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يومية - �شيا�شية - اقت�شادية - �شاملة تحصل  ينكن: عازمون عىل أال � �بل�
يران عىل السالح النووي إ�

وكاالت

نيوز عربية«، اخلمي�س،  بلينكن ،يف مقابلة مع »�سكاي  اأنتوين  الأمريكي  قال وزير اخلارجية 
»املحادثات  اأن  موؤكدا  النووي،  ال�سالح  على  اإيران  األ حت�سل  على  عازمة  املتحدة  الوليات  اإن 

النووية« معها »لن تدوم اإلى الأبد«.
واأ�ساف وزير اخلارجية الأمريكي: »اإيران تتقدم يف برناجمها النووي واملحادثات معها لن 
تدوم اإلى الأبد«. كما �سدد على اأن الوليات املتحدة »عازمة على مواجهة التحديات التي متثلها 

اإيران يف املنطقة«.
وا�سرت�سل قائال: »�سنبقى حا�سرين يف املنطقة، ونحن ملتزمون بالدفاع عن �سركائنا«.

ين  � ين الناط�ق تمك� ين:� دود�
يز حضورهم تعز� ين و� ي� اإلعالم�

  عّمان 

احلكومة  با�سم  الر�سمي  الناطق  الإعالم  ل�سوؤون  الدولة  وزير  اأكد   
الناطقني  متكني  اإل��ى  ت�سعى  احلكومة  اأن  دودي���ن،  �سخر  املهند�س 
التاأهيل  خ��الل  من  احلكومية  واملوؤ�ّس�سات  ال���وزارات  يف  الإعالميني 
والتدريب، وتعزيز ح�سورهم يف موؤ�ّس�ساتهم، بهدف اإي�سال املعلومات 

اإلى و�سائل الإعالم واجلمهور بال�سرعة والدقة الالزمتني.
 واأ�سار دودين خالل م�ساركته يف ندوة عقدتها كلية الإعالم يف جامعة 
املوؤ�س�سات  يف  الإعالميني  الناطقني  »دور  بعنوان  اخلمي�س،  البرتا، 
الناطقني  لربط  توجهاً  هناك  اأن  اإلى  الإعالمية«،  والرتبية  احلكومية 
الإعالميني يف الوزارات واملوؤ�س�سات بوزير الدولة ل�سوؤون الإعالم فنّياً، 
وذلك لتوحيد الرواية الر�سمية للحكومة �سيما يف املوا�سيع التي تتعلق 

بال�سيا�سة العامة للدولة.
 وقال اإن مهّمة »الناطق الإعالمي اأو املتحّدث الر�سمي« مل تعد تقت�سر 
اأ�سبحت  بل  احلكومّية،  املوؤ�ّس�سات  اأو  ال��وزارات  اأو  احلكومات  على 
والجتماعّية،  والقت�سادّية  ال�سيا�سية  والهيئات  الأطر  غالبّية  ت�سمل 
ة، م�سريًا اإلى اأن الناطق الإعالمي ل يقت�سر دوره فقط  العاّمة واخلا�سّ
على تقدمي املعلومات، بل يعد اأداًة من اأدوات تعزيز الثقة بني موؤ�س�سته 

واجلمهور. تابع �س2

ى  زء الممتد من إشارات مستش�ف الق الحب إعغ
د أ�بو �بكر ية دوار مسحب ا� ير حمزة ولعف األم�

 عمان 

من  اعتبارا  ال�سري  اإدارة  مع  وبالتعاون  الكربى  عمان  اأمانة  تقوم   
الأمري  م�ست�سفى  اإ�سارات  من  املمتد  اجلزء  باإغالق  ام�س  ليلة  منت�سف 
لالأعمال  ا�ستكمال  وبالجتاهني،  بكر  اأبو  م�سجد  دوار  ولغاية  حمزة 
الأمري  �سارع  مرحلة  �سمن  ال��رتدد  �سريع  البا�س  مب�سروع  اخلا�سة 
الأمانة  يف  امل��رور  عمليات  دائ��رة  ملدير  وفقاً  الأعمال  وتتطلب  حمزة. 
البطحاء  �سارع  من  القادم  ال�سري  حتويل  الفاعوري،  حممد  املهند�س 
)الها�سمي ال�سمايل( و�سارع الأمري حمزة )طارق( باجتاه �سارع حاب�س 
املجايل والنعطاف عرب �سارع الأق�سى و�سول لإ�سارات اإقليم العا�سمة 
ال�ستقالل  �سارع  من  ال��ق��ادم  وال�سري  ال�ستقالل.  �سارع  باجتاه  ثم 
باجتاه  حتويله  �سيتم  وطارق  حمزة  الأمري  اإ�سارات  باجتاه  )املربط( 
ج�سر الق�سور امللكية العامرة )اليمني احلر( ثم باجتاه �سارع الأق�سى 
ثم باجتاه �سارع حاب�س املجايل و�سول لإ�سارات الأمري حمزة. و�ستقوم 
املرورية  ال�سالمة  و�سائل  بتوفري  ال�سري  واإدارة  الكربى  عمان  اأمانة 
الطرق  وم�سار  الإغالق  مبواقع  والتحذيرية  الر�سادية  وال�سواخ�س 

البديلة مع تواجد لكوادر اإدارة ال�سري واأعوان املرور وال�سري باملوقع.

ا�ئم  يلت�ق�ي ال�ق لس النواب � يس محب ر�ئ�
ية ارة السور� �بأعمال الس�ف

 عمان 

بحث رئي�س جمل�س النواب املحامي عبد املنعم العودات مع القائم 
باأعمال ال�سفارة ال�سورية يف عّمان ع�سام نيال، تعزيز التعاون الربملاين 

بني البلدين وعددا من الق�سايا ذات الهتمام امل�سرتك.
ال�سورية  ال�سفارة  باأعمال  القائم  ا�ستقباله  لدى  العودات  وقال 
بداياتها،  منذ  ال�سورية  الأزم��ة  جتاه  الأردين  املوقف  اإن  اخلمي�س، 
كان وا�سحاً ومتقدما، وعرب عنه جاللة امللك عبداهلل الثاين يف خمتلف 
املحافل بالتاأكيد على اأن احلل ال�سلمي هو املخرج الوحيد الذي ي�سمن 
بقاء �سوريا اآمنة م�ستقرة وموحدة اأر�ساً و�سعباً، وهو موقف ما زال 
الأردن يتم�سك به ويعرب عنه يف خمتلف موؤ�س�ساته الر�سمية ويحر�س 
الربملانية  واملحافل  اللقاءات  تدعيمه يف خمتلف  على  النواب  جمل�س 

العربية والدولية.

 عمان 

اأعلنت وزارة ال�سحة، اخلمي�س، عن ت�سجيل 
8 وفيات و661 اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا 
اإلى  الإجمايل  العدد  لريتفع  اململكة،  يف  امل�ستجد 

اإ�سابة. و759686  وفاة   9872
ال�سادر عن وزارة  الإعالمي  املوجز  واأ�سار 
حالّيا  الن�سطة  احل��الت  ع��دد  اأن  اإل��ى  ال�سحة 
و�سل اإلى 7749، بينما بلغ عدد احلالت التي 
53 حالة، يف حني بلغ  اإلى امل�ست�سفيات  اأدخلت 
 46 امل�ست�سفيات  غ��ادرت  التي  احل��الت  ع��دد 
املوؤّكدة  للحالت  الإجمايل  العدد  بلغ  كما  حالة، 

التي تتلقى العالج يف امل�ست�سفيات 497 حالة.

وبني املوجز اأن ن�سبة اإ�سغال اأ�سّرة العزل يف 
7 باملئة، بينما بلغت ن�سبة  اإقليم ال�سمال بلغت 
فيما  باملئة،   20 احلثيثة  العناية  اأ�سّرة  اإ�سغال 
بلغت ن�سبة اإ�سغال اأجهزة التنّف�س ال�سطناعي 

يف الإقليم ذاته 9 باملئة.
يف  العزل  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  اأن  واأ�ساف 
باملئة، يف حني و�سلت   15 بلغت  الو�سط  اإقليم 
الإقليم  يف  احلثيثة  العناية  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة 
اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  بينما  باملئة،   22 اإلى  ذاته 

اأجهزة التنّف�س ال�سطناعي 7 باملئة.
اإقليم  يف  العزل  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  وبلغت 
اجلنوب 6 باملئة، ون�سبة اإ�سغال اأ�سّرة العناية 

اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  فيما  باملئة،   9 احلثيثة 
 9 ذاته  الإقليم  يف  ال�سطناعي  التنّف�س  اأجهزة 

باملئة.
حالة   458 ت�سجيل  اإل��ى  امل��وج��ز  واأ���س��ار 
ال�سفاء  حل��الت  الإجمايل  العدد  لي�سل  �سفاء، 
اإلى  يوماً   14 العزل  فرتة  انتهاء  بعد  املتوقعة 

حالة.  742065
واأ�سار املوجز اإلى اإجراء 22419 فح�ساً، 
لي�سبح العدد الإجمايل للفحو�سات التي اأجريت 
منذ بدء الوباء وحتى الآن 8174329 فح�ساً، 
لفتاً اإلى اأن ن�سبة الفحو�سات الإيجابّية و�سلت 

اإلى نحو 2.95 باملئة.

يات و661 إصا�بة �بكورو�غا �ف�ي المملكة يل 8 و�ف� � تسحب �

فل�سال�شنة ال�شابعة  250 العدد  )2454( اجلمعة

اأوقات ال�شالة

20 ذو احلجة  1442 هـ املوافق 30 متوز 2021م

يات و1008 إصا�بات  10 و�ف�
يروس كورو�غا �ف�ي المملكة � �ب�ف

�بة ية الع�ق � يحب ت� طة استرا� يذ حغ � ير تن�ف تماعاً لمتا�بعة س� يترأس احب ول�ي العهد �

�ي من الح�بوب  ي�ب ت� زون االسترا� ول�ي العهد:ضرورة استدامة المحغ

عمان 

عن  اخلمي�س،  ال�سحة،  وزارة  اأعلنت 
اإ���س��اب��ات  و1008  وف��ي��ات   10 ت�سجيل 
اململكة،  يف  امل�ستجد  كورونا  بفريو�س  جديدة 
وفيات   10010 اإلى  الإجمايل  العدد  لريتفع 

و769390 اإ�سابة.
واأ���س��ار امل��وج��ز الإع��الم��ي ال�����س��ادر عن 
الن�سطة  اأن عدد احلالت  اإلى  ال�سحة  وزارة 
عدد  وبلغ  ح��الت،   9704 اإلى  و�سل  حالّيا 
 81 امل�ست�سفيات  اإلى  اأدخلت  التي  احل��الت 
غ��ادرت  التي  احل��الت  ع��دد  بلغ  فيما  حالة، 
العدد  بلغ  حني  يف  حالة،   53 امل�ست�سفيات 
العالج  تتلقى  التي  املوؤّكدة  للحالت  الإجمايل 

يف امل�ست�سفيات 526 حالة.
اأ���س��ّرة  اإ���س��غ��ال  ن�سبة  اأن  امل��وج��ز  وب��ني 
بينما  باملئة،   6 بلغت  ال�سمال  اإقليم  يف  العزل 
احلثيثة  العناية  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  بلغت 
اأجهزة  اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  فيما  باملئة،   17
التنّف�س ال�سطناعي يف الإقليم ذاته 9 باملئة.

العزل يف  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  اأن  واأ�ساف 
اإقليم الو�سط بلغت 17 باملئة، يف حني و�سلت 
ن�سبة اإ�سغال اأ�سّرة العناية احلثيثة يف الإقليم 
ذاته اإلى 26 باملئة، بينما بلغت ن�سبة اإ�سغال 

اأجهزة التنّف�س ال�سطناعي 7 باملئة.
يف  ال��ع��زل  اأ���س��ّرة  اإ�سغال  ن�سبة  وبلغت 
اإقليم اجلنوب 7 باملئة، ون�سبة اإ�سغال اأ�سّرة 

العناية احلثيثة 16 باملئة، فيما بلغت ن�سبة 
اإ�سغال اأجهزة التنّف�س ال�سطناعي يف الإقليم 

ذاته 9 باملئة.
حالة   475 ت�سجيل  اإل��ى  املوجز  واأ�سار 
ال�سفاء  حلالت  الإجمايل  العدد  لي�سل  �سفاء، 
املتوقعة بعد انتهاء فرتة العزل 14 يوماً اإلى 

حالة.  749676
 27681 اإج��راء  اإل��ى  املوجز  اأ�سار  كما 
للفحو�سات  الإجمايل  العدد  لي�سبح  فح�ساً، 
الآن  وحتى  ال��وب��اء  ب��دء  منذ  اأج��ري��ت  التي 
ن�سبة  اأن  اإلى  لفتاً  فحو�سات،   8454110
الفحو�سات الإيجابّية و�سلت اإلى نحو 3.64 

باملئة.

العقبة 

افتتح �سمو الأمري احل�سني بن عبداهلل الثاين، ويل العهد، 
تو�سعة  م�سروع  من  الثانية  املرحلة  اخلمي�س،  العقبة  يف 
ليكون  العقبة  ميناء  تناف�سية  الذي يعزز  �سوامع احلبوب، 

مركزًا للت�سدير.
املخزون  ا�ستدامة  على  العمل  ���س��رورة  �سموه  واأك��د 
ال�سرتاتيجي من احلبوب يف اململكة، وو�سع اآليات مدرو�سة 
لعملية اإعادة الت�سدير �سمن اأعلى درجات الكفاءة واملرونة.
الرئي�س  قدمه  اإي��ج��از  اإل��ى  العهد  ويل  �سمو  وا�ستمع 
اأ�سار فيه  ال�سفدي،  العقبة، ح�سني  ل�سركة تطوير  التنفيذي 
اإلى اأن تو�سعة امل�سروع رفعت الطاقة ال�ستيعابية من 100 
األف طن اإلى 200 األف طن، واأطالت فرتة تخزين احلبوب، 
لفتاً اإلى اأن عمليات التخزين تتم ب�سكل مربمج ووفقاً لأعلى 

املوا�سفات واملعايري الدولية.
وتراأ�س �سمو الأمري احل�سني بن عبداهلل الثاين، ويل العهد، 
القت�سادية  العقبة  منطقة  �سلطة  يف  اجتماعاً  اخلمي�س، 

اخلا�سة، ملتابعة �سري تنفيذ خطة ا�سرتاتيجية العقبة.
املعنيني  �سرح من  اإلى  �سموه، خالل الجتماع،  وا�ستمع 
ت�سمل  والتي  اخلطة،  من  الأول��ى  املرحلة  تنفيذ  اآليات  عن 
تطوير ال�سياحة يف املدينة، من خالل ت�سيري رحالت جديدة 
مبا�سرة منخف�سة التكاليف اإلى العقبة وعرب �سركات طريان 
العامل  دول  خمتلف  من  ال�سياح  و�سول  ي�سهل  مبا  عاملية، 
وخمتلف  والبرتا(،  رم  ووادي  )العقبة  زيارة  من  وميّكنهم 
جدول  اإط��الق  اإل��ى  اإ�سافة  اململكة،  يف  ال�سياحية  املناطق 
الرتفيهية. امل�ساريع  واإقامة  اآب،  �سهر  يف  �سياحية  ن�ساطات 

تابع �س2

 عمان 

للغذاء  ال��ع��ام��ة  امل��وؤ���س�����س��ة  اع��ت��م��دت   
كل  على  للرقابة  �ساملة  خطة  وال����دواء، 
خالل  اململكة  يف  لرقابتها  اخلا�سعة  املن�ساآت 

فرتة عيد الأ�سحى املبارك.
وقال مدير املوؤ�س�سة الدكتور نزار حممود 
الرقابة  فرق  اإن  اخلمي�س،  بيان  يف  مهيدات، 
بيع  اأماكن  �ست�ستهدف  املخت�سة  والتفتي�س 
يف  تتمثل  جت��اوزات  اأي  لر�سد  الأ�ساحي، 
من  املحددة  والأماكن  امل�سالخ  خارج  الذبح 

قبل اأمانة عمان الكربى والبلديات.
واأ�سار اإلى العمل على تكثيف الرقابة على 

من�ساآت عر�س وبيع املواد الغذائية للتاأكد من 
�سالمتها اأثناء تداولها، مع الرتكيز على حماّل 
والبوظة  والع�سائر  واملخابز  احللويات 
وال�سريعة،  ال�سعبية  الوجبات  ومطاعم 
خ��ا���س��ة ال��ت��ي ت��ق��دم ع��رو���س��ا، وامل��الح��م 
�سيما  ل  ال�سوبرماركت،  وحمال  واملحام�س 
ملا  ونظرا  احل��رارة،  درج��ات  ارتفاع  ظل  يف 
قبيل  ملحوظ  اإقبال  من  املحاّل  هذه  ت�سهده 
تنفيذ  ت�سمل  اخلطة  اأن  واأ���س��اف  العيد. 
زيارات دورية من قبل فرق الرقابة والتفتي�س 
اإجراء  ومراكز  ال�سيدليات  على  املخت�سة، 
ال�ساعة  م��دار  وعلى  ال��دوائ��ي��ة  ال��درا���س��ات 

ل�سمان اللتزام بال�سرتاطات املعتمدة.

واأ�سار مهيدات اإلى اأن الفريق املناوب يف 
خمتربات املوؤ�س�سة �سيتابع خالل هذه الفرتة 
لفريق  بالإ�سافة  الروتينية  الفح�س  عينات 
اآخر للحالت الطارئة ومبا ي�سمن تنفيذ املهام 
املطلوبة وعدم تاأخري الفحو�سات املخربية . 
والدواء  للغذاء  العامة  املوؤ�س�سة  و�ست�ستمر 
يف ا�ستقبال مالحظات وا�ستف�سارات و�سكاوى 
على  ذاتها  الفرتة  خالل  املواطنني  الإخ��وة 
خالل  م��ن  �ساعة  وع�سرين  الأرب����ع  م���دار 
والربيد   117114 املجاين  ال�سكاوى  خط 
الإلكرتوين info @ jfda.jo وعرب تطبيق 

الوات�س اب على الرقم 0795632000.

ية طة ر�قا�ب� ذاء والدواء:حغ العف
يد الل عطلة الع�  حغ

الفجر

الظهر

الع�شر

املغرب

الع�شاء

04:17 الفجر

12:42 الظهر

04:23 الع�شر

07:35 املغرب

09:07 الع�شاء

ر�ب�ي  يهئن العاهل المعف الملك �
لوس عىل العرش �بذكرى الحب

 عمان 

جاللة  اأخيه  اإلى  تهنئة  برقية  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  بعث   
امللك حممد ال�ساد�س، ملك اململكة املغربية ال�سقيقة، مبنا�سبة ذكرى 
با�سمه  الربقية،  يف  جاللته،  واأع��رب  العر�س.  على  جاللته  جلو�س 
التهاين  اأحر  عن  وحكومتها  الها�سمية  الأردنية  اململكة  �سعب  وبا�سم 
واأ�سدق امل�ساعر الأخوية بهذه املنا�سبة، متمنيا جلاللة امللك حممد 
ال�ساد�س دوام ال�سحة والعافية، ولل�سعب املغربي ال�سقيق املزيد من 

التقدم والزدهار، يف ظل قيادته احلكيمة.

يهم   منع محاكمة المشتكى عل�

ارد�غز ية الحب �ب�قض�
 عمان 

بق�سية  عليهم  امل�ستكى  حماكمة  منع  عمان  ع��ام  مدعي  ق��رر   
م�ست�سفى اجلاردنز ورفع الأوراق اإلى النائب العام.

وقالت الأمانة العامة للمجل�س الق�سائي لوكالة الأنباء الأردنية 
)برتا(، اخلمي�س، اإن القرار ا�ستند اإلى تقرير الطب ال�سرعي وتقرير 
اللجنة الفنية املنتخبة من الأطباء واملتخ�س�سني الذين اأكدوا اأن ل 

عالقة لنقطاع التيار الكهربائي بحادثة الوفاة.
يذكر اأن القرار متوقف على امل�سادقة عليه من قبل النائب العام.

ثّ�قها  يضاحا و� يب 27 است� تصو� �
يران يوان المحاس�بة لشهر حز� د�

 عمان 

املحا�سبة،  ديوان  ا�ستي�ساحات  بت�سويب  املكّلف  الفريق  عقد   
ال��وزراء  رئا�سة  ل�سوؤون  دول��ة  وزي��ر  برئا�سة  اخلمي�س،  اجتماعاً 
ل�سهر  املوّثقة  ال�ستي�ساحات  ملناق�سة  اجل��ازي،  اإبراهيم  الدكتور 

حزيران املا�سي.
ل�سهر  توثيقها  التي  ال�ستي�ساحات  ع��دد  اأّن  اجل��ازي  وك�سف 
ا�ستي�ساحات  وجود  عدم  اإلى  لفتاً  ا�ستي�ساحاً،   27 بلغت  حزيران 
الف�ساد  ومكافحة  النزاهة  هيئة  اإلى  حتويلها  ت�ستدعي  خمالفات  اأو 
اأو الق�ساء.  واأ�سار اإلى اأن مو�سوعات ال�ستي�ساحات ا�ستملت على 
وجود ثغرات فنّية واإدارّية ومالّية تتعّلق بتنفيذ عطاءات حكومّية، 

وتعّث ا�ستكمال م�ساريع، وتنفيذ اأوامر تغريّية ب�سكل خمالف.
�سريبّية،  ملفات  تدقيق  حول  مالحظات  وجود  اجلازي  بنّي  كما 
رخ�س  ومنح   ، اأرا����سٍ قطع  وتاأجري  العلني،  باملزاد  بيع  وقوائم 
الالزمة  الإج��راءات  اتخاذ  مّت  وقد  الإن�ساءات،  على  والّرقابة  مهن، 

لت�سويبها.
ال����وزارات  بع�س  يف  اإدارّي�����ة  خم��ال��ف��ات  وج���ود  ع��ن  وك�سف 
بتعيني  تتعّلق  احلكومّية  وال�سركات  والبلدّيات  واملوؤ�ّس�سات 
وتلّقيهم  وقيادّية  اإ�سرافّية  مواقع  وت�سّلمهم  موّظفني،  ونقل  وترقية 

�سات ومكافاآت ب�سكل خمالف لالأ�س�س والتعليمات الناظمة. ملخ�سّ
ل�سرتداد  الالزمة  الإج��راءات  اتخاذ  اجل��ازي،  بح�سب  مّت  كما 
مبالغ مالّية مّت اإنفاقها دون وجه حّق، كمكافاآت وم�سروفات وبدلت، 
و�سرف مركبات حكومّية ملوّظفني غري م�ستحّقني، وا�ستهالك كمّيات 

وقود وحمروقات تتجاوز ال�ّسقف امل�سموح به.
ملناق�سة  �سهرّياً  م�ستمّر  الفريق  عمل  اأّن  اإل��ى  اجل��ازي  ون��ّوه 
ت�سويب  واأّن  تباعاً،  ال�سابقة  الأ�سهر  عن  املوّثقة  ال�ستي�ساحات 
املخالفات يتّم اأّوًل باأّول، مع املتابعة مع املوؤ�ّس�سات املعنّية وديوان 

املحا�سبة للتاأّكد من ت�سويب املخالفات وفق الأ�سول.
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توسعة صوامع الح�بوب �ف�ي الع�ق�بة ية من مشروع � تتح المرحلة الثا�غ� ي�ف ول�ي العهد �

زون   ول�ي العهد:ضرورة استدامة المحغ
�ي من الح�بوب  ي�ب ت� االسترا�

يام ر إلى 3 أ� ية إلى 200 ألف طن و�قللت مدة رسو ال�بواحغ ب� يعا�  • التوس��عة ر�فعت الطا�قة االست�

يس وأعضاء  يلت�ق�ي ر�ئ� ير األمن العام � مد�
وق اإل�غسان لس الوطين لح�ق المحب

 عمان 

التقى مدير الأمن العام اللواء الركن ح�سني احلوامتة، يف مبنى 
حلقوق  الوطني  املركز  اأمناء  جمل�س  رئي�س  اخلمي�س،  املديرية، 

الإن�سان الدكتور ارحيل الغرايبة واأع�ساء املجل�س.
واأكد اللواء الركن احلوامتة خالل اللقاء اأن مديرية الأمن العام 
و�سيادة  العدل  مبادئ  على  بنيت  حمددة  ا�سرتاتيجية  وفق  تعمل 

القانون دون متييز اأو حماباة، ويف اإطار من احرتام حقوق الإن�سان.
و�سدد على اأن »توجيهات جاللة امللك عبداهلل الثاين، القائد الأعلى 
للقوات امل�سلحة الوا�سحة واحلازمة يف كل ما يتعلق بحماية احلقوق 
اخلدمة  تقدمي  يف  ونهجنا  عملنا  نربا�س  هي  الإن�سان  كرامة  و�سون 

الأمنية الف�سلى«.
التعدي على  اأن »موقفنا من ق�سايا  اإلى  العام  الأمن  ولفت مدير 
حقوق الإن�سان وا�سح ل لب�س فيه من خالل التعامل احلازم والعادل 
الق�ساء  مبنظومة  اعتزازه  عن  معرباً  قلتها«،  رغم  ال�سكاوى  مع 
ال�سرطي يف مديرية الأمن العام القادرة على الف�سل يف كافة الق�سايا 

الواردة اإليها با�ستقاللية، وفقاً ل�سوابط القانون.
الأولوية  اإعطاء  ا�ستمرار  اإل��ى  احلوامتة  الركن  اللواء  ووج��ه 
املطلقة يف التحقيق والف�سل باأية �سكاوى تتعلق بالتعدي على حقوق 
العقوبات  واتخاذ  الأولية  والتعذيب  ال�سرب  ق�سايا  او  الإن�سان 

املن�سو�س عليها بالقانون بنزاهة وحيادية.
وبني احلوامتة، اأن مديرية الأمن العام ما�سية يف تنفيذ خططها 
لتطوير اأدائها واخلدمات الأمنية والإن�سانية التي تقدمها يف خمتلف 
الوحدات والت�سكيالت، يف اإطار من املهنية والعدالة واحرتام حقوق 

الإن�سان.
اأن املديرية تويل جل اهتمامها  اإلى  الركن احلوامتة  اللواء  ولفت 
ال�سالح  مراكز  اإيالء  مع  العامة،  واحلريات  احلقوق  على  للحفاظ 
ال��ربام��ج  يف  النظر  واإع����ادة  وتطويرها  اله��ت��م��ام  ج��ل  وال��ت��اأه��ي��ل 
للنزلء، خا�سة يف ظل  القائمة، وتوفري الأماكن املالئمة  ال�سالحية 
املزيد يف  لتحقيق  �سعيا  املجال،  هذا  الإدارة يف  الذي حققته  النجاح 

امل�ستقبل القريب.
واأ�سار اإلى اأن »التعاون والتوا�سل املبا�سر مع اأ�سحاب اخلربة 
من اأمناء املجل�س الوطني حلقوق الإن�سان ي�سب يف امل�سلحة الوطنية 
العليا وي�ساعدنا يف عملنا ويك�سبنا املزيد من اخلربات ويوؤ�سر لنا يف 
بع�س الأحيان على بع�س مواطن ال�سعف ملعاجلتها وتالفيها واتخاذ 
مدير  م�ساعد  قدمه  لإيجاز  احل�سور  وا�ستمع  املنا�سب«.  الج��راء 
الأمن العام لأمن الأقاليم العميد اأمين العواي�سة، بني خالله حماور 
لأهم  العام، وعر�س من خالله  الأمن  ملديرية  الأمنية  ال�سرتاتيجية 
الواجبات التي تنفذها مديرية الأمن العام، مت�سمنا اأف�سل املمار�سات 
وحدات  خمتلف  يف  الإن�سان  حقوق  جمال  يف  بها  املعمول  والتجارب 
املجل�س  القائم بني  بالتعاون  الغرايبة  اأ�ساد  العام. من جهته،  الأمن 
ما  بكل  اجلهاز  قيادة  من  املبا�سر  والهتمام  العام  الأم��ن  ومديرية 
ير�سله املجل�س من ا�ستف�سارات و�سكاوى وهو ما يدل على الهتمام 
الكبري يف هذا اجلانب املهم يف العملية الأمنية واإعطائه اأولوية لديهم. 
العام،  الأم��ن  ومديرية  املجل�س  بني  التن�سيق  م�ستوى  اإلى  واأ�سار 
والذي ياأتي من خالل ال�ستجابة املبا�سرة لأية مالحظات او �سكاوى 
على  املجل�س  واط��الع  فيها  التحقيق  انهاء  حلني  ومتابعتها  تردهم 
نتائج التحقيقات فيها اوًل باأول وهو ما يوؤ�سر على و�سول املديرية 
الهتمام  خالل  من  جليا  يظهر  والذي  واحلرفية  التقدم  درجات  اإلى 
بتطبيق معايري حقوق الإن�سان وال�سعي للحفاظ عليها وعدم التهاون 

باأية مالحظات ترد حيالها.
طروحاتهم  الإن�سان  حلقوق  الوطني  املجل�س  اأع�ساء  وق��دم 
ومالحظاتهم فيما يتعلق باأداء مديرية الأمن العام بوحداتها املختلفة، 
م�سيدين باجلهود التي تبذل واحلر�س على تطبيق القانون واإنفاذه 

دون اإغفال اجلانب الإن�ساين وتطبيق معايري حقوق الن�سان.
ودار نقا�س بني رئي�س واأع�ساء املجل�س ومدير الأمن العام حول 
بحقوق  العالقة  وذات  امل�سرتك  الهتمام  ذات  املوا�سيع  من  عدد 
الإن�سان واأف�سل ال�سبل لتطويرها وتنفيذها على اأر�س الواقع، حيث 
جرى التفاق على ت�سكيل جلنة م�سرتكة ملناق�سة كل ما يتعلق بحقوق 

الإن�سان وتنفيذ التو�سيات املتعلقة بها.

يات  ر� يتا�بع محب يئة األركان � يس ه� ر�ئ�
ين األسود ين التع�بوي عر� التمر�

 عمان 

اأحمد  يو�سف  الركن  اللواء  امل�سرتكة  الأرك��ان  هيئة  رئي�س  تابع 
التعبوي  للتمرين  النهائية  املرحلة  جمريات  اخلمي�س،  احلنيطي، 
مب�ساركة  ال�سمالية،  الع�سكرية  املنطقة  نفذته  الذي  الأ�سود«  »عرين 
يف  الو�سطى،  الع�سكرية  للمنطقة  التابع  الآيل/1  امللكي  احلر�س  لواء 

ميادين التدريب املخ�س�سة.
قدمهما  ع�سكريني  اإيجازين  اإلى  احلنيطي  الركن  اللواء  وا�ستمع 
ال�سمالية،  الع�سكرية  املنطقة  وقائد  والتدريب،  للعمليات  امل�ساعد 
والفر�سيات  واللوج�ستية،  العملياتية  جمرياته  و�سري  التمرين  عن 
والإجراءات املتخذة التي بني عليها، مبا يتالءم مع التحديات التي قد 

تواجهها بيئة العمليات ال�سرتاتيجية م�ستقباًل.
وا�ستمل التمرين الذي ا�ستمر ملدة 3 اأ�سابيع على فعاليات حتاكي 
باجلاهزية  ب��داأت  ال�سنوف،  ملختلف  حمكمة  دفاعية  معركة  تنفيذ 
القتالية للقوات امل�ساركة، واحل�سد يف منطقة املعركة، ومن ثم رمايات 
اأهداف عالية  الردع ال�سرتاتيجية راجمات ال�سواريخ على  لأ�سلحة 

.F16 القيمة باإ�سناد مبا�سر من الطائرات املقاتلة
التطور  ت��اأث��ريات  حتاكي  فعاليات  على  التمرين،  ت�سمن  كما 
هذا  ومواكبة  العمليات،  وبيئة  طبيعية  على  طراأ  الذي  التكنولوجي 
التطور من خالل ا�ستخدام الطائرات امل�سرية، واحلرب ال�سيربانية، 
ي�سمن  ومبا  النف�سية،  والعمليات  الإلكرتوين  الت�سوي�س  وعمليات 
واجلوية  والبحرية  الربية  اأبعادها  �سمن  احلديثة  املعركة  تنفيذ 

وال�سيربانية.
وا�ستمل التمرين، رمايات للمدفعية املتو�سطة، والأ�سلحة امل�سادة 
الآلية  وامل�ساة  للدبابات  تدمريات هند�سية، ورمايات  تخللها  للدروع 
باإ�سناد من الطائرات العامودية وعمليات م�سرتكة ل�ستهداف مواقع 

ا�سرتاتيجية من قبل القوات اخلا�سة ولواء التدخل ال�سريع.
كما نفذت قيادة القوة البحرية والزوارق امللكية اإحدى فر�سيات 
مترين عرين الأ�سود، مت�سمنة عمليات الدفاع عن املياه الإقليمية ل�سد 
بعمليات  والقيام  املالحة،  حرية  على  للحفاظ  معادي،  اخرتاق  اأي 
با�ستخدام  الإنزال،  نقاط  ال�ساطئي، وم�سك  والدفاع  والإنقاذ  البحث 
ويهدف  امل�سوؤولية.  منطقة  �سمن  الالزمة  واملهمات  الأ�سلحة  كافة 
التمرين اإلى اختبار اجلاهزية العملياتية والقتالية ملرتبات الت�سكيالت 
خالل  القرار  و�سنع  والتنفيذ،  التخطيط  على  وقدرتها  امل�ساركة، 
والواجبات  التقليدية  التقليدية وغري  العمليات  يف  امل�سابهة  الظروف 
يف  كفاءتهم  ورف��ع  الركن  وهيئة  ال��ق��ادة  ق��درة  وتطوير  املحتملة، 
التكنولوجي  التطور  ومواكبة  واللوج�ستية،  العملياتية  املجالت 
الذي طراأ على طبيعة املعارك احلديثة، وزيادة التن�سيق بني خمتلف 

�سنوف القوات امل�سلحة.
والتقى رئي�س هيئة الأركان امل�سرتكة امل�ساركني يف التمرين، ونقل 
والكفاءة  املتميز  بامل�ستوى  م�سيدًا  الأعلى،  القائد  جاللة  حتيات  لهم 
التمرين  تنفيذ  يف  امل�ساركون  اأظهرها  التي  والحرتافية،  العالية 

واملعنويات العالية التي يتمتعون بها.
القوات  �سباط  كبار  م��ن  ع��دد  ح�سره  ال��ذي  التمرين  وي��اأت��ي 
تنفذها  التي  ال�سنوية،  التدريبية  والربامج  اخلطط  �سمن  امل�سلحة 
لرفع  العربي  اجلي�س  الأردن��ي��ة-  امل�سلحة  للقوات  العامة  القيادة 
تعزيز  يف  ي�سهم  ومبا  منت�سبيها،  لدى  واجلاهزية  الكفاءة  م�ستوى 
ال�سعوبات  ومواجهة  العملياتية  املتطلبات  لتلبية  وفاعليتها  قدرتها 

والتهديدات املحتملة.

 العقبة 

افتتح �سمو الأمري احل�سني بن عبداهلل الثاين، ويل 
العهد، يف العقبة اخلمي�س، املرحلة الثانية من م�سروع 
تو�سعة �سوامع احلبوب، الذي يعزز تناف�سية ميناء 

العقبة ليكون مركزًا للت�سدير.
واأكد �سموه �سرورة العمل على ا�ستدامة املخزون 
اآليات  وو�سع  اململكة،  يف  احلبوب  من  ال�سرتاتيجي 
مدرو�سة لعملية اإعادة الت�سدير �سمن اأعلى درجات 

الكفاءة واملرونة.
اإيجاز قدمه الرئي�س  اإلى  وا�ستمع �سمو ويل العهد 
ال�سفدي،  ح�سني  العقبة،  تطوير  ل�سركة  التنفيذي 
الطاقة  رفعت  امل�سروع  تو�سعة  اأن  اإل��ى  فيه  اأ�سار 
طن،  األف   200 اإلى  طن  األف   100 من  ال�ستيعابية 
اأن عمليات  اإلى  واأطالت فرتة تخزين احلبوب، لفتاً 
املوا�سفات  لأعلى  ووفقاً  مربمج  ب�سكل  تتم  التخزين 

واملعايري الدولية.
الذي  امل�سروع،  تو�سعة  اأن  اإلى  ال�سفدي  واأ�سار 
العامة  ال�سركة  وت�سغله  العقبة  تطوير  �سركة  متلكه 

تناف�سية  من  ترفع  والتموين،  لل�سوامع  الأردن��ي��ة 
من  احلبوب  ت�سدير  لإع��ادة  مركزًا  ليكون  امليناء 
من  العمل  وترية  وت�سرع  اجل��وار،  دول  اإلى  اململكة 

خالل تقليل مدة ر�سو البواخر من 10 اأيام اإلى 3.
تنفيذًا  احلبوب  �سوامع  تو�سعة  م�سروع  وياأتي 
مركزًا  ليكون  الأردن  دور  تعزيز  يف  امللكية  للروؤية 
اإقليميا للخدمات اللوج�ستية والنقل، الذي ي�ساهم يف 

دعم القت�ساد املحلي.
وا���س��ت��م��ل��ت اأع���م���ال ت��و���س��ع��ة امل�����س��روع، على 
 250 بطول  لل�سوامع  خم�س�سني  ر�سيفني  بناء 
 6 واإن�����س��اء  واح���د،  اآٍن  يف  �سفينتني  ملناولة  م���رتًا 
تعبئة  باأنظمة  جمهزة  لل�ساحنات  حتميل  حمطات 
اأوتوماتيكية، وتركيب حزام ناقل ثنائي الجتاه واآلة 
حتميل لنقل احلبوب من ال�سوامع اإلى امليناء لغايات 

اإعادة الت�سدير.
�سلطة  الوزراء، ورئي�س  رئي�س  الفتتاح،  وح�سر 
من  وع��دد  اخل��ا���س��ة،  القت�سادية  العقبة  منطقة 

امل�سوؤولني.

العقبة 

عبداهلل  ب��ن  احل�سني  الأم���ري  �سمو  ت��راأ���س 
يف �سلطة  العهد، اخلمي�س، اجتماعاً  الثاين، ويل 
ملتابعة  اخلا�سة،  القت�سادية  العقبة  منطقة 

�سري تنفيذ خطة ا�سرتاتيجية العقبة.
وا�ستمع �سموه، خالل الجتماع، اإلى �سرح 
الأولى  املرحلة  تنفيذ  اآليات  عن  املعنيني  من 
ال�سياحة  تطوير  ت�سمل  وال��ت��ي  اخل��ط��ة،  م��ن 
جديدة  رح��الت  ت�سيري  خ��الل  من  املدينة،  يف 

وعرب  العقبة  اإلى  التكاليف  منخف�سة  مبا�سرة 
و�سول  ي�سهل  مب��ا  عاملية،  ط���ريان  �سركات 
من  وميّكنهم  العامل  دول  خمتلف  من  ال�سياح 
وخمتلف  والبرتا(،  رم  ووادي  )العقبة  زيارة 
اإلى  اإ�سافة  اململكة،  يف  ال�سياحية  املناطق 
اآب،  �سهر  يف  �سياحية  ن�ساطات  جدول  اإط��الق 

واإقامة امل�ساريع الرتفيهية.
وتت�سمن اخلطة اأي�سا اإيجاد �سبل لتح�سني 
املناخ ال�ستثماري يف املدينة اإلى جانب تعليم 

القطاع  متطلبات  مل��واءم��ة  وبنائها  امل��ه��ارات 
اخلا�س. واأكد �سمو ويل العهد، خالل الجتماع، 
اأهمية موا�سلة التعاون مع جميع اجلهات ذات 
العالقة ل�سمان تنفيذ امل�ساريع بنجاح، و�سمن 

اخلطة املعدة.
ومدير  ال��وزراء،  رئي�س  الجتماع،  وح�سر 
املالية، والتخطيط  امللك، ووزيرا  مكتب جاللة 
والتعاون الدويل، ورئي�س �سلطة منطقة العقبة 

القت�سادية اخلا�سة.

ير  تماعا لمتا�بعة س� يترأس احب ول�ي العهد �
�بة ية الع�ق � يحب ت� طة استرا� يذ حغ � تن�ف

عّمان 

الر�سمي  الناطق  الإعالم  ل�سوؤون  الدولة  وزير  اأكد 
احلكومة  اأن  دودي��ن،  �سخر  املهند�س  احلكومة  با�سم 
ال��وزارات  يف  الإعالميني  الناطقني  متكني  اإل��ى  ت�سعى 
والتدريب،  التاأهيل  خالل  من  احلكومية  واملوؤ�ّس�سات 
اإي�سال  بهدف  موؤ�ّس�ساتهم،  يف  ح�سورهم  وتعزيز 
بال�سرعة  واجلمهور  الإع��الم  و�سائل  اإل��ى  املعلومات 

والدقة الالزمتني.
واأ�سار دودين خالل م�ساركته يف ندوة عقدتها كلية 
»دور  بعنوان  اخلمي�س،  ال��ب��رتا،  جامعة  يف  الإع���الم 
املوؤ�س�سات احلكومية والرتبية  الإعالميني يف  الناطقني 
الناطقني  لربط  توجهاً  هناك  اأن  اإل��ى  الإع��الم��ي��ة«، 
الدولة  بوزير  واملوؤ�س�سات  ال���وزارات  يف  الإعالميني 
الر�سمية  الرواية  لتوحيد  وذلك  فنّياً،  الإعالم  ل�سوؤون 
بال�سيا�سة  تتعلق  التي  املوا�سيع  يف  �سيما  للحكومة 

العامة للدولة.
املتحّدث  اأو  الإع��الم��ي  »الناطق  مهّمة  اإن  وق��ال 
الوزارات  اأو  تقت�سر على احلكومات  تعد  الر�سمي« مل 
غالبّية  ت�سمل  اأ�سبحت  بل  احلكومّية،  املوؤ�ّس�سات  اأو 
الأطر والهيئات ال�سيا�سية والقت�سادّية والجتماعّية، 
ل  الإعالمي  الناطق  اأن  اإلى  م�سريًا  ة،  واخلا�سّ العاّمة 
اأداًة  يقت�سر دوره فقط على تقدمي املعلومات، بل يعد 

من اأدوات تعزيز الثقة بني موؤ�س�سته واجلمهور.
الندوة  خالل  الإعالم  ل�سوؤون  الدولة  وزير  وتطرق 
تي�سري  الدكتور  اجلامعة  رئي�س  نائب  اأداره���ا  التي 
الإع��الم  كلية  يف  الرقمي  الإع��الم  واأ�ستاذ  عرجة،  اأب��و 
الدكتور زياد ال�سخانبة بح�سور عدد من اأع�ساء الهيئة 
ت�ساعد  التي  العوامل  اأب��رز  اإلى  الكلية،  يف  التدري�سية 
عمله،  تاأدية  يف  الر�سمي  املتحّدث  اأو  الإعالمي  الّناطق 
اإي�سال  يف  ت�ساعده  جّيدة  لغوّية  بح�سيلة  كالتمّتع 
على  يكون  واأن  للجمهور،  و�سمولّية  بو�سوح  ر�سائله 
املجال  اأو  موؤ�ّس�سته  عمل  لتفا�سيل  ومتابع  كاٍف  اّطالع 
الإقناع،  على  بالقدرة  متتعه  اإلى  اإ�سافة  ميثله،  الذي 

واملعرفة التامة بثقافة جمتمعه وعاداته وتقاليده.
الناطق  يكون  اأن  اأهمية  اإل��ى  دودي���ن  اأ���س��ار  كما 
موؤ�ّس�سته  يف  القرار  �سنع  مركز  من  قريباً  الإع��الم��ي 
بتفا�سيل  دراي��ة  على  ليكون  ميّثلها؛  التي  اجلهة  اأو 
توثيق  على  وحري�ساً  وال�ّسيا�سات،  والقرارات  العمل 
املعلومات على �سكل ر�سائل اإعالمّية ل�ستخدامها فورًا 

وعند احلاجة.
وفيما يتعلق باخلطاب الإعالمي الناجح للناطق اأو 
املتحدث الر�سمي، اأو�سح دودين اأن هناك عوامل ت�سمن 
جناحه تتمثل بتقدمي املعلومات ب�سفافية وو�سوح واأن 
التحليل،  على  خطابه  يف  الر�سمي  املتحدث  يعتمد  ل 
على  ويحر�س  جميعها  الإعالم  و�سائل  مع  يتفاعل  واأن 
الإجابة على ت�ساوؤلتها، مع التاأكيد على اأهمية ت�سحيح 
النقد  يتقبل  واأن  تداولها،  حال  يف  اخلاطئة  املعلومات 

والراأي الآخر.
واملعلومات  الإ���س��اع��ات  درء  اأن  دودي��ن  اأك��د  كما 
الدقيقة  املعلومات  تقدمي  خ��الل  من  يكون  اخلاطئة 
اأن  اإلى  لفتاً  واملواطنني،  الإعالم  لو�سائل  وال�سحيحة 
املعلومات من خالل  الى تعزيز تدفق  احلكومة ت�سعى 

تطوير قانون �سمان حّق الو�سول اإلى املعلومات الذي 
تعديالته  ت�سّكل  اأن  »ون��اأم��ل  ال��ربمل��ان،  ل��دى  الآن  هو 

املقرتحة نقلة نوعّية يف هذا املجال«.
تعزيز  على  تعمل  احلكومة  اأن  اإل��ى  دودي��ن  ولفت 
وتطوير  احلكومية  املوؤ�س�سات  يف  الإعالم  وحدات  عمل 
يف  ي�سهم  مبا  التكنولوجية،  الأ�ساليب  باأحدث  اأدواتها 
رواية  اإلى  للو�سول  فيها،  الإعالميني  الناطقني  متكني 
واملوؤ�س�سات  ال��وزارات  عمل  اآلية  تو�سح  قوية  ر�سمية 

احلكومية.
وحول ن�سر مفاهيم الرتبية الإعالمية واملعلوماتية، 
اخلطة  خ��الل  من  احلكومة  �سعي  اإل��ى  دودي��ن  اأ���س��ار 
الإعالمّية  الرتبية  لن�سر  الوطنية  للمبادرة  التنفيذية 
حت�سني  اإلى   )2023  -  2020( لالأعوام  واملعلوماتية 
املعلومات  م�سادر  مع  التعامل  على  املجتمع  ق��درة 

والأخبار، واأدوات التكنولوجيا الرقمّية.
الرتبية  مفاهيم  اإدم��اج  اإلى  تهدف  اخلّطة  اأن  وبني 
التعليمي  النظام  يف  ومهاراتها  واملعلوماتية  الإعالمية 
الأردين، �سمن املناهج اجلامعّية واملدر�سّية، وت�سمينها 
وموؤ�س�سات  وال�سبابية  الثقافية  املوؤ�س�سات  اأن�سطة  يف 

املجتمع املدين. ونوه اإلى اأن هناك توجها لدى احلكومة 
العام  يف  املدار�س  يف  الإعالمية  الرتبية  منهاج  لتدري�س 
املنهاج كم�ساق  اإلى جعل هذا  اإ�سافة  املقبل،  الدرا�سي 

اأ�سا�سي يف اجلامعات ولي�س اختياري.
معهد  مع  بالت�سارك  تعمل  احلكومة  اأن  اإلى  ولفت 
هيئات  واأع�ساء  املعّلمني  تدريب  على  الأردين  الإعالم 
بالرتبية  املتعّلق  املناهج  على  اجلامعات  يف  التدري�س 
الإعالمّية واملعلوماتّية، وذلك للم�ساهمة يف تعزيز ثقافة 
التفكري الناقد، والتحّقق من املعلومات واحلقائق لدى 
توؤثر  قد  التي  والإ�ساعات  الأخبار  بني  للتمييز  الطلبة، 
ب�سمعة  الأحيان  بع�س  يف  وت�سر  املجتمعي  الن�سيج  يف 

الدولة �سيا�سياً واقت�سادياً و�سياحياً.
كما تعمل احلكومة وفق دودين على ت�سميم برامج 
بال�سراكة مع عدد من اجلمعّيات واملوؤ�ّس�سات  تدريبّية 
 UNICEFمثل: اجلمعية امللكّية للتوعية ال�سحّية و
يف  والإع���الم  حافة  ال�سّ خريجي  لتدريب   EBRDو
ال�سحّية  والتوعية  الإع��الم  على  الأردنّية  اجلامعات 

واإدارة احلمالت، والإعالم ال�سياحي.
ودعا وزير الدولة ل�سوؤون الإعالم طلبة كلية الإعالم 
امل�ساركني يف الندوة اإلى بث الر�سائل الإيجابية وجتنب 
ال�سلبية عند تداول املعلومات املتعلقة بالوطن، م�سريًا 
الرقمي  املحتوى  من  باملئة   70 ي�سكل  الأردن  اأن  اإلى 
العربي، »وهذا ال�سيء يعد مدعاة للفخر ب�سبابنا الذي 
التكنولوجيا  اأدوات  ا�ستخدام  يف  مهارات مميزة  ميتلك 
اإلى  الإع��الم  ل�سوؤون  الدولة  وزير  احلديثة.«وا�ستمع 
اأهمية  ح��ول  الطلبة  من  ع��دد  من  ومقرتحات  اأ�سئلة 
توفري املعلومات لو�سائل الإعالم والت�سدي لالإ�ساعات، 
تدريبية  فر�س  وتوفري  الر�سمي،  الإعالم  دور  وتعزيز 
املوؤ�س�سات  يف  والإع���الم  ال�سحافة  كليات  خلريجي 

الإعالمية.
ل�سوؤون  الدولة  وزي��ر  جال  الندوة،  هام�س  وعلى 
الإع�����الم يف م���راف���ق ك��ل��ي��ة الإع������الم، واط���ل���ع على 
وال�ستوديوهات  الإذاع���ي،  التدريب  ا�ستوديوهات 

التلفزيونية واملونتاج التلفزيوين.

ين  ي� ين اإلعالم� ين الناط�ق� تمك� تسعى إلى � ين: الحكومة � دود�
يز حضورهم تعز� �ف�ي الوزارات والمؤسسات و�

ير العمل  ي�بحث مع وز� يان � األع�
ق�ي التعاون المشترك العرا�

 عّمان 

الأع��ي��ان  جمل�س  يف  الجتماعية  والتنمية  العمل  جلنة  بحثت 
برئا�سة العني عي�سى حيدر مراد، اخلمي�س، مع وزير العمل وال�سوؤون 
�سبل  املرافق،  والوفد  الركابي  عادل  الدكتور  العراقي  الجتماعية 
الت�سغيل  وجم��الت  والعمالية  الجتماعية  ال�سوؤون  يف  التعاون 

والتدريب بني البلدين ال�سقيقني.
وقال العني مراد، اإن الأردن والعراق جتمعهما عالقات عميقة ذات 
يبذلن  البلدين  كال  اأن  موؤكًدا  كافة،  امل�ستويات  على  تاريخية  جذور 
جهًدا دوؤوباً للنهو�س بالعالقات الثنائية والبناء عليها وتطويرها مبا 

يخدم م�سالح ال�سعبني ال�سقيقني.
حيدر  عّمان  يف  العراقي  ال�سفري  ح�سره  الذي  اللقاء  خالل  واأ�سار 
التعاون  م�سرية  تعزز  ثنائية  اتفاقيات  هناك  اأن  اإل��ى  ال��ع��ذاري، 
القت�سادي  التعاون  اأن  مبيًنا  ال�سقيقني،  البلدين  بني  القت�سادي 
باأ�سكاله املختلفة، يحتل م�ساحة بارزة على �سعيد التعاون من خالل 

امل�ساريع ال�سرتاتيجية التي ي�سعى البلدان لتنفيذها.
حيث  البلدين،  يف  القت�سادي  النمو  حتقيق  متطلبات  اأهم  وبني 
العاملة  للقوى  الأمثل  ال�ستخدام  حتقيق  اجلهود  بت�سافر  ميكن 
الت�سغيل  امل�سرتك يف جمالت  التعاون  العمل، وتعزيز  وتوفري فر�س 

والتدريب املهني ورعاية الأ�سخا�س ذوي الإعاقة.
وحتدث عن اأهمية املنطقة القت�سادية الأردنية العراقية امل�سرية 
والرئي�س  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  واهتمام  برعاية  حظيت  التي 
امل�سري والرئي�س العراقي، موؤكدا اأن الأردن يعمل مع العراق مرحلًيا 
من  التي  واملبادرات  امل�ساريع  من  جمموعة  لتحقيق  وا�سرتاتيجًيا 
�ساأنها تعزيز دعم ال�ستثمار يف جمالت ال�سناعة، والطاقة، ف�ساًل عن 

رفع حجم التبادل التجاري.
العمل  �سوق  اإحلاًحا يف  الأ�سد  الق�سايا  التفاق على  باأهمية  وذكر 
وطرق معاجلتها بفعالية اأكرب وتن�سيق اأف�سل من خالل ايجاد �سيا�سات 
وبرامج، لتوفري فر�س عمل ودعم العمال عرب تطوير املهارات وتعزيز 

ريادة الأعمال عرب اإن�ساء ال�سركات ال�سغرية.
كورونا،  جائحة  تداعيات  فر�ستها  التي  الظروف  اأن  وا�ساف 
ت�ستوجب رفع درجة التن�سيق وفتح اآفاق رحبة وجديدة للتعاون بني 

البلدين ال�سقيقني.
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ظهر  على  الدم  �ضغط  ارتفاع  من  ن�ضمة  مليار  من  اأكرث  يعاين 
ارتفاع  ي�ؤدي  العاملية،  ال�ضحة  منظمة  وبح�ضب  الأر�ض،  ك�كب 

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

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

الإ�ضابة باإعاقة.
 من جانبه، يق�ل بروفي�ض�ر �ضاجنيف باتيل، وه� طبيب قلب 
يف معهد ميم�ريال كري للقلب والأوعية الدم�ية يف مركز اأوراجن 
التط�ر  اإىل  الأ�ضا�ضي مييل  الدم  ارتفاع �ضغط  اإن  الطبي،  ك��ضت 
مع التقدم يف ال�ضن ولي�ض هناك �ضبب حمدد. ومن ناحية اأخرى، 
فاإن ارتفاع �ضغط الدم الثان�ي يحدث نتيجة لعدة ع�امل اأخرى، 
الكلى، مثل حالة ت�ضيق  اأو م�ضاكل يف  الكظرية  الغدة  اأورام  مثل 
ال�ضريان الكل�ي، والتي ت�ؤدي اإىل انخفا�ض تدفق الدم اإىل الكليتني.
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بال�ضيخ�خة  الإ�ضابة  كبح  اإمكانية  حديث  تقرير  اأكد 
حتى واإن بلغ عمر الإن�ضان 120 عاماً.

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

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

ال�ضخ�ض اإىل اأكرث من 100 عام.

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

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

منا�ضب وظيفية متعددة دون اإحالة للتقاعد".

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

ط�ل العمر يف اجل�ضم.

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

اإىل حياة ط�يلة و�ضحية.

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

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

تك�ن اأقل قدرة على التعايف من التلف".

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

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

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

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

يحقق جناحا".
9 عالمات مميزة لل�شيخوخة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اللتهابية

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

اإليه. بال�"�ضيخ�خة" عندما ت�ضل 

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

�ضارة وتت�ضبب يف التهابات يف اجل�ضم".

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

التي مُيِكن اأن ت�ضتخدمها باقي اخللية.

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

بال�ق�د". اخلل�ية 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

للم�ضادات احلي�ية. مقاومة طبيعية 

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

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

"التخمني". ب�ضبب 

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

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

امليكروبات. لقتل 

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

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

للم�ضادات احلي�ية. املقاومة 

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

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

الثمن. باهظة 

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

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

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

جناحاً كبريًا على املدى الط�يل.

فيما يلي خط�ات لتجنب الإرهاق يف العمل:

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

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

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

باأنهم اأقل اإنتاجية وتفقدهم الرتكيز اأي�ضاً.

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

م�ض�ؤوليات وظيفتك الفعلية.

لتجنب االإرهاق يف العمل.. اإليك هذه الن�شائح

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

اخلا�ض.
على م�ضت�ى العامل

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"ي�تي�ب".

العلم يحذر من خماطر ا�شتخدام االأطفال للهواتف

هذه خماطر واأ�شباب ارتفاع �شغط الدم.. وطرق الوقاية والعالج

ظهر  على  الدم  �ضغط  ارتفاع  من  ن�ضمة  مليار  من  اأكرث  يعاين 
ارتفاع  ي�ؤدي  العاملية،  ال�ضحة  منظمة  وبح�ضب  الأر�ض،  ك�كب 

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

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

الإ�ضابة باإعاقة.
 من جانبه، يق�ل بروفي�ض�ر �ضاجنيف باتيل، وه� طبيب قلب 
يف معهد ميم�ريال كري للقلب والأوعية الدم�ية يف مركز اأوراجن 
التط�ر  اإىل  الأ�ضا�ضي مييل  الدم  ارتفاع �ضغط  اإن  الطبي،  ك��ضت 
مع التقدم يف ال�ضن ولي�ض هناك �ضبب حمدد. ومن ناحية اأخرى، 
فاإن ارتفاع �ضغط الدم الثان�ي يحدث نتيجة لعدة ع�امل اأخرى، 
الكلى، مثل حالة ت�ضيق  اأو م�ضاكل يف  الكظرية  الغدة  اأورام  مثل 
ال�ضريان الكل�ي، والتي ت�ؤدي اإىل انخفا�ض تدفق الدم اإىل الكليتني.
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بال�ضيخ�خة  الإ�ضابة  كبح  اإمكانية  حديث  تقرير  اأكد 
حتى واإن بلغ عمر الإن�ضان 120 عاماً.

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

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

ال�ضخ�ض اإىل اأكرث من 100 عام.

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

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

منا�ضب وظيفية متعددة دون اإحالة للتقاعد".

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

ط�ل العمر يف اجل�ضم.

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

اإىل حياة ط�يلة و�ضحية.

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

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

تك�ن اأقل قدرة على التعايف من التلف".

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

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

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

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

يحقق جناحا".
9 عالمات مميزة لل�شيخوخة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اللتهابية

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

اإليه. بال�"�ضيخ�خة" عندما ت�ضل 

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

�ضارة وتت�ضبب يف التهابات يف اجل�ضم".

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

التي مُيِكن اأن ت�ضتخدمها باقي اخللية.

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

بال�ق�د". اخلل�ية 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

للم�ضادات احلي�ية. مقاومة طبيعية 

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

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

"التخمني". ب�ضبب 

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

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

امليكروبات. لقتل 

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

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

للم�ضادات احلي�ية. املقاومة 

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

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

الثمن. باهظة 

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

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

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

جناحاً كبريًا على املدى الط�يل.

فيما يلي خط�ات لتجنب الإرهاق يف العمل:

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

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

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

باأنهم اأقل اإنتاجية وتفقدهم الرتكيز اأي�ضاً.

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

م�ض�ؤوليات وظيفتك الفعلية.

لتجنب االإرهاق يف العمل.. اإليك هذه الن�شائح

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

اخلا�ض.
على م�ضت�ى العامل

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"ي�تي�ب".

العلم يحذر من خماطر ا�شتخدام االأطفال للهواتف

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

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

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

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

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

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

تتعلق بالكافيني و�لأد�ء �لريا�سي.

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

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

قوي لدى معظم �لأفر�د".

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

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

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

�إ�سر�ف �لطبيب.

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

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

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

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

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

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

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

يعاين من مر�ص كلوي مزمن.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يومني من �ل�ستخد�م �ملنتظم.

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

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

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

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

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

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

�إىل  للحيوية  �لفاقدة  �لب�سرة  حتتاج 

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

للب�سرة. ومنّعم 
4- يحارب �لتلّوث:

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

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

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

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

�لليل.

الّطفل “child development process” منّ� 

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

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

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

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

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

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

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

�ملر�هقة.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�لبت�سار
�لفيتامينات و�ملعادن

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

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

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

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

�حلديد.

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

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

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

ُيعد �ليود �سرورياً للنمو �ل�سحي ملخ �جلنني و�سغار 
�لأطفال. وتزد�د �حتياجات �ملر�أة من �ليود زيادة كبرية 
�أثناء �حلمل ل�سمان �إمد�د �جلنني بالقدر �لكايف من �ليود.
ن�سبياً  منخف�ص  قدر  على  حتتوي  �لأغذية  ومعظم 
كاٍف  مدخول  على  �جلميع  ح�سول  ول�سمان  �ليود.  من 
و�ليوني�سيف  �لعاملية  �ل�سحة  �ليود، تو�سي منظمة  من 
بع�ص  يف  ولكن  عاملية.  كا�سر�تيجية  �مللح  بيودنة 
�لبلد�ن قد ل تكون يودنة �مللح ممكنة يف جميع �لأقاليم. 
�لتنفيذ  ت�سهد  �لتي ل  �لأماكن  �أنه يف  �إىل  �لبِيّنات  وت�سري 
�لكامل لتعميم يودنة �مللح، قد ل تتلقى �لن�ساء �حلو�مل 
و�ملر�سعات و�لأطفال دون �سنتني من �لعمر كميات �مللح 

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

مدخول كاٍف.
فيتامني �ألف

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

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

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

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

نظام غذ�ئي �سحي ومتو�زن.
فيتامني دي

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

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

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

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

نظام غذ�ئي �سحي ومتو�زن.
زنك

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ُتدعى ب� قرحة �لثني ع�سر .

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

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

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

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

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

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

رو�بط مع �لذرة �ل�سطحية.
�ل�ستخد�مات

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�لتن�سيط.
�لنمذجة

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

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

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

و �أي �عتبار�ت �أخرى
لت�سف  �لنماذج  من  �لعديد  يوجد 
لنغمور- �آلية  �ل�سطحية:  �لتفاعالت 
�جل�سمني  كال  فيها  ميتز  �لتي  هن�سلود 
�ملتفاعلني، و �آلية �إيل-ريديل �لتي ميتز 

فيها �أحدهما بينما يتفاعل �لآخر معه.

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

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

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

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

�لكيميائي-�لتفكك

الكيميائــــي المتــــــزاز 

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

}1{
�لركيبة �لكيميائية لأفالتوك�سني ب1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aspergillus parasiticus
 and  Aflatoxin G1
 Aspergillus �ل  تنتجها   G2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

}12{
Pathology  علم �لمر��ص

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

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

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

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

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

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

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

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

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

}18{ }17{ HIV ملناعة �لب�سرية�

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

كاف من �لكربوهيدر�ت .
��سابة �لن�سان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�سامة .  }26{
قائمة من �لتف�سي

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

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

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

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

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

حيث وجدت يف �حلبل �ل�سري }31{

)Aflatoxin( ضم�م فطرية�

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

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

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

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

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

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

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

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

arabidopsis�ملحتويات
 نبذة خمت�سرة

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

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

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

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

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

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

�مل�ساعف
�لطور �جلاميتي �لنثوي

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

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

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

نو�تان، ت�سمى نو�تان قطبيتان(.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�لعبوة. �نفجار  ي�شبب 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

فو�ئد �لطماطم

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

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

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

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

�ل�شيخوخة
�لوقاية من ه�شا�شة �لعظام

�لوقاية من �لإ�شابة بالإم�شاك.

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

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

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

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

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

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

�أكرب من غريها.
كيف جرت �لدر��شة؟

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

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

على  �مل��وج��ودة  �ل�شامات  ع��دد 

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

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

من غريها. 

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

على �لذر�ع �ليمنى.

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

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

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

خطر �لإ�شابة ب�شرطان �جللد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�شرطان �جللد.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�ملطاف.
عدم �لتحدث مع �ل�شيديل

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

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

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

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

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

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

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

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

للقر�ض.
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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 
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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 

.%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  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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يس  يق مع �غواب ور�ئ� تو�غس.. التح�ق� �
ساد يئة مكا�فحة ال�ف ه�

يستهدف  يون.. العراق � ياد� ينهم �ق� ب� �
يا »داعش« النا�ئمة ال� حغ

بغداد

داع�س  تنظيم  بقايا  �سد  احلرب  اأن  يبدو 
ال��ع��راق،  يف  النائمة  وخ��الي��اه  الإره���اب���ي، 
ا�ستخباراتيا  مت�ساعدا  منحنى  تاأخذ  باتت 
ومتابعة  ر���س��د  عمليات  ع��رب  وا�ستباقيا، 
الإره��اب��ي  التنظيم  لعنا�سر  وم��داه��م��ة، 
خمتلف  يف  مبخابئهم  ومباغتتهم  وقيادييه، 

املحافظات العراقية.
العراقي،  الإره��اب  مكافحة  جهاز  واأعلن 
عن اعتقال 20 اإرهابيا داع�سيا خالل 48 �ساعة 
التنظيم،  بارزون يف  قياديون  بينهم  املا�سية، 
يف حمالت ومداهمات اأمنية، امتدت من بغداد 
اإلى الأنبار وديالى و�سالح الدين، و�سول اإلى 
ال�سليمانية، وذلك يف اإطار التن�سيق والتعاون 
وجهاز  العراقي،  الإرهاب  مكافحة  جهاز  بني 
حمافظة  العراق  كرد�ستان  باإقليم  اأ�ساي�س 

ال�سليمانية.
مكافحة  جهاز  عن  �سادر  بيان  وك�سف 
التعاون  عرب  متكنه  عن  العراقي،  الإره��اب 
اأ�ساي�س  البيان مع جهاز  املميز ح�سب و�سف 
اإقليم كرد�ستان العراق يف حمافظة ال�سليمانية، 
من »توجيه �سربات قا�سمة ملا ت�سمى كتيبة 
القب�س  اإلقاء  عرب  وذلك  الداع�سية،  القعقاع 
على عدد من عنا�سرها بينهم قياديان بارزان 
فيها، الإرهابي املكنى اأبو علي، والذي ي�سغل 
والإره��اب��ي  ع�سكرية،  م��ف��رزة  اآم��ر  من�سب 
املكنى اأبو خن�ساء، والذي ي�سغل من�سب اآمر 

مفرزة الدفاع اجلوي«.
العراقي  الإره���اب  مكافحة  جهاز  وختم 
بحث  مهما  »داع��س  اأن:  على  بالتاأكيد،  بيانه 
دعاة  هم  فهوؤلء  يجده،  لن  الآم��ن  املالذ  عن 
اإليهم  والو�سول  املتطرف،  والفكر  اخل��راب 

حتمي ل حمالة«.
يف  العراقية  الأمنية  الأجهزة  جهود  وعن 
مالحقة خاليا داع�س، قال م�سدر اأمني كردي 
نيوز  »�سكاي  موقع  مع  حديث  يف  ع��راق��ي، 
عربية«: »الأ�سلوب الأجنع يف مكافحة اخلاليا 
ال�سغرية  الإره��اب��ي��ة  واملجاميع  النائمة 
املتنقلة، يكمن يف تزخيم اجلهد ال�ستخباراتي 
يد  يف  اإيقاعها  ثم  ومن  وتعقبها  واملعلوماتي، 
مع  جبهوية  ح��رب  يف  ل�سنا  فنحن  العدالة، 
تنظيم داع�س الإرهابي، بقدر كونها حربا مع 
العمليات  تكتيكات  يعتمد  متخفي،  �سبه  عدو 
عموم  يف  واملنت�سرة  املباغتة،  الإره��اب��ي��ة 

اجلغرافيا العراقية«.
جهودنا  ف��اإن  »ل��ه��ذا  امل�سدر:  واأ���س��اف 
هذه  مثل  تنفيذ  على  تركز  اأن  ينبغي  الأمنية 
من  والتي  ال�ستباقية،  والعمليات  املداهمات 
واإبطال  الإره��اب��ي،  املجهود  ت�ستيت  �ساأنها 
ول  ي��دري  ل  حيث  م��ن  ومباغتته  فعاليته 

يتوقع«.
اآزاد  والكاتب  الباحث  ق��ال  جانبه  وم��ن 
اإبراهيم: »وا�سح متاما اأن داع�س ي�ستفيد من 
�سعف التن�سيق، بني القوات الأمنية يف اإقليم 

العراقية،  الحت��ادي��ة  ونظريتها  كرد�ستان 
وهذا ما يف�سر تركز عمليات وهجمات التنظيم 
املحافظات  يف  التما�س  مناطق  يف  الإره��اب��ي 
امل�سمولة باملادة 140 من الد�ستور العراقي، 
ب��غ��داد واأرب��ي��ل،  ب��ني  امل��ت��ن��ازع عليها  وه��ي 

كمحافظات كركوك ونينوى وديالى«.
واأو�سح اإبراهيم يف حديث ملوقع »�سكاي 
بني  العالقات  انفراج  :«مع  اأنه  عربية«  نيوز 
والإقليمية  بغداد  يف  الحتادية  احلكومتني 
باتت  النفراجات  ه��ذه  ثمار  ف��اإن  اأرب��ي��ل،  يف 
واأمنيا،  اقت�ساديا  ال�سعد  كافة  على  تنعك�س 
مبا ي�سيق اخلناق على الدواع�س، ويجعلهم 
جهود  ت�سافر  حيال  و�سعيف  ه�س  موقف  يف 
القوات العراقية مع قوات البي�سمركة والأمن 
الكردية يف الإقليم، ولعل هذه العملية الكبرية 
بني  بالتن�سيق  داع�س  �سد  الأخ��رية  واملهمة 

الطرفني، تعترب خري مثال على ذلك«.
العمليات  وت����رية  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
وخ��الي��اه  داع�����س  تنظيم  لبقايا  الإره��اب��ي��ة 
النائمة، باتت تت�ساعد ب�سكل ملحوظ ولفت، 
خمتلف  يف  املا�سية  القليلة  الأ�سهر  خ��الل 
اأرجاء العراق، ومنها املناطق املتنازع عليها 
بني بغداد واأربيل، مو�سعة نطاق ا�ستهدافاتها 
واملدنية  الع�سكرية  املواقع  عن  ف�سال  لتطال 
و�سبكات  وال��غ��از،  النفط  حقول  العراقية، 
الكهربائية  ال��ط��اق��ة  ون��ق��ل  اإن��ت��اج  واأب����راج 

واملائية.

تونس

تون�س،  يف  ال���س��ت��ئ��ن��اف  حمكمة  اأع��ل��ن��ت 
�سكوى  يف  حتقيق  فتح  على  املوافقة  اخلمي�س، 
مقدمة �سد رئي�س هيئة مكافحة الف�ساد الأ�سبق، 

�سوقي الطبيب، تتعلق بتهم ف�ساد.
حتقيق  بفتح  ال�ستئناف  حمكمة  اأذنت  كما 
تون�س  مطار  يف  جهات  من  مقدمة  �سكوى  حول 
الدين  �سيف  الربملان  يف  النائبني  �سد  قرطاج، 
اإعالميا  ُيعرف  فيما  زقروبة،  ومهدي  خملوف 

بق�سية »حادثة املطار«.
ويف بيان، اأكد الناطق الر�سمي با�سم حمكمة 
اأن  الطرخاين،  احلبيب  بتون�س،  ال�ستئناف 
الوكيل العام ملحكمة ال�ستئناف اأذن، اخلمي�س، 
بفتح  البتدائية،  للمحكمة  اجلمهورية  لوكيل 
بخ�سو�س  الطبيب،  �سوقي  �سد  حتقيقي  بحث 
وتعلقت  »فيفان«  �سركة  بها  تقدمت  �سكوى 

ب�«�سبهة تدلي�س وا�ستعمال مدل�س«.
واأو�سح الطرخاين يف ت�سريح لوكالة تون�س 
تخ�س  املذكورة  »ال�سبهة  اأن  لالأنباء،  اإفريقيا 
حمتوى تقرير الهيئة الوطنية ملكافحة الف�ساد، 
احلكومة  رئي�س  م�سالح  بت�سارب  املتعلق 
الأ�سبق اإليا�س الفخفاخ، و�سفقة عمومية مربمة 

مع الوكالة الوطنية للت�سرف يف النفايات«.
لوكالة  الإذن  اأي�����س��ا  مت  اأن���ه  واأ����س���اف 
بفتح  بتون�س،  البتدائية  باملحكمة  اجلمهورية 
الطبيب،  �سوقي  املحامي  �سد  حتقيقي  بحث 
مر�سد  بها  تقدم  التي  ال�سكوى  بخ�سو�س 
ومو�سوعها  الر�سيدة  واحلوكمة  ال�سفافية 
املايل  الت�سرف  ت�سوب  التي  الإخ��اللت  »عديد 

والإداري للهيئة زمن رئا�سة طبيب لها«.
ملحكمة  العام  الوكيل  اأن  الطرخاين  وذك��ر 
اجلمهورية  لوكيل  اأي�����س��ا  اأذن  ال�ستئناف 
بحث  بفتح  تون�س،  يف  البتدائية  للمحكمة 

الأم��ن  نقابة  بها  تقدمت  �سكوى  يف  حتقيقي 
مبطار  الأبحاث  م�سلحة  واأع��وان  اجلمهوري 
تون�س قرطاج، �سد �سيف الدين خملوف )حمام 
ون��ائ��ب ب��ال��ربمل��ان( وم��ه��دي زق��روب��ة )حم��ام( 
التي  امل��ط��ار«  »بحادثة  يعرف  ما  بخ�سو�س 

وقعت يف 15 مار�س 2021.
بفتح  الإذن  امل�����س��در،  نف�س  وف��ق  مت  كما 
ال�سابقة  الع�سوة  بها  تقدمت  �سكوى  حتقيق 
اللطيف،  عبد  ابتهال  والكرامة،  احلقيقة  لهيئة 
وامل�ساحلة  التحكيم  جلنة  رئي�س  ك��ل  �سد 
بهيئة احلقيقة والكرامة خالد الكري�سي )حمام 
)حمام  كور�سيد  وم��ربوك  بالربملان(  ونائب 
وال�سوؤون  الدولة  لأمالك  اأ�سبق  ووزير  ونائب 
وذلك  )حمامية(،  اخلما�سي  و�سماح  العقارية( 
ملف  يف  ت��الع��ب  اكت�ساف  �سبهة  بخ�سو�س 
منها  ا�ستفاد  حتكيم  اتفاقية  وعقد  م�ساحلة 

الزهر �سطا.

وكاالت

ق��ال وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الأم��ريك��ي��ة اأن��ت��وين 
نظريه  م��ع  ع��ق��ده  �سحفي  م��وؤمت��ر  يف  بلينكن، 
الكويتي اأحمد نا�سر املحمد ال�سباح، الأربعاء، 
لتعزيز  الكويت  مع  تعمل  املتحدة  الوليات  اإن 

الأمن يف املنطقة.
وو�سف بلينكن العالقات بني بالده والكويت، 
اإجرائه  اإل��ى  م�سريا  ق��وة«،  »ازدادت  قد  باأنها 
الق�سايا  ب�ساأن  الكويت  يف  مف�سلة  »حمادثات 

املختلفة«.
بنّي  اأفغان�ستان،  يف  بالو�سع  يتعلق  وفيما 
بحماية  »ملتزمة  اأمريكا  اأن  الأمريكي  امل�سوؤول 
�سنة  الع�سرين  خالل  البلد  ذلك  يف  �ساعدنا  من 

املا�سية«.
وبالن�سبة للملف اليمني، قال بلينكن: »نركز 
عن  معربا  اليمن«،  يف  احلرب  اإنهاء  جهود  على 
ال�سعودية  العربية  اململكة  جلهود  بالده  تقدير 

والتزامها بالدفاع عنها.
الإي���راين،  ال��ن��ووي  للملف  بلينكن  وت��ط��رق 
عدة،  ح���وارات  فيينا  يف  »اأجرينا  ق��ال:  حيث 

والإيرانيون رف�سوا التحدث ب�سكل مبا�سر.  لدينا 
وعلى  النووي،  لالتفاق  للعودة  احل�سنة  النية 
اأرادت العودة  اإن  اأ�سا�سية  اإيران اتخاذ قرارات 

لاللتزام بالتفاق، والكرة يف ملعب طهران«.
اإي���ران  ت�ستمر  اأن  مي��ك��ن  »ل  واأ����س���اف: 
اخلا�سة  والقيود  للقواعد  اخلارقة  باأن�سطتها 

بالتفاق النووي«.

الكويتي:  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  ق��ال  وب���دوره 
»ن�سهد حوارا ا�سرتاتيجيا مع وا�سنطن، وهناك 

توافق مع وا�سنطن ب�ساأن امللفات الإقليمية«.
ال�سيخ  اأو���س��ح  ال�����س��الم،  عملية  وب�����س��اأن 
الأمريكية  احلكومة  »ن�سكر  ال�سباح:  اأحمد 
حل  على  ون�سدد  ال�سالم،  بعملية  اهتمامها  على 

الدولتني بني فل�سطني واإ�سرائيل«.

يز  يت لتعز� ينكن: �غعمل مع الكو� �بل�
األمن �ف�ي المنط�قة

ي�قتحمون  ون �  مستوطنون متطر�ف
ية شمال �غا�بلس ثر� المنط�قة األ�

 رام اهلل 

اقتحم م�ستوطنون متطرفون يهود، اخلمي�س، املنطقة الأثرية يف 
بلدة �سب�سطية، �سمال مدينة نابل�س �سمال ال�سفة الغربية املحتلة.

وقال رئي�س بلدية �سب�سطية حممد عازم يف بيان له، اإن عددا من 
م�سوؤويل امل�ستوطنات الإ�سرائيلية املجاورة، اقتحموا املوقع الأثري 
يف البلدة، و�سط اإجراءات ع�سكرية م�سددة من قبل قوات الحتالل. 
واأ�ساف اأن قوات الحتالل اأغلقت املوقع الأثري والطرق املوؤدية 
املا�سية  الأ�سهر  اأن  اإلى  م�سريا  امل�ستوطنني،  اقتحام  لتاأمني  اإليه، 

�سهدت اقتحامات اأ�سبوعية من قبل امل�ستوطنني لهذا املوقع.
ا�ستولت  املحتلة،  ال�سمالية  بالأغوار  احللوة  عني  منطقة  ويف 
ملف  م�سوؤول  وقال  زراعي.  جرار  على  الإ�سرائيلي  الحتالل  قوات 
الحتالل  ق��وات  اإن  ب�سارات،  معتز  طوبا�س  حمافظة  يف  الأغ��وار 
اقتحمت منطقة عني احللوة وا�ستولت على جرار زراعي ي�ستخدمه 
جمل�س اخلدمات امل�سرتك، لتزويد املواطنني باملياه يف املنطقة وذلك 
يف اإطار ا�ستهداف املواطنني والت�سييق عليهم لتهجريهم وم�سادرة 

اأرا�سيهم ل�سالح ال�ستيطان الإ�سرائيلي.

لس الشورى  ا�بات محب �قطر: �قا�غون انتحغ
ين �باال�قتراع ي� يسمح للعسكر� يد � د� الحب

الدوحة 

اأعلنت قطر، اخلمي�س، عن قانون انتخاب جديد لأع�ساء جمل�س 
ال�سورى، املزمع اإجراوؤه يف ت�سرين الأول املقبل، مبا ي�سمح ملنت�سبي 

اجلهات الع�سكرية كافة مبمار�سة حق القرتاع.
اأن  املجل�س  لع�سوية  نف�سه  ير�سح  ملن  ي�سرتط  القانون،  ووفق 
تكون جن�سيته الأ�سلي�ة قطرية، ول يقل عمره عند قفل باب الرت�سيح 
عن ثالثني �سنة ميالدية، واأن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة، اأن 
ي�كون مقيدا يف الدائرة النتخابية التي ير�سح نف�سه فيها، واأن يكون 
ح�سن ال�سمعة، واأل يكون قد �سدر عليه حكما نهائيا يف جرمية خملة 

بال�سرف اأو الأمانة.
القانون من �سرط اجلن�سية الأ�سلية، كل من اكت�سب  وا�ستثنى 
اأن يكون جده قطريا ومن مواليد دولة  اجلن�سية القطرية، وب�سرط 
للوزراء،  فاإنه ل يجوز  القانون،  املادة 11 من  قطر. وبح�سب ن�س 
الق�سائية،  الهيئات  واأع�ساء  وزي��ر،  بدرجة  عني  ومن  وال��وزراء، 
البلدي  املجل�س  واأع�ساء  كافة،  الع�سكرية  اجلهات  ومنت�سبي 
املركزي، تر�سيح اأنف�سهم للع�سوية، طوال مدة �سغلهم منا�سبهم اأو 

وظائفهم اأو ع�سويتهم، بح�سب الأحوال.
كما اأعلنت عن قانون يحدد الدوائر النتخابية ملجل�س ال�سورى 
ب� 30 دائرة انتخابية، و�سيكون عدد الأع�ساء املنتخبني 30 ع�سوًا، 

فيما �سيتم تعيني 15 اآخرين من قبل اأمري قطر.

طورة استمرار الوضع  تحذر من حغ �قطر �
ية المحتلة ين� لسط� الراهن �ف�ي األرايض ال�ف

الدوحة 

الأرا�سي  يف  الراهن  الو�سع  ا�ستمرار  خطورة  من  قطر  حذرت 
العربي  لل�سراع  م�ستدامة  ت�سوية  اإلى  التو�سل  وعدم  الفل�سطينية 

الإ�سرائيلي.
ودعت يف بيان وجهته مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم املتحدة، 
ال�سيخة علياء اآل ثاين، اإلى اجتماع جمل�س الأمن الدويل حول »احلالة 
يف ال�سرق الأو�سط مبا فيها الق�سية الفل�سطينية«، املجتمع الدويل اإلى 
ال�سرعية  الدويل وتنفيذ قرارات  القانون  اإنفاذ  حتمل م�سوؤولياته يف 
الدولية بو�سع حد لالحتالل وال�ستيطان غري امل�سروع ودعم حتقيق 
)برتا(  الأردنية  الأنباء  وكالة  تلقت  ال��ذي  البيان  ولفت  ال�سالم. 
املحتلة  القد�س  مدينة  ت�سهده  ما  اإلى  اخلمي�س،  اليوم  منه  ن�سخة 
من ا�ستفزازات واعتداءات متكررة من قبل القوة القائمة بالحتالل 
الإ�سالمية وامل�سيحية، ل�سيما احلرم  املقد�سات  وامل�ستوطنني على 
املقد�سي ال�سريف الذي يعد من اأهم الأماكن املقد�سة لدى امل�سلمني، 

ما يهدد بتفاقم ال�سراع وتال�سي فر�س الت�سوية ال�سلمية.
واأكد البيان اأن اأية حماولت لتغيري الو�سع القانوين والتاريخي 
والثقايف ملدينة القد�س املحتلة ي�سكل خرقا للقانون الدويل وقرارات 
املمار�سات  تلك  واأن  ال�سلة،  ذات  العامة  واجلمعية  الأمن  جمل�س 
ال�ستفزازية وغريها من الإجراءات غري القانونية، كم�سادرة وهدم 
ممتلكات الفل�سطينيني، ول�سيما يف حي ال�سيخ جراح وحي �سلوان، 
وال�ستهتار  ال�ستيطان  وتو�سيع  القد�س  تهويد  �سيا�سة  تعك�س  اإمنا 
اأن  اإلى  البيان  واأ�سار  الدولية.  ال�سرعية  وقرارات  الدويل  بالقانون 
تلك الإجراءات اأدت اإلى الت�سعيد الأخري الذي ت�سبب ب�سقوط مئات 
من ال�سحايا املدنيني مبن فيهم الع�سرات من الأطفال نتيجة الق�سف 

اجلوي على الأحياء ال�سكنية يف قطاع غزة.

ي�قتحمون �باحات  ون � مستوطنون متطر�ف
األ�قىص �بحراسة شرطة االحتالل

 القدس 

باحات  املتطرفني �سباح اخلمي�س،  امل�ستوطنني  اقتحم ع�سرات 
القد�س  ال�سريف مبدينة  القد�سي  املبارك - احلرم  الأق�سى  امل�سجد 
)برتا(  الردنية  النباء  وكالة  ملرا�سل  عيان  �سهود  وقال  املحتلة. 
�سرطة  من  م�سددة  حرا�سة  حتت  نفذت  القتحامات  ان  اهلل،  رام  يف 
ان  الى  وا�ساروا  بال�سالح.  املدججة  اخلا�سة  الإ�سرائيلي  الحتالل 
امل�ستوطنني اقتحموا باحات الأق�سى عرب باب املغاربة منذ ال�ساعة 
جولت  ونفذوا  جمموعات،  �سكل  على  �سباحا،  والن�سف  ال�سابعة 
اأن  الى  باحاته،  يف  ا�ستفزازية  تلمودية  طقو�سا  واأدوا  م�سبوهة 
والغليان  الغ�سب  من  حالة  و�سط  ال�سل�سلة  باب  جهة  من  غادروه 

�سادت يف املكان.

يضرب آالسكا  يف �  زلزال عن�
تسو�غام�ي ير من � تحذ� و�

وكاالت

الأربعاء،  األ�سكا،  �سبه جزيرة  �سرب زلزال قوته 7.3 درجات 
وفقا للمعهد الأمريكي للجيوفيزياء ما دفع ال�سلطات الأمريكية اإلى 

اإ�سدار حتذير من خطر وقوع ت�سونامي.
مدينة  �سرق  جنوب  كيلومرتات   106 بعد  على  الزلزال  ووقع 
يتعلق  الت�سونامي  من  والتحذير  الأمريكي.  املعهد  بح�سب  برييفيل 

بال�ساحل اجلنوبي للولية وكذلك �سبه جزيرة اآل�سكا.
منطقة  وهي  الهادئ،  املحيط  يف  النار  حزام  فوق  اآل�سكا  وتقع 
التقاء �سفائح تكتونية يوؤدي احتكاكها ببع�سها البع�س اإلى ن�ساط 
زلزايل وبركاين قوي. ومتتد هذه املنطقة من خليج اآل�سكا اإلى �سبه 

جزيرة كامت�ساتكا.

ية إلى حدود  وم� ية هحب  �قاذ�فات روس�
ا�غستان يكستان مع أ�فعف � طاحب

   موسكو 

طراز  من  هجومية  قاذفات  ن�سرها  عن  اخلمي�س  مو�سكو  اأعلنت 
�سو-25 بالقرب من حدود طاجيك�ستان مع اأفغان�ستان.

�سرب  نقل  »مت  �سحفي،  بيان  يف  الرو�سية  الدفاع  وزارة  وقالت 
يف  الرو�سية  الع�سكرية  القاعدة  من  ���س��و-25،  ط��راز  من  طائرات 
للم�ساركة يف مناورة  اإلى مطار جي�سار يف طاجيك�ستان،  قرغيز�ستان 
ثالثية الأطراف، �ستجرى يف الفرتة من 5 اإلى 10 من ال�سهر القادم«. 
من  الناري  الدعم  الهجومية  القاذفات  هذه  »�ستوفر  واأ�ساف، 
بتدمري  قيامها  خالل  الدبابات  ووح��دات  الآلية  امل�ساة  لقوات  اجلو 
الت�سكيالت امل�سلحة غري ال�سرعية يف املناطق ال�سحراوية اجلبلية«. 

ين  يمنح المستوطن� ييل � االحتالل االسرا�ئ�
ية ب� ر� ة العف آالف الدو�غمات �بالض�ف

 رام اهلل 

منحت وزارة الزراعة ال�سرائيلية، امل�ستوطنني اليهود تراخي�سا 
املحيطة  الفل�سطينية  الزراعية  ال��دومن��ات  اآلف  على  لل�سيطرة 
ذكرته  ما  ح�سب  املحتلة،  الغربية  ال�سفة  يف  ا�ستيطانية  ب��وؤر  ب�6 

�سحيفة«هاآرت�س«.
اأن  اخلمي�س،  ال�سادر  عددها  يف  ال�سرائيلية  ال�سحيفة  وذكرت 
احلكومة  من  رد  على  ح�سلت  الإ�سرائيلية  الآن«  »ال�سالم  منظمة 
الإ�سرائيلية، باأنها خ�س�ست 8500 دومن من الأرا�سي الفل�سطينية، 

ل�سالح تلك البوؤر لغايات الرعي والأعمال الزراعية.
تر�سل  اإ�سرائيلية  منظمات   3 دعمت  ال��وزارة  ان  الى  وا�سارت 
�سيكل  ماليني   4 لنحو  ت�سل  مببالغ  البوؤر  تلك  يف  للعمل  متطوعني 
من  تو�سيات  على  بناًء  والزراعة  للرعي  ت�ساريح  ومنحت  �سنوياً، 

الإدارة املدنية التابعة جلي�س الحتالل.

ية  يستولون عىل ش�قة سكن�   مستوطنون �
�ف�ي وادي حلوة �بال�قدس المحتلة

 القدس 

منزل  الأربعاء، على  م�ساء  يهود  م�ستوطنون متطرفون  ا�ستولى 
يف وادي حلوة ب�سلوان مبدينة القد�س املحتلة، يف اطار العتداءات 
املحيطة  املناطق  وخ�سو�سا  املدينة،  لتهويد  الرامية  ال�سرائيلية 

بامل�سجد الق�سى.
�سقة  باأن  اخلمي�س،  بيان  يف  حلوة  وادي  معلومات  مركز  واأف��اد 
تعر�ست  املبارك،  الأق�سى  امل�سجد  من  القريب  احلي  يف  �سكنية، 
اإلى  ي�سار  املتطرفني.  امل�ستوطنني  قبل  من  عن�سرية  ا�ستالء  لعملية 
من  عليه  ال�ستالء  يجري  الذي  اأ�سابيع  خالل  الثالث  العقار  هذا  اأن 
قبل امل�ستوطنني يف بلدة �سلوان، حتت حجج واهية وذرائع خمتلفة 
القانون  وفق  حمتلة  مناطق  املناطق  هذه  كون  الحتالل  بادعاءات 

الدويل.

تماعا  يترأس احب يد � ع�بدهللا �بن زا�
يل األموال س� يا لمحار�بة عغ وطن�

أبوظبي

تراأ�س ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان، وزير اخلارجية والتعاون 
على  لالإ�سراف  العليا  للجنة  العا�سر  الجتماع  الإم��ارات��ي،  ال��دويل 

ال�سرتاتيجية الوطنية ملواجهة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.
واطلع اأع�ساء اللجنة على التقدم املحرز من قبل اجلهات املعنية 
منذ  الإره���اب،  ومتويل  الأم��وال  غ�سل  مواجهة  مبلف  يتعلق  فيما 
الجتماع ال�سابق للجنة العليا، اإ�سافة اإلى خططها امل�ستقبلية خالل 

الفرتة القادمة.
غ�سل  ملواجهة  التنفيذي  املكتب  عام  مدير  الزعابي،  حامد  وقدم 
الأموال ومتويل الإرهاب، اآخر م�ستجدات تنفيذ خطة العمل الوطنية 
ملواجهة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب، واأبرز الإجنازات على هذا 
امل�ستفيد  بيانات  ح�سر  يف  املتحقق  الكبري  التقدم  ل�سيما  ال�سعيد، 
احلقيقي لل�سركات امل�سجلة يف الإمارات، حيث مت توفري هذه البيانات 

بن�سبة 89 يف املائة من اإجمايل املن�ساآت.
ال�سركات  م�سجلي  مع  وبالتعاون  القت�ساد  وزارة  كثفت  كما 
غري  املن�ساآت  على  الإداري��ة  اجل��زاءات  باإيقاع  للمبا�سرة  جهودها 
وذلك   ،2020 ل�سنة   58 رقم  الوزراء  جمل�س  قرار  ملتطلبات  املمتثلة 
 58503 ح��وايل  اإ�سدار  مت  حيث   ،2021 يوليو   8 تاريخ  من  ب��دءا 
خمالفة بالإنذار و36420 خمالفة يف املرحلة الثانية، بواقع 15000 
بتعزيز  الإم��ارات  دولة  التزام  على  يوؤكد  ومبا  خمالفة،  لكل  درهم 
اأف�سل  مع  يتما�سى  مبا  القانونية  للمتطلبات  فيها  ال�سركات  امتثال 

املمار�سات الدولية.
من  املقدم  العر�س  على  اللجنة  اطلعت  مت�سل،  �سعيد  وعلى 
يف  جهودهما  حول  دبي  اإم��ارة  يف  العامة  والنيابة  الداخلية  وزارة 
زيادة حتقيقات غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ل�سيما املعقدة منها 
التجارة  على  القائم  الأم��وال  غ�سل  وق�سايا  العالية  املخاطر  وذات 

والتهرب ال�سريبي.

يطرة رج عن الس� تحغ  ل�بنان.. حرا�ئق عكار �

بيروت 

حيث  البالد،  �سمايل  عكار  منطقة  يف  هائلة  حرائق  لبنان  ي�سهد 
اإخماد  عمليات  للجي�س،  تابعة  وط��واف��ات  الإط��ف��اء  ف��رق  توا�سل 

احلرائق من دون القدرة على ال�سيطرة الكاملة عليها.
وامتدت احلرائق من غابات بلدة القبيات اإلى مناطق اأخرى من 
البالد. وو�سلت  البقاع �سمال �سرقي  اإلى  منطقة عكار، حتى و�سلت 

بع�س احلرائق الى املناطق ال�سورية املحاذية للحدود مع لبنان.
احلرائق،  اإخماد  يف  متخ�س�سة  قرب�س  من  طوافات  وت�ساعد 
الأح��راج  من  ال�سا�سعة  امل�ساحات  اإطفاء  على  املخت�سة  الأجهزة 
ب�«جحيم  اأ�سبه  يحدث  ما  ب��اأن  املنطقة  �سكان  وو�سف  املحرتقة. 

حقيقي«.
ومتدد احلريق الهائل يف واحدة من اأكرب غابات لبنان من بلدة اإلى 

اأخرى، واقرتبت بع�س احلرائق من الأماكن ال�سكنية.
نيوز  »�سكاي  ملوقع  عبدو  عبدو  القبيات  بلدية  رئي�س  وق��ال 
هذه  افتعال  احتمالية  كما طرح  »الو�سع �سعب جدا«،  اإن  عربية«: 

احلرائق خ�سو�سا واأنها اندلعت يف مناطق خمتلفة من عكار.
اللبناين  الأحمر  لل�سليب  العام  الأم��ني  قال  اخلمي�س،  و�سباح 
من  القريبة  منازلهم  من  �سخ�سا   17 نقل  »مت  اإن��ه  كتانة،  ج��ورج 
احلرائق اإلى مناطق اآمنة، و8 حالت اإلى امل�ست�سفيات، اإ�سافة اإلى 

اإ�سعاف 24 مواطنا يف اأماكنهم«.
اليها  ال��ن��ريان  و���س��ول  م��ن  خوفا  منازلهم  م��ن  الأه���ايل  وخ��رج 
الهتكارات  مئات  على  وق�سى  ال�سماء  والنار  الدخان  غطى  بعدما 
م�ساء  اللبناين  للجي�س  الروينة احرتق مركز  بلدة  الأ�سجار. ويف  من 

الأربعاء، مما اأدى اإلى انفجار واحرتاق م�ستودعات للذخرية.
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ين للش�باب ينة الحس�  18 الف زا�ئر لمد�
 اكد مدير مدينة احل�سني لل�سباب ب�سام اخلاليلة، ان اعداد 
رواد املدينة بلغ 18 الف زائر يوميا خالل الن�سف الول من 

العام احلايل.
وقال لوكالة النباء الردنية )برتا( اخلمي�س، ان عدد رواد 
الثانية  ال�ساعة  الريا�سية يف الفرتة ال�سباحية ولغاية  الغابة 

ع�سرة ظهرا، يقدر بنحو 3 الف زائر يوميا.
وبني انه وبحلول ال�ساعة الرابعة ع�سرا تبداأ عداد هائلة 
داخل  ال��ى  بالتوافد  زائ��ر  ال��ف   15 ال��ى  ت�سل  املواطنني  من 

املدينة، ملمار�سة الريا�سة وركوب الدرجات والتنزه.
جيم«،  »اوتو  اخلارجي  الريا�سي  النادي  بخ�سو�س  اما 
اكد اخلاليلة، ان ادارة املدينة واجهت حتديات خالل امل�سروع 
ومن  الثاين،  امل�سروع  ا�ستحداث  موا�سفات  وو�سعت  الأول، 

املتوقع البدء يف تنفيذه مطلع العام املقبل.
وبني ان ازدحام العمال الن�سائية التي قامت بها املدينة 
خالل هذا العام، منها افتتاح احلديقة العامة واملرحلة الولى 
بالإ�سافة  البديلة،  الطاقة  وم�سروع  الغابة  م�سار  �سيانة  من 
الى اعادة تاأهيل خمتلف املواقع واعادة زراعة �ستاد البرتاء 
بالع�سب الطبيعي واعمال ال�سيانة اليومية، كانت وراء تاأجيل 

البدء بتنفيذ م�سروع النادي ال�سيفي الثاين.
وا�سار الى عدة م�ساريع �سيتم تنفيذها مطلع العام املقبل، 
وتعبيد  املالعب  وانارة  الطفال  العاب  منطقة  تاأهيل  كاعادة 
املراقبة  نظام  وتطوير  املدينة،  يف  الطرق  خمتلف  و�سيانة 
الغابة،  وعيادة  ال�سحية  املرافق  تاأهيل  واع��ادة  املدينة  يف 
من  للعديد  بالإ�سافة  الغابة،  م�سار  من  الثانية  واملرحلة 

العمال اخلا�سة بال�سالت واملالعب الريا�سية.

نيي  يستعف يضم ال�قرا و � �غادي معان �
عن المحترف المصري

 اأعلن نادي معان، التعاقد مع الالعب عدي القرا، للعب يف 
من  الإياب  مرحلة  مناف�سات  خالل  القدم،  كرة  فريق  �سفوف 

دوري املحرتفني.
�سالح،  دي��ان  الفريق  م��درب  تن�سيب  ال��ن��ادي  اأك��د  كما 
عمرو  الفريق  �سفوف  يف  امل�سري  املحرتف  عن  بال�ستغناء 

ال�سحات، الذي ان�سم للنادي مطلع املو�سم الكروي احلايل.
وقال رئي�س النادي ماجد اخلوالدة، اأن الالعب القرا وقع 
ر�سميا على ك�سوفات الفريق م�ساء اأم�س، وبالتايل النخراط يف 

التدريبات ا�ستعدادا للمناف�سات املقبلة.
وبني لوكالة الأنباء الأردنية )برتا( اخلمي�س، اأن املحرتف 
امل�سري لن يكون �سمن �سفوف الفريق خالل مرحلة الإياب، 

خا�سة واأن املدرب طلب ف�سخ عقده.
وا�ساف: قررنا ال�ستغناء عن ال�سحات، كما اأن هناك قرارا 
البحث  اطار  يف  املحليني،  الالعبني  من  عدد  عقود  بف�سخ  فنيا 
عن اعادة ترتيب البيت الفريق ا�ستعدادا ملرحلة الإياب التي 

تنطلق يوم الرابع من ال�سهر املقبل.

ين ا�ئمة المصا�ب� ينضم ل�ق  مدا�فع الرمثا �
امل�سابني  لقائمة  احل��وراين  ه��ادي  ال��دويل  املدافع  ان�سم 
ب�سفوف فريق الرمثا لكرة القدم، حيث �سيبتعد عن التدريبات 

ملدة ع�سرة اأيام.
وك�سفت الفحو�سات الطبية للحوراين اإ�سابته بتمزق جزئي 
يف رباط الكاحل الأمين مما يتطلب خ�سوعه للراحة الإجبارية.
وكان نادي الرمثا قد اأعلن قبل يومني عن احتجاب مدافعه 
عن  ه�سيب  اأبو  عامر  الو�سط  خط  ولعب  كوليبايل  ال�سنغايل 

تدريبات الفريق ب�سبب الإ�سابة.
ويوا�سل الرمثا تدريباته بقيادة مديره الفني اجلديد اأمني 

فيليب ا�ستعدادًا ل�ستئناف مرحلة اإياب دوري املحرتفني.
ال��دوري  بطولة  يف  الذهاب  مرحلة  الرمثا  فريق  واأنهى 

باملركز الرابع بر�سيد »21« نقطة.

�ي لكووورة: لهذا  ي�ف الس�
يصيل � �فضلت العودة لل�ف

�سعادته  ال�سيفي،  ه�سام  التون�سي  املهاجم  اأب���دى   
بالن�سمام ل�سفوف فريق الفي�سلي الأردين. 

الفريق  ليمثل  الفي�سلي  ك�سوفات  على  ال�سيفي  ووق��ع 
القدرات  تعزيز  على  احلر�س  ظل  يف  املقبلة،  املرحلة  يف 

الهجومية للفريق الطامح بالعودة اإلى من�سات التتويج.
لعب  اأن  عاًما  ال���34  �ساحب  التون�سي  للمهاجم  و�سبق 
مع الفي�سلي قبل مو�سمني، و�ساهم م�ساهمة فاعلة يف قيادة 

الفريق لإحراز لقبي الدوري وكاأ�س الأردن.
وقال ال�سيفي يف ت�سريحات خا�سة ل�«كووورة«: »احلمد 
هلل اأمتمت التعاقد مع الفي�سلي الذي يعد فريقا معروفا عربيا 
دون  قبلت  بي  ات�سل  حني  ولذلك  كبري  نادي  وهو  واآ�سيويا 
عالقة  تربطني  اأنه  كما  اأخ��رى،  عرو�س  وجود  رغم  ت��ردد، 
واأنا  خا�سة  حمبة  يل  تكن  التي  الفي�سلي  بجماهري  جيدة 

باملثل«.
�سعيد  واأنا  للتجديد،  قابلة  اأ�سهر   4 العقد  »مدة  واأمت: 
ناجحة  اأول��ى  جتربة  معه  خ�ست  الذي  للفي�سلي  بالعودة 
لعبت فيها 12 مباراة بالدوري و8 مباريات بالكاأ�س، و�سجلت 
20 هدفا، وتوجت بلقبي الدوري والكاأ�س، واإن �ساء اهلل تكون 

التجربة الثانية ناجحة«.

يحصل عىل  ر�بول � ي�ف ل�
�با �فرصة لضم �بوحب

اأحد  مع  للتعاقد  مفاجئة  فر�سة  على  ليفربول  ح�سل 
�سحفية  تقارير  ذكرته  ملا  وفقا  يونايتد،  مان�س�سرت  لعبي 

م�ساء اخلمي�س.
 واأكدت �سحيفة »مريور« نقال عن و�سائل اإعالم فرن�سية، 
بول  يونايتد  مان�س�سرت  جنم  اأعمال  وكيل  راي��ول  مينو  اأن 

بوجبا، عر�س على ليفربول فر�س �سم موكله هذا ال�سيف.
لن  باأنه  راي��ول  اأخ��رب  ليفربول  اأن  ال�سحيفة  واأ�سافت 
يتقدم بعر�س ل�سم بوجبا هذا ال�سيف، لكنه قد يفعل ذلك يف 
فرتة النتقالت ال�ستوية، يف حال رف�س الالعب التوقيع على 

عقد جديد مع يونايتد.
 ويتبقى عام واحد يف عقد بوجبا مع مان�س�سرت يونايتد، 
الإجنليزي،  النادي  ومل يوافق بعد على جتديد تعاقده مع 

و�سط اهتمام من باري�س �سان جريمان بخدماته.
العام 2016  يونايتد �سيف  مان�س�سرت  اإلى  بوجبا   وعاد 
يف �سفقة بلغت قيمتها 79 مليون جنيه اإ�سرتليني، وفاز معه 

بلقب الدوري الأوروبي.   

يحدد موعد  يايض العسكري � تحاد الر� اال�
يكوا�غدو والطا�ئرة ا�غطالق �بطوليت التا�

بطولتي  مناف�سات  انطالق  موعد  الع�سكري  الريا�سي  الحتاد  حدد   
ت�سكيالت  خمتلف  متثل  فرق  مب�ساركة  الطائرة،  والكرة  التايكواندو 

القوات امل�سلحة الأردنية اجلي�س العربي.
و�سهد مقر الحتاد الريا�سي الع�سكري، اجتماعا تن�سيقيا جرى خالله 
حتديد الفرتة من 3 اإلى 4 ال�سهر املقبل، موعدا لإقامة مناف�سات بطولة 
التايكواندو الع�سكرية يف �سالة الأمري را�سد لريا�سات الدفاع عن النف�س.
كما جرى حتديد الفرتة من 16 اآب وحتى الأول من اأيلول املقبلني، 
ق�سر  �سالة  يف  الع�سكري  الطائرة  الكرة  دوري  مباريات  لإقامة  موعدا 

الريا�سة مبدينة احل�سني لل�سباب.

يق كرة ال�قدم ر� با ل�ف يب مدر� يل� ين �ف� يع� الرمثا �
فنيا  مديرا  فيليب  اأمني  العراقي  امل��درب  تعيني  الرمثا  نادي  اأعلن   

لفريق كرة القدم، خلفا للمدرب الوطني بالل اللحام.
موؤمتر  خالل  اجلديد  امل��درب  الرمثا  لنادي  املوؤقتة  اللجنة  وقدمت 

�سحفي عقد اليوم الأربعاء يف مقر النادي.
مراد  املدربني  ي�سم  ال��ذي  امل��ع��اون،  الفني  اجلهاز  الرمثا  و�سمى 

احلوراين واإبراهيم ال�سقار وحممد �سنجالوي وفايز الزعبي.
على  املدرب  بقدرة  ثقته  الزعبي  عوين  املوؤقتة  اللجنة  رئي�س  واأكد 
حتقيق نتائج جيدة يف املرحلة املقبلة من دوري املحرتفني، جمددا دعم 

الإدارة للفريق بحثا عن حتقيق الإجنازات.
بدوره، عرّب املدرب العراقي احلا�سل على اجلن�سية الربيطانية، عن 
�سعادته بتويل مهمة تدريب فريق بحجم الرمثا، موؤكدا �سعيه لبذل اأق�سى 

جهد لإ�سعاد اجلماهري.

يره  � يلت�ق�ي �غطغ يش � المالكم عش�
يوم يو ال� ياد طوك� ييل �بأولم�ب� ال�براز�

اليوم اجلمعة، املالكم   يلتقي لعب منتخب املالكمة ح�سني ع�سي�س 
مبناف�سات  النهائي  ربع  بالدور  مهم  نزال  يف  اأبنري،  تيك�سريا  الربازيلي 

اوملبياد طوكيو 2020.
بحثا  البطولة،  يف  مبارياته  ثاين  يف  الفوز  لتحقيق  ع�سي�س  وي�سعى 
عن حتقيق ميدالية للمالكمة الأردنية يف الأوملبياد. وكان املالكم الردين 
قد حجز مقعده يف الدور ربع النهائي من مناف�سات الفئة وزن حتت 91 
كغم يف دورة الألعاب الأوملبية، بعد حتقيق الفوز على �ساحب امليدالية 
الف�سية يف بطولة العامل الأخرية، الإكوادوري جوليو كا�ستيلو، يف دور 

ال 16من مناف�سات وزنه.
يف  التوايل  على  الثانية  للمرة  ُي�سارك  الذي  ع�سي�س  الالعب  وي�سمن 
الأوملبياد، الفوز مبيدالية برونزية على اأقل تقدير يف حال فاز على الالعب 

الربازيلي يوم غد يف ربع النهائي والتاأهل اإلى ن�سف النهائي.

ية مؤ�قتة إلدارة  يئة ادار� ه�
�غادي ال�ب�قعة

موؤقتة  اإداري��ة  هيئة  ت�سكيل  عن  اخلمي�س  ال�سباب  وزارة  اعلنت   
لإدارة نادي البقعة/ البلقاء، برئا�سة عادل حممد منر حمدان.

واكدت الوزارة يف بيان اليوم، ان ت�سكيل اللجنة جاء بعد حل الهيئة 
الإدارية املوؤقتة للنادي، وت�سكيل هيئة ادارية موؤقتة ملدة ثالثة �سهور.

ع�سويتها  يف  ت�سم  حمدان،  يراأ�سها  التي  اللجنة  ان  الوزارة  وبينت 
كال من جنيب فهد عبد العزيز حمد اهلل، ويو�سف ح�سني حممد ف�سيالت، 
وحممد احمد حممد علي القاموق، ونعيم حممود �سليم ال�سي�س، وراتب 
حممد دلهوم الزبيدي، وحممد ا�سليم �سلمان ال�سواركه، و�سمريه ح�سني 

مو�سى عبيدات، و�سامي حممد احمد ابو زر.
واأ�سارت الى ان الهيئة الإدارية �ستقوم خالل الفرتة املذكورة بدعوة 
�سمح  حال  يف  جديدة،  اإداري��ة  هيئة  لنتخاب  لالجتماع  العامة  الهيئة 

الو�سع الوبائي بذلك.

تصدر أحكامها �بشأن  ية � ي�ب� نة التأد� اللحب
يصيل والوحدات � أحداث م�باراة ال�ف

 قررت اللجنة التاأديبية يف احتاد كرة القدم، اإيقاف لعبي الفي�سلي 
وغرامة  واحدة،  ر�سمية  مباراة  عرب  ويزن  زريقات  حممد  والوحدات 

مالية مقدارها 500 دينار لكل لعب.
 6 عقيل  حممد  الفي�سلي  م��درب  م�ساعد  اإيقاف  اللجنة  ق��ررت  كما 

مباريات ر�سمية وغرامة مقدارها 2500 دينار.
الفي�سلي  مباراة  حكم  تقرير  خلفية  على  العقوبات  هذه  وج��اءت 

والوحدات التي اأقيمت الأ�سبوع املا�سي بدوري املحرتفني.
فر�ست  التاأديبية  اللجنة  اأن  اخلمي�س،  اليوم  الكرة،  احتاد  واأعلن 
الدرجات من �سمنها عقوبات  اأندية يف خمتلف  عدة عقوبات على  اأي�ساً 

مالية على اأندية الرمثا واجلليل و�سباب الأردن. 

يرا  ين أمام ع� ير ش�باب الحس� س� تحغ �  
�بكأس األردن للكرة الطا�ئرة

 قررت جلنة النظام وال�سلوك يف احتاد الكرة الطائرة، تخ�سري فريق 
�سباب احل�سني اأمام عريا بثالثة اأ�سواط مقابل ل �سيء، يف مباراة ن�سف 

نهائي كاأ�س الأردن.
وجاء هذا القرار ب�سبب خمالفة �سباب احل�سني للربوتوكول ال�سحي 

املو�سوع للوقاية من فريو�س كورونا.
واأعلن احتاد اللعبة على موقعه الر�سمي هذا القرار الذي يعترب قابال 
لال�ستئناف. ي�سار اإلى اأن الفريقني التقيا يف مباراة ن�سف النهائي اأم�س يف 
مباراة انتهت بفوز �سباب احل�سني، قبل اأن ياأتي قرار جلنة ال�ستئناف 

بتخ�سري �سباب احل�سني واعتبار عريا فائزا. 

ية« �بر� تحت »اإل�قامة الحب تا � يضع ال�بور� ييس � م�
مع  موؤخرا  عقده  انتهى  ال��ذي  مي�سي،  ليونيل  الأرجنتيني  و�سع 
حل�سم  اجلربية  الإقامة  حتت  لبورتا  خوان  النادي  رئي�س  بر�سلونة، 
الكتالونية  ديبورتيفو«  »موندو  �سحيفة  وك�سفت  م�سريية.    ملفات 
مباراتي  لأداء  الفريق  بعثة  يرافق  ولن  اإ�سبانيا،  يف  �سيبقى  لبورتا  اأن 
ال�سبت  يومي  والنم�سا،  اأملانيا  يف  �سالزبورج،  بول  وريد  �ستوجتارت 

والأربعاء املقبلني.
غاية  يف  ملفني  حل�سم  البالد  يغادر  لن  البار�سا  رئي�س  اأن  واأ�سافت 
الأهمية، هما جتديد تعاقد مي�سي، والتفاو�س مع م�سوؤويل رابطة الليجا 
حول كيفية اللتزام ب�سقف الرواتب قبل توقيع العقود ر�سميا مع الالعب 
الأرجنتيني.   ولفتت اإلى اأن مي�سي و�سل اإلى بر�سلونة، اأم�س الأربعاء 
موظفي  من  ثالثة  ا�ستقباله  يف  وك��ان  لح��ق،  وقت  يف  يغادرها  اأن  قبل 
النادي، منهم رئي�س طاقم احلرا�سات اخلا�سة، الذي اأبلغه ليونيل مبوعد 
وم�سوؤويل  »ليو«  بني  العالقة  يف  اإيجابيا  موؤ�سرا  يعد  ما  وهو  و�سوله، 

النادي الكتالوين.
 5 مي�سي  تعاقد  جتديد  على  اتفاق  هناك  اأن  ال�سحيفة  ذكرت  كما    
موا�سم، اإل اأن لبورتا ينتظر احل�سول على ال�سوء الأخ�سر من رابطة 
التعاقد  هذا  بخ�سو�س  �سفافية  اأكث  مالية  تفا�سيل  تطلب  التي  الليجا 

طويل الأجل.

احل�سن  بن  را�سد  الأم��ري  �سمو  ا�ستقبل 
�سمو  ترافقه  ال��ت��اي��ك��وان��دو،  احت��اد  رئي�س 
علياء  امللكة  مطار  يف  را�سد،  زينة  الأم��رية 
�سالح  ال��وط��ن��ي  امل��ن��ت��خ��ب  ب��ط��ل  ال�����دويل، 
ال�سرباتي الفائز بامليدالية الف�سية يف اأوملبياد 

طوكيو 2020.
لل�سرباتي  حديثه  خ��الل  �سموه  وب���ارك 
ومدربه واأع�ساء وفد املنتخب هذا الجناز، 
�سموه  موؤكدا  الفوز،  بهذا  �سعادته  معربا عن 
اأن التايكواندو الأردنية اعتادت على الجناز 

يف م�ساركاتها اخلارجية.
الفني  امل�ستوى  على  �سموه  اأث��ن��ى  كما 
يف  ورفاقه  ال�سرباتي  عليه  ظهر  الذي  اجليد، 
املنتخب، خالل امل�ساركة يف الأوملبياد، موؤكدا 
اأن الفوز بامليدالية الف�سية يف هذه التظاهرة 
ملزيد  حافزا  اي�سا  ي�سكل  العاملية  الريا�سية 
من  م��زي��د  ع��ن  بحثا  والج��ت��ه��اد  العمل  م��ن 

الإجنازات.
يف  و�سعبية  ر�سمية  فعاليات  وك��ان��ت 
ا�ستقبال املنتخب امل�سارك يف اأوملبياد طوكيو، 
حيث �سارك يف ال�ستقبال نائب رئي�س اللجنة 
واأع�ساء  حمدان  �ساري  الدكتور  الأوملبية 
احتاد التايكواندو، اإ�سافة اإلى اأهايل الالعبني 
وطنية  اأهازيج  و�سط  امل�سجعني  من  وع��دد 
التقيد  مراعاة  مع  وقائده،  ب��الأردن  تتغنى 

بالإجراءات الوقائية وال�سالمة العامة.
وعرب ال�سرباتي يف ت�سريح لوكالة الأنباء 
الردنية )برتا( عن بالغ �سعادته بتحقيق هذا 
الف�سية  بامليدالية  الفوز  اأن  موؤكدا  الجناز، 
اجلد  من  للمزيد  يدفعه  طوكيو،  اأوملبياد  يف 
والجتهاد لتحقيق اجنازات اأف�سل يف الفرتة 

املقبلة.
واأعرب الالعب عن فخره واعتزازه، وهو 
تظاهرة  يف  عاليا  يرفرف  الوطن  علم  ي��رى 

الأومل��ب��ي��اد،  بحجم  كبرية  عاملية  ريا�سية 
موجها ال�سكر والتقدير لكل من دعمه و�سانده 

للو�سول اإلى هذا الجناز.
اأوملبياد  يف  التايكواندو  منتخب  وحقق 
طوكيو اجنازا متثل بفوز ال�سرباتي بامليدالية 
الف�سية، بعد حتقيقه 3 انت�سارات على ابطال 
واأوزبك�ستان،  واملغرب  الرنويج  منتخبات 

قبل اخل�سارة اأمام لعب منتخب رو�سيا.
فار�س  املدرب  التايكواندو  منتخب  و�سم 
البخيت  حممد  امل���درب  وم�ساعد  الع�ساف 
جوليانا  والالعبة  ال�سرباتي  �سالح  والالعب 
يف  الذهبية  امليدالية  على  احلا�سلة  ال�سادق 

اللعاب الأ�سيوية واملعالج لوؤي مرايات.
اأن  الع�ساف،  فار�س  امل��درب  قال  ب��دوره 
جاء  بل  ف��راغ،  من  ياأت  مل  ال�سرباتي  اجناز 
تكلل  املا�سية،  الفرتة  يف  كبري  جلهد  ثمرة 

باإحراز امليدالية الف�سية.

احتاد  مع  الأول��ى،  الدرجة  اأندية  توافقت 
كرة اليد، على حتديد موعد انطالق مناف�سات 
الدوري، بعد نقا�سات م�ستفي�سة حول املواعيد 

املنا�سبة لإقامة الدوري، والبطولت الأخرى.
الذي  التن�سيقي  الجتماع  خالل  ذلك  جاء 
الحتاد  رئي�س  بح�سور  الحت��اد  مقر  يف  عقد 
اأندية  عن  وممثلني  املن�سي  تي�سري  الدكتور 
وكفرجنة  اإرب��د  واحل�سني  جوزة  واأم  الأهلي 

والعربي وعمان وكفر�سوم والقوقازي.
جد  بكل  يعمل  الحت��اد  اأن  املن�سي  واأك��د 
والتي  املحلية،  ب��راجم��ه  لتنفيذ  واإخ��ال���س 
وم�����س��ارك��ة  الأن���دي���ة  ظ����روف  م��ع  تتنا�سب 
م�ساركة  اأن  مو�سحا  الوطنية،  املنتخبات 
التي  الآ�سيوية  البطولة  يف  الوطني  املنتخب 
تعترب  املقبل  ال��ع��ام  مطلع  اإي���ران  يف  �ستقام 
الذي  الوقت  اأهمية، يف  لها من  ملا  نظرا  اأولوية 
اأو�سح فيه اأن املواعيد التي اأعلن عنها الحتاد 
تتنا�سب مع ظروف اجلميع وهي قابلة للتعديل 
ح�سب ما تراه الأندية وامل�سلحة العامة للعبة.

وخالل الجتماع طلب ممثلو اأندية اأم جوزة 
وكفر�سوم  وكفرجنة  اإربد  واحل�سني  والعربي 
ب�سبب  الدوري  انطالق  تاأجيل موعد  ب�سرورة 
الظروف املالية التي تعاين منها الأندية، وتاأخر 
جائحة  تداعيات  ب�سبب  فرقها  ا�ستعدادات 
يف  التدريبية  ال�سالت  توفر  وع��دم  كورونا، 
الأهلي  اأندية  ممثلو  اأكد  فيما  املا�سية،  الفرتة 
يف  عانت  الأندية  جميع  اأن  والقوقازي  وعمان 
الفرتة املا�سية من العديد من ال�سعوبات، لكن 
مع  تتنا�سب  الحتاد  عنها  اأعلن  التي  املواعيد 

اجلميع. 
اأن  �سحفي،  بيان  يف  ال��ي��د،  احت��اد  واأك���د 
اتفقوا على حتديد مواعيد بطولتي  املجتمعني 
كاأ�س  وبطولة  الأول��ى،  الدرجة  اأندية  دوري 
مباراة  موعد  حتديد  اإل��ى  اإ�سافة  الأردن، 
من  الفرتة  حتديد  جرى  حيث  ال�سوبر،  كاأ�س 
موعدا  املقبل  الثاين  ت�سرين   2 ولغاية  اأيلول   2
الأولى،  الدرجة  اأندية  لإقامة مناف�سات دوري 
)بطل  العربي  ف��رق  م�ساركة  ت�سهد  وال��ت��ي 

الدوري( والأهلي )و�سيف البطل(، واحل�سني 
جوزة  واأم  وعمان  وكفر�سوم  وكفرجنة  اإرب��د 
اإقامة  موعد  حتديد  ج��رى  فيما  والقوقازي، 
اآب   23 من  الفرتة  خالل  الأردن  كاأ�س  بطولة 
تقام  وهي  املقبل،  الأول  ت�سرين   19 ولغاية 
واح��دة،  مرة  من  املغلوب  خ��روج  نظام  وفق 
فرق  جانب  اإلى  هم  فريقا   16 م�ساركة  وت�سهد 
الأولى )ال�سلط والكتة ويرموك  الدرجة  اأندية 
والزرقاء  وال��راي��ة  البقعة  ويرموك  ال�سونة 

و�ساكب(.
كاأ�س  مباراة  اإقامة  موعد  حتديد  مت  كما 
)بطل  العربي  فريقي  بني  جتمع  التي  ال�سوبر 
الدوري(، والأهلي )بطل كاأ�س الأردن(، والتي 
�سحب  جرى  حيث  املقبل،  اآب   23 يوم  �ستقام 
هذه  �سيحت�سن  الذي  امللعب  لختيار  القرعة 
املباراة، والتي نتجت عن �سالة الأمرية �سمية 
مبدينة احل�سني لل�سباب، يف الوقت الذي مت فيه 
حتديد ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساء موعدا لبدء هذه 

املباراة.

ون عىل  يتوا�ف�ق ية � يد واأل�غد� تحاد كرة ال� ا�
موعد ا�غطالق منا�فسات الدوري

يكوا�غدو  ب التا� �بل ا�بطال منتحغ يست�ق ير راشد � األم�
يو ياد طوك� ية أولم�ب� ض� ين �ب�ف المكلل�

اخلمي�س،  الأردين  الفي�سلي  ن��ادي  اأعلن 
لعبه  عقد  لتجديد  ر�سمي  لت��ف��اق  تو�سله 
املوهوب اأمني فريد ال�سناينة ليمثل فريق كرة 

القدم ملدة 4 موا�سم مقبلة.
ال�سناينة  عقد  جتديد  يف  الرغبة  وج��اءت 
قيا�سا للموهبة الكبرية التي يتمتع بها الالعب 
�سناعة  يف  للفريق  مهمة  اإ�سافة  �سكل  حيث 

الألعاب وت�سجيل الأهداف.
مرمى  يف  هدفا  �سجل  قد  ال�سناينة  وك��ان 
احل�سني اإربد يف املباراة التي فاز بها الفي�سلي 
ال��ذه��اب  مرحلة  يف  ل��ق��اءات��ه  خ��ت��ام  يف   0-3
ال�سناينة  ويعترب  املحرتفني.  دوري  لبطولة 
من اأ�سحاب امل�ستقبل امل�سرق يف مالعب كرة 
ال�سابق  الالعب  جنل  وه��و  الأردن��ي��ة  القدم 
ب�سفوف الرمثا فريد ال�سناينة. وت�سعى اإدارة 
نادي الفي�سلي اإلى الهتمام بالفئات العمرية 
راف��دا  لت�سكل  امل��واه��ب  دع��م  على  والرتكيز 

رئي�سا للفريق الأول يف امل�ستقبل.

يصيل � دد ع�قده مع ال�ف يحب ينة � الشنا�

�سان  باري�س  مهاجم  مبابي  كيليان  ك�سف 
الفريق  يف  لزميله  الأك��رب  حلمه  عن  جريمان 

نيمار جونيور.
للعدد  ترويجي  فيديو  يف  الثنائي  �سارك 
اجلديد من جملة بي اإ�س جي ال�سهرية، حيث 
�سحفيا  ل�ست  »اأنا  قائال:  احلوار  مبابي  بداأ 

جيدا، كيف �ساأ�ساأل نيمار؟«.
ثم وا�سل املهاجم الفرن�سي موجها الكالم 
ما  ك��ل  بعد  الكبري  حلمك  ه��و  »م��ا  لزميله: 

حققته؟«.
باري�س  مع  الأك��رب  »حلمي  نيمار:  ورد 

�سان جريمان هو الفوز بدوري الأبطال ومع 
الربازيل التتويج بكاأ�س العامل«.

وتوجه النجم الربازيلي بال�سوؤال لزميله 
هو  حلمك  كيليان،  يا  لك  »بالن�سبة  ال�ساب: 

الفوز بدوري الأبطال، األي�س كذلك؟«.
وتابع مبابي بقوله: »ملاذا ل اأفوز بكاأ�س 
عامل جمددا؟«، لريد نيمار �ساحكا: »ل، كاأ�س 

العامل املقبلة �ستكون يل«.
وكرر نيمار ال�سوؤال نف�سه: »اأ�ساأل كيليان 
نف�س ال�سيء، ما هو حلمك الكبري القادم بعد 

الفوز بكاأ�س العامل؟«.

ورد مبابي يف ختام هذا احلوار املتبادل: 
»حلمي الأكرب هو الفوز بدوري اأبطال اأوروبا 
مع باري�س �سان جريمان. �سيكون ذلك رائًعا، 
�سيكون  اأخرى  مرة  العامل  بكاأ�س  الفوز  لكن 

اأمًرا جيًدا اأي�ًسا«.
�سديد  جدل  حمط  مبابي  كيليان  ويبقى 
الفريق  م��ع  م�ستقبله  ح��ول  يثار  مل��ا  نظرا 
متديد  رف�سه  ح��ول  ي��رتدد  وم��ا  الباري�سي، 
التعاقد الذي �سينتهي بختام املو�سم املقبل يف 

�سيف 2022.

يراوغ م�با�ب�ي �بسؤال مر�بك يمار � �غ�


