناء  فقط  �سنوات  خم�ض  االأمر  تطلب 
كاملة على م�ساحة خم�سمئة كيلومر مربع، ت�سم 
حاليا حوايل 60% من االإدارات الر�سمية يف البالد.

يف  اأ�سا�سية  وزارات  خم�ض  على  اأب��ق��ي  وق��د 
مع  يومي  لتوا�سل  حتتاج  التي  �سول  العا�سمة 

النواب. جمل�ض 
نقل  حول  جديا  نقا�سا  هناك  اإن  العمدة  ويقول 
�سيجونغ  اإىل  املقبلة  ال�سنوات  يف  ال��وزارات  هذه 

وكذلك جمل�ض النواب.
اإ�سراتيجية

يف  املدينة  م�سري  عن  فرن�سي  �سحفي  ي�ساأله 
ال�سمال، فيجيب يل  �سالم مع  التو�سل التفاق  حال 
ب�سراحة اأنه ميكن ل�سول وبيونغ يانغ اأن ت�سبحا 
عا�سمتني ثقافيتني للبالد املوحدة وحينها �ستكون 
كلها  اجل��زي��رة  ل�سبه  جاهزة  عا�سمة  �سيجونغ 
يف  يعي�سون  الذين  كوري  مليون  الثمانني  وتخدم 

الكوريتني.
اتفاق  اأي  يخدم  قد  اإذن  طموح  م�سروع  فهو 

�سالم حمتمل بني اجلارين اللدودين.
دون  اجلغرايف  املكان  هذا  اختيار  مت  ملاذا  لكن 

اختياره  مت  امل��ك��ان  ب��اأن  العمدة  يجيب  غ��ريه؟ 
املدن  بال�سيارة عن كل  �ساعتني  يبعد  فهو  بعناية، 
الكربى يف البالد. وبالتايل ت�سبح هذه العا�سمة يف 

متناول جميع �سكان جمهورية كوريا.
و�سطها  كعكة  �سكل  على  الت�سميم  فاإن  كذلك 
فارغ كي ال ت�سهد اأي زحمة لل�سري. فالو�سط منتزه 
جوانبها  وعلى  به  حتيط  دائ��رة  والطرقات  كبري 
املباين، كما حتتوي املدينة على ما يقارب اأربعمئة 
الأن  وتطمح  ال��دراج��ات،  م�سارات  من  كليومر 

ي�سبح عدد �سكانها ن�سف مليون يف العام 2030.
ال���وزارات  م��ن   %60 �سيجونغ  مدينة  ت�سم 

واالإدارات الر�سمية )مواقع التوا�سل(
جتارب 

عا�سمته  ينقل  الذي  االأول  البلد  لي�ست  كوريا 
ريبيكا  د.  وتقول  اآ�سيا،  يف  ال�سيا�سية  اأو  االإدارية 
جنوب  تاريخ  يف  املتخ�س�سة  الباحثة  تاون�سند 
نيوزيلندا  معهد  يف  الباحثني  وكبرية  اآ�سيا  �سرق 
اإن  للدرا�سات االآ�سيوية -يف حديث للجزيرة نت- 
الأ�سباب  عوا�سمها  بنقل  تاريخيا  قامت  اآ�سيا  دول 
اأو و�سول �سالالت  ملوك  �سقوط  اأبرزها  �سيا�سية، 

للحكم. جديدة 
العا�سمة داخل  بنقل  الدول  قامت بع�ض  كذلك 
البالد بعيدا عن ال�ساطئ لتجنب خطر الفي�سانات 

واحلروب.
نقلت  التي  باك�ستان  مثال  الباحثة  وتعطي 
العام  يف  اآب��اد  اإ�سالم  اإىل  كرات�سي  من  عا�سمتها 
196٧ وميامنار يف العام 2005 مع نقل العا�سمة 

من يانغون اإىل نايبيداو.
قامت -كما كوريا اجلنوبية-  فقد  ماليزيا  اأما   
بنقل املركز االإداري اإىل بوتراجافا يف العام 1999 

مع اإبقاء كواالملبور عا�سمة ر�سمية للبالد.
كما  العوا�سم  ه��ذه  اإن  تاون�سند  د.  وتقول 
تكن  ومل  لها  وخمطط  حديثا  مبنية  مدن  �سيجونغ 

موجودة قبل م�سروع نقل االإدارة.
وتعترب اأنه رغم الكلفة الباهظة جدا الإن�ساء اأي 
تقوم  الدول  بع�ض  فاإن  جديدة  عا�سمة  اأو  مدينة 
وتخفيف  التحتية  البنية  حتديث  كلفة  مبقارنة 
اأنها  ليت�سح  القدمية  العوا�سم  يف  ال�سري  زحمة 

اأعلى من بناء مدن جديدة.
املقبلة  ال�سنوات  يف  �ست�سهد  اآ�سيا  اإن  وتقول 
تغرق  فجاكرتا  اجل��دي��دة،  العوا�سم  من  املزيد 
ال�سلطات  وب��داأت  عام،  كل  �سنتيمرا   15 بن�سبة 
االإندوني�سية تبحث عن مكان لنقل عا�سمتها اإليها، 

اأي�ساً. وم�سري بانغوك ومانيال م�سابه 
يف العامل العربي، اأعلنت م�سر يف العام 2015 
املتوقع  م��ن  ج��دي��دة  اإداري����ة  عا�سمة  ب��ن��اء  ع��ن 
 45 بكلفة   ،2022 العام  يف  بها  العمل  من  االنتهاء 

مليار دوالر.
اإال  اجلديدة  املدينة  لهذه  الزائر  ي�ستطيع  وال 
حروب  يف  دولة  متكن  كيفية  يف  للتفكري  يتوقف  اأن 
ال�سمال،  م��ع  )�سيا�سية  جريانها  م��ع  وم��ع��ارك 
امل�ستعمر  وال��ي��اب��ان  ال�سني  م��ع  وتكنولوجية 
ال�سابق( اأن تتمكن يف غ�سون فرة زمنية ق�سرية 
جدا من بناء مدينة جديدة، بكلفة قد تبدو للوهلة 
دوالر،  مليار  مئتي  ح��وايل  وه��ي  خيالية،  االأوىل 

لكنها -وفق عمدة املدينة- حققت راحة البال.

بع�شها قد تبدو �شيئة.. �شبع ن�شائح مفيدة يف ريادة الأعمال
بْع  غنيا،  ت�سبح  اأن  اأردت  "اإذا 
ملمار�سة  وق��ت��ا  وخ�س�ض  �سركتك، 
من�سجمة،  عائلة  واأ�س�ض  هواياتك، 
وا���س��ت��م��ت��ع ب���غ���روب ال�����س��م�����ض مع 

زوجتك اإن كان ذلك ممكنا".
االأعمال  رائد  كتبها  الكلمات  هذه 
جملة  على  الت�سر  جيم�ض  االأمريكي 
ونقلها  االأمريكية،  رومبو�ض"  "ذي 
لوفافرو،  اأرن���و  الفرن�سي،  الكاتب 
جملة  ن�����س��رت��ه  ال����ذي  ت��ق��ري��ره  يف 

"ليك�سربي�ض" الفرن�سية.
حافلة  مب�سرية  يتمتع  ال  الت�سر 
بالنجاحات  امل��ل��يء  عمله  جم��ال  يف 
وقد  ���س��واء،  حد  على  واالنتكا�سات 
تقارير  كتب  كما  كتب،  �سبعة  األ��ف 
من  ك��ل  �سفحات  ع��ل��ى  وت��دوي��ن��ات 
"وهافينغتون  تاميز"  "فاينن�سال 

بو�ست" حول ال�سعادة والنجاح.
تكون  قد  ع��ادات  �سبع  يلي  وفيما 

مفيدة لك يف ريادة االأعمال.
الت�سويف

ي��ق��ف وراء  ���س��ب��ب  رمب���ا ه��ن��اك 
املكثف  عملك  غ��رار  على  ت�سويفك، 
عاجلة،  ا�سراحة  اأخذ  اإىل  وحاجتك 
من  ج��زء  توكيل  اإىل  حتتاج  قد  لذلك 

عملك ل�سخ�ض اآخر.
فعلى �سبيل املثال، هناك اأ�سخا�ض 
مهوو�سني  كانوا  جوبز،  �ستيف  مثل 
ا�سراحة،  اأخذ  عن  غنى  ويف  بالعمل 
معظمنا،  على  ذل��ك  ينطبق  ال  ولكن 
بالتايل، حاول اأن تدرك قدرات ج�سمك 

وفهم �سبب ت�سويفك. 
مهمة واحدة

يجب االأخذ يف احل�سبان اأن قرابة 
اإىل  ينتمون  ال  االأ�سخا�ض  من   %99
القمة التي يكون فيها 1% فقط قادرون 
اإجناز عدة مهام يف وقت واحد،  على 
بعدة  القيام  على  جمربا  ل�ست  فاأنت 
فقط  واحدة  مبهمة  تكفل  لذلك  مهام، 

واجعل تركيزك التام عليها.
ب�سكل  الف�سل  اإدارة  كيفية  تعلُّم 
االأعمال  ري��ادة  يف  ���س��رورة  �سحيح 

)غيتي(
تعلم من اأخطائك

الت�سر  جيم�ض  اأن  الكاتب  ذك��ر 
ارتكب العديد من االأخطاء يف م�سريته 
مب��ج��ال ري���ادة االأع��م��ال، وق��د تعلم 
جتاوز  كيفية  اأولهما،  مهمني  در�سني 
مواجهة  كيفية  وثانيهما  حمدد،  ف�سل 

اجلانب النف�سي للف�سل.
تعلم  يجب  اللت�سر،  فبالن�سبة 
كيفية اإدارة الف�سل بال�سكل ال�سحيح، 
"ا�ستمر يف  اإليه بالقول:  اأ�سار  وهو ما 

الف�سل حتى تبلغ خط النهاية".
�سرقة االأفكار

الت�سر  تراود  مل  باأنه  الكاتب  نوه 
م�سريته،  خ���الل  خ��الق��ة  ف��ك��رة  اأي 
االأم���ر  ي��ع��ت��رب  "ال  ل���ه،  وب��ال��ن�����س��ب��ة 
�سروريا"، كما يرى اأن االأفكار االأكرث 
اب��ت��ك��ارا ه��ي ع��ب��ارة ع��ن م��زي��ج من 
وا�ست�سهد  م�سبقا،  املوجودة  االأفكار 
الت�سر يف ذلك بكل من في�سبوك )مزيج 
توير  اأو  وامل�سايفة(  االإنرنت  من 

)مزيج بني االإنرنت واملبادئ القدمية 
املتعلقة باالإر�ساليات الق�سرية(.

مهارات �سيئة يف التوا�سل
عالقات  يبني  ال  اأعمال  رجل  اأي 
بالف�سل،  عليه  حمكوم  االآخ��ري��ن  مع 
فريادة االأعمال تعترب جماال �سعبا يف 
حد ذاته، وال �سيما عندما تق�سي نحو 
املوظفني  اإدارة  يف  يوميا  �ساعة   20
وتطوير  االجتماعات  وعقد  والعمالء 
الليل  طوال  وقتك  لتم�سي  املنتجات، 

يف التوا�سل االجتماعي.
مب�سرية  يتمتع  ال  �سخ�سا  كونك 
اأنك ال ت�ستطيع تغيري  حافلة ال يعني 

العامل )غيتي(
افعل اأي �سيء للفوز ب�"نعم"

بائع  ب��اأن��ه  نف�سه  الت�سر  ي�سف 
حيث  ف��ا���س��ل،  وم��ف��او���ض  متوا�سع 
عدة  بتحقيق  منا�سبات  عدة  يف  ف�سل 
قوله-  -وح�سب  ذلك  مع  تعامالت، 
مهم  "نعم" لعميل  كلمة  لقول  "ميكن 
اأن تنقذ �سركتك، حتى لو مل تكن هذه 

ال�سفقة مربحة كما كنت تتمنى".
تعلم كيف تتعرف اإىل النا�ض

يف اإحدى املنا�سبات ذكر ال�سحفي 
اأنه  ج��الدوي��ل،  مالكوم  االإجنليزي، 
باإمكاننا اأن نحكم على النا�ض بال�سكل 
لكن  ف��ق��ط،  ث���وان  خ���الل  ال�سحيح 
جيم�ض  قبيل  من  الأ�سخا�ض  بالن�سبة 
طويال،  وقتا  االأم��ر  يتطلب  قد  الت�سر 
االأم��ريك��ي  االأع��م��ال  رائ���د  وين�سح 
ب�����س��رورة االإن�������س���ات ل��الآخ��ري��ن، 
كيفية  وت��ع��ل��م  م��ع��ه��م  وال��ت��ع��اط��ف 
ثقتك  متنحهم  اأن  قبل  اإليهم  التعرف 

اأو تنتقدهم.
واأخريا، اأو�سح الت�سر اأن "كونك 
ال  حافلة،  مب�سرية  يتمتع  ال  �سخ�سا 
العامل،  تغيري  ت�ستطيع  ال  اأنك  يعني 
نف�سك  مع  �سادقا  تكون  اأن  يجب  بل 
اأن  كما  حولك،  من  االأ�سخا�ض  وم��ع 
حفاظك على ال�سدق يف جميع حاالتك 
كنت  اإذا  فعالية  االأك��رث  ال�سفة  يعد 

تريد حتقيق النجاح".

