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السنة السابعة

الخارجية :الصفدي يلتقي عددا من نظرائه

االردن يرفض أي تغيي ٍر

على والية األونروا وصالحياتها

*عمان

ال��ت��ق��ى ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال�����وزراء ووزي���ر
اخلارجية و�ش�ؤون املغرتبني �أمين ال�صفدي
ع����ددا م���ن ن��ظ��رائ��ه وزراء اخل��ارج��ي��ة
وامل�������س����ؤول�ي�ن ال���دول���ي�ي�ن امل�����ش��ارك�ين يف
اجتماعات الدورة الـ  77للجمعية العامة
للأمم املتحدة.
وق���ال���ت وزارة اخل���ارج���ي���ة و����ش����ؤون
املغرتبني يف بيان �صحايف م�ساء اجلمعة ان
ال�صفدي بحث مع نائب رئي�س املفو�ضية
الأوروب����ي����ة وامل��م��ث��ل الأع���ل���ى ل��ل�����ش ��ؤون
اخلارجية وال�سيا�سة الأمنية يف االحتاد
الأوروب��������ي ج���وزي���ب ب���وري���ل خم��رج��ات
االجتماع الرابع ع�شر ملجل�س ال�شراكة بني
الأردن واالحتاد الأوروبي ،والتقدم املُحرز
يف تنفيذ وثيقة �أول��وي��ات ال�شراكة التي
جرى اعتمادها مطلع �شهر حزيران املا�ضي
خالل اجتماع جمل�س ال�شراكة يف البحر
امليت مثلما بحثا ق�ضايا �إقليمية ويف مقدمها

الق�ضية الفل�سطينية والأزم���ة ال�سورية
وق�ضية الالجئني.
���ش��ارك ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال�����وزراء ووزي���ر
اخلارجية و�ش�ؤون املغرتبني �أمين ال�صفدي،
يف نيويورك ،باجتما ٍع وزاري بدعوة من
وزير اخلارجية الأمريكي �أنتوين بلينكن.
وقالت وزارة اخلارجية و�ش�ؤون املغرتبني
يف بيان �صحايف ان االجتماع انعقد مب�شاركة
وزراء خارجية دول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية ،ووزير اخلارجية امل�صري،
ووزير اخلارجية العراقي ،ووزير اخلارجية
اليمني ،وذلك على هام�ش �أعمال الدورة ال
 77للجمعية العامة للأمم املتحدة.
وت��ر�أ���س ن��ائ��ب رئي�س ال����وزراء ووزي��ر
اخلارجية و�ش�ؤون املغرتبني �أمين ال�صفدي،
ووزي���رة خارجية ال�سويد �آن ليندي ،يف
نيويورك ،اجتماع ًا وزاري��� ًا لدعم وكالة
الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئني
الفل�سطينيني (الأونروا) ،مب�شاركة الأمني

اختالس  45مليارا من إعانات
البطالة األميركية خالل الجائحة
*وكاالت

�أعلنت وزارة العمل الأمريكية �أنّ �أكرث من  45مليار دوالر من �إعانات
البطالة ذهبت عن طريق االحتيال �إىل �أنا�س ال ي�ستحقّونها خالل
ّ
تف�شي كوفيد والأعداد الكبرية من الع ّمال الذين ّ
مت ت�سريحهم ب�سبب
تداعيات اجلائحة.
و�أظهر تقرير جديد للمفتّ�ش العام يف الوزارة نُ�شر اخلمي�س �أنّه بني
مار�س  2020و�أبريل �ُ ،2022صرف ما جمموعه  45,6مليار دوالر من
�إعانات البطالة عن طريق االحتيال.
وكان تقرير �سابق نُ�شر يف يونيو قدّ ر قيمة هذه االختال�سات بثلث
هذا املبلغ.
و ّ
مت حتى الآن توجيه اتهامات �إىل �أكرث من �ألف �شخ�ص لتورطهم
يف عمليات االحتيال هذه.
وقال املفت�ش العام الري تورنر يف بيان �إنّ الأرقام “ت�ؤكّد ات�ساع
نطاق امل�شكلة” ،م�شري ًا �إىل “امل�ستويات غري امل�سبوقة لالحتيال
واملدفوعات غري امل�ستحقّة الأخرى».
وع�صفت جائحة كوفيد باالقت�صاد الأمريكي يف مار�س  ،2020ويف
غ�ضون �شهرين مت ت�سريح �أكرث من  20مليون موظف.
وو�سعت احلكومة الفدرالية حينها قاعدة امل�ستفيدين من �إعانات
ّ
البطالة ،وزادت قيمة هذه الإعانات ومدّ ة اال�ستفادة منها.
و�أو�ضح مكتب املفت�ش العام �أنه “يف غ�ضون خم�سة �أ�شهر ،مت ت�سجيل
�أكرث من  57مليون عاطل عن العمل».
لكنّ تدفّق املطالب فتح ثغرة للمحتالني بينما كانت حكومات
الواليات امل�س�ؤولة عن دفع �إعانات البطالة تواجه �صعوبات يف التعامل
مع “الزيادة الكبرية يف عدد مطالب م�ساعدات البطالة والت�أكّد من �أنّها
تدفع املبلغ املنا�سب �إىل ال�شخ�ص املنا�سب” ،وفق نف�س امل�صدر.
واختل�س املحتالون م�ساعدات البطالة خ�صو�ص ًا من خالل التقدّ م
بطلب يف �أكرث من والية� ،أو عن طريق ا�ستغالل هويات �أ�شخا�ص متوفّني
�أو م�سجونني.
وذك��ر التقرير �أنّ دوائ��ر ال��وزارة “مل تتّخذ اخلطوات الكافية
لتنفيذ” التو�صيات ال�صادرة يف خمتلف املنا�شري التوجيهية.
أقر امل�س�ؤولون يف ذلك الوقت ب�أنّ بع�ض برامج امل�ساعدات تنطوي
و� ّ
على ثغرات ،لكنّهم �شدّ دوا على احلاجة �إىل �صرف الإعانات ب�سرعة.
وواجهت الإدارات م�صاعب مع تلقّيها عدد ًا غري م�سبوق من املطالب،
ما �سلّط ال�ضوء على �ضعف مواردها.
وانت�شرت حينها �صور لرجال ون�ساء ينتظرون ل�ساعات يف �سيارتهم
للت�سجيل ،وكذلك �شهادات لأ�شخا�ص انتظروا �أ�سابيع للح�صول على
ج��واب �أو ّ
�صك م�ساعدة ومل يتمكّنوا من دف��ع �إيجارهم �أو تغطية
نفقاتهم اليومية.

