
عمان

 ‘  21  Iôª∏d  ,¿OQC’G  ¢SCÉµH  »∏°ü«ØdG  êƒJ
 ,¢ù«ªÿG  ,§∏°ùdG  ≈∏Y  0-1  √Rƒa  ó©H  ,¬îjQÉJ

.…ÒgÉªL Qƒ°†M §°Sh ,‹hódG ¿ÉªY OÉà°S ≈∏Y
 ∞°Sƒj  ™«bƒJ  πªM  ó`̀«`̀Mƒ`̀dG  AÉ`̀≤`̀∏`̀dG  ±ó`̀ g
 IôµdG  ∑Oh  ,á«æcQ  ôªãà°SG  Éeó©H  ,Ió`̀°`̀TGhô`̀dG

.60 á≤«bódG ‘ ∑ÉÑ°ûdG πNGO ¬°SCGôH
 ôHƒ°ùdG ¢SCÉc IGQÉÑe ¢VƒN ,»∏°ü«ØdG øª°Vh

 º°SƒŸG  á«MÉààaG  ‘  ,…Qhó``̀dG  π£H  ÉãeôdG  ΩÉ`̀eCG
 á«eƒég  ™aGhóH  IGQÉ`̀Ñ`̀ŸG  π`̀NO  §∏°ùdG  .πÑ≤ŸG
 π«é°ùàdG  øY åëÑdG  ‘  ¬àÑZQ  âë°†JGh  ,IÒÑc

.ôµÑe â«bƒàH
 »∏°ü«ØdG  ≈eôe  ,É``̀‚Gh  ÊhÒ`̀eÉ`̀µ`̀dG  Oó`̀ gh
 á∏côd ≈∏«d ƒHCG É¡dƒM á«°VQCG Iójó°ùJ ó©H ,É k©jô°S

.á«æcQ
 ≈∏Y »eƒé¡dG AÉæÑdG á«∏ªY ‘ §∏°ùdG óªàYGh
 »Ø«ØNh  óHÉY  ƒHCGh  Iƒjô°Sh  áfQÉª°ùdG  äÉcô–

.áHôM ¢SCGôc É‚Gh Ö©dh ,Üƒ∏ch
 õ«cÎH  ¬ª°üN  ´ÉªWCG  ™e  »∏°ü«ØdG  πeÉ©Jh
 πÑb  á«YÉaódG  ¬©bGƒe  ÚeCÉJ  ≈∏Y  πªYh  ,ÒÑc
 ‘ »∏°ü«ØdG õµJQGh .IOÉ°†e äÉªég AÉæH ‘ AóÑdG
 ÉeÉb å«M ,äGQÉÑ÷Gh ¿Gó°TôdG ≈∏Y ,AÉæÑdG á«∏ªY

.á«eƒégh á«YÉaO QGhOCÉH
 ,±GôWC’G  íàa  ≈∏Y Ió°TGhôdGh  …ÈdG  πªYh
 øe  Ωó≤à∏d  ,É°ü«°Uh  QÉ£Y  ΩÉ`̀ eCG  ∫ÉéŸG  íàah

.Ú°SÉj õà©e ≈eôe ójó¡Jh ,Ö©∏ŸG ∞°üàæe

عّمان 

 ô°ûH  Qƒ`̀à`̀có`̀dG  AGQRƒ````dG  ¢ù«FQ  Qó`̀ °`̀ UCG
 (  35)  ºbQ  ´ÉaódG  ôeCG  ¢ù«ªÿG  áfhÉ°üÿG
 ¿ƒfÉb  ΩÉµMCG  ≈°†à≤Ã  QOÉ°üdG  2021  áæ°ùd

.1992 áæ°ùd (13) ºbQ ´ÉaódG
 áæ°ùd  (35)  ºbQ  ´É`̀aO  ôeCG:¬°üf  kÉ«dÉJh
 ´ÉaódG  ¿ƒfÉb  ΩÉµMCG  ≈°†à≤Ã  QOÉ°U2021
 QhO  ø`̀e  kÉbÓ£fG1992  áæ°ùd  (13)  º`̀ bQ
 ÒHGóàdGh  äGAGô```̀ LE’G  á©LGôÃ  áeƒµ◊G
 ≥≤ëj ÉÃ ´ÉaódG  ¿ƒfÉ≤H  πª©dG  AÉæKCG  IòîàŸG
 AÉ`̀Hh  QÉ°ûàfG  ø`̀e  ó``◊Gh  áeÉ©dG  áë∏°üŸG
 ôeCG  QGó°UEG  QôbCG  ,áµ∏ªŸG  ‘  ÉfhQƒc  ¢ShÒa
 ´É£≤dG  ∞XƒŸ  íª°ùj  ’  :’hCG  :‹ÉàdG  ´ÉaódG

 ¢UÉÿG  ´É£≤dG  äBÉ°ûæe  ‘  πeÉ©dG  hCG  ΩÉ©dG
 Ωƒ©£e »àYôL ≈≤∏J  GPEG  ’EG  πª©dÉH  ¥Éëàd’G
 íª°ùj  ’  »àdG  ΩÉ`̀ jC’G  º°ù–h  ,19  -ó«aƒc
 ¬JGRÉLG  ó«°UQ  øe  É¡«a  πª©dG  hCG  ΩGhódÉH  ¬d
 ¬JGRÉLG  ó«°UQ  PÉØæà°SG  ∫ÉM  ‘h  ,ájƒæ°ùdG
 äGhÓYh ÖJGQ ¿hóH IRÉLEG ‘ Èà©j ájƒæ°ùdG
 hCG  Ö`̀JGQ  …CG  IÎØdG  ∂∏J  ∫Ó`̀N  ≥ëà°ùj  ’h

.ICÉaÉµe hCG IhÓY
 RhÉŒ  ¢üî°T  …C’  íª°ùj  ’  1-:É«fÉK
 øe  …CG  á©LGôe  √ôªY  ø`̀e  Iô°ûY  áæeÉãdG
 äÉ°ù°SDƒŸG hCG  á«eƒµ◊G ôFGhódG hCG  äGQGRƒdG
 ∫ƒNódG  hCG  áeÉ©dG  äÉ°ù°SDƒŸG  hCG  á«ª°SôdG
 ≈≤∏J  GPEG  ’EG  ¢UÉÿG  ´É£≤dG  äBÉ°ûæe  øe  …C’

.19 -ó«aƒc Ωƒ©£e »àYôL

 ≥WÉædG  ΩÓYE’G  ¿hDƒ°ûd  ádhódG  ôjRh ∫Ébh
 ¿EG  ,∫ƒÑ°ûdG  π°ü«a  áeƒµ◊G  º°SÉH  ≈ª°SôdG
 áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y kGô£N πµ°ûj ∫GR Ée AÉHƒdG
 Ö∏£àj  Ée  ,É«ŸÉYh  É«∏fi  ™ªàéŸGh  ÚæWGƒŸG
 ÚYÉ£≤dG  ‘  äÉ°ù°SDƒeh  GOGô``aCG  ™«ª÷G  øe
 äGAGôL’ÉH ΩGõàd’G øe Gójõe ¢UÉÿGh ΩÉ©dG

.áeRÓdG á«FÉbƒdG
 AÉÑfC’G  ádÉcƒd  íjô°üJ  ‘  ∫ƒÑ°ûdG  ó`̀cGh
 ,35 ºbQ ´ÉaódG ôeG Qhó°U ¿CG ,(GÎH) á«fOQC’G
 QGôªà°SG  ≈∏Y  áeƒµ◊G  ¢UôM  QÉWEG  ‘  »JCÉj
 IÉ«◊G ∫Éµ°TG ™«ªL á∏°UGƒeh ,äÉYÉ£≤dG íàa
 º«∏©àdG É¡«a ÉÃ ,áµ∏ªŸG ‘ áeÉ©dG äÉWÉ°ûædGh
 ®ÉØ◊Gh  ,äÉ©eÉ÷Gh  ¢SQGóŸG  ‘  »gÉLƒdG

.ÚæWGƒŸG áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y

 عمان 

 ,ÊÉãdG  ˆGóÑY  ∂∏ŸG  ádÓL  øY  ÉHhóæe
 ,äÉØ«æM ódÉN ¢Sóæ¡ŸG áYGQõdG ôjRh íààaG
 ,»∏Y  âæH  áª°ùH  IÒ``̀ eC’G  ƒª°S  Qƒ°†ëH
 »ª°TÉ¡dG  ¥hóæ°üdG  AÉæeCG  ¢ù∏›  á°ù«FQ
 ¿ÉLô¡e  ,¢ù«ªÿG  ,á«fOQC’G  ájOÉÑdG  á«ªæàd
 …OÉ``̀◊G á`̀«`̀Ø`̀jô`̀dG äÉ`̀é`̀à`̀æ`̀ŸGh ¿ƒ`̀ à`̀ jõ`̀ dG
 áYGQõdG  IQGRh  ¬ª¶æJ  …ò`̀dG  ,øjô°û©dGh
 ∫ÓN  ¬d  áª∏c  ‘  äÉØ«æ◊G  π≤fh  .Éjƒæ°S
 ¬àdÓL  ôjó≤Jh  äÉ«–  ,¿ÉLô¡ŸG  ìÉààaG

.¿ÉLô¡ŸG ≈∏Y ÚªFÉ≤∏d
 GQƒ£J  ó¡°ûj  »YGQõdG  ´É£≤dG  ¿CG  ó`̀cCGh

 øe ¿OQC’G ó©jh ,êÉàfE’G Ö«dÉ°SCG ‘ Gôªà°ùe
 ,⁄É©dG ‘ ¿ƒàjõ∏d áéàæe ∫hO 10 ÈcCG ÚH
 á`̀YhQõ`̀ŸG  »``°``VGQC’G  áMÉ°ùe  Qó`̀≤`̀J  å«M
 ÂhO ¿ƒ«∏e ‹GƒM áµ∏ªŸG ‘ ¿ƒàjõdG QÉé°TCÉH

.ÉØæ°U 20 øe ÌcCG º°†Jh
 ÖcGƒJ  Éfô°UÉ©e  âëÑ°UCG{  ±É`̀°`̀VGh
 ôeC’G  ,⁄É©dG  ‘  É«LƒdƒæµàdG  Ö«dÉ°SCG  çóMCG
 èàæŸG âjõdG IOƒ`̀L ™`̀aQ ≈`̀dEG  …ODƒ`̀ j …ò`̀dG
 ,É«ŸÉY  ¥ƒ`̀Ø`̀à`̀dGh  á°ùaÉæŸG  ≈∏Y  QOÉ`̀ ≤`̀ dGh
 Qó≤J Iô°ü©e 138  ¿OQC’G ‘ É«dÉM ôaƒàjh

.áYÉ°ùdG/ÉæW 451 ƒëæH á«LÉàfE’G É¡àbÉW
 ´É£b  IóYÉ°ùe  á«ªgCG  äÉØ«æ◊G  ó`̀ cCGh

 áë°Vƒe  ,¬JÉéàæe  ≥jƒ°ùJ  ≈∏Y  ¿ƒàjõdG
 ΩÉ≤ŸG  áMÉ°ùŸG  IOÉjR  ó¡°T  ‹É◊G  ΩÉ©dG  ¿CG
 11  íÑ°üàd  »æWƒdG  ¿ƒàjõdG  ¿ÉLô¡e É¡«∏Y
 10 ≈dEG ¿ÉLô¡ŸG Ióe IOÉjRh ™Hôe Îe ∞dCG
 á«≤jƒ°ùJ òaGƒf Òaƒàd ,ΩÉjCG  4  øe ’óH ΩÉjCG

.¿ƒàjõdG äÉéàæŸ á«fÉ›
 ¿ÉLô¡ŸG ‘ ÚcQÉ°ûŸG OóY ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh
 ±ÉjQC’Gh …OGƒÑdG øe Ió«°S 500 ƒëf ≠∏H
 ∂dòch  ,É«LÉàfG  ÉîÑ£e  18h  äÉª«îŸGh
 Ωƒ≤J  »àdG  äÉ«©ª÷Gh  ô°UÉ©ŸG  ÜÉë°UG
 äÉéàæŸGh  á«Ñ©°ûdG  ä’ƒ`̀cCÉ`̀ŸG  áYÉæ°üH

2¢U ™HÉJ.ájhó«dG ±ô◊Gh á«ØjôdG

الشٮ﮳ول: امر الدڡ�اع 35 �﮵عزز ﮳حهود موا﮳حهة و�﮳اء كورو�﮲ا

ح﮲طر االلتحاق �﮳العمل دون �﮴ل���� ﮳حرعيت اللڡ�اح 

مندو�﮳ا عن الملك ... وز�﮵ر الزراعة 
تتح مهر﮳حان الز�﮵تون �﮵ڡ�

 30 وڡ�اة و4283 إصا�﮳ة 
ٮ﮵روس كورو�﮲ا ���� المملكة �﮳ڡ�

   عمان 

 IÉah  30  π«é°ùJ  øY  ,¢ù«ªÿG  ,áë°üdG  IQGRh  âæ∏YCG  
 Oó©dG ™ØJÒd ,áµ∏ªŸG ‘ ÉfhQƒc ¢ShÒØH IójóL áHÉ°UEG 4283h

.áHÉ°UEG 932539h IÉah 11459 ≈dEG ‹ÉªLE’G
 Ö°ùëH  ,áÄŸÉH  8.47  áq«HÉéjE’G  äÉ°UƒëØdG  áÑ°ùf  â¨∏Hh

.IQGRƒdG øY QOÉ°üdG »eÓYE’G õLƒŸG
 π°Uh  kÉ«dÉM  á£°ûædG  ä’É`̀ ◊G  Oó`̀Y  ¿CG  ≈`̀dEG  õLƒŸG  QÉ`̀°`̀TCGh
 ≈dEG  ,â∏NOCG  »àdG  ä’É`̀◊G  OóY  ≠∏H  Éªæ«H  ,ádÉM  46497  ≈`̀dEG
 äÉ«Ø°ûà°ùŸG äQOÉZ »àdG ä’É◊G OóYh ,ádÉM 186  äÉ«Ø°ûà°ùŸG
 ≈≤∏àJ  »àdG  IócDƒŸG  ä’Éë∏d  ‹ÉªLE’G  Oó©dG  ≠∏H  Éª«a  ,ádÉM 119

.ádÉM 991 äÉ«Ø°ûà°ùŸG ‘ êÓ©dG
 ∫Éª°ûdG  º«∏bEG  ‘  ∫õ©dG  I qô°SCG  ∫É¨°TEG  áÑ°ùf  ¿CG  õLƒŸG  ô¡XCGh
 áã«ã◊G ájÉæ©dG I qô°SCG ∫É¨°TEG áÑ°ùf â¨∏H Éªæ«H ,áÄŸÉH 27 â¨∏H
 ‘ »YÉæ£°U’G ¢ùØæàdG Iõ¡LCG ∫É¨°TEG áÑ°ùf â¨∏H Éª«a ,áÄŸÉH 45

.áÄŸÉH 32 ¬JGP º«∏bE’G
 23 â¨∏H §°SƒdG º«∏bEG ‘ ∫õ©dG I qô°SCG ∫É¨°TEG áÑ°ùf ¿CG ±É°VCGh
 º«∏bE’G ‘ áã«ã◊G ájÉæ©dG I qô°SCG ∫É¨°TEG áÑ°ùf â∏°Uh ÚM ‘ ,áÄŸÉH
 ≈dEG »YÉæ£°U’G ¢ùØæàdG Iõ¡LCG ∫É¨°TEG áÑ°ùfh ,áÄŸÉH 38 ≈dEG ¬JGP
 14 ∫õ©dG I qô°SCG ∫É¨°TEG áÑ°ùf â¨∏H ,Üƒæ÷G º«∏bEG ‘h .áÄŸÉH 19
 â¨∏H Éª«a ,áÄŸÉH 19 áã«ã◊G ájÉæ©dG I qô°SCG ∫É¨°TEG áÑ°ùfh ,áÄŸÉH
.áÄŸÉH 17 ¬JGP º«∏bE’G ‘ »YÉæ£°U’G ¢ùØæàdG Iõ¡LCG ∫É¨°TEG áÑ°ùf
 Oó©dG  π°ü«d  ,AÉØ°T  ádÉM  2393  π«é°ùJ  ≈dEG  õLƒŸG  QÉ°TCGh
 14)  ∫õ©dG  IÎa  AÉ¡àfG  ó©H  á©bƒàŸG  AÉØ°ûdG  ä’É◊  ‹ÉªLE’G

.ádÉM 874583 ≈dEG (kÉeƒj
 ‹ÉªLE’G  Oó©dG  ≠∏Ñ«d  ,kÉ°üëa  50555  AGôLEG  ≈dEG  QÉ°TCG  Éªc

.kÉ°üëa 11939884 AÉHƒdG AóH òæe âjôLCG »àdG äÉ°UƒëØ∏d
 ÉfhQƒc ìÉ≤d  øe ≈dhC’G  áYô÷G »≤∏àe  OóY ¿CG  õLƒŸG  ô¡XCGh
 ≈dEG  ÚàYô÷G  »≤∏àe  OóY  π°Uh  Éª«a  ,4106866  ≈`̀dEG  π°Uh

 .3713635

ل   الڡ�وات المسلحة األرد�﮲ٮ﮵ة �﮴حتڡ�
�﮳إشهار الموسوعة التار�﮲﮵حٮ﮵ة

 عمان 

 ,¢ù«ªÿG »Hô©dG ¢û«÷G - á«fOQC’G áë∏°ùŸG äGƒ≤dG â∏ØàMG 
 ádƒ£ÑdG øe ïjQÉJ{ áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d á«îjQÉàdG áYƒ°SƒŸG QÉ¡°TEÉH
 ìô°üH á«fOQC’G áë∏°ùŸG äGƒ≤dG äGô“Dƒe áYÉb ‘ ,zäÉ«ë°†àdGh
 ∫ƒÑ°ûdG π°ü«a ΩÓY’G ¿hDƒ°ûd ádhódG ôjRh Qƒ°†ëH ,¿Éª©H ó«¡°ûdG
   .»ehódG  »∏Y  øcôdG  ó«ª©dG  ájô°ûÑdG  iƒ≤dGh  IQGOEÓ`̀d  óYÉ°ùŸGh
 ΩÓ°ùdÉH ÇóoH …òdG ∫ÉØàM’G ∫ÓN ΩÓYE’G ¿hDƒ°ûd ádhódG ôjRh ∫Ébh
 áYƒ°SƒŸG QÉ¡°TEG ¿EG{ ,º«µ◊G ôcòdG øe Iô£Y äÉjBG IhÓJh »µ∏ŸG
 kÓªY πãÁ »Hô©dG ¢û«÷G –  á«fOQC’G áë∏°ùŸG äGƒ≤∏d  á«îjQÉàdG
 …Ìj Éªc ,á«æWƒdG IôcGòdGh áÑàµŸG …Ìj kÉYóÑeh kÓ«°UCG kÉ«îjQÉJ
 øe ójó©∏d áÑ∏°U á«°VQCG ôaƒjh ,»ª∏©dG åëÑdGh »æWƒdG ¢TÉ≤ædG
 »æÑJh É¡d óæà°ùJ ¿CG øµÁ »àdG á«eÓYE’Gh á«æØdGh á«aÉ≤ãdG ∫ÉªYC’G

2¢U ™HÉJ.zÉ¡«∏Y

ال﮲حار﮳حٮ﮵ة �﮴دعو األرد�﮲ٮ﮵ٮ﮵ن ���� أ�﮶ٮ﮵و�﮳ٮ﮵ا الى 
�﮴و﮲ح�� أڡ�ىص در﮳حات الحٮ﮵طة والحذر

 عّمان 

 Ú«fOQC’G ÚæWGƒŸG ÚHÎ¨ŸG ¿hDƒ°Th á«LQÉÿG IQGRh âYO 
.Qò◊Gh á£«◊G äÉLQO ≈°übCG »NƒJ ≈dG É«Hƒ«KCG ‘

 ‘ QOÉ°üdG IQGRƒdG ¿É«Ñd kIQÉ°TG ‘Éë°U ¿É«H ‘ IQGRƒdG âdÉbh
 ‘ áFQÉ£dG ´É°VhC’G äGQƒ£àd kGô¶fh ,…QÉ÷G ô¡°ûdG øe ¢SOÉ°ùdG
 á«LQÉÿG IQGRh Oó oŒ ,á«WGô≤ÁódG á«dGQó«ØdG É«Hƒ«KCG ájQƒ¡ªL
 ‘  øjóLGƒàŸG  Ú«fOQC’G  ÚæWGƒª∏d  É¡JƒYO  ÚHÎ¨ŸG  ¿hDƒ°Th
 ≈∏Y  πª©dGh  ,Qò◊Gh  á£«◊G  äÉLQO  ≈°übCG  »NƒJ  ≈dEG  É«Hƒ«KCG

.áæµ‡ á°Uôa ÜôbCÉH OÓÑdG IQOÉ¨e
 ≈dEG  ôØ°ùdG  Ωó©H  Ú`̀«`̀fOQC’G  ÚæWGƒŸÉH  IQGRƒ``̀dG  Ö«¡J  Éªc
 ÚæWGƒŸG  ¿ÉµeEÉH  ,IóYÉ°ùŸG  Ö∏£d   .IÎØdG  √òg  ∫ÓN  É«Hƒ«KCG
 §ÿG  ≈∏Y  É`̀HÉ`̀HCG  ¢`̀ù`̀jOCG  ‘  IQÉØ°ùdG  ™`̀e  π°UGƒàdG  Ú`̀ «`̀ fOQC’G
 IQGRƒdG  äÉ«∏ªY  õcôe  hCG  (00251904049070)  øNÉ°ùdG

.(00962795497777)

تابع ص7 تابع ص7 تابع ص7

الستعادة مسار �﮶ورة السودان.. 
«المهنٮ﮵ون» ���� شوارع ال﮲حرطوم

مستوطنون �﮵ڡ�تحمون األڡ�ىص واالحتالل �﮵درج 
الحرم الڡ�ديس �﮳الرحالت المدرسٮ﮵ة لطلٮ﮳ته

﮲حادم الحرمٮ﮵ن �﮵دعو لتكثٮ﮵ف الحوار 
�﮳ٮ﮵ن أ�﮴ٮ﮳اع األد�﮵ان والحضارات

 

SADA AL-SHAAB DAILY NEWSPAPER

á∏eÉ°T - ájOÉ°üàbG - á«°SÉ«°S - á«eƒj��الملك �﮵ه� الر�ٔٮ﮵س المور�﮵تا�﮲
 �﮳عٮ﮵د استڡ�الل �﮳الده

 عمان 

 á«fÉàjQƒŸG  á«eÓ°SE’G  ájQƒ¡ª÷G  ¢ù«FQ  ¬«NCG  ≈dEG  áÄæ¡J  á«bôH  ÊÉãdG  ˆGóÑY  ∂∏ŸG  ádÓL  å©H  
.√OÓH ∫Ó≤à°SG ó«Y áÑ°SÉæÃ ,ÊGhõ¨dG ï«°ûdG ódh óªfi á≤«≤°ûdG

 ÊÉ¡àdG ôMCG øY ,É¡àeƒµMh á«ª°TÉ¡dG á«fOQC’G áµ∏ªŸG Ö©°T º°SÉHh ¬ª°SÉH ,á«bÈdG ‘ ,¬àdÓL ÈYh
 ,á«aÉ©dGh áë°üdG QƒaƒÃ ÊGhõ¨dG ¢ù«FôdG ≈∏Y Égó«©j ¿CG ôjó≤dG »∏©dG ≈dƒŸG kÓFÉ°S ,áÑ°SÉæŸG √ò¡H

.QÉgOR’Gh Ωó≤àdG øe ójõŸÉH ≥«≤°ûdG ÊÉàjQƒŸG Ö©°ûdG ≈∏Yh

﮲حالل ا﮳حتماع حضره ر�ٔٮ﮵س الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولٮ﮵ن

ٮ﮵ذ ﮲حطة استرا�﮴ٮ﮳﮵حٮ﮵ة العڡ�ٮ﮳ة ول�� العهد �﮵تا�﮳ع سٮ﮵ر تنڡ�

األمن العام �﮵كشف مال�﮳سات 
﮳حر�﮵مة ڡ�تل مواطن

 عمان 

 áÁôL äÉ°ùHÓe  ∞°ûc  øe  »FÉæ÷G åëÑdG  IQGOEG  ‘  ¿ƒ∏eÉ©dG  øµ“ 
 â∏é°S ÚæWGƒŸG óMC’ Ö«¨J iƒµ°T á©HÉàe ó©H ¬≤«≤°T πÑb øe øWGƒe πàb
 ïjQÉàH ¬fEG ,ΩÉ©dG øeC’G ájôjóe º°SÉH »eÓYE’G ≥WÉædG ∫Ébh .¬jhP πÑb øe
 óMG Ö«¨J øY â«ŸG ôëÑdG  øeCG  õcôŸ ÆÓH OQh ,»°VÉŸG ∫hC’G øjô°ûJ 3
 º«ª©àdG  ¬æ«M  ‘  iôLh  ,¬©e  ∫É°üJ’G  ´É£≤fGh  ¬dõæe  øY  ¢UÉî°TC’G
 ‘  ≥«≤ëàdG  á©HÉàe  ∫ÓN  øe  ¬fCG  »eÓYE’G  ≥WÉædG  ó`̀cCGh  .¬æY  åëÑdGh
 ,πà≤∏d ¬°Vô©àH äGô°TDƒe Ú≤≤ëŸG iód äódƒJ ¢üî°ûdG ∂dP AÉØàNG ±hôX
 ±ÎYGh ¬£Ñ°V iôL ádOC’G ™ªL ó©Hh ,¬FÉ≤°TCG óMG ≈∏Y √ÉÑà°T’G ™bhh
 AÉØNEGh  Éª¡æ«H  π°üM  ±ÓN  ôKG  Éæ©W  ¬≤«≤°T  πà≤H  ¬eÉ«≤H  ¬©e  ≥«≤ëàdÉH
 ΩÉ©dG  »YóŸG  ÆÓ`̀HEG  iôL  ¬fG  ,»eÓYE’G  ≥WÉædG  ™HÉJh  .∂`̀dP  ó©H  ¬àãL
 É¡∏jƒ–  iôL  ,áã÷G  AÉØNEG  ¿Éµe  ≈dEG  ∑ôëàdG  ó©Hh  ,»Yô°ûdG  Ö«Ñ£dGh
 ¬ªµfi ΩÉY »YóŸ á«°†≤dG πjƒ–h ,»Yô°ûdG Ö£dG ≈dEG É¡«∏Y ∞°ûµdG ó©H

.ó°ü≤dG πà≤dG áª¡J øY Éeƒj 14 ¬Ø«bƒJ Qôb …òdGh ,iÈµdG äÉjÉæ÷G

ة الرد عىل ﮲حطاب العرش  النواب �﮵ڡ�ر صٮ﮵ع�
عمان 

 »eÉëŸG ¢ù∏éŸG ¢ù«FQ á°SÉFôH ,¢ù«ªÿG ¬à°ù∏L ‘ ÜGƒædG ¢ù∏› ôbCG 
 ádÓL ¬H íààaG …òdG ¢Tô©dG ÜÉ£N ≈∏Y OôdG á¨«°U ,»ªZódG ËôµdG óÑY
 É°ù∏›  ™aôjh  .ô°ûY  ™°SÉàdG  áeC’G  ¢ù∏éŸ  ≈`̀dhC’G  ájOÉ©dG  IQhó`̀dG  ∂∏ŸG
 ≈∏Y Éª¡jOQ ,πÑ≤ŸG óMC’G ,ÊÉãdG ˆGóÑY ∂∏ŸG ádÓL ≈dEG ÜGƒædGh ¿É«YC’G

.¢Tô©dG ÜÉ£N

ون �﮵نصٮ﮳ون  مستوطنون متطرڡ�
شمعدا�﮲ا عىل سطح مس﮳حد

 القدس 

 ≈∏Y  Éªî°V  zÉfGó©ª°T{  ,¢ù«ªÿG  Oƒ¡j  ¿ƒaô£àe  ¿ƒæWƒà°ùe  Ö°üf
.á∏àëŸG ¢Só≤dG áæjóe ÜôZ ∫Éª°T ,π«Fƒª°U »ÑædG ájôb ‘ óé°ùe í£°S

 ÚæWƒà°ùe  ¿EG  ,Ωƒ«dG  ¿É«H  ‘  π«Fƒª°U  »ÑædG  …hô`̀b  ¢ù∏›  ∫É`̀bh
 ,áaô£àe  á«æ«Á  á«fÉ£«à°SG  äÉª¶æŸ  á©HÉJ  ºbGƒW  á≤aôH  Oƒ¡j  Úaô£àe
 Ò«¨Jh √ójƒ¡J ±ó¡H ,ájô≤dG óé°ùe §°S ≈∏Y Éªî°V zÉfGó©ª°T{ âÑ°üf
 .…Oƒ¡j ¢ù«æc ≈dG ¬∏jƒ–h ¬«∏Y AÓ«à°S’Gh á«eÓ°S’Gh á«Hô©dG ¬ŸÉ©e
 ¥GÈdG §FÉM áMÉ°S ‘ Éªî°V ÉfGó©ª°T ,¢ùeCG GƒÑ°üf ÚæWƒà°ùe ¿CG ôcòj
 …È©dG zIÉcƒfÉ◊G{ QGƒfC’G ó«Y ≈ª°ùj ÉÃ ∫ÉØàMÓd GOGó©à°SG ,¢Só≤dÉH

.…Oƒ¡«dG Ëƒ≤àdG Ö°ùM

عمان

 Ò``̀ e’G ƒ`̀ª`̀ °`̀ S ¢``̀ SGô``̀ J
 ˆGó``̀ Ñ``̀ Y ø````̀H Ú``̀ °``̀ ù``̀ ◊G
 ¢ù«ªÿG  ó¡©dG  ‹h  ÊÉ`̀ã`̀dG
 á£∏°S  ‘  É``̀ jQhO  ÉYÉªàLG
 ájOÉ°üàb’G  áÑ≤©dG  á≤£æe

.á°UÉÿG
 ‘ ´É``̀ ª``̀ à``̀ L’G AÉ`````̀Lh
 Ò°ùd  √ƒª°S  á©HÉàe  QÉ`̀WG
 á«é«JGÎ°SG  á£N  ò«ØæJ
 ™aQ  ≈`̀ dG  á`̀aOÉ`̀¡`̀dG  áÑ≤©dG
 á«MÉ«°ùdG äÉeóÿG iƒà°ùe
 á«à°ùLƒ∏dGh  ájQÉªãà°S’Gh

.áæjóŸG ‘
 ´É``̀ª``̀ à``̀L’G ô``̀ °``̀†``̀Mh
 QƒàcódG  AGQRƒ````dG  ¢ù«FQ
 øe  Oó`̀Yh  áfhÉ°üÿG  ô°ûH

.ÚdhDƒ°ùŸGh AGQRƒdG

ٮ﮵صيل �﮳طلًا لكأس األردن  الڡ�
للمرة 21 ���� �﮴ار�﮲﮵حه

ôéØdG 03:49

ô¡¶dG 12:37

ô°ü©dG 04:18

 07:46

IÓ°üdG äÉbhCG

 09:25

IÓ°üdG äÉbhCG

ôéØdG03:49

ô¡¶dG12:37

ô°ü©dG04:18

07:46

09:25

ôéØdG 04:44

ô¡¶dG 11:22

ô°ü©dG 02:14

Üô¨ŸG 04:39

AÉ°û©dG

IÓ°üdG äÉbhCG

 05:59

áæeÉãdG áæ°ùdG

¢ù∏a  250

(2572)  Oó©dG

á````````©ª÷G

Ω20
21

 Ê
ÉãdG

 øj
ô°ûJ

 26
 ≥a

GƒŸG
 `g 

14
43

 Ê
ÉãdG

 ™«H
Q 2

1



22021 ÊÉãdG øjô°ûJ (26)  á©ª÷G
2572) Oó©dGمحلٮ﮵ات

عمان 

 ,ÊÉãdG  ˆGóÑY  ∂∏ŸG  ádÓL  øY  ÉHhóæe
 ,äÉØ«æM ódÉN ¢Sóæ¡ŸG áYGQõdG ôjRh íààaG
 ,»∏Y  âæH  áª°ùH  IÒ``̀eC’G  ƒª°S  Qƒ°†ëH
 »ª°TÉ¡dG  ¥hóæ°üdG  AÉæeCG  ¢ù∏›  á°ù«FQ
 ¿ÉLô¡e  ,¢ù«ªÿG  ,á«fOQC’G  ájOÉÑdG  á«ªæàd
 …OÉ``̀◊G á`̀«`̀Ø`̀jô`̀dG äÉ`̀é`̀à`̀æ`̀ŸGh ¿ƒ`̀ à`̀ jõ`̀ dG
 áYGQõdG  IQGRh  ¬ª¶æJ  …ò`̀dG  ,øjô°û©dGh
 ∫ÓN  ¬d  áª∏c  ‘  äÉØ«æ◊G  π≤fh  .Éjƒæ°S
 ¬àdÓL  ôjó≤Jh  äÉ«–  ,¿ÉLô¡ŸG  ìÉààaG

.¿ÉLô¡ŸG ≈∏Y ÚªFÉ≤∏d
 GQƒ£J  ó¡°ûj  »YGQõdG  ´É£≤dG  ¿CG  ó`̀cCGh
 øe ¿OQC’G ó©jh ,êÉàfE’G Ö«dÉ°SCG ‘ Gôªà°ùe
 ,⁄É©dG ‘ ¿ƒàjõ∏d áéàæe ∫hO 10 ÈcCG ÚH
 á`̀YhQõ`̀ŸG  »`̀ °`̀ VGQC’G  áMÉ°ùe  Qó`̀≤`̀J  å«M
 ¿ƒ«∏e  ‹Gƒ`̀M  áµ∏ªŸG  ‘  ¿ƒàjõdG  QÉé°TCÉH

.ÉØæ°U 20 øe ÌcCG º°†Jh ÂhO
 ÖcGƒJ  Éfô°UÉ©e  âëÑ°UCG{  ±É`̀°`̀VGh
 ôeC’G ,⁄É©dG ‘ É«LƒdƒæµàdG Ö«dÉ°SCG  çóMCG
 èàæŸG  âjõdG  IOƒ`̀L ™aQ ≈`̀dEG  …ODƒ`̀j  …ò`̀dG
 ,É«ŸÉY  ¥ƒ`̀Ø`̀à`̀dGh  á°ùaÉæŸG  ≈∏Y  QOÉ`̀ ≤`̀ dGh
 Qó≤J Iô°ü©e 138 ¿OQC’G ‘ É«dÉM ôaƒàjh

.áYÉ°ùdG/ÉæW 451 ƒëæH á«LÉàfE’G É¡àbÉW
 ´É£b  IóYÉ°ùe  á«ªgCG  äÉØ«æ◊G  ó`̀cCGh
 áë°Vƒe  ,¬JÉéàæe  ≥jƒ°ùJ  ≈∏Y  ¿ƒàjõdG
 ΩÉ≤ŸG  áMÉ°ùŸG  IOÉjR  ó¡°T  ‹É◊G  ΩÉ©dG  ¿CG
 11  íÑ°üàd »æWƒdG ¿ƒàjõdG ¿ÉLô¡e É¡«∏Y
 10 ≈dEG ¿ÉLô¡ŸG Ióe IOÉjRh ™Hôe Îe ∞dCG
 á«≤jƒ°ùJ òaGƒf Òaƒàd ,ΩÉjCG 4 øe ’óH ΩÉjCG

.¿ƒàjõdG äÉéàæŸ á«fÉ›
 ¿ÉLô¡ŸG ‘ ÚcQÉ°ûŸG OóY ¿CG ≈dEG QÉ°TCGh
 ±ÉjQC’Gh …OGƒÑdG øe Ió«°S 500 ƒëf ≠∏H

 ∂dòch  ,É«LÉàfG  ÉîÑ£e  18h  äÉª«îŸGh
 Ωƒ≤J  »àdG  äÉ«©ª÷Gh  ô°UÉ©ŸG  ÜÉë°UG
 äÉéàæŸGh  á«Ñ©°ûdG  ä’ƒ`̀cCÉ`̀ŸG  áYÉæ°üH

.ájhó«dG ±ô◊Gh á«ØjôdG
 Gò`̀g  ¿ƒ`̀µ`̀j  ¿CG  IQGRƒ````̀dG  »©°S  ó```̀cCGh
 ,áeOÉ≤dG  äGƒæ°ùdG  ∫Ó`̀N  É«dhO  ¿ÉLô¡ŸG
 äÉéàæª∏d  ºFGO  ¢Vô©e  áeÉbEG  ≈∏Y  πª©dGh
 ´É£≤d áªFGO á«≤jƒ°ùJ òaGƒf Òaƒàd á«ØjôdG

.¬JÉéàæeh ¿ƒàjõdG
 »æWƒdG  õcôŸG  ΩÉY  ôjóe  ∫Éb  ,¬à¡L  øe
 ¿EG  OGó`̀M  QGõ`̀f  QƒàcódG  á«YGQõdG  çƒëÑ∏d
 ºLÎj É«æWh É°SôY Èà©j »æWƒdG ¿ÉLô¡ŸG
 »YGQõdG ´É£≤dÉH ¢Vƒ¡ædÉH á«fOQC’G IOGQE’G
 ¿hO âdÉM »àdG ÉfhQƒc áëFÉL ±hôX ºZQ

.á«°VÉŸG áæ°ùdG ¿ÉLô¡ŸG ò«ØæJ
 ¿ÉLô¡ŸG ≈∏Y ÚªFÉ≤dG ™«ªL OGóM ôµ°Th

 Ú«∏ëŸG  AÉ`̀cô`̀°`̀û`̀dG  ø`̀e  ¬«a  Ú`̀cQÉ`̀°`̀û`̀ŸGh
 á«°SÉeƒ∏HódG äÉÄ«¡dGh äÉª¶æŸGh Ú«dhódGh
 á°Uôa  ¿ÉLô¡ŸG  ¿CG  ≈`̀dEG  Éàa’  ,±ƒ«°†dGh
 äÉéàæŸG  ≈∏Y  ´Ó`̀WÓ`̀d  ¿OQC’G  ±ƒ«°†d

.á«fOQ’G á«ØjôdG
 á`̀ jò`̀ ZC’G  áª¶æe  π`̀ã`̀‡  ∫É``̀b  ,√Qhó````̀H
 ±É°ùY π«Ñf (hÉØdG) IóëàŸG ºeCÓd áYGQõdGh
 ÚH  π°Uh  á∏°U  áHÉãÃ  ¿ÉLô¡ŸG  Gò`̀g  ¿EG
 §£ÿG ™«ªL ¿CG ±É°VGh .∂∏¡à°ùŸGh èàæŸG
 ΩAGƒàJ  ¿CG  Öéj  á«é«JGÎ°S’G  äÓNóàdGh
 ¬dƒ°Uh  ádƒ¡°Sh  AGò`̀¨`̀dG  áeÓ°S  ¿Éª°†d
 ¬Jôahh  ¬àeƒÁO  ≈∏Y  πª©dGh  ,∂∏¡à°ùª∏d
 äÉ°SÉ«°ùdG ÖfÉL ≈dEG ,»FGò¨dG øeC’G ≥«≤ëàd
 äÉéàæŸG ∫ƒNOh ¥Gƒ°SC’G §Ñ°†d áª¶fC’Gh
 ≈∏Y á«LQÉÿGh á«∏NGódG ¥Gƒ°SCÓd á«fOQC’G

.AGƒ°S óM

تتح مهر﮳حان الز�﮵تون مندو�﮳ا عن الملك ... وز�﮵ر الزراعة �﮵ڡ�

عمان 

 ΩÉ¶f á«ª°SôdG Iójôé∏d ÒNC’G Oó©dG ‘ Qó°U
 áfÉeCG  ¢ù∏éŸ  á«HÉîàf’G  ¿ƒ©£dGh  äÉHÉîàf’G
 √ô°ûf  ïjQÉJ  øe ¬H  πª©jh ,2021  áæ°ùd  ¿ÉªY

.Iójô÷G ‘
 øe  áfÉeC’G  ¢ù∏›  ¿ƒµàj  ,ΩÉ¶ædG  ÖLƒÃh
 πµ°ûH  º¡HÉîàfG  …ôéj  º¡æe  22  ,Gƒ°†Y  42
 øe  QGô≤H  º¡æ««©J  …ôéj  Gƒ°†Y  14h  ,ô°TÉÑe
 ¢ù«FôdG  Ö«°ùæJ  ≈∏Y  AÉæH  ,AGQRƒ```̀dG  ¢ù∏›
 áYÉæ°üdG  ±ô`̀Zh  á«ª°SôdG  ô`̀FGhó`̀dG  »∏ã‡  øe
 óYÉ≤e 6h ,IÈÿG …hP ¢UÉî°TC’Gh ,IQÉéàdGh
 ¿ƒfÉb øe 4 IOÉŸG ΩÉµMC’ É≤ah ÉgDƒ∏e ºàj AÉ°ùæ∏d

.áfÉeC’G
 ÖLƒÃ  ,ÜÉîàfÓd  á∏≤à°ùŸG  áÄ«¡dG  ôjóJh

 É≤ah É¡∏MGôe ™«ªéH á«HÉîàf’G á«∏ª©dG ,ΩÉ¶ædG
 ,ΩÉ¶ædG Gògh ¿ÉªY áfÉeCG ¿ƒfÉbh É¡fƒfÉb ΩÉµMC’
 ≈dEG  áaÉ°VEG  áÄ«¡dG  »°VƒØe  ¢ù∏›  ≈dƒàj  Éª«a
 á°UÉÿG áfRGƒŸG  OGóYEG  áÄ«¡dG  ¿ƒfÉb  ‘ OQh  Ée
 AGQRƒ`̀ dG  ¢ù∏éŸ  É¡©aQh  á«HÉîàf’G  á«∏ª©dÉH
 OGóYEG á«∏ª©d á«æeõdG ∫hGó÷G QGôbEGh ,ÉgQGôbE’
 ∫hGó`̀L  OGó``̀ YEGh  ,í°TÎdGh  ÚÑNÉædG  ∫hGó``L
 AÉæH  á«fóŸG  ∫Gƒ`̀MC’G  IôFGO  ∫ÓN  øe  ÚÑNÉædG
 á«fóŸG ∫GƒMC’G Oƒ«b ‘ ÖNÉædG áeÉbEG ¿Éµe ≈∏Y
 ∫hóL É¡æª°†àj ¿CG  Öéj »àdG  äÉfÉ«ÑdG  ójó–h

.ÚÑNÉædG
 ,ΩÉ¶ædG  Ö°ùëH  ,áÄ«¡dG  ¢ù∏›  ≈dƒàj  Éªc
 ÚÑNÉædG  ∫hGó`̀L  ≈∏Y  ¢VGÎY’G  á«dBG  ójó–
 ‘  π°üØdGh  ,∂`̀ dò`̀ d  á`̀ eRÓ`̀ dG  á«æeõdG  Ió```ŸGh
 OÉªàYGh  ,É¡H  á≤∏©àŸG  äÉ°VGÎY’Gh  äÉÑ∏£dG

 Ωó≤àdG  á«dBG  ójó–h  ,á«FÉ¡ædG  ÚÑNÉædG  ∫hGóL
 É¡«a π°üØdGh É¡«∏Y ¢VGÎY’Gh í°TÎdG äÉÑ∏£H
 ‘  ô¶ædGh  ,äÉHÉîàfÓd  í°TÎdG  øe  ÜÉë°ùf’Gh
 ÜÉîàf’G ¿É÷ øe É¡«dEG  ádÉëŸG í°TÎdG äÉÑ∏W

.É¡«a âÑdGh
 ájÉYódG  ¢ù°SCG  OÉªàYG  É°†jCG  áÄ«¡dG  ≈dƒàJh
 ´GÎb’G  á«∏ªY  äGAGô`̀LEG  ójó–h  ,á«HÉîàf’G
 ™«ªŒh RôØdGh ´GÎb’G ô°VÉfi øjhóJh RôØdGh
 ¥GQhCG  ójó–h  ,É¡fÓYEGh  èFÉàædG  êGôîà°SGh
 É¡FÉ¨dEG  hCG  É¡fÓ£H  ä’ÉMh  áë«ë°üdG  ´GÎb’G
 √òg  ójó“  hCG  ¬FÉ¡àfGh  ´GÎb’G  ájGóH  äÉ`̀bhCGh
 ÜÉîàf’G  èFÉàf  AÉ`̀¨`̀dEG  ä’É`̀ M  ó`̀jó`̀–h  Ió`̀ ŸG
 OÉªàYGh  Éª¡«∏c  hCG  RôØdG  hCG  ´GÎ`̀ b’G  IOÉ``YEGh
 ‘ Égô°ûfh É¡fÓYEGh äÉHÉîàfÓd á«FÉ¡ædG èFÉàædG

 .á«ª°SôdG Iójô÷G

عّمان 

 ô°ûH Qƒ`̀ à`̀ có`̀ dG  AGQRƒ`````̀dG  ¢`̀ù`̀«`̀FQ Qó``̀°``̀UCG
 áæ°ùd ( 35) ºbQ ´ÉaódG ôeCG ¢ù«ªÿG áfhÉ°üÿG
 ´ÉaódG  ¿ƒfÉb  ΩÉµMCG  ≈°†à≤Ã  QOÉ°üdG  2021
 ´ÉaO ôeCG:¬°üf kÉ«dÉJh .1992  áæ°ùd (13) ºbQ
 ΩÉµMCG  ≈°†à≤Ã  QOÉ°U2021  áæ°ùd  (35)  ºbQ
 kÉbÓ£fG1992  áæ°ùd  (13)  ºbQ  ´ÉaódG  ¿ƒfÉb
 ÒHGóàdGh äGAGôLE’G á©LGôÃ áeƒµ◊G QhO øe
 ≥≤ëj  ÉÃ  ´ÉaódG  ¿ƒfÉ≤H  πª©dG  AÉæKCG  IòîàŸG
 ¢ShÒa AÉHh QÉ°ûàfG øe ó◊Gh áeÉ©dG áë∏°üŸG
 :‹ÉàdG ´ÉaódG ôeCG QGó°UEG QôbCG ,áµ∏ªŸG ‘ ÉfhQƒc
 πeÉ©dG  hCG  ΩÉ©dG  ´É£≤dG  ∞XƒŸ  íª°ùj  ’  :’hCG
 ’EG  πª©dÉH  ¥Éëàd’G  ¢UÉÿG  ´É£≤dG  äBÉ°ûæe  ‘
 º°ù–h  ,19  -ó«aƒc  Ωƒ©£e  »àYôL  ≈≤∏J  GPEG
 É¡«a  πª©dG  hCG  ΩGhódÉH  ¬d  íª°ùj  ’  »àdG  ΩÉ`̀jC’G
 PÉØæà°SG  ∫ÉM  ‘h  ,ájƒæ°ùdG  ¬JGRÉLG  ó«°UQ  øe
 ¿hóH  IRÉLEG  ‘  Èà©j  ájƒæ°ùdG  ¬JGRÉLG  ó«°UQ
 …CG IÎØdG ∂∏J ∫ÓN ≥ëà°ùj ’h äGhÓYh ÖJGQ

.ICÉaÉµe hCG IhÓY hCG ÖJGQ
 áæeÉãdG RhÉŒ ¢üî°T …C’ íª°ùj ’ 1-:É«fÉK
 hCG  äGQGRƒ`̀ dG  øe  …CG  á©LGôe  √ôªY  øe  Iô°ûY
 hCG  á«ª°SôdG  äÉ°ù°SDƒŸG  hCG  á«eƒµ◊G  ôFGhódG
 äBÉ°ûæe  øe  …C’  ∫ƒNódG  hCG  áeÉ©dG  äÉ°ù°SDƒŸG
 Ωƒ©£e  »àYôL  ≈≤∏J  GPEG  ’EG  ¢UÉÿG  ´É£≤dG

.19 -ó«aƒc
 Gòg øe (1)  Iô≤ØdG  ΩÉµMCG  øe ≈æãà°ùj  - 2
 õcGôŸGh  äÉ«Ø°ûà°ùŸG  á©LGôÃ  Ωƒ≤j  ø ne  óæÑdG

.áFQÉ£dG ä’É◊G ‘ á«ë°üdG
 íª°ùj  …ò`̀dG  ∞XƒŸG  ≈∏Y  ™bƒJ  1-:ÉãdÉK

 äÉ°ù°SDƒe  ≈`̀dEG  ¢üî°T  hCG  ∞Xƒe  …CG  ∫ƒNóH
 (’hCG)  øjóæÑdG  ΩÉ`̀µ`̀MC’  ÉaÓN  ΩÉ`̀©`̀dG  ´É£≤dG
 äÉHƒ≤©dG  ió`̀MG  Gòg  ´ÉaódG  ô`̀eCG  øe  (É«fÉK)h
 áeóÿG  ΩÉ¶f  ‘  É¡«∏Y  ¢Uƒ°üæŸG  á«ÑjOCÉàdG

.á«fóŸG
 »àdG  ¢`̀UÉ`̀ÿG  ´É£≤dG  ICÉ°ûæe  ≥∏¨J  2-
 Gòg  ´ÉaódG  ôeCG  øe  (’hCG)  óæÑdG  ΩÉµMCG  ∞dÉîJ
 ≈`̀dhC’G  Iôª∏d  áØdÉîŸG  âfÉc  GPEG  ´ƒÑ°SCG  Ió`̀Ÿ
 ºàjh  áØdÉîŸG  QGôµJ  ∫É`̀M  ‘  ÚYƒÑ°SCG  Ió`̀Ÿh
 ∫ÉM  ‘  É¡bÓZG  q”  »àdG  ICÉ°ûæŸG  íàa  IOÉ``̀YEG

.áØdÉîŸG Öjƒ°üJ
 »àdG ¢UÉÿG ´É£≤dG ICÉ°ûæe áHƒ≤Y ¿ƒµJ 3-
 Gòg  ´ÉaódG  ôeCG  øe  (É«fÉK)  óæÑdG  ΩÉµMCG  ∞dÉîJ
 ä’ƒŸG  øe  πc  ÖbÉ©J  -CG-:  ‹ÉàdG  ƒëædG  ≈∏Y
 ‘ô°üŸG  ´É£≤dG  äBÉ°ûæeh  ¥ƒ°ùàdG  õ`̀cGô`̀eh
 ºYÉ£ŸGh  É¡°VQÉ©eh  ä’É`̀°`̀ü`̀J’G  äÉ`̀cô`̀°`̀Th
 äÉcô°T  ÖJÉµeh  ¥OÉæØdGh  »gÉ≤ŸGh  õHÉîŸGh
 á«∏«∏dG …OGƒædGh √É«ŸG äÉcô°Th AÉHô¡µdG ™jRƒJ
 á«cÎdG äÉeÉª◊Gh ƒµ°ùjódG ä’É°Uh äGQÉÑdGh
 ábÉ«∏dG  õcGôeh  á«°VÉjôdG  ájófC’Gh  á«bô°ûdGh
 (1000)  ÉgQGó≤e  áeGô¨H  íHÉ°ùŸGh  á«fóÑdG
 QÉ`̀æ`̀jO  (3000)h  ≈```̀ dhC’G  áØdÉîª∏d  QÉ`̀ æ`̀ jO
 áØdÉîª∏d  QÉæjO  (5000)h  á«fÉãdG  áØdÉîª∏d
 QGôµJ  ∫É`̀M  ‘  ´ƒÑ°SCG  Ió`̀Ÿ  ¥Ó`̀ZE’É`̀Hh  áãdÉãdG

.∂dP ó©H áØdÉîŸG
 IOQGƒ`̀dG  ÒZ  iô`̀NC’G  äBÉ°ûæŸG  ÖbÉ©J  -Ü
 ÉgQGó≤e  áeGô¨H  Iô≤ØdG  √ò`̀g  øe  (CG)  óæÑdG  ‘
 QÉæjO  (200)h  ≈dhC’G  áØdÉîª∏d  QÉæjO  (100)
 áãdÉãdG áØdÉîª∏d QÉæjO (300)h á«fÉãdG áØdÉîª∏d
 ó©H áØdÉîŸG QGôµJ ∫ÉM ‘ ´ƒÑ°SCG IóŸ ¥ÓZE’ÉHh

.∂dP
 Gò`g ´É`aódG ô``eCG ΩÉ`µMCG …ô`°ùJ ’ 1-:É©HGQ
 19  -ó«aƒc  Ωƒ`©£e  »`àYôL  »≤∏àH  á≤∏©àŸG
 ÚàYô÷G ÚJÉg Gƒ≤∏àj ⁄ øjòdG ¢UÉî°TC’G ≈∏Y
 øe  hCG  áë°üdG  ô`̀jRh  øe  QGô≤H  á«ÑW  ÜÉÑ°SC’

.¬°VƒØj
 Iô≤ØdG  ‘  º¡«dEG  QÉ°ûŸG  ¢UÉî°TC’G  Ωõà∏j  2-
 (PCR)  ¢üëa  QÉ°†MEÉH  óæÑdG  Gò`̀g  øe  (1)
 áYÉ°S (72) IóŸ ∫ƒ©ØŸG …QÉ°S áé«àædG  »Ñ∏°S
 ´É£≤dG  äÉ°ù°SDƒe  øe  …CG  ∫ƒ`̀NO  óæY  √RGô``HGh
 ‘ É¡«dEG  QÉ°ûŸG  ¢UÉÿG ´É£≤dG  äBÉ°ûæe  hCG  ΩÉ©dG

.Gòg ´ÉaódG ôeCG
 Ωƒ©£e  »àYôL  »≤∏J  äÉÑKG  ºàj  :É°ùeÉN
 Ωƒ©£e  IOÉ¡°T  RGô``̀HEG  ∫Ó`̀N  ø`̀e  19  -ó«aƒc
 øY IQOÉ°üdG á«°üî°ûdG ábÉ£ÑdG hCG 19 -ó«aƒc
 ájƒ¡dG  hCG  äGRGƒ`÷Gh  á«fóŸG  ∫Gƒ`̀MC’G  Iô`̀FGO
 áëØ°üdG øe É¡«∏Y ∫ƒ°ü◊G øµÁ »àdG á«ë°üdG

.óæ°S ≥«Ñ£àd á«°ù«FôdG
 (É©HÉ°S)h (’hCG) ¿GóæÑdG ≈¨∏j 1- :É`°SOÉ°S

. 2021 áæ°ùd (32) ºbQ ´ÉaódG ôeCG øe
 ôeCG  øe  (ÉãdÉK)h  (’hCG)  ¿GóæÑdG  ≈¨∏j  2-

. 2021 áæ°ùd (34) ºbQ ´ÉaódG
 (46) ºbQ ÆÓÑdG øe (ÉãdÉK) óæÑdG ≈¨∏j 3-
 ÆÓÑdG  øe  (É©HGQ)  óæÑ∏d  ∫ó©ŸG  2021  áæ°ùd

. 2021 áæ°ùd (44) ºbQ
 kGQÉÑàYG Gòg ´ÉaódG ôeCG ΩÉµMCG …ô°ùJ :É©HÉ°S

. 2022 /1/1 Ωƒj ìÉÑ°U øe
 ΩÉµMCG  øe  …CG  πjó©J  AGQRƒdG  ¢ù«Fôd  :ÉæeÉK
 ÖLƒÃ »FÉHƒdG ™°VƒdG Aƒ°V ‘ Gòg ´ÉaódG ôeCG

.ájÉ¨dG √ò¡d ÉgQó°üj äÉZÓH

عمان 

 á`̀«`̀fOQC’G  áë∏°ùŸG  äGƒ`̀≤`̀dG  â∏ØàMG
 QÉ¡°TEÉH  ,¢ù«ªÿG  »Hô©dG  ¢û«÷G  -
 áë∏°ùŸG  äGƒ≤∏d  á«îjQÉàdG  áYƒ°SƒŸG
 ‘  ,zäÉ«ë°†àdGh  ádƒ£ÑdG  øe  ïjQÉJ{
 á«fOQC’G áë∏°ùŸG äGƒ≤dG  äGô“Dƒe áYÉb
 ôjRh  Qƒ°†ëH  ,¿Éª©H  ó«¡°ûdG  ìô°üH
 ∫ƒÑ°ûdG  π°ü«a  ΩÓ`̀Y’G  ¿hDƒ°ûd  ádhódG
 ájô°ûÑdG  iƒ`̀≤`̀ dGh  IQGOEÓ```̀ d  óYÉ°ùŸGh

 .»ehódG »∏Y øcôdG ó«ª©dG
 ΩÓ`̀YE’G  ¿hDƒ°ûd  ádhódG  ô`̀jRh  ∫É`̀bh  
 »µ∏ŸG  ΩÓ°ùdÉH  ÇóoH  …òdG  ∫ÉØàM’G ∫ÓN
 ,º«µ◊G  ôcòdG  øe  Iô£Y  äÉ`̀jBG  IhÓ`̀Jh
 äGƒ≤∏d  á«îjQÉàdG  áYƒ°SƒŸG  QÉ¡°TEG  ¿EG{
 »Hô©dG  ¢û«÷G  –  á`̀ «`̀ fOQC’G  áë∏°ùŸG
 …Ìj  kÉYóÑeh  kÓ«°UCG  kÉ«îjQÉJ  kÓªY  πãÁ
 …Ìj  Éªc  ,á«æWƒdG  Iô`̀cGò`̀dGh  áÑàµŸG
 ôaƒjh ,»ª∏©dG  åëÑdGh  »æWƒdG  ¢TÉ≤ædG
 á«aÉ≤ãdG ∫ÉªYC’G øe ójó©∏d áÑ∏°U á«°VQCG
 óæà°ùJ ¿CG  øµÁ »àdG  á«eÓYE’Gh á«æØdGh

.zÉ¡«∏Y »æÑJh É¡d
 ΩÓ```̀YE’G  ¿G  ,∫ƒ`̀Ñ`̀ °`̀û`̀ dG  ±É``̀ °``̀ VCGh  
 Ú∏eÉ©∏d iòàëj kÉLPƒ‰ Èà©j …ôµ°ù©dG
 Oó©H õ«ªàjh ,»eƒµ◊G ∫É°üJ’G ∫É› ‘

 ¢Uô◊G É¡æª°V øeh ,Iƒ≤dG  ô°UÉæY øe
 á«æ≤àdG  äGóéà°ùŸG  áÑcGƒe  ≈∏Y  ºFGódG
 πeÉ©àdG ¿É≤JE’ QOGƒµdG ÖjQóJh ,É¡«æÑJh
 »Ø«XƒdG QÉ°ùŸGh »æ¡ŸG §«£îàdGh ,É¡©e
 ≥aóJh ,á«°ù°SDƒÃ IÈÿG π≤fh í°VGƒdG

.ÉgÒaƒJ á«©Lôe ìƒ°Vhh äÉeƒ∏©ŸG
 âæª°†J  áYƒ°SƒŸG  ¿CG  ≈`̀dG  QÉ`̀°`̀TCGh
 äÉ«ë°†Jh  ä’ƒ`̀£`̀Ñ`̀c  ,á`̀ª`̀¡`̀e  QhÉ``̀fi
 Ú£°ù∏a  ‘  …ƒØ£°üŸG  »Hô©dG  ¢û«÷G
 õ«ªŸG  ÊÉ°ùfE’G  QhódGh  ,¢Só≤dG  ‘  Éª«°S
 ΩÓ°ùdG  ßØM  ΩÉ¡e  ‘  »Hô©dG  ¢û«é∏d
 ∫hódG  øe OóY ‘ á«fGó«ŸG äÉ«Ø°ûà°ùŸGh
 QhódG  ≈dEG  áaÉ°VEG  ,á≤jó°üdGh  á≤«≤°ûdG
 ™∏£°†J  …ò`̀dG  óFGôdG  »æWƒdG  …ƒªæàdG
 ¢û«÷G  –  á«fOQC’G  áë∏°ùŸG  äGƒ≤dG  ¬H
 ¬«LƒàdG  ôjóe  ÚH  ¬à¡L  øe   .»Hô©dG
 »∏Y ∫Ó``̀ W ø``̀cô``̀dG ó`̀«`̀ª`̀©`̀dG …ƒ`̀ æ`̀©`̀ŸG
 äGƒ≤∏d  á«îjQÉàdG  áYƒ°SƒŸG  ¿CG  ÚÑ¨dG
 É¡æ«eÉ°†e  ‘  πª–  á`̀«`̀fOQC’G  áë∏°ùŸG
 äGƒ≤∏d  ±ô°ûŸG ïjQÉàdG  É¡JÉëØ°U ≈∏Yh
 ájƒÄe  ÈY  »æWƒdG  ïjQÉàdGh  áë∏°ùŸG
 ádƒ£ÑdGh ±ô°ûdG ∑QÉ©eh ≈dhC’G ádhódG
 π°SÉÑdG  ¢û«÷G  Gò`̀ g  É¡H  ∑QÉ`̀°`̀T  »`̀à`̀dG
 Éªc  ,Ú£°ù∏ah  ¢Só≤dG  ø`̀Y  ´É`̀aó`̀dG  ‘
 Gƒeób øjòdG  ¬FGó¡°T  AÉª°SCG  ≈∏Y äƒàMG

 √QhOh  ,øWƒ∏d  kAGóa  IôgÉ£dG  º¡MGhQCG
 Úà¨∏dÉH  …ƒªæàdGh  »ŸÉ©dGh  »ª«∏bE’G
 ≈∏Y É¡©jRƒJ ”h ,ájõ«∏‚’Gh á«Hô©dG
 á°UÉÿGh  á«ª°SôdG  äÉ°ù°SDƒŸG  øe  OóY
 ÚãMÉÑ∏d kÉ©Lôe ¿ƒµàd á«ŸÉ©dG äÉÑàµŸGh

.áeOÉ≤dG ∫É«LC’Gh Ú°SQGódGh
 kGÒ°üb  kÉª∏«a  Qƒ`̀°`̀†`̀◊G  ó`̀gÉ`̀°`̀Th  

 á«≤«°Sƒe  äÉ`̀ahõ`̀©`̀eh  áYƒ°SƒŸG  ø`̀Y
 áë∏°ùŸG  äGƒ≤dG  äÉ≤«°Sƒe  GÎ°ùcQh’
 áaô°ûŸG  áæé∏dG  ËôµJ  ”h  ,á`̀ «`̀ fOQC’G
 »àdG äÉ°ù°SDƒŸG øe OóYh áYƒ°SƒŸG ≈∏Y
 äGƒ≤dG á£°ûfCGh äÉ«dÉ©a á«£¨J ‘ º¡°ùJ
 ∫ÉØàM’G  ô°†Mh    .á`̀ «`̀ fOQC’G  áë∏°ùŸG
 ¿ƒjõØ∏àdGh  á`̀YGPE’G  á°ù°SDƒe  ΩÉY  ôjóe

 (GÎH) á«fOQC’G AÉÑfC’G ádÉch ΩÉY ôjóeh
 ôjóeh á«æWƒdG áÑàµŸG IôFGO ΩÉY ôjóeh
 »ª°TÉ¡dG ÊOQC’G »µ∏ŸG ≥«KƒàdG õcôe ΩÉY
 ,πÑ≤à°ùŸG äGQGƒ◊ ¿ÉªY áYÉªL ¢ù«FQh
 á«fOQC’G áë∏°ùŸG äGƒ≤dG •ÉÑ°V øe OóYh
 »∏ã‡  ø`̀e  Oó``̀Yh  ,»`̀Hô`̀©`̀dG  ¢û«÷G  -

.á°UÉÿGh á«ª°SôdG á«eÓYE’G ä’ÉcƒdG

ل  �﮳إشهار الموسوعة التار�﮲﮵حٮ﮵ة الڡ�وات المسلحة األرد�﮲ٮ﮵ة �﮴حتڡ�

ر�ٔٮ﮵س الوزراء �﮵صدر أمر الدڡ�اع رڡ�م (35)

المعا�﮵طة: مستعدون لمشاركة األردن ���� اعمال 
الدورة الـ«66 لل﮳حنة وضع المرأة»

عمان 

 ájQGRƒdG áæé∏dG ¢ù«FQ á«fÉŸÈdGh á«°SÉ«°ùdG ¿hDƒ°ûdG ôjRh ó≤Y
 OGó©à°S’ kÉ«≤«°ùæJ kÉYÉªàLG á£jÉ©ŸG ≈°Sƒe ¢Sóæ¡ŸG ICGôŸG Úµªàd

.ICGôŸG ™°Vh áæé∏d 66`dG IQhódG ∫ÉªYCG ‘ ácQÉ°ûª∏d ¿OQC’G
 á«YÉªàL’G á«ªæàdG ôjRh √ô°†M …òdG ´ÉªàL’G ∫ÓN ∂dP AÉL
 áÄ«ÑdG  IQGRh  ΩÉY  ÚeCGh  á«à«à°SG  ∞jÉf  πª©dG  ôjRhh  í∏ØŸG  øÁCG
 á«°SÉ«°ùdG  ¿hDƒ°ûdG  IQGRh  ΩÉY  ÚeCGh  áæ°TÉ°ûÿG  óªfi  QƒàcódG
 »Ä«ÑdG  øeC’G  áÑ©°T  ¢ù«FQh  ,IódGƒÿG  »∏Y  QƒàcódG  á«fÉŸÈdGh
 IóëàŸG  ºeC’G  áÄ«g  øY  πã‡h  áfhGô£dG  ”ÉM  ó«≤©dG  »MÉ«°ùdGh
 ICGôŸG  ¿hDƒ°ûd  á«æWƒdG  áæé∏dG  øY  á∏ã‡h  ,á°TQƒb  ¿ÉØjEG  ICGôª∏d
 ájQGRƒdG  áæé∏dG  IÒJôµ°S  Qƒ°†ëHh  IõfÉæY  ¿Éé°TCG  á`̀«`̀fOQC’G

.á°ûjGƒ©dG É«g ICGôŸG Úµªàd
 ‘  ¬æY  åjó◊Gh  ¬à°ûbÉæe  ”  Éª«a  åMÉÑà∏d  ´ÉªàL’G  ±ó¡jh
 »æWh  ÜÉ£îH  êhô`̀ÿGh  ICGô`̀ŸG  ™°Vh  áæé∏d  á≤HÉ°ùdG  äGQhó`̀ dG
 ,πÑ≤ŸG  ΩÉ©dG  øe  ∫hC’G  ™HôdG  ‘  66`dG  IQhó`̀dG  ‘  ¿OQC’G  π«ãªàd
 ÚH IGhÉ°ùŸG  ≥«≤– ‘ »°ù«FôdG  ´ƒ°VƒŸG IQhódG  ¢ûbÉæà°S å«M
 á«NÉæŸG äGÒ¨àdG πX ‘ äÉ«àØdGh AÉ°ùædG ™«ªL Úµ“h Ú°ùæ÷G
 É¡°VôØJ »àdG äÉjóëàdG ô£N øe ó◊G èeGôHh äÉ°SÉ«°Sh á«Ä«ÑdGh
 ∫ƒM  …ƒfÉãdG  ´ƒ°VƒŸG  á°ûbÉæe  ºà«°S  ¬`̀fCG  Éªc  ,äGÒ¨àŸG  √òg

.πª©dG ⁄ÉY äGÒ¨J πX ‘ ICGôª∏d …OÉ°üàb’G ÚµªàdG
 á«NÉæŸG äGÒ«¨àdÉH kGôKCÉJ ÌcC’G øg AÉ°ùædG ¿CG ,á£jÉ©ŸG ócCGh
 Gòg  ‘  áØ∏àîŸG  äÉLÉ«àM’Gh  IGhÉ°ùŸG  Ωó`̀Y  ¬`̀LhG  º¡a  Öéjh
 §£ÿG ô°üM ∫ÓN øe á«dƒª°T ÌcCG ∫ƒ∏M OÉéjEG πLCG øe ÖfÉ÷G
 É¡JÉYGôeh »NÉæŸG Ò¨àdÉH ábÓ©dG äGP á«æWƒdG äÉ«é«JGÎ°S’Gh
 äGRÉ‚E’G  ∫ƒM  Oƒ¡÷G  õ«côJ  IQhô°V  kÉæ«Ñe  ,»YÉªàL’G  ´ƒæ∏d
 πØµJ  »àdG  AÉ°ùæ∏d  áeó≤ŸG  ájÉYôdG  äÉeóîH  ábÓ©dG  äGP  á«æWƒdG

.º¡JÉ«M ≈∏Y ®ÉØ◊G
 ÉjÉ°†≤dG ‘ ¿OQC’G ‘ kGÒÑc kÉeÉªàgG ∑Éæg ¿CG ≈dEG á£jÉ©ŸG QÉ°TCGh
 áæ÷ ∑Éæg ¿Éc å«M ,IÉ«◊G »MÉæe áaÉc ‘ ICGôŸG ¿hDƒ°ûH á≤∏©àŸG
 âeób á«°SÉ«°ùdG áeƒ¶æŸG åjóëàd á«µ∏ŸG áæé∏dG øY ká≤ãÑæe ICGôª∏d
 ÚfGƒ≤dGh  äÉ©jô°ûàdG  πjó©J  ‘  âªgÉ°Sh  äÉ«°UƒàdG  øe  ÒãµdG
 ≈∏Y  ócDƒJ  »àdG  áMÎ≤ŸG  äÓjó©àdG  øe  ójó©dG  ∑Éæg  ¬fCG  kÉàa’  ,
 ‘  ICGôŸG  ácQÉ°ûe  õjõ©àH  º¡°ùJh  Ú°ùæ÷G  ÚH  IGhÉ°ùŸG  IQhô°V

.á«µ∏ŸG iDhô∏d É k≤ah á«Hõ◊Gh á«°SÉ«°ùdG IÉ«◊G
 ó«©°üdG ≈∏Y »NÉæŸG Ò¨àdG QÉKBG øe ∞«ØîàdG IQhô°V ≈dEG √ƒfh
 äÉÑjQóàdG  ≈∏Y  ∫ƒ°ü◊G  ‘  IGhÉ°ùŸG  ¿Éª°Vh  ‹hó`̀ dGh  »∏ëŸG
 ácQÉ°ûŸG  Ö°ùf  ¿CG  PEG  ,É«LƒdƒæµàdGh  ábÉ£dG  ∫É›  ‘  QÉµàH’Gh
 ≈dEG  É¡dƒ°Uh  Úµ“  ≈∏Y  πª©dG  Éæ«∏Yh  á«fóàe  ICGôª∏d  ájOÉ°üàb’G
 h ájOÉ°üàb’G ácQÉ°ûŸG øe É¡æ«µ“ ÈY ¢UôØdG h OQGƒŸG h ádGó©dG

.äGQGô≤dG PÉîJG ‘  ÉgQhO õjõ©J
 AÉ°ùædG Úµ“h Ú°ùæ÷G ÚH IGhÉ°ùŸG ¿EG ,í∏ØŸG ∫Éb ,¬à«MÉf øe
 ¿ƒµj ¿CG Öéj ¬H á£ÑJôŸG èeGÈdGh »NÉæŸG Ò¨àdG áeƒ¶æe øª°V
 ¢ù°SCG øª°V ¢UÉ°üàN’G ÜÉë°UCG øe ÊóŸG ™ªàéª∏d π«ãªàdÉH ádGóY

.áë°VGh ÒjÉ©eh
 ™«°VGƒŸG  ‘  kGÒãc  Qƒ£J  ¿OQC’G  ¿CG  ≈dEG  ¬«à«à°SG  √ƒf  √Qhó`̀H
 á∏Môe øe Éæ∏≤àfG ÉæfCG å«M πª©dG ¥ƒ°S ‘ É¡LÉeOGh ICGôŸÉH á≤∏©àŸG
 »àdG  πeGƒ©dG  øe  ójó©dG  Ö∏£àj  …òdG  êÉeOE’G  á∏Môe  ≈dEG  ÚµªàdG
 kGõ«M òNCÉj πª©dG ¥ƒ°S ‘ ICGôŸG ™°Vh ¿CG øe ócCÉà∏d É¡«∏Y πª©dG Öéj
 πª©dG IQGRh ∫ÓN øe áeƒµë∏d GQhO ∑Éæg ¿CG  ≈dEG   kGÒ°ûe ,kGÒÑc
 øe ójó©dG ∫ÓN øe πª©dG ¥ƒ°S ‘ ICGôŸG ácQÉ°ûe áÑ°ùf IOÉjR ≈∏Y
 ¢ù∏› ‘ kÉ«dÉM OƒLƒŸG πª©dG ¿ƒfÉb ≈∏Y É¡∏jó©J ” »àdG ™«°VGƒŸG
 Ú°ùæé∏d  äÉfÉ°†◊G  OóY  IOÉjRh  ¿ôŸG  πª©dG  ¿ƒfÉb  ;É¡æe  áeC’G
 IGôŸG Qƒ°†M ójõJ »àdG ™«°VGƒŸG øe ÉgÒZh QƒLC’G ‘ IGhÉ°ùŸGh

.äÉYÉ£≤dG áaÉc ≈∏Y ¢ùµ©æj ÉÃ πª©dG ¥ƒ°S ‘
 áæé∏dG  AÉ°†YCG  øe áfƒµe á«æa  áæ÷ π«µ°ûJ  ´ÉªàL’G øª°†Jh
 ºeC’Gh ,á«æ©ŸG äGQGRƒ∏d ÚeÉ©dG AÉæeC’Gh ICGôŸG Úµªàd ájQGRƒdG

.á«fOQ’G ICGôŸG ¿hDƒ°ûd á«æWƒdG áæé∏dGh ICGôª∏d IóëàŸG

 إطالق حملة 16 �﮵وما السنو�﮵ة لمناهضة 

العنف المٮ﮳ين عىل النوع اال﮳حتماع��
عمان 

 Éeƒj  16  á∏ªM  ,¢ù«ªÿG  ,á«YÉªàL’G  á«ªæàdG  IQGRh  â≤∏WCG
 á«©ª÷G ™e ¿hÉ©àdÉH ,»YÉªàL’G ´ƒædG ≈∏Y »æÑŸG ∞æ©dG á°†gÉæŸ
 á≤jó°U á«°SÉ«°S áaÉ≤K ƒëf{ QÉ©°T â– ,Iô°SC’G Úµªàd á«æWƒdG

.ÊÉ°ùfE’G πª©dGh ΩÓ°ù∏d ICGôŸG ¥hóæ°U øe πjƒªàHh ,zICGôª∏d
 …òdG …OÉjôdG QhódG ,í∏ØŸG øÁCG á«YÉªàL’G á«ªæàdG ôjRh øªKh
 ‘ AÉ°ùædG  ÉgOƒ≤J »àdG  Éª«°S’h ,ÊóŸG  ™ªàéŸG äÉ°ù°SDƒe ¬H  Ωƒ≤J
 ä’ÉéŸG  ‘  ø¡æ«µ“h  á°ûª¡ŸG  ≥WÉæŸGh  äÉ¶aÉëŸÉH  ICGô`̀ŸG  ºYO

.áaÉc
 ájƒæ°ùdG  á«dhódG  á∏ª◊G ™e øeGõàdÉH  ΩÉ©dG  Gòg á∏ª◊G »JCÉJh

.2021 ΩÉ©d »YÉªàL’G ´ƒædG ≈∏Y »æÑŸG ∞æ©dG á°†gÉæŸ
 Úµªàd  á«æWƒdG  á«©ª÷  ájò«ØæàdG  IôjóŸG  äó`̀cCG  ,É¡à¡L  øe
 …CÉH π°üØæj ’ ICGôª∏d »°SÉ«°ùdG ÚµªàdG ¿CG  ,∑ƒ«◊G ¬«fGQ Iô°S’G
 Gô¶f ,»YÉªàL’Gh …OÉ°üàb’G ÚµªàdG ¬LhCG øY ∫GƒMC’G øe ∫ÉM
 ,áeÉ©dG  IÉ«◊G  ‘  á«fOQC’G  ICGô`̀ŸG  ™bGƒH  ¢Vƒ¡ædG  ‘  É¡à«∏eÉµàd
 áeƒ¶æe  ÉgQÉÑàYÉH  ,»©ªàéŸGh  ÊóŸG  πª©dG  ‘  É¡LÉeOEG  π«¡°ùJh
 .ájOÉ«≤dG  õcGôŸG  ≈`̀dEG  É¡dƒ°Uh  ¢Uôa  Ú°ù–  É¡fCÉ°T  øe  á∏eÉ°T
 ,ΩÉY πc øe ÊÉãdG øjô°ûJ øe øjô°û©dGh ¢ùeÉÿG ‘ ⁄É©dG πØàëjh

.ICGôŸG ó°V ∞æ©dG á°†gÉæŸ »ŸÉ©dG Ωƒ«dÉH

الشٮ﮳ول: امر الدڡ�اع 35 �﮵عزز ال﮳حهود المٮ﮳ذولة لموا﮳حهة 
الو�﮳اء وحما�﮵ة المواطنٮ﮵ن واستمرار الحٮ﮵اة العامة