نحن بدل من اأنا.. كيف يكون خطابك مقنعا وموؤثرا يف الآخرين؟
يوؤثر  مل  خلطاب  ا�ستمعت  لطاملا 
باأي طريقة من الطرق، ومل يبق  فيك 
اإىل  الفتقاره  نظرا  ذاكرتك  يف  حمفورا 

خا�سية االإقناع.
الذي  تقريره  يف  منكو  مارتي  ركز 
توداي"  "�سيكولوجي  مبجلة  ن�سر 
االأمريكية على نوع معني من اخلطاب 
املعروف باخلطاب املقنع الذي ميكن 
تقدميي  عر�ض  مثل  موجزا  يكون  اأن 
اإم��ا  يقدم  دقيقتني  مدته  تتجاوز  ال 
خالل اجتماع للموظفني اأو خالل كلمة 

افتتاح يف اأحد املوؤمترات.
فهم ما يحتاجه اجلمهور

خلطابك  التخطيط  يف  البدء  قبل 
حاول فهم احتياجات وقيم جمهورك، 
ا�ستيعابه  حماولة  عليك  يجب  كما 

حيثما اأمكن االأمر.
الوقت  اخلطاب  يعترب  ما  ن��ادرا 
املثايل لتغيري القيم االأ�سا�سية ل�سخ�ض 
ال�سيا�سية  انتماءاته  تغيري  مثل  ما، 
تغيري  اأو  املحافظة  اإىل  الليربالية  من 
طباعه من �سخ�ض غري مبال اإىل مندفع 

وما اإىل ذلك.
معلومات  متتلك  ال  كنت  واإذا 
ال�سخ�ض  فا�ساأل  جمهورك  عن  كافية 
اأو  اخلطاب  تقدمي  منك  طلب  ال��ذي 
�سيح�سرون  الذين  االأ�سخا�ض  بع�ض 

هذا الن�ساط.
يوم  مبكرا  ال��ق��دوم  ميكنك  كما 
تقدمي خطابك والتكلم مع احلا�سرين 
تعديل  م��ن  االأق���ل  على  تتمكن  حتى 

الر�سالة التي ترغب يف اإي�سالها.
قدم ال�سكر لالأ�سخا�ض

االأف���راد  م��ن  مهمة  ن�سبة  ه��ن��اك 
الذين ي�سعرون ببع�ض الكراهية جتاه 
بت�ساوؤالت  مدفوعني  املتحدثني  اأحد 
اأن  ويجب  نف�سه  يعتقد  من  قبيل  من 

اأكون حمله.
امت�سا�ض  من  تتمكن  حتى  لذلك 
ب�سكر  خطابك  ب��دء  ميكنك  غ�سبهم 
وميكنك  ح�سورهم،  على  االأ�سخا�ض 
ما  على  و�سكرهم  اأ�سمائهم  حتديد 

قدموه لك.
�سع قائمة بالنقاط الرئي�سية 

ال�سروع يف نقل اخلطاب قدم  قبل 
اأو اأكرث من  اأو جملتني نقطة  يف جملة 
ثالث نقاط رئي�سية �ستتطرق لها خالل 
من  العديد  تف�سل  وعموما  خطابك، 
اخلطابات التي حتاول خاللها التطرق 
جميع  تذكر  لذلك  املوا�سيع،  جل  اإىل 
من  الكثري  ت�سمنت  التي  اخلطابات 
الكالم والتي ح�سرتها خالل االأ�سبوع 

لكنك ن�سيت معظم ما قيل خاللها.
رئي�سية  نقطة  كل  حتديد  يجب 
قم  ث��م  ب��و���س��وح،  اإل��ي��ه��ا  �ستتطرق 
ب�سرحها من خالل �سلب عقول وقلوب 
احلا�سرين من خالل تقدمي حقيقة اأو 
احلا�سرين  انتباه  للفت  ما  اإح�سائية 
ق�سة  اأو  حكاية  �سرد  خ��الل  م��ن  اأو 

م�سوقة بهدف ا�ستمالة احل�سور.
اأ���س��ات��ذة  اأح���د  اإن  وق���ال من��ك��و 
االت�ساالت -الذي يعمل يف معهد غري 
الدميقراطي  للحزب  يقدم  معروف- 
من  وجم��م��وع��ة  ت��دري��ب��ي��ة  دورات 

االإر�سادات.
ه���وؤالء  االأ����س���ت���اذ  ه���ذا  ودرب 

وجهات  و�سف  على  الدميقراطيني 
ال��ن��ظ��ر امل���ع���ار����س���ة ب���اأو����س���اف، 
اأو  "نخبوية"  اأو  "خطرية"  مثل 

"عن�سرية".
ا�ستخدام  �سرورة  على  ويحثهم 
"اأنا"  م���ن  ب����دال  "نحن"  ���س��م��ري 
وم�سطلحات اأخرى، مثل "االأو�ساط" 
و"اجلماعية"،  امل�سركة"  و"القيم 
وذلك ل�سل ن�ساط املحافظني، واعتبار 
و"مناه�سة  "متطرفة"  حججهم 
االأمريكية"  امل��ت��ح��دة  ل���ل���والي���ات 
اآب��اوؤن��ا  ي��ري��ده  م��ا  م��ع  تتما�سى  و"ال 

املوؤ�س�سون".
وعلى الرغم من اأن هذه االأ�ساليب 
�ساحلة  االأحيان  من  الكثري  يف  تكون 
ال�سيا�سة  بعيدة عن  اأخرى  يف حاالت 
فاإنها غالبا ما تكون هناك لغة خا�سة 
مهمة  ت��ك��ون  اأن  مي��ك��ن  ب��ج��م��ه��ورك 

حل�سولك على دعمه وتفاعله.
على  االأم���ر  يقت�سر  ال  واأح��ي��ان��ا 
جم���رد م���ف���ردات، ب��ل ع��ل��ى اأ���س��ل��وب 
على  يرتكز  ال��ذي  املعلومات  اإي�سال 

الر�سمية التي يكت�سيها اخلطاب وعما 
حمايدة،  لهجة  ت�ستخدم  كنت  اإذا 
ال�سيا�سيني  بع�ض  ل��غ��ة  وتختلف 
كبري  ب�سكل  اخلطاب  يف  واأ�سلوبهم 

اعتمادا على جمهورهم.
يجب عليك ربط اأفكارك من خالل 
التي  الرئي�سية  النقاط  تقدمي  تكرار 
اإليها م�ستعينا بجمل مقنعة  �ستتطرق 

لدعم كل منها.
اإلهام جمهورك لالأخذ مبا تقوله

اجلمهور  تدفع  مهمة  حكاية  قدم 
اإىل التفاعل، ف�سال عن اختتام خطابك 
على  حت��ف��زه  ال��ت��ي  الن�سيحة  ب��ه��ذه 

العمل بها.
وختم الكاتب باأنه �سعر ب�سرورة 
على  مل�ساعدتك  املقالة  ه��ذه  كتابة 
تقدميك  عند  فعالية  اأك��رث  تكون  اأن 
التي  لالأ�ساليب  وتنبيهك  خطابات، 
الذين  املتحدثني  من  كل  ي�ستخدمها 
االإعالم  وو�سائل  جيد  بتدريب  حظوا 
تقدمي  ع��ن��د  ب��ك  للتالعب  وال��ك��ت��اب 

خطاباتهم.

كيف تتغلب على الرهبة والتوتر اأثناء حتدثك اأمام اجلمهور؟
العملية  حياتنا  تتطلب 
والعمل  ب��االآخ��ري��ن  االخ��ت��الط 
���س��م��ن ن��ظ��ام ف���رق م���ن اأج���ل 
زيادة االإنتاجية واإجناح املهام 
قد  لكننا  ب��ه��ا،  ن�سطلع  ال��ت��ي 
االأحيان  بع�ض  يف  اأنف�سنا  جند 
اأو  م��ا  خ��ط��اب  ب��اإل��ق��اء  ملزمني 
تاأييدنا  اأو  رف�سنا  عن  التعبري 
وهو  عالنية،  ال��ق��رارات  الأح��د 
بالن�سبة  كربى  م�سكلة  ميثل  ما 

لكثريين.
وي��ع��ت��رب ال��ت��ح��دث اأم����ام 
كثري  ي��وؤرق  هاج�سا  االآخ��ري��ن 
ميثل  اأن  وميكن  املتحدثني،  من 
ب�سكل  لالأع�ساب  مرهقة  جتربة 

كبري.
وقدمت الكاتبة ليزا اإيفانز، 
"فا�ست  جملة  ن�سرته  تقرير  يف 
جميع  االأم��ريك��ي��ة،  كومباين" 
لف�سل  ت���وؤدي  ال��ت��ي  االأ���س��ب��اب 

اأم��ام  التحدث  يف  االأ���س��خ��ا���ض 
العامة و�سبل معاجلتها.

اجلمهور  وفهم  معرفة  عدم 
الذي تتحدث اأمامه

ذك�����������رت اإي��������زول��������دا 
كتاب  م��وؤل��ف��ة  ت��راخ��ت��ن��ب��ريغ، 
تفاعل  ال��داخ��ل:  م��ن  "حتدث 
اأن  جمهور"،  اأي  وحفز  واألهم 
جتعل  التي  االأ�سباب  اأكرث  اأحد 
االأ�سخا�ض يعانون من التحدث 
اأمام العامة، هو اأنهم ال يفهمون 
اجلماهري  ورغ��ب��ات  توجهات 

التي �ست�ستمع اإليهم.
ميكنك التدرب على خطابك 
م���رارا وت��ك��رارا ب��ه��دف اإت��ق��ان 
قولها،  وتوقيت  كلماتك  اإيقاع 
فق�ساء الوقت يف تعزيز مهارات 
واالإدراك  وال��وع��ي  اال�ستماع 
اأكرث  تقدمي خطاب  �سيمكنك من 

اإقناعا بالن�سبة لك وجلمهورك.

منظم  م��ن  ال��ط��ل��ب  ميكنك 
ب��الئ��ح��ة  مي�����دك  اأن  احل���ف���ل 
�سيكونون  ال��ذي��ن  االأ�سخا�ض 
لك  يت�سنى  حتى  ح��ا���س��ري��ن، 
انطالقا  جيد  ب�سكل  اال�ستعداد 

من فهمك لهذه اجلماهري.
ودية  عالقة  بناء  وميكنك 
مع جمهورك فور �سعودك فوق 
خطابك  �سيحت�سن  الذي  املنرب 
هويتهم  عن  �سوؤالهم  خالل  من 
يتطلعون  ال��ت��ي  االأم����ور  وع��ن 
وقتهم  تخ�سي�ض  ن��ظ��ري  ل��ه��ا 

لال�ستماع اإليك.
الإج��راء  التح�سري  يتطلب 
اأمام  اأو التحدث  عر�ض تقدميي 
حفظ  جمرد  من  اأك��رث  اجلمهور 

كلمات اخلطاب الذي �ستلقيه.
وعقلك  ج�سدك  اإح��م��اء  اإن 
اإىل  ق��ب��ل اخل�����روج  وروح�����ك 
النا�ض،  اأم��ام  والتكلم  امل�سرح 

ي��ع��د اأح����د اأ����س���رار االإع�����داد 
املنا�سب.

ب�سكل  اجل�سد  ولتح�سري 
تراختنبريغ  ت��و���س��ي  م��ث��ايل، 
تراوح  ملدة  املكان  يف  بامل�سي 
ب��ني دق��ي��ق��ت��ني وث����الث دق��ائ��ق 
لتح�سني عملية التنف�ض واإدخال 
ال��دم،  اإىل  االأك�سجني  من  مزيد 
اأك��رث  اجل�سد  يجعل  م��ا  وه��و 
ميكننا  �سيء  فاأ�سواأ  ا�سرخاء، 
الإلقاء  ال�سعود  هو  به  القيام 
خطاب ما ونحن ن�سعر بالتوتر.

اإج����راء مترين  ل���ذا مي��ك��ن 
ال�سهيق  عميق،  ب�سكل  التنف�ض 
الأربع ثوان والزفري الأربع ثوان 

اأخرى وتكرار ذلك مرة اأخرى.
وي���ج���در ب���ك ت���ك���رار ه��ذه 
مرات،  اأرب��ع  اأو  لثالث  ال��دورة 
معدل  باإبطاء  �سي�سمح  ما  وهو 
�سربات القلب ويدفعك لل�سعور 

بالهدوء.
طبيعي  ب�سكل  فالتنف�ض 
التوتر  م�����س��ت��وي��ات  م��ن  يقلل 
وي�ساعدك يف اأن تبدو هادئا فور 
اأمام  للتحدث  ما  منربا  اعتالئك 
العميق  التنف�ض  العامة.متارين 
التحدث  قبل  التوتر  من  تقلل 

اأمام العامة )بيك�سابي( 
عدم التحدث من القلب

حتدثك من القلب والتعبري 
كلمات  ب��وا���س��ط��ة  نف�سك  ع��ن 
خالل  م�سطنعة  وغري  حقيقية 
اأف�سل  تعد  خلطابك  اإل��ق��ائ��ك 

طريقة للقيام بذلك.
وب����اإم����ك����ان اخل���ط���اب���ات 
تثري  اأن  ال��ق��ل��ب  م��ن  ال��ن��اب��ع��ة 
وجتذبهم  احلا�سرين  اإعجاب 
ال  حلظات  وتخلق  عر�سك  اإىل 

تن�سى يف حياتك.
 التدرب على اإلقاء اخلطاب 

ب�سكل مبالغ فيه
املمار�سة  اأن  امل��وؤك��د  م��ن 
االإفراط  لكن  االإتقان،  اإىل  توؤدي 
يفقد  خطابك  على  ال��ت��درب  يف 
كلماتك لهيبها، وهو ما �سيجعلك 
خطابك  وي��ج��ع��ل  مم��ال  ت��ب��دو 
قم  ذلك،  حدوث  رتيبا.ولتجنب 
التي  الرئي�سة  النقاط  بكتابة 
خطابك  خ��الل  اإليها  �ستتطرق 
كتابة  جتنب  لكن  ورق��ة،  على 
�سيمنعك  فذلك  كامال،  خطابك 
مع  ك���اٍف  ب�سكل  التفاعل  م��ن 
قيامك  ي�سري  حني  جمهورك.يف 
فقط  الرئي�سة  االأف��ك��ار  بكتابة 
االأم��ور  جوهر  تعرف  اأن��ك  اإىل 
اأن  عن  ف�سال  قولها،  تريد  التي 
مزيد  اإ�سفاء  يف  �سي�سهم  ذل��ك 
ب�سكل  خطابك  على  املرونة  من 
الكلمات  لبع�ض  ن�سيانك  يجعل 

اأمرا ثانويا.
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 السبت  (٢٣) كانون الثاني  ٢١ ٢٠
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 AGƒàM’ á«bGôY äGƒ£N
øjÒéØàdG äÉ«YGóJ

 بغداد

 Iƒéa  ≈`̀ dEG  á«°SÉ«°ùdG  äÉHPÉéàdG  ÖÑ°ùH  á«æeCG  äGô`̀¨`̀K  ø`̀e  
 ÜÉgQE’G π∏°ùàH Ú«bGôY ≥ah âëª°S ÜÉÑ°SCG É¡∏c á«ØFÉ£dG äÉYGô°üdG

.º¡àª°UÉY Ö∏b ≈dEG GOó›
 ó©H  ,»ªXÉµdG  ≈Ø£°üe  áeƒµM  GOó`̀ ›  äÉ`̀eÉ`̀¡`̀J’G  äô°UÉM
 òæe ≈dhC’G Iôª∏d OGó¨H ¢ù«HGƒc GOÉYCG øjò∏dG ÚjQÉëàf’G øjÒéØàdG
 »ªXÉµdG  ∑ô–  ,∂HôŸG  »æeC’G  …óëàdG  ™bh  ≈∏Yh  ,äGƒæ°S  3  ƒëf
 IOÉ«≤d á©HÉàdG á«æeC’G π°UÉØŸG ‘ äGÒ«¨J AGôLEÉH ôeCGh ,QƒØdG ≈∏Y

.OGó¨H äÉ«∏ªY
 äGQÉÑîà°S’G  ¿hDƒ°ûd  á«∏NGódG  ôjRh  π«ch  AGQRƒdG  ¢ù«FQ  ∫ÉbCG
.∞«ZQ ƒHCG óªMCG ≥jôØdG ¬d ÉØ∏N ÚYh ,¬Ñ°üæe øe ΩGó°U ôeÉY ≥jôØdG
 áëaÉµeh  äGQÉÑîà°SG  ΩÉY  ôjóe  π°VÉa  óÑY  ËôµdG  óÑY  ∫ÉbCG  Éªc
 ¢ù«FQ  ÖFÉf  ∞«∏µJ  ”h  ,¬Ñ°üæe  øe  ,á«∏NGódG  IQGRƒ`̀H  ,ÜÉ`̀ gQE’G
 Qƒ≤°üdG  á«∏N  IQGOEG  ΩÉ¡Ã  …ô£°ûdG  ó«ªM  »æWƒdG  ø`̀eC’G  RÉ¡L
 ≈dEG …hGóªëŸG ¢ù«b ≥jôØdG OGó¨H äÉ«∏ªY óFÉb π≤fh .á«JGQÉÑîà°S’G

.Ö°üæŸG Gò¡H º«∏°S óªMCG AGƒ∏dG ∞∏µj ¿CG ≈∏Y ,´ÉaódG IQGRh
 ≥jôØdG  ájOÉ–’G  áWô°ûdG  óFÉb  É°†jCG  π«bCG  ,äGÒ«¨àdG  øª°Vh
 ,¬æe ’óH äOƒL ôcÉ°T óFGQ ≥jôØdG ÚYh ,¬Ñ°üæe øe •É£ÑdG ôØ©L
 AGƒ∏dG OGó¨H äÉ«∏ªY øeCGh äGQÉÑîà°S’G º°ùb ôjóe »ªXÉµdG ∫ÉbCG Éªc

.¬Ñ°üæe øe ,ó«› º°SÉH
 …QÉÑîà°S’G ó¡÷G âà°ûàH ìÉª°ùdG ΩóY ≈∏Y É°†jCG »ªXÉµdG Oó°T
 ød  äGÒ«¨àdG  ¿CG  ó`̀cCGh  ,á«æeC’G  iƒ≤dG  ‘  QGô≤dG  QOÉ°üe  Oó©J  hCG

.á«°SÉ«°ùdG •ƒ¨°†dÉH É¡Ø°Uh ÉŸ ™°†îJ
 …òØæe  óYÉ°S  øe  ∫É≤àYÉH  ácÎ°ûŸG  äÉ«∏ª©dG  IOÉ«b  äó¡©J  Éª«a
 ≈dEG ∫ƒ°UƒdG ≈∏Y πª©J É¡fEG âdÉbh ,OGó¨H ≈dEG ∫ƒ°UƒdG ‘ Úeƒé¡dG

.»æeC’G ¥ôÿG Gòg ÜÉÑ°SCG
 ,áæeBG º¡àª°UÉY ¿CÉH Ú«bGô©dG ,ácÎ°ûŸG äÉ«∏ª©dG IOÉ«b âfCÉªWh

.Ωƒég …C’ …ó°üàdG ≈∏Y IQOÉb øeC’G äGƒb ¿CGh
 øe ójõe øe Ú«bGô©dG ±hÉfl »¨∏J ’ äÉæ«ª£àdGh äGó¡©àdG øµd

.OÓÑdG ‘ á«°SÉ«°ùdG ≈°VƒØdG QGôªà°SG πX ‘ ,á«æeC’G äÉbÉØNE’G

 2500 AÉæH øjóJ á«Hô©dG á©eÉ÷G
IójóL á«fÉ£«à°SEG IóMh

 القاهرة 

 IóMh 2500 AÉæH π«FGô°SG ¿ÓYG , á«Hô©dG ∫hódG á©eÉL âfGO 
.á«fÉ£«à°SE’G ™jQÉ°ûŸG √òg áaÉµd É¡°†aQ äócCGh ,IójóL á«fÉ£«à°SEG

 á«Hô©dG  »°VGQC’Gh  Ú£°ù∏a  ¿hDƒ°ûd  óYÉ°ùŸG  ΩÉ©dG  ÚeC’G  ÉYOh
 ,Ωƒ«dG íjô°üJ ‘ »∏Y ƒHCG  ó«©°S QƒàcódG á«Hô©dG á©eÉ÷ÉH á∏àëŸG
 ¿É£«à°SE’G ¿ÉWô°ùd º°SÉM óM ™°Vƒd øeC’G ¢ù∏›h ‹hódG ™ªàéŸG
 øª°†jh  ájÉª◊G  ô`̀aƒ`̀jh  á«Yô°ûdG  ≥Ñ£j  ΩRÉ``M  ‹hO  ∑ôëàHh
 »°†Øj  »∏ªY  QÉ°ùÃ  »∏«FGô°SE’G  ∫ÓàME’G  äÉ£∏°ùd  á«dhódG  ádAÉ°ùŸG
 á°SQÉ‡  øe  »æ«£°ù∏ØdG  Ö©°ûdG  Úµ“h  ∫ÓàME’G  AÉ¡fEGh  ∂«µØJ  ≈dEG
 É¡àª°UÉYh 1967 OhóM ≈∏Y á∏≤à°ùŸG ¬àdhO ‘ Ò°üŸG ôjô≤àH á≤M
 IOGQE’  Gó«°ùŒh  á«dhódG  á«Yô°ûdG  äGQGô≤d  É≤ÑW  ,á«bô°ûdG  ¢Só≤dG
 ΩÓ°ùdGh QGô≤à°S’Gh øe’G ≥«≤– ‘ ¬«dG ™∏£àj Éeh ,‹hódG ™ªàéŸG
 »∏«FGô°SE’G ∫ÓàME’G äÉ£∏°S ¿EG ,»∏Y ƒHCG ócCGh .á≤£æŸG ‘ QÉgOR’Gh
 √òg  ¿CG  ≈dG  GÒ°ûe  ,á«dhódG  ∞bGƒŸG  √ò¡H  §FÉ◊G  ¢VôY  Üô°†J
 ™°†jh ∫ÓàM’G ´Oôj º°SÉM ‹hO ∞bƒe IQƒ∏H ÖLƒà°ùJ äÉcÉ¡àf’G
 äÉæWƒà°ùŸG  ádGREG  ó«cCÉJh  á«fÉ£«à°S’G  ™jQÉ°ûŸG  ∞bƒd  ÉjQƒa  GóM
 ¬JGQGôb  ™«ªLh 2334 ºbQ øe’G ¢ù∏› QGôb  ™°Vhh ájQÉª©à°S’G

.ò«ØæàdG ™°Vƒe á∏°üdG äGP

 π«°UÉØJ ..¿ójÉH ≈dEG ÖeGôJ øe
zájô°ùdG ádÉ°SôdG{ ¿CÉ°ûH IójóL

 واشنطن

 ódÉfhO  ≥HÉ°ùdG  »cÒeC’G  ¢ù«FôdG  …óYÉ°ùe  QÉÑc  ó`̀MCG  ∞°ûc  
 ÖîàæŸG ¢ù«Fô∏d É¡côJ »àdG ádÉ°SôdÉH ≥∏©àJ ,IójóL π«°UÉØJ ,ÖeGôJ
 ,¢†«HC’G â«ÑdG ¬JQOÉ¨e πÑb ¿ójÉÑd ádÉ°SQ ÖeGôJ ∑ôJh .¿ójÉH ƒL
 ≈∏Y zÖeGÎd ÉeGÎMG{ É¡fƒª°†e øY ìÉ°üaE’G  ÒNC’G  ¢†aQ å«M
 ájOh  ádÉ°SQ  Öàc  ¢ù«FôdG{  :Ú«Øë°ü∏d  ¿ójÉH  ∫É`̀bh  .¬Ø°Uh  qóM
 º∏µJCG  ≈àM  É¡fƒª°†e  øY  í°üaCG  ø∏a  ,á°UÉN  É¡fƒµd  Gô¶fh  ,ájÉ¨∏d
 …óYÉ°ùe QÉÑc óMCG  øY á«cÒeC’G z¿EG  ¿EG  »°S{ áµÑ°T â∏≤fh .z¬©e
 πLCG øe{ É¡fCÉHh ,z»°üî°T{ ¿ƒª°†e äGP ádÉ°SôdG ¿EG ,¬dƒb ÖeGôJ

.zIójó÷G IQGOE’Gh OÓÑdG ìÉ‚
 ≈∏Y  âfÉc  ,¿ójÉÑd  ÖeGôJ  É¡Ñàc  »àdG  ádÉ°SôdG  ¿CG  Qó°üŸG  ôcPh

.áàFÉØdG AÉKÓãdG á∏«d ¬àj’h á«¡àæŸG ¢ù«FôdG äÉjƒdhCG áªFÉb ¢SCGQ
 Ëó≤J  ,»cÉ°ùH  ÚL  ,¢†«HC’G  â«ÑdG  º°SÉH  áKóëàŸG  â°†aQh
 Ú«Øë°ü∏d  âdÉbh  ,¿ójÉÑd  ÖeGôJ  É¡côJ  »àdG  ádÉ°SôdG  ∫ƒM π«°UÉØJ

.zájOh IÈf äGPh ,¿ójÉH ÉfÈNCG Éªc á°UÉN ádÉ°SQ{ É¡fEG
 ‘  √Rƒ`̀a  ó©H  ,¿ójÉH  »WGô≤ÁódG  ¬°ùaÉæe  ,ÖeGôJ  Åæ¡j  ⁄h
 äÉj’ƒdG ‘ IOÉ©dG äôL Éªc ,»°VÉŸG Èªaƒf ‘ á«°SÉFôdG äÉHÉîàf’G

.IóëàŸG
 É¡Lh hCG ∞JÉ¡dG ≈∏Y AGƒ°S ,Ú∏LôdG ÚH π°UGƒJ …CG çóëj ⁄h
 ¢ù«FôdG  ¿ƒµj  ≈àM  ∂dP  Ö∏£àJ  á«dÉ≤àf’G  á∏MôŸG  ¿CG  ºZQ  ,¬Lƒd

.á£∏°ùdG ‹ƒJ óæY OÓÑdG ¿hDƒ°ûH á∏eÉc ájGQO ≈∏Y ÖîàæŸG
 ó«dG  §îH πFÉ°SQ ∑ôJ ≈∏Y Ú«cÒeC’G  AÉ°SDhôdG  ¢UôM ,Oƒ≤©dh
 ¿É¨jQ ódÉfhQ √CGóH ó«∏≤àdG Gòg ¿CG Éª∏Y ,º¡FÉØ∏ÿ …hÉ°†«ÑdG ÖàµŸG ‘
 ,ÜC’G  ¢TƒH  êQƒL  ,≥HÉ°ùdG  ¬ÑFÉfh  ,¬Ø∏ÿ  ºq∏°S  ÉeóæY  ,1989  ΩÉY

.z»JGƒ∏°U ‘ ¿ƒµà°S .≥«aƒàdG πc ∂d ≈æ“CG{ :É¡«a Öàc ádÉ°SQ
 Ωƒj  ÉeÉHhCG  ∑GQÉ`̀H  øe  ºq∏°ùJ  ób  ÖeGôJ  ≥HÉ°ùdG  ¢ù«FôdG  ¿É`̀ch
 É¡fCÉH É¡Ø°Uh ádÉ°SQ ,2017 ΩÉY ‘ IóëàŸG äÉj’ƒ∏d É°ù«FQ ¬Ñ«°üæJ
 É¡JAGôb  ó©H  ÉeÉHhCÉH  ∫É°üJ’ÉH  ¬à©aO  áLQód  ,ájÉ¨∏d  IôKDƒe  âfÉc
 IôFÉ£dG  Ïe  ≈∏Y  ¿Éc  ¬fƒc  OôdG  ™«£à°ùj  ⁄  ÒNC’G  øµd  ,Iô°TÉÑe

.É«fQƒØ«dÉc ‘ õ¨æjÈ°S ⁄ÉH ≈dEG É¡àbh á¡éàe âfÉc »àdG á«°SÉFôdG

 ¢ûØJ CGƒ°SCG ó©H ∑ôëàJ Ú°üdG
Qƒ¡°T 10 òæe ÉfhQƒµd

 بكين

 ‘ ÉfhQƒc ¢ShÒØd ¥É£ædG á©°SGh äÉ°Uƒëa AGôLEG ÚµH äCGóH 
 áaÉc ‘ á«Ñ£dG º≤WC’G …É¡¨æ°T ¢üëØJ Éª«a ,á©ª÷G ,≥WÉæŸG ¢†©H
 òæe 19-ó«aƒc ¢VôŸ ¢ûØJ CGƒ°SCG  Ú°üdG ¬LGƒJ å«M ,äÉ«Ø°ûà°ùŸG

.QGPBG ¢SQÉe
 äÉHÉ°UE’G  OóY  ‘  ÉØ«ØW  É©LGôJ  Ú°ü∏d  »°ù«FôdG  ÈdG  πé°Sh
 ™e áfQÉ≤e ä’ÉM 103 ó°UQ å«M á©ª÷G Ωƒ«dG 19-ó«aƒµH á«eƒ«dG

.¢ùeCG 144
.á«∏fi ä’ÉM Iójó÷G äÉHÉ°UE’G øe 94 âfÉch

 ¢VôŸ  á«YÉªL  äÉ°Uƒëa  ÚµH  áª°UÉ©dG  ≥WÉæe  ¢†©H  äCGó`̀Hh
 ióe  ≈∏Y  IójóL  áHÉ°UEG  ä’É`̀ M  π«é°ùJ  ÜÉ`̀≤`̀YCG  ‘  19-ó«aƒc
 ‘  á«Ñ£dG  º≤WC’G  áaÉc  ¢üëa  …É¡¨æ°T  äCGóHh  .áÑbÉ©àe  ΩÉjCG  áKÓK

.¢VôŸÉH Ú∏eÉ©dG øe ÚæKG áHÉ°UEG ó©H ¢ù«ªÿG ¢ùeCG äÉ«Ø°ûà°ùŸG
 äÉHÉ°UE’G áaÉc ¿EG ,RÎjhQ ¬à∏Øf ,¿É«H ‘ ¿ƒ«∏fi ¿ƒdhDƒ°ùe ∫Ébh
 áª°UÉY ÚHQÉg ‘ ÉÑjô≤J ¢VGôYCG É¡«∏Y ô¡¶J ⁄ »àdG ä’É◊Gh á«∏ëŸG
 áYƒª› ¬µ∏“ á©æ°üŸG Ωƒë∏d ™æ°üÃ á£ÑJôe âfÉc ≠fÉ«é¨fƒ∏«g
.á«∏fi á«ªæJ á≤£æeh á«YGQõdG äÉYÉæ°ü∏d ájófÓjÉàdG Ühô¨«H .»°S

 ™æ°üe  ‘  ¢VôŸÉH  áHÉ°UEG  IQDƒ`̀H  ∫hCG  »g  √òg  ¿CG  ó≤à©ŸG  øeh
 »°ûØJ ≥WÉæe øe ó©J ™fÉ°üŸG √òg ¿CG øe ºZôdG ≈∏Y ,Ú°üdÉH Ωƒë∏d

.⁄É©dG AÉëfCG á«≤H ‘ ¢ShÒØdG
 ¿óe  ‘  ΩÉ©dG  ∫õ©dG  äGAGô`̀LEG  ¢†©Ñd  ÚjÓŸG  äGô°ûY  ™°†îjh
 ÒZ  ihóY  ä’É◊  ™jô°S  QÉ°ûàfG  øe  ±hÉfl  §°Sh  Ú°üdG  ∫Éª°T
 ™«HÉ°SCG  ó©H  π–  »àdG  Iójó÷G  ájôª≤dG  áæ°ùdG  á∏£Y  ∫ÓN  á∏é°ùe

.á∏«∏b
 »°ù«FôdG ÈdG ‘ 19-ó«aƒc ¢VôÃ IócDƒŸG äÉHÉ°UE’G ‹ÉªLEG ≠∏Hh
 óæY  Ò«¨J  ¿hO  äÉ«aƒdG  ‹ÉªLEG  πX  Éªæ«H  ,ä’ÉM  88804  »æ«°üdG

.4635

 äÉª«fl πNGO IÉah 150 :GhôfhC’G
¿ÉæÑd ‘ Ú«æ«£°ù∏ØdG ÚÄLÓdG

 بيروت 

 ,(GhôfhC’G) Ú«æ«£°ù∏ØdG  ÚÄLÓdG  π«¨°ûJh çƒZ ádÉch âæ∏YCG  
 äÉª«îÃ  äÉHÉ°UEÓd  »ªcGÎdG  Oó©dG  ≠∏H  »°VÉŸG  •ÉÑ°T  òæeh  ¬fCG

. áHÉ°UG 4313 h IÉah 150 ¿ÉæÑd ‘ Ú«æ«£°ù∏ØdG ÚÄLÓdG
 ¿CG  ,Gôª°ùdG  ióg  ¿ÉæÑd  ‘  zGhô``̀ fhC’G{  º°SÉH  áKóëàŸG  âdÉbh
 É°Uƒ°üN  á qaÉc  IóëàŸG  ºeC’G  äÉª¶æe  ™e  ≥«°ùæàdÉH  Ωƒ≤J  ádÉcƒdG
 áë°üdG  IQGRh  ≈dG  áaÉ°VG  ,∞°ù«fƒ«dGh  áq«ŸÉ©dG  áë q°üdG  áª¶æe

.äÉMÉ≤∏dG øe äÉª«îŸG áLÉM ÚeCÉàd ,áq«fÉæÑ∏dG
 á©aódG  ¿C’  äÉjƒdhC’G  Ö°ùëH  ¿ƒµ«°S  ìÉ≤∏dG  ¿G  ≈dG  äQÉ°TGh  
 »àdG ÒjÉ©ŸG óªà©æ°Sh ,á qaÉc Ú«fÉæÑ∏dG »£¨J ød π°üà°S »àdG ≈dhC’G
 ,Ú«fÉæÑ∏dG Éªc Ú«æ«£°ù∏Ø∏d áÑ°ùædÉH áq«ŸÉ©dG áë q°üdG áª¶æe É¡JOóM
 âæ«Hh .É¡©e ≥«°ùæàdÉHh á«fÉæÑ∏dG áë°üdG IQGRh ÈY í«≤∏àdG ºà«°Sh
 äÉ«ªc ∫ƒ°Uhh ìÉ≤∏d  ≈dhC’G  á©aódG  øe AÉ¡àf’G  ó©Hh ¬fÉH  Gôª°ùdG

.kÉ«éjQóJ Ú«æ«£°ù∏ØdG ÚÄLÓdG ™«ªL í«≤∏J ºà«°S ¿ÉæÑd ≈dEG iôNCG

 AÉæÑH π«FGô°SG »°†e :É«fÉ£jôH  

ÚàdhódG πM á«∏HÉb Oó¡j äÉæWƒà°ùŸG
   لندن 

 QGôb ¿CG ,ÜGQ ∂«æ«ehO ,ÊÉ£jÈdG á«ªæàdGh á«LQÉÿG ôjRh ∫Éb 
 äÉ©ØL ‘ ójó÷G ÊÉ£«à°S’G AÉæÑdG ‘ »°†ŸG á«∏«FGô°SE’G áeƒµ◊G
 Oó¡jh ,º◊ â«H øY á«bô°ûdG ¢Só≤dG ‘ Ú«æ«£°ù∏ØdG π°üØj ¢SƒJÉªg

.ÚàdhódG πM á«∏HÉb
 ¿G  ,  ÎjƒJ  ≈∏Y  »ª°SôdG  ¬HÉ°ùM  ≈∏Y  ¬d  Iójô¨J  ‘  ÜGQ  ócGh
 ÊÉ£«à°S’G ™°SƒàdG AÉ¡fEG ≈∏Y kGQGôµJh kGQGôe π«FGô°SEG å– É«fÉ£jôH

.á«Hô¨dG áØ°†dG ‘ ÊƒfÉ≤dG ÒZ

 IójóL ádƒL ∞«°†à°ùj Üô¨ŸG 
»Ñ«∏dG QGƒ◊G øe

 الرباط

 ∂`̀dPh  ,»Ñ«∏dG  QGƒ``̀◊G  ø`̀e  Ió`̀jó`̀L  ádƒL  Üô`̀¨`̀ŸG  ∞«°†à°ùj
 ‘ ,ÜGƒædG  ¢ù∏›h ádhó∏d  ≈∏YC’G  ¢ù∏éŸG  ¿ÓãÁ øjóah ácQÉ°ûÃ

.•ÉHôdG áª°UÉ©dG »HƒæL á≤«fRƒH áæjóe
 ∫ƒM äGQhÉ°ûŸG z13+13 áæ÷{ AÉ°†YCG π°UGƒj ¿CG Qô≤ŸG øeh
 .äGÒî°üdG ¥ÉØJG øe 15 IOÉŸG ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸG ájOÉ«°ùdG Ö°UÉæŸG
 ó≤Y ≈∏Y ô¡°T øe ÌcCG ó©H »Ñ«∏dG QGƒ◊G øe Iójó÷G ádƒ÷G »JCÉJh
 π«µ°ûJ ≈∏Y ¥ÉØJ’ÉH ≈¡àfG ,á«Hô¨ŸG áéæW áæjóÃ »≤«°ùæJ ´ÉªàLG
 ,ájOÉ«°ùdG Ö°UÉæŸG ™jRƒJh äÉ«dB’G ∫Éªµà°S’ Iô¨°üe πªY áYƒª›
 á«Ø«c ‘ ô¶ædGh ,á≤«fRƒÑH »Ñ«∏dG QGƒ◊G äÉ°ù∏L ‘ ÉgQGôbEG ” »àdG

.á«°VÉŸG IÎØdG ∫ÓN ¿É°ù∏éŸG É¡«dEG π q°UƒJ »àdG äÉªgÉØàdG ò«ØæJ
 É«fÉŸCGh  IóëàŸG  áµ∏ªŸGh  É°ùfôah  IóëàŸG  äÉj’ƒdG  âÑMQh
 á£∏°S  QÉ«àNG  í«àJ  ¿CG  ¢VÎØoj  á«dBG  AÉ°ûfEÉH  ,¢ù«ªÿG  ,É«dÉ£jEGh

.É«Ñ«d ‘ áàbƒe á«dÉ≤àfG ájò«ØæJ
 ÖMôJ{  :  á«°ùfôØdG  á«LQÉÿG  IQGRh  øY  QOÉ°U  ¿É«H  ‘  AÉLh
 IóëàŸG áµ∏ªŸGh É«dÉ£jEGh IóëàŸG äÉj’ƒdGh É«fÉŸCGh É°ùfôa äÉeƒµM
 á£∏°S QÉ«àNG á«dBG  ídÉ°üd »Ñ«∏dG »°SÉ«°ùdG QGƒ◊G ióàæe âjƒ°üàH
 ‘  É«Ñ«d  ‘  á«æWh  äÉHÉîàfG  º«¶æàH  íª°ùà°S  IójóL  áàbDƒe  ájò«ØæJ
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 IóMh ƒëf IÒÑc Iƒ£N πµ°ûj  âjƒ°üàdG  Gòg{ ¿É«ÑdG  ±É°VCGh
 …òdG  »Ñ«∏dG  Ö©°ûdG  ÖdÉ£Ÿ  ió°U  (πµ°ûj)  ióàæŸG  QGôb  ¿EG  .OÓÑdG

.z™°Vƒ∏d Ò«¨J ≈dEG ¬«a ¢ùÑd ’ πµ°ûH ƒYój

 عمان 

 ƒ«fƒ£fCG  Ió`̀ë`̀à`̀ŸG  º`̀eCÓ`̀d  ΩÉ`̀©`̀dG  Ú```eC’G  ø`̀∏`̀YCG  
 õq«M ájhƒædG áë∏°SC’G ô¶M IógÉ©e ∫ƒNO ,¢ûjÒJƒZ
 ±GôWC’G  IOó©àe  IógÉ©e  ∫hCG  »gh  ,á©ª÷G  PÉØædG

.øjó≤Y øe ÌcCG òæe ΩÈoJ …hƒædG ìÓ°ùdG ´õæd
 õq«M  ájhƒædG  áë∏°SC’G  ô¶M  IógÉ©e  π`̀Nó`̀Jh
 ±GôWC’G ∫hódG øe ádhO 50 ≈dEG â∏°Uh ¿CG ó©H ò«ØæàdG

.É¡«∏Y ≥jó°üà∏d áHƒ∏£ŸG
 ºeC’G  QÉÑNCG  õcôe  É¡∏≤f  áÑ°SÉæŸG  √ò¡H  ádÉ°SQ  ‘h

 πã“  IógÉ©ŸG  ¿EG  ,¢ûjÒJƒZ  ƒ«fƒ£fCG  ∫Éb  ,IóëàŸG
 ájhƒædG áë∏°SC’G øe m∫ÉN ⁄ÉY áÄ«¡J ƒëf áª¡e Iƒ£N
 ±GôWC’G IOó©àe è¡oædÉH òNC’G ó«jCÉJ ≈∏Y Éjƒb Ó«dOh

.…hƒædG ìÓ°ùdG ´õf AGREG
 πµ°ûJ ájhƒædG  áë∏°SC’G  ¿CG  ≈∏Y ¢ûjÒJƒZ Oó°Th
 äGAGôLEG  PÉîJG  ≈dEG  ⁄É©dG  êÉàëjh  IójGõàe  GQÉ£NCG
 ájô°ûÑdG  ÖbGƒ©dG  AÉ`̀≤`̀JGh  É¡àdGREG  ¿Éª°†d  á∏LÉY

.É¡d ΩGóîà°SG …CG øY áªLÉædG á«KQÉµdG á«Ä«ÑdGh
 äÉjƒdhCG ≈dhCG ájhƒædG áë∏°SC’G ádGREG π¶J{ :∫Ébh

 ™«ªL ƒYOCGh .ìÓ°ùdG ´õæH ≥∏©àj Éª«a IóëàŸG ºeC’G
 õjõ©J  ‘  ìƒª£dG  Gòg  ≥«≤ëàd  É©e  πª©dG  ≈dEG  ∫hódG
 øY  Üô``YCGh  ,zá«YÉª÷G  áeÓ°ùdGh  ∑Î°ûŸG  ø`̀ eC’G
 ,IógÉ©ŸG  ÖLƒÃ  Ióæ°ùŸG  ΩÉ¡ŸÉH  ´Ó£°VÓd  ¬©∏£J
 ∫hó∏d ∫hC’G ´ÉªàLÓd ájÒ°†ëàdG ∫ÉªYC’G ∂dP ‘ ÉÃ

.±GôWC’G
 ≈∏Y  âbó°U  »àdG  ∫hódG  ≈∏Y  ΩÉ©dG  ÚeC’G  ≈æKCGh
 ™ªàéª∏d ∫É q©ØdG QhódÉH ÖMQCG{ :∫ƒ≤j ™HÉJh IógÉ©ŸG
 IógÉ©ŸG  ∫ƒNO  ‘h  äÉ°VhÉØŸÉH  Éeób  ™aódG  ‘  ÊóŸG

.zPÉØædG õq«M
 ÜQÉéàdGh  äGÒéØàdG  øe  ÚLÉædG  ¿CG  ≈dEG  QÉ°TCGh
 -  ájhÉ°SCÉe  äGOÉ¡°T  øe  √ƒeqób  ÉÃ  -GƒfÉc  ájhƒædG
 ∫ƒNO  πãÁ{  :∫Ébh  ,IógÉ©ª∏d  IõØfi  ájƒæ©e  Iƒb
 øe ΩGhódG ≈∏Y √ƒdòH ÉÃ IOÉ°TEG  PÉØædG õq«M IógÉ©ŸG

.zÉ¡«dEG IƒYó∏d ´É°ùe
 ¬fCG  ≈∏Y  ájhƒædG  áë∏°SC’G  ô¶M  IógÉ©e  ¢üæJ
 GóHCG  Ωƒ≤J  ’CG{  É¡«∏Y  âbOÉ°U  »àdG  ∫hódG  ≈∏Y  Öéj
 hCG  QÉÑàNG  hCG  ôjƒ£àH  ±hô¶dG  øe  ±ô`̀X  …CG  â–

 áë∏°SCG øjõîJ hCG ∑ÓàeG hCG IRÉ«M hCG ™«æ°üJ hCG êÉàfEG
.ziôNCG IôéØàe ájhƒf Iõ¡LCG hCG ájhƒf

 ô“Dƒe ‘ ,2017 Rƒ“ 7 ‘ IógÉ©ŸG äóªoàYG óbh
 ∂°U  ∫hCG  âfÉch  ,∑Qƒjƒ«f  ‘  IóëàŸG  º`̀eC’G  ¬Jó≤Y
 òæe …hƒædG ìÓ°ùdG ´õæd ÉfƒfÉb Éeõ∏e ±GôWC’G Oó©àe

.øjó≤Y
 á«°ù«FôdG  ájhƒædG  iƒ≤dG  ™bƒJ  ⁄  ,¿B’G  ≈àMh
 É«°ShQh  IóëàŸG  áµ∏ªŸGh  IóëàŸG  äÉj’ƒdG  :»`̀gh

.á«bÉØJ’G ≈∏Y É°ùfôah Ú°üdGh

PÉØædG õq«M ájhƒædG áë∏°SC’G ô¶M IógÉ©e ∫ƒNO ø∏©j ¢ûjÒJƒZ
عربي ودولي

عمان 

 Gò``̀g  »```°```VGÎ```aG  çó````̀M ‘ â``≤``∏``£``fG
 ádÉªY  ≈∏Y  AÉ°†≤∏d  á«dhódG  áæ°ùdGz,´ƒÑ°SC’G
 »àdG äGAGôLE’G PÉîJG ≈∏Y ™«é°ûà∏d z∫ÉØWC’G

.∫ÉØWC’G ádÉªY AÉ¡fEG ≈∏Y IóYÉ°ùŸG É¡fCÉ°T øe
 ™aôd  äÉ«dÉ©a  I qóY  áæ°ùdG  √òg  π∏îàà°Sh
 ,∫ÉØWC’G  ádÉªY  á«°†b  ¿CÉ°ûH  »YƒdG  iƒà°ùe
 Ωƒ«dG IóëàŸG ºeC’G QÉÑNCG õcôe OQhCG Ée ≥ah

. á©ª÷G
 …ÉZ ,á«dhódG πª©dG áª¶æe ôjóe Ö°ùëHh
 ádÉªY AÉ¡fE’ πª©dÉH π©ØdÉH ⁄É©dG ó¡©J ,QójGQ
 ¿ƒµj  ¿CG  Öéjh  ,2025  ΩÉY  ∫ƒ∏ëH  ∫ÉØWC’G
 Gòg ò«ØæJ É¡«a ºàj »àdG á¶ë∏dG ƒg ΩÉ©dG Gòg

.ΩGõàd’G
 ¥ô°ùJ ∫ÉØWC’G ádÉªY ¿CG ≈∏Y QójGQ Oó°Th
 √ò¡a  Gò`̀dh  ,IÒ≤a  ô°SC’G  »≤Ñ oJh  º¡∏Ñ≤à°ùe
 πLCG øe ¢Vƒ¡æ∏d äÉeƒµë∏d á°Uôa qó© oJ áæ°ùdG
 øe  øeÉãdG  ±ó¡dG  øe  á©HÉ°ùdG  ájÉ¨dG  ≥«≤–
 ≈∏Y  ¢üæj  …òdG)  áeGóà°ùŸG  á«ªæàdG  ±Gó`gCG
 πª©dG ≈∏Y AÉ°†≤∏d ádÉ q©ah ájQƒa ÒHGóJ PÉîJG
 QÉŒ’Gh áãjó◊G ájOƒÑ©dG AÉ¡fEGh …QÉÑLE’G

 ádÉªY  ∫Éµ°TCG  CGƒ`̀°`̀SCG  ≈∏Y  AÉ°†≤dGh  ô°ûÑdÉH
.(∫ÉØWC’G

 ÒjÉ©ŸG  Ö°ùM  ∫É`̀Ø`̀WC’G  ádÉªY  ±qô`̀©`̀ oJh
 hCG  ôWÉîŸÉH  ±ƒ`̀Ø`̀fi  πªY  É`̀¡`̀fCÉ`̀H  á`̀«`̀dhó`̀dG
 ∫É`̀Ø`̀WCG  ¬`̀ jODƒ`̀ j  hCG  á∏jƒW  äÉ`̀YÉ`̀°`̀S  Ö∏£àj
 É«∏≤Y º¡H  ∫ÉØWC’G  ádÉªY qô°†Jh .ø°ùdG  QÉ¨°U
 …ƒ£æJ  óbh  .É«bÓNCGh  É«YÉªàLGh  Éjó°ùLh
 º¡JÓFÉY  øY  º¡dÉ°üØfGh  ºgOÉÑ©à°SG  ≈∏Y

.¢VGôeCGh ôWÉîŸ º¡°Vqô©Jh
 …ÉZ ,á«dhódG πª©dG áª¶æe ôjóe Ö°ùëHh
 38 áÑ°ùæH â°†ØîfG ∫ÉØWC’G ádÉªY ¿EÉa ,QójGQ
 ¿B’G  ≈àM  π¶j  øµdh  ,2000  ΩÉY  òæe  áÄŸÉH
 .∫ÉØWC’G ádÉªY ‘ ÚWôîæe πØW ¿ƒ«∏e 152
 ¿ƒeƒ≤j  (¿ƒ«∏e  72^5)  A’Dƒg  ∞°üf  ÉÑjô≤J
 hCG º¡àeÓ°S hCG º¡àë°U ¢Vqô©J IÒ£N ∫ÉªYCÉH

.ô£î∏d ºg qƒ‰
 áª¶æŸ ájò«ØæàdG IôjóŸG âdÉb ,É¡ÑfÉL øe
 Éà«jÔg  ,(∞°ù«fƒ«dG)  ádƒØ£∏d  IóëàŸG  ºeC’G
 ºbÉØJ  ≈`̀dEG  ä qOCG  19-ó«aƒ`c  áëFÉL  ¿EG  ,Qƒ`̀a
 ,áëFÉ÷G  πÑb  ≈àëa  .∫ÉØWC’G  ádÉªY  ádCÉ°ùe
 QƒLC’Gh ójGõàŸG  ô≤ØdG  ™e πeÉ©àj  ⁄É©dG  ¿Éc
 á«YÉªàL’G  ájÉª◊G  ´qó`̀°`̀ü`̀Jh  á°†ØîæŸG

 ™e áØ«©°V ÚfGƒb ÈY óq«÷G º«∏©àdG  ¢ü≤fh
 ¿Gó∏ÑdG øe ójó©dG ‘ ÜÉ≤©dG øe äÓaE’G áaÉ≤K

.⁄É©dG ∫ƒM
 äÉYÉ°ùd ºLÎoJ ¿B’G áëFÉ÷G ¿CG âaÉ°VCGh
 ¥Ó`̀ZEG  ójõj  Éªc  CGƒ`̀°`̀SCG  ±hô`̀ Xh  ∫ƒ`̀ WCG  πªY
 IGhÉ°ùŸG  ΩóYh  ,GAƒ°S  ™°VƒdG  øe  ¢SQGóŸG
 ÌcCG  äÉ«àØdG  π©éj  Ú°ùæ÷G  ÚH  Iôªà°ùŸG

.ÉØ©°V
 øe ÉæLhôN ™e{ :á«‡C’G ádhDƒ°ùŸG âdÉbh
 ºYO  É¡æµÁ  iƒbCG  áª¶fCÉH  êôîæ∏a  ,áëFÉ÷G
 …òdG  πÑ≤à°ùª∏d  º«∏©àdGh ¿ÉeC’G  ‘ πØ£dG  ≥M
 ™e É¡∏eÉ©J AÉæKCG  äÓFÉ©dG ºYóf ¿CGh ,√QÉàîj

.z19-ó«aƒc áëFÉ÷ ájOÉ°üàb’G äÉ«YGóàdG
 ádÉªY ≈∏Y AÉ°†≤∏d á«dhódG áæ°ùdG{ ó¡“h
 ádÉªY ∫ƒM ¢ùeÉÿG »ŸÉ©dG ô“Dƒª∏d z∫ÉØWC’G
 ΩÉY  É«≤jôaCG  ÜƒæL  ‘  ó≤©o«°S  …òdG  ∫ÉØWC’G
 áë∏°üŸG  ÜÉë°UCG  ∫OÉÑà«°S  å«M  ,2022
 á«aÉ°VEG  äÉeGõàdÉH  ¿hó¡©à«°Sh  ,äGÈ`̀ ÿG
 ™«ªéH  ∫É`̀ Ø`̀WC’G  ádÉªY  ≈∏Y  AÉ°†≤dG  √É`̀Œ
 ≈∏Y  AÉ°†≤dGh  ,2025  ΩÉ`̀Y  ∫ƒ∏ëH  É¡dÉµ°TCG
 ájOƒÑ©dGh  ô°ûÑdÉH  QÉŒ’Gh  …QÉÑLE’G  πª©dG

.2030 ΩÉY ∫ƒ∏ëH áãjó◊G

 AÉ°†≤∏d á«dhódG áæ°ùdG ¥Ó£fG
∫ÉØWC’G ádÉªY ≈∏Y

موسكو

 zÖMôj{  ¬`̀ fCG  ,á©ª÷G  ,Ú∏eôµdG  ø`̀∏`̀YCG
 ójóªàdG  ¿ójÉH  ƒL  »cÒeC’G  ¢ù«FôdG  ìGÎbÉH
 áë∏°SC’G  øe  ó`̀◊G  IógÉ©Ÿ  äGƒæ°S  ¢ùªÿ
 äÉj’ƒdG  ÚH  (äQÉà°S  ƒ«f)  á«é«JGÎ°S’G

.ôjGÈa ™∏£e »¡àæJ »àdG ,É«°ShQh IóëàŸG
 º°SÉH  çóëàŸG  ±ƒµ°ù«H  …Î``ÁO  ∫É``bh

 ’{ Ú«Øë°ü∏d øJƒH ÒÁOÓa »°ShôdG ¢ù«FôdG
 ójóªàd á«°SÉ«°ùdG IOGQE’ÉH ÖMôf ¿CG ’EG Éæ©°ùj
 ¿ƒµ«°S A»°T πc{ ¿CG ≈dEG GÒ°ûe ,zá≤«KƒdG √òg

.zìGÎb’G Gòg π«°UÉØàH É£ÑJôe
 »cÒeC’G  ¢ù«FôdG  ™`̀ qbh  ,2010  ΩÉ`̀Y  ‘h
 ∑GòfBG  »°ShôdG ¢ù«FôdGh ,ÉeÉHhCG ∑GQÉH ≥HÉ°ùdG
 zäQÉà°S{  IógÉ©e  ≈∏Y  ,∞jó«aó«e  …Î«eO
 ≈°übCG óëH ádhO πc IógÉ©ŸG ó«≤Jh .Iójó÷G

 700h  ,IQƒ°ûæe  ájhƒf  á«HôM  ¢`̀SCGQ  1500
 äÉ«∏ªY  øª°†àJh  .πHÉæb  á`̀aPÉ`̀bh  ñhQÉ`̀°`̀U
 ¢üæJ  Éªc  .ΩGõàd’G  øe  ≥≤ëà∏d  á∏eÉ°T  ¢û«àØJ

.iôNCG äGƒæ°S ¢ùªÿ Égójó“ á«fÉµeEG ≈∏Y
 É«°ShQ  ÚH  äÉKOÉëŸG  øe  ô¡°TCG  âfÉch
 ¬àj’h  á«¡àæŸG  »`̀cÒ`̀eC’G  ¢ù«FôdG  IQGOEGh
 IógÉ©ª`d  πªàfi  ójó“  ¿CÉ°ûH  ,ÖeGôJ  ódÉfhO

.Éª¡JÉaÓN πM ‘ â∏°ûa ,Iójó÷G zäQÉà°S{

 Ú∏eôµdG ..»LQÉN z¥ÉØJG{ ∫hCG
¿ójÉH ìGÎbÉH ÖMôj

واشنطن

 ƒL  ÖîàæŸG  »`̀cÒ`̀eC’G  ¢ù«FôdG  qÒ¨j  ⁄
 ,…hÉ°†«ÑdG ÖàµŸG ‘ OƒLƒŸG çÉKC’G øe ¿ójÉH
 ≥HÉ°ùdG ¢ù«Fô∏d ™Lôj óMGh QR AÉØàNG AÉæãà°SÉH

.ÖeGôJ ódÉfhO
 ÖeGôJ  ‹ƒJ  ó©H  á«Øë°U  ôjQÉ≤J  äQÉ°TCGh
 ¢ù«FôdG  OÉªàYG  ≈`̀dEG  ,2017  ΩÉ`̀Y  ‘  á°SÉFô∏d
 GÒ¨°U  É«Ñ°ûN  Ébhóæ°U  Ú`̀©`̀HQC’Gh  ¢ùeÉÿG
 ¿Éc  ,¢†«HC’G  â«ÑdÉH  ¬Ñàµe  ‘  ôªMCG  QR  ¬«∏Y

.Ú«aÉµdG øe äÉYôL Ö∏£d É°ü°üfl
 ¿CG  ≈dEG  É¡àbh  z¢SôH  óà«°Tƒ°SC’G{  äQÉ°TCGh
 Ühô°ûe  Ö∏W  ‘  πãªàJ  ôªMC’G  Qõ`̀dG  áØ«Xh{

.zâjGO ’ƒµdG
 ,z¢`̀ SEG  »`̀H  »°S{  áµÑ°T  äOQhCG  ÉªÑ°ùMh
 ,’ƒµdG  ¥É°ûY  øe  ¿É`̀c  ≥HÉ°ùdG  ¢ù«FôdG  ¿EÉ`̀ a

.É¡æe (ôµ°ùdG øe á«dÉÿG) âjGódG É°Uƒ°üNh
 Gô°üæY z’ƒc âjGódG QR{ øe ¢ü∏îàdG πqãeh

 å«M  ,¿ójÉH  ƒL  ÖîàæŸG  ¢ù«FôdG  IóæLCG  øe
 ÖàµŸG ‘ ¬d GQƒ°U π°UGƒàdG ™bGƒe OGhQ ∫hGóJ
 QõdÉH  O qhõŸG  ¥hóæ°üdG  øe  ÓN  óbh  …hÉ°†«ÑdG

.ôªMC’G
 zõÁÉJ  ∑Qƒjƒ«f{  áØ«ë°üd  ôjô≤J  ¿É`̀ ch
 •GôaEG  ≈dEG  ,2017  ΩÉ©dG  ‘  QÉ°TCG  ób  á«cÒeC’G
 ¬Ñàµe  ‘  √óLGƒJ  AÉæKCG  ’ƒµdG  ∫hÉæJ  ‘  ÖeGôJ

.¢†«HC’G â«ÑdÉH
 »YÉªàL’G π°UGƒàdG ™bGƒe ƒ©HÉàe º°ù≤fGh
 ≥jôa  ∫Éb  å«M  ,zôªMC’G  Qõ`̀dG{  AÉØàNG  ¿CÉ°ûH
 äÉHhô°ûª∏d  ¿ójÉH  ∫hÉæJ  ΩóY  ≈dEG  ™Lôj  ¬fCÉH
 ≥HÉ°S  ôjô≤J  ™e  ≥ØàJ  ’  á«°Vôa  »gh ,ájRÉ¨dG
 ¬«a âdÉb á«cÒeC’G zâ°SƒH ø£æ°TGh{ áØ«ë°üd
 ∫hÉæàj ¿Éc á°SÉFô∏d ¬ë°TôJ IÎa ∫ÓN ¿ójÉH ¿EG

.’ƒµdG øe É¡H ¢SCÉH ’ äÉ«ªc
 QõdG  AÉØàNG  Ò°ùØJ  ≈`̀dEG  ô`̀NBG  ≥jôa  Ö`̀gPh
 AÉ«°TC’G  áaÉc  áMGREÉH  ¿ójÉH  øe  áÑZQ  AÉL  ¬fCÉH

.ÖeGôJ ¬Ø∏°ùH á≤∏©àŸG á«°üî°ûdG

…hÉ°†«ÑdG ÖàµŸG QGô°SCG
 ,IóëàŸG äÉj’ƒ∏d É°ù«FQ ¿ójÉH Ö«°üæJ ™e
 ÖfÉL  ≈dEÉa  ,¬H  ≥∏©àJ  ÖfGƒL  ¿hÒãc  ™HÉàj
 ΩÓYE’G  πFÉ°Sh  âdhÉæJ  ,zôªMC’G  QõdG{  AÉØàNG

.¬d ÖeGôJ É¡côJ »àdG zájô°ùdG ádÉ°SôdG{
 »cÒeC’G ¢ù«FôdG …óYÉ°ùe QÉÑc óMCG ∞°ûch
 ≥∏©àJ  ,Ió`̀ jó`̀ L  π«°UÉØJ  ,Ö`̀ eGô`̀ J  ≥HÉ°ùdG

.¿ójÉH ÖîàæŸG ¢ù«Fô∏d É¡côJ »àdG ádÉ°SôdÉH
 ¬JQOÉ¨e  πÑb  ¿ójÉÑd  ádÉ°SQ  ÖeGôJ  ∑ô`̀Jh
 øY ìÉ°üaE’G ÒNC’G ¢†aQ å«M ,¢†«HC’G â«ÑdG

.¬Ø°Uh qóM ≈∏Y zÖeGÎd ÉeGÎMG{ É¡fƒª°†e
 Öàc  ¢ù«FôdG{  :Ú«Øë°ü∏d  ¿ó`̀jÉ`̀H  ∫É``bh
 ø∏a  ,á°UÉN  É¡fƒµd  Gô¶fh  ,ájÉ¨∏d  ájOh  ádÉ°SQ

.z¬©e º∏µJCG ≈àM É¡fƒª°†e øY í°üaCG
 øY  á«cÒeC’G  z¿EG  ¿EG  »°S{  áµÑ°T  â∏≤fh
 äGP ádÉ°SôdG ¿EG ,¬dƒb ÖeGôJ …óYÉ°ùe QÉÑc óMCG
 ìÉ‚  π`̀LCG  øe{  É¡fCÉHh  ,z»°üî°T{  ¿ƒª°†e

.zIójó÷G IQGOE’Gh OÓÑdG

 zôªMC’G QõdG{ ≈ØàNÉa ..ÖeGôJ πMQ
QƒØdG ≈∏Y ¬Ñàµe øe
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 Ö≤d ≈∏Y äGóMƒdG Åæ¡j ÜÉë°S 
ÊOQC’G …QhódG

 G kôNDƒe ¬éjƒàJ áÑ°SÉæÃ ,äGóMƒ∏d  áÄæ¡àdG  ,ÜÉë°S …OÉf  IQGOEG  âeób 
.Ωó≤dG Iôµd ÊOQC’G ÚaÎëŸG …QhO ádƒ£H Ö≤∏H

 ,¿GóªZ  ‘  äGóMƒdG  …OÉf  ô≤e  ≈dEG  IQÉjõH  ,ÜÉë°S  IQGOEG  øe  óah  ΩÉbh
.OÉªM ƒHCG »∏Y á°SÉFôH

 ,äGóMƒdG  …OÉæd  áàbDƒŸG  áæé∏d  …QÉcòJ  ´QO  Ëó≤àH  OÉªM  ƒ`̀HCG  ΩÉ`̀bh
.ÚaÎëŸG …QhO Ö≤∏H Ωó≤dG Iôc ≥jôa èjƒàJ áÑ°SÉæÃ

.ÚaÎëŸG …QhO ádƒ£ÑH êƒJ äGóMƒdG ¿Éch

 ..¢ùFÉH ∫ƒHôØ«d :ôLGQÉc
CÉ£ÿG √ÉŒ’G ‘ ìÓ°Uh

 ™LGôJ  ÖÑ°ùH  Rójô∏d  G kó≤f  ,≥HÉ°ùdG  ∫ƒHôØ«d  º‚  ,ôLGQÉc  »ª«L  ¬Lh  
.IÒNC’G IÎØdG ∫ÓN ≥jôØdG èFÉàfh AGOCG

 ’{  :á«fÉ£jÈdG  QhÒe  áØ«ë°U  É¡JRôHCG  äÉëjô°üJ  ‘  ,ôLGQÉc  ∫Ébh
.zIQƒ°üdG √ò¡H √Gƒà°ùe øY Gó«©H ∫ƒHôØ«d É¡dÓN ¿Éc Iôe ôNBG ôcòJCG

 ,IÒNC’G  äÉjQÉÑŸG  ‘ Ió°ûH  ¿ƒfÉ©j  º¡fCG  iôj  ÚÑY’ 5 ôLGQÉc  OóMh
.zº¡JÉjƒà°ùe π°†aCG øe ¿ƒHÎ≤j ’ »eÉeC’G »KÓãdGh ¿GÒ¡¶dG{ :Éë°Vƒe

 ΩÉ©dG Ö©∏dG Üƒ∏°SCÉH øµd ,¿ƒ∏é°ùj ’ º¡fCÉH §≤a ≥∏©àj ’ ôeC’G{ :™HÉJh
.zÚ©aGóŸG ƒëf ¢†côj äGôe 4 hCG 3 ìÓ°U äógÉ°T ó≤d .É k°†jCG

 ≥jôØdG Gòg ¿CG ºZQ ,ÒÑc πµ°ûH ¿ƒ£Ñë«°S ∫ƒHôØ«d ƒ©é°ûe{ :π°UGhh
.z…õ«∏‚E’G …QhódG Ö≤d OÉYCG øe

 á°ùaÉæe ¿CG hóÑj á¶ë∏dG √òg ‘ øµd ,ÚÑYÓdG øY Üƒ∏c ™aGO{ :ôªà°SGh
.zádƒ£ÑdÉH ≥jôØdG ®ÉØàMG Ö©°üdG øe ¿ƒµ«°Sh ,â°TÓJ Ö≤∏dG ≈∏Y ∫ƒHôØ«d

 çóM  Ée  ≥jó°üJ  Ö©°üdG  øeh  ,ájÉ¨∏d  É k°ùFÉH  ≥jôØdG  ¿Éc  ó≤d{  :”CGh
.zâbƒdG ¢ùØf ‘ ºgGƒà°ùe øY ¿hó«©H ÚÑYÓdG øe ÒãµdG .∫ƒHôØ«∏d

 ÊõØ– äGOÉ≤àf’G :ÊÉ°S
ïfƒ«e ¿ôjÉH ™e ÆhõÑ∏d

 √É≤∏àj  …òdG  πFÉ¡dG  ºYódG  øY  ,ïfƒ«e  ¿ôjÉH  ìÉæL  ,ÊÉ°S  …hÒd  ∞°ûc  
 ÉæjQCG  õfÉ«dCG  Ö©∏e  ≈dEG  ¬dƒ°Uh òæe  ,≥jôØdG  ‘ ¬FÓeRh …OÉædG  ‹hDƒ°ùe  øe
 ™e á∏jƒW äÉ°VhÉØe ó©H ¿ôjÉÑdG ≈dEG  π≤àfG ÊÉŸC’G ‹hódG  .»°VÉŸG ∞«°üdG
 ô¡¶j  ⁄  ¬æµd  ,hQƒ`̀j  ¿ƒ«∏e  50  ‹GƒëH  ¬æY  ≈∏îJ  …òdG  ,»à«°S  Î°ù°ûfÉe

.¿B’G ≈àM ¬JÉjƒà°ùe π°†aCÉH
 √ó¡L iQÉ°üb ¬dòH ≈∏Y ÊÉ°S Oó°T ,zπé«Ñ°T ôjO{ á∏› ™e á∏HÉ≤e ∫ÓNh 
 •ÉHôdG ‘ ¬àHÉ°UE’ ,ÖYÓŸG øY πjƒ£dG ¬HÉ«Z ó©H √Gƒà°ùe IOÉ©à°SG πLCG øe
 ,¬é«æ«ehQ  õæjÉg  ∫QÉc  äÉëjô°üJ  ™e  ÊÉ`̀ŸC’G  ìÉæ÷G  ≥ØJGh   .»Ñ«∏°üdG
 ∫Éb å«M ,ïfƒ«e ¿ôjÉH á«°üî°T ™e ¬Ø«µJ á«ªàëH ,…OÉæ∏d …ò«ØæàdG ¢ù«FôdG

.zÉæg É k≤M »°ùØf âÑKCG ¿CG Öéj{
 ∂dòch ,Éæg ≈dEG »Ñ∏÷ Gƒcô– ÉŸ ’EGh ,»Ø∏N …OÉædG ¿CG º∏YCG{ :±É°VCGh 
 É¡d ¢Vô©JCG »àdG äGOÉ≤àf’G ¿CG Éªc ,êÉeóf’G ≈∏Y »æfhóYÉ°ùj øjòdG »FÓeR
 áªFÉb øe √OÉ©Ñà°SG äÉjôcP É keÉY 25`dG ÖMÉ°U OÉ©à°SGh  .z‹ õaÉM áHÉãÃ
 áHô°V âfÉc É¡fCÉH  ±ÎYG å«M ,2018 ⁄É©dG ¢SCÉc ádƒ£H ‘ É«fÉŸCG  Öîàæe
 âæc{ kÓFÉb ,¬JGP âbƒdG ‘ ¬°ùØæd ¬à©LGôe ≈dEG ÊÉ°S QÉ°TCG ,∂dP ºZQ  .¬d ájƒb

.z»H ÜQóŸG ´ÉæbEG ≈∏Y »JQób äÉÑKEG äOQCGh G kÒ¨°U ∫GRCG ’
 ,±ƒd º«cGƒj ¬HQóe ™e ájƒb ábÓ©H ¬WÉÑJQG ≈∏Y ÊÉ°S Oó°T ,∂dP ™eh 
 á≤jô£dÉH πª©dG á∏°UGƒe ≈∏Y ¬ãMh ,∫ÉjófƒŸG AÉ¡àfG ó©H ¬©e çó– …òdG
.¿É«°ùædG »W ‘ √OÉ©Ñà°SG ádCÉ°ùe π©L Ée ƒgh ,¬JGQó≤H ¬fÉÁE’ G kô¶f ,É¡°ùØf

QÉÑjEG ΩÉeCG ácô©e Éæ°†N :õjQGƒ°S 
 RƒØdG záHƒ©°U{ ójQóe ƒµ«à∏JCG ºLÉ¡e õjQGƒ°S ¢ùjƒd »FGƒLhQhC’G RôHCG 
 äÉ¶ë∏dG ‘ QÉÑjEG ¬Ø«°†e ≈∏Y ¬≤jôa QÉ°üàfG ó©H ÊÉÑ°SE’G …QhódG ‘ IGQÉÑÃ
 ,Úaóg ¬∏«é°ùàH QÉÑjEG ≈∏Y πJÉb RƒØd ójQóe ƒµ«à∏JCG õjQGƒ°S OÉbh .IÒNC’G
 äÉëjô°üJ  ‘  õjQGƒ°S  ∫Ébh  .1-2  â¡àfGh  ¢ù«ªÿG  âª«bCG  »àdG  IGQÉÑŸG  ‘
 âÑKCG Ωƒ«dGh .IGQÉÑe πµH RƒØdG áHƒ©°U ∑Qóf ¿CG Éæ«∏Y{ :(QÉà°ù«aƒe) á£ëŸ
 AÉ«°TCG ≈∏Y á°ùaÉæŸG ÉfOQCG GPEG ÉfGƒà°ùe ≈∏Y ßaÉëf ¿CG Éæ«∏Y{ :™HÉJh .zGòg
 QƒeC’G  âfÉc  .¬Ñ©∏e  ≈∏Y  QÉÑjEG  á¡LGƒe  áHƒ©°U  ∑Qóf  Éæc{  :ócCGh  .záª¡e

.zÉædOÉ©J ≈àM ∫hC’G •ƒ°ûdG ‘ Ió≤©e
 .¢Uôa  ≥∏N  Ö©°üdG  øe  ¿Éch  ácô©e  âfÉc  ÊÉãdG  •ƒ°ûdG  ‘{  : qÚ`̀Hh

.zÉfô°üàfGh ájÉ¡ædG ≈àM ÉæëaÉc
 AÉ«°TCG πLCG øe íaÉµj Ée ÉªFGO ¬fCG ±ôYCG ≥jôØd âªª°†fG ó≤d{ :±É°VCGh

.zäGôjôªàdG hCG ±GógC’ÉH AGƒ°S IóYÉ°ùŸÉH ÉehO ó«©°S ÉfCGh áª¡e

áãdÉK ájƒà°T á≤Ø°U ÜÉàYCG ≈∏Y ¿Ó«e 
 ƒJÉcÒŸG  ‘  áãdÉãdG  á≤Ø°üdG  ΩGô`̀HEG  ÜÉàYCG  ≈∏Y  ¿Ó«e  ≥jôa  äÉH  

.ä’ƒ£ÑdG πc ≈∏Y á°ùaÉæŸG ‘ ¬Xƒ¶M ºYód ,…QÉ÷G …ƒà°ûdG
 ≈dEG  π°UƒJ  ¿Ó«e  ¿EÉa  ,‹É£jE’G  zƒJÉcÒe  ƒ«°ûàdÉc{  ™bƒŸ  É≤ahh
 π«Ñ°S ≈∏Y …QƒeƒJ ƒjÉµ«a ™aGóŸG º°V ¿CÉ°ûH »°ù∏«°ûJ ™e »FÉ¡f ¥ÉØJG

.AGô°ûdG á«≤MCG ™e º°SƒŸG ájÉ¡f ≈àM IQÉYE’G
 QÉ«N  ìhGÎj  ¿CG  ≈∏Y  É≤ØJG  Úaô£dG  ¿CG  ≈dEG  ‹É£jE’G  ™bƒŸG  QÉ°TCGh

.hQƒj ¿ƒ«∏e 30h 27 ÚH AGô°ûdG
 ∞°ûµdG  AGôLE’  ,á©ª÷G Ωƒ«dG  ,É«dÉ£jEG  π°üj  …QƒeƒJ  ¿CG  í°VhCGh

.¿Ó«e ™e Oƒ≤©dG ™«bƒJh ,»Ñ£dG
 ¿Ó«Ÿ  »°ù«FôdG  ±ó¡dG  ,êQƒÑ°SGÎ°S  ™aGóe  ¿ÉcÉª«°S  óªfi  ¿Éch
 ¬Yƒ°†Nh áHÉ°UE’ ¬°Vô©J Ö≤Y ,GôNDƒe ¬æY »∏îàdG πÑb ,ƒJÉcÒŸG ‘

.øjô¡°T IóŸ ÖYÓŸG øY Gó«©H ¬«≤Ñà°S ,áÑcôdG ‘ á«MGôL á«∏ª©d

 â∏ØJ ójQóe ∫ÉjQ ¢ùHÓe áaôZ 
¿GójR á°†Ñb øe

 øe G kAõL ,ójQóe ∫Éjôd »æØdG ôjóŸG ,¿GójR øjódG øjR »°ùfôØdG ô°ùN 
.»µ∏ŸG ≥jôØdG ¢ùHÓe áaôZ πNGO ¬«ÑY’ á≤K

 ôHƒ°ùdG Ö≤d ô°ùN ¿CG  ó©H ,Úà«dÉààe ÚàHô°†d ¢Vô©J ¿GójR ¿Éch
 ¢SCÉc ™jOƒJ ≈dEG áaÉ°VE’ÉH ,»FÉ¡ædG ∞°üf ‘ hÉÑ∏H ∂«à∏JCG ΩÉeCG ÊÉÑ°SE’G

.áãdÉãdG áLQódG …QhO ¥ôa óMCG ΩÉeCG 32`dG QhO øe É«fÉÑ°SEG ∂∏e
 ∫ÉjQ  ‘  ¿GójR  ™°Vh  ¿EÉa  ,ÊÉÑ°SE’G  zƒà«‚Ò°ûdG{  èeÉfÈd  É k≤ahh
 ó©≤e ≈∏Y º°SƒŸG »°ùfôØdG ÜQóŸG »¡æ«°S å«M ,¢ùª∏d πHÉb ÒZ ójQóe
 §≤a  á«fÉK  40  ≈°†b  ¿GójR  ¿CG  ≈dEG  QÉ°TCGh  .∂dP  OGQCG  GPEG  »æØdG  ôjóŸG
 ,É«fÉÑ°SEG ∂∏e ¢SCÉc øe AÉ°übE’G ó©H ¢ùHÓŸG áaôZ ‘ ÚÑYÓdG ™e çóëàj
 ‘  ¿hó≤à©j  ’  GƒJÉH  ,ójQóe  ∫ÉjQ  ‘  ÚÑYÓdG  ¢†©H  ∑Éæg  ¿CG  Éë°Vƒe

.»æa ôjóªc ¿GójR äGQób
 ∫Gõj  ’  ¿GójR  ¿EG  ,¢ù«ªÿG  ¢ùeCG  ,âdÉb  á«fÉÑ°SEG  ôjQÉ≤J  ¿CG  ôcòj
 ƒ«LÒ°S :ºgh ,ójQóe ∫ÉjQ ¢ùHÓe áaôZ ‘ QÉÑµdG ÚÑYÓdG á≤ãH ≈¶ëj
 hÒª«°SÉch  ¿GQÉ`̀a  π«FÉaGQh  ÉÁõæH  Ëôch  ¢ûàjQOƒe  Écƒdh  ¢SƒeGQ

.¢Shôc ÊƒJh

É«dÉ£jEG ¢SCÉc áë«°†a ó©H ÉehQ ‘ ≈°Vƒa 
 »FÉ¡f øªK øe AÉ°übE’G Ö≤Y ≈°VƒØdG øe ádÉM ‘ ÉehQ …OÉf πNO 
 ó©H 4-2 áé«àæH IGQÉÑŸG ‘ ÉehQ ô°ùNh .Éjõ«Ñ°S ≥jôa ΩÉeCG É«dÉ£jEG ¢SCÉc
 πã“ …QGOEG CÉ£N ÖÑ°ùH ÉjQGOEG »°übCG ¬æµd ,Ú«aÉ°VEG ÚWƒ°T ≈dEG Aƒé∏dG

.(äÓjóÑJ 5) ≈°übC’G ó◊G GRhÉéàe IGQÉÑŸG ‘ äGÒ«¨J 6 ¬FGôLEG ‘
 ƒdƒfÉeh  ,≥jôØdG  ôjóe  QÉÑeƒL  Écƒ∏fÉ«L  Oô`̀W  IQGOE’G  äQô`̀ bh

.É«dÉ£jEG ¢SCÉc ‘ »KQÉµdG CÉ£ÿG ó©H ,á°VÉjôdG ∫hDƒ°ùe ÉjÒHhR
 ‘ ≈°VƒØdG øe ádÉM äOÉ°S ,‹É£jE’G ƒJÉcÒe ƒ«°ûàdÉc ™bƒŸ É≤ahh
 ìÉÑ°U ,¿GôŸG ¢VƒN ¿ƒÑYÓdG ¢†aQ å«M ,IQGOE’G äGQGôb Ö≤Y …OÉædG

.QÉÑeƒL OôW QGôb ÖÑ°ùH ,¢ù«ªÿG ¢ùeCG
 ,¢ùeCG ô¡X ó©H ôNBG ¿Gôe ‘ ácQÉ°ûª∏d GhOÉY ÚÑYÓdG ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh
.Ióª› âJÉH ¢ùHÓŸG áaôZ IOÉbh Éµ«°ùfƒa ƒdhÉH ÜQóŸG ÚH ábÓ©dG øµd

 AÉØNEG ≈∏Y ¿É≤Øàj ∂jGOh Üƒ∏c  
QÉé°ûdG π«°UÉØJ

 »æØdG  ôjóŸG  ∂`̀jGO  ¿ƒ`̀Lh  ,∫ƒHôØ«d  ÜQó`̀e  Üƒ∏c  øLQƒj  ¢†aQ  
 »Wƒ°T  ÚH  á«¶Ød  IOÉ°ûe  ‘  Éª¡dƒNO  π«°UÉØJ  øY  ∞°ûµdG  ,»∏fÒÑd

.RÉàªŸG …õ«∏‚E’G …QhódG øe 18 ádƒ÷G ‘ Ú≤jôØdG IGQÉÑe
 ’OÉÑJ  ∂`̀jGOh  Üƒ∏c  ¿EÉ`̀a  ,á«fÉ£jÈdG  zQhÒ`̀ e{  áØ«ë°üd  É k≤ahh
 Ö©∏e  ‘ Ú≤jôØdG  ¢ùHÓe ±ôZ ≈dEG  …ODƒŸG  ≥ØædG  ‘  áÑ°VÉ¨dG  äÉª∏µdG

.…ó°ùL ∑ÉÑà°TG ≈dEG ôeC’G Qƒ£àj ⁄ øµd ,zó∏«ØfCG{
 øY ƒg çóëàj ⁄ GPEG{ :OÒd ,çóM ÉªY IGQÉÑŸG Ö≤Y Üƒ∏c πÄ°Sh

.zôeC’G Gòg CGóH øe â°ùd »ææµd ..É k°†jCG ÉfCG çó–CG ø∏a ,∂dP
 ¬fEÉa  ,áØ«XƒdG  √òg  ∂ëæe  ºàj  ÉeóæY{  :ôeC’G  øY  ∂jGO  ìô°U  Éªæ«H

.zçóM Ée πc Gòg .RƒØdG ∫hÉëf ¿CG Éæd ìƒª°ùe ..∫Éà≤dÉH ∂d íª°ù oj
 πLCG  øe  ¿ÓJÉ≤àj  ¿ÉHQóe  ÉæfEG  .AÉ«°TC’G  ¢†©H  â∏«b{  :±É`̀°`̀VCGh
 Ée  ∫ƒ≤J  ¿CG  ∂d  ìƒª°ùe{  :”CGh  .zIGQÉÑŸÉH  RƒØdG  ‘  ¿ÉÑZôjh  ,Éª¡≤jôa

.zGòg ‘ CÉ£N óLƒj ’h ,∂dP â∏©a ÉfCGh ..É kÑ°SÉæe ¿Éc GPEG ∂jód

 ¿ƒæeDƒj »JGQÉeE’G …QhódG ƒÑY’
ájQÉŒ äÉYhô°ûÃ º¡∏Ñ≤à°ùe

 ∫ƒNódG ≈dEG ,»JGQÉeE’G »Hô©dG è«∏ÿG …QhO »ÑY’ øe OóY ¬ŒG 
 πãe  Ú«ŸÉY  ÚÑYÓH  Iƒ°SCG  ,ájQÉéàdG  äÉYhô°ûŸGh  QÉªãà°S’G  ∫É›  ‘
 OÉaCG  ÉªÑ°ùM ,hódÉfhQ ƒfÉ«à°ùjôc ‹É¨JÈdGh »°ù«e π«fƒ«d  »æ«àæLQC’G

.á©ª÷G ,»Øë°U ≥«≤–
 ¿CG ,Ωƒ«dG QOÉ°üdG ÉgOóY ‘ á«JGQÉeE’G zájDhôdG{ áØ«ë°U âë°VhCGh
 G kôµÑe º¡JGÒ°†– QÉWEG ‘ ,IójóL äGQÉªãà°SG ‘ ÚÑYÓdG ¢†©H ∫ƒNO
 ‘ º¡àÑZôd Gòg ¿ƒµj ÉÃQh ,Iôjóà°ùŸG IôMÉ°ùdG ∫GõàYG ó©H Ée áÑ≤◊
.ójó÷G …QÉªãà°S’G º¡ŸÉ©d èjhÎdG ‘ á«dÉ◊G á«eƒéædG ègh ∫Ó¨à°SG

 ‘ »Hô©dG  è«∏ÿG …QhO »ÑY’ øe OóY ¬ŒG{ áØ«ë°üdG  äQÉ°TCGh
 »gÉ≤ŸG AÉ°ûfEGh …QÉ≤©dG QÉªãà°S’G ∫É› ‘ ∫ƒNódG ≈dEG IÒNC’G áfhB’G
 øY ∞bƒàdGh ∫GõàY’G  ó©H  Ée  IÉ«◊ º¡∏Ñ≤à°ùe ÚeCÉàd  ∂dPh ,ºYÉ£ŸGh
 ‹ÉàdÉHh ,Ò°üb Ωó≤dG Iôc ÖYÓe ‘ ÖYÓdG ôªY ¿C’ G kô¶f ,IôµdG á°SQÉ‡

.zπjƒ£dG ióŸG ≈∏Y ¬Jô°SCGh ¬JÉ«M πÑ≤à°ùe øeDƒj ¿CG ójôj
 …QhO  øe  ÚÑYÓdG  A’Dƒ¡d  á∏ãeC’G  ¢†©H  øY  áØ«ë°üdG  âØ°ûch
 ,ø°ùM  óLÉe  ,»HO  »∏gC’G  ÜÉÑ°T  ÖY’  πãe  »JGQÉeE’G  »Hô©dG  è«∏ÿG
 ¿Éª«∏°S Oƒ©°ùeh ,Ú©dG …OÉf øe ¬«dEG QÉ©ŸG IÒéØdG ÖY’ ó«Y »∏Yh

.Iôjõ÷G …OÉfh äGQÉeE’G Öîàæe ¢SQÉM ∞«°üN »∏Yh ,IôØ¶dG ÖY’
 Gôµa ¿ƒµ∏Á äGQÉeE’G Iôc ƒÑY’{ ¬dƒb ∞«°üN øY áØ«ë°üdG â∏≤fh
 ∫ƒNódG ≈∏Y ÚÑYÓdG …AÓeR ™é°TCG ,ájQÉéàdG ∫ÉªYC’G ∫É› ‘ GÒÑc
 ,Ωó≤dG  Iôc  ±ÓîH  iôNCG  πNO  QOÉ°üe  øY  GƒãëÑj  ¿CGh  ,∫ÉéŸG  Gò¡d
 ,º¡JÒ°ùe ∞bƒàà°S Égó©Hh ,IOhófi ÖYÓŸG ‘ ºgQÉªYCG ¿CG ≈dEG áÑ°ùf

.zΩó≤dG Iôc ó©H Ée IÉ«◊ Gƒ°ù°SDƒj ¿CG º¡d π°†aC’G øe ∂dòdh
 ,ô°†NC’G π«£à°ùŸG êQÉN QÉªãà°S’G ‘ ôµØj ¬∏©L …òdG ÖÑ°ùdG øYh
 ∫ÓN  øe  ,Éª¡¶Øëj  ˆG  …ódGhh  »JódGh{  ó«Y  »∏Y  IÒéØdG  ÖY’  ∫Éb
 ‘  óMGh  πNO  Qó°üe  ≈∏Y  OÉªàY’G  ΩóY  IQhô°V  ÊÉª∏Y  ,‹  Éª¡à«HôJ
 ∫ÉM ‘ Qô°†JCG ’ ≈àM ,πNódG QOÉ°üe ‘ Oó©J ∑Éæg ¿ƒµj ¿CGh ,»JÉ«M
 äCGóHh ,ó÷G πªfi ≈∏Y IôµØdG äòNCG ,Éæg øeh .äGóéà°ùe …CG çhóM

.z‹GƒeCG É¡H ôªãà°SCG ¿CG øµÁ »àdG á«Ø«µdG ‘ ¢SQOCG

االخيرة

5065525: ôjôëàdG º°ù≤e

5065522  : ôjôëàdG ¢ùcÉa

ad@shaabjo.com:ôjôëàdG π«ÁG

Ö©°ûdG ió°U ácô°T øY Qó°üJ
 ˆGóÑ©dG É«fGQ áµ∏ŸG ´QÉ°T-¿ÉªY:¿Gƒæ©dG

∫ƒe QÉàîŸG ÖfÉéH-(É≤HÉ°S áaÉë°üdG )
á∏eÉ°T - ájOÉ°üàbG - á«°SÉ«°S - á«eƒj

ôjôëàdG ¢ù«FQ

»°Tô≤dG ∞«£∏dG óÑY

øjQÉ°ûà°ùŸG áÄ«g ¢ù«FQ
≥HÉ°ùdG ÖFÉædG

áfhGô£dG ˆGóe 

5056222: ¿ÓY’G º°ù≤e
5056223: ôjôëàdG ¢ùcÉa

m@shaabjo.com:¿ÓY’G π«ÁG

 äÉHÉ°û∏d  ¿OQC’G  »Ñîàæe  äGÒ`̀°`̀†`̀–  â≤∏£fG
 øe  ≈`̀dhC’G  ádƒ÷ÉH  ácQÉ°ûª∏d  G kOGó©à°SG  ,äÉÄ°TÉædGh

.Ωó≤dG Iôµd ájƒ«°SB’G äÉ«Ø°üàdG
 á«æØdG  QOGƒµdG  AÉª°SCG  ≈∏Y  ÊOQC’G  OÉ–’G  ô≤à°SGh
 á«ÑjQóàdG  äÓgDƒŸG  ≈∏Y  AÉæH  ,ÚÑîàæª∏d  á``̀jQGOE’Gh
 á«°üî°ûdG  äGQÉ¡ŸG  ≈dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,á«∏ª©dG  äGÈÿGh
 øY  á≤ãÑæŸG  ÚHQóŸG  AÉ≤àfG  áæ÷  ∫ÓN  øe  ,ÜQóe  πµd
 ≈∏Y  ,èjôa  QÉæe  á`̀HQó`̀ŸG  ±ô°ûJh  .ájƒ°ùædG  áæé∏dG
 ,hÎ«H  áæjR  IóYÉ°ùŸG  á≤aQ  ,äÉHÉ°ûdG  Öîàæe  äÉÑjQóJ
 ≈∏«d  ≥jôØdG  Iôjóeh  ,…ô£°ùdG  ΩôcCG  ¢SGô◊G  ÜQóeh
 G kOGó©à°SG  ∂dPh  ,ájÉÑ∏°T  ƒHCG  Éæ«dG  á÷É©ŸGh  ,ΩGõ©dG
 ΩÉ≤à°S  »àdGh  ájƒ«°SB’G  äÉ«Ø°üàdG  øe  ≈`̀dhC’G  ádƒé∏d

.πÑ≤ŸG ÜBG/¢ù£°ùZCG 22 ≈dEG 14 øe IÎØdG ∫ÓN
 ,áÑY’  25  ,äÉHÉ°ûdG  Öîàæe  äÉÑjQóJ  ‘  ∑QÉ°ûJh
 …Qhó``̀dG  äÉ`̀jQÉ`̀Ñ`̀e  á©HÉàe  ∫Ó``N  ø`̀e  ø`̀gQÉ`̀«`̀à`̀NG  ”
 ,¢TƒZ  ƒ`̀HCG  ∂°ùe  :ø`̀gh  ,2020  äÉaÎëª∏d  …ƒ°ùædG
 ,ïjÉ°ûŸG Qƒf ,óªfi IQÉ°S ,ΩRÉM áæjR ,¢Tƒ£ÑdG Ú÷
 ÚdG  ,QƒØ°üY  ≈æL  ,ÚYÉª÷G  ¢SÉæjEG  ,»KƒZÈdG  ’ÉJ
 ,áª°SGƒ≤dG ôjô– ,ø°ùM É«∏Y ,≥ª«¡∏dG Éª«°S ,Úª∏jƒ°S
 ,áeQÉé©dG ¿É«d ,OGôe π«°SCG ,ó©°S ƒHCG Úd ,≈°Sƒe ∑Óe
 OƒL  ,áæeÉã©dG  QÉ°ùe  ,ó«ÑY  ¿É«d  ,…hÉ°ù«©dG  ≈æL

 GQÉØ«L ,…Qƒ`̀°`̀ü`̀dG á`̀ YhQ ,Ê’ƒ``̀÷G É`̀fÉ`̀jO ,…OÉ`̀Ñ`̀©`̀dG
.äÉµjhódG Qƒfh óªfi RhQ ,…õ«ª£dG

 ,É keÉY  17  â–  Öîàæe  ≈∏Y  ±ô°ûŸG  QOÉµdG  º°†jh
 18 øe IÎØdG ∫ÓN ájƒ«°SB’G äÉ«Ø°üà∏d  ó©à°ùj …òdGh
 IóYÉ°ùŸGh  ,‘’  ódÉN  ÜQóŸG  ,∫ƒ∏jCG/ÈªàÑ°S  26  ≈dEG
 ,…h’  ƒ`̀HCG  ∫ÓH  ¢SGô◊G  ÜQó`̀eh  ,äÉ°UÉ«M  ìGô°ûfEG

.ÜôY ƒHCG ìôa á÷É©ŸGh ,áeÓ°S ÉæjO ≥jôØdG Iôjóeh
 29  ,É keÉY  17  â–  Öîàæe  äÉÑjQóJ  ‘  ∑QÉ°ûJh
 …QhO  äÉjQÉÑe  á©HÉàe  ∫ÓN  øe  øgQÉ«àNG  ”  áÑY’
 ,…RÉZ  ≈≤J  ,…õ«ª£dG  IQÉ°S  :øgh  ,äÉÄ°TÉæ∏d  √OÉªM
 ,óªMCG  Qƒf  ,¢SÉÑY  ìôe  ,IójGhõdG  πjóg  ,»à«àdG  Góæc
 ,∂jhO Úd ,OGóM É«aƒ°U ,áfÉYƒL Éæ«à°Sôc ,OhGO º«fQ
 ƒHCG  ÉeGQ  ,IhQÉ°üŸG  ‹Éàf  ,π≤Y  áÑ«ÑM  ,Ö«£ÿG  AÉYO
 ,»µHƒ°ûdG  ∫ÉàjQ  ,OÉªM  ¿ÉæaCG  ,IOƒL  IQÉ°S  ,¢Sóæ°ùdG
 ,º«gGôHEG QÉe’ ,QGôe ÓM ,áeÓ°S É«fGQ ,äÉjƒ°ûdG ÚdƒJ
 ∂°ùe  ,…Qƒ°üdG  ióg  ,Üô`̀L’G  Úª°SÉj  ,¥ƒà©e  áæL
 ƒàM É`̀eGQ ,á«HôZ ƒ`̀HCG  ø`̀jQGO ,¿É`̀jOƒ`̀dG  ¬ÁO ,Ió``jGOQ

.Qƒ°üæe ¬Môah
 Qô≤J ,∫hC’G äGó«°ùdG Öîàæe äÉÑjQóJ ¢üîj Éª«ah
 QÉ«àNG  øe  AÉ¡àf’G  ó©H  ,πÑ≤ŸG  ô¡°ûdG  ∫ÓN  ≥∏£æJ  ¿CG

.…QGOE’Gh »æØdG øjRÉ¡÷G

äÉÄ°TÉædGh äÉHÉ°û∏d ¿OQC’G »Ñîàæe äÉÑjQóJ ¥Ó£fG

 ,õjQGƒ°S  ¢ùjƒd  ÊÉ`̀ jGƒ`̀ LhQhC’G  Ö©∏j
 ‘  Ék«°ù«FQ  G kQhO  ,ó`̀jQó`̀e  ƒµ«à∏JCG  ºLÉ¡e
 º°SƒŸG Gòg Éé«∏dG IQGó°U ≈∏Y ¬≤jôa óLGƒJ
 π≤àfG  õjQGƒ°S  â`̀fÉ`̀ch  .á£≤f  44  ó«°UôH
 ‘  ƒµ«à∏JCG  ±ƒØ°U  ≈dEG  áfƒ∏°TôH  øe  É kfÉ›
 øe  á«°UƒàH  ,»°VÉŸG  »Ø«°üdG  ƒJÉcÒŸG
 ¿Éeƒc  ódÉfhQh  …OÉædÉH  á«°VÉjôdG  IQGOE’G
 zÉcQÉe{ áØ«ë°üd É k≤ahh .ójó÷G »æØdG ôjóŸG
 äGQÉ°üàfG  4  ô`̀ NBG  ø`̀e  3  ¿EÉ`̀ a  ,á«fÉÑ°SE’G
 ¿Éc ,õjQGƒ°S ™«bƒJ äó¡°T Éé«∏dG ‘ ƒµ«à∏JC’
 á«FÉæK  ÊÉjGƒLhQhC’G  ºéædG  π«é°ùJ  ÉgôNCG
 ¿CG ≈dEG  äQÉ°TCGh .¢ùeC’ÉH QÉÑjEG  •É≤°SEG ∫ÓN
 áLÉëH ¿Éc ,ƒµ«à∏JCG  ÜQóe ,Êƒ«ª«°S ƒé«jO
 Gòg  ¬«∏Y  ∫ƒ°ü◊G  ‘  í`̀‚h  ,±Gó``g  ≈`̀ dEG
 É kaóg 11 ¬jód …òdG õjQGƒ°S ∫ƒ°UƒH º°SƒŸG
 Êƒ«ª«°S ¿CG ICÉLÉØŸG ¿CG âë°VhCGh .Éé«∏dG ‘
 å«M ,™bƒàe  ÒZ ¿Éµe  ÌcCG  ‘  ¬àdÉ°V óLh
 ‘ ô°TÉÑŸG ¬°ùaÉæe áfƒ∏°TôH øe õjQGƒ°S º°V

.Éé«∏dG
á«Yƒf IõØb

 áÁõ¡dG  Ö≤Y  ≠∏ oH  õjQGƒ°S  ¿EG  â`̀dÉ`̀bh
 8-2  áé«àæH  ïfƒ«e  ¿ôjÉH  ΩÉ`̀eCG  á«îjQÉàdG
 ,G kOó› É°SQÉÑdG ¢ü«ªb …óJôj ¿CG Öéj ’ ¬fCG
 ∞£N  ≈∏Y  πª©dG  ‘  ƒµ«à∏JCG  CGó`̀H  Éæg  ø`̀eh
 õcôe ‘ á«Yƒf IõØb ™æ°üd ,áfƒ∏°TôH ±Góg
 Éà°Sƒc  ƒé«jO  É¡≤≤ëj  ⁄  íjô°üdG  ºLÉ¡ŸG

.ÉJGQƒe hQÉØdCGh
 ,õjQGƒ°ùH  π°üJG  Êƒ«ª«°S  ¿CG  âaÉ°VCGh
 Ö©∏dG  π°UGƒ«°S  ƒµ«à∏JCG  ™e  ¬`̀fCG  √È``NCGh
 áMÉ°ùe  ≈∏Y  π°üë«°Sh  ,iƒà°ùe  ≈∏YCG  ‘

 IQOÉ¨ŸG OGQCG  Éà°Sƒc ¿C’ ,Ék«°SÉ°SCG  ácQÉ°ûª∏d
 »∏îàdG  …OÉ`̀æ`̀dG  Qô≤j  ¿CG  πÑb  ,∞«°üdG  ‘
 õjQGƒ°S  á≤Ø°U  ¿CG  â©HÉJh  .É`̀ JGQƒ`̀e  ø`̀Y
 √QƒeCG  ìÓ°UE’  á°Uôa  É k°†jCG  ƒµ«à∏JCG  âëæe
 ™e  ™«bƒàdG  ≈`̀ dEG  áaÉ°VE’ÉH  ,ájOÉ°üàb’G

.º∏◊G ÖYÓdG
áfƒ∏°TôH ∫GƒeCG

 ,É kfÉ› áfƒ∏°TôH QOÉZ õjQGƒ°S ¿CG äôcPh
 π°UCG  øe hQƒj ÚjÓe 6 ≈∏Y π°üM ¬fCG  Éªc
 º°SƒŸG ‘ áfƒ∏°TôH ™e ¬ÑJGQ áª«b É kfƒ«∏e 14

 ƒµ«à∏JCG ™aó«°S πHÉ≤ŸG ‘h .ó≤©dG øe ÒNC’G
 ,Úª°Sƒe ≈∏Y §≤a hQƒj ÚjÓe 6 áfƒ∏°TÈd
 »FÉ¡f ™HQ Æƒ∏H ‘ ¢SƒµfÓÑ«NhôdG í‚ GPEG
.πÑ≤ŸGh ‹É◊G º°SƒŸG ‘ ÉHhQhCG ∫É£HCG …QhO

 ¿Éc  áfƒ∏°TôH  ¬∏©a  Ée  ¿CG  ≈∏Y  äOó°Th
 óFÉb  ,»°ù«e  π«fƒ«d  äOÉ``b  á`̀LQó`̀d  É kÑjôZ
 Ée GóH ó≤d{ á≤Ø°üdG ∫ƒM íjô°üà∏d ,É°SQÉÑdG
 ó≤d  .‹  áÑ°ùædÉH  Ék«fƒæL  õjQGƒ°S  ™e  √ƒ∏©a
 áaÉ°VE’ÉH  , k’GƒeCG  ¬d  Gƒ©aOh ¬MGô°S  Gƒ≤∏WCG

.zÉæ°ùaÉæj ≥jôa ≈dEG ¬∏≤f ≈dEG

 º∏M ≈dEG ƒµ«à∏JCG Oƒ≤j õjQGƒ°S
áfƒ∏°TôH ∫GƒeCÉH Éé«∏dG

 ¬JÉÑjQóJ  ,Ωó≤dG  Iôµd  ÊOQC’G  ÖîàæŸG  CGóH
 øª°V  ,õfÉª∏cQƒH  ∫Éà«a  ,»æØdG  ôjóŸG  IOÉ«≤H
 ,»HO  IQÉ`̀eEG  ‘  ¬ª«≤j  …òdG  »ÑjQóàdG  ôµ°ù©ŸG
 ¢SCÉch  ∫ÉjófƒŸG  äÉ«Ø°üJ  ∫Éªµà°S’  Ò°†ëà∏d
 Ö©∏e  ≈∏Y  ¬ÑjQóJ  ÖîàæŸG  iô``̀LCGh  .É«°SBG
 ™e  ,ÚÑYÓdG  πc  Qƒ°†ëH  ,»`̀JGQÉ`̀eE’G  OÉ`̀–’G

.»ÑXƒHCG øe ÉeOÉb ™ªéàdÉH ™«Ø°T ôeÉY ¥ÉëàdG

 äÉjQÉÑŸG  øe  OóY  ¢Vƒÿ  GOGó©à°SG  ∂dPh
/ôjGÈa  5h  1  »eƒj  ¿Éà°ùµ«LÉW  ΩÉeCG  ,ájOƒdG

.¬JGP ô¡°ûdG øe 15 Ωƒj ¿Éà°ùµHRhCGh ,•ÉÑ°T
 ∑ƒd  »µ«é∏ÑdG  ,»æØdG  RÉ¡÷ÉH  ≥ëàdG  Éªc
 ÜQóŸG  ™bƒe  π¨°û«d  ,ÚªLÉ¡ª∏d  ÉHQóe  ¢ù∏«f
 IQGOE’G  ≥HÉ°S  âbh  ‘  º∏°ùJ  …òdG  ,πjÉg  óªMCG

.(áæ°S 23 â–) ∞jOôdG Öîàæª∏d á«æØdG

 ,Ωó≤dG Iôc ‘ á∏aÉM IÒ°ùÃ ¢ù∏«f ™àªàjh
.Éµ«é∏Hh Góædƒgh GÎ∏‚EG ‘ ,ÉHQóeh ÉÑY’

 ,ådÉãdG õcôŸG πàëj ÊOQC’G ÖîàæŸG ¿CG ôcòj
 ,áLhOõŸG  ájƒ«°SB’G  äÉ«Ø°üàdÉH  ¬àYƒª›  ‘
 âjƒµdG  øY  ±Gó`̀gC’G  ¥QÉØH  ,•É≤f  10  ó«°UôH
 12`H Ö«JÎdG É«dGÎ°SCG Qó°üàJ Éªæ«H ,áØ«°UƒdG

.á£≤f

¿OQC’G ™e ¬àª¡e π¡à°ùj ójó÷G ÚªLÉ¡ŸG ÜQóe

 ¢ù«FôdG  ,ôJÓH  ∞jRƒL  …ô°ùjƒ°ùdG  êôN
 IóMh  øe  ,Ωó≤dG  Iôµd  ‹hódG  OÉ–Ód  ≥HÉ°ùdG
 ‘  ´ƒÑ°SCG  Ió`̀Ÿ  πX  ¿CG  ó©H  ,Iõ`̀cô`̀ŸG  ájÉæ©dG
 á«∏ª©d  ¬Yƒ°†N  ô`̀KEG  ,É k«ÑW  áãëà°ùe  áHƒÑ«Z

.Ö∏≤dG ‘ á«MGôL
 ‘ ôJÓH áæHG ,øJÉªæjófCG ôJÓH øjQƒc âdÉbh
 ádÉM ¿EG ,Éjó«e ¢ûJEG »°S áµÑ°T ∞ë°U ™e á∏HÉ≤e
 á£«°ùH  äGƒ£N{  áØ«°†e  ,É«eƒj  ø°ùëàJ  ôJÓH

.zIôªà°ùe øµd
 ájÉæ©dG  Ió`̀Mh  øe  êhô`̀ ÿG  ¿CG  âaÉ°VCGh
 ≥∏©àj  Éª«a  ájÉ¨∏d  É kª¡e  G kô°TDƒe{  ¿Éc  IõcôŸG

 ºZQ  ¬fCG  ≈dEG  äQÉ°TCG  É¡æµd  ,zá«°ùØædG  ádÉ◊ÉH
 ∑Éæg  ∫Gõ`̀j  ’{  ¬àdÉM  Qƒ£àH  AÉÑWC’G  IOÉ©°S

.zIOƒ©∏d πjƒW ≥jôW
 ôJÓH áHÉ°UEG øY âØ°ûc ób ¢UƒëØdG âfÉch
 øjô°ûJ  ‘  ÉfhQƒc  ¢ShÒa  ihó©H  (É keÉY  84)
 Ö∏≤dG ‘ áMGô÷ ™°†Nh ,»°VÉŸG Èªaƒf/¿ÉK

.2020 ôNGhCG ‘
 âfÉc á«MGô÷G á«∏ª©dG ¿CG ,øjQƒc âgƒfh
 ‘  ó≤à©j  ¿É`̀c  É`̀‡  zIQƒ`̀£`̀Nh  Gó«≤©J  Ì``̀cCG{

.ájGóÑdG
 Gô°ùjƒ°S ‘ á«FÉæL äÉ≤«≤ëàd ôJÓH ™°†îjh

 ≈∏Y  øµj  ⁄  ¬fEG  ¬àæHG  âdÉbh  ,2015  ΩÉY  òæe
 ÉØ«ØdG ÖfÉL øe √ó°V â©aQ á«°†b ôNBÉH ájGQO
 ∞ëàÃ  ≥∏©àj  Éª«a  …QGOE’G  OÉ°ùØdÉH  á≤∏©àŸGh

.ïjQƒjR ‘ ÉØ«ØdG
 á«Ñ∏°ùdG  AÉ«°TC’G  √òg  ¬æY  ó©Ñf{  âaÉ°VCGh
 ,ôJÓH  »eÉfi  ≈Øf  óbh  ,záæµ‡  IÎa  ∫ƒ`̀WC’

.ájQGOEG äÉØdÉfl ¬HÉµJQG ºYGõe
 Èª°ùjO/∫hCG ¿ƒfÉc ‘ ÖbƒY ób ôJÓH ¿Éch
 ±É≤jE’ÉH  ,ÉØ«ØdÉH  º«≤dG  áæ÷  ÖfÉL  øe  2015
 ∂dPh ,Ωó≤dG IôµH ≥∏©àj •É°ûf …CG á°SQÉ‡ øY

.ΩGƒYCG 6 IóŸ

á∏jƒW áHƒÑ«Z ó©H IõcôŸG ájÉæ©dG QOÉ¨j ôJÓH