العام للأمم املتحدة �أنتونيو غوتريي�ش.
وق���ال���ت وزارة اخل���ارج���ي���ة و����ش����ؤون
املغرتبني يف بيان �صحايف� ،إن االجتماع
ال���ذي ح�����ض��ره ع���ددٌ م��ن وزراء خارجية
وممثلي نحو �أربعني دولة ومنظمة دولية،
واملفو�ض العام للوكالة فيليب الزاريني ركز
على و�ضع �سيا�سات وا�سرتاتيجيات من �ش�أنها
�ضمان ا�ستدامة متويل برامج عمل الوكالة
لتمكينها م��ن ت��ق��دمي خدماتها احليوية
لالجئني الفل�سطنيني يف مناطق عملياتها
اخلم�س.
وبحث االجتماع �أي�ض ًا �ضرورة ا�ستمرار
اجلهود حل�شد الدعم للت�صويت الذي �سيتم
يف اجلمعية العامة ل�ل��أمم املتحدة على
جت��دي��د والي���ة ال��وك��ال��ة يف ك��ان��ون الأول
املقبل.
و�أك����د الأم��ي�ن ال��ع��ام ل��ل��أمم امل��ت��ح��دة
يف كلمة خ�لال االج��ت��م��اع على حمورية
دور وكالة الأون���روا يف تعزيز اال�ستقرار

الإقليمي ،داع��ي� ًا لتوفري التمويل الكايف
وامل�ستدام لها ،م�شري ًا �أنه وعلى الرغم من
الدعم املقدر للمانحني على مدى ال�سنوات
املا�ضية� ،إ ّال �أن��ه ال ي��زال هناك فجوة يف
التمويل تقدر بنحو  100مليون دوالر ،وهذا
مبلغ ال يقارن مبا يقدم من دعم وم�ساعدات
للأزمة الأوكرانية ،داعي ًا املجتمع الدويل
للنهو�ض مب�س�ؤولياته والعمل على جت�سري
ه��ذه الفجوة التمويلية و���س��د العجز يف
موازنة الوكالة ،م�ؤكد ًا ب�أن وكالة الأونروا
تعد منظمة دولية فاعلة ،وكف�ؤة يف �إدارة
ميزانيتها .و�أكد على �ضرورة وجود �آليات
متويل طويلة الأم��د ،ومتعددة ال�سنوات،
ت�ضمن للوكالة تقدمي خدماتها احليوية
وف� ًق��ا لتكليفها الأمم���ي ،م ��ؤك��د ًا رف�ض �أي
ري على والية الوكالة و�صالحياتها� ،أو
تغي ٍ
ري خلدماتها املقدمة لالجئني ،وحمذر ًا
جتي ٍ
من تبعات ا�ستمرار العجز املايل املزمن الذي
تابع �ص2
متر به الوكالة �سنو ًيا.

ثمن النسخة :دينار واحد

فلسطين النيابية تدين اقتحام اعضاء الكنيست مقبرة باب الرحمة

 50ألفا يؤدون صالة الجمعة
في المسجد األقصى

*عمان

�أدى ع�شرات �آالف امل�صلني �صالة اجلمعة
يف امل�سجد الأق�صى امل��ب��ارك ،رغ��م الت�شديدات
وال��ق��ي��ود ال��ت��ي ف��ر���ض��ت��ه��ا ���س��ل��ط��ات االح��ت�لال
الإ�سرائيلي يف حميط البلدة القدمية وامل�سجد
املبارك.
و�أف��ادت دائرة الأوق��اف الإ�سالمية ،ب�أن 50
�ألف م�صل من ال�ضفة الغربية مبا فيها القد�س،
وداخل �أرا�ضي عام � ،1948أدوا �صالة اجلمعة يف
�ساحات امل�سجد الأق�صى.
وقالت وكالة الأنباء الفل�سطينية� ،إن قوات
االحتالل كثفت من انت�شارها يف �شوارع املدينة
وحم��ي��ط امل�����س��ج��د الأق�����ص��ى ،ومت���رك���زت عند
بواباته ،و�أوقفت امل�صلني ودققت يف هوياتهم
ال�شخ�صية ،بينما �سمحت لع�شرات امل�ستوطنني
ب��ت ��أدي��ة رق�����ص��ات ا���س��ت��ف��زازي��ة يف م��ق�برة ب��اب
الرحمة املال�صقة للم�سجد من اجلهة ال�شرقية.
و�أ�ضافت� ،أن قوات االحتالل وفرت احلماية
لع�شرات امل�ستوطنني وهم ي�ؤدون طقو�سا تلمودية
من بينها النفخ يف البوق عند ب��اب الغوامنة،
فيما �أدى �آخ��رون رق�صات ا�ستفزازية وطقو�سا

الفايز:االردن من الدول السباقة
في تبني التكنولوجيا الحديثة

*عمان

ق���ال رئ��ي�����س جم��ل�����س الأع���ي���ان في�صل
الفايز� ،إن االقت�صاد الرقمي يف الأردن
ي�شهد اهتماما م��ت��زاي��دا باعتباره ي�شكل
اقت�صاد امل�ستقبل ،و�أ�صبح يناف�س االقت�صاد
التقليدي ،ويحقق عائدات مادية ت�سهم يف
االقت�صاد الكلي للدول.
ج���اء ذل���ك خ�ل�ال ل��ق��ائ��ه يف العا�صمة
الفرن�سية باري�س ،وزير االت�صاالت والتحول
الرقمي الفرن�سي جيان باروت ،اجلمعة ،يف
�إطار زيارة ر�سمية يجريها لفرن�سا بدعوة من
رئي�س جمل�س ال�شيوخ الفرن�سي.
وح�ضر اللقاء ،م�ساعدا رئي�س جمل�س
الأع��ي��ان مفلح الرحيمي وعلياء ب���وران،
ورئي�س جلنة ال�صداقة الأردنية الفرن�سية

يف الأعيان عي�سى مراد ،وحممد ال�شوابكه،
وجورج حزبون� ،إ�ضافة �إىل ال�سفري الأردين
لدى فرن�سا مكرم القي�سي.
وبني الفايز� ،أن التحول نحو االقت�صاد
الرقمي يعد �ضرورة يف الوقت الراهن ،يف
ظل احلاجة �إىل تنويع من�صات اال�ستثمار
وال���ت���ج���ارة ،ب��ه��دف ت��ع��زي��ز الإن��ت��اج��ي��ة
والتناف�سية ،والرتكيز على القطاعات
االق��ت�����ص��ادي��ة واال���س��ت��ف��ادة م��ن التطور
ال��ت��ق��ن��ي وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي امل��ت�����س��ارع على
امل�ستوى العاملي.
و�أ����ش���ار �إىل �أن الأردن ب���د�أ التنبه،
للتحوالت التي ي�شهدها االقت�صاد العاملي،
ال��ذي ب��د�أ التخلي عن الآليات التقليدية،
واالنخراط تدريجيا يف االقت�صاد الرقمي،
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�إذ �شهد الأردن م�ؤخرا اهتماما ملحوظا بهذا
القطاع ،وعلى �ضوء ذلك مت ا�ستحداث وزارة
لالقت�صاد الرقمي ،وو�ضع ا�سرتاتيجيات
يجري العمل على تنفيذها ،بهدف الو�صول
�إىل “حكومة �إلكرتونية”.
وذك�����ر ال���ف���اي���ز� ،أن الأردن �أط��ل��ق
“ا�سرتاتيجية التحول الرقمي للخدمات
احلكومية” ،وذل���ك ادراك����ا منه للفر�ص
التي ميكن �أن يوفرها قطاع تكنولوجيا
املعلومات واالقت�صاد ال��رق��م��ي ،للحد من
معدالت البطالة عرب توفري فر�ص عمل،
نظرا للتغريات املت�سارعة التي تطر�أ على
الأ�سواق ب�سبب الثورة املعلوماتية الهائلة
التي يعي�شها العامل.
تابع �ص2