عمان 

 º°SÉH  ≈ª°SôdG  ≥WÉædG  ΩÓ`̀YE’G  ¿hDƒ°ûd  ádhódG  ôjRh  ∫Éb  
 ≈∏Y  kGô£N  πµ°ûj  ∫GR  Ée  AÉHƒdG  ¿EG  ,∫ƒÑ°ûdG  π°ü«a  áeƒµ◊G
 øe Ö∏£àj Ée ,É«ŸÉYh É«∏fi ™ªàéŸGh ÚæWGƒŸG áeÓ°Sh áë°U
 Gójõe  ¢UÉÿGh  ΩÉ©dG  ÚYÉ£≤dG  ‘  äÉ°ù°SDƒeh  GOGôaCG  ™«ª÷G

.áeRÓdG á«FÉbƒdG äGAGôL’ÉH ΩGõàd’G øe
 ,(GÎH)  á«fOQC’G  AÉÑfC’G  ádÉcƒd  íjô°üJ  ‘  ∫ƒÑ°ûdG  ócGh
 áeƒµ◊G ¢UôM QÉWEG  ‘ »JCÉj  ,35  ºbQ ´ÉaódG  ôeG Qhó°U ¿CG
 IÉ«◊G  ∫Éµ°TG  ™«ªL  á∏°UGƒeh  ,äÉYÉ£≤dG  íàa  QGôªà°SG  ≈∏Y
 ‘  »gÉLƒdG  º«∏©àdG  É¡«a  ÉÃ  ,áµ∏ªŸG  ‘  áeÉ©dG  äÉWÉ°ûædGh
.ÚæWGƒŸG áeÓ°Sh áë°U ≈∏Y ®ÉØ◊Gh ,äÉ©eÉ÷Gh ¢SQGóŸG

 π«Ñ°ùdG  ¬`̀fCG  ™WÉb  πµ°ûH  âÑKG  Ωƒ©£ŸG  »≤∏J  ¿CG  ,Ú`̀Hh
 ™e  …RGƒàdÉH  ,AÉ`̀Hƒ`̀dG  á¡LGƒŸ  ⁄É`̀©`̀dGh  ¿OQ’G  ‘  ó«MƒdG
 áeÉªµdG ¢ùÑdh …ó°ù÷G óYÉÑàdÉc á«FÉbƒdG äGAGôL’ÉH ΩGõàd’G

.á©ÑàŸG á«ë°üdG ä’ƒcƒJhÈdGh
 ,πÑ≤ŸG ΩÉ©dG ájGóH ´ÉaódG ôeCG ò«ØæàH AóÑdG ¿CG ,∫ƒÑ°ûdG ócGh
 ≈dG  áHÉéà°SÓd  äÉ°ù°SDƒŸGh  OGôaCÓd  ¢Uôa  AÉ£YEG  ≈dEG  ±ó¡j

 .IƒLôŸG ájÉ¨dG ≥≤ëj ÉÃh ,¬fƒª°†e

وز �﮳﮳حا�ٔزة     العنا�﮵ة �﮳صحة األسرة �﮵ڡ�
المؤسسات الصد�﮵ڡ�ة ���� المنطڡ�ة العر�﮳ٮ﮵ة

   عمان 

 ∂∏ŸG  á°ù°SDƒŸ  ™HÉàdG  Iô°SC’G  áë°üH  ájÉæ©dG  ó¡©e  RÉa
 á≤£æŸG  ‘  Iô°SCÓd  á≤jó°üdG  äÉ°ù°SDƒŸG  IõFÉéH  ,Ú°ù◊G

.‹É◊G ΩÉ©∏d á«Hô©dG
 á«Hô©dG  ∫hódG  á©eÉ÷  áeÉ©dG  áfÉeC’G  É¡àæ∏YCG  IõFÉ÷Gh
 ,(ádƒØ£dGh Iô°SC’Gh ICGôŸG IQGOEG - á«YÉªàL’G ¿hDƒ°ûdG ´É£b)

.äGQÉeC’G á°SÉFôH ádƒØ£dG áæé∏d 25 IQhódG ‘
 äGOÉ¡°T Qó°üà°S É¡fEG ,¢ù«ªÿG ¿É«H ‘ áeÉ©dG áfÉeC’G âdÉbh
 ÉgOƒ¡÷  Gôjó≤J  IõFÉ÷G  ≈∏Y  äRÉM  »àdG  äÉ°ù°SDƒª∏d  ËôµJ
 øe  .ÉÑjôb  É¡jód  Ióªà©ŸG  äÉHhóæŸG  ÈY  É¡∏°SÎ°Sh  ,á«æWƒdG
 º«gGôHG QƒàcódG ,Iô°SC’G áë°üH ájÉæ©dG ó¡©e ôjóe ÚH ,¬à¡L
 á«æWƒdG  äÉ°ù°SDƒª∏d  ôîa  ,IõFÉ÷G  √ò¡H  ó¡©ŸG  Rƒa  ¿CG  ,π≤Y
 ‘  øWƒdG  øY  ábô°ûe  IQƒ°U  ¢ùµ©d  ¿ÉØJh  óéH  πª©J  »àdG

.êQÉÿG
 á«fÉ°ùfE’G Oƒ¡é∏d IôªK ’EG  ƒg Ée ó¡©ŸG Rƒa ¿CG  ≈dEG  âØdh
 ¢VQCG  ≈∏Y  Úª«≤ŸGh  á«∏ëŸG  äÉ©ªàéª∏d  É¡eó≤j  »àdG  IÒÑµdG
 ,Iô°SCÓd  á«Yƒfh  á∏eÉ°T  á«ë°U  äÉeóN  ∫Ó`̀N  øe  áµ∏ªŸG
 ájÉªMh  ájô°SC’G  á«ë°üdG  ájÉYôdG  ‘  Ú°ü°üîàŸG  ÖjQóJh

.∫ÉØWC’G
 ¿ÉªY  áª°UÉ©dÉH  √õcGôe  ‘  É`̀ehO  ≈©°ùj  ó¡©ŸG  ¿CG  ÚHh
 øe É¡«LÉàëŸ á«LÓ©dG äÉ«æ≤àdG çóMCG Ëó≤J ≈dEG ,äÉ¶aÉëŸGh
 »àdG á«fÉéŸG á«ë°üdG ΩÉjC’Gh äÓª◊G ∫ÓN øe hCG ,Ú©LGôŸG

.áµ∏ªŸG ≥WÉæe ∞∏àfl ‘ ΩÉ©dG ióe ≈∏Y É¡ª¶æj
 á«fÉãdG Iôª∏d ájOÉªàY’G IOÉ¡°T ≈∏Y π°UÉM ó¡©ŸG ¿CG ôcòj
 ÚLÉædG  π«gCÉJ  IOÉYEGh  Öjò©àdG  ÉjÉë°V äÉeóN Ωó≤jh ,õ«ªàH
 ,áØ∏àfl ä’É› ‘ äGQhódG øe GOóY Éjƒæ°S ó≤©jh ,∞æ©dG øe
 äÉeƒ∏HO íæ“ á°üàfl iôNCGh ,IÒ°üb á«ÑjQóJ äGQhO É¡æe

.‹É©dG º«∏©àdG IQGRh øe É¡«∏Y ¥OÉ°üe á«ÑjQóJ

صدور �﮲﮲طام االنت﮲حا�﮳ات والطعون لم﮳حلس 
أما�﮲ة عمان ���� ال﮳حر�﮵دة الرسمٮ﮵ة
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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  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 
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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  �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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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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ظهر  على  الدم  �ضغط  ارتفاع  من  ن�ضمة  مليار  من  اأكرث  يعاين 
ارتفاع  ي�ؤدي  العاملية،  ال�ضحة  منظمة  وبح�ضب  الأر�ض،  ك�كب 

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

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

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

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

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

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

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

ال�ضخ�ض اإىل اأكرث من 100 عام.

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

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

منا�ضب وظيفية متعددة دون اإحالة للتقاعد".

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

ط�ل العمر يف اجل�ضم.

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

اإىل حياة ط�يلة و�ضحية.

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

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

تك�ن اأقل قدرة على التعايف من التلف".

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

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

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

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

يحقق جناحا".
9 عالمات مميزة لل�شيخوخة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اللتهابية

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

اإليه. بال�"�ضيخ�خة" عندما ت�ضل 

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

�ضارة وتت�ضبب يف التهابات يف اجل�ضم".

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

التي مُيِكن اأن ت�ضتخدمها باقي اخللية.

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

بال�ق�د". اخلل�ية 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

للم�ضادات احلي�ية. مقاومة طبيعية 

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

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

"التخمني". ب�ضبب 

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

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

امليكروبات. لقتل 

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

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

للم�ضادات احلي�ية. املقاومة 

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

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

الثمن. باهظة 

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

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

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

جناحاً كبريًا على املدى الط�يل.

فيما يلي خط�ات لتجنب الإرهاق يف العمل:

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

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

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

باأنهم اأقل اإنتاجية وتفقدهم الرتكيز اأي�ضاً.

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

م�ض�ؤوليات وظيفتك الفعلية.

لتجنب االإرهاق يف العمل.. اإليك هذه الن�شائح

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

اخلا�ض.
على م�ضت�ى العامل

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

"ي�تي�ب".

العلم يحذر من خماطر ا�شتخدام االأطفال للهواتف

هذه خماطر واأ�شباب ارتفاع �شغط الدم.. وطرق الوقاية والعالج
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مفاجاأة.. الكافيني قد ي�ؤثر اإيجابًا على الريا�ضة

ك�سفت مر�جعة لبحوث �سابقة �أن 
تناول �لكافيني قبل ممار�سة �لتمارين 
جمموعة  �أد�ء  يح�سن  قد  �لريا�سية 

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

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

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

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

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

تتعلق بالكافيني و�لأد�ء �لريا�سي.

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

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

قوي لدى معظم �لأفر�د".

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

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

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

�إ�سر�ف �لطبيب.

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

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

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

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

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

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

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

يعاين من مر�ص كلوي مزمن.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يومني من �ل�ستخد�م �ملنتظم.

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

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

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

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

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

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

�إىل  للحيوية  �لفاقدة  �لب�سرة  حتتاج 

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

للب�سرة. ومنّعم 
4- يحارب �لتلّوث:

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

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

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

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

�لليل.

الّطفل “child development process” منّ� 

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

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

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

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

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

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

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

�ملر�هقة.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�لبت�سار
�لفيتامينات و�ملعادن

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

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

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

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

�حلديد.

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

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

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

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

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

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

مدخول كاٍف.
فيتامني �ألف

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

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

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

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

نظام غذ�ئي �سحي ومتو�زن.
فيتامني دي

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

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

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

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

نظام غذ�ئي �سحي ومتو�زن.
زنك

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ُتدعى ب� قرحة �لثني ع�سر .

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

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

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

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

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

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

رو�بط مع �لذرة �ل�سطحية.
�ل�ستخد�مات

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

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

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

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

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

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

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

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

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

يوجد هنالك نقطة جتاوز بني �لمتز�ز 
�لكيميائي و �لمتز�ز �لفيزيائي؛ تعني 
نقطة لالنتقال. وباإمكان هذه �لنقطة �أن 
�لطاقة- عمود  �أ�سفل  �أو  �أعلى  حتدث 
يف  �لخ��ت��الف  بع�ص  م��ع   ( �ل�سفري 
�لنق�ص  مُمثلة  �لكامنة(  مور�ص  طاقة 
�إىل طاقة �لتن�سيط. حتتاج  �أو �حلاجة 
�أ�سطح  على  �لب�سيطة  �لغاز�ت  معظم 
طاقة  متطلبات  �إىل  �لنظيفة  �لفلز 

�لتن�سيط.
�لنمذجة

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

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

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

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

فيها �أحدهما بينما يتفاعل �لآخر معه.

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

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

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

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

�لكيميائي-�لتفكك

الكيميائــــي المتــــــزاز 

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

}1{
�لركيبة �لكيميائية لأفالتوك�سني ب1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aspergillus parasiticus
 and  Aflatoxin G1
 Aspergillus �ل  تنتجها   G2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

}12{
Pathology  علم �لمر��ص

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

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

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

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

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

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

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

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

}18{ }17{ HIV ملناعة �لب�سرية�

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

كاف من �لكربوهيدر�ت .
��سابة �لن�سان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



2021 ÊÉãdG øjô°ûJ (26)  á©ª÷G
(2572) Oó©dG7 عر�﮳�� ودول��

رام ا� 

 Oƒ`̀¡`̀j ¿ƒ`̀aô`̀£`̀à`̀e ¿ƒ`̀æ`̀Wƒ`̀à`̀°`̀ù`̀e º`̀ë`̀à`̀bG
 -  ∑QÉÑŸG  ≈°übC’G  óé°ùŸG  äÉMÉH  ,¢ù«ªÿG
.á∏àëŸG ¢Só≤dG áæjóÃ ∞jô°ûdG »°Só≤dG Ωô◊G

 ΩGQ  ‘  (GÎ`̀ H)  π°SGôŸ  ¿É«Y  Oƒ¡°T  ∫É`̀bh
 øe IOó°ûe á°SGôëH äòØf äÉeÉëàb’G ¿G ,ˆG
 á°UÉÿG  »∏«FGô°SE’G  ∫ÓàM’G  áWô°T  ô°UÉæY
 ÚæWƒà°ùŸG  ¿G  Ghó``̀cGh  .ìÓ°ùdÉH  áéLóŸG
 ≈∏Y ,áHQÉ¨ŸG ÜÉH á¡L øe ,≈°übC’G GƒªëàbG
 ‘ ájRGõØà°SG  ä’ƒL GhòØfh ,äÉYƒª› πµ°T
 ¬JGAGôLEG  øe  ∫ÓàM’G  ójó°ûJ  §°Sh  ,¬JÉMÉH

.Ú«æ«£°ù∏ØdG ≈∏Y
 zΩƒ«g  π«FGô°ùj{  áØ«ë°U  âdÉa  ∂dP  ≈dG
 â°ù«æµdG  ‘  º«∏©àdG  áæ÷  ¿EG  ,á«∏«FGô°S’G

 á«HÎdG IQGRh Ωƒ≤J ¿CÉH zâ°UhCG{ »∏«FGô°SE’G
 /»°Só≤dG Ωô◊G{ êGQOEÉH á«∏«FGô°SE’G º«∏©àdGh
 ájQÉÑLE’G ä’ƒ÷G øe Aõéc z≈°übC’G óé°ùŸG

.É¡°SQGóe áÑ∏£d
 óé°ùŸG  ô`̀jó`̀e  Qò``̀M  ,¥É`̀«`̀°`̀ù`̀dG  äGP  ‘h
 øe  ,ÊGƒ°ùµdG  ôªY  ï«°ûdG  ∑QÉÑŸG  ≈°übC’G
 øª°V ≈°übC’G  óé°ùŸG êGQOEG  á«°UƒJ IQƒ£N
 èeOh ,á«∏«FGô°SE’G  á«°SQóŸG  äÓMôdG  èeÉfôH
 ¢ShQód  »ª«∏©àdG  èeÉfÈdG  ‘  á«ª«∏©J  OGƒ`̀e
 ¢Só≤dG  ∫ÓàMG  òæe  Iôe  ∫hC’  ∂dPh  ,ïjQÉàdG

.1967 ΩÉY
 ójõe  ≈`̀dEG  …ODƒ«°S  ∂dP  ¿EG  ,¿É«H  ‘  ∫É`̀bh
 èLDƒ«°Sh  ,»°Só≤ŸG  ´QÉ°ûdG  ‘  ¿É≤àM’G  øe
 √òg  ¿Gh  ,≈`̀°`̀ü`̀bC’G  óé°ùŸÉH  ™`̀°`̀Vƒ`̀dG  ø`̀e
 ‘ »JCÉJ á«∏«FGô°SE’G ¢SQGóŸG áÑ∏£d äÉeÉëàb’G

 ,áeƒYõŸG á«∏«FGô°SE’G ájGhôdG èjhÎd ádhÉfi
 á«Hô©dG  ∫hó```̀dG  É``̀ YOh  .ï`̀ jQÉ`̀ à`̀ dG  ô`̀jhõ`̀à`̀ dh
 Ö©°ûdG  AÉæHCG  ÖfÉL  ≈dEG  ±ƒbƒ∏d  á«eÓ°SE’Gh
 á«eÓ°SEGh  áHhôY  øY  ´ÉaódG  ‘  »æ«£°ù∏ØdG
 á«YÉ°ùdG èeGÈdG √òg ±É≤jEGh ,≈°übC’G óé°ùŸG
 ó°T ≈dEGh ,á°Só≤ŸG áæjóŸGh ≈°übC’G ójƒ¡J ≈dEG
 áªé¡dG  √òg á¡LGƒe πLCG  øe ≈°übCÓd  ∫ÉMôdG
 ≥ëH  ∫ÓàM’G  äÉ£∏°S  É¡ÑµJôJ  »àdG  á°Sô°ûdG
 …òdG âbƒdG ‘ ¬fG ±É°VGh .É¡JÉ°Só≤eh ¢Só≤dG
 â°ù«æµdG ‘ º«∏©àdGh á«HÎdG áæ÷ ¬«a â°UhCG
 äÓMôdG èeÉfôH øª°V ≈°übC’G óé°ùŸG êGQOEÉH
 áÑ∏£dG  ¢Vô©àj  ,á`̀«`̀∏`̀«`̀FGô`̀°`̀SE’G  ¢`̀SQGó`̀ª`̀∏`̀d
 ÉeóæY  ≥«bódG  ¢û«àØàdGh  π«µæà∏d  ¿ƒ«æ«£°ù∏ØdG
 Éªc  ,≈°übC’G  óé°ùª∏d  á«°SQóe  äÓMQ  º¶æJ
.∫ƒNódG øe øjôNBG ™æeh ,º¡°†©H RÉéàMG ºàj

جدة 

 óÑY  øH  ¿Éª∏°S  ∂∏ŸG  ÚØjô°ûdG  Úeô◊G  ΩOÉN  ócCG
 ÚH  »é«JGÎ°S’G  ´ÉªàL’G  á«ªgCG  ,Oƒ©°S  ∫BG  õjõ©dG
 øeC’G  õjõ©J  ‘  ájOÉ–’G  É«°ShQh  ,»eÓ°SE’G  ⁄É©dG
 ÚH QGƒ◊G πÑ o°S ∞«ãµJh ,‹hódGh »ª«∏bE’G QGô≤à°S’Gh
 ‘ ∑Î°ûŸG ¿hÉ©àdG IOÉjRh ,äGQÉ°†◊Gh ¿ÉjOC’G ´ÉÑJCG

.ÜÉgQE’Gh ±ô£àdG áëaÉµe
 »àdG  ÚØjô°ûdG  Úeô◊G  ΩOÉ`̀N  áª∏c  ‘  ∂`̀dP  AÉ`̀L
 ÒeCG ÚØjô°ûdG Úeô◊G ΩOÉN QÉ°ûà°ùe ¬æY áHÉ«f ÉgÉ≤dCG
 ìÉààaG  iód  ,π°ü«ØdG  ódÉN  ÒeC’G  áeôµŸG  áµe  á≤£æe
 ⁄É©dGh É«°ShQ{ á«é«JGÎ°S’G ájDhôdG áYƒª› ´ÉªàLG
 QGƒ`̀◊G{  QÉ©°T  â–  IóéH  ó≤©j  …ò`̀dG  ,z»eÓ°SE’G

.z¿hÉ©àdG ¥ÉaBGh
 º°ùàj{  »eÓ°SE’G  øjódG  ¿EG  Úeô◊G  ΩOÉ`̀N  ∫É`̀bh
 ájô°ûÑdG iód k’ƒÑb √É£YCG Ée Gògh ,á«£°SƒdGh íeÉ°ùàdÉH

.zÉ¡bGôYCGh É¡°SÉæLCG ∞∏àîÃ
 ‘  kÉa qô°ûe  kGQhO{  áµ∏ªª∏d  ¿CG  ¿Éª∏°S  ∂∏ŸG  ó`̀ cCGh
 â©°S å«M ,∑Î°ûŸG ¢ûjÉ©àdGh ∫GóàY’G ÇOÉÑe »æÑJ
 ,∫ÉéŸG Gòg ‘ á«dhódGh á«ª«∏bE’G Oƒ¡÷G ºYód IógÉL
 :ÉgRôHCG  ,¿CÉ°ûdG  Gòg  ‘  äGQOÉÑŸG  øe  ójó©dG  âeóbh
 äGQÉ°†◊G  ∞dÉ–  Öàµe  º`YOh  ,áµe  á≤«Kh  »æÑJ
 ºYóH{ áµ∏ªŸG ΩGõàdG ≈∏Y kGOó°ûe ,zIóëàŸG ºeCÓd ™HÉàdG
 kÉfÉÁEG  ,ÇOÉÑŸG  √òg  áeóÿ  ±ó¡J  á«∏Ñ≤à°ùe  Oƒ¡L  …CG
 ƒYój íeÉ°ùàdG ¿CGh ±ÓÿG »æ©j ’ ±ÓàN’G ¿CG  É¡æe

.z»eÉ°ùà∏d
 lÖ°üY …OÉ°üàb’G ¿hÉ©àdG{ ¿CG Úeô◊G ΩOÉN ócCGh
 ∑Éægh  ,É«°ShQh  »eÓ°SE’G  ⁄É©dG  ∫hO  ÚH  §HGÎ∏d
 äÉcGô°T  øjƒµàd  ,ájDhôdG  áYƒª›  ∫hód  á«JGƒe  ¢Uôa
 ,∫Ó◊G äÉéàæŸG É¡æe IóY ä’É› ‘ áæ«àe ájOÉ°üàbG
 ≈∏Y  πª©dGh  ÉgQÉªãà°SG  Éæ«∏Yh  ,»eÓ°SE’G  πjƒªàdGh

.zÉ¡à«ªæJ
 ¿EG ÚJƒH ÒÁOÓa »°ShôdG ¢ù«FôdG ∫Éb ,¬ÑfÉL øe
 ™e ájOƒdG äÉbÓ©dG ôjƒ£àd IÒÑc á«ªgCG ‹ƒJ{ É«°ShQ
 QÉWEG ‘ hCG »FÉæãdG ó«©°üdG ≈∏Y kAGƒ°S á«eÓ°SE’G ∫hódG

.z»eÓ°SE’G ¿hÉ©àdG áª¶æe ™e QGƒ◊G
 ¢ù«FQ  ¬æY  áHÉ«f  ÉgÉ≤dCG  »àdG  ¬àª∏c  ‘  ±É`̀°`̀VCGh
 á``̀jDhô``̀dG á`̀Yƒ`̀ª`̀› ¢`̀ù`̀«`̀FQ ¿É`̀à`̀°`̀SQÉ`̀à`̀J á`̀jQƒ`̀¡`̀ª`̀L
 ÉæØbGƒe ¿CG º¡ŸG øe{ ,±ƒfÉîæ«e ºà°SQ á«é«JGÎ°S’G
 á«ª«∏bE’G äGóæLC’G ≈∏Y áYÉ°ùdG ÉjÉ°†b øe ójó©dG ¿CÉ°ûH
 AÉæH  ≈dEG  Éæ©«ªL ƒYój å«M ,ájÉ¨∏d  áHQÉ≤àe á«dhódGh
 »ª∏°ùdG ¢ûjÉ©àdGh ¿ƒfÉ≤dG IOÉ«°S ≈∏Y ºFÉb »ŸÉY ΩÉ¶f
 áaÉch Iƒ≤dG ≈dEG óæà°ùJ äGAÓeEG ájCG øY kGó«©H ∫hódG ÚH

.zõ««ªàdG ∫Éµ°TCG
 Ò`̀eC’G  …Oƒ©°ùdG  á«LQÉÿG  ô`̀ jRh  ó`̀ cCG  ,√Qhó``̀ H
 É«°ShQ ÚH QGƒ◊G Rõ©j ´ÉªàL’G ¿CG ¿ÉMôa øH π°ü«a
 äÉcGô°ûdGh ¿hÉ©àdG QÉWEG Oó©j Éªc ,»eÓ°SE’G ⁄É©dGh
 ¬àª∏c ‘ kÉàa’ ,‹hódGh »ª«∏bE’G øeC’G õjõ©J ‘ º¡°ùjh
 øH  ó«dh  á«LQÉÿG  ôjRh  ÖFÉf  ¬æY  áHÉ«f  ÉgÉ≤dCG  »àdG
 ‘  ´ÉªàL’G  OÉ≤©fG{  ¿CG  ≈`̀dEG  ,»éjôÿG  ËôµdGóÑY
 É¡«©°Sh  ájOƒ©°ùdG  IOÉ«≤dG  ΩÉªàgG  ≈dEG  IQÉ°TEG  áµ∏ªŸG
 ´ÉÑJCGh  äÉaÉ≤ãdG  ∞∏àfl  ÚH  QGƒ`̀◊Gh  º¡ØdG  ≥«≤ëàd

.zÜƒ©°ûdGh äÉfÉjódG
 ≈©°ùJ{  áµ∏ªŸG  ¿EG  ¿ÉMôa  øH  π°ü«a  Ò`̀eC’G  ∫Ébh
 QÉWE’G  Gòg  ‘  âdòHh  íeÉ°ùàdGh  ¢ûjÉ©àdG  áaÉ≤K  ô°ûæd
 ´ÉÑJCG  ∞∏àfl  ÚH  QGƒ◊G  áaÉ≤K  ô°ûæd  á°Sƒª∏e  kGOƒ¡L
 kÉ«ª«∏bEG  πYÉØdG  ÉgQhóH  É¡æe  kÉfÉÁEG  ,äÉaÉ≤ãdGh  ¿ÉjOC’G
 ¢ûjÉ©àdG  á`̀jGQ  ™`̀aQh  π°UGƒàdG  Qƒ°ùL  óe  ‘  kÉ«dhOh

.z´Gô°üdÉH ßàµj ⁄ÉY ‘ ΩÓ°ùdGh
 »LÒ°S  »°ShôdG  á«LQÉÿG  ôjRh  ∫Éb  ,¬ÑfÉL  øe
 ¿hÉ©àdG  áª¶æe  ¿ƒµH  Ió«©°S  É«°ShQ  ¿EG  ±hô``̀a’
 ¿CG ≈dEG kÉàa’ ,áYƒªéª∏d kÉ£°ûf kÉµjô°T âëÑ°UCG »eÓ°SE’G

 á«eÓ°SE’G ¿Gó∏ÑdGh É«°ShQ ∞bGƒe ‘ kGÒÑc kÉHQÉ≤J ∑Éæg
.á«dhódG ÉjÉ°†≤dG øe ójó©dG ‘

 ¢ù«FQ  ¬æY  ÉgÉ≤dCG  »àdG  ¬àª∏c  ‘  ±hô``̀a’  É`̀ YOh
 ≠«dCG  É«≤jôaCG –  É«°ShQ ácGô°ûdG  ióàæŸ áªFGódG  áfÉeC’G
 äGQOÉÑŸG  á°ûbÉæe  ≈dEG  IóL  ‘  Ú©ªàéŸG  ,±hô`̀jRhCG
 ôjƒ£Jh ,‘É≤ãdGh  ÊÉ°ùfE’G  ¿hÉ©àdG  õjõ©J  ≈dEG  á«eGôdG
 á«ªgCÉH  kÉgƒæe  ,äGQÉ`̀°`̀†`̀◊Gh  äÉfÉjódG  ÚH  QGƒ`̀ ◊G

 ´ƒbh  ¿hO  ádƒ∏«ë∏d  á°UÉÿG  áYƒªéŸG  äÉMÎ≤e
.á«eÓ°SE’G ¿Gó∏ÑdG ‘ áªFÉ≤dG äÉaÓÿGh äÉeRC’G

 »eÓ°SE’G  ¿hÉ©àdG  áª¶æŸ  ΩÉ©dG  ÚeC’G  ∫Éb  √QhóH
 »eÓ°SE’G ⁄É©dGh É«°ShQ ´ÉªàLG ¿EG ¬W º«gGôHEG Ú°ùM
 ∫ÓN  øe  ,Üƒ©°ûdGh  ∫hó`̀dG  ÚH  ¿hÉ©àdG  ìhQ  ócDƒj
 ó««ëàd  á«cQÉ°ûàdG  ™«°SƒJh  ,á©«£≤dG  ’  QGƒ◊G  áaÉ≤K

.á«FÉ°übE’G äGƒ°UC’G

 ™HÉàdG  äGQÉ°†◊G  ∞dÉëàd  »eÉ°ùdG  πãªŸG  ó`̀cCGh
 ´ÉªàL’G  ¿CG  ¢Sƒæ«JGQƒe  π«îfCG  π«¨«e  IóëàŸG  ºeCÓd
 õjõ©J ≈dEG  áaOÉ¡dG  ácÎ°ûŸG èeGÈdG ôjƒ£J ≈dEG  »eôj
 ´ÉªàL’G  ±GógCG  ¿CG  ≈dEG  kÉàa’  ,»æjódGh  ‘É≤ãdG  ´ƒæàdG
 πªY  ™`̀e  ≥aGƒàJ  á«é«JGÎ°S’G  á`̀jDhô`̀dG  áYƒª›h
 ÚH QGƒë∏d á°üæªc ¬bÓWEG ” …òdG äGQÉ°†◊G ∞dÉ–

.IóëàŸG ºeC’G QÉWEG ‘ äÉaÉ≤ãdGh ¿ÉjOC’G

الستعادة مسار �﮶ورة السودان.. 
«المهنٮ﮵ون» ���� شوارع ال﮲حرطوم

مستوطنون �﮵ڡ�تحمون األڡ�ىص واالحتالل 
�﮵درج الحرم الڡ�ديس �﮳الرحالت المدرسٮ﮵ة 

﮲حادم الحرمٮ﮵ن �﮵دعو لتكثٮ﮵ف الحوار �﮳ٮ﮵ن أ�﮴ٮ﮳اع األد�﮵ان والحضارات

.. الٮ﮳ٮ﮵ت  صحة الر�ٔٮ﮵س األمٮ﮵رك��
اصٮ﮵ل ﮳حد�﮵دة األ�﮳ٮ﮵ض �﮵كشف �﮴ڡ�

 واشنطن

 iôLCG »cÒeC’G ¢ù«FôdG ¿CG ,¢ù«ªÿG ,¢†«HC’G â«ÑdG Ö«ÑW ø∏YCG 
 øe ΩQƒdG ¿CG  ≈dEG  GÒ°ûe ,¿ƒdƒ≤dG ‘ á«ª◊ óFGhR ∫É°üÄà°S’ á«∏ªY
 ¿ƒdƒ≤dG ΩQh ¿EG ¿É«H ‘ ¢†«HC’G â«ÑdG Ö«ÑW ∫Ébh .Ió«ª◊G á«YƒædG
 ó«ªM ΩQh ƒg{ QÉ¶æŸÉH á«∏ªY ∫ÓN »°VÉŸG ´ƒÑ°SC’G ¬àdGREG â“ …òdG
 ,πªàfi  ¿ÉWô°S  πµ°ûàd  á≤HÉ°S  á∏Môe  ¿ƒµj  ób  ¬æµd  ,ƒªædG  A»£Hh

.‹É◊G âbƒdG ‘ äGAGôLE’G øe ójõe PÉîJ’ »YGO ’ ¬fCG GócDƒe
 IóëàŸG äÉj’ƒdG á°SÉFQ ≈dƒJ øe ÈcCG ƒgh ,ÉeÉY 79 ¿ójÉH ≠∏Ñjh
 ¿Éc  ¿EG  Ée  ¿CÉ°ûH  äÉæ¡µàdG  QGôªà°SG  øe  ºZôdG  ≈∏Yh  .É¡îjQÉJ  ‘
 ™bƒàj ¬fEG ¿ójÉH ∫Éb ,2024 ‘ GOó› á°SÉFôdG äÉHÉîàfG ¢Vƒî«°S

.™LGÎ∏d ¬©aój ób ¬æ°S Èc ¿CÉH äÉæ¡µJ §°Sh ,∂dP ≈∏Y Ωó≤j ¿CG
 π q°üØe »ë°U ôjô≤J ‘ ¢†«HC’G â«ÑdG Ö«ÑW ø∏YCG ,≥HÉ°S âbh ‘h
 AGOCG  ≈∏Y  zIQó≤dÉH  ™àªàjzh  zIó«L  áë°Uz`H  »cÒeC’G  ¢ù«FôdG  ¿CG
 ¢üëØd  ÒNC’G  ´ƒ°†N  ó©H  ∂dPh  ,IóëàŸG  äÉj’ƒ∏d  É°ù«FQ  ¬àØ«Xh
 »cÒeC’G ¢ù«FôdG ¿CG ≈dEG ôfƒchCG øØ«c Ö«Ñ£dG QÉ°TCGh .»æ«JhQ »ÑW
 ¿hO øe øjôNBG øjQÉ≤Yh á«ÑW áØ°Uh ≈∏Y AÉæH ÒbÉ≤Y áKÓK ∫hÉæàj
 GócDƒe ,zÉjƒbh Ió«L áë°üH ÓLQ ∫Gõj ’ ¢ù«FôdG{ ¿CG Öàch .áØ°Uh

.zá°SÉFôdG äÉª¡e ìÉéæH ¢SQÉ oÁ ¿CG ≈∏Y IQó≤dÉH ™àªàj{ ¬fCG
 áHGôb  á«°SÉFôdG  ¬JÉª¡e  ∞fCÉà°SG  ¿ójÉH  ¿CG  ¢†«HC’G  â«ÑdG  ø∏YCGh
 áÑFÉæd  IÒ°üb  IÎØd  É¡ª∏°S  Éeó©H  ,á©ª÷G  Æ  ä  16:35  áYÉ°ùdG

.GôjóîJ Ö∏£àJ áMGô÷ ¬Yƒ°†N ÖÑ°ùH ,¢ùjQÉg ’ÉeÉc ¢ù«FôdG
 ¿CG ÎjƒJ ÈY »cÉ°S ÚL á«cÒeC’G á°SÉFôdG º°SÉH á≤WÉædG âÑàch
 ≈dEG  çó– AÉ©eCÓd z»æ«JhQ{ Ò¶æàd ™°†N …òdG »cÒeC’G ¢ù«FôdG
 ‘ ¿Éch .ìÉÑ°üdG Gòg 11:35  áYÉ°ùdG áHGôb{ ¬Ñàµe ôjóeh ¢ùjQÉg

.zá¶ë∏dG ∂∏J ‘ ¬JÉª¡e ∞fCÉà°SG óbh Ió«L ∫ÉM

إ�﮶ر ﮲طواهر ﮳حو�﮵ة ﮲عامضة.. ال﮳حٮ﮵ش 
ضاء األمٮ﮵رك�� �﮵الحق «أعداء» �﮳الڡ�

وكاالت

 É¡∏«∏–h  äÉeƒ∏©ŸG  ™ªL  ∞∏µe  Öàµe  AÉ°ûfEG  ¿ƒZÉàæÑdG  ø∏YCG
 áØ∏àîŸG ΩÉ°ùbC’G Égó°UôJ »àdG IOóëŸG ÒZ IôFÉ£dG ΩÉ°ùLC’G ¿CÉ°ûH
 ¿É«H  ‘  á«cÒeC’G  ´ÉaódG  IQGRh  âæ∏YCGh  .»cÒeC’G  ¢û«é∏d  á©HÉàdG
 ¬jEG)  zÉ¡JQGOEGh  IôFÉ£dG  ΩÉ°ùLC’G  ó°UQ ¿CÉ°ûH  áæeGõŸG  áYƒª›{ ¿CG
 IôFÉ£dG ôgGƒ¶dG ¿CÉ°ûH πª©dG á«∏N{ πfi π– ,(»L ¢SG ΩG …BG  hCG
 ájôëÑdG  ∫ÉµjEG  ”h  2020  ¢ù£°ùZCG  ‘  âÄ°ûfCG  »àdG  zIOóëŸG  ÒZ
 ´ÉaódG  ôjRh  ÖFÉf  á«dhDƒ°ùe  â–  ÖàµŸG  ™°Vƒjh  .É¡H  á«cÒeC’G
 »cÒeC’G  ¢û«÷G  ¿CG  ≈dEG  IQÉ°TEG  ‘  ,ø`̀eC’Gh  äGQÉÑîà°S’G  ¿hDƒ°ûd
 ¿ƒ«∏©a  Ωƒ°üN  ÉgQó°üe  zá°†eÉ¨dG  ájƒ÷G  ôgGƒ¶dG{  ¿CG  iô`̀j
 Ú°üdG äGQób AGREG É≤∏b É°Uƒ°üN ø£æ°TGh …óÑJh .IóëàŸG äÉj’ƒ∏d

.kGƒL ádƒªfi πFÉ°Sh hCG äG qÒ°ùÃ áfÉ©à°S’ÉH á«°ù°ùéàdG
 ,ó©H  qÚ`̀©`̀ oj  ⁄  …ò`̀ dG  ó`̀jó`̀÷G  Öàµª∏d  πÑ≤ŸG  ô`̀jó`̀ŸG  ≈dƒà«°Sh
 Iõ¡LCGh  ¢û«÷G ‘ áØ∏àfl ΩÉ°ùbCG  ‘ ∫ÉéŸG  Gòg ‘ á£°ûfC’G  ≥«°ùæJ

.á«cÒeC’G äGQÉÑîà°S’G

يش كورو�﮲ا «الڡ�د�﮵مة»  �﮳ؤرة �﮴ڡ�
�﮴عود.. علٮ﮵كم الحذر �﮳شدة

وكاالت 

 Ωƒ`̀fÉ`̀gOCG  ¢ShQó«J  á«ŸÉ©dG  áë°üdG  áª¶æŸ  ΩÉ©dG  ôjóŸG  ∫É`̀b
 áëFÉL  »°ûØJ  IQDƒH  ¿ƒµàd  äOÉY  ÉHhQhCG  ¿EG  ,AÉ©HQC’G  ,¢Sƒ°ùjÈ«Z
 »àdG  ájÉª◊G  ¿CÉ°ûH  z¿ÉeC’ÉH  ∞`̀FGR  ¢SÉ°ùMEG{  §°Sh  19  -ó«aƒc
 ÉfhQƒc ¢ShÒa ¿CG øe áª¶æŸG ‘ ¿ƒdhDƒ°ùe QòMh .äÉMÉ≤∏dG É¡eó≤J
 •ÓàNÓd ΩÉ©dG ájÉ¡f π«Ñb äÉ©ªàéŸG IOƒY ™e QÉ°ûàf’G π°UGƒj ób

.áëFÉ÷G πÑb GOÉà©e ¿Éc …òdG π≤æàdGh »YÉªàL’G
 πc øe áÄŸÉH 60 øe ÌcCG ¿CG ≈dEG »Øë°U ô“Dƒe ‘ ¢ShQó«J QÉ°TCGh
 »°VÉŸG ´ƒÑ°SC’G ‘ -19ó«aƒc øe äÉ«aƒ∏d É«ŸÉY á∏é°ùŸG ä’É◊G
 ¿ƒ≤∏b øëf ,äÉ©ªàéŸGh ∫hódG øe ójó©dG ‘{ :∫Ébh .ÉHhQhCG ‘ âfÉc
 ,áëFÉ÷G ≈∏Y â°†b äÉMÉ≤∏dG  ¿CG  øe ¿ÉeC’ÉH  ∞FGõdG  ¢SÉ°ùME’G  øe
 ájRGÎMG  äGAGô`̀LEG  …EG  PÉîJ’  ¿ƒLÉàëj  ’  Égƒ≤∏J  øjòdG  ¿CG  øeh
 º«©£àdG  ¿CG  ≈∏Y  á«ŸÉ©dG  áë°üdG  áª¶æe  ƒdhDƒ°ùe  Oó°Th  .ziô`̀NCG
 ∞bƒd ájQhô°V É¡©«ªL π¶J »YÉªàL’G óYÉÑàdGh äÉeÉªµdG ΩGóîà°SGh
 Ée ä’ó©Ÿ ÉfóY{ :¿ÉjGQ ∂jÉe áª¶æŸG ‘ ÇQGƒ£dG ôjóe ∫Ébh .ihó©dG
 §°Sh ≈àM .ÉHhQhCG ‘ »YÉªàL’G •ÓàN’ÉH ≥∏©àj Éª«a áëFÉ÷G πÑb
 ‘ á«ë°üdG áª¶fC’G ¢Vô©J ™e ≈àMh áHÉ°UE’G ä’ÉM ‘ ájƒb IOÉjR

.zá∏FÉg •ƒ¨°†d ∫hódG ∂∏J ¢†©H

أحمد الر�﮵يس.. أول عر�﮳�� 
�﮵تولى ر�ٔاسة اإلنتر�﮳ول

وكاالت

 ,z∫ƒ`̀ HÎ`̀ fE’G{  á«dhódG  á«FÉæ÷G  áWô°ûdG  áª¶æe  âæ∏YCG
 GójóL É°ù«FQ ,»°ùjôdG óªMCG  »JGQÉeE’G AGƒ∏dG  ÜÉîàfG ,¢ù«ªÿG

.™«aôdG ‹hódG Ö°üæŸG Gòg ≈dƒàj »HôY ∫hCG íÑ°üj ∂dòHh ,É¡d
 áeÉ©dG  á«©ª÷G  ´ÉªàLG  ∫ÓN  »°ùjôdG  óªMCG  ÜÉîàfG  AÉLh

.á«cÎdG ∫ƒÑæ£°SEG áæjóe ‘ z∫ƒHÎfE’G{ áª¶æŸ
 :zÎjƒJ{  ≈∏Y  z∫ƒHÎfE’G{  áª¶æŸ  »ª°SôdG  ÜÉ°ù◊G  Öàch
 á«Hô©dG  äGQÉ``eE’G  á`̀dhO  í°Tôe  »°ùjôdG  óªMCG  ÜÉîàfG  iô`̀L{

.zäGƒæ°S 4 ôªà°ùJ áj’ƒd ¢ù«FôdG Ö°üæŸ IóëàŸG
 ∫É›  ‘  Oƒ≤Y  á©HQCG  ÜQÉ≤J  IÈ`̀N  »°ùjôdG  óªMCG  ∂∏Áh  
 »Wô°ûdGh  »`̀æ`̀eC’G  ÚdÉéŸG  ‘  GÒÑN  Èà©jh  ,¿ƒfÉ≤dG  PÉ`̀Ø`̀fEG
 ‘  √GQƒàcódG  á`̀LQO  ≈∏Y  π°UÉM  »°ùjôdGh  .»ªbôdG  ∫ƒëàdGh
 ¿óæd á©eÉL á©eÉL øe ™ªàéŸG áeÓ°Sh øeC’Gh á«Wô°ûdG Ωƒ∏©dG

.á«fÉ£jÈdG ¿Éà«dƒHhÎe

�﮳ر�﮵طا�﮲ٮ﮵ا �﮴كشف عن ڡ�وة ﮳حد�﮵دة.. 
والمهمة موا﮳حهة ﮳حٮ﮵ش �﮳و�﮴ن

لندن

 ≈∏Y IQOÉb ,IójóL á°UÉN Iƒb øY ÊÉ£jÈdG ¢û«÷G ∞°ûc 
.¢†©ÑdG É¡°†©H øY á∏°üØæe äÉ¡ÑL 4 ‘ ∑QÉ©e ¢VƒN

 IóMGh ¿CG ,¢ù«ªÿG ,á«fÉ£jÈdG zπ«e »∏jO{ áØ«ë°U äôcPh
 õcÎ°S …óæL 1200  ƒëf É¡eGƒb ≠∏Ñj »àdG ™HQC’G ÖFÉàµdG øe

.á«bô°ûdG ÉHhQhCG ‘ áÄ°TÉædG äÉYGô°üdG ≈∏Y
 äGƒb  á¡LGƒŸ  ∑Éæg  á«fÉ£jÈdG  äGƒ≤dG  QÉ°ûàfG  ¿EG  âdÉbh
 É«dÉM Oó¡J É¡fEG Üô¨dG ∫ƒ≤j »àdG ,øJƒH ÒÁOÓa »°ShôdG ¢ù«FôdG
 áÑ«àµdG ÉeCG ,É«≤jôaEG ‘ ÚàÑ«àc ô°ûf …ôé«°Sh .É«fGôchCG ìÉ«àLÉH

.§°ShC’G ¥ô°ûdG ‘ õcôªàà°ùa á©HGôdG
 ¿CG  ≈∏Y  ,ÊÉ£jôH  …óæL  1200  øe  zôéæjQ{  Iƒb  ¿ƒµàJh

.…óæL 400 áÑ«àc πc º°†J
 ™e GƒKóëàj  ≈àM á«ÑæLC’G  á¨∏dG  Iƒ≤dG  √òg OGôaCG  º∏©à«°Sh
 ™e ÖæL ≈dEG  ÉÑæL ∑QÉ©ŸG ¢VƒN ≈∏Y GƒHQOh ,º¡à¨∏H AÉØ∏◊G

.É¡«dEG Gƒ∏°SÒ°S »àdG ∫hódG ‘ á«∏ëŸG äGƒ≤dG

  إڡ�لٮ﮵م دارڡ�ور �﮵شتعل �﮳ـ«﮳حرا�ٔم 
مروعة».. 35 ڡ�تٮ﮵ال وحرق 16 ڡ�ر�﮵ة

وكاالت 

 á«∏Ñb äÉcÉÑà°TG AGôL øe ájôb 16 â obôMCGh É°üî°T 35 πàb
 Ö°ùM ,á«°TÉŸG Ö¡f ÖÑ°ùH ¿GOƒ°ùdG »HôZ QƒaQGO º«∏bEG ‘ âÑ°ûf

.¢ù«ªÿG »eƒµM ∫hDƒ°ùe ócCG Ée
 äÉcÉÑà°T’G{ ¿EG ËôµdG óÑY ôªY ÊÉ°ùfE’G ¿ƒ©dG ¢VƒØe ∫Ébh
 16 ‹GƒM πeÉµdÉH âbôMCGh Úaô£dG øe Ó«àb 35 øe ÌcCG âØ∏N
 óÑY  Ö°ùMh  .zπÑ÷G  ájÒ°ùŸG  á∏«Ñb  øe  º¡fÉµ°S  á«ÑdÉZ  ájôb
 πÑ÷G ájÒ°ùŸG á∏«Ñb ÚH Èªaƒf 17 òæe ∞æ©dG ™dófG ó≤a ËôµdG
 »HôZ áj’ƒH ¿ƒe πÑL á≤£æe ‘ ,á«Hô©dG πFÉÑ≤dG øe áYƒª›h
 âbôMoCG  Üô©dG É¡æµ°ùj »àdG iô≤dG ¢†©H ¿CG ≈dEG  QÉ°TCGh .QƒaQGO

.IQhÉéŸG OÉ°ûJ ≈dEG QGôØdG ≈∏Y ¿Éµ°ùdG ÈLCGh ,É°†jCG

الخرطوم

 ‘  á«ª∏°ùdG  äÉ`̀LÉ`̀é`̀à`̀M’G  äô`̀ª`̀à`̀°`̀SG
 ÚH  »°SÉ«°S  ¥ÉØJG  ™«bƒJ  º`̀ZQ  ,¿GOƒ°ùdG
 ¢ù«FQh  ¿ÉgÈdG  ìÉàØdG  óÑY  ¢û«÷G  óFÉb
 âLôN å«M ,∑hóªM ˆGóÑY OÉ©ŸG AGQRƒdG
 ‘  Ú«fGOƒ°ùdG  øe  IÒÑc  OGó``YCG  ¢ù«ªÿG
 ¿óe  øe  ÒÑc  Oó`̀Yh  ,Ωƒ`̀Wô`̀ÿG  áª°UÉ©dG
 »àdG  äGQGô`̀ ≤`̀ dG  Ú°†aGQ  ,iô```NC’G  OÓ`̀Ñ`̀dG

.ôHƒàcCG 25 ‘ ¿ÉgÈdG ÉgòîJG
 ∞°ûc ,Iójó÷G äGÒ°ùŸG ™e øeGõàdÉHh
 OÉb  …ò`̀ dG  ,zÚ«fGOƒ°ùdG  Ú«æ¡ŸG  ™ªŒ{
 πjôHCG ‘ ¿GƒNE’G ΩÉ¶æH âMÉWCG »àdG IQƒãdG
 IQƒãdG  IOÉYEGz`d  ójóL  ¿ÓYEG  øY  ,2019

.zí«ë°üdG ÉgQÉ°ùe ≈dEG
 äôL  ,á≤HÉ°ùdG  äGÒ°ùŸG  ¢ùµY  ≈∏Yh
 áeóN  ô`̀aƒ`̀J  π`̀ X  ‘  ¢`̀ù`̀«`̀ª`̀ÿG  äGÒ`̀°`̀ù`̀e
 ô¡°ûdG áHGôb OÓÑdG øY â©£b »àdG ,âfÎfE’G
 Éªc ,»FÉ°†b QGô≤H iôNCG  Iôe Oƒ©J ¿CG  πÑb
 ‘  IOÉ`̀©`̀dG  »g  Éªc  Qƒ°ù÷G  ¥Ó``ZEG  ºàj  ⁄

.äGÒ°ùŸG É¡«a ø∏©J »àdG ΩÉjC’G

 ‘  É°üî°T  42  πàb  ,ôHƒàcCG  25  òæeh
 óÑY ¢û«÷G óFÉb äGQGô≤d á°†aGôdG äGÒ°ùŸG
 ádÉM  É¡ÑLƒÃ  ø∏YCG  »àdG  ,¿ÉgÈdG  ìÉàØdG

.AGQRƒdGh IOÉ«°ùdG »°ù∏› πMh ÇQGƒ£dG
 ΩƒWôÿG ´QGƒ°T ‘ ±’B’G äÉÄe êôNh
 á«fGOƒ°S ¿óeh …ôëH ΩƒWôÿGh ¿ÉeQO ΩCGh
 äGQÉ©°T  â©aQ  Ió°TÉM  äGÒ°ùe  ‘  ,iôNCG
 »ÑµJôe  áÑ°SÉfih  ¢û«÷G  ÜÉgòH  ÖdÉ£J
 ¢üî°T ∞dCG øe ÌcCG âdÉW »àdG πà≤dG ∫ÉªYCG

.2019 πjôHCG òæe
 ájÉªëH ∑hóªMh ¿ÉgÈdG øe πc ó¡©Jh
 ∞°üdG  ™ªL  ≈∏Y  πª©dGh  á«dÉ≤àf’G  IÎØdG
 ´QÉ°ûdG ‘ á∏YÉa á«°SÉ«°S iƒb øµd ,»æWƒdG
 ™ªŒh  áehÉ≤ŸG  ¿É÷  É¡æ«H  øe  ,ÊGOƒ°ùdG
 äÈàYG  ,Ò«¨àdGh  ájô◊G  iƒ`̀bh  Ú«æ¡ŸG
 QGôªà°SGh IQƒã∏d záfÉ«N{ »°SÉ«°ùdG ¥ÉØJ’G

.á«dÉ≤àf’G IÎØdG ≈∏Y ÜÓ≤fÓd
 14  øª°†J  …òdG  ójó÷G  ¥ÉØJ’G  AÉLh
 áªî°V  äÉLÉéàMGh  ¿É≤àMG  πX  ‘  ,GóæH
 ¿ƒµŸG  OƒLƒd  É°†aQ  ,ÊGOƒ°ùdG  ´QÉ°ûdG  ‘

.á£∏°ùdG ‘ …ôµ°ù©dG

 ájQƒà°SódG á≤«KƒdG ¿CG ≈∏Y ¥ÉØJ’G ócCGh
 á«©LôŸG »g ,2020  πjó©J 2019  áæ°ùd
 IÎ`̀Ø`̀dG ∫É`̀ª`̀µ`̀à`̀°`̀S’ á`̀ª`̀FÉ`̀≤`̀dG á`̀«`̀°`̀SÉ`̀°`̀SC’G
 á«dÉ≤àf’G ácGô°ûdG ¿CG ≈∏Y GOó°ûe ,á«dÉ≤àf’G
 øeÉ°†dG »g Újôµ°ù©dGh Ú«fóŸG ÚH áªFÉ≤dG

.¿GOƒ°ùdG øeCGh QGô≤à°S’ π«Ñ°ùdGh
 Ú«æ¡ŸG  ™ªŒ  ìô`̀W  ,AÉ`̀ æ`̀ KC’G  √ò`̀g  ‘
 øe  Gó`̀jó`̀L  É«°SÉ«°S  É`̀ fÓ`̀YEG  Ú«fGOƒ°ùdG
 ∫Éµ°TCG  áaÉc  •É≤°SEG  ≈∏Y  Ωƒ≤j  ,GóæH  13
 á«dÉ≤àfG  IÎa  ‘  ∫ƒNódGh  ,á«dÉ◊G  ºµ◊G
 á∏≤à°ùe  áeƒµM  π«µ°ûJh  ,äGƒæ°S  4  É¡Jóe
 ™«ªL  èeOh  πMh  áë∏°ùŸG  äGƒ≤dG  á∏µ«gh
 øe  »©jô°ûJ  ¢ù∏›  π«µ°ûJh  ,äÉ«°û«∏«ŸG

.IQƒãdG iƒb
 ™ªŒ  º°SÉH  çóëàŸG  ,»∏Y  ó«dƒdG  ∫Ébh
 ¿EG  zá«HôY  Rƒ«f  …Éµ°S{  ™bƒŸ  ,Ú«æ¡ŸG
 á«°SÉ«°ùdG  äÉfƒµŸGh  ΩÉ°ùLC’G  øe  ójó©dG
 ¿ÓYEÓd  Égó«jCÉJ  äó`̀ HCG  π«≤ãdG  ¿Rƒ`̀ dG  äGP
 π°UGƒ«°S  ™ªéàdG  ¿CG  ≈`̀dEG  GÒ°ûe  ,ójó÷G
 ÊGOƒ°ùdG  ´QÉ°ûdGh  áehÉ≤ŸG  ¿É÷ ™e πª©dG

.ΩÉ¶ædG •É≤°SEG ≈àM

شركة كهر�﮳اء محاڡ�﮲طة ار�﮳د
إعالن ڡ�صل التٮ﮵ار الكهر�﮳ا�ٔ�� 

 2021/11/29  ≥aGƒŸG  ÚæK’G  Ωƒj  óHQG  á¶aÉfi  AÉHô¡c  ácô°T  Ωƒ≤à°S  
 QÉ«àdG  π°üa  ≈dG  É¡dÓN  øe  ô£°†J  ób  »àdGh  É¡àµÑ°T  ≈∏Y  áfÉ«°U  ∫ÉªYCG  AGôLEÉH
 áYÉ°ùdG  øe  ∂dPh  ó∏ÑdG  ¥ô°T  áÑ«°ûÿG  ,ó∏ÑdG  ôNG  ÉàëàdG  áÑjô¨dG  øY  »FÉHô¡µdG

.¢TôL á¶aÉfi ‘ Gô°üY áãdÉãdG áYÉ°ùdG ájÉ¨dh ÉMÉÑ°U á©°SÉàdG
 áYÉ°ùdG øe ¿ÉMô°ùdG ájó∏H ,¿ÉMô°ùdG Éª°S ,È«©µdG á«°ûæe ,»bô£dG á∏eR øYh

.¥ôØŸG á¶aÉfi ‘ Gô°üY áãdÉãdG áYÉ°ùdG ájÉ¨dh ÉMÉÑ°U ∞°üædGh á©°SÉàdG
 äÉ©ªéàdG  ,ÉãeôdG  á≤jó◊  IQhÉéŸG  äÉ©ªéàdG  ,ÉãeôdG  ¥ô°T  äÉ©ªŒ  øYh
 áYÉ°ùdG  ájÉ¨dh  ÉMÉÑ°U  ∞°üædGh  á©°SÉàdG  áYÉ°ùdG  øe  ÉãeôdG  ¢ü«NÎd  IQhÉéŸG
 ájÉ¨dh ÉMÉÑ°U Iô°TÉ©dG áYÉ°ùdG øe ∑ôª÷G ÜƒæL ÉãeôdG ¥ô°T øYhk AÉ°ùe á©HGôdG

.ÉãeôdG áæjóe ‘ Gô¡X IóMGƒdG áYÉ°ùdG
áeÉ©dG äÉbÓ©dG º°ùb 
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سٮ﮵مٮ﮵و�﮲�� �﮳عد ضر�﮳ة مٮ﮵الن: 
ا�ٔل أكثر من أي وڡ�ت مىض متڡ�

 ¬fEG  ,ójQóe  ƒµ«à∏JCG  ÜQó`̀e  ,Êƒ«ª«°S  ƒé«jO  »æ«àæLQC’G  ∫Éb
 ,∞«¶f ±ó¡H ¿Ó«e ΩÉeCG áÁõ¡dG ºZQ ≈°†e âbh …CG øe ÌcCG πFÉØàe
 QhO  øe  IÒ`̀NC’G  ádƒ÷ÉH  ƒJQƒH  ≈∏Y  RƒØdG  ≈∏Y  ¬≤jôa  Èéj  Ée

.ÉHhQhCG ∫É£HCG …QhO »FÉ¡f øªãd πgCÉàdG πLCG øe äÉYƒªéŸG
 π≤©e ‘ AÉ©HQC’G AÉ°ùe âª«bCG »àdG IGQÉÑŸG Ö≤Y Êƒ«ª«°S ìô°Uh
 πÑbh á°ùeÉÿG ádƒ÷G øª°V ,zƒfÉà«dƒHhÎe GófGh{ Ö©∏e ƒµ«à∏JCG
 á¡LƒŸG  äGOÉ≤àf’G  ™e  ≥Øàj  ’  ¬fEG  ,äÉYƒªéŸG  QhO  øe  IÒ`̀NC’G

.¬«ÑYÓd
 º¡eƒd øµÁ ’h º¡àYÉ£à°SG ‘ ¿Éc Ée πc Gƒ∏©a{ º¡fCG ≈dEG QÉ°TCGh

.zA»°T …CG ≈∏Y
 .º°üÿG  äÉªé¡d  ≥jôa  πc  ió°üJ  ∫hC’G  •ƒ°ûdG  ‘{  ±É°VCGh
 .»eƒé¡dG  iƒà°ùŸG  ≈∏Y  ≥aƒf  ⁄  Éææµd  ,É«YÉaO  Gó«L  AGOCG  Éæeób
 GhPƒëà°SG  ºg  ÊÉãdG  •ƒ°ûdG  ‘  .∞jó¡à∏d  É°Uôa  É≤∏îj  ⁄  ¿É≤jôØdG

.zGƒ∏é°Sh IôµdG ≈∏Y
 å«M  ,∫É£HC’G  …QhO  ‘  ¬°VQCG  ≈∏Y  Å«°ùdG  ≥jôØdG  AGOCG  øYh
 ‘  Ió≤©e  äÉjQÉÑŸG  ™«ªL{  Êƒ«ª«°S  ≥∏Y  ,∫OÉ©Jh  Úà«eõ¡H  »æe
 ¢Vƒî«°S  ≥jôØdG  .Ò¨JCG  ødh  ÉªFGO  πFÉØàe  ÉfCG  .è«dõfƒ«ÑeÉ°ûàdG
 øe  πgCÉàjh  íeÉ°ùàj  ’  ∫É£HC’G  …QhO  .ó«L πµ°ûH  IÒNC’G  IGQÉÑŸG

.z≥ëà°ùj
 Êƒ«ª«°S  ¢†aQ  ,ÊÉãdG  •ƒ°ûdG  ‘  ÉgGôLCG  »àdG  äGÒ«¨àdG  øYh
 äGÒ«¨àdG  øµdh  AÉ£NC’ÉH  ôbCG  ÉªFGO{  ÓFÉb  ,á≤aƒe ÒZ ÉgÈà©j ¿CG
 É«fƒch ÉjQƒµHh Ö©∏ŸG ±ôW ‘ …Oƒ∏H ™aódÉH ≥jôØdG ¢TÉ©fE’ âfÉc

.zΩƒé¡dG ‘
 ∫Éb RƒØdG iƒ°S É¡«a ¬≤jôØd QÉ«N ’ »àdG á∏Ñ≤ŸG IGQÉÑŸG ∫ƒMh
 ≈∏Y  ¿hQOÉ`̀b  Ωƒ°üÿGh  Ió≤©e  ádƒ£H  ∫É£HC’G  …QhO{  Êƒ«ª«°S
 Éææµd  ,Ωƒ«dG  ’h  Égô°ùîæd  IGQÉÑe  Ö©∏f  ⁄  ∫ƒHôØ«d  ΩÉeCG  .á°ùaÉæŸG

.zÉ°†jCG É¡H õØf ⁄
 ÌcCG πFÉØàe ÉfCG .IÒNC’G IGQÉÑŸÉH RƒØ∏d ≈©°ùf ¿CG Éæ«∏Y{ ºàNh

.zá«M âdGRÉe Éæ°Uôa ¿C’ ≈°†e âbh …CG øe

�﮴صرف مثٮ﮵ر من �﮳وكٮ﮵تٮ﮵نو 
عن إمكا�﮲ٮ﮵ة رحٮ﮵له

 »æØdG ôjóŸG ,ƒæ«à«cƒH ƒ«°ùjQhÉe ∫ƒM QÉãŸG ∫ó÷G π°UGƒJ
 AÉÑfCG  πX ‘ ≥jôØdG  øY ¬∏«MQ á«fÉµeEGh  ,¿ÉeÒL ¿É°S  ¢ùjQÉÑd

.óàjÉfƒj Î°ù°ûfÉe ≈dEG ∫É≤àfÓd ¬ë°TôJ IójóY
 Î°ù°ûfÉe ó°V »L ¢SEG »H IQÉ°ùN ó©H ’óL ƒæ«à«cƒH QÉKCGh
 å«M ,ÉHhQhCG ∫É£HCG …QhO ‘ ,AÉ©HQC’G AÉ°ùe 2-1 áé«àæH »à«°S

.¬∏Ñ≤à°ùe øY ¬dCÉ°S ,»Øë°U π°SGôe øe Üô¡J
 ¿ƒµà°S  πg{  ƒ«°ùjQhÉe  ∫CÉ°S  z¢ù∏H  ∫ÉfÉc{  áµÑ°T  π°SGôe  
 »æØdG  ôjóŸG  OÒd  ,z?16`dG  QhO  IGQÉÑe  ‘  ¿ÉeÒL  ¿É°ùd  ÉHQóe

.z!?∫ƒ≤J GPÉe ..IQò©e{ »°ùjQÉÑdG ≥jôØ∏d
 ƒæ«à«cƒH ƒ«°ùjQhÉe ¢†aQ ,∫GDƒ°ùdG ¢ùØf π°SGôŸG Qôc ÉeóæYh

.zAÉ≤∏dG ≈dEG ..∂d Gôµ°T{ ÓFÉb ±ô°üfGh ,á∏HÉ≤ŸG ∫Éªµà°SG
 ‘  ¿ÉeÒL  ¿É°S  ¢ùjQÉH  áª¡e  ƒæ«à«cƒH  ƒ«°ùjQhÉe  ≈dƒJh  
 …OÉædG  ™e  √óbÉ©J  óàÁh  ,»°VÉŸG  ÊÉãdG  ¿ƒfÉc  /ôjÉæj  ™∏£e

.2023 ∞«°U ≈àM »°ùfôØdG
 ,óàjÉfƒj Î°ù°ûfÉe ÖjQóJ øY ôjÉµ°ùdƒ°S QÉfƒL ‹hCG  πMQh
 ÖjQóàd  ∫hC’G  í°TôŸG  ƒg  ƒæ«à«cƒH  ¿CG  IójóY  ôjQÉ≤J  ócDƒJh

.ôª◊G ÚWÉ«°ûdG

وز  ﮳حر�﮵زمان: �﮲ستط�﮵ع الڡ�
عىل �﮳ور�﮴و والتأهل

 ¬≤jôa  ¿EG  ójQóe  ƒµ«à∏JCG  ºLÉ¡e  ¿ÉeõjôL  ¿Gƒ£fCG  »°ùfôØdG  ∫Éb
 áÁõ¡dG ºZQ ÉHhQhCG ∫É£HCG …QhO »FÉ¡f øªK Æƒ∏Ñd ¬°Uôa ¬eÉeCG âdGRÉe
 ≈∏Y z¢SƒµfÓÑ«NhôdG{ IQób ‘ ¬à≤K ÉjóÑe ,∞«¶f ±ó¡H ¿Ó«e ΩÉeCG

.IÒNC’G ádƒ÷ÉH ¬Ñ©∏e ‘ ƒJQƒH áÁõg
 Ö©∏e  ƒµ«à∏JCG  π≤©e  ‘  ¿Ó«e  á¡LGƒe  Ö≤Y  ¿ÉeõjôL  ìô°Uh
 QhO  øe  IÒNC’G  πÑbh  á°ùeÉÿG  ádƒ÷G  ‘  zƒfÉà«dƒHhÎe  GófGh{
 GóL  ó«L  πµ°ûH  Ghó©à°SG  .ájÉ¨∏d  Gó«L  Éfƒ°SQO  ó≤d{  äÉYƒªéŸG

.záØ∏àfl âfÉc ájÉ¡ædG øµdh á≤jô£H OGó©à°S’ÉH Éæªb ó≤d .IGQÉÑª∏d
 IGQÉÑe  ≈≤ÑàJ  âdGRÉe  .Ωó≤dG  Iôc  √ògh  Gòµg  áé«àædG{  ™HÉJh
.z≥jôØdG ‘ ≥KCG . Éæjód Ée ≈°übCG Ωó≤f ¿CG Éæ«∏Y ¿ƒµ«°Sh á°Uôa ∑Éæg.
 .Gòg  äÉÑKEG  Éæ«∏Y  ¿ƒµ«°Sh  Ö©∏e  …CG  ‘  RƒØdG  ÉææµÁ{  :ºàNh
 ¢Vƒîf ¿CG  Éæ«∏Y ¿ƒµ«°S  .  áÑgƒŸÉH  ™àªàf  .Éæ°ùØfCG  ‘ ≥ãf  ¿CG  Éæ«∏Y

.zRƒØf ¿CGh ¢SÉªëH AÉ≤∏dG
 ¿hO ±ó¡H ,ójQóe ƒµ«à∏JCG ¬Ø«°†e ΩÉeCG kÓJÉb G kRƒa ,¿Ó«e ´õàfGh
 ä’ƒL ¢ùeÉN ‘ ,ƒfÉà«dƒHhÎ«e GófGh Ö©∏e ≈∏Y ,AÉ©HQC’G Ωƒj ,OQ

.ÉHhQhCG ∫É£HCG …QhóH äÉYƒªéŸG QhO
.87 á≤«bódG ‘ ó«MƒdG IGQÉÑŸG ±óg ,¢SÉ«°ù«e Qƒ«fƒL πé°Sh 

 الكاف �﮵دعم إڡ�امة المو�﮲د�﮵ال كل 
عامٮ﮵ن.. و�﮵ت﮳حه لتدشٮ﮵ن دوري السو�﮳ر

 Ëó≤J ≈dEG ,(±ÉµdG) Ωó≤dG Iôµd »≤jôa’G OÉ–’G AÉ°†YCG §£îj
 …QhO ¢ù«°SCÉJ ÖfÉéH ,ÚeÉY πc ⁄É©dG ¢SCÉc áeÉbEG §£ÿ πFÉg ºYO
 ,IôgÉ≤dG  ‘  áFQÉW  á«eƒªY  á«©ªL  ó≤Y  óæY  ,»≤jôaE’G  ôHƒ°ùdG
 π©ØdÉH  ¬ªYO  øY  »Ñ«°ùJƒe  ¢ùjôJÉH  ±ÉµdG  ¢ù«FQ  ÈYh  .á©ª÷G
 ójDƒJ ¿CG ô¶àæŸG øeh ΩGƒYCG 4 øe ’óH ,ÚeÉY πc ⁄É©dG ¢SCÉc º«¶æàd

.ƒæ«àfÉØfEG ÊÉ«L ÉØ«ØdG ¢ù«FQ §£N á«eƒª©dG á«©ª÷G
 óFGƒa ÈcCG øe{ »°VÉŸG ô¡°ûdG »Øë°U ô“Dƒe ‘ »Ñ«°ùJƒe ∫Ébh

.z∫hódG á«ªæJ ÚeÉY πc ⁄É©dG ¢SCÉc áeÉbEG
 ‘  §¨°V  …òdG  ,ƒæ«àfÉØfEG  øe  ÉHô≤e  ÉØ«∏M  »Ñ«°ùJƒe  íÑ°UCGh
 ,⁄É©dG ¢SCÉc ï°ùf IOÉjR §£ÿ ó«jCÉJ ≈∏Y ∫ƒ°üë∏d IÒNC’G ô¡°TC’G

.á«Hƒæ÷G ÉµjôeCGh ÉHhQhCG øe Iójó°T á°VQÉ©e ¬LGh ¬æµd
 iôNCG  IôµØd  á«ª°SQ á≤aGƒe ±ÉµdG  Ö∏£j ¿CG  É°†jCG  ™bƒàŸG øeh
 É≤jôa 20 ácQÉ°ûÃ ,»≤jôa’G ôHƒ°ùdG …QhO ¢ù«°SCÉàH ,ƒæ«àfÉØfEG øe

.º°Sƒe πc ÚæKG hCG óMGh ≥jôa Ò«¨J ™e ,âHÉK πµ°ûH
 ¿C’ ,É«≤jôaE’ IójóL á≤HÉ°ùe ôHƒ°ùdG …QhO{ »Ñ«°ùJƒe í°VhCGh

.zá«aÉc ’GƒeCG Ö∏Œ ’h äÉbÉØJÉH Ió«≤e äÉ≤HÉ°ùŸG á«≤H
 øµd  ,É``̀HhQhCG  ‘  ôHƒ°ùdG  …QhO  Ú°Tóàd  iô`̀NCG  §£N  â∏°ûah

.á°UÉÿG É¡àî°ùf π«©Øàd §¨°†J É«≤jôaEG
 ,…QÉ÷G ΩÉ©dG ∫ÓN á«fÉãdG áFQÉ£dG á«eƒª©dG á«©ª÷G »g √ògh
 QGPBG/¢SQÉe  ‘  É°ù«FQ  »Ñ«°ùJƒe  ÜÉîàfG  ó©H  54  ,±ÉµdG  AÉ°†YC’

.•ÉHôdG ‘ »°VÉŸG

مدرب معان: حاڡ�﮲طنا عىل مڡ�عد�﮲ا ���� 
دوري المحترڡ�ٮ﮵ن ر﮲عم ال﮲طروف الصعٮ﮳ة

 í‚ ¬≤jôa ¿CG  ,ídÉ°U ¿ÉjO Ωó≤dG  Iôµd  ¿É©e ≥jôØd  »æØdG  ôjóŸG  ócCG  
 »àdG  IÒãµdG  äÉHƒ©°üdG ºZQ ,ÚaÎëŸG …QhO ‘ √ó©≤e ≈∏Y ®ÉØ◊G ‘

.á«dÉŸG πcÉ°ûŸG á°UÉN ,äÉ°ùaÉæŸG ∫ÓN ≥jôØdG â¡LGh
 øe  QGô°UGh  ,…OÉædG  IQGOEG  øe  ÒÑc  ó¡éHh  ¬`̀fCG  ≈`̀dEG  ídÉ°U  QÉ°TGh
 …QhóH äÉÑãdÉH πãªàŸG Oƒ°ûæŸG ±ó¡dG ≥«≤– ‘ ¿É©e ≥jôa í‚ ,ÚÑYÓdG

.º¡e ôeCG ƒgh ∞«dÉµàdG πbÉH ,ÚaÎëŸG
 ºgCG  ,¢ù«ªÿG  (GÎ`̀H)  á`̀«`̀fOQC’G  AÉÑfC’G  ádÉcƒd  ÜQó`̀ŸG  ¢Vô©à°SGh
 áé«àf  ,äÉÑjQóàdG  øY ¬«ÑY’ ÜÉéàMG  Oó©J  πãe  ,¬à¡LGh »àdG  äÉbƒ©ŸG
 ≥jôØdG ájõgÉL ≈∏Y ôKG Ée ,IôNCÉàŸG á«dÉŸG º¡JÉ≤ëà°ùe ≈∏Y º¡dƒ°üM ΩóY

.É«fóHh É«æa
 É¡fG  ÉcQóà°ùe  ,á«æØdG  ÖfGƒ÷G  ≈∏Y  äôKG  á«dÉŸG  äÉHƒ©°üdG  ¿G  ∫Ébh

.áJhÉØàe äÉLQóHh ,AÉæãà°SG ¿hO ájóf’G πc âHô°V
 AÉ¡àfG  øY  ídÉ°U  ¿ÉjO  ∞°ûc  ,¿É©e  ≥jôa  ™e  ¬∏Ñ≤à°ùÃ  ≥∏©àj  Éª«ah

.¿C’G ≈àM ójóéàdG ádÉ°ùe åëH ¿hO ,¿É©e ™e É«ª°SQ √ó≤Y

ر   ڡ�ر�﮵ق سالح المدڡ�عٮ﮵ة �﮲﮵طڡ�
�﮳اللڡ�ب العسكري لشد الحٮ﮳ل

 -  á«fOQC’G  áë∏°ùŸG  äGƒ≤dG  ádƒ£H  Ö≤∏H  ,á«©aóŸG  ìÓ°S  ≥jôa  ôØX
 »°VÉjôdG  OÉ–’G  ¿Gó«e  ≈∏Y  âªààNG  »àdG  ,πÑ◊G  ó°ûd  »Hô©dG  ¢û«÷G

.…ôµ°ù©dG
 ≥jôØdG èjƒàJ iôL »àdG IGQÉÑŸG äÉ°û«£b ≈°ù«Y OÉ¡L ó«ª©dG ≈YQh
 øe  OóYh  á«dÉª°ûdG  ájôµ°ù©dG  á≤£æŸG  á«©aóe  óFÉb  Qƒ°†ëH  ,É¡«a  õFÉØdG

.∞°üdG •ÉÑ°V h •ÉÑ°†dG
 ájôµ°ù©dG  á≤£æŸG  ≥jôa  √ÓJ  ,á«©aóŸG  ìÓ°S  ∫hC’G  õcôŸÉH  AÉ`̀Lh
 ,É©HGQ  ƒ÷G  ìÓ°Sh  ,ÉãdÉK  ≈£°SƒdG  ájôµ°ù©dG  á≤£æŸG  ºK  ,É«fÉK  á«dÉª°ûdG

.É°SOÉ°S »µ∏ŸG ¢Sô◊Gh É°ùeÉN á«bô°ûdG ájôµ°ù©dG á≤£æŸGh

ا�ٔز�﮵ن ���� سٮ﮳اق  تتو�﮵ج الڡ�
الدڡ�ع الر�﮳اع�� الثالث

 ,»µ∏ŸG äGQÉ«°ùdG …OÉf ‘ Égô≤Ã ,äGQÉ«°ùdG á°VÉjôd á«fOQC’G âLƒJ 
 øe  IÒ`̀NC’G  ádƒ÷G  –  ådÉãdG  »YÉHôdG  ™aódG  ¥ÉÑ°S  ‘  øjõFÉØdG  ∫É£HC’G

.¥ôØdGh äÉÄØdG ∫É£HCGh ,»YÉHôdG ™aódG äÉbÉÑ°ùd ¿OQC’G ádƒ£H
 …òdG  èjƒààdG  ¿EG  »Øë°U  ÈN  ‘  ,äGQÉ«°ùdG  á°VÉjôd  á«fOQC’G  âdÉbh
 á©ª÷G Ωƒj  º«bCG  …òdG  ¥ÉÑ°ùdG  ∫É£HCG  èjƒàJ  ΩóY ÖÑ°ùH  AÉL ,¢ùeCG  º«bCG
 »àdG  QÉ£eC’Gh  ájƒ÷G  ∫GƒMC’G  ÖÑ°ùH  ;â«ŸG  ôëÑdG  ÉeGQƒfÉH  ‘  »°VÉŸG

.¿OQC’G äOÉ°S
 »YÉHôdG ™aódG äÉbÉÑ°S º°Sƒe ¿ƒµj ådÉãdG ¥ÉÑ°ùdG äÉ°ùaÉæe AÉ¡àfÉHh
 óMGhh ¿GóªZ √õæàe ‘ ¿ÉæKG ,äÉbÉÑ°S 3 áeÉbEG ” å«M ,≈¡àfG ‹É◊G ΩÉ©∏d
 ¿OQC’G  øe  »YÉHôdG  ™aódG  »≤FÉ°S  áÑîf  ácQÉ°ûÃ  ,â«ŸG  ôëÑdG  á≤£æe  ‘
 øe  ºYóHh  äGQÉ«°ùdG  á°VÉjôd  á«fOQC’G  ádƒ£ÑdG  º¶fh  ,¿ÉæÑdh  Ú£°ù∏ah

.¿OQC’G – øjR
 øjõFÉØdG  ∫É£HC’G  øY  ¿ÓYE’ÉH  äGQÉ«°ùdG  á°VÉjôd  á«fOQC’G  Ωƒ≤à°Sh

.É≤M’ É«ª°SQ 2021 ΩÉ©d »YÉHôdG ™aódG äÉbÉÑ°ùd ¿OQC’G ádƒ£ÑH
 øe IÒNC’G ádƒ÷G – ådÉãdG »YÉHôdG ™aódG ¥ÉÑ°S ‘ ÚLƒàŸG AÉª°SCGh
 ÂÉZ »∏Y ¬MÓeh äÉë«∏°S óªMCG ≥FÉ°ùdG :∫hC’G õcôŸG - :ºg ¿OQC’G ádƒ£H

.…GQƒeÉ°S  »chRƒ°S –
 ôahQ èæjQ –  äÉMÓ°üdG  ógÉY ¬MÓeh …OÉÑ©dG  ºã«g :ÊÉãdG  õcôŸG-

.∂«°SÓc
 ¢ùcEG Ö«L – ó«ÑY ƒHCG ÚeCG ¬MÓeh ¬£«Ñ°T OÉ¡L ≥FÉ°ùdG :ådÉãdG õcôŸG

.»L
.¿É°SôØdG ≥jôa :∫hC’G õcôŸG -¥ôØdG ¢SCÉc

 ô°UÉf  ¬MÓeh  ¢VÉ«a  ∫É°†f  ≥FÉ°ùdG  :1  »H  áÄØdG  -äÉÄØdG  ¢ShDƒc  -
.¢ùcƒ∏jÉg ÉJƒjƒJ – á∏jÓÿG

 »chRƒ°S –  ÂÉZ »∏Y ¬MÓeh äÉë«∏°S óªMCG  ≥FÉ°ùdG  :2  »H áÄØdG -
.…GQƒeÉ°S

 »chRƒ°S – áfQÉµ°ùdG íeÉ°S ¬MÓeh äÉë«∏°S PÉ©e :3 »H ¢SG áÄØdG -
.…GQƒeÉ°S

 èæjQ –  äÉMÓ°üdG  ógÉY  ¬MÓeh  …OÉÑ©dG  ºã«g  :4  »H  ¢SG  áÄØdG  -
.∂«°SÓc ôahQ

 -…hÉ©∏ÑdG π«∏N ¬MÓeh ¿Éª°ùdG ∞«£∏dG óÑY :á«°VÉjôdG ìhôdG ¢SCÉc -
.¢ùcƒ∏jÉg ÉJƒjƒJ

رحلة مذهلة لمسٮ﮵اس.. من 
عامل �﮴وصٮ﮵ل إلى �﮳طل مٮ﮵الن

 ≈dEG ,äGOÈe π«°UƒJ πeÉY øe ,á«dÉ«N IÒ°ùe ¢SÉ«°ùe Qƒ«fƒL πªcCG
 ∑QÉ°T ÉeóæY ,Ωó≤dG Iôµd ÉHhQhCG ∫É£HCG …QhóH ≈dhC’G ¬JGQÉÑe ‘ ∑ÉÑ°ûdG õg
 ƒµ«à∏JCG ¬Ø«°†e ≈∏Y (ôØ°U1-) RƒØdG ¿Ó«e íæª«d πjóÑc »∏jRGÈdG ÖYÓdG

.AÉ©HQC’G ¢ùeCG ,ójQóe
 øe ÉeOÉb ¿Ó«e ≈dEG  º°†fG …òdG ,ÉeÉY 30  √ôªY ≠dÉÑdG ÖYÓdG RôMCGh
 ÖYÓc ≈eôŸG ≈∏Y ≈dhC’G ¬àdhÉfi øe ±ó¡dG ,»°VÉŸG ∞«°üdG ‘ ÊƒJhôc

.≥jôØdG ™e áãdÉãdG ¬àcQÉ°ûe ‘ ¿Ó«e ‘
 .πjRGÈdG  ‘  »FÉbó°UCGh  »à∏FÉY  ≈dEG  ±ó¡dG  Gòg  …ógCG{  ¢SÉ«°ùe  ∫Ébh
 ≥jô£H äQôe .¿Ó«e ≈dEG »H ≈JCGh »JÉfÉµeEÉH øeDƒj ¿Éc øe πµd á°UÉN øµd

.zº¡d ±ó¡dG Gòg …ógCG Gòd øjôNB’G øY ∞∏àfl
.áª≤dG ≈dEG ∫ƒ°Uƒ∏d á«dÉ«N âfÉc ¬à∏Môa ôeC’G ‘ ≠dÉÑj ¢SÉ«°ùe øµj ⁄h

 …QhO  ‘  Ö©dh  ,2011  ‘  É«dÉ£jEG  ≈dEG  πjRGÈdG  øe  ¢SÉ«°ùe  π≤àfGh
 ä’ƒ£H ‘ êQóàj ¿CG πÑb äGOÈe π«°UƒJ πeÉ©c ¬∏ªY ≈dEG áaÉ°VE’ÉH IGƒ¡dG
 ºK  á°ùeÉÿG  áLQódG  ‘  ‹GRÉc  ≈dEG  º°†fG  ,2015  ‘h  .‹É£jE’G  …QhódG
 …QhO ‘ Ö©∏j ¿CG πÑb á«dÉàdG ΩGƒYC’G ‘ á«fÉãdGh áãdÉãdG ≈dEG É¡æeh á©HGôdG

.É keÉY 29 ôª©H ÊƒJhôc ™e Iôe ∫hC’ ≈dhC’G áLQódG
 º°†fG  ÊƒJhôc •ƒÑg ó©Hh ±GógCG  9  RôMCGh ÜÉéYE’G  ¢SÉ«°ùe QÉKCGh
 ¿Ó«e  ™e  √QGƒ°ûe  ájGóH  ‘  á«fóH  πcÉ°ûŸ  ¢SÉ«°ùe  ¢Vô©Jh  .¿Ó«e  ≈dEG

.πjóÑc É¡∏c ≥jôØdG ™e áãdÉãdG »g ƒµ«à∏JCG ΩÉeCG ¬àcQÉ°ûe âfÉch
 ≈∏Y  ®ÉØ◊G  Öéj  øµd  .¿B’G  ≈àM  ‹  çóM  Ée  ºgCG  ƒg  Gòg{  ±É°VCGh
 Iƒ°ûædÉH ô©°ûJ hCG QGôªà°SÉH ∂°ùØæd äGOÉ≤àfG ¬LƒJ ¿CG øµÁ ’ .»©°VGƒJ

.zÖ°SÉæŸG ¿RGƒàdG ≈∏Y Qƒã©dG Öéj .äÓeÉéŸG ÖÑ°ùH
 ¿GôNCÉàjh ,ƒµ«à∏JCG  πãe •É≤f 4  ≈dEG  ¿Ó«e ó«°UQ º°SÉ◊G ¬aóg ™aQh

.πÑ≤ŸG ô¡°ûdG áYƒªéŸG ΩÉàN πÑb ,Ö«JÎdG ÊÉK ƒJQƒH øY IóMGh á£≤æH
 πëj Éª«a  ,IÒNC’G  ¬JGQÉÑe  ‘ ∫ƒHôØ«d  ≈∏Y RƒØdG  ≈dEG  ¿Ó«e  êÉàëjh

.ƒJQƒH ≈∏Y ÉØ«°V ójQóe ƒµ«à∏JCG
.»∏jRGÈdG ¬ÑY’ øe ÒãµdG ¿Ó«e ÜQóe ‹ƒ«H ƒfÉØ«à°S ô¶àæjh

 äÉfÉµeEG ∂∏Á .ájGóÑdG ‘ ∫GR Ée ¬fCG ó≤àYCG øµd á∏gòe á°üb É¡fEG{ ∫Ébh
.z¬°ùØæH ¬à≤K øe ójõ«°S ±ó¡dG Gògh IÒÑc

 Ú°ù◊G áæjóÃ IõªM ÒeC’G ádÉ°U ó¡°ûJ
 áÑ≤JôŸG ÜÉgòdG IGQÉÑe ,á©ª÷G kGóZ ,ÜÉÑ°û∏d
 ‘  …Oƒ©°ùdG  ¬Ø«°Vh  ¿OQC’G  ™ªéà°S  »àdG
 á∏gDƒŸG ájƒ«°SB’G äÉ«Ø°üàdG øe ≈dhC’G ádƒ÷G

.á∏°ùdG Iôµd ⁄É©dG ¢SCÉµd
 ÖgCÉàdG  áLQO  ¿É≤«≤°ûdG  ¿ÉÑîàæŸG  ™aQh
 ¿OQC’G Öîàæe ≈¡fCG å«M ,áÑ≤JôŸG á¡LGƒª∏d
 4  ¢`̀Vƒ`̀N  ≈∏Y  πªà°TG  É«côJ  ‘  kGôµ°ù©e
 …Oƒ©°ùdG ÖîàæŸG ÜQóJ Éª«a ,ájOh äÉjQÉÑe

.AÉ≤∏d kGOGó©à°SG IóL ‘ ∞ãµe πµ°ûH
 πÑ≤ŸG ÚæK’G ÚÑîàæŸG ÚH AÉ≤∏dG Oóéàjh

.ÜÉjE’G á¡LGƒÃ ájOƒ©°ùdG ‘
 √ôjóe  IOÉ«≤H  ¿OQC’G  Öîàæe  ™∏£àjh

 ≈∏Y RƒØdG ≥«≤– ≈dEG  ,¢Uƒ°üdG ΩÉ°Sh »æØdG
 á∏°UGƒe ‘ ¬Xƒ¶M õjõ©Jh …Oƒ©°ùdG √Ò¶f

.äÉ«Ø°üàdG ‘ QGƒ°ûŸG
 øe ójó©dÉH ¿OQC’G Öîàæe ±ƒØ°U ôNõJh
 ,IGQÉÑŸG ‘ É¡bƒØJ ¢Vôa ≈∏Y IQOÉ≤dG ΩƒéædG
 ,¿ƒfÉgƒH  ¿ƒL  »µjôeC’G  ¢ùæéŸG  RÈj  å«M
 ó`̀ª`̀MCGh  »°Vƒ©dG  ≈°Sƒeh  ¢SÉÑY  º°TÉgh
 ôgÉ°T  óªfih  øjóHÉY  Oƒ`̀ª`̀fih  á°TQÉª◊G
 º«gGôHGh  ™jõH  »eÉ°Sh  á`̀fRh  ƒ`̀HCG  ∞°Sƒjh

.º«gGôHG …ójôah »JÉªM
 áYô°ùdÉH  ¿OQC’G  ÖîàæŸG  AGOCG  RÉàÁh
 ÒÑµdG  ¢ùfÉéàdGh  ‹É©dG  »µ«àµàdG  •ÉÑ°†f’Gh
 Öîàæe ±ƒØ°üH ¿hóLGƒàj øjòdG ÚÑYÓdG ÚH

 á°Uôa  ø`̀e  Rõ©j  É`̀‡  ,äGƒæ°S  òæe  ¿OQC’G
   .RƒØdG ≥«≤–

 ≥«≤ëàH πeCÉj ájOƒ©°ùdG Öîàæe ¿EÉa √QhóH
 πÑb ¬Xƒ¶M õjõ©Jh º°üÿG ¢VQCG ≈∏Y RƒØdG
 ô`̀NB’G  ƒg  ¬aƒØ°U  è©J  å«M  ,IOƒ`̀©`̀dG  AÉ≤d
.¥ƒØàdG ¢Vôa ≈∏Y IQOÉ≤dG ΩƒéædG øe áÑcƒµH

 …Oƒ`̀©`̀°`̀ù`̀dG  Öîàæe  ±ƒ`̀Ø`̀°`̀U  â`̀ª`̀°`̀Vh
 óªfi ,ÊGhôŸG óªfi :ºg kÉÑY’ z14{ IGQÉÑª∏d
 ,QÉàîŸG  óªMCG  ,¢SÓL  ƒHCG  ô°UÉfh  ,º∏jƒ°ùdG
 ,QÉÑ÷G óÑY ódÉN ,ôµHCG  ôeÉKh  ,»Ñ∏©ãdG  ∞jÉf
 ,…É°Sƒg  óªfi  ,ô≤°üdG  óªfi  ,»Ñ©µdG  ôHÉL
 »∏Y  ,∫ÓH  øÁCG  ,∂dÉ°ùdG  ó¡a  ,ÊGhô`̀ŸG  ≈æãe

.»∏«Ñ°ûdG

 ∫ÓN ,á≤Ø°U ∫hCÉH ¬aƒØ°U º«YóJ øe ,ÊÉÑ°SE’G áfƒ∏°TôH …OÉf ÜÎbG
.πÑ≤ŸG ¿ÉK ¿ƒfÉc/ôjÉæj ‘ ájƒà°ûdG ä’É≤àf’G IÎa

 ‹hDƒ°ùe ¿CG ≈dEG É¡d ôjô≤J ‘ ,á«fƒdÉàµdG zäQƒÑ°S{ áØ«ë°U äQÉ°TCGh 
 ôKQBG  ™e  óbÉ©àdG  á≤Ø°U  ΩÉ“EG  ≈∏Y  IÒNC’G  äÉ°ùª∏dG  Gƒ©°Vh  É°SQÉÑdG
 ∫ƒ∏ëH (ÉeÉY 23) ∫GôHÉc óbÉ©J AÉ¡àfG ¿CG âaÉ°VCGh .∫RÉH ºLÉ¡e ,∫GôHÉc
 ÚH  äÉ°VhÉØŸG  π©éjh  ,¬©«Ñd  ∫RÉ`̀H  ƒdhDƒ°ùe  ™aój  ,2023  ∞«°U
 ≥gôJ ød á≤Ø°üdG  ¿CG  ,áØ«ë°üdG âëLQh .áeÉJ á°SÓ°ùH Ò°ùJ ÚjOÉædG
 ¿CG ô¶àæŸG øe πH ,…OÉæ∏d …OÉ°üàb’G ™°VƒdG ΩRCÉJ πX ‘ É°SQÉÑdG áæjõN

.hQƒj ¿ƒ«∏e 20 ≈dEG 15 ÚH ìhGÎj É¨∏Ñe ∞∏µàJ
 º°SƒŸG ájGóH òæe ™FGôdG √Gƒà°ùÃ QÉ¶fC’G âØd ∫GôHÉc ¿CG ≈dEG âàØdh 
 øY åëÑ∏d ¬ª°†d πjRGÈdG ÖîàæŸ »æØdG ôjóŸG z»à«J{ ™aO É‡ ,…QÉ÷G
 ¢Sƒ°ù«L »FÉæãdG iƒà°ùe ™LGôJ πX ‘ ,2022 ∫Éjófƒe πÑb áHôM ¢SCGQ

.∫ƒHôØ«dh »à«°S Î°ù°ûfÉe ™e ƒæ«eÒah
 24 ‘ áª°SÉM äGôjô“ 8h Éaóg 23 ÖYÓdG RGôMEG ¿CG É°†jCG äôcPh 
 iôZCG  ,»HhQhC’G  ô“DƒŸG  …QhOh  ¢SCÉµdGh  …QhódÉH  º°SƒŸG  Gòg  IGQÉÑe
 ÚdôH  ÉJÒgh  …õ«∏‚E’G  óàjÉfƒj  Ró«d  πãe  ¬ª°†H  iô`̀NCG  ájófCG  É°†jCG

.ÊÉŸC’G

ڡ�ة شتو�﮵ة �﮴طرق أ�﮳واب �﮳رشلو�﮲ة  أول صڡ�

 ¬àcQÉ°ûe  AÉ¨dEG  ,hófGƒµjÉàdG  OÉ–G  ø∏YG
 ¿Éc »àdG hófGƒµjÉà∏d ∫ÉLô∏d É°ùªædG ádƒ£H ‘
 …òdG  ¥Ó`̀ ZE’G  ÖÑ°ùH  Ωƒ«dG  É¡bÓ£fG  GQô≤e
 áëaÉµŸ  É¡JGƒ£N  QÉ`̀WG  ‘  ,É°ùªædG  ¬à°Vôa

.ÉfhQƒc áëFÉL
 hófƒµjÉàdG  OÉ–’ »eÓYE’G  ≥WÉædG  ∫Ébh
 ¿Éc  ∫É`̀Lô`̀dG  Öîàæe  ¿EG  äÓdGóÑ©dG  π°ü«a
 ‘ ácQÉ°ûª∏d  ,Ωƒ«dG  É°ùªædG  ≈dEG  ôØ°ù∏d  ó©à°ùj
 ,óZ ó©H ≥∏£æJ ¿CG  ¢VÎØj ¿Éc »àdG ádƒ£ÑdG
 Iƒ£N ÖÑ°ùH ádƒ£ÑdG AÉ¨dG QGô≤H ¬ZÓHG πÑb

.ájhÉ°ùªædG äÉ£∏°ùdG É¡à°Vôa »àdG ¥ÓZE’G
 á«fOQC’G AÉÑfC’G ádÉcƒd íjô°üJ ‘ ±É°VGh
 ¢VÎØŸG  ø`̀e  ¿É``̀c  ¬``̀fG  ,AÉ``̀©``̀HQ’G  (GÎ```̀H)

 ∫ÉLô∏d  »æWƒdG  ÖîàæŸG  ó`̀ ah  ôaÉ°ùj  ¿CG
 QÉ«Y øª°V ∞æ°üJ »àdG ádƒ£ÑdG ‘ ácQÉ°ûª∏d
 ¿CG ≈dEG Éàa’ ,AÉ¨dG QGôb πÑb IóMGƒdG áªéædG
 GOGó©à°SG ,¿ÉªY ‘ ¬JÉÑjQóJ OhÉ©«°S ÖîàæŸG

.á∏Ñ≤ŸG á«LQÉÿG äÉbÉ≤ëà°SÓd
 »æWƒdG  ÖîàæŸG  ô°TÉH  ,ô`̀NG  ÖfÉL  øe
 ‘  ¬JÉÑjQóJ  ,Ωƒ`̀«`̀dG  hófGƒµjÉà∏d  äGó«°ù∏d
 GOGó©à°SG  ,¢`̀VÉ`̀jô`̀dG  ájOƒ©°ùdG  áª°UÉ©dG
 óZ  Ωƒj  ≥∏£æJ  »àdG  ⁄É©dG  ádƒ£H  äÉ°ùaÉæŸ

.ΩÉjG áKÓK ôªà°ùJh ¢ù«ªÿG
 ájOƒ©°ùdG ≈dEG π°Uh …òdG ÖîàæŸG º°†jh
 ‹Éàfh  ¥OÉ°üdG  ÉfÉ«dƒL{  äÉÑYÓdG  ¢`̀ù`̀eCG
 ,zÚ°SÉj  GQÉ``̀jh  Üô`̀ dG  ƒ`̀HG  É``̀eGQh  …ó«ª◊G

.±É°ù©dG ¢SQÉa ≥jôØdG ÖjQóJ ≈∏Y ±ô°ûjh
 ∑QÉ°ûj  ÖîàæŸG  ¿EG  ,äÓdGóÑ©dG  ∫É`̀ bh
 GOGó©à°SG  ,áYô≤dGh  ¿Rƒ`̀dG  »à«∏ªY  ‘  Ωƒ«dG
 øY  ÖîàæŸG  åëÑj  å«M  äÉ°ùaÉæŸG  AóÑd
 ¿CGh  á°UÉN  ,áàa’  á«HÉéjG  èFÉàf  ≥«≤–
 ,á©HGôdG áªéædG QÉ«Y øe Èà©J ádƒ£ÑdG √òg
 ø¡Ø«æ°üJ ™aQ ≈∏Y ÉæJÉÑY’ óYÉ°ùj …òdG ôeC’G

.äÉ«dGó«ŸG ≥«≤– ∫ÉM ‘ »ŸÉ©dG
 IQó≤H  OÉ``̀–’G  á≤K  äÓdGóÑ©dG  Oó``Lh
 ,èjƒààdG  äÉ°üæe  AÓ`̀à`̀YG  ≈∏Y  äÉ`̀Ñ`̀YÓ`̀dG
 ‹ÉàdÉHh  ,»ŸÉ©dG  ø¡Ø«æ°üJ  Ú°ù–  øY  ÉãëH
 ¢ùjQÉH  OÉ`̀«`̀Ñ`̀ŸhC’  ∫ƒ°UƒdG  ≈∏Y  á°ùaÉæŸG

.2024

سلة األردن �﮴ستضٮ﮵ف السعود�﮵ة �﮳طموح 
ٮ﮵ات المو�﮲د�﮵ال وز ���� �﮴صڡ� الڡ�

اء مشاركة منت﮲حب الر﮳حال  إلع�
للتا�﮵كوا�﮲دو ���� �﮳طولة النمسا

 á£N  ≈∏Y  ¿ÉeÒL  ¿É°S  ¢ùjQÉH  …OÉf  ô≤à°SG
 ,¿GójR  øjódG  øjR  ,»°ùfôØdG  ÜQóŸG  ™e  ¢VhÉØàdG
 ƒ«°ùjQhÉe ,≥jôØ∏d ‹É◊G ÜQóŸÉH áMÉWEÓd ÉÑ°ù–

.ƒæà«cƒH
 »H  IQGOEG  ¿CG  ,z¿ÉjõjQÉHƒd{  áØ«ë°U  äôcPh
 ™«HÉ°SC’G ∫ÓN ¿GójR ™e äÉKOÉfi äôLCG »L ¢SEG
 ÉØ∏N  á«dhDƒ°ùŸG  ¬«dƒJ  ¿CÉ°ûH  ,á«°VÉŸG  á∏«∏≤dG

.ƒæ«à«cƒÑd
 Î°ù°ûfÉe øe É k°VôY ¢†aQ zhõjR{ ¿CG âaÉ°VCGh
 πX ‘ »°ùjQÉÑdG …OÉædG øe ÌcCG ÜÎ≤jh ,óàjÉfƒj
 »æ«àæLQC’G ÜQóŸG πÑ≤à°ùÃ §«ëj …òdG ¢Vƒª¨dG
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يرةالعدد )2555( � اال�ن

ا�ئزة  يم الش�با�ب�ي لمشارك�ي �ب � تتام الم�ن ا�ن
ال�سن للش�باب �بالمستوى ال�برو�نزي

اختتم 17 �شابا و�شابة من مدر�شة اجلاليات 
املخيم  فعاليات  يف  م�شاركتهم  عمان،  يف  الدولية 
امل�شتوى  يف  لل�شباب  احل�شن  جلائزة  ال�شبابي 
الرونزي، والذي اقيم يف وادي رم، بتنظيم من 
الع�سكريني  ال�سباط  وباإ�سراف  اجلائزة  مكتب 
وامل�شرفني املدنيني من مكتب اجلائزة ومدر�شة 
اجل��ائ��زة،  بيان  وبح�شب  ال��دول��ي��ة.  اجلاليات 
العامة  ال�شامة  اإج��راءات  جميع  تطبيق  جرى 
والتعليمات ال�شحية الازمة باإ�شراف اخلدمات 
الطبية امللكية للحفاظ على �شامة امل�شاركني يف 

املخيم. وا�شتملت فعاليات الرنامج، على تدريب 
وحما�شرة  الأولية  ال�شعافات  على  امل�شاركني 
توعوية حول خطورة املخدرات والتدريب على 

مهارات قراءة اخلريطة وا�شتعمال البو�شلة.
م�شري  تنفيذ  ج��رى  ان��ه  ال��ى  البيان  وا�شار 
تدريبية  حمطات  واج��ت��ي��از  ال�شيق  يف  طويل 
اليجابي  التفكري  م��ه��ارات  لكت�شاب  خمتلفة 
الوطن،  تاريخ  من  وطنية  معلومات  واكت�شاب 
وحت�شري الطعام والطهي اخللوي يف ال�شحراء 

لاعتماد على النف�س والتعاي�س مع البيئة.
فعاليات  يف  امل�شاركني  جميع  اأن  واأو�شح 

اخلارجي  الن�ساط  متطلبات  اج��ت��ازوا  املخيم 
للمخيم الذي ا�شتمر 3 اأيام.

�شمر  لل�شباب  وثمنت مديرة جائزة احل�شن 
وهيئة  امل�شاركني  جهود  جهتها،  من  ك��ل��داين، 
بذلوه  ما  على  والدارة  وال���ش��راف  التدريب 
ال�شبابي  املخيم  هذا  اإجن��اح  يف  �شاهم  من  وكل 
ال�شياحية  وال�شرطة  العام  الأم��ن  مديرية  من 
ووزارة  امل�شلحة،  للقوات  العامة  والقيادة 
القت�شادية  العقبة  منطقة  و�شلطة  ال�شياحة 

اخلا�شة ومدر�شة اجلاليات الدولية يف عمان.

  
بالوقت  القدم  بكرة  املحرتفني  اأندية  تن�شط   
جمال�س  لت�شكل  النتخابي  حراكها  يف  ال��راه��ن، 
 )43( رقم  الوزراء  رئا�شة  لباغ  امتثال  ادارتها، 
�شمح  وال��ذي  املا�شي،  اآب  �شهر  يف  �شدر  ال��ذي 
الهيئة  اأع�شاء  عدد  يزيد  التي  والهيئات  لاأندية 
باإجراء  بالبدء  ع�شو،   1500 على  فيها  العامة 

انتخابات هيئات اإدارية جديدة.
وكان م�شوؤول �شوؤون الندية يف وزارة ال�شباب 
ب�شام املومني، قال ل�وكالة البناء الردنية )برتا( 
يف وقت �شابق، اإن الوزارة خاطبت الهيئات العامة 
اجتماع  موعد  لتحديد  ال��وزارة  ملراجعة  لاأندية، 

الهيئة العامة النتخابي.
املحرتفني  اندية  مواعيد  ان  املومني،  وب��ني 
لكرة القدم على النحو التايل: اجتماع الهيئة العامة 
النتخابي لنادي احل�شني اإربد بتاريخ 18 ت�شرين 
 23 يف  الريا�شي  ال�شلط  ون��ادي  احل��ايل،  الثاين 
موعد  �شيكون  اجلزيرة  نادي  فيما  الثاين،  ت�شرين 
ونادي  الثاين،  ت�شرين   27 يف  النتخابي  الجتماع 

الرمثا الريا�شي يف 30 ت�شرين الثاين احلايل.
واو�شح ان الجتماع النتخابي لنادي �شباب 
املقبل،  الول  كانون  من  الأول  يف  �شيكون  الأردن 
فيما نادي الوحدات �شيكون اجتماعه النتخابي يف 

كذلك. املقبل  الأول  كانون   3
�شحاب  ن��ادي  اجتماع  ان  املومني،  وا�شاف 
معان  ونادي  املقبل،  العام  ني�شان   8 يف  الريا�شي 
الريا�شي يف 22 متوز العام املقبل، ونادي العقبة 
مل  اأنه  م�شيفا  املقبل،  العام  الأول  كانون   19 يف 

يتم حتديد موعد اجتماع الهيئة العامة ل� 3 اندية 
والبقعة  الفي�شلي  هم:  القدم  بكرة  املحرتفني  من 

واجلليل والتي �شتحدد لحقا.
ويف ال�شياق، كان من الافت خال فرتة ترقب 
الت�شاعد  القدم،  لكرة  املحرتفني  دوري  انتهاء 
الوا�شح بحدة احلراك النتخابي و�شط املنظومة 
الريا�شية، حيث بداأت بعقد اللقاءات الت�شاورية، 
�شيخو�س  م��ن  ت�شكيل  ح��ول  امل��واق��ف  لتن�شيق 
على  احلا�شلني  �شناديقها،  نتائج  تفرز  انتخابات 

ع�شويتها من فئتي الندية او الاعبني.
لنادي احل�شني  املوؤقتة  اللجنة  �شر  امني  وقال 
بالفرتة  تعمل  الهيئة  اإن  ال�شهابات  ح�شني  اإرب��د 
الهيئة  لنتخابات  الرت�شح  ت�شجيل  على  احلالية 
العامة التي مت حتديد موعدها يف 18 ت�شرين الثاين 

احلايل.
ال�شتعدادات  جميع  انهى  ال��ن��ادي  ان  وب��ني 
للرت�شح،  الت�شجيل  وموعد  النتخابات  لإج��راء 
والتا�شع  الثامن  هي  اي��ام،  بثاثة  ح��دد  وال��ذي 
من  التوقيت  ويف  احل���ايل،  ال�شهر  م��ن  والعا�شر 
وذلك  م�شاء،  ال�شابعة  حتى  ال�شاد�شة  ال�شاعة 
بحيث يكون موعد اغاق فرتة الرت�شح قبل ا�شبوع 

من موعد النتخابات.
الورقة  للت�شجيل،  ورقتني  هناك  ان  واو�شح 
دفع  ويتم  العامة،  الهيئة  لرئا�شة  للرت�شح  الولى 
للرت�شح  الثانية  الورقة  فيما  لها،  دينار   100
50 دينارا لها، على  لع�شوية املجل�س، ويتم دفع 
والنتخابات  بالرت�شح  لهم  ي�شمح  من  يكون  ان 

م�شددين ل�شرتاكاتهم ال�شنوية للنادي.

ولفت ال�شهابات الى انه بعد النتهاء من فرتة 
الت�شجيل لانتخابات، يتم اجتماع الهيئة الدارية، 
بهدف اقرار املوافقة على الرت�شح او عدم املوافقة، 
نظام  مع  يتوافق  مبا  وفرزها  الطلبات  جمع  بعد 
وزارة  عن  ال�شادر  الندية  وترخي�س  ت�شجيل 

ال�شباب.
وقال م�شت�شار وزير ال�شباب لل�شوؤون القانونية 
»ا�شتنادًا  الرفايعة،  عماد  املحامي  والأن��دي��ة، 
نظام  من  ال�شباب  ل��وزارة  املخولة  لل�شاحيات 
ال�شبابية  والهيئات  الأندية  وت�شجيل  ترخي�س 
اجتماع  اأي  عقد  يجوز  ل   ،2015 ل�شنة   33 رقم 
للهيئة العامة دون احل�شول على املوافقة اخلطية 
امل�شبقة من الوزير ول يعتر الجتماع قانونًيا ما 

مل يح�شره ممثل، او اكرث، عن الوزارة«.
واأ�شاف الرفايعة اأن مواعيد انتخابات جمال�س 
يف  �شتكون  للمحرتفني،  الريا�شية  الندية  اإدارة 
مواعيدها الر�شمية ويف التوقيتات التي حددت فيها 
املدة الر�شمية لهذه املجال�س، لإجراء النتخابات، 
بعد توقف لأكرث من �شنتني ب�شبب تداعيات جائحة 

كورونا التي مرت على الردن والعامل اجمع.
الأن��دي��ة،  جميع  ان��ت��خ��اب��ات  اأن  اإل���ى  ول��ف��ت 
التابعة  ال�شباب  مديريات  اإ�شراف  حتت  �شتجرى 
النزاهة  ل�شمان  ق�شائي  اإ�شراف  وحتت  للوزارة، 
وال�شفافية، مو�شحا اأنه �شيتم حتديد موعد التقدم 
للرت�شح ومواعيد الطعون والبت فيها، وبناء عليه 
�شتعلن قوائم املر�شحني النهائية لانتخابات واأيام 
اإجراء الت�شويت على النتخابات والإعادة بحالة 

الإعادة بني املر�شحني.

ظهرت اأزمة داخلية موؤخًرا يف بر�شلونة 
هرينانديز،  ت�شايف  بداية  على  توؤثر  قد 

املدير الفني اجلديد لر�شلونة.
اإ�شابات  من  موؤخًرا  بر�شلونة  وعانى 
و�شريجيو  دميبلي  عثمان  اأبرزها  عديدة 
جونزالي�س  ونيكو  فاتي  واأن�شو  اأجويرو 

واإريك جار�شيا.
الإ�شبانية،  »ماركا«  ل�شحيفة  ووفًقا 
م�شادات  يف  دخلوا  بر�شلونة  لعبي  فاإن 
مع املدربني البدنيني باعتبارهم ال�شبب يف 

وجود اإ�شابات كثرية لدى الفريق.
اأن ف��رتة الإع���داد  وي���رى ال��اع��ب��ون 
الرئي�شي  ال�شبب  امل��و���ش��م  ب��داي��ة  قبل 

عر  امل�شكلة  وتفاقمت  الإ���ش��اب��ات،  يف 
التدريبات اليومية.

كبرية  توترات  وجود  اإلى  واأ�شارت 
كما  البدنيني،  وامل��درب��ني  الاعبني  ب��ني 
م�شكلة  يف  البار�شا  جنوم  دخل  اأن  �شبق 
ال�شابق رونالد  للمدرب  الفني  مع اجلهاز 

كومان.
واأو�شحت اأن ت�شايف حتدث مع ماتيو 

هذه  حول  الريا�شي،  املدير  األيماين، 
�شريًعا،  تتطلب تدخًا  التي  امل�شكلة 

الت�شخي�شات  م��ن  ال��ع��دي��د  ب��ع��د 
اخل��اط��ئ��ة، وال��ت��ع��ايف ال�����ش��ي��ئ، 

والنتكا�شات.

ب��ع��ودة  مت�شك  ت�����ش��ايف  اأن  وذك����رت 
للخدمات  ال�شابق  الرئي�س  برونا،  ريكارد 
الطبية يف بر�شلونة، للعمل مع البار�شا من 

جديد.

اأ�شمائهم،  لت�شجيل  الأخ�شر  لعبو  يطمح 
ال�شباك  يف  ال�شعودي  املنتخب  ه��دايف  قائمة  يف 
 8 10 م���رات يف  ال��ت��ي اه��ت��زت  الأ���ش��رتال��ي��ة، 
مباريات، وذلك عندما يلتقي املنتخبان اخلمي�س 
من  احلا�شم  ال��دور  ج��ولت  خام�س  يف  املقبل، 
يف  يتبقى  ول   .2022 العامل  كاأ�س  ت�شفيات 
يف  امل�شجلني  من  ال�شعودي،  املنتخب  �شفوف 
مرمى اأ�شرتاليا، �شوى �شامل الدو�شري الذي ميلك 

الإياب  لقاء  يف  اأولهما  اأح��رز  هدفني،  ر�شيده  يف 
2014، يف  لت�شفيات مونديال  املجموعات  بدور 

مدينة ملبورن.
النهائية،  الت�شفيات  اإياب  يف  الثاين  واأ�شاف 

املوؤهلة ملونديال 2018، مبدينة اأديايد.
وت�شم قائمة هدايف الأخ�شر يف �شباك املنتخب 
6 لعبني، منهم من تويف ومن اعتزل،  الأ�شرتايل 
فيما يعد حممد ال�شهاوي والدو�شري الوحيدين 

يف القائمة اللذين ما زال يرك�شان يف املاعب.
نا�شر  ال�����ش��اب��ق،  ال���دويل  امل��ه��اج��م  ويعتر 
املنتخبني  ملباريات  التاريخي  الهداف  ال�شمراين، 
ثم  اأهداف،   3 بت�شجيله  ال�شعودي،  اجلانب  من 
ياأتي املخ�شرم تي�شري اجلا�شم و�شامل الدو�شري 
حممد  الراحل  من  كل  واأحرز  منهما.  لكل  بهدفني 
واملدافع  ال�شهاوي،  حممد  واملهاجم  اخلليوي، 

ح�شن معاذ، هدفا وحيدا يف �شباك »الكاجنارو«.

ية ت�ب�ث عن الزا�ئر السا�بع للش�باك األسترال� ية � السعود�

يصطدم  تشا�ف�ي � ترات.. � تو� مشادات و�
�بأول أزمة �ف�ي الكامب �نو

ين �بكرة ال�قدم ية الم�تر�ف� ا�بات ا�ند� �راك �نشط النت�ن

س�ب �قرعة �بطولة ال�قوات 
ية للمالكمة المسل�ة األرد�ن�

�شحبت، الثنني، يف �شالة ال�شهيد را�شد الزيود مبدينة احل�شني 
العربي،  اجلي�س  الردنية-  امل�شلحة  القوات  بطولة  قرعة  لل�شباب، 

للماكمة .
الع�شكرية  املنطقة  ميثلون:  لعبا   65 البطولة  يف  وي�شارك 
اخلا�س،  امللكي  احلر�س  وقيادة  وال�شرقية،  وال�شمالية  الو�شطى 
الحتاد  ملديرية  العامي  الناطق  وق��ال  املدفعية.  �شاح  وقيادة 
الريا�شي الع�شكري النقيب حممد املنا�شري يف ت�شريح لوكالة النباء 
الثاثاء،  غد  يوم  تنطلق  البطولة  مناف�شات  اإن  )ب��رتا(،  الأردنية 
التابعة  ايام، بتعاون وا�شراف وادارة جلنة احلكام  وت�شتمر ثاثة 

لاحتاد الأردين للماكمة .
 - الردنية  امل�شلحة  القوات  بطولة  تنطلق  اآخر،  �شعيد  وعلى 
اجلي�س العربي، لكرة القدم خال الفرتة من 12 ال�شهر املقبل وحتى 
ال�شاد�س من �شهر كانون الثاين املقبل، مب�شاركة 8 فرق مق�شمة على 

جمموعتني.

ب الش�باب لكرة ال�قدم   منت�ن
يوم يي ال� لسط� يره ال�ف � يلت�ق�ي �نطن �

عند  الفل�شطيني  نظريه  القدم،  لكرة  ال�شباب  منتخب  يلتقي     
حممد  الأم��ري  �شتاد  على  الثاثاء،  اليوم  م�شاء  ال�شابعة  ال�شاعة 

بالزرقاء، يف مباراة ودية.
ال�شباب  منتخب  ا�شتعدادات  اط��ار  يف  امل��ب��اراة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
ال�شهر  نهاية  العراق  يف  تقام  التي  اآ�شيا  غرب  بطولة  يف  للم�شاركة 
اول  وديا  الفل�شطيني  نظريه  التقى  ال�شباب  منتخب  وكان  احلايل. 

ام�س، يف مباراة انتهت بالتعادل 1-1. 

وز عىل  ي�ف يدات �  �نادي عمان للس�
وكوالم الهندي �بكرة ال�قدم عن

  فاز فريق عمان لكرة القدم لل�شيدات اليوم الأحد، على نظريه 
مناف�شات  افتتاح  يف  هدف،  مقابل  بهدفني  كريال،  غوكولم  الهندي 

بطولة الأندية الآ�شيوية لل�شيدات يف ن�شختها التجريبية.
التي  البطولة  مناف�شات  القدم  لكرة  الأردين  الحتاد  وي�شت�شيف 
تقام خال الفرتة من 7 وحتى 13 ت�شرين الثاين اجلاري يف حمافظة 
الن�شوي  ال��دوري  لقب  حامل  عمان  هي  فرق،   4 مب�شاركة  العقبة، 
الإي��راين،  �شريجان  و�شاهرداري  الأوزبكي،  وبونيودكور  الأردين، 
اإقامة  مهمة  الآ�شيوي  الحت��اد  واأ�شند  الهندي.  كريال  وغوكولم 
اأبرز البطولت  البطولة لاأردن عقب النجاحات ال�شابقة با�شت�شافة 
 ،2018 لل�شيدات  اآ�شيا  كاأ�س  مقدمتها  ويف  واإقليميا،  وقاريا  عامليا 

وكاأ�س العامل لل�شابات حتت 17 عاما 2016.
الإيراين،  �شريجان  �شاهرداري  نادي  تغلب  الثانية،  املباراة  ويف 
على نظريه بونيودكور الأوزبكي بهدفني مقابل هدف. ويلتقي نادي 
يلتقي  فيما  الأوزبكي،  بونيودكور  نادي  مع  الثاثاء  غد  بعد  عمان 

غوكولم كريال الهندي مع نظريه �شاهرداري �شريجان الإيراين. 

يهىنء الرمثا..  يصيل � � ال�ف
ية يوزع المناصب اإلدار� و�

املهند�س  برئا�شة  الفي�شلي  نادي  لإدارة  املوؤقتة  الهيئة  عقدت 
ن�شال احلديد، اجتماًعا، تخلله توزيع املنا�شب الإدارية.

عجاج  الدين  و�شيف  لل�شر،  اأميًنا  ال�شوملي  لوؤي  تعيني  وتقرر 
اأميًنا لل�شندوق.

وتعتر هذه هي الهيئة الإدارية املوؤقتة الثانية التي تتولى اإدارة 
نادي الفي�شلي، بناء على تو�شية من وزارة ال�شباب.

وت�شعى الهيئة املوؤقتة اإلى اإيجاد احللول للم�شكات املالية التي 
يعاين منها نادي الفي�شلي ومبا ميكنه من ا�شتعادة مكانته املعهودة.

الرمثا  ن��ادي  بزيارة  احلديد،  برئا�شة  املوؤقتة  الهيئة  وقامت 
وتقدمي التهنئة له مبنا�شبة فوزه بلقب بطولة دوري املحرتفني.

املكثفة  تدريباته  الأحد،  اليوم  الفي�شلي  وا�شل  ثانية  جهة  من 
 21 ي��وم  ال��وح��دات  ملواجهة  ا�شتعداًدا  احل��دي��د،  حممود  بقيادة 

نوفمر/ ت�شرين الثاين اجلاري يف ن�شف نهائي بطولة كاأ�س الأردن.
اإلى ال�شتعداد ب�شكل مثايل ملباراة الوحدات،  الفي�شلي  ويتطلع 
لإنقاذ  النهائية  امل��ب��اراة  وبلوغ  الفوز  حتقيق  على  ي�شعفه  ومب��ا 

مو�شمه بعدما حل موؤخًرا رابًعا يف دوري املحرتفني.

طة �ن�قل م�با�ب�ي  يا ل�ن 6  ض�ا�
يد يال مدر� وهاال�ند إلى ر�

يخطط ريال مدريد، لبدء ثورة جديدة يف �شفوف الفريق خال 
املو�شم املقبل، من خال التعاقد مع كيليان مبابي جنم باري�س �شان 

جريمان، واإيرلينج هالند مهاجم بورو�شيا دورمتوند.
ووفًقا ل�شحيفة »اآ�س«، فاإن ريال مدريد مل يعد بالقوة القت�شادية 
التعاقد مع مبابي وهالند، يتطلب  فاإن  لذا  التي كان عليها من قبل، 

رحيل العديد من الاعبني البارزين.
لريال  الفني  املدير  اأن�شيلوتي  كارلو  اأن  اإلى  ال�شحيفة  واأ�شارت 
العالية،  الرواتب  اأ�شحاب  الاعبني  عن  التخلي  على  جمر  مدريد، 

بالإ�شافة اإلى العنا�شر املهم�شة داخل الفريق.
اأن قائمة ال�شحايا هذا املو�شم، ت�شم ال�شدا�شي اإي�شكو  وك�شفت 
وخي�شو�س  يوفيت�س  ولوكا  بيل  وجاريث  هازارد  واإيدين  ومار�شيلو 
فاييخو. وذكرت اأن رحيل هوؤلء �شيوفر 108 مايني يورو يف قائمة 
الرواتب، بالإ�شافة اإلى الأموال التي ميكن احل�شول عليها مقابل بيع 

الاعبني اأ�شحاب العقود امل�شتمرة.
وقالت »اآ�س« اإن فرتات النتقالت املقبلة يف ريال مدريد �شتكون 
�شاخنة، ومن املتوقع اأن ينتقل معظم �شحايا املريجني، اإلى الدوري 

الإجنليزي املمتاز.

يصعد إلى  ير السر�ان � � يق معف �فر�
ين ية الم�تر�ف� مصاف أ�ند�

  �شعد فريق مغري ال�شرحان اإلى م�شاف اأندية املحرتفني، بعد 
2-0 يف املباراة التي جرت،  فوزه على فريق احتاد الرمثا بنتيجة 
دوري  مناف�شات  اإط��ار  يف  بالرمثا  ها�شم  الأم��ري  �شتاد  على  الأح��د، 

الدرجة الأولى لكرة القدم.
دوري  �شدارة  يف  نقطة   28 اإلى  ر�شيده  ال�شرحان  مغري  ورفع 
الأولى لي�شمن ال�شعود ر�شميا اإلى دوري املحرتفني، فيما انح�شرت 

بطاقة ال�شعود الثانية بني فريقي ال�شرحان وال�شريح.

ادي  يكا�فح لت�ف تمو�ند � دور�
يلز ي�قاف هوم� إ�

اأنه �شيبذل ق�شارى جهده من  ك�شف نادي بورو�شيا دورمتوند، 
اإيقاف بحق مدافعه مات�س هوميلز، وذلك  اأجل تفادي فر�س عقوبة 
بعد اأن ُطرد الاعب خال املباراة اأمام اأياك�س يف دوري اأبطال اأوروبا 

الأ�شبوع املا�شي.
ت�شريحات  يف  دورمتوند  بنادي  الكرة  مدير  زورك  مايكل  وقال 
بيانا  �شيوجه  النادي  اإن  الإثنني،  الريا�شية  »كيكر«  جملة  ن�شرتها 

وا�شحا لاحتاد الأوروبي للعبة )يويفا(.
حالة  يف  الأقل  على  واحدة  مباراة  الإيقاف  الاعبون  ويواجه 
�شد  ال�شتئناف  طلبات  برف�س  ينتهي  الأمر  كان  ما  وغالبا  الطرد، 

عقوبة الإيقاف.
اأنتوين خالل ال�سوط الأول،  اإثر تدخل مع  وكان هوميلز قد ُطرد 
املباراة  وانتهت  اأوليفر،  مايكل  الإجنليزي  احلكم  من  بقرار  وذلك 

بهزمية دورمتوند 1 / 3.
وخ�شعت اللقطة للمراجعة عر الفيديو لكن اأوليفر مل يراجعها 

بنف�شه على ال�شا�شة املثبتة بجوار امللعب.
وقال زورك: »الت�شجيل التليفزيوين يثبت اأن التدخل مل ي�شتحق 
بطاقة حمراء، ونعتقد اأن البطاقة احلمراء نف�شها كانت عقوبة كافية 
عن  �شيغيب  هوميلز،  على  الإيقاف  فر�س  حالة  ويف  لنا«.  بالن�شبة 
 24 يف  املقررة  ل�شبونة  �شبورتينج  اأمام  مباراته  الفريق يف  �شفوف 
الأخرية  ثان/نوفمر اجلاري، �شمن اجلولة اخلام�شة قبل  ت�شرين 
من مباريات املجموعة الثالثة بدوري اأبطال اأوروبا، والتي قد حت�شم 

التاأهل للدور الثاين.

يكشف سر  يالن �  �ارس م�
تارو زاء الو� يه لركلة �ب تصد� �

ال�شر وراء ت�شديه  تاتارو�شانو، حار�س ميان،  ك�شف �شيريان 
لركلة جزاء لوتارو مارتينيز، مهاجم اإنرت، يف ديربي الغ�شب.

وح�شل اإنرت على ركلتي جزاء، حيث اأحرز هاكان ت�شالهانوجلو 
للركلة  تاتارو�شانو  ت�شدى  بينما  الأول��ى،  ال�شابق،  ميان  لعب 

الثانية.
وقال تاتارو�شانو، يف ت�شريحات ل�شبكة DAZN »لقد در�شت 
لوتارو بعناية مع اجلهاز الفني مليان، لأنه اخليار الأول يف تنفيذ 

ركات اجلزاء لإنرت«.
جيًدا  اأعرفه  كنت  ت�شالهانوجلو،  اإلى  بالن�شبة  »اأم��ا  واأ�شاف 

بالفعل، لكن امل�شكلة اأنه كان يعرفني اأي�ًشا«.
املدرجات  يف  مليان،  الأ�شا�شي  احلار�س  ماينان،  مايك  و�شوهد 
يف  امل�شابني  باقي  مع  اجل��زاء  لركلة  تاتارو�شانو  باإنقاذ  يحتفل 

الرو�شونريي.
وتابع »اأقدم كل ما لدي لا�شتمرار على هذا امل�شتوى. لقد احتفل 

ماينان لأنه يعرف ما يعنيه اأن ينقذ حار�س املرمى ركلة جزاء«.
اإلى  ماينان  و�شول  منذ  للغاية  جيد  ب�شكل  نتعامل  »نحن  ونوه 
اأحتدث  اأنني  خا�شة  هنا،  ال�شتقرار  على  م�شاعدته  حاولت  ميان، 

الفرن�شية«.
لقد تدربت  اأ�شيب،  للمو�شم، ثم  واأمت »ماينان قدم بداية رائعة 

دائًما كي اأكون جاهًزا عندما يحتاجني الفريق، وحانت اللحظة«.

يًا: أ�نت  � ينت�قد ص��ف يو � ين� مور�
اهر �بذلك يًا أو تتطن لست ذك�

اأحد  لروما،  الفني  املدير  مورينيو،  جوزيه  الرتغايل  انتقد 
املرا�شلني يف املوؤمتر ال�شحفي ملباراة فريقه اأمام فيني�شيا يف الدوري 

الإيطايل.
ميان  اأم��ام  الإي��ط��ايل  ال���دوري  يف  مباراتني  اآخ��ر  روم��ا  وخ�شر 

وفيني�شا، لترتاجع الذئاب اإلى املركز ال�شاد�س بر�شيد 19 نقطة.
وجه  املرا�شلني  اأحد  فاإن  الريطانية،  »مريور«  ل�شحيفة  ووفًقا 
�شوؤاًل ملورينيو يف املوؤمتر ال�شحفي، قائًا: »لقد مرت �شتة اأ�شهر منذ 
توقيعك لروما، هل �شتغري اأي �شيء قمت به من حيث الختيارات اأو 

الت�شريحات اأو الطلبات اأو اأي �شيء اآخر؟«.
لكن  �شحفي،  موؤمتر  كل  يف  هنا  حت�شر  »اأنت  مورينيو:  واأجاب 
اإما اأنك ذكي جًدا وتريد اأن يعتقد النا�س اأنك ل�شت كذلك اأو اأنك ل�شت 

ذكًيا على الإطاق«.
واأ�شاف: »اأريد اأن اأعتقد اأنك ذكي ولكنك حتب اأن تفعل ما تقوم 

به الآن«.
للمباراة عقب  ال�شحفي  املوؤمتر  الرتغايل من  املدرب  وان�شحب 

الإجابة على هذا ال�شوؤال.

يل � تو�ن ير �قلق � يث� يليس � تش� ئ�ي � ثنا�
كري�شتيان  ع���ودة  ت�شيل�شي،  م���درب  توخيل  توما�س  ي��اأم��ل 
اإ�شابات، وقال  الدويل بدون  التوقف  بولي�شيت�س وجنولو كانتي من 
اإن هذا الثنائي مل ي�شتعد عافيته بن�شبة مئة يف املئة حتى الآن رغم 

ا�شتدعاء منتخبي فرن�شا والوليات املتحدة لهما.
وعاد كانتي لتوه من الإ�شابة و�شارك ملدة 85 دقيقة مع مت�شدر 
مطلع  برينلي  مع   )1-1( التعادل  يف  املمتاز  الإجنليزي  ال��دوري 
الأ�شبوع بينما خا�س بولي�شيت�س اأربع مباريات فقط يف كل امل�شابقات 

هذا املو�شم ب�شبب اإ�شابة يف الكاحل.
وقال توخيل لل�شحفيني »قمنا بتجهيز هذا الثنائي يف الأ�شبوعني 
الدولية  الفرتة  يف  بادهما  منتخبي  مع  �شي�شاركان  لكنهما  املا�شيني 
لرفع  الوقت  لبع�س  للم�شاركة  فر�شة  على  ح�شولهما  واأمت��ن��ى 

امل�شتوى قبل العودة. اأمتنى اأي�شا عدم اإ�شابتهما جمددا«.
يف  الإف��راط  بعدم  الأمريكي  املنتخب  م�سوؤويل  توخيل  وطالب 
العتماد على بولي�شيت�س البالغ عمره 23 عاما عندما يواجه منتخبي 

املك�شيك وجامايكا يف ت�شفيات كاأ�س العامل.
واأ�شاف »يرغب بولي�شيت�س بالطبع يف العودة للعب لكن امل�شاألة 
تعتمد على طريقة التعامل مع هذا املوقف حيث نخ�شى اأن تعاوده 

الإ�شابة اأو اأن يتعر�س لإ�شابة جديدة«.
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