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يق مصري �قوي  تعل� سد النهضة.. �
يو�ب�ي »الصادم« ث� عىل ال�قرار اإل�

اأن ت�سريحات اجلانب الإثيوبي ب�ساأن اعتزام بالده ا�ستكمال   اأكدت اخلارجية امل�سرية، اخلمي�س، 
ملء �سد النه�سة حتى لو مل يتم التو�سل لتفاق على قواعد ملء وت�سغيل ال�سد، تك�سف جمددا ت�سرفات 
دولتي  على  الواقع  الأمر  فر�س  يف  ترغب  اإثيوبيا  اإن  امل�سرية  اخلارجية  وقالت  اإثيوبيا.  من  مرفو�سة 
امل�سب، وهو اأمر ترف�سه م�سر ملا ميثله من تهديد مل�سالح ال�سعبني امل�سري وال�سوداين ولتاأثري مثل هذه 
�سحفي  بيان  يف  امل�سرية  اخلارجية  واأ�سافت  املنطقة.  يف  وال�ستقرار  الأمن  على  الأحادية  الإجراءات 
اأبابا  اأدي�س  يف  ُعقد  الذي  املوؤمتر  خالل  الإثيوبيني  والري  اخلارجية  وزيري  ت�سريحات  على  تعقيبا 
10 �سنوات على تد�سني �سد النه�سة الإثيوبي، اإنه من املوؤ�سف اأن  2021، مبنا�سبة مرور  17 مار�س 

امل�سوؤولني الإثيوبيني ي�ستخدمون لغة ال�سيادة يف اأحاديثهم عن ا�ستغالل موارد نهر عابر للحدود.
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اأوقات ال�شالة

عّمان 

وفاة   74 ت�سجيل  عن  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  اإ���س��اب��ة  و9192 
 5627 اإل��ى  الإجمايل  العدد  لريتفع  اخلمي�س، 

وفاة و514107 اإ�سابات.
 4616 على  اجلديدة  الإ�سابات  وتوزعت 
حمافظة  يف   962 عّمان،  العا�سمة  حمافظة  يف 
حمافظة  يف   953 ال��رم��ث��ا،  يف   67 منها  اإرب���د، 
يف   414 البلقاء،  حمافظة  يف   471 ال��زرق��اء، 
حمافظة ماأدبا، 326 يف حمافظة املفرق، 316 يف 
 273 حمافظة العقبة، 292 يف حمافظة جر�س، 
227 يف حمافظة معان، منها  يف حمافظة الكرك، 
86 يف البرتا، 177 يف حمافظة الطفيلة، 165 يف 

حمافظة عجلون.
رئا�سة  عن  ال�سادر  الإعالمي  املوجز  واأ�سار 
احلالت  عدد  اأن  اإلى  ال�سحة  ووزارة  ال��وزراء 
ح��الت،   91509 اإل��ى  و�سل  حالّياً  الن�سطة 
اإلى  ام�س  اأُدِخلت  التي  احل��الت  عدد  بلغ  بينما 

 314 غ��ادرت  فيما  حالة،   491 امل�ست�سفيات 
حالة.

ولفت اإلى اأن اإجمايل عدد احلالت املوؤّكدة التي 
3198 حالة،  بلغ  امل�ست�سفيات  العالج يف  تتلقى 
العزل امل�ستخدمة  اأ�سّرة  اإجمايل عدد  بلغ  يف حني 
يف امل�ست�سفيات للحالت املوؤّكدة وامل�ستبهة لول 
باملئة،   47 بلغت  اإ�سغال  بن�سبة   2475 اأم�س 
احلثيثة  العناية  اأ���س��ّرة  ع��دد  اإج��م��ايل  بلغ  فيما 
املوؤّكدة  للحالت  امل�ست�سفيات  يف  امل�ستخدمة 
وامل�ستبهة لول اأم�س 707 بن�سبة اإ�سغال بلغت 

باملئة.  56
التنّف�س  اأج���ه���زة  ع���دد  اإج���م���ايل  ب��ل��غ  ك��م��ا 
ال�سطناعي امل�ستخدمة يف امل�ست�سفيات للحالت 
جهازًا   369 اأم�����س  لول  وامل�ستبهة  امل��وؤّك��دة 

بن�سبة اإ�سغال بلغت 32 باملئة.
حالة   4584 ت�سجيل  اإلى  املوجز  اأ�سار  كما 
�سفاء ام�س يف العزل املنزيل وامل�ست�سفيات، لي�سل 
اإجمايل حالت ال�سفاء اإلى 416971 حالة.تابع 

�س2

5 �شعبان  1442 هـ املوافق 19 اآذار 21 20م

ية للنواب  يع� تشر� لسة � �ب
األ�د الم�ق�بل

 عمان 

العودات، دعوة املجل�س  النواب عبد املنعم �سالح   قرر رئي�س جمل�س 
لالنعقاد �سباح يوم الأحد املقبل.

قانون  اإلغاء  قانون  م�سروع  مناق�سة  اجلل�سة،  اأعمال  جدول  ويت�سمن 
الت�سديق على اتفاقية امل�ساركة يف النتاج لال�ستك�ساف عن البرتول وتقييم 
اكت�سافه وتطويره واإنتاجه بني �سلطة امل�سادر الطبيعية يف اململكة الأردنية 
الها�سمية و�سركة امونايت للطاقة انرتنا�سونال انكربوري�سن يف منطقة اجلفر 

وو�سط الأردن.

يوهات  يد� يرصد �ف� األمن �
توف ات مولو� ا�ب يع ز�ب لتصن�

 عمان 

  قال الناطق الإعالمي با�سم مديرية المن العام، انه جرى ر�سد 
عدد من الفيديوهات التي مت تداولها عرب مواقع التوا�سل الجتماعي، 
زجاجات  بتجهيز  يقومون  ال�سخا�س  من  جمموعة  خاللها  ظهر 

املولوتوف ل�ستخدامها اثناء الحتجاجات.
اأمنية حتقيقية  واأكد الناطق العالمي يف بيان اخلمي�س، ان فرقاً 
مكان  لتحديد  الفيديوهات  تلك  وتتبع  التحقق  با�سرت  متخ�س�سة 
القب�س  لإلقاء  خاللها  ظهروا  الذين  وال�سخا�س  ت�سويرها  وزمان 

عليهم واإحالتهم ملحكمة اأمن الدولة.

يلح ية �ف�ي صو� ين� يطعن ا�بنته العشر� أب �
 عمان 

 اأقدم �سخ�س على طعن ابنته الع�سرينية باأداة حادة اأثر خالفات عائلية.
وقال الناطق الإعالمي با�سم مديرية الأمن العام يف بيان اخلمي�س، انه 
مت ا�سعاف فتاة ع�سرينية �سباح ام�س يف منطقة �سويلح الى امل�ست�سفى اإثر 
اإثر  متو�سطة  العامة  والدها، وحالتها  قبل  من  باأداة حادة  للطعن  تعر�سها 
الق�سية لإدارة حماية ال�سرة  الوالد وحولت  بط  خالفات عائلية، حيث �سُ

للتحقيق فيها واحالتها للق�ساء.

درة يب 600 ألف ��بة م�خ تهر� إ��باط م�اولة �
 عمان 

حبة  األ��ف   600 تهريب  حماولة  امل��خ��درات  مكافحة  اإدارة  احبطت   
خمدرة اأُخفيت داخل حمولة من مواد �سناعية اأولية، واألقت القب�س على 7 

اأ�سخا�س تورطوا بالق�سية.
وردت  معلومات  اإن  العام،  الأمن  مديرية  با�سم  الإعالمي  الناطق  وقال 
ال�سخا�س  من  جمموعة  قيام  حول  املخدرات  مكافحة  ادارة  يف  للعاملني 
دول  لإح��دى  تهريبها  اأجل  من  املخدرة  احلبوب  من  كبرية  كمية  بتجهيز 
اجلوار بوا�سطة مركبة �سحن. وا�ساف، اإنه جرى من خالل التحقيقات التاأكد 
املخدرة،  للمواد  نقلها  وموعد  ال�سحن  مركبة  وحتديد  املعلومات  تلك  من 
اأنها  اأثناء حتركها باجتاه احد املعابر احلدودية وتبني  اإيقافها  حيث جرى 
األف   600 حتوي حمولة من املواد ال�سناعية الأولية وبتفتي�سها ُعرث على 

حبة خمدرة اأُخفيت داخل اأكيا�س الأ�سمدة.

يل أ�قساط �قروض األسر  � تأ�ب � 

يق االئتمان ة وصناد� المنت�ب
 عمان 

 قرر وزير التنمية الجتماعية، اأمين املفلح، تاأجيل كافة الأق�ساط 
ل�سناديق  احلايل،  العام  من  واأي��ار  وني�سان  اآذار  لالأ�سهر  امل�ستحقة 
امل�ستفيدين  على  امل�ستحقة  املنتجة،  الأ���س��ر  وق��رو���س  الئتمان، 
واجلمعيات اخلريية املنتفعة من برامج تعزيز النتاجية يف الوزارة.
�ست�ستفيد  اأ�سرة  األف   12 ان  اخلمي�س،  بيان  يف  ال��وزارة  وقالت 
من القرار الذي ياأتي يف ظل التوجيهات امللكية ال�سامية يف امل�ساهمة 
الظروف  يف  خا�سة  املواطنني،  على  املرتتبة  الأعباء  من  بالتخفيف 
كورونا،  جائحة  ا�ستمرار  نتيجة  اململكة،  ت�سهدها  التي  ال�ستثنائية 
وقرب حلول �سهر رم�سان املبارك. يذكر ان وزارة التنمية الجتماعية 
كانت اأجلت �سابقا الأق�ساط امل�ستحقة عن الأ�سر امل�ستفيدة من برنامج 
اآذار  لالأ�سهر  املا�سي  العام  يف  الئتمان  و�سناديق  املنتجة،  الأ�سر 
وني�سان واأيار وت�سرين الثاين وكانون الأول، ب�سبب جائحة كورونا، 

وتاأثريها على الأو�ساع القت�سادية لالأ�سر امل�ستفيدة.

ص �صلوا عىل  61 ألف ش�خ
ية من ل�قاح كورو�خا رعة الثا�خ� ال�ب

 عمان 

 اأعلنت خلية الأزمة يف املركز الوطني لالأمن واإدارة الأزمات، اأن اإجمايل 
 189921 بلغ  كورونا  لقاح  من  الأول��ى  اجلرعة  على  احلا�سلني  ع��دد 
�سخ�ساً، يف حني بلغ اإجمايل عدد احلا�سلني على اجلرعة الثانية من اللقاح 
بلقاح فريو�س كورونا على  61100 �سخ�س، وفق الإح�سائيات اخلا�سة 

م�ستوى اململكة لغاية اخلمي�س.
واأ�سارت اإلى اأن عدد امل�سجلني على من�سة تلقي لقاح فريو�س كورونا، 

بلغ 598884 �سخ�ساً.
اليوم  اأعلن عن تخ�سي�س  الأزمات  واإدارة  لالأمن  الوطني  املركز  وكان 
اخلمي�س املوافق 18 اآذار، ملن ميلكون موعدًا لتلقي اجلرعة الثانية من لقاح 

فريو�س كورونا فقط.

خ�ي �بت�طم  ا� يش األ�فعف �  �قتىل من ال�ب
ية.. وأ�خ�باء عن صاروخ مرو��

وكاالت 

حادث  يف  قتلوا  الأمن  قوات  من   9 اأن  الأفغانية  الدفاع  وزارة  اأعلنت 
حتطم طائرة هليكوبرت و�سط البالد ليل الأربعاء اخلمي�س. وذكرت الوزارة 
القتلى  واأن  ميدان وردك  اإقليم  الذي وقع يف  التحطم  اأنها حتقق يف  بيان  يف 
كانوا من طاقم الطائرة والقوات اخلا�سة. واأبلغ م�سدر يف القوات اجلوية 
وم�سوؤول اإقليمي وكالة »رويرتز« اأن الطائرة اأ�سابها �ساروخ اأثناء اإقالعها.

من جانب اآخر، قال م�سوؤولون اأفغان اإن 3 اأ�سخا�س قتلوا بينما اأ�سيب 
11 عندما انفجرت قنبلة زرعت على جانب الطريق يف حافلة تقل موظفني 

حكوميني يف العا�سمة كابل، اخلمي�س.
لكنه مل يذكر تفا�سيل  ال�سحايا  با�سم �سرطة كابل عدد  واأكدت متحدث 

اأخرى، وقال م�سوؤول اآخر اإن احلافلة كانت تقل موظفني يف احلكومة.
وحركة  الأفغانية  احلكومة  فيه  جتتمع  الذي  اليوم  يف  التفجري  ياأتي 
طالبان ودول مهمة، بينها الوليات املتحدة ورو�سيا يف مو�سكو لل�سغط من 

اأجل خف�س العنف ودفع عملية ال�سالم الأفغانية.

74 و�فاة و9192 إصا�بة 
يروس كورو�خا �ف�ي المملكة � �ب�ف

لس الوزراء لسة م�ب الل �ب �خ

ية  با�ئ� صاو�خة:ال �خزال �خشهد ذروة و� ال�خ

عمان 

ل  اننا  اخل�ساونة  ب�سر  الدكتور  ال��وزراء  رئي�س  قال 
نزال ن�سهد ذروة وبائية حيث ارتفعت ن�سبة ال�سغالت 
يف امل�ست�سفيات ب�سكل مقلق عما كانت عليه قبل فرتة وانه 
لول التو�سع يف ان�ساء امل�ست�سفيات امليدانية لكان و�سعنا 
ومنذ ا�سابيع �سيء للغاية فيما يتعلق بال�سعة ال�سريرية، 
لهذه اجلائحة  الت�سدي  موؤكدًا على م�سوؤولية اجلميع يف 
والقبال على اخذ املطاعيم التي يوفرها الردن وجميعها 

اآمنة ومعتمدة.

ال��وزراء  جمل�س  جل�سة  خالل  ال��وزراء  رئي�س  ولفت 
اأن الت�سدي للجائحة م�سوؤولية وطنية علينا جميعا  اإلى 
ال�سيلة  الردنية  بقيمه  واملواطن  وموؤ�س�سات  حكومة 
حتى نتمكن من جتاوز هذه اجلائحة وعلى امل اأن نعود 

لفتح القطاعات يف ال�سيف املقبل.
على  �سغطاً  لدينا  اأن  اإل��ى  ال���وزراء  رئي�س  واأ���س��ار 
والبلقاء  )ع��م��ان  الو�سط  حمافظات  يف  امل�ست�سفيات 
والزرقاء وماأدبا( ون�سبة ال�سغالت فيها اأعلى من املعدل 
ام�س  اول  ال�سغالت  ن�سبة  كانت  حيث  العام،  الوطني 

بحدود 77 باملائة لغرف العناية احلثيثة واأكرث من 30 
باملائة لأجهزة التنف�س ال�سطناعي، لفتاً اإلى اأن الو�سع 
الدخ��الت  ن�سبة  واأن  �سيما  �سعب  الو�سط  اقليم  يف 

للم�ست�سفيات تزيد عن ن�سبة اخلروج واملتعافني منها.
واأ�سار اإلى اأن ن�سبة ال�سغالت على امل�ستوى الوطني 
ل تزال معقولة وحتت ال�سيطرة وهي تراوح بحدود 50 
يتعلق  فيما  قلياًل  واأك��رث  العادي  العزل  لأ�سرة  باملائة 
بالن�سبة  باملائة   30 وبحدود  احلثيثة  العناية  با�سرة 

لأجهزة التنف�س ال�سطناعي .تابع �س2

 عّمان 

اخلارجية  وزير  الوزراء  رئي�س  نائب  بحث   
واملفو�س  ال�سفدي،  اأمي��ن  املغرتبني  و���س��وؤون 
وت�سغيل  لإغ��اث��ة  املتحدة  الأم��م  لوكالة  العام 
فيليب  )الأون������روا(  الفل�سطينيني  ال��الج��ئ��ني 
لتوفري  امل�سرتكة  اجلهود  اخلمي�س،  لزاريني 
الدعم املايل الالزم ل�سد العجز املايل الذي تواجهه 
خدماتها  تقدمي  يف  ا�ستمرارها  و�سمان  الوكالة 

احليوية لالجئني وفق تكليفها الأممي.
نتائج  ولزاري��ن��ي  ال�سفدي  وا�ستعر�س 

ال�سركاء  م��ع  وامل�ستمرة  املكثفة  امل�����س��اورات 
ظل  يف  امل��ايل  التدفق  اأزم���ة  ملعاجلة  ال��دول��ي��ني 
جائحة كورونا و�سمان التدفق املايل الالزم ومنع 
انعكا�س الأزمة املالية على براجمها وموؤ�س�ساتها 
ولزاريني  ال�سفدي  وا�ستعر�س  وموظفيها. 
حول  الدويل  للموؤمتر  للتح�سري  احلالية  اجلهود 
ال�سويد  ومملكة  الأردن  يعمل  ال��ذي  الأون���روا، 
التزام  تعزيز  وامل�ستهدف  العام  هذا  عقده  على 
ال�سيا�سي  الدعم  وح�سد  للوكالة  الدويل  املجتمع 

واملايل لها.
الدعم  توفر  عدم  تبعات  من  ال�سفدي  وحذر 

تقدمي  الوكالة  ا�ستمرار  ل�سمان  ال��الزم  امل��ايل 
يف  الفل�سطينيني  لالجئني  احليوية  خدماتها 

مناطق عملياتها اخلم�س. 
تقدمي  يف  الأون��روا  ا�ستمرار  �سرورة  واأك��د 
التو�سل  حني  اإلى  الأممي  تكليفها  وفق  خدماتها 
الفل�سطينيني  الالجئني  لق�سية  ودائم  عادل  حلل 
ي�سمن حقهم يف العودة والتعوي�س وفقاً للقانون 
ال�سلة،  ذات  املتحدة  الأم��م  وق���رارات  ال��دويل 
�سامل  ح��ل  �سياق  ويف   ،194 ال��ق��رار  خا�سة 
لل�سراع ينهي الحتالل الذي بداأ يف العام 1967 

على اأ�سا�س حل الدولتني.تابع �س2

هود  ي�ب�ثان �ب يين � دي والزار�  الص�ف
ير الدعم المال�ي لألو�خروا تو�ف� �

اوض �بشأن  يا: لن تت�ف ب� يو� ث� ال�برهان إل�
ش�قة أوال« ال�دود.. »ال�ف

عمان 

قال نائب عام عمان الدكتور ح�سن العبدالالت، اإن مدعي 
رئي�س  اأجهزة طبية، وهو  توقيف مهند�س  قرر  ال�سلط  عام 
ا�سبوع  ملدة  ال�سحة؛  وزارة  يف  الطبية  الغازات  جمموعة 
يف اأحد مراكز الإ�سالح، على ذمة ق�سية م�ست�سفى احل�سني 

مبدينة ال�سلط.

واأ�ساف العبدالالت يف ت�سريح لوكالة الأنباء الأردنية 
)برتا(، اخلمي�س، اأن التحقيق م�ستمر وجار يف الق�سية حتى 
7 اأردنيني مب�ست�سفى احل�سني  حتديد امل�سوؤولني عن وفاة 
بال�سلط، ب�سبب نفاد الأك�سجني �سباح يوم ال�سبت املا�سي.

ثمانية  توقيف  �سابق  وقت  يف  ال�سلط  عام  مدعي  وقرر 
م�سوؤولني على ذمة الق�سية، لي�سبح عدد املتهمني حتى الآن 

اأ�سخا�س.  9

ية �بالص�ة  ازات الط�ب� يس العف يف ر�ئ� تو�ق� �
ى السلط ية مستش�ف �ب�قض�

الخرطوم 

اأكد رئي�س جمل�س ال�سيادة النتقايل يف ال�سودان 
مع  تتفاو�س  لن  ب��الده  اأن  ال��ربه��ان،  عبدالفتاح 
ب�سودانية  تعرتف  مل  ما  احل��دود،  ب�ساأن  اإثيوبيا 

الأرا�سي يف الف�سقة.
اأم���ام �سباط  ل��ه  ال��ره��ان، خ��ال كلمة  وق��ال 
اإن اخلرطوم  الع�سكرية،  درمان  اأم  منطقة  وجنود 
جميع  من  بالن�سحاب  الإثيوبية  القوات  �ستطالب 
الأرا�سي ال�سودانية. واأكد على اأن القوات امل�سلحة 
ال�سودانية �ستظل احلامي احلقيقي لل�سعب وثورته 

وحامية للتغيري.
امل�سلحة  القوات  تظل  »�سوف  الربهان:  وقال 

القوات  التغيري.  حلماية  الأول  ال�سد  حائط 
بالبالد  التغيري  اأحدثت  التي  هي  امل�سلحة 

وحدة  على  نحافظ  اأن  ونطمح  بحمايته  وقامت 
ال�سودان واأن ينعم بال�سالم ويعي�س �سعبه احلياة 
التي ي�ستحقها و�سوف نعمل على ذلك مع  الكرمية 

القوى ال�سيا�سية املدنية و�سركاء ال�سالم«.
الع�سكرية  درم��ان  اأم  منطقة  اأن  اإل��ى  واأ���س��ار 
للقوات  الرئي�سية  والإ�سناد  الفقري  العمود  متثل 
تقوم  الذي  الكبري  الدور  الربهان  وثمن  امل�سلحة. 
لفتاً  امل�سلحة،  القوات  منظومة  �سمن  املنطقة  به 
بتحديات  مرت  للبالد  النتقالية  املرحلة  اأن  اإل��ى 
التنازلت  من  العديد  تقدمي  ا�ستوجبت  ج�سيمة 
والت�سحيات. وقال رئي�س جمل�س ال�سيادة 
تقا�سي  امل�سلحة  »القوات  النتقايل: 
يف  وتقا�سمه  ال�سوداين  ال�سعب  مع 
كل ما مير به من حتديات اأوجبتها 

مرحلة النتقال«.
علينا  ت�ستوجب  النتقال  »مرحلة  واأ���س��اف 
للعبور  ال�سودانية  الدولة  حول  نلتف  اأن  جميعاً 
القوات  من�سوبي  اأن  اإل��ى  ولفت  الأم��ان«.  لرب  بها 
امل�سلحة مبثابة الركيزة الأ�سا�سية يف بناء ال�سودان 
موؤكدًا احلر�س على  النتقالية،  باملرحلة  والعبور 
قومية القوات امل�سلحة ووحدتها ومتا�سكها، وجدد 
مببادئ  ملتزمة  وطنية  م�سلحة  قوات  ببناء  العهد 
الغري  للحركات  الدعوة  الربهان  ووجه  الد�ستور. 
والتفاو�س  للجلو�س  ال�سالم  اتفاقية  على  موقعة 
اإلى اتفاق ي�سهم يف بناء الوطن والعبور  للو�سول 
به اإلى بر الأمان، ونا�سد القوى ال�سيا�سية بالإ�سراع 
الت�سريعي تنفيذًا  اإكمال هياكل احلكم واملجل�س  يف 

ملطالب التحول الدميقراطي.

وحامية للتغيري.
امل�سلحة  القوات  تظل  »�سوف  الربهان:  وقال 

القوات  التغيري.  حلماية  الأول  القوات سد  التغيري.  حلماية  الأول  القوات سد  التغيري.  حلماية  الأول  د  ال� ال�سحائط  سحائط 
بالبالد  التغيري  بالبالد أحدثت  التغيري  بالبالد اأحدثت  التغيري  أحدثت  التي  هي  امل�سلحة 

تقا�سي  امل�سلحة  »القوات  النتقايل: 
يف  وتقا�سمه  ال�سوداين  يف سعب  وتقا�سمه  ال�سوداين  يف سعب  وتقا�سمه  ال�سوداين  عب  ال� ال�سمع  سمع 
أوجبتها اأوجبتها أوجبتها  كل ما مير به من حتديات 

إلى اتفاق ي�سهم يف بناء الوطن والعبور  ول  للو�
د القوى ال�سيا�سية بالإ�سراع سد القوى ال�سيا�سية بالإ�سراع سد القوى ال�سيا�سية بالإ�سراع  إلى بر الأمان، ونا�اإلى بر الأمان، ونا�سإلى بر الأمان، ونا�سإلى بر الأمان، ونا� إلى بر الأمان، ونا�به  إلى بر الأمان، ونا�به 
ريعي تنفيذاسريعي تنفيذاسريعي تنفيذًا الت� الت�سإكمال هياكل احلكم واملجل�س  الت�سإكمال هياكل احلكم واملجل�س  الت�اإكمال هياكل احلكم واملجل�س  إكمال هياكل احلكم واملجل�س  يف 

ملطالب التحول الدميقراطي.

  دخل الأرجنتيني ليونيل مي�سي، جنم بر�سلونة، يف مناف�سة على جائزة جديدة 
بدوري اأبطال اأوروبا. ووفًقا للموقع الر�سمي لليويفا، فاإن املر�سحني لأف�سل هدف يف 
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يع التصدي  م� ية ال�ب ية ومسؤول� با�ئ� يس الوزراء : ال �خزال �خشهد ذروة و� ر�ئ�
يعها امنة ومعتمدة م� يم و�ب ا�ئ�ة واال�ق�بال عىل المطاع� لل�ب

يروس  � 74 و�فاة و9192 إصا�بة �ب�ف
كورو�خا �ف�ي المملكة

 عّمان 

 اأعلنت وزارة ال�سحة عن ت�سجيل 74 وفاة و9192 اإ�سابة بفريو�س كورونا 
امل�ستجد اخلمي�س، لريتفع العدد الإجمايل اإلى 5627 وفاة و514107 اإ�سابات.

عّمان، 962  العا�سمة  على 4616 يف حمافظة  الإ�سابات اجلديدة  وتوزعت 
اإربد، منها 67 يف الرمثا، 953 يف حمافظة الزرقاء، 471 يف حمافظة  يف حمافظة 
البلقاء، 414 يف حمافظة ماأدبا، 326 يف حمافظة املفرق، 316 يف حمافظة العقبة، 
292 يف حمافظة جر�س، 273 يف حمافظة الكرك، 227 يف حمافظة معان، منها 86 

يف البرتا، 177 يف حمافظة الطفيلة، 165 يف حمافظة عجلون.
واأ�سار املوجز الإعالمي ال�سادر عن رئا�سة الوزراء ووزارة ال�سحة اإلى اأن 
بلغ عدد احلالت  بينما  اإلى 91509 حالت،  و�سل  الن�سطة حالّياً  عدد احلالت 

التي اأُدِخلت ام�س اإلى امل�ست�سفيات 491 حالة، فيما غادرت 314 حالة.
ولفت اإلى اأن اإجمايل عدد احلالت املوؤّكدة التي تتلقى العالج يف امل�ست�سفيات 
بلغ 3198 حالة، يف حني بلغ اإجمايل عدد اأ�سّرة العزل امل�ستخدمة يف امل�ست�سفيات 
باملئة،   47 بلغت  اإ�سغال  بن�سبة   2475 اأم�س  لول  وامل�ستبهة  املوؤّكدة  للحالت 
فيما بلغ اإجمايل عدد اأ�سّرة العناية احلثيثة امل�ستخدمة يف امل�ست�سفيات للحالت 

املوؤّكدة وامل�ستبهة لول اأم�س 707 بن�سبة اإ�سغال بلغت 56 باملئة.
التنّف�س ال�سطناعي امل�ستخدمة يف امل�ست�سفيات  اأجهزة  اإجمايل عدد  كما بلغ 
للحالت املوؤّكدة وامل�ستبهة لول اأم�س 369 جهازًا بن�سبة اإ�سغال بلغت 32 باملئة.
املنزيل  العزل  يف  ام�س  �سفاء  حالة   4584 ت�سجيل  اإل��ى  املوجز  اأ�سار  كما 

وامل�ست�سفيات، لي�سل اإجمايل حالت ال�سفاء اإلى 416971 حالة.

�قد عدداً من  يت�ف ال � ير األشعف   وز�
ة الكرك يع �ف�ي م�ا�فطخ المشار�

 عمان 

اخلمي�س،  الك�سبي،  يحيى  املهند�س  والإ�سكان،  العامة  الأ�سغال  وزير  تفقد   
عددًا من م�ساريع البنى التحتية، التي تنفذها الوزارة يف حمافظة الكرك.

يف  التنموية  امل�ساريع  من  ع��دد  تنفيذ  ب�سدد  ال���وزارة  اإن  الك�سبي،  وق��ال 
حمافظة الكرك، ومت و�سع الت�ساميم والدرا�سات لبع�س امل�ساريع، لفتاً اإلى اأن 
الوزارة ت�سعى ملعاجلة كافة املالحظات التي تواجه الطرق الرئي�سية والزراعية 
املحافظة  ونواب  الكرك  حمافظ  لقائه  خالل  واأ�سار  اململكة.  مناطق  خمتلف  يف 
املحلي يف  املجتمع  اإ�سراك  اأهمية  اإلى  املحلي  املجتمع  واأع�ساء جمل�سها وممثلي 
الك�سبي طريق  الأولويات واختيار امل�ساريع. وعلى هام�س اجلولة، تفقد  و�سع 
بالكرك  اجلنوبية  الأغوار  لربط  ال�سرتاتيجية  لأهميته  نظرًا  الأغ��وار،   / كرثبا 
اململكة،  حمافظات  اإلى  ومنها  الكرك  اإلى  الأغ��وار  من  الزراعية  املنتجات  ونقل 
موؤكدًا اأن الوزارة قامت باإعداد الدرا�سة الالزمة لإن�ساء طريق �سرفا/ الأغوار، 
لواء  اأ�سغال  مبنى  م�سروع  الك�سبي  تفقد  كما  مرت.  كيلو   18 طولها  يبلغ  التي 
الياروت  �سحي  مركز  م�سروع  وتفقد  مربع،  مرت   500 م�ساحته  البالغة  الق�سر، 
املكون من طابق واحد مب�ساحة اإجمالية 890 مرت، وم�سروع طريق العدنانية – 
موؤته، الذي يعترب جزءا من الطريق امللوكي، وي�سمل اأعمال اإن�ساء جديد للطريق 
الك�سف على  الت�سوية والفر�سيات واخللطة ال�سفلتية، ومت  بطول 1 كم واأعمال 

مواقع ت�سررت مبياه الأمطار على طريق الكرك/ العينة/ الطفيلة. 

ية تتل�قى رسالة شكر  ب� يا� ين الن�   �فلسط�
د األ�قىص يب المس�ب ط� من إمام و�خ

 عمان 

اإمام  من  وتقدير  �سكر  ر�سالة  اخلمي�س،  النيابية،  فل�سطني  جلنة  تلقت   
العروبي  ملوقفها  �سربي،  عكرمة  ال�سيخ  القد�س،  يف  الأق�سى  امل�سجد  وخطيب 

الداعم لل�سعب الفل�سطيني ال�سقيق يف مواجهة غطر�سة الحتالل الإ�سرائيلي.
الأخوية  الوقفات  ان  ر�سالته  يف  اكد  �سربي  ال�سيخ  ان  اللجنة  واو�سحت 
التي عربت عنها جلنة فل�سطني النيابية لدى اعتقاله من قبل �سلطات الحتالل 
الإ�سرائيلي، تعك�س القيمة العالية التي ميثلها ال�سعب الفل�سطيني لدى القيادة 

الها�سمية احلكيمة وال�سعب الأردين ال�سقيق.
ا�سدروه  بيان  خالل  اأدانوا،  النيابية  فل�سطني  جلنة  واأع�ساء  رئي�س  وكان 

�سابًقا، اعتقال �سربي، وطالبوا احلكومة بالتدخل الفوري لالإفراج عنه.
واعتربوا اأن املمار�سة الهمجية التي قام بها الكيان الإ�سرائيلي بحق �سربي 

مرفو�سة ول تن�سجم مع املواثيق الدولية حلقوق الإن�سان.
ولأهمية احلدث طالب رئي�س »فل�سطني النيابية«، حممد الظهراوي، خالل 
جل�سة ملجل�س النواب عقدت موؤخرا، احلكومة ممثلة بوزارة اخلارجية و�سوؤون 
عن  لالإفراج  الدبلوما�سية  القنوات  عرب  والعاجل  الفوري  بالتدخل  املغرتبني 
�سربي، ووقف كل امل�سايقات على جمل�س اأوقاف القد�س من اإبعاد واعتقالت.

اأي  عن  كاملة  امل�سوؤولية  الإ�سرائيلي  الحتالل  �سلطات  الظهراوي  وحمل 
اإيقاف  اإل��ى  داعًيا  الفل�سطينية،  الوطنية  الرموز  بحق  م�ستقبلية  ممار�سات 
اجلرائم التي يقوم بها الحتالل جتاه اأبناء القد�س وعلمائها، وامل�سجد الأق�سى 

املبارك.

ت�ب�ث  يان � دمات العامة �ف�ي األع� نة ال�خ ل�ب
يادة طط اال�قتصاد الر�قم�ي والر� وا�قع و�خ

 عّمان 

الدكتور  العني  برئا�سة  الأعيان،  جمل�س  يف  العامة  اخلدمات  جلنة  التقت    
الهناندة،  اأحمد  والريادة  الرقمي  القت�ساد  م�سطفى احلمارنة، اخلمي�س، وزير 
لبحث واقع عمل الوزارة. وح�سر اللقاء، الذي جرى من خالل خا�سية الت�سال 
الإلكرتوين عرب برنامج )مايكرو�سوفت تيمز(، رئي�س هيئة تنظيم قطاع الت�سالت 
اإلى خرباء يف القطاع، وعدد من كوادر  اإ�سافة  الدكتور املهند�س غازي اجلبور، 
�سمن  العمل  اأهمية  خالله  اأكد  تقدميياً،  عر�ساً  احلمارنة  العني  وقدم  ال��وزارة. 
روؤية م�سرتكة تعمل على التن�سيق واملتابعة بني جلنة اخلدمات وعمل الوزارة، 

مبا يخدم امل�سلحة العامة.
التطوير  اأهمها  م�ستقبلية،  وخطط  ا�سرتاتيجيات  عدة  وجود  اإلى  واأ�سار 
حمورها  رقمية  حكومية  خدمات  وتوفري  والريادية،  الرقمية  للمهارات  ال�سمويل 
القوانني  مراجعة  اإلى  اإ�سافة  الرقمية،  التحتية  البنية  وتطوير  وبناء  املواطن، 
والأنظمة وتعزيز الثقة بالبيئة الرقمية، ودعم وحتفيز البتكار وريادة الأعمال 

بكل اأنواعها.
الرقمي  للتحول  الوطنية  اخلطة  تقييم  اإع��ادة  اإل��ى  احلمارنة  العني  ودع��ا 
)REACH 2025( من ِقبل الوزارة بال�سراكة مع القطاع اخلا�س، ومراجعة 
التزاَم اجلهات احلكومية  الوزارة  ال�سمولية، ومتابعة  للخدمة  العامة  ال�سيا�سة 
ومتابعة  املفتوح  ال�ستخدام  تتيح  ب�سيغ  املفتوحة  احلكومية  البيانات  بن�سر 
للتجارة  �سيا�سة  اإ�سدار  اإلى  اإ�سافة  املفتوحة،  البيانات  من�سة  على  حتديثها 

الإلكرتونية من ِقبل وزارة ال�سناعة والتجارة والتموين.
من جهته، قدم الوزير الهناندة �سرًحا عن ا�سرتاتيجيات الوزارة، واخلدمات 
الرقمية  واملهارات  واملعلومات،  ال�سيا�سات  جمال  يف  تقدمها  التي  واملبادرات 
والريادة، ومنها برنامج تدريب اخلريجني اجلدد لإتاحة الفر�س لل�سباب للبدء 
مب�ساريعهم اخلا�سة من املحافظات وتاأ�سي�س �سركات ريادية، اإ�سافة اإلى اإعداد 
والطلب  املعلومات  وتكنولوجيا  الت�سالت  تخ�س�سات  على  للعر�س  درا�سة 

عليها.
امل��وارد  فيها  حتديد  يتم  �سمولية،  ا�سرتاتيجية  تقدمي  على  اللقاء  واتفق 

الب�سرية واملالية يف الوزارة ملدة اأق�ساها اأ�سبوعني.

عمان 

ا�ستثناءات  الأزمات  واإدارة  لالأمن  الوطني  املركز  اأعلن 
احلظر ال�سامل املمتد من ال�ساعة 7 م�ساًء اخلمي�س املوافق 18 

اآذار اإلى ال�ساعة 6 �سباحاً من يوم ال�سبت املوافق 20 اآذار.
ت�ساريح  لإ�سدار  فقط  املخولة  اجلهة  اأنه  املركز،  واأكد 
احلكومية  للقطاعات  ال�سامل  احلظر  اأوق���ات  يف  التجول 
واخلا�سة �سمن اآلية �ساملة معتمدة لدى املركز، فيما ُتعطى 
الطارئة  احل��الت  يف  اخلا�سة  الت�ساريح  اإ�سدار  �سالحية 
اأي  اإعطاء  ومينع  الداري���ني،  للحكام  الإن�سانية  واحل��الت 
ت�ساريح من اأي جهة غري خمولة دون موافقة املركز الوطني 
تعطي  التي  اجلهة  �ستتحمل  حيث  الأزم��ات،  واإدارة  لالأمن 

الت�ساريح امل�سوؤولية القانونية لذلك.
)البادج(  التعريفية  البطاقة  وجود  �سرورة  اإلى  ونوه 
الهوية  جانب  اإلى  ال�سخ�س  لديها  يعمل  التي  للجهة  العائدة 
ال�سخ�سية للتحقق من هويته عند اإدراجه يف الك�سوفات التي 
املانحة  اأن اجلهة  �سيتم امل�سادقة عليها من قبل املركز، علماً 
التبعات  كافة  �ستتحمل  التي  هي  )ال��ب��ادج(  البطاقة  لهذه 

القانونية يف حال اإ�سدارها لأفراد ل يعملون لديها.
وبني املركز اأنه تقرر وقف العمل بالت�ساريح الإلكرتونية 
طيلة مدة احلظر ال�سامل، اإل القطاعات التي مت ا�ستثناوؤها يف 
هذه التعليمات، اإلى جانب تعليق �سالة اجلمعة لغاية نهاية 

ال�سهر احلايل.
)املطاعم،  لقطاعات  الديليفري  بخدمة  العمل  ي�ستمر  كما 
 18 املوافق  اخلمي�س  فقط  احللويات(  حمال  ال�سيدليات، 
الثانية  ال�ساعة  ولغاية  م�ساًء  ال�سابعة  ال�ساعة  من  اآذار 
بخ�سو�س  لحقاً  يرد  ما  مراعاة  مع  الليل،  منت�سف  ع�سرة 

ال�سيدليات.
وموظفي  املواقع،  خمتلف  يف  العمليات  غرف  ُت��دام  كما 
الأمن واحلماية يف القطاعني العام واخلا�س، وكذلك م�ساريع 
املياه وحفر الآبار وتنفيذ حمطات و�سبكات املياه، وم�ساريع 
ال�سحي،  ال�سرف  و�سبكات  حمطات  وم�ساريع  ال�سدود، 
يف  ي��ت��واج��دوا  بحيث  ال�ساعة،  م��دار  على  عملهم  وي�ستمر 
املركز  وا�ستثنى  ال�سامل.  احلظر  بتنفيذ  البدء  قبل  مواقعهم 
يف القطاع ال�سحي، كافة الكوادر الطبّية العاملة يف القطاعني 
العام واخلا�ّس من قرار احلظر ال�سامل وباحلد الأدنى لإدامة 

العمل.

وفيما يتعلق بالكوادر الإدارية العاملة يف القطاع ال�سحي 
يجب تزويدهم بكتاب ر�سمي اأو بطاقة تعريفية تثبت ذلك من 

امل�ست�سفى الذي يعملون لديه.
وزارة  قبل  من  املعتمدة  اخلا�سة  للمختربات  ُي�سمح  كما 
خالل  باحلركة   )PCR( الكورونا  فح�س  لإج��راء  ال�سحة 
�سعار  حتمل  ب�سيارة  حركتهم  �سريطة  ال�سامل  احلظر  فرتة 
من  م�سدق  ك�سف  املخترب،  )ب��ادج  يحملوا  واأن  املخترب، 

املخترب، وكتاب العتماد من وزارة ال�سحة(.
اأو  )اإطعام  امل�ست�سفيات  مع  املتعاقدة  لل�سركات  وُي�سمح 
ب�سيارات  ال�سامل  احلظر  فرتة  خالل  باحلركة  طبية(  مواد 
ال�سركة فقط من ال�ساعة 6 م�ساًء الى ال�ساعة 10 ليال �سريطة 
مواد  اأو  طبية  طلبية  وج��ود  تثبت  لوثيقة  ال�سائق  حيازة 

غذائية من امل�ست�سفى.
من  ال�سيدليات  اأ�سحاب  ُي�ستثنى  ال�سيدليات:  اأ�سحاب 
لالأدوية  املنزيل  التو�سيل  بعملية  للقيام  ال�سامل  احلظر  قرار 
ال�سرورية والطارئة �سريطة اإظهار البادج اخلا�س بالنقابة، 
لهم  وي�سمح  باملن�ساأة  اخلا�س  التجاري  ال�سجل  اإلى  اإ�سافة 
بفتح �سيدلياتهم من ال�ساعة 10 �سباحاً الى ال�ساعة 10 م�ساًء 
البيع املبا�سر مهما كانت الأ�سباب ويقت�سر تواجدهم  ومينع 

على اأخذ الدواء وتوزيعه.
قطاع الطاقة والرثوة املعدنية: ُي�سمح باحلركة ل�سيارات 
لتوزيع  املنزيل  امل�سال  ال��ب��رتويل  الغاز  ا�سطوانات  توزيع 
 6 ال�ساعة  ولغاية  �سباحاً   6 ال�ساعة  من  الغاز  ا�سطوانات 

م�ساًء.
العادمة  املياه  نقل  ل�سهاريج  والري:ُي�سمح  املياه  قطاع 
و�سهاريج نقل املياه ال�ساحلة لل�سرب بالعمل من ال�ساعة 10 

�سباحاً وحتى ال�ساعة 4 م�ساًء خالل فرتة احلظر ال�سامل.
جميع  والتوريد:ُي�ستثنى  والإن��ت��اج  العمل  �سال�سل 
الأ�سخا�س املتواجدين داخل عملهم من قرار احلظر ال�سامل، 
وي�سمح لهم بالعمل داخل هذه املن�ساآت �سريطة عدم مغادرتها 

لأي �سبب كان وحتى النتهاء من موعد احلظر.
وقطاع  )ال�ساحنات  ال��ربي  النقل  حركة  ُت�ستثنى  كما 
واملعابر  املطارات  واإلى جميع  من  الب�سائع(  على  التخلي�س 
واملراكز الربية، على اأن يقوم ال�سائق باإبراز بولي�سة ال�سحن، 

ف�ساًل عن ابراز املخل�سني للبطاقة التعريفية.
وُت�ستثنى ال�ساحنات املخ�س�سة لنقل املواد الغذائية من 

حمافظة الى اأخرى من قرار احلظر ال�سامل.

قطع  بيع  وحم��الت  وال�سيانة  امليكانيك  لور�س  وُي�سمح 
اخلارجية  الطرق  على  مبا�سرة  واجهاتها  تقع  والتي  الغيار 
البع�س  بع�سها  مع  اململكة  حمافظات  تربط  التي  الرئي�سية 
بالعمل خالل فرتة احلظر ال�سامل خلدمة حركة ال�سحن وكذلك 
ال�سيارات امل�سرح لها باحلركة، �سريطة ابراز البادج اخلا�س 
ال�سادر من النقابة العامة لأ�سحاب املهن امليكانيكية ورخ�سة 
املهن خمتومة ختم طبق ال�سل من قبل اأمانة عمان الكربى/ 

البلدية املخت�سة.
الل��ب��ان  م�سانع  وع��م��ال  امل��خ��اب��ز  لعمال  ُي�سمح  كما 
فرتة  انتهاء  وحتى  م�ساًء   10 ال�ساعة  من  اعتبارًا  باحلركة 
الت�ساريح  على  حا�سلني  يكونوا  اأن  �سريطة  ال�سامل،  احلظر 

اللكرتونية اخلا�سة باحلظر اجلزئي.
ُي�ستثنى  ال��ربي��ة:  واملعابر  امل��ط��ارات  عرب  امل�سافرون 
الها�سمية  الردنية  اململكة  الى  الربية  املعابر  عرب  القادمون 
اجلواز  على  القدوم  ختم  اظهار  �سريطة  ال�سامل  احلظر  من 
احلركة  ت�سريح  منح  يتم  حني  يف  القدوم،  تاريخ  وبح�سب 
خالل  من  اجلوار  دول  الى  املعابر  هذه  خالل  من  للمغادرين 

احلاكم الداري.
وُتعتمد تذكرة الطائرة كت�سريح مرور خالل فرتة احلظر 
ال�سامل لكل من امل�سافر وال�سائق فقط �سمن توقيتات حمددة 

وح�سب موعد الطائرة ومكان �سكن امل�سافر وال�سائق.
الأمن  �سركات  ملوظفي  ي�سمح  واحلماية:  الأمن  �سركات 
الى  ال�ساعة 11 �سباحا  من  الفرتة  باحلركة خالل  واحلماية 
تبديل  لغايات  اآذار   19 املوافق  اجلمعة  يوم  ظهر   2 ال�ساعة 
ال�سركة  بادج  حاماًل  املوظف  يكون  اأن  على  فقط،  ال�سفتات 
)بطاقة ال�سركة( وبحوزته ك�سف خمتوم ومعتمد من ال�سركة 

التي يعمل لديها.
الزينة  طيور  حمالت  لأ�سحاب  الزراعة:ُي�سرح  قطاع 
الأليفة وا�سحاب  تربيه احليوانات  الزينة وحمالت  وا�سماك 
ولغاية  ظهرًا  الثانية  ال�ساعة  من  باحلركة  الأ�سماك  م��زارع 
حمالهم  ال��ى  اقامتهم  ام��اك��ن  م��ن  ع�سرًا  الرابعة  ال�ساعة 
اأمانة  عن  ال�سادرة  املهن  رخ�سة  اب��راز  �سريطة  ومزارعهم 
وزارة  عن  ال�سادرة  املحل  رخ�سة  اأو  البلديات  اأو  عمان 
املن�ساأة  �ساحب  غري  اآخ��ر  �سخ�س  قيام  حال  ويف  الزراعة، 
بخدمة هذه الطيور او الأ�سماك اأو احليوانات الأليفة �سرورة 
اأن يكون معه الرخ�سة الورقية الأ�سلية ال�سادرة من وزارة 

الزراعة ولي�ست �سورة عنها.

باحلركة  الدجاج  بنقل  املخ�س�سة  لل�سيارات  وي�سمح 
والتنقل من ال�ساعة 6 م�ساء ولغاية انتهاء فرتة احلظر ال�سامل 
وامل�سالخ،  النتافات  ملحالت  امل��زارع  من  الدجاج  لنقل  وذلك 
الذهاب  بالدواجن يف رحلة  ال�سيارة حمملة  اأن تكون  �سريطة 

ووجود فاتورة التوريد يف رحلة العودة.
وي�سمح للمزارعني وال�سيارات الناقلة للخ�سار والفواكه 
باحلركة من املزارع الى الأ�سواق املركزية )ال�سوق املركزي 
املحافظات(  يف  املركزية  والأ���س��واق  الكربى  عمان  لأم��ان��ه 
اعتبارًا من ال�ساعة 6 م�ساء ولغاية انتهاء فرتة احلظر ال�سامل 
اأن تكون حمملة باخل�سار والفواكه يف رحلة الذهاب  �سريطة 

وتوفر و�سل التوريد من ال�سوق املركزي يف رحلة العودة.
كما ُي�سمح لأ�سواق اخل�سار والفواكه املركزية بالعا�سمة 
عمان واملحافظات والعاملني بها وامل�سرح لهم من قبل الأمانة 
انتهاء  م�ساًء وحتى   6 ال�ساعة  من  اعتبارًا  بالعمل  والبلديات 

فرتة احلظر ال�سامل.
وتقرر ال�سماح ملربي الأغنام الذين يحملون دفاتر خدمات 
كل  بالتجول  الزراعة  وزارة  ال�سادرة عن  الرثوة احليوانية 
 8 ال�ساعة  ولغاية  �سباحا   5 ال�ساعة  من  اعتبارًا  جمعة  يوم 
مع  ال�سخ�سية  اثبات  مطابقة  �سريطة  احلليب،  لنقل  �سباحا 

دفرت خدمات الرثوة احليوانية.
امل�ست�سفى  من  اخلروج  ورقة  الإن�سانية:ُتعتمد  احلالت 
املري�س  من  لكل  ال�سامل  احلظر  فرتة  خالل  مرور  كت�سريح 
وال�سائق فقط �سمن توقيتات حمددة وح�سب موعد اخلروج 

ومكان ال�سكن.
وُي�سرح ملر�سى غ�سيل الكلى ومر�سى ال�سرطان بالذهاب 
اإلى امل�ست�سفيات �سريطة حيازتهم بطاقة غ�سيل الكلى ومواعيد 

املراجعة.
وُي�سمح لكل من يحمل بطاقة مرافق من امل�ست�سفى م�سدقة 
ولغاية  �سباحا   10 ال�ساعة  من  باحلركة  الأ���س��ول  ح�سب 

ال�ساعة 2 ظهرا اأثناء فرتة احلظر ال�سامل.
خالل  مرور  كت�سريح  املوعد   / املراجعة  ورقة  وُتعتمد 
�سمن  فقط  وال�سائق  املري�س  من  لكل  ال�سامل  احلظر  فرتة 

توقيتات حمددة وح�سب موعد مراجعة امل�ست�سفى.
وُي�سمح ل�ستة اأ�سخا�س من ذوي املتوفى باحلركة لإمتام 
�سريطة  ال�سامل  احلظر  اأيام  خالل  والدفن  الوفاة  اإج��راءات 

وجود بالغ الوفاة من امل�ست�سفى.

ر الشامل  يعلن استثناءات ال�طخ مركز إدارة األزمات �

عمان 

قال رئي�س الوزراء الدكتور ب�سر اخل�ساونة اننا ل نزال ن�سهد 
امل�ست�سفيات  يف  ال�سغالت  ن�سبة  ارتفعت  حيث  وبائية  ذروة 
ب�سكل مقلق عما كانت عليه قبل فرتة وانه لول التو�سع يف ان�ساء 
للغاية  �سيء  ا�سابيع  ومنذ  و�سعنا  لكان  امليدانية  امل�ست�سفيات 
فيما يتعلق بال�سعة ال�سريرية، موؤكدًا على م�سوؤولية اجلميع يف 
الت�سدي لهذه اجلائحة والقبال على اخذ املطاعيم التي يوفرها 

الردن وجميعها اآمنة ومعتمدة.
اإلى  ال���وزراء  جمل�س  جل�سة  خ��الل  ال���وزراء  رئي�س  ولفت 
حكومة  جميعا  علينا  وطنية  م�سوؤولية  للجائحة  الت�سدي  اأن 
نتمكن  حتى  ال�سيلة  الردن��ي��ة  بقيمه  وامل��واط��ن  وموؤ�س�سات 
القطاعات يف  لفتح  اأن نعود  امل  من جتاوز هذه اجلائحة وعلى 

ال�سيف املقبل.
واأ�سار رئي�س الوزراء اإلى اأن لدينا �سغطاً على امل�ست�سفيات 
ون�سبة  وماأدبا(  والزرقاء  والبلقاء  )عمان  الو�سط  حمافظات  يف 
ال�سغالت فيها اأعلى من املعدل الوطني العام، حيث كانت ن�سبة 
ال�سغالت اول ام�س بحدود 77 باملائة لغرف العناية احلثيثة 
اإلى  لفتاً  ال�سطناعي،  التنف�س  لأجهزة  باملائة   30 من  واأكرث 
الدخالت  ن�سبة  واأن  �سيما  �سعب  الو�سط  اقليم  يف  الو�سع  اأن 

للم�ست�سفيات تزيد عن ن�سبة اخلروج واملتعافني منها .
واأ�سار اإلى اأن ن�سبة ال�سغالت على امل�ستوى الوطني ل تزال 
معقولة وحتت ال�سيطرة وهي تراوح بحدود 50 باملائة لأ�سرة 
احلثيثة  العناية  با�سرة  يتعلق  فيما  قلياًل  واأكرث  العادي  العزل 

وبحدود 30 باملائة بالن�سبة لأجهزة التنف�س ال�سطناعي .
واأكد رئي�س الوزراء، اأن الجراءات التي اتخذتها احلكومة 
املنحنى  حدة  لك�سر  حماولة  يف  للغاية  �سرورية  كانت  اخ��ريًا 
على  ال�سغط  وم��ن  ال�سابات  ع��دد  من  يقلل  وب�سكل  الوبائي 
مع  التعامل  من  عموماً  ال�سحي  النظام  وليتمكن  امل�ست�سفيات 
الزيادة امل�سطردة يف اعداد احلالت التي يغلب عليها الفريو�س 

املتحور من ال�ساللة الربيطانية الذي ميتاز ب�سدة العدوى .
كما اأكد رئي�س الوزراء اأن هذه الجراءات �سيواكبها التو�سع 
فيما  جيد  مكان  يف  اننا  اإل��ى  لفتاً  الوطني،  التطعيم  عملية  يف 
اململكة  يف  املعتمدة  املختلفة  باأنواعها  املطاعيم  بتوفري  يتعلق 

تتيح  تباعا عرب جداول زمنية  الها�سمية والتي ت�سلنا  الردنية 
لنا يف حال اللتزام بهذه الجراءات ان نكون يف موقع ي�سمح لنا 
والعجلة  احلياة  وا�ستئناف  القادم  ال�سيف  مع  القطاعات  بفتح 
القت�سادية ونتخطى هذه الغمامة التي القت بظاللها على الردن 

ودول العامل باأكمله .
وقال رئي�س الوزراء »نحن جميعاً �سركاء واحلكومة هدفها 
وغايتها تنفيذ ما يوجه به قائد الوطن خلدمة الوطن واملواطن 
احلقيقية  الوطنية  ال�سراكة  قاعدة  على  بالقطاعات  والنهو�س 
بتعاون اجلميع  الأمل  عن  الكاملة« معرباً  الوطنية  وامل�سوؤولية 
ا�ساليب  اعتماد  الى  جميعاً  نبادر  واأن  ال�سهرين  هذين  لتجاوز 
الوقاية مبا فيها القبال على املطاعيم املوجودة يف الردن وهي 
العاملية وموؤ�س�سات  ال�سحة  اآمنة ومعتمدة من منظمة  جميعها 

العتماد الوروبية وموؤ�س�سة الغذاء والدواء الردنية .
اأي  تتجنب  اأن  حتاول  احلكومة  اأن  اإلى  اخل�ساونة  ولفت 
ال�سحية  الناحية  من  �سرورياً  كان  واأن  حتى  ا�سايف  اج��راء 
»ونحن نعول يف هذا على تعاون خمتلف القطاعات وعلى وعي 
لالعتبارات  ال�سرورية  الج���راءات  لهذه  بالمتثال  مواطننا 
اهلل  باأذن  وللتعايف  الوطني  القت�ساد  على  وللمحافظة  ال�سحية 

وفتح القطاعات بال�سيف القادم ».
التي  ب��الإج��راءات  اللتزام  املواطن  على  نعول  نحن  وقال 
الدفاع  القوانني املرعية مبا فيها قانون  الدولة يف اطار  اتخذتها 
واوامر الدفاع ال�سادرة مبقت�ساه وتلك التي زادت فرتة احلظر 
ن�سطر يف حال عدم  لكي ل  يوم اجلمعة  اجلزئي وفر�ست حظر 
الدخول  ن�سبة  وارتفاع  ال�سابات  زي��ادة  حال  ويف  التجاوب 

تداعيات  لها  يكون  اخ��رى  ب��اإج��راءات  نقوم  ان  للم�ست�سفيات 
والقطاعات  العام  والي��راد  والدولة  املواطن  على  اكرب  �سلبية 

القت�سادية .
مبا  قامت  والدولة  احلكومة  اأن  ال��وزراء،  رئي�س  واأ�ساف 
ت�ستطيع القيام به حالياً من اجراءات وناأمل باأن ل جند انف�سنا 
يرتتب  اق�سى  اج��راءات  اتخاذ  وتفر�س  تتطلب  او�ساع  ام��ام 
للم�ساعب  ت�ساف  وكبرية  كثرية  اقت�سادية  م�ساعب  عليها 
والقطاع  العامة  واخلزينة  الدولة  منها  عانت  التي  القت�سادية 

التجاري وال�سناعي والقطاعات القت�سادية .
لهذه  الت�سدي  م�سوؤولية  اأن  على  ال���وزراء  رئي�س  و�سدد 
املوؤ�س�سات  اجلائحة هي م�سوؤولية وطنية على احلكومة وعلى 
الذي  املواطن  وعلى  الجتماعي  التوا�سل  وو�سائل  والع��الم 

يت�سرب قيم ال�سهامة والرجولة والكرامة التي ا�سار اليها جاللة 
امللك عبداهلل الثاين عن الثقافة الردنية بالعتزاز الذي يتحدث به 

الب والقائد عن ابنائه ووطنه.
واحدة  بروح  جميعا  نعمل  ان  يجب  ال��وزراء  رئي�س  واأك��د 
لفتا الى ان اجراءات احلكومة والدولة تقوم بها م�سطرة وهي 
او  قطاع  اي  كاهل  على  اعباء  او  اثقال  اي  ت�سيف  ان  ترغب  ل 
املواطنني ل نف�سيا ول ماليا وم�سريا الى ان الغالقات توؤثر حتى 
على مردود احلكومة املايل » ولكن يف املح�سلة علينا جتاوز هذا 
الو�سع الوبائي بال�سراكة الوطنية الكاملة بني الدولة واحلكومة 
وقيادتنا  وطننا  يحمي  ان  اهلل  ون�سال  واملواطن  واملوؤ�س�سات 
بالأرواح  جميعا  ونفتديه  باملهج  ن�سونه  الذي  وبلدنا  الها�سمية 

من كل من يريد به ال�سر او ان يوقع به الفتنة ».

عّمان 

اأمين  املغرتبني  و���س��وؤون  اخلارجية  وزي��ر  ال���وزراء  رئي�س  نائب  بحث 
الالجئني  وت�سغيل  لإغاثة  املتحدة  الأم��م  لوكالة  العام  واملفو�س  ال�سفدي، 
لتوفري  امل�سرتكة  فيليب لزاريني اخلمي�س، اجلهود  )الأونروا(  الفل�سطينيني 
الدعم املايل الالزم ل�سد العجز املايل الذي تواجهه الوكالة و�سمان ا�ستمرارها يف 

تقدمي خدماتها احليوية لالجئني وفق تكليفها الأممي.
مع  وامل�ستمرة  املكثفة  امل�ساورات  نتائج  ولزاريني  ال�سفدي  وا�ستعر�س 
و�سمان  كورونا  جائحة  ظل  يف  املايل  التدفق  اأزمة  ملعاجلة  الدوليني  ال�سركاء 
وموؤ�س�ساتها  براجمها  على  املالية  الأزمة  انعكا�س  ومنع  الالزم  املايل  التدفق 
وموظفيها. وا�ستعر�س ال�سفدي ولزاريني اجلهود احلالية للتح�سري للموؤمتر 
الدويل حول الأونروا، الذي يعمل الأردن ومملكة ال�سويد على عقده هذا العام 
وامل�ستهدف تعزيز التزام املجتمع الدويل للوكالة وح�سد الدعم ال�سيا�سي واملايل 
ا�ستمرار  الالزم ل�سمان  املايل  الدعم  ال�سفدي من تبعات عدم توفر  لها. وحذر 
عملياتها  مناطق  يف  الفل�سطينيني  لالجئني  احليوية  خدماتها  تقدمي  الوكالة 
تكليفها  وفق  خدماتها  تقدمي  يف  الأون��روا  ا�ستمرار  �سرورة  واأك��د  اخلم�س.  
الفل�سطينيني  الالجئني  لق�سية  ودائ��م  عادل  حلل  التو�سل  حني  اإلى  الأمم��ي 
ي�سمن حقهم يف العودة والتعوي�س وفقاً للقانون الدويل وقرارات الأمم املتحدة 
ذات ال�سلة، خا�سة القرار 194، ويف �سياق حل �سامل لل�سراع ينهي الحتالل 

الذي بداأ يف العام 1967 على اأ�سا�س حل الدولتني.
متويلها،  ا�ستمرار  و�سمان  الوكالة  دعم  اأن  التاأكيد  ال�سفدي  جدد  كما 
اإزاء الالجئني، جهد م�ستمر لالأردن بتوجيهات  اأداء واجباتها  ومبا مّيكنها من 

مبا�سرة من جاللة امللك عبداهلل الثاين.
الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  يقودها  التي  الأردنية  اجلهود  لزاريني  وثّمن 
حل�سد الدعم الدويل للوكالة، موؤكدًا اأهمية الدور الذي يقوم به الأردن بالتعاون 
مع املجتمع الدويل ل�سمان توفري الدعم الالزم للوكالة و�سد العجز املايل الذي 

تواجهه.

ير  تو�ف� هود � ي�ب�ثان �ب يين � دي والزار� الص�ف
الدعم المال�ي لألو�خروا
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ظهر  على  الدم  �ضغط  ارتفاع  من  ن�ضمة  مليار  من  اأكرث  يعاين 
ارتفاع  ي�ؤدي  العاملية،  ال�ضحة  منظمة  وبح�ضب  الأر�ض،  ك�كب 

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

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

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

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

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

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

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

ال�ضخ�ض اإىل اأكرث من 100 عام.

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

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

منا�ضب وظيفية متعددة دون اإحالة للتقاعد".

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

ط�ل العمر يف اجل�ضم.

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

اإىل حياة ط�يلة و�ضحية.

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

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

تك�ن اأقل قدرة على التعايف من التلف".

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

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

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

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

يحقق جناحا".
9 عالمات مميزة لل�شيخوخة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اللتهابية

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

اإليه. بال�"�ضيخ�خة" عندما ت�ضل 

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

�ضارة وتت�ضبب يف التهابات يف اجل�ضم".

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

التي مُيِكن اأن ت�ضتخدمها باقي اخللية.

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

بال�ق�د". اخلل�ية 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

للم�ضادات احلي�ية. مقاومة طبيعية 

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

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

"التخمني". ب�ضبب 

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

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

امليكروبات. لقتل 

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

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

للم�ضادات احلي�ية. املقاومة 

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

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

الثمن. باهظة 

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

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

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

جناحاً كبريًا على املدى الط�يل.

فيما يلي خط�ات لتجنب الإرهاق يف العمل:

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

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

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

باأنهم اأقل اإنتاجية وتفقدهم الرتكيز اأي�ضاً.

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

م�ض�ؤوليات وظيفتك الفعلية.

لتجنب االإرهاق يف العمل.. اإليك هذه الن�شائح

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

اخلا�ض.
على م�ضت�ى العامل

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"ي�تي�ب".

العلم يحذر من خماطر ا�شتخدام االأطفال للهواتف

هذه خماطر واأ�شباب ارتفاع �شغط الدم.. وطرق الوقاية والعالج
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مفاجاأة.. الكافيني قد ي�ؤثر اإيجابًا على الريا�ضة
ك�سفت مر�جعة لبحوث �سابقة �أن 
تناول �لكافيني قبل ممار�سة �لتمارين 
جمموعة  �أد�ء  يح�سن  قد  �لريا�سية 

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

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

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

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

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

تتعلق بالكافيني و�لأد�ء �لريا�سي.

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

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

قوي لدى معظم �لأفر�د".

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

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

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

�إ�سر�ف �لطبيب.

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

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

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

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

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

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

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

يعاين من مر�ص كلوي مزمن.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يومني من �ل�ستخد�م �ملنتظم.

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

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

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

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

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

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

�إىل  للحيوية  �لفاقدة  �لب�سرة  حتتاج 

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

للب�سرة. ومنّعم 
4- يحارب �لتلّوث:

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

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

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

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

�لليل.

الّطفل “child development process” منّ� 

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

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

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

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

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

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

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

�ملر�هقة.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�لبت�سار
�لفيتامينات و�ملعادن

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

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

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

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

�حلديد.

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

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

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

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

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

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

مدخول كاٍف.
فيتامني �ألف

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

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

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

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

نظام غذ�ئي �سحي ومتو�زن.
فيتامني دي

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

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

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

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

نظام غذ�ئي �سحي ومتو�زن.
زنك

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ُتدعى ب� قرحة �لثني ع�سر .

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

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

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

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

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

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

رو�بط مع �لذرة �ل�سطحية.
�ل�ستخد�مات

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�لتن�سيط.
�لنمذجة

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

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

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

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

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

فيها �أحدهما بينما يتفاعل �لآخر معه.

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

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

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

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

�لكيميائي-�لتفكك

الكيميائــــي المتــــــزاز 

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

}1{
�لركيبة �لكيميائية لأفالتوك�سني ب1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aspergillus parasiticus
 and  Aflatoxin G1
 Aspergillus �ل  تنتجها   G2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

}12{
Pathology  علم �لمر��ص

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

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

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

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

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

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

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

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

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

}18{ }17{ HIV ملناعة �لب�سرية�

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

كاف من �لكربوهيدر�ت .
��سابة �لن�سان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�سامة .  }26{
قائمة من �لتف�سي

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

}27{ }28{ }29{
يف بع�ص �حلالت كا�سف �ل�سائل �للوين 
  )liquid chromatography  (
 mass �لكتلي  �لطيف  قيا�ص  جانب  �ىل 
spectrometry )LC-MS /

�لطرق  من  �ملزيد  �ىل  بال�سافة   )  MS
�ىل   %48 �مل��ع��دل  �أن  �أظ��ه��رت  �لتحليلية 
�مل��خ��ت��ارة  �ملنتجة  �ل��ع��ي��ن��ات  م��ن   %80
�ل�سموم  كمحتوية على كميات حمددة من 
من  كثري  يف   .  Aflatoxin �لفطرية 
�ل  جت��اوز   ، �مللوثة  �لغذ�ئية  �ملنتجات 
لالد�رة  �لمنة  �حل��دود    Aflatoxin
�أو   )FDA( و�ل��دو�ء  للغذ�ء  �لمريكية 
 }29{  }30{  . �أخرى  تنظيمية  وكالت 
}28{2003 كينيا : �لت�سمم �حلاد ، 120 

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

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

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

حيث وجدت يف �حلبل �ل�سري }31{

)Aflatoxin( ضم�م فطرية�

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

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

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

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

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

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

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

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

arabidopsis�ملحتويات
 نبذة خمت�سرة

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

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

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

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

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

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

�مل�ساعف
�لطور �جلاميتي �لنثوي

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

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

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

نو�تان، ت�سمى نو�تان قطبيتان(.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�لعام ترتكز يف ��شيا.

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

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

حول �ملو�شوع؟

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

من �ل�شوديوم.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�ملريء

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

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

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

توؤثر على �شحة �لإن�شان �شلباً.

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

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

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

هذه �لثمرة فائدة.

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

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

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

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

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

�ملتعلقة باللتهاب مثل:
�لتهاب �ملفا�شل

�ل�شرطان
�أمر��ض �لقلب.

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

�حليو�نات من �أجل تاأكيد �لنتائج.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بطريقة �لقلي.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�ملو�طنني.

تناول الربتقال يحميك من 
العمى مع التقدم بالعمر

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�إ�شافة �إىل فو�ئده �ل�شحية �ملختلفة.

تناول املك�سرات بانتظام يعزز 
من �سحة احليوانات املنوية

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

و�لطفح �جللدي.
حقائق �شحية �شادمة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.%12

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�لعبوة. �نفجار  ي�شبب 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

فو�ئد �لطماطم

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

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

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

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

�ل�شيخوخة
�لوقاية من ه�شا�شة �لعظام

�لوقاية من �لإ�شابة بالإم�شاك.

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

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

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

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

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

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

�أكرب من غريها.
كيف جرت �لدر��شة؟

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

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

على  �مل��وج��ودة  �ل�شامات  ع��دد 

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

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

من غريها. 

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

على �لذر�ع �ليمنى.

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

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

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

خطر �لإ�شابة ب�شرطان �جللد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�شرطان �جللد.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�ملطاف.
عدم �لتحدث مع �ل�شيديل

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�لعام ترتكز يف ��شيا.

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

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

حول �ملو�شوع؟

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

من �ل�شوديوم.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�ملريء

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

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

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

توؤثر على �شحة �لإن�شان �شلباً.

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

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

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

هذه �لثمرة فائدة.

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

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

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

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

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

�ملتعلقة باللتهاب مثل:
�لتهاب �ملفا�شل

�ل�شرطان
�أمر��ض �لقلب.

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

�حليو�نات من �أجل تاأكيد �لنتائج.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بطريقة �لقلي.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�ملو�طنني.

تناول الربتقال يحميك من 
العمى مع التقدم بالعمر

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�إ�شافة �إىل فو�ئده �ل�شحية �ملختلفة.

تناول املك�سرات بانتظام يعزز 
من �سحة احليوانات املنوية

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

و�لطفح �جللدي.
حقائق �شحية �شادمة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�لعبوة. �نفجار  ي�شبب 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

فو�ئد �لطماطم

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

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

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

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

�ل�شيخوخة
�لوقاية من ه�شا�شة �لعظام

�لوقاية من �لإ�شابة بالإم�شاك.

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

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

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

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

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

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

�أكرب من غريها.
كيف جرت �لدر��شة؟

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

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

على  �مل��وج��ودة  �ل�شامات  ع��دد 

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

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

من غريها. 

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

على �لذر�ع �ليمنى.

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

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

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

خطر �لإ�شابة ب�شرطان �جللد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�شرطان �جللد.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�ملطاف.
عدم �لتحدث مع �ل�شيديل

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

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

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

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

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

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

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

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

للقر�ض.
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ثة.. وضع إداري  �بعد 33 عاما من الكار�
ية ة« العرا�ق� يد لـ »�ل�ب�ب د� �ب

بغداد

���س��وت جم��ل�����س ال���ن���واب )ال���ربمل���ان( 
ال��ع��راق��ي، وب��الإج��م��اع، ع��ل��ى ق���رار يلزم 
احلكومة العراقية، باعتماد حلبجة كمحافظة 
عراقية جديدة، ولريتفع بعد هذا القرار عدد 
وذلك  حمافظة،   19 اإلى  العراقية  املحافظات 
والثالثني،  الثالثة  الذكرى  حلول  مع  تزامنا 
ملاأ�ساة حلبجة الكيماوية، يف 16 مار�س العام 

1988، على يد النظام ال�سابق.
النواب  ملجل�س  الإعالمية  الدائرة  وقالت 
�سوت  ال��ن��واب  »جمل�س  بيان:  يف  العراقي 
بالإجماع باإلزام احلكومة، باإكمال الإجراءات 

املتعلقة، باإعالن حلبجة حمافظة«.
العراق  كرد�ستان  اإقليم  حكومة  وكانت 

اأع�����وام، ق��د ق���ررت حت��وي��ل حلبجة  وم��ن��ذ 
اإلى  ال�سليمانية،  ملحافظة  تابع  ق�ساء  من 
ايالء  باب  من  وذل��ك  بذاتها،  قائمة  حمافظة 
لرمزيتها  وتقديرا  بها،  الهتمام  من  املزيد 
ت�سحيات  قدمته من  ملا  نظرا  وخ�سو�سيتها، 
جرمية  من  �سكانها  له  تعر�س  وم��ا  ج�سام، 

اإبادة جماعية.
القرار،  ذلك  على  �سنوات  مرور  رغم  لكن 
تقر  اأن احلكومة الحتادية يف بغداد، مل  بيد 
كق�ساء  حلبجة،  مع  تتعاطى  زال��ت  ول  به 

اإداري ولي�س كمحافظة.
ومي��ه��د ق���رار ال��ربمل��ان ال��ع��راق��ي ه��ذا، 
عراقية  كمحافظة  بحلبجة  بغداد  لع��رتاف 
ذل���ك، من  عليه  ي��ن��ط��وي  م��ا  م��ع  ج���دي���دة، 

واإداري����ة  قانونية  وام��ت��ي��ازات  اإج�����راءات 
ومالية.. الأمر الذي �سي�سهم يف ت�سريع وترية 
وتعوي�سها،  بنائها  واع��ادة  حلبجة،  اإعمار 
واخلدمية،  التحتية،  بناها  جممل  وتطوير 

وال�سحية والتعليمية.
وقد طالب حمافظ حلبجة اآزاد توفيق، يف 
احلكومة  عربية،  نيوز  �سكاي  ملوقع  ت�سريح 
حلبجة،  اع��ت��م��اد  يف  ب��الإ���س��راع  ال��ع��راق��ي��ة 
كمحافظة عراقية خا�سة واأنه ثمة الآن، قرار 

ملزم من جمل�س النواب العراقي بذلك«.
اأقل  هو  »هذا  حلبجة:  حمافظ  وي�سيف 
ب�سخ�سية  حتظى  اأن  حلبجة،  ت�ستحقه  ما 

معنوية وادارية متكاملة، كمحافظة«.
اأه����ايل حلبجة  م��ن  م��واط��ن��ون  وي��ب��دي 

من  ا�ستيائهم،  عربية«  نيوز  »�سكاي  ملوقع 
املنطقة،  يف  ع��ام  ب�سكل  اخل��دم��ات  �سعف 
اإلى  حتولها  رغم  تطويرها،  عمليات  وب��طء 
املحافظة الرابعة يف اإقليم كرد�ستان، معربني 
بغداد  لعتماد  يكون  األ  من  خ�سيتهم،  عن 
حلبجة كاملحافظة التا�سعة ع�سر على �سعيد 
اإلى  بالنظر  ملمو�س  ايجابي  تاأثري  العراق، 
املهيمنني،  الإداريني  والبريوقراطية  الرتهل 

كما يقول اأحدهم.
لكنه يف مطلق الأحوال قرار بالغ الأهمية، 
وي�سب يف م�سلحة اأهايل حلبجة، خا�سة واأنه 
اأن  يعني  ما  العراقي،  الربملان  باإجماع  �سدر 
وطني  اجماع  حمط  باتت  حلبجة،  ق�سية 

عراقي.

ينكر كورو�خا �ىت �فتك �به ل � يا.. �خ يس تنزا�خ� ر�ئ�
وكاالت

كان الرئي�س التنزاين الراحل جون ماغوفويل من 
كورونا  فريو�س  ب�ساأن  املوؤامرة  نظرية  رواد  اأبرز 
متاأثرا  تويف  املطاف،  نهاية  يف  لكنه  وجوده،  منكرا 

بالإ�سابة به، كما ذكرت تقارير عدة.
وليل الأربعاء اخلمي�س، اأعلنت نائبة الرئي�س يف 
�سامية ح�سن، وفاة ماغوفويل )61 عاما(  تنزانيا، 
يف  �سككوا  كثريين  لكن  القلب«،  يف  مبر�س  »متاأثرا 
 27 منذ  علنا  ماغوفويل  يظهر  ومل  الفر�سية.  هذه 
العتقاد  اإل��ى  البع�س  دف��ع  مما  املا�سي،  فرباير 
نفوا ذلك  امل�سوؤولني  لكن  اأنه مري�س ورمبا عاجز، 
ال�سائعات  جتاهل  اإلى  املواطنني  ودعا  اأي��ام،  قبل 
احلقائق  لكن  اخل��ارج،  من  القادمة  »البغي�سة« 
رئي�س  اأن  يعتقدون  الذين  بني  كّذبتهم لحقا. ومن 
تنزانيا، الدولة الواقعة �سرقي اإفريقيا، تويف نتيجة 

فريو�س كورونا، زعيم املعار�سة، تندو لي�سو.
على  ت�سرت  الذي  هو  ماغوفويل  اإن  لي�سو  وقال 
اأ�سال،  وج��وده  نافيا  البداية،  يف  كورونا  فريو�س 
اإلى رف�سه تدابري ملكافحة الوباء، ورف�سه  م�سريا 

التعاون اأي تعاون اإقليمي اأو دويل يف هذا املجال.
امل�سبب  بفريو�س كورونا  اأ�سيب  »الآن  وتابع: 

ملر�س كوفيد-19. هذه عدالة بالن�سبة يل«.

ومما يعزز نظرية موت ماغوفويل متاأثرا مبر�س 
اإ�سابة  عن  حتدثت  التي  التقارير  »كوفيد-19«، 
بع�س  وذك���رت  بالفريو�س،  م�ساعديه  م��ن  ع��دد 
من  توفوا  تنزانيا  يف  كبار  م�سوؤولني  اأن  التقارير 

جراء املر�س.
الرئي�س  ع��الج  مكان  ع��ن  الأن��ب��اء  وت�ساربت 
يعالج  كان  اإنه  قال  فالبع�س  وفاته،  قبل  الراحل 
كينيا  اإعالم حملية يف  و�سائل  قالت  بينما  الهند،  يف 
يعالج  ا�سمه  تذكر  مل  اإفريقيا  زعيما  اإن  املجاورة، 

من جراء م�ساعفات مر�س »كوفيد -19«.
وكان الرئي�س التنزاين الراحل من اأبرز امل�سككني 
يف خطورة جائحة »كوفيد 19«، وو�سفته �سحيفة 
وجود  منكري  اأبرز  باأنه  الربيطانية،  »الغارديان« 

كورونا يف اإفريقيا.
ومع تف�سي الفريو�س يف العامل، اتخذ ماغوفويل 
موقفا غريبا، اإذ اإنه قال اإنه ل وجود للفريو�س، على 

الرغم من اأنه كان مدر�سا متخ�س�سا يف الكيمياء.
وتولى ماغوفويل الرئا�سة يف تنزانيا عام 2015، 
وفاز يف ولية ثانية يف اأكتوبر املا�سي، يف انتخابات 
�سابتها اأعمال �سابها العنف ومزاعم التزوير، ويتهم 

كثريا من خ�سومه بجر بالده نحو ال�ستبدادية.
وزعم العام املا�سي اأن بالده ق�ست على الوباء 
»اأ�سو�سيتد  وكالة  وفق  اأي��ام   3 ال�سالة  خالل  من 

بر�س«،  ثم قال اأواخر يناير املا�سي اإن »اهلل ق�سى 
على كورونا يف تنزانيا«.

وف�سلت ال�سلطات بع�س م�سوؤويل ال�سحة الذين 
�سككوا يف موقف ماغوفويل من هزمية وباء »كوفيد 

،»19
وحاولت تنزانيا اأن تعزل نف�سها عن التطورات 
العاملية فيما يتعلق بالفريو�س منذ اأبريل املا�سي، 
 60 �سكانها  عدد  يبلغ  التي  الدولة  اأوقفت  عندما 
بالفريو�س،  الإ�سابات  عدد  حتديث  ن�سمة،  مليون 
دولية  قوى  دعا  ما  وهو  حالة،   509 عند  وتوقفت 
اإعادة  ب�ساأن  خماطبته  اإلى  املتحدة  الوليات  مثل 

التعاون يف هذا املجال.
قال  الوباء،  ملكافحة  اللقاحات  ظهرت  اأن  وبعد 
ماغوفويل »اإذا كان الرجل الأبي�س قادرا على تقدمي 

لقاحات، لكان اأح�سر التطعيمات �سد الإيدز«.
�سد  غربية  م��وؤام��رة  ال��ل��ق��اح��ات  اأن  واع��ت��رب 
مليء  بخار  ا�ستن�ساء  اإلى  اإياهم  داعيا  الأفارقة، 

بالأع�ساب.
لكن اأهايل �سحايا الوباء اتهموا الرئي�س الراحل 
مكافحة  وتقوي�س  الوفيات  باآلف  بالت�سبب  مرارا 
بي  »بي  وقالت  املتعنتة،  مواقفه  ب�سبب  الوباء، 
الآخرين  ال�سهرين  اإن  نقال عن م�سادر طبية  �سي« 

�سهدا ارتفاعا يف الإ�سابات داخل تنزانيا.

ارة  و س�ف موسكو : �فتح كوس�ف
يتنا�قض مع �قرار  �ف�ي ال�قدس �

لس األمن الدول�ي م�ب
   موسكو 

خطوة  اأن  على  اخلمي�س،  مو�سكو،  اأك���دت 
جمهورية كو�سفو بفتح �سفارة لها يف مدينة القد�س 
تتناق�س مع قرار جمل�س الأمن 1244 بهذا ال�ساأن.

اخل��ارج��ي��ة  وزارة  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث��ة  وق��ال��ت 
الرو�سية، ماريا زاخاروفا، يف موؤمتر �سحفي :«يف 
املبدئي  رو�سيا  موقف  نوؤكد  اأن  نود  ال�سياق  هذا 
حول القد�س والذي ل يزال ثابتاً ويكمن يف اأن هذه 
فل�سطني  لدولتي  عا�سمة  ت�سبح  اأن  يجب  املدينة 

واإ�سرائيل امل�ستقلتني«.
القد�س  تكون  اأن  »يجب  زاخاروفا:  واأ�سافت 
منفتحة على اأتباع الديانات التوحيدية الثالث، يف 

اإ�سارة اإلى الإ�سالم وامل�سيحية واليهودية«. 

تح  يأسف ل�ف ت�اد األورو�ب�ي �  اال�

ارة �ف�ي ال�قدس كوسو�فو س�ف
عمان 

عرب الحتاد الأوروبي عن اأ�سفه لقيام كو�سوفو 
بفتح �سفارة لها يف القد�س، ما »ي�سري اإلى ابتعادها 

عن التوجهات الأوروبية«.
لالأمن  الأعلى  املمثل  با�سم  املتحدثة  ونوهت 
وال�سيا�سة اخلارجية يف الحتاد، جوزيب بوريل، 
اللتحاق  م�ساألة  و�سعت  التي  كو�سوفو  اأن  الى 
بالحتاد الأوروبي على راأ�س اأولوياتها ال�سيا�سية 
»مطالبة باحرتام التزاماتها«، وفق ما نقلت وكالة 

)اكي( الإيطالية لالأنباء. 
اليوم  لها  التاأكيد يف ت�سريحات  واأعادت بوريل 
اخلمي�س، على اأن موقف الحتاد الأوروبي يتوافق 
مع القرار الأممي 478 لعام 1980، والذي دعا اإلى 

�سحب جميع البعثات الدبلوما�سية من القد�س.

ثا إلى  يو�فد م�بعو� يدن � با� � 

راي يعف ت� يا ل�ب�ث أزمة � ب� يو� ث� إ�
وكاالت 

ال�سناتور  ب��اي��دن،  جو  الأم��ريك��ي  الرئي�س  بعث 
موؤقتة  دبلوما�سية  مهمة  يف  كونز،  كري�س  الأمريكي 
اأحمد، وم�سوؤولني  اآبي  الإثيوبي  الوزراء  رئي�س  للقاء 
من الحتاد الأفريقي ملعاجلة الأزمة يف اإقليم تيغراي 

يف اإثيوبيا.
الأمريكية  الإدارة  ي�سارك  اإنه  بيان  يف  كونز  وقال 
تيغراي،  اإقليم  يف  املتدهور  »الو�سع  ب�ساأن  خماوفها 
القرن  منطقة  يف  وال���س��ت��ق��رار  ال�سالم  ي��ه��دد  ال���ذي 

الأفريقي«.
بولي�سي:  فورين  جملة  بح�سب  كونز،  واأ���س��اف 
اأحمد  اآبي  ال��وزراء  رئي�س  مع  التوا�سل  اإلى  »اأتطلع 

ونقل قلق الرئي�س«.
القومي  الأم���ن  م�ست�سار  �سوليفان،  جيك  وق��ال 
�سيت�ساور  كونز  اإن  اخلمي�س،  اليوم  بيان  يف  لبايدن، 

اأي�سا مع الحتاد الأفريقي.
وي��ح��ذر امل�����س��وؤول��ون الأم��ريك��ي��ون واخل���رباء 
الإقليميون من اأنه اإذا ُترك ال�سراع من دون رادع، فقد 
يتحول اإلى اأزمة اإقليمية كاملة، وي�سبب اآثاًرا مزعزعة 

لال�ستقرار يف البلدان املجاورة لإثيوبيا.
من  ال��ق��وات  الإن�����س��ان  حقوق  جماعات  واتهمت 
اإريرتيا املجاورة بارتكاب مذابح ممنهجة بحق مئات 
املدنيني العزل يف تيغراي يف نوفمرب املا�سي، بعد وقت 

ق�سري من اندلع ال�سراع.

يركا  ئ أم� ا�ب ت�ف ية � يا الشمال� كور�
تصال أو �وار« �ب�قرار.. »ال ا�

بيونغيانغ

�ستتجاهل  اأنها  اخلمي�س،  ال�سمالية،  كوريا  اأعلنت 
وفق  بها،  لالت�سال  املتحدة  الوليات  من  حماولة  اأي 
وذلك  اجلنوبية،  الكورية  يونهاب  وكالة  نقلت  ما 
بارزين  اأمريكيني  وزيرين  اإج��راء  من  �ساعات  قبل 
�سون- ت�سو  عن  يونهاب  ونقلت  �سول.  يف  مباحثات 

ال�سمايل  الكوري  اخلارجية  لوزير  الأولى  النائبة  هي 
قولها لو�سائل اإعالم »ل ات�سال اأو حوار بني جمهورية 
املتحدة  وال��ولي��ات  الدميقراطية  ال�سعبية  كوريا 
العدائية«  �سيا�ساتها  املتحدة  الوليات  ت�سحب  حتى 
نوا�سل  �سوف  »لذا،  واأ�سافت  ال�سمالية.  كوريا  جتاه 
جتاهل مثل هذه املحاولت من قبل الوليات املتحدة 

يف امل�ستقبل«.
وتاأتي ت�سريحات ت�سو مع و�سول وزير اخلارجية 
الدفاع الأمريكي لويد  اأنتوين بلينكن ووزير  الأمريكي 
اأو�سنت اإلى �سول يف حمطتهما الثانية من جولة اآ�سيوية 

لتعزيز جبهة موحدة �سد كوريا ال�سمالية وال�سني.
كوريا  حليفتها  م��ع  املتحدة  ال��ولي��ات  وب���داأت 
الأ�سبوع  م�سرتكة  ع�سكرية  م��ن��اورات  اجلنوبية 
املا�سي، ما دفع بكيم يو جونغ �سقيقة الزعيم الكوري 
اإلى  كبري  بنفوذ  تتمتع  التي  اأون  جونغ  كيم  ال�سمايل 
والقيام  البارود«  رائحة  »ن�سر  من  وا�سنطن  حتذير 

باأعمال »حترمها النوم يف ال�سنوات الأربع املقبلة«.
قبل  من  �سريحة  اإ�سارة  اأول  الت�سريح  هذا  ويعد 
اإلى الإدارة الأمريكية اجلديدة  نظام كوريا ال�سمالية 
على  بايدن،  جو  الرئي�س  انتخاب  على  اأ�سهر   4 بعد 

الرغم من اأنها مل تذكره بال�سم.
رئي�س  اخلمي�س،  الأمريكيان،  الوزيران  و�سيلتقي 
ي�سار  اإلى  ينتمي  الذي  اإن  كوريا اجلنوبية مون جاي 
الو�سط، ولعب دورا اأ�سا�سيا يف النفراج الذي �سهدته 
ترامب  بني  قمتني  يف  ومتثل   2018 يف  اجلزيرة  �سبه 

وكيم جونغ اأون.
ال�سيا�سة  يف  التقليدية  غري  ترامب  مقاربة  وكانت 
اخلارجية قد جعلته يتبادل الإهانات والتهديدات ب�سن 
حرب مع كيم جونغ اأون يف البداية، قبل اأن ينقلب ذلك 

اإلى عالقة ود دبلوما�سية و�سخ�سية غري عادية.
اأي  اإحراز  اإلى  العالقة  توؤد هذه  النهاية مل  لكن يف 
ال�سمالية  لكوريا  النووي  ال�سالح  نزع  ق�سية  يف  تقدم 
التي ترزح حتت عقوبات دولية متعددة ب�سبب برامج 

ت�سلحها النووية وال�ساروخية.

يرد عىل  ين � الكرمل�
يدن.. وأزمة  ي�ات �با� تصر� �

تلوح �ف�ي األ�فق يرة � ك�ب�
موسكو

»الكرملني«،  الرو�سية  الرئا�سة  اأعلنت 
اإدارة  �ستعامل  مو�سكو  اأن  اخلمي�س، 
الرئي�س الأمريكي، جو بايدن، على اأنها ل 

ترغب يف حت�سني العالقات بني البلدين.
الرو�سي  الرئي�س  و�سف  بايدن  وك��ان 
ب�«القاتل«،  الأرب��ع��اء،  بوتن،  فالدميري 

متعهدا بجعله »يدفع ثمن اأعماله«.
وج�����اءت ت�����س��ري��ح��ات ب���اي���دن غري 
بعد  الدبلوما�سية،  الأع��راف  يف  امل�سبوقة 
اأن  الأمريكية  ال�ستخبارات  ك�سفت  اأن 
بوتن حاول التاأثري على نتائج النتخابات 
الرئا�سية الأمريكية الأخرية، التي فاز بها 

بايدن.
موجة  ب��اي��دن  ت�سريحات  واأث�����ارت 
غ�سب عارمة يف رو�سيا، التي �سارعت اإلى 
اأناتويل  وا�سنطن،  لدى  �سفريها  ا�ستدعاء 
ما  حتليل  اأج��ل  من  »للت�ساور  اأنطونوف 
مع  العالقات  من  والغاية  به  القيام  يتعنّي 

الوليات املتحدة«.
وقال الكرملني اإن »�سفرينا يف وا�سنطن 
وقد  ي��وم  م��ن  اأك���رث  مو�سكو  يف  �سيبقى 
اإذا  اإليه  لال�ستماع  بوتن  الرئي�س  ي�ستقبله 

لزم الأمر«.
الدوما  جمل�س  يف  ب��ارز  ع�سو  وطالب 
بتقدمي  وا�سنطن  )ال���ربمل���ان(  ال��رو���س��ي 

اعتذار عن الو�سف الذي اأطلقه بايدن.
اخلارجية  با�سم  املتحدثة  وك��ان��ت 
الرو�سية، ماريا زاخاروفا، قالت اإن بالدها 
والجت���اه  املطلوبة  اخل��ط��وات  »تبحث 
العالقات  اتباعه على خلفية و�سع  الالزم 
مع وا�سنطن«، مما يعني اأن الت�سعيد رمبا 

يكون �سيد املوقف يف عالقات البلدين.
وا�سنطن،  ال�سلطة يف  بايدن  تويل  ومنذ 
اأن  الوا�سح  من  كان  املا�سي،  يناير  خالل 
العالقات بني الطرفني ذاهبة يف اجتاه مزيد 

من التدهور.
بني  هاتفي  ات�����س��ال  اأول  يحمل  ومل 
ب��وادر  املا�سي،  يناير  اأواخ��ر  يف  الثنني 
املكاملة  بو�سف  مو�سكو  فاكتفت  اإيجابية، 
ب�«العملية وال�سريحة«، وهي م�سطلحات 

دبلوما�سية ت�سري اإلى عدم التفاق.
وقال الرئي�س الأمريكي، خالل املكاملة، 
اأوكرانيا، خ�سم رو�سيا،  �ستدعم  اإن بالده 
األيك�سي  املعار�س  ت�سميم  ب�ساأن  وقلقة 
فر�ست  باأ�سابيع،  ذل��ك  وبعد  نافالني. 
على  موك�سو،  على  عقوبات  وا�سنطن 

خلفية ق�سية املعار�س الرو�سي.
ع��ودة  يف  اأم��ل  ل  اإن  حمللون  وي��ق��ول 
عهدها،  �سابق  اإلى  البلدين  بني  العالقات 
وفر�سه  املعلنة،  بايدن  مواقف  �سوء  يف 

عقوبات على الرو�س.

�فر�خسا.. ماكرون 
ير  ي� � تعف يدعو إلى � �

»األسلوب« مع ل�بنان
باريس

ق���ال ال��رئ��ي�����س ال��ف��رن�����س��ي اإمي��ان��وي��ل 
اأجل  من  �سيدفع  اإنه  اخلمي�س،  ماكرون، 
الأ�سابيع  يف  جديد  واأ�سلوب  نهج  تبني 
اأن  اإلى  بالنظر  بلبنان  يتعلق  فيما  القادمة 
الأطراف الرئي�سة يف البالد مل حتقق تقدما 
حلل  املا�سية  ال�سبعة  الأ�سهر  مدى  على 

الأزمتني القت�سادية وال�سيا�سية.
وي��ق��ود م��اك��رون ج��ه��ودا دول��ي��ة حلل 
الأزمة يف لبنان لكنها مل ت�سفر بعد عن تقدم 

يذكر.
اأعلن  بعدما  م��اك��رون  حديث  وي��اأت��ي 
م�سدر دبلوما�سي فرن�سي، اأم�س الأربعاء، 
زيادة  والأمريكيني  الأوروب��ي��ني  على  اأن 
ال�سيا�سية  الطبقة  على  »ال�����س��غ��وط« 
يتم  وقد  جديدة  حكومة  لت�سكيل  اللبنانية 

ذلك اأي�سا من خالل »عقوبات«.
»يجب  ل�سحفيني  الدبلوما�سي  و�سرح 
القادة  على  كبري  حد  اإلى  ال�سغط  زي��ادة 
الأ�سابيع  عمل  هذا  �سيكون  ال�سيا�سيني. 

املقبلة«.
مع  لكن  مبفردنا  نتحرك  »لن  واأ�ساف 

�سركائنا الأوروبيني ومع الأمريكيني«.
النفجار  بعد  احلكومة  ا�ستقالة  ومنذ 
الرابع  يف  ب��ريوت  مرفاأ  هز  ال��ذي  ال�سخم 
ال�سيا�سية يف  الطبقة  من مار�س، مل تنجح 
التفاق على ت�سكيل حكومة جديدة قادرة 
على تطبيق الإ�سالحات، يف حني اأن البلد 

بات على �سفري فو�سى اقت�سادية.
جان  الفرن�سي  اخلارجية  وزير  وكان 
ال�سيا�سيني  الآخر  هو  اتهم  لودريان  اإيف 
اللبنانيني »بعدم تقدمي امل�ساعدة« لبلدهم 
وقت  يف  »النهيار«  خماطر  يواجه  ال��ذي 
واجتماعية  اقت�سادية  اأزم��ة  لبنان  يعاين 

غري م�سبوقة.
اأميل  »ق��د  لل�سحفيني  ل��ودري��ان  وق��ال 
للقول باأن امل�سوؤولني ال�سيا�سيني اللبنانيني 
ل ي�ساعدون بلدا يواجه خماطر، جميعهم 
الطبقة  تقاع�س  م�ستنكًرا  ك��ان��وا«،  اأي��ا 
»انهيار«  خلطر  الت�سدي  عن  ال�سيا�سية 
هذا  اللبنانية  ال��ل��رية  و�سّجلت  ال��ب��الد. 
اإذ لم�س  الأ�سبوع تدهورا قيا�سيا جديدا، 
 15 عتبة  ال��دولر  مقابل  يف  ال�سرف  �سعر 
�سقوط  يف  ال�سوداء،  ال�سوق  يف  لرية  األف 
القت�سادي  النهيار  بدء  منذ  م�ستمر  حر 

قبل عام ون�سف العام.
وبذلك، تكون اللرية قد خ�سرت حوالى 
ال��دولر،  اأم��ام  قيمتها  من  املئة  يف  ت�سعني 
فيما ل يزال �سعر ال�سرف الر�سمي ي�ساوي 

.1507

وكاالت 

اأعرب الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتن 
يف اأول تعليق ردا على ت�سريحات نظريه 
الأمريكي جو بايدن وو�سفه باأنه »قاتل«، 
قال:  اأن  اإل  ال�سحة،  لالأخري  يتمنى  باأنه 

»القاتل هو من ي�سف الآخر بذلك«.
بوتن  عن  »اإنرتفاك�س«  وكالة  ونقلت 
قوله اإن »النا�س يرون الآخرين عادة كما 

يرون اأنف�سهم«.
باأنه  بايدن  ت�سريحات  على  وتعليقا 

يتمنى  اإن��ه  بوتن  ق��ال  قاتل،  اأن��ه  يعتقد 
لبايدن ال�سحة.

مع  العمل  »�سنوا�سل  بوتن:  واأ�ساف 
الذي  النحو  على  لكن  املتحدة  الوليات 
يفيدنا«، م�سريا اإلى اأن »الوليات املتحدة 
خريطة  لدينا  لكن  مثلها  اأننا  تعتقد  رمبا 

وراثية خمتلفة«.
الرئا�سة  اأع��ل��ن��ت  ���س��اب��ق،  وق��ت  ويف 
�ستعامل  مو�سكو  اأن  »الكرملني«  الرو�سية 
اإدارة الرئي�س الأمريكي، جو بايدن، على 

بني  العالقات  حت�سني  يف  ترغب  ل  اأنها 
البلدين.

الدوما  جمل�س  يف  بارز  ع�سو  وطالب 
بتقدمي  وا�سنطن  )ال��ربمل��ان(  ال��رو���س��ي 

اعتذار عن الو�سف الذي اأطلقه بايدن.
الرو�سي  الرئي�س  و�سف  بايدن  وكان 
ب�«القاتل«،  الأرب��ع��اء،  بوتن،  فالدميري 

متعهدا بجعله »يدفع ثمن اأعماله«.
وج�����اءت ت�����س��ري��ح��ات ب���اي���دن غري 
بعد  الدبلوما�سية،  الأع��راف  يف  امل�سبوقة 

اأن  الأمريكية  ال�ستخبارات  ك�سفت  اأن 
بوتن حاول التاأثري على نتائج النتخابات 
الرئا�سية الأمريكية الأخرية، التي فاز بها 

بايدن.
موجة  ب��اي��دن  ت�سريحات  واأث����ارت 
غ�سب عارمة يف رو�سيا، التي �سارعت اإلى 
اأناتويل  وا�سنطن،  لدى  �سفريها  ا�ستدعاء 
ما  حتليل  اأج��ل  من  »للت�ساور  اأنطونوف 
القيام به والغاية من العالقات مع  يتعنّي 

الوليات املتحدة«.

تل« يدن.. ووصف »ال�قا� ي�ات �با� تصر� تن عىل � أول رد من �بو�
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نادي  يف  القدم  ك��رة  ن�ساط  ب���اإدارة  املكلف  جمال،  حممد  اأعلن   
مقررا  كان  والذي  الأول  للفريق  الداخلي  املع�سكر  اإلغاء  الوحدات، 
واخلارجية  املحلية  للم�ساركات  ا�ستعدادا  اجلمعة،  اليوم  انطالقه 

املقبلة.
فريق  مع�سكر  اأن  لكووورة،  خا�سة  ت�سريحات  يف  جمال  واأك��د 
اأن  ارت��اأت  الإدارة  لكن  اأي��ام،  ل���10  ميتد  اأن  يفرت�س  كان  الوحدات 

تقت�سر مدته على 5 اأيام فقط.
ولفت جمال اإلى اأن اجلهاز الفني ومراعاة للظروف املالية ال�سعبة 
التي مير بها النادي، قرر اإلغاء املع�سكر والكتفاء بالتدريبات اليومية.

نتيجة  جاء  املع�سكر  اإلغاء  يكون  باأن  تداوله  يتم  ما  جمال  ونفى 
لزيادة عدد �ساعة حظر التجول يف الأردن جراء جائحة كورونا.

ييب  ي�بات المعسكر التدر� ت� تر�  �ب�ث �
ية با�خ� يا� يرو ال� ية �ف�ي �خوش� لل�بعثة ال�بارالم�ب�

الربغوثي،  مها  الأردن��ي��ة،  الباراملبية  اللجنة  عام  اأم��ني  بحث   
م�ساروة،  طالل  طوكيو،  يف  الأردنية  بال�سفارة  الثالث  وال�سكرتري 

ترتيبات امل�ساركة الأردنية يف باراملبيك طوكيو 2021.
املرئي  الت�سال  تطبيق  عرب  اخلمي�س،  اجتماع،  خالل  ذلك  جاء 
“زووم”، بح�سور عدد من املعنيني برتتيبات ال�ست�سافة واملع�سكر 
اللجنة  �ستقيم  حيث  طوكيو،  يف  امل�ساركة  الأردنية  للبعثة  التدريبي 
نو�سريو  مدينة  يف  تدريبياً  مع�سكرًا  املتاأهلني  لالعبني  الباراملبية 

اليابانية قبل ع�سرين يوماً من بدء فعاليات الدورة الباراملبية.

تتام منا�فسات �بطولة ال�قوات    ا�خ
ية تراق الضا�� المسل�ة ال�خ

 اختتمت، الأربعاء، يف منطقة الغباوي بالزرقاء، مناف�سات بطولة 
ال�ساحية  لخ��رتاق  العربي  اجلي�س   - الأردن��ي��ة  امل�سلحة  القوات 

الق�سري والطويل.
وجاءت نتائج املناف�سات التي جرت برعاية مدير الحتاد الريا�سي 
التالية:�سباق  النتائج  عن  قطي�سات  عي�سى  جهاد  العميد  الع�سكري 
املنطقة  والثاين:  ال�سرقية،  الع�سكرية  املنطقة  الول:  كيلومرتات،   5
الو�سطى،الأول:  الع�سكرية  املنطقة  والثالث:  ال�سمالية،  الع�سكرية 

فردي مالزم عدي فرا�س/ ال�سرقية.
�سباق 5 كيلومرتات، الأول: املنطقة الع�سكرية الو�سطى، والثاين: 
ال�سرقية،  الع�سكرية  املنطقة  والثالث:  ال�سمالية،  الع�سكرية  املنطقة 

الول: فردي رقيب خالد ح�سني/ الو�سطى.
�سباق 12 كيلو مرتا، الأول: املنطقة الع�سكرية ال�سرقية، والثاين: 
امللكي،  املدفعية  �سالح  قيادة  والثالث:  الو�سطى،  الع�سكرية  املنطقة 

الأول: فردي عقلة تي�سري غازي/ ال�سرقية. 

يكوا�خدو  ب التا� ييب لمنت�خ تدر�   معسكر �
يه الرويس والتو�خيس ير� � مع �خطخ

 اأعلن منتخب التايكواندو عن تنظيم مع�سكر تدريبي م�سرتك مع 
املنتخبني الرو�سي والتون�سي يف عمان، اعتبارا من يوم الأحد املقبل.

واأكد اأمني �سر احتاد التايكواندو في�سل العبدالالت، اأن املنتخب 
تون�س  منتخب  ي�سل  فيما  املقبل،  الأحد  يوم  عمان  �سي�سل  الرو�سي 
يوم 25 ال�سهر احلايل، خلو�س مع�سكر تدريبي م�سرتك مع املنتخب 
الوطني الذي ي�ستعد للم�ساركة يف الت�سفيات الآ�سيوية التي تقام يف 

الردن خالل اأيار املقبل، واملوؤهلة لوملبياد طوكيو.
التدريبي  اأن املع�سكر  اإلى  ل� )برتا(  العبدالالت يف ت�سريح  ولفت 
بناء  ياأتي  رو�سيا وتون�س،  منتخبي  مع  يقام يف عمان  الذي  امل�سرتك 
على طلبهما، يف اطار البحث عن رفع اجلاهزية الفنية لالعبي جميع 

املنتخبات امل�ساركة يف املع�سكر.
يف  عطرة  ب�سمعة  حتظى  الردنية،  “التايكواندو  اأن  الى  واأ�سار 
اإقامة  لطلب  وتون�س  رو�سيا  منتخبي  دفع  الذي  الأمر  وهو  العامل، 
من  قدر  اأك��رب  على  للح�سول  منتخبنا،  مع  م�سرتك  دريبي  مع�سكر 

الفائدة”.

يات دوري  يل ا�خطال�قة م�بار� � تأ�ب �  
ال�قوات المسل�ة لكرة ال�قدم

مباريات  تاأجيل  اخلمي�س،  الع�سكري  الريا�سي  الحت��اد  قرر     
حتى  القدم  لكرة  العربي  اجلي�س  الأردنية  امل�سلحة  القوات  بطولة 

اإ�سعار اآخر.
وقال الناطق الإعالمي لالحتاد الريا�سي الع�سكري، النقيب حممد 
املنا�سري، يف ت�سريح لوكالة الأنباء الأردنية )برتا(، اإن البطولة التي 
اآخر  اإ�سعار  اإلى  تاأجيلها  جرى  احلايل،   21 يوم  انطالقها  مقررا  كان 

ب�سبب الو�سع الوبائي.

ب مصر يعلن �قا�ئمة منت�خ  ال�بدري �
بقيادة  القدم  لكرة  الأول  امل�سري  للمنتخب  الفني  اجلهاز  اأعلن 
مغلق  مع�سكر  يف  للدخول  لعبا   28 �سمت  قائمة  ال��ب��دري  ح�سام 
مار�س/اأذار  و29    25 يومي  القمر،  وجزر  كينيا  ملباراتي  ا�ستعدادا 

اجلاري بختام الت�سفيات املوؤهلة لكاأ�س الأمم الأفريقية بالكامريون.
الأول  للمنتخب  مرة  لأول  الأهلي  مدافع  اإبراهيم  يا�سر  وان�سم 
بجانب اأحمد يا�سر ريان واإ�سالم عي�سى كما عاد حممود جن�س حار�س 

الزمالك بعد غياب طويل.
وجاءت القائمة كالتايل:

- حرا�سة املرمى: حممد ال�سناوي “الأهلي” - حممود عبدالرحيم 
عامر  عامر   - اجلي�س”  “طالئع  ب�سام  حممد   - “الزمالك”  جن�س 
“الأهلي” -عمر جابر  الدفاع: حممد هاين  “�سرياميكا كليوباترا«. - 
اأ�سرف “الأهلي” - اأحمد اأبو الفتوح “الزمالك”  اأمين  “برياميدز” - 
“الزمالك”  “احتاد جدة” - حممود حمدي الون�س  - اأحمد حجازي 
اأمين  اأحمد   - “الأهلي”  اإبراهيم  يا�سر   - “برياميدز”  جرب  -علي 

من�سور “برياميدز«.
- الو�سط: حممد النني “اآر�سنال” - عمرو ال�سولية، حمدي فتحي 
“ليفربول” -  �سالح  حممد   “الزمالك” -  حامد  طارق  “الأهلي” - 
حممود ح�سن تريزيجيه “اأ�ستون فيال “ - حممد فاروق “برياميدز” 
 - “برياميدز”  عي�سى  اإ�سالم   - “الزمالك”  زي��زو  �سيد  اأحمد   -

م�سطفى فتحي “�سموحة” - حممد جمدي اأف�سة “الأهلي«.
ح�سام   - الرتكي”  �سراي  “جالطة  حممد  م�سطفى  الهجوم:   -
ح�سن “�سموحة” - اأحمد يا�سر ريان “�سرياميكا كليوباترا” - حممد 
�سريف “الأهلي«. ويبداأ املنتخب امل�سري مع�سكره املغلق، يوم الأحد 
املقبل، ويوؤدي تدريباته بالقاهرة حتى موعد �سفره على منت طائرة 

خا�سة يوم 23 من ال�سهر اجلاري.

يكشف عن الشعار  ت�اد كرة ال�قدم  �  ا�

ين يد لدوري الم�تر�ف� د� ال�ب
لبطولة دوري  ال�سعار اجلديد  القدم اخلمي�س، عن   ك�سف احتاد كرة 
ارتباط  مدى  عن  تعر  عميقة  دللت  طياته  يف  يحمل  وال��ذي  املحرتفني 
منظومة كرة القدم الأردنية واأركانها، بالثوابت الرا�سخة للمملكة الردنية 

الها�سمية.
ويعرب ال�سعار اجلديد الذي مت اطالقه خالل حفل اجراء قرعة الدوري، 
اليوم، عن التفاف اأندية دوري املحرتفني، بكافة األوانها واملحافظات التي 
جاءت منها، لتن�سجم �سوياً بتناغم لفت، وجت�سد برتابطها الوثيق، النجمة 
الها�سمية، وت�سكل يف الوقت ذاته، جم�سم  ال�سباعية لعلم اململكة الأردنية 
الألق  لت�سفي مزيدًا من  اأبعاد ف�سائية �سممت ب�سكل ع�سري  كرة، و�سط 

للبطولة الأهم حملياً.
من  يبعث  اأنه  اإلى  الر�سمي،  موقعه  على  خرب  يف  الكرة  احتاد  وا�سار 
خالل اإعادة اطالق هوية دوري املحرتفني عرب هذا ال�سعار املمتد لل�سنوات 
وريا�سية  وطنية  باأبعاد  وامل�سامني،  املعامل  وا�سحة  ر�سالة  القادمة، 
مرتابطة، توؤكد اأن كرة القدم جامعة، واأن اختالف الألوان يعطي املزيد من 

الروعة واجلمال، عندما يلتف اجلميع حول راية الوطن.

يا مع  يتعادل ود� يصيل � �   ال�ف
خ�ي يف األرد� ب الرد� منت�خ

 تعادل الفي�سلي مع منتخب الأردن »الرديف« بنتيجة )1-1( يف مباراة 
اإطار حت�سرياته للم�ساركة يف  ودية جرت اخلمي�س، على ملعب جاوا، يف 

بطولة دوري املحرتفني التي تنطلق ال�سهر املقبل.
املحرتف  بتجربة  للفي�سلي،  الفني  املدير  ال�سيد  ح�سام  ال�سوري  وقام 

الغاين كامارا حيث �سجل هدف فريقه يف املباراة.
كما دفع املدير الفني للفي�سلي، بح�سام اأبو الذهب وعبد اهلل خالد عو�س 

واإباء الرحمي وحار�س املرمى حممد عد�س.
على  اأه��داف،  بدون  البقعة  مع  الرمثا  تعادل  ثانية،  ودية  مباراة  ويف 

ملعب املفرق، يف اإطار حت�سريات الفريقني للم�ساركة يف الدوري.

  ا�خطالق رال�ي �باها األردن 

يوم الدول�ي ال�
الأردن  باها  مناف�سات  رم،  وادي  �سحراء  يف  اجلمعة  اليوم  تنطلق   
الق�سرية  ال�سحراوية  للراليات  العامل  كاأ�س  من  الرابعة  اجلولة  الدويل، 

وباإ�سراف الحتاد الدويل لل�سيارات »فيا – باها«.
وتبداأ ُمناف�سات الباها عرب املرحلة اخلا�سة الأولى )وادي رم( وطولها 
الثانية )الدي�سي( 112.99  210.72 كيلو مرت �سباًحا واملرحلة اخلا�سة 
كيلو مرت بعد الظهر، والبداية مع فئة الدّراجات النارية بدًءا من الثامنة 
واربعني دقيقة �سباًحا، تليها فئة ال�سيارات من التا�سعة والأربعني دقيقة 

�سباًحا.
والتجهيزات،  التح�سريات  كافة  ال�سيارات  لريا�سة  الردنية  واأنهت 
لتنظيم هذا الرايل العاملي املهم والذي يحظى مب�ساركة نخبة من املت�سابقني 

املعروفني عربيا وعامليا. 

يعسكر �ف�ي الع�ق�بة خ�ي  � �بطل الدرع األرد�
 ينخرط فريق اجلليل بطل بطولة الدرع الأردين لكرة القدم، مبع�سكر 

تدريبي يف مدينة العقبة حيث انطلق اخلمي�س وميتد لأ�سبوع كامل.
يف  املع�سكر  ل�ستثمار  للجليل  الفني  املدير  العالونة  ح�سني  وي�سعى 
�سهدت  املا�سية  الأي��ام  اأن  وبخا�سة  الفريق  لعبي  بني  الن�سجام  تعزيز 

�سل�سلة تعاقدات جديدة.
ويتطلع اجلليل ال�ساعد حديثاً مل�ساف الأندية املحرتفة اإلى ال�ستعداد 

املثايل لبطولة دوري املحرتفني التي تنطلق يوم 8 اأبريل/ ني�سان املقبل.
وكان اجلليل حقق مفاجاأة كبرية بعدما توج موؤخرًا بلقب بطولة الدرع 

على ح�ساب حامل اللقب فريق الوحدات.

خ�ي يو� يم� ين�قذ موسم س� يد  �  رهان و��
لالأرجنتيني  احلايل  الو�سع  تف�سر  جملة  بطل”..  ل  اأخاك  »جُمرب 
لقب  على  ال�سراع  يف  مدريد،  لأتلتيكو  الفني  املدير  �سيميوين،  دييجو 
املو�سم،  بداية  منذ  الليجا  �سدارة  الروخيبالنكو�س  ويعتلي  الليجا. 
م�ستغال تعرث القطبني ريال مدريد وبر�سلونة، وحالًيا ميلك يف ر�سيده 

63 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن الو�سيف بر�سلونة.

لقب وحيد
الليجا،  لقب  وهو  وحيد،  لقب  على  يناف�س  مدريد  اأتلتيكو  اأ�سبح 

بعدما ودع ال�سراع ُمبكًرا على لقب كاأ�س امللك ودوري اأبطال اأوروبا.
خالل  التمهيدية،  الأدوار  يف  امللك  كاأ�س  الروخيبالنكو�س  وودع 
مواجهة كورنيا اأحد فرق الدرجة الثالثة، بعد اخل�سارة بهدف دون رد، 

يف مفاجاأة مدوية.
الت�سامبيونزليج،  على  املناف�سة  من  ورجاله  �سيميوين  واأق�سي 
اأمام ت�سيل�سي الإجنليزي من دور ثمن النهائي، حيث خ�سروا مباراة 

الذهاب بهدف دون رد، واأي�ًسا يف الإياب بنتيجة )2-0(.
و�سيكون اأتلتيكو مدريد ُمطالب بعدم خ�سارة اأي نقاط يف املباريات 

املتبقية من الليجا، من اأجل �سمان اللقب.

حتٍد �سعب
اجلولت  يف  اأك��رب  ب�سكل  الليجا  �سراع  ي�ستعل  اأن  املتوقع  ومن 
ا مع ا�ستفاقة الريال وبر�سلونة وتعرث اأتلتيكو مدريد  املقبلة، خ�سو�سً

يف املباريات الأخرية.
اأمام  بالتعرث  وبر�سلونة،  للريال  هدايا  الروخيبالنكو�س  ومنح 
املريجني،  �سد  الديربي  يف  والتعادل  فيجو  و�سيلتا  وليفانتي  خيتايف 

لي�سل الفارق مع الو�سيف اإلى 4 نقاط فقط.
ينتظرهم مواجهات  �سهلة، حيث  �سيميوين ولعبيه  تكن مهمة  ولن 
وريال  وبر�سلونة  وبيلباو  وبيتي�س  اإ�سبيلية  �سد  الثقيل  العيار  من 

�سو�سيداد، ومن املتوقع اأن يفقد الفريق نقاطا.
لالأتلتي  جيدة  فر�سة  يكون  الأب��ط��ال،  دوري  من  الإق�ساء  رمب��ا 
فرتة  بعد  للمباريات،  جيد  ب�سكل  الالعبني  وجتهيز  قواه  ل�ستعادة 

�سعبة ومرهقة ب�سبب ال�سفر والنتقالت وتزاحم املباريات.

�سيناريو ُمنتظر
ب�سغف  اجلماهري  ترتقب  الليجا،  من  الأخرية  الأمتار  اقرتاب  مع 
اآخر مو�سم توج خالله  �سابًقا يف  اللقب ب�سكل درامي، كما حدث  ح�سم 

الروخيبالنكو�س باللقب 2014-2013.
وح�سم اأتلتيكو اللقب يف ذلك املو�سم، يف املباراة الأخرية، بالتعادل 
)1-1( �سد بر�سلونة يف معقل البلوجرانا “كامب نو”، حيث كان يكفيه 

التعادل فقط، بينما كان ي�سعى البار�سا للفوز.
واأنهى  البلوجرانا،  دار  عقر  من  اللقب  الروخيبالنكو�س  واقتن�س 
هيمنة بر�سلونة والريال على اللقب التي ا�ستمرت 10 �سنوات )7 األقاب 

لرب�سلونة، و3 األقاب للريال(، ليعتلي ال�سدارة بر�سيد 90 نقطة.
 87 بر�سيد  ثالثا  والريال  و�سيًفا  بر�سلونة  حل  الن�سخة  تلك  ويف 

نقطة لكل منهما، لكن فارق الأهداف كان ل�سالح البار�سا.
الفني  املدير  مارتينو  تاتا  رحيل  يف  اآنذاك  املباراة،  تلك  وت�سببت 
ال�سابق لرب�سلونة عن من�سبه، وهو اأمر ُم�سابه متاما ملا قد يحدث هذا 
مرهوًنا  م�ستقبله  ُيعد  الذي  احلايل،  املدرب  كومان  رونالد  مع  املو�سم 

بالتتويج بالليجا والكاأ�س.

�سحبت اخلمي�س يف مقر الحتاد الأردين لكرة 
القدم، قرعة بطولة دوري املحرتفني 2021، التي 
تنطلق عرب مرحلة الذهاب يوم 8 اأبريل/ ني�سان 

املقبل.
القمة  القرعة،  عنه  اأ�سفرت  ما  اأب��رز  ولعل 
اللقب”  “حامل  الوحدات  �ستجمع  التي  املبكرة 

ومناف�سه التقليدي الفي�سلي يف اجلولة الثالثة.
على  اقت�سر  بح�سور  القرعة  مرا�سم  وجرت 
بالبطولة،  م�سارك  فريق  ك��ل  ع��ن  واح��د  ممثل 
للربوتوكول  وفقا  الإع����الم،  و�سائل  وبغياب 

ال�سحي امل�سدد، حفاظا على ال�سالمة العامة.

الإعالمية  قدمته  ال��ذي  القرعة  حفل  وتخلل 
دوري  هوية  اإط��الق  اإع��ادة  جمدلوية،  �سميحة 
املحرتفني عرب �سعار جديد ميتد لل�سنوات املقبلة.

الأول���ى  اجل��ول��ة  ت�سهد  ال��ق��رع��ة  وح�����س��ب 
العقبة  �سباب  والفي�سلي،  �سحاب  بني  مواجهات 
مع الرمثا، �سباب الأردن مع ال�سلط، اجلزيرة مع 

اجلليل، معان واحل�سني، والبقعة مع الوحدات.
م�ساركة  امل��ب��اري��ات،  ج���دول  ي��راع��ي  ك��م��ا 
بالبطولت  وال�����س��ل��ط  والفي�سلي  ال���وح���دات 
الآ�سيوية، اإلى جانب ا�ستحقاق منتخب الن�سامى 
اأكرث  تاأجيل  �سيتم  حيث  املونديالية،  بالت�سفيات 

من مباراة.
ويف خ�سم م�ساركة الوحدات يف دوري اأبطال 
اللقاءات  تاأجيل  �سيتم  فاإنه  املقبل،  ال�سهر  اآ�سيا 
اإلى ما  الثالثة الأولى لفريق الوحدات وترحيلها 

بعد انتهاء م�ساركته يف ال�ستحقاق اخلارجي.
الأي��ام  يف  الأردين  الحت��اد  ي��وزع  اأن  وينتظر 
موعد  وحتديد  املالعب  على  املباريات  املقبلة 

اإقامتها.
عام 1944،  انطلقت  الدوري  بطولة  اأن  يذكر 
ح�سد  بينما  األ��ق��اب��ه��ا،  ب���اأول  الفي�سلي  وت���وج 

الوحدات لقب الن�سخة الأخرية 2020.

ين الو�دات  هة م�بكرة �ب� موا�ب
ين يصيل �ف�ي دوري الم�تر�ف� � وال�ف

وا�سل منتخب الأردن لكرة القدم، حت�سرياته 
الُعماين  نظريه  للقاء  ا�ستعداًدا  والبدنية،  الفنية 
را�سد  بن  مكتوم  �ستاد  على  ال�سبت   م�ساء  ودًي��ا، 
الت�سفيات  ل�ستكمال  حت�سرياته  �سمن  دبي،  يف 

امل�سرتكة.
الأربعاء  تدريًبا  الن�سامى،  منتخب  واأج��رى 
على مالعب الحتاد الإماراتي، ركز خالله اجلهاز 
الفني بقيادة املدرب فيتال بوركلمانز، على العديد 
 22 بح�سور  والبدنية،  التكتيكية  اجلوانب  من 
اأيام  بدء  مع  ال�سفوف  اكتمال  انتظار  يف  لعًبا، 

الفيفا املعتمدة. 
م��وؤخ��ًرا،  اع��ت��زل  ال��ذي  �سفيع  عامر  و���س��ارك 
مت  بعدما  املرمى،  حرا�س  تدريب  على  بالإ�سراف 
قدمه  ملا  تقديًرا  التدريبي،  اجلهاز  �سمن  تعيينه 

للكرة الأردنية.
دبي  يف  تدريباته  بداأ  الوطني  املنتخب  وكان 
عطية،  بني  ن��ور  ال�ستار،  عبد  اأحمد  مب�ساركة 
حممود كواملة، طارق خطاب، يزن العرب، �سعد 
الرو�سان، رواد اأبو خيزران، مهند خري اهلل، فرا�س 
نور  ال��دم��ريي،  حممد  العجالني،  �سامل  �سلباية، 

الروابدة، اأحمد �سمري.
راتب،  �سالح  �سعادة،  اإبراهيم  اإلى  بالإ�سافة 
يزن  ال��دردور،  حمزة  عر�سان،  اأحمد  علوان،  علي 
النعيمات وحممد اأبو زريق “�سرارة”، اإلى جانب 
من  قادًما  بالتجمع  التحق  ال��ذي  مر�سي  حممود 

ُعمان، واإح�سان حداد من العراق. 
ويتخلل جتمع الن�سامى يف دبي، مواجهة ُعمان 
ال�سبت املقبل ثم لبنان الأربعاء، قبل التوجه اإلى 
املنامة للقاء البحرين، يوم 30 من ال�سهر اجلاري، 

مع اختتام املع�سكر.

ب األردن ية مع منت�خ ي�ب� ي�بدأ مهمته التدر� يع � � ش�ف

جائزة  على  مناف�سة  يف  بر�سلونة،  جنم  مي�سي،  ليونيل  الأرجنتيني  دخل   
جديدة بدوري اأبطال اأوروبا.

مباريات  يف  هدف  لأف�سل  املر�سحني  فاإن  لليويفا،  الر�سمي  للموقع  ووفًقا 
الإياب بثمن نهائي دوري اأبطال اأوروبا، كالآتي: 

ليبزيج  على  الريدز  انت�سار  خالل  ليفربول،  جنم  �سالح  حممد  هدف   -
بنتيجة 0-2. 

انت�سار  خالل  �سيتي،  مان�س�سرت  و�سط  لعب  بروين  دي  كيفني  هدف   -
ال�سماوي على بورو�سيا مون�سنجالدباخ بنتيجة 0-2. 

- هدف ليونيل مي�سي جنم بر�سلونة، خالل تعادل البار�سا مع باري�س �سان 
جريمان بنتيجة 1-1.

- هدف لوي�س مورييل مهاجم اأتالنتا، خالل خ�سارة الفريق الإيطايل اأمام ريال 
مدريد بنتيجة 3-1.

ينا�فس صالح  ييس � م�
اصة ا�ئزة �خ عىل �ب

تدريباته  القدم،  لكرة  الوطني  املنتخب  بداأ 
نظريه  للقاء  ا�ستعدادًا  دبي،  يف  والبدنية  الفنية 
مكتوم  �ستاد  على   ، ال�سبت  م�ساء  ودياً  الُعماين 
ل�ستكمال  املنتخب  حت�سريات  �سمن  را�سد  بن 

الت�سفيات امل�سرتكة.
واأ�سار املوقع الر�سمي لحتاد كرة القدم اإلى 
اأن املنتخب اجرى تدريباً م�ساء اليوم الأربعاء، 
خالله  رك��ز  الإم���ارات���ي،  الحت���اد  مالعب  على 
فيتال  البلجيكي  امل��درب  بقيادة  الفني  اجلهاز 

بوركلمانز، على العديد من اجلوانب التكتيكية 
بانتظار  لعباً،   )22( بح�سور  والبدنية، 

الالعبني  بالتحاق بقية  اكتمال �سفوف املنتخب 
يوم الثنني املقبل.

دب��ي  يف  املنتخب  ت��دري��ب��ات  يف  وي�����س��ارك 
عطية،  بني  نور  ال�ستار،  عبد  اأحمد   : الالعبون 
العرب،  ي��زن  خطاب،  ط��ارق  كواملة،  حممود 
�سعد الرو�سان، رواد اأبو خيزران، مهند خرياهلل، 
فرا�س �سلباية، �سامل العجالني، حممد الدمريي، 
نور الروابدة، اأحمد �سمري، اإبراهيم 
�سعادة، �سالح راتب، علي علوان، 
ال��دردور،  حمزة  عر�سان،  اأحمد 
يزن النعيمات وحممد اأبو زريق، 

اإلى جانب حممود مر�سي الذي التحق بالتجمع 
قادماً من ُعمان، واإح�سان حداد من العراق.

ويتخلل جتمع املنتخب يف دبي مواجهة ُعمان 
ال�سبت القادم ثم لبنان 24 اجلاري، قبل التوجه 
اختتام  مع  منه   30 البحرين  للقاء  املنامة  اإلى 

املع�سكر.
ال�سهر  الوطني  املنتخب  جتمع  وي�سكل 
احلايل، املحطة الإعدادية الأخرية قبل ا�ستكمال 
الت�سفيات امل�سرتكة يف حزيران املقبل يف الكويت 

بنظام التجمع.

ية �ف�ي د�ب�ي ية وال�بد�خ� ن� ته ال�ف ي�با� تدر� ي�بدأ � ب الكرة � منت�خ