تلمودية �أم��ام ب��اب امللك الفي�صل� ،أح��د �أب��واب
امل�سجد الأق�صى ،كما �سمحت �أي�ضا لع�ضو كني�ست
االحتالل املتطرف �سمحا رومتان بنفخ البوق يف
املقربة.
وكان �آالف املواطنني لبوا دعوات امل�شاركة يف
�أداء �صالة الفجر بامل�سجد الأق�صى املبارك.
ودانت جلنة فل�سطني النيابية ،اقتحام عدد
من �أع�ضاء الكني�ست الإ�سرائيلي وم�ستوطنني
يهود للم�سجد الأق�صى امل��ب��ارك ،حتت حماية
�شرطة االحتالل الإ�سرائيلية.
وا�ستنكرت اللجنة ،يف بيان �صحفي �أ�صدرته
اجل��م��ع��ة ،ع��ل��ى ل�����س��ان رئي�سها ال��ن��ائ��ب حممد
الظهراوي � ،إقدام عدد من �أع�ضاء “الكني�ست”،
�صباح ام�س ،على النفخ بالبوق داخل مقربة باب
الرحمة املحاذية ل “الأق�صى” ،يف خطوة تعترب
ا�ستفزازا وانتهاكا خطريا حلرمة امل�سجد املبارك
و�أكنافه.
و�أ�شارت �إىل �أن حماوالت الكيان ال�صهيوين
لتغيري ال��واق��ع التاريخي والقانوين القائم يف
القد�س املحتلة و “الأق�صى” ،مرفو�ضة وم�صريها
�إىل الف�شل.

المنتخب الوطني يهزم المنتخب السوري
ويلتقي عمان في نهائي البطولة الودية
*عمان

حقق املنتخب الوطني فوزا ثمينا على ح�ساب �سوريا بنتيجة (-2
 ،)0يف املواجهة املثرية التي جمعتهما م�ساء اجلمعة على �ستاد امللك
عبداهلل الثاين بالقوي�سمة� ،ضمن البطولة الودية.
و�سجل ه��ديف منتخب الأردن �أحمد �سمري بالدقيقة  25ويزن
النعيمات بالدقيقة .42
وبلغ منتخب الأردن بذلك امل�شهد النهائي حيث �سيواجه عمان،
فيما �سيلتقي منتخب �سوريا مناف�سه العراقي لتحديد �صاحب املركز
الثالث.
جاءت البداية حذرة ،حيث انح�صرت الألعاب يف منت�صف امللعب،
وغابت اخلطورة عن املرميني.
واعتمد منتخب الأردن يف بناء هجماته على انطالقات �أحمد �سمري
ونور الروابدة والتعمري و�شرارة فيما لعب النعيمات كر�أ�س حربة.
ب��دوره ف�إن منتخب �سوريا �أب��دى مع م�ضي الوقت رغبة هجومية
يف ت�سجيل هدف يربك فيه مناف�سه ،حيث اعتمد على الدفاع املتقدم
مما �صعب من مهمة الأردن يف تهديد مرمى مدنية .وجاء �أول تهديد
حقيقي يف امل��ب��اراة عن طريق منتخب �سوريا ،عندما �أطلق حممد
تابع �ص8
ريحانية كرة قوية مرت من فوق مرمى �أبو ليلى.

قاتل زوجته وابنه في جرش
يسلم نفسه لألمن
*عمان

ق��ال الناطق الإع�لام��ي با�سم مديرية الأم���ن ال��ع��ام� ،إن �أح��د
الأ�شخا�ص �أقدم ام�س على �إطالق النار باجتاه زوجته وابنه �أثناء
وجودهم يف حمافظة جر�ش.
و�أ�ضاف� ،أنه جرى �إ�سعافهما للم�ست�شفى وما لبثا �أن فارقا احلياة،
فيما ق��ام مطلق ال��ن��ار بت�سليم نف�سه ملديرية ال�شرطة وبو�شرت
التحقيقات معه.
وتقرر وعمال ب�أحكام املادة  39من قانون املطبوعات والن�شر حظر
الن�شر ب�أي �أمور �أو معلومات تتعلق بواقعة اطالق النار من قبل �شخ�ص
على عائلته يف مدينة جر�ش.
و�شمل ق��رار احلظر ع��دم ن�شر �أي معلومات تتعلق باملو�ضوع �أو
جمريات التحقيق الأويل واملبدئي �أو البحث يف التكييف القانوين
�أو العقوبة املرتتبة عليها ومنع ت��داول �أو �إع��ادة ن�شر �أي �صور �أو
فيديوهات تتعلق بالق�ضية.
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الخارجية :الصفدي يلتقي
عددا من نظرائه
*عمان

التقى نائب رئي�س الوزراء ووزير اخلارجية و�ش�ؤون املغرتبني �أمين
ال�صفدي ع��ددا من نظرائه وزراء اخلارجية وامل�س�ؤولني الدوليني
امل�شاركني يف اجتماعات الدورة الـ  77للجمعية العامة للأمم املتحدة.
وقالت وزارة اخلارجية و�ش�ؤون املغرتبني يف بيان �صحايف م�ساء
اجلمعة ان ال�صفدي بحث مع نائب رئي�س املفو�ضية الأوروبية واملمثل
الأعلى لل�ش�ؤون اخلارجية وال�سيا�سة الأمنية يف االحتاد الأوروب��ي
جوزيب بوريل خمرجات االجتماع الرابع ع�شر ملجل�س ال�شراكة بني
الأردن واالحتاد الأوروبي ،والتقدم املُحرز يف تنفيذ وثيقة �أولويات
ال�شراكة التي ج��رى اعتمادها مطلع �شهر حزيران املا�ضي خالل
اجتماع جمل�س ال�شراكة يف البحر امليت مثلما بحثا ق�ضايا �إقليمية
ويف مقدمها الق�ضية الفل�سطينية والأزمة ال�سورية وق�ضية الالجئني.
و�أ�ضافت ان ال�صفدي بحث مع نائب رئي�س الوزراء ووزير اخلارجية
الهولندي فوبكه هويك�سرتا �سبل تطوير عالقات التعاون الثنائي يف
خمتلف املجاالت ويف �إطار ال�شراكة مع االحتاد الأوروبي �إ�ضافة �إىل
امل�ستجدات الإقليمية والدولية وجهود حل الأزمات.
كما بحث ال�صفدي مع وزير اخلارجية الرو�سي �سريغي الفروف
جهود حل الأزمة الأوكرانية ومعاجلة تبعاتها ،و التحركات املبذولة
للتو�صل حلل �سيا�سي للأزمة ال�سورية ووقف تداعياتها الكارثية.
وبحث ال�صفدي والفروف بح�سب بيان وزارة اخلارجية التحديات
التي يواجهها الأردن جراء ا�ست�ضافة مليون و � 300ألف �شقيق �سوري،
وحت��دي تهريب امل��خ��درات ،واخل��ط��وات الالزمة لتثبيت اال�ستقرار
يف اجلنوب ال�سوري وحتديد ًا قرار جمل�س الأمن رقم  2642املتعلق
ب�إي�صال امل�ساعدات �إىل �سوريا عرب احلدود م�شرية ان ال�صفدي �شدد
على �أهمية تفعيل اجلهود امل�ستهدفة التو�صل حلل �سيا�سي للأزمة
ال�سورية ،ي�ضمن وحدة �سوريا ومتا�سكها و�سيادتها ،ويلبي طموحات
ال�شعب ال�سوري ال�شقيق ،ويحفظ حقوقه.
كما بحث الوزيران التطورات املرتبطة بالق�ضية الفل�سطينية،
وجهود العودة �إىل مفاو�ضات جادة وفاعلة لتحقيق ال�سالم العادل
وال�شامل على �أ�سا�س حل الدولتني ،ووقف الإج��راءات الإ�سرائيلية
الال�شرعية التي تقو�ضه.
وقالت الوزارة ان ال�صفدي عقد ووزراء اخلارجية العرب الأع�ضاء
يف جلنة االت�����ص��ال املنبثقة ع��ن اجلامعة العربية ح��ول الأزم���ة
الأوكرانية لقاء مع الف��روف �أكد �ضرورة حل الأزم��ة وفق القانون
الدويل وميثاق الأمم املتحدة.
كما بحث ال�صفدي مع م�ست�شار وزارة اخلارجية الأمريكية ديريك
�شوليه تعزيز عالقات ال�شراكة اال�سرتاتيجية الأردنية  -الأمريكية.
وكان ال�صفدي التقى  ،عددا من وزراء خارجية الدول ال�شقيقة
وال�صديقة و بحث معهم �آف���اق تعزيز ع�لاق��ات التعاون الثنائي،
والق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك و �شارك يف االجتماع الوزاري للجنة
االت�صال املخ�ص�صة لتن�سيق امل�ساعدات الدولية املقدمة لل�شعب
الفل�سطيني ( ،)AHLCم�ؤكد ًا �أهمية دعم االقت�صاد الفل�سطيني،
و�ضرورة �إعادة �إحياء العملية ال�سلمية.
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رئيس مجلس األعيان يزور
السفارة األردنية في باريس

*باريس

زار رئ��ي�����س جم��ل�����س الأع���ي���ان في�صل
الفايز مقر ال�سفارة الأردنية يف العا�صمة
الفرن�سية باري�س اجلمعة ،التقى خالها
ال�سفري الأردين مكرم القي�سي وع��ددا من
موظفي ال�سفارة ،وذل��ك يف اط��ار الزيارة
الر�سمية التي يقوم بها �إىل فرن�سا ،بدعوة
ر�سمية من رئي�س جمل�س ال�شيوخ الفرن�سي.

وثمن الفاير ال��دور الكبري ال��ذي تقوم
به ال�سفارة والعاملون فيها جلهة خدمة
امل�صالح االردنية ال�سيا�سية واالقت�صادية
واال�ستثمارية� ،إ�ضافة �إىل متابعة �ش�ؤون
املواطنني الأردنيني يف فرن�سا.
ب����دوره ،ع��ر���ض ال�سفري القي�سي �أب��رز
الق�ضايا وامللفات ،التي تعمل عليها ال�سفارة
جل��ه��ة ج����ذب امل���زي���د م���ن اال���س��ت��ث��م��ارات

الفرن�سية لالردن وبناء �شراكات اقت�صادية
بني القطاعني العام واخلا�ص� ،إ�ضافة �إىل
تعزيز التبادل الثقايف والتجاري بني البلدين
ال�صديقني .ورافق الفايز يف زيارته م�ساعدا
رئي�س جمل�س الأعيان مفلح الرحيمي وعلياء
ب��وران� ،إ�ضافة �إىل رئي�س جلنة ال�صداقة
الأردنية الفرن�سية يف املجل�س عي�سى مراد،
والأعيان حممد ال�شوابكه وجورج حزبون.

الفايز يلتقي في باريس وزير
االتصاالت والتحول الرقمي الفرنسي

الخارجية :الصفدي يشارك باجتماع
وزاري بدعوة من وزير الخارجية األميركي
*عمان

�شارك نائب رئي�س الوزراء ووزير اخلارجية و�ش�ؤون املغرتبني �أمين
ال�صفدي ،يف نيويورك ،باجتما ٍع وزاري بدعوة من وزير اخلارجية
الأمريكي �أنتوين بلينكن.
وقالت وزارة اخلارجية و���ش ��ؤون املغرتبني يف بيان �صحايف ان
االجتماع انعقد مب�شاركة وزراء خارجية دول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية ،ووزير اخلارجية امل�صري ،ووزير اخلارجية العراقي،
ووزي��ر اخلارجية اليمني ،وذل��ك على هام�ش �أعمال ال��دورة ال 77
للجمعية العامة للأمم املتحدة.
و�أ�شارت �إىل �أن الوزراء امل�شاركني باالجتماع �أكدوا على العالقات
اال�سرتاتيجية و�سبل تعزيز ال�شراكة والبناء على خمرجات قمة
جدة للأمن والتنمية التي عقدت يف �شهر متوز املا�ضي ،والعمل على
تعزيز ال�سالم والأمن واال�ستقرار واالزدهار االقت�صادي يف املنطقة،
ومواجهة التحديات الإقليمية والعاملية مبا يف ذلك �أزم��ات الغذاء
واملناخ والأزمات الإن�سانية.

فلسطين النيابية تدين اقتحام
اعضاء الكنيست مقبرة باب الرحمة
*عمان

دانت جلنة فل�سطني النيابية ،اقتحام عدد من �أع�ضاء الكني�ست
الإ�سرائيلي وم�ستوطنني يهود للم�سجد الأق�صى املبارك ،حتت حماية
�شرطة االحتالل الإ�سرائيلية.
وا�ستنكرت اللجنة ،يف بيان �صحفي �أ�صدرته اجلمعة ،على ل�سان
رئي�سها النائب حممد الظهراوي � ،إقدام عدد من �أع�ضاء “الكني�ست”،
�صباح اليوم ،على النفخ بالبوق داخل مقربة باب الرحمة املحاذية ل
“الأق�صى” ،يف خطوة تعترب ا�ستفزازا وانتهاكا خطريا حلرمة امل�سجد
املبارك و�أكنافه.
و�أ�شارت �إىل �أن حماوالت الكيان ال�صهيوين لتغيري الواقع التاريخي
والقانوين القائم يف القد�س املحتلة و “الأق�صى” ،مرفو�ضة وم�صريها
�إىل الف�شل.
و�أكدت اللجنة �أهمية الو�صاية الها�شمية على املقد�سات الإ�سالمية
وامل�سيحية يف القد�س ال�شريف ،م�شرية �إىل مواقف جاللة امللك عبد
اهلل الثاين الثابتة والرا�سخة جتاه الق�ضية الفل�سطينية.
ودع��ت “فل�سطني النيابية” ،ال�برمل��ان��ات العربية والإقليمية
والدولية �إىل �ضرورة اتخاذ كل الإجراءات ال�ضاغطة التي من �ش�أنها
وقف تلك املمار�سات غري امل�شروعة ،والتي ترف�ضها الأعراف واملواثيق
الدولية.
كما دع��ت ،الف�صائل الفل�سطينية �إىل ���ض��رورة وح��دة ال�صف
الفل�سطيني وحل اخلالفات بينهم ملواجهة االحتالل وخمططاته
و�سلوكه الإج��رام��ي بحق القد�س واملقد�سات وال�شعب الفل�سطيني
الأعزل.

الجاهة العشائرية عرف اجتماعي
نبيل في حل الخالف ونشر التسامح
*عمان

تعترب اجلاهة الع�شائرية مظهرا ح�ضاريا اجتماعيا ُتف�سح فيه
الدولة املجال للمجتمع ب�إ�صالح ذات البني بطريقة منا�سبة للعادات
والتقاليد لتخفيف حدة التوتر بطريقة ُملزمة ي�سودها �صوت العقل
ون�شر الت�سامح.
وق��ال ال�شيخ طالب ال��ع��ودات اجل��ازي لوكالة الأن��ب��اء الأردنية
(برتا)� ،إن اجلاهة الع�شائرية نابعة من تقاليد مهمة ميتاز بها املجتمع
الأردين وهدفها الأ�سا�س ،هو وقف ال�صراع وتهدئة النفو�س ون�شر
ً
معرت�ضا
ال�صلح بني الأفراد بطريقة �سل�سة ترفع من �ش�أن الت�سامح،
على َمن ي�صف اجلاهة
ب “فنجان قهوة” �أو �أنها تف ّوت احلقوق ،م�ؤكد ًا �أنها حتفظ احلقوق
جلميع الأطراف.
و�أ�ضاف� ،أن القوانني الع�شائرية ومن �ضمنها اجلاهة الع�شائرية هي
�إ�سنادٌ للقوانني املدنية ولي�ست بديلة عنها ،بل �أن اجلاهة ت�ساعد يف
ن�شر الهدوء بطريقة اجتماعية ُملزمة يف الوقت الذي ي�أخذ القانون
املدين جمراه ،داع ًيا املجتمع �إىل احرتام �أفراد اجلاهة الذين ي�سعون
باخلري بني النا�س واملحافظة على التقاليد االجتماعية الإيجابية
التي تنعك�س على املجتمع بن�شر ال�صفح والت�سامح وعدم خلطها ببع�ض
التقاليد ال�سلبية.
و�أ�شار �إىل �أن اجلاهة الع�شائرية ت�ساعد الدولة على ن�شر الأمن
وتهدئة النفو�س يف الكثري من الق�ضايا وتعمل على �ضبط اخلالف
الواقع �أو املحتمل بو�ضع الكفالء على الطرفني باالتفاق مع االلتزام
ببنود حمددة واجب تطبيقها ،فالهدف الأ�سا�سي هو ال�صلح واجلاين
يخ�ضع للعدالة� ،إال �أن ال�صلح ي�ؤدي اىل تخفيف العقوبة على اجلاين
وبر�ضا الطرفني.
ودعا ال�شيخ �أكرم الن�صر الرواحنة �إىل التعاون والتكاتف لن�شر
روح الألفة واملحبة بني �أطياف املجتمع ،وقال “�إن اجلاهة الع�شائرية
توفّر اجلهد والوقت وامل��ال على املتخا�صمني وهي و�سيلة مهمة يف
املحافظة على العالقات بني الأفراد وعلينا �إلزام ابنائنا و�أقاربنا على
احرتام الأعراف والتقاليد والقوانني».
و�أ���ض��اف� ،أن ال��ذي��ن ي�سريون يف اجل��اه��ات الع�شائرية يقومون
ب�أ�سمى عمل خريي تطوعي �إن�ساين وهو تهدئة النفو�س وال�سيطرة
على املوقف واملحافظة على اللحمة الوطنية وحل الإ�شكال بالطرق
ال�سليمة لن�شر الألفة واالطمئنان بني النا�س و�إدامة املحبة يف هذا
الوطن ،داع ًيا �إىل تقدمي ُجل االحرتام له�ؤالء امل�صلحني وا�ستقبالهم
وتوديعهم بكل تقدير لأنهم ي�سعون باخلري بني النا�س ويبذلون اجلهود
الكبرية لأجل هذا.
و�أ�ضاف :تعمل اجلاهة الع�شائرية على م�ساعدة العدالة واجلهات
الأمنية ب�شكل كبري يف ف�ض النزاعات وحماية الأب��ري��اء وحتقيق
ريا �إىل
الأمان االجتماعي و�إنهاء الإ�شكاالت ب�أ�سرع وقت ممكن ،م�ش ً
�أن اجلرائم الكربى كالقتل وال�شرف وتقطيع الوجه تعترب ق�ضايا
لها ح�سا�سية كبرية وتقوم اجلاهة الع�شائرية بدور خا�ص يف التعامل
معها ،داعيا �إىل عدم تقدمي امل�ساعدة ملن يثبت ا�ستهتارهم بالنا�س
وتكرار �أخطائهم.
و�أكد اخلبري املتخ�ص�ص يف علم االجتماع الدكتور ح�سني اخلزاعي
�أن اجلاهة الع�شائرية مظهر ح�ضاري اجتماعي لدى ال�شعب الأردين
وتف�سح الدولة للمجتمع لإ�صالح ذات البني وتخفيف حدة التوتر
وحقن الدماء و�ضمان �سالمة الأبرياء وعدم تكرار الأذى.
و�أ�ضاف� ،أن الع�شرية ت�أخذ الفر�صة من الدولة لكي ت�ص ّوب اخلالف
بطريقة منا�سبة جلميع الأط��راف وبالرتا�ضي وهذا رديف م�ساعد
ريا
حلفظ الأمن وتعزيز �أوا�صر املحبة متهيدا ملحاكمة اجلاين ،م�ش ً
�إىل �أهمية التعامل مع اجلاهة بكل تقدير واحرتام كونها ت�سري باخلري
وحفظ احلقوق وهي بالعادة تتكون من خرية النا�س واكرثهم قبوال
وحكمة( .برتا -زياد ال�شخانبة)

كريشان :العمل الحزبي محمي
بالقانون وبضمانة ملكية
*عمان

*عمان

ق���ال رئ��ي�����س جمل�س الأع���ي���ان في�صل
الفايز� ،إن االقت�صاد الرقمي يف الأردن
ي�شهد اهتماما متزايدا باعتباره ي�شكل
اقت�صاد امل�ستقبل ،و�أ�صبح يناف�س االقت�صاد
التقليدي ،ويحقق عائدات مادية ت�سهم يف
االقت�صاد الكلي للدول.
ج��اء ذل��ك خ�لال لقائه يف العا�صمة
ال��ف��رن�����س��ي��ة ب��اري�����س ،وزي����ر االت�����ص��االت
والتحول الرقمي الفرن�سي جيان ب��اروت،
اجلمعة ،يف �إط���ار زي���ارة ر�سمية يجريها
لفرن�سا بدعوة من رئي�س جمل�س ال�شيوخ
الفرن�سي.
وح�ضر اللقاء ،م�ساعدا رئي�س جمل�س
الأع��ي��ان مفلح الرحيمي وعلياء ب��وران،
ورئي�س جلنة ال�صداقة الأردنية الفرن�سية
يف الأعيان عي�سى مراد ،وحممد ال�شوابكه،
وجورج حزبون� ،إ�ضافة �إىل ال�سفري الأردين
لدى فرن�سا مكرم القي�سي.
وبني الفايز� ،أن التحول نحو االقت�صاد
الرقمي يعد �ضرورة يف الوقت الراهن ،يف
ظل احلاجة �إىل تنويع من�صات اال�ستثمار
وال���ت���ج���ارة ،ب��ه��دف ت��ع��زي��ز الإن��ت��اج��ي��ة
والتناف�سية ،وال�ترك��ي��ز على القطاعات
االقت�صادية واال�ستفادة من التطور التقني
والتكنولوجي املت�سارع على امل�ستوى العاملي.
و�أ����ش���ار �إىل �أن الأردن ب���د�أ التنبه،
للتحوالت التي ي�شهدها االقت�صاد العاملي،
الذي بد�أ التخلي عن الآليات التقليدية،
واالنخراط تدريجيا يف االقت�صاد الرقمي،
�إذ �شهد الأردن م�ؤخرا اهتماما ملحوظا بهذا
القطاع ،وعلى �ضوء ذلك مت ا�ستحداث وزارة
لالقت�صاد الرقمي ،وو�ضع ا�سرتاتيجيات
يجري العمل على تنفيذها ،بهدف الو�صول
�إىل “حكومة �إلكرتونية».
وذك�����ر ال���ف���اي���ز� ،أن الأردن �أط��ل��ق
“ا�سرتاتيجية التحول الرقمي للخدمات
احلكومية” ،وذل���ك ادراك����ا منه للفر�ص
التي ميكن �أن يوفرها قطاع تكنولوجيا
املعلومات واالقت�صاد الرقمي ،للحد من
معدالت البطالة عرب توفري فر�ص عمل،

نظرا للتغريات املت�سارعة التي تطر�أ على
الأ�سواق ب�سبب الثورة املعلوماتية الهائلة
التي يعي�شها العامل.
ولفت �إىل �أن الأردن يعد م��ن ال��دول
ال�سباقة يف منطقة ال�شرق الأو���س��ط ،يف
تبني التكنولوجيا احلديثة يف القطاع
االقت�صادي مبختلف جماالته وعلى ر�أ�سها
جماالت الريادة واالبتكار والإبداع ،ولديه
ال��ع��دي��د م��ن امل���ب���ادرات وال�برام��ج لتعزيز
دور االقت�صاد الرقمي ومتكني ال�شركات
النا�شئة من النمو والو�صول �إىل الأ�سواق
العاملية.
و�أ�ضاف الفايز “�أننا ندرك ب�أن تطوير
االقت�صادي الرقمي يعد �أول��وي��ة يف هذه
املرحلة ،لهذا نعمل على تعزيز دور �شركات
القطاع اخلا�ص ،من خالل تعزيز قدرتها
على املناف�سة يف الأ���س��واق العاملية ،ودعم
فر�ص االبتكار لتطوير االقت�صاد الرقمي».
ون��وه �إىل �أن الأردن ي�سعى با�ستمرار
�إىل التعاون مع ال�شركات العاملية ،بهدف
تعزيز امل��ب��ادرات التي تعزز بيئة ري��ادة
الأعمال واالبتكار وتعمل على زيادة النمو
االقت�صادي وايجاد فر�ص العمل.
وقال الفايز �إنه “انطالقا من ال�شراكة
ال��ق��وي��ة وال��ع�لاق��ات املتينة ب�ين الأردن
وف��رن�����س��ا ،ف ��إن��ن��ا ن ��ؤك��د �أه��م��ي��ة ال��ت��ع��اون
امل�شرتك بني بلدينا ال�صديقني ،يف جماالت
التكنولوجيا احلديثة وم�ساعدة الأردن يف
تو�سيع اخلدمات احلكومية الرقمية».
وبني “�أننا نتطلع �إىل العمل مع ال�شركات
الفرن�سية والقطاع اخلا�ص الفرن�سي ،من
�أجل دعم منو ال�شركات الأردنية وتو�سيع
نطاق عملها ،وتعزيز قدراتها للو�صول �إىل
الأ�سواق العاملية� ،إ�ضافة �إىل تعزيز ن�شر
ثقافة االبتكار بني ال�شباب ،واال�ستثمار يف
االبتكار واالقت�صاد الرقمي».
ودعا الفايز جمددا �إىل �إن�شاء جامعة
فرن�سية �أردن��ي��ة يف الأردن ،ملا لها �أهمية
يف تعزيز العالقات الثقافية بني البلدين،
مثمنا امل�����س��اع��دات الفرن�سية ل��ل��أردن يف
خمتلف ال��ق��ط��اع��ات ،وق���ال “�إننا ن��أم��ل

بتجديد برنامج امل�ساعدات واملنح الذي
تقدمها فرن�سا ل�ل��أردن ويتم جتديده كل
ثالث �سنوات».
من جانبه� ،أ�شاد الوزير الفرن�سي ببيئة
الأعمال الأردنية ،التي ت�ساعد على قيام
ا�ستثمارات ناجحة يف خمتلف القطاعات
احليوية ،ومنها قطاع التكنولوجيا احلديثة
والتوجه نحو االقت�صاد الرقمي باعتباره
ب���د�أ يحتل مرتبة متقدمة يف التجارة
الدولية ويحقق عائدات كبرية.
و�أك��د حر�ص احلكومة الفرن�سية على
زي��ادة تعاونها مع الأردن ،وو�ضع خرباتها
وامكانياتها �أم��ام اجلانب الأردين للإفادة
من التجربة الفرن�سية يف جماالت النهو�ض
باالقت�صاد الرقمي و�إمكانية و�صوله �إىل
الأ�سواق العاملية.
ولفت الوزير الفرن�سي �إىل �أن “بالده
معنية بدعم الأردن يف خمتلف املجاالت
وتقدمي برامج تدريبية لل�شباب الأردين يف
جمال االقت�صاد الرقمي ،الذي يخلق فر�ص
عمل كبرية للمتعطلني عن العمل� ،إ�ضافة
�إىل ت��ق��دمي اخل��ب�رات ل��ل���أردن يف جم��ال
زراعة الأع�لاف با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث
التكنولوجيا ال��زراع��ي��ة» .وج���رى خالل
اللقاء ح��وار مو�سع ح��ول �آل��ي��ات التعاون
الأردين الفرن�سي يف جم��االت االقت�صاد
والتكنولوجيا ،حيث حتدث الأعيان حول
التحديات االقت�صادية التي تواجه الأردن
ج��راء الأو���ض��اع املحيطة ب��ه ،وم��ا خلفته
ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا م��ن ت��داع��ي��ات ،والآث����ار
التي رتبتها احل��رب الرو�سية الأوكرانية
على الأم��ن الغذائي العاملي و�أم��ن الطاقة.
و�أك���دوا� ،أن تلك التحديت فر�ضت واقعا
جديدا عرب النظر بطرق �أخ��رى لإيجاد
منافذ غري تقليدية ،للنهو�ض باالقت�صادي
الوطني ومنها االقت�صاد الرقمي ،وذلك
لتمكني الأردن م��ن م��واج��ه��ة التحديات
االقت�صادية ،داع�ين ال�شركات الفرن�سية
�إىل اال�ستثمار يف الأردن والإ�ستفادة من
البيئة اال�ستثمارية والأمنة وامليزات التي
يقدمها الأردن للم�ستثمرين.

�أك��د نائب رئي�س ال��وزراء ووزي��ر الإدارة املحلية ،وزي��ر ال�ش�ؤون
ال�سيا�سية والربملانية املُكلف توفيق كري�شان� ،أهمية دور امل��ر�أة يف
احلياة العامة وتوليها املواقع القيادية داخل الأحزاب الرباجمية.
و�أ�شار كري�شان اىل �أن التعديالت الد�ستورية والقوانني الناظمة
للحياة ال�سيا�سية االخ�يرة جت�سد حر�ص الأردن على متكني امل��ر�أة
وتو�سيع م�شاركتها الفاعلة يف املجاالت كافة.
وبني كري�شان خالل حواره ،مع عدد من �سيدات حمافظة مادبا،
بح�ضور �أمني عام وزارة ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والربملانية الدكتور علي
اخل��وال��دة� ،ضمن احلملة الوطنية التي �أطلقتها ال���وزارة لتعزيز
امل�شاركة ال�سيا�سية بعنوان “امل�شاركة م�س�ؤولية اجلميع” ،بالتعاون مع
جمعية ال�شابات امل�سيحيات يف مادبا ،ومركز احلياة – را�صد� ،أهمية
النهو�ض بواقع املر�أة كونها من �أهم ركائز املجتمع الأردين.
ولفت �إىل �أن قانون االنتخاب ا�شرتط وجود �سيدة على االقل
يف �أول ثالثة مرت�شحني والثالثة التاليني يف قوائم الدائرة العامة،
كما مت زيادة عدد مقاعد احلد الأدن��ى املخ�ص�صة لل�سيدات �إىل 18
مقعدا بواقع مقع لكل دائرة انتخابية .و�شدد كري�شان على �ضرورة
دعم املر�أة وتغيري الثقافة املجتمعية والدفع بها للو�صول �إىل الربملان
وتويل قيادة االحزاب ،حيث �ضمن قانون الأحزاب للمر�أة احلق يف
ذلك بعيدا عن �أية خماوف �أو عقبات �إذ �أن العمل احلزبي حممي وفق
احكام القانون وب�ضمانة من جاللة امللك وم�ؤ�س�سات الدولة حلماية
امل�سار الدميقراطي ،مو�ضحا �أن امل�ستقبل والدميومة �ستكون للأحزاب
الرباجمية و�صوال �إىل احلكومات الربملانية.
و�أ���ض��اف� ،إن وزارة ال�ش�ؤون ال�سيا�سية والربملانية �ستعمل مع
امل�ؤ�س�سات كافة خا�صة املحلية منها يف مناطق اململكة على تنفيذ
برامج موجهة للمواطنني ،والرتكيز على الن�ساء وال�شباب لزيادة
معرفتهم بالت�شريعات ذات العالقة بالعمل ال�سيا�سي ،وزيادة ثقافتهم
الدميوقراطية وال�سيا�سية ،و�إك�سابهم امل��ع��ارف والقيم وامل��ه��ارات
الالزمة لتعزيز مواطنتهم الفاعلة.
من جهتها ،قال رئي�سة جمعية ال�شابات امل�سيحية يف مادبا �شاديا
حداد �إن ال�شعب الأردين يطمح دائما اىل لتقدم واال�صالح حيث كان
للأردن العديد من االجنازات خالل م�سريته الطويلة على الأ�صعدة
املختلفة ،الفتة �إىل �أهمية دور املر�أة يف موا�صلة العملية الدميقراطية
ل�ضمان حق الأردنيات والأردنيني يف االنخراط باحلياة الربملانية
واحلزبية مع مئوية الدولة االردنية وفق ًا للر�ؤى والتوجيهات امللكية.
ودعت حداد �إىل احل�صول على املعلومة من �أ�صحاب االخت�صا�ص
لتطوير ثقافة �سيا�سية �شاملة حول قانوين االنتخاب واالحزاب ونقل
هذه الثقافة اىل كافة االقران واملجتمع ككل.
بدوره ،قال مدير مركز احلياة  -را�صد ،عامر بني عامر� ،إن هناك
�إرادة �سيا�سية ب�أن يكون احلوار مبا�شر ًا مع كافة فئات املجتمع ،الفت ًا
�إىل �أن اجلل�سات احلوارية التي تنفذها وزارة ال�ش�ؤون ال�سيا�سية
والربملانية بال�شراكة مع خمتلف م�ؤ�س�سات املجتمع املدين ذات �أهمية
كربى وقيمة م�ضافة يف رفع وعي ال�سيا�سي لدى املواطنني يف حمافظات
اململكة كافة .واكد بني عامر اعتزازه بالدور الرائد الذي تقوم به
جمعية ال�شابات امل�سيحية يف مادبا لتعزيز امل�شاركة ال�سيا�سية لدى
ال�شابات وال�شباب ،م�شري ًا �إىل �أن �أول انتخابات جتريبية لل�شباب
نفذها مركز احلياة  -را�صد عام  2013كانت بالتعاون مع جمعية
ال�شابات امل�سيحية يف مادبا.
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نقاشات وجدل في السعودية حول
مكبرات الصوت في المساجد
*وكاالت

ث�ر جدل و��سع يف �ل�س�رع �ل�سعودي ،مع دعو�ت
لإيق�ف مكرب�ت �ل�سوت �خل��سة ب�مل�س�جد ،ل �سيم�
يف �سالة �لرت�ويح ،يف �سهر رم�س�ن �ملب�رك.
و�عترب ع�سو هيئة كب�ر �لعلم�ء� ،س�لح �لفوز�ن،
�أن ��ستخد�م مكرب�ت �ل�سوت يف �ل�سالة� ،أ�سبح
"م�سيبة" ،ويجلب �لأذى للجري�ن.
و�أو���س��ح يف مق�بلة عرب �لتلفزيون �ل�سعودي،
�أنه ل ينبغي �إ�سم�ع جميع من يف �ل�س�رع ،و�ملر�سى،
و�مل�رة ،ب�ل�سالة.
وق�ل �لد�عية �أحمد �لغ�مدي� ،إنه يف�سل �إلغ�ء
مكرب�ت �ل�سوت عند �أد�ء �ل�سالة ،و�قت�س�ره� على
�لأذ�ن ،و�لإق�مة .و�أو�سح يف حديث لقن�ة "روت�ن�"،
�أن �إذ�عة �ل�سالة �إىل �خل�رج ،يعني �أنه يتوجب على
�مل���رة� ،لإن�س�ت وعدم �لتحدث ،وهو م� يوقعهم يف
"حرج �سرعي".
و�أيد �لد�عية �سليم�ن �لطريفي ،م� ق�له �لفوز�ن

و�لغ�مدي ،مغرد��" :أن� مع رفع �لأذ�ن و�لإق�مة عرب
مكرب�ت �ل�سوت ،و�أط�لب بقفلهم� نه�ئي� عند �ل�سالة،
و�لقت�س�ر على ت�سغيلهم� د�خل �مل�سجد وقت �ل�سالة
ب�سوت معتدل".
وت���ب��ع�" :رحمو� م��ن يف �ل��ب��ي��وت م��ن �ملر�سى
و�مل�سلني ،م� هذه �ل�سو�س�ء و�لت�سوي�ش ،نهى �لنبي
عن �جلهر على بع�ش يف �لقر�آن� ،أين وزير �ل�سوؤون
�لإ�سالمية من هذ� �لعبث؟".
و��ست�سهد ع��دد م��ن �ل��دع���ة �مل�وؤي��دي��ن لإغ��الق
�مل��ك��رب�ت وق��ت �ل�سالة ،ب���ر�أي �لعالمة �ل�سعودي
حممد بن عثيمني� ،لذي ق�ل �إن �جلهر يف �ل�سالة
خ�رج �مل�سجد منهي عنه.
�أ�ست�ذ �أ�سول �لفقه ،حممد �ل�سعيدي ،رف�ش هذ�
�ملقرتح ،وغرد�" :سوت �مل�س�جد يف تر�ويح رم�س�ن،
رفع لذكر �هلل ،و�إ�س�عة لكت�به ،وترويح عن �لر�ئح
و�لغ�د ،وتذكري ملن ن�سي ،ودعوة ملن �سهى ،وموعظة
ملن �تقى� .للهم �نفعن� به و�أحي قلوبن� ب�سم�عه".

متى ُتقدم الهدايا للطفل ..وما
ضرر كثرتها عليه نفسيا وتربويا؟
*وكاالت

ُيقدم �لآب�ء لأطف�لهم �لهد�ي� بني �حلني و�لآخر،
�لبع�ش يفعله� ب�سكل �سبه يومي ،و�آخرون يقدمونه�
يف من��سب�ت حم���ددة ،وغ�لب� ل يعرف �لكثريون
�ل��وق��ت �لأن�����س��ب لتقدمي �ل��ه��دي��ة ،و�لنعك��س�ت
�ملرتتبة لذلك على نف�سية �لطفل.
وتقوم بع�ش �لأ�سر بتلبية رغب�ت طفله� عرب
تقدمي �لهدية �أو �سر�ء كل م� يطلبه بكل وقت �سو�ء
�حت�ج له� �أم ل ،وهن� يث�ر ت�س�وؤل عن �لوقت �لأن�سب
لتقدمي �لهدية للطفل ،بحيث ل يوؤثر �لأمر عليه
نف�سي� وتربوي�.
هدية م�سروطة
�عترب �خت�س��سي �لطب �لنف�سي زهري �لدب�غ
�أن "تقدمي �لهدية للطفل �أم��ر حمبب ومطلوب
ويفيد �لطفل من �لن�حية �لنف�سية و�لرتبوية"،
م�ستطرد�" :ولكن تقدمي �لهدية يجب �أن يكون
ب�سروط وهي� :أن تكون منطقية ،وب�سكل ع�سو�ئي،
ويف �ملن��سب�ت ،وللت�سجيع و�ملك�فئة".
و�أكد �لدب�غ ،خالل حديثه ل�"عربي� ،"21أن "من
�أهم �سروط تقدمي �لهدية للطفل �أي�س� �أن تتن��سب
مع �ل��ق��درة �مل���دي��ة للع�ئلة ،و�أل تكون للتعوي�ش
�لع�طفي ب�أي ح�ل من �لأحو�ل".
ل وقت حمدد
من جهته� ق�لت �أخ�س�ئية �لإر���س���د �لنف�سي و
�لرتبوي ود�د ج���د �هلل ل�"عربي" :"21ل يوجد
وقت حمدد لتقدمي �لهدية للطفل ،و ُيف�سل �أن ُيهدى
يف �أوق����ت متب�عدة لأ�سب�ب ع�مة وغ��ري حم��ددة
وكتعبري عن �حلب و�لهتم�م".
و�أ�س�رت �إىل �أنه "من �ملهم جد� �أل ُتقدم �لهدية
كنوع من �لتعزيز على �سلوك حمدد ،لأن هذ� ي�سكل
ح�فز� خ�رجي� لإتق�ن �لطفل �أي عمل ،و ُيعد خط�أ
تربوي� حيث ي�سكل �سخ�سية �نته�زية متتنع عن
�إمت�م �لعمل و�إتق�نه بدون مق�بل خ�رجي".
و�أو�سحت �أن "�ل�سو�ب هو توجيه �لطفل لأد�ء
�لأعم�ل لأهميته� مل�ستقبله �أو للنتيجة �لإيج�بية
�ملعنوية �ملرتتبة عليه� ،ودون ربطه� بنتيجة م�دية
�أو تعزيز م�دي ك�لهدية على �ختالف �أ�سك�له�".
تعزيز ولي�ش هدية
بدوره� ق�لت �لإخ�س�ئية �لنف�سية و�لأ�سرية
�أن�س�م �سلعو�ش" :نحن ك�أخ�س�ئيني ل ن�سمي م� نقدمه
للطفل ه��دي��ة ،خ��سة مل��ن ه��م حت��ت �سن �خلم�ش
�سنو�ت ،فهم ل مييزون م� معنى �لهدية �أو مفهومه�".
وت�بعت �ن�س�م يف حديث ل�"عربي" :"21نطلق
على م� نقدمه ملن بهذه �ملرحلة �لعمرية م�سطلح
تعزيز وقد يكون ب�ملديح ،فمثال حينم� يبت�سم �لطفل
و�أنت ترد له �لب�سمة �أو حينم� يت�سرف ت�سرف� م�
وت�سحك لهُ ،ي�سمى رد �لفعل هذ� (�لتعزيز) كي
ي�ستمر بهذ� �ل�سلوك �جليد".
و�أك��م��ل��ت�" :أم� �لطفل ف��وق � 5سنو�ت مننحه
�لهدية �إم� تعزيز ً� على ت�سرف �أو �إجن�ز �أو �سلوك
ق���م به �أو ت�سجيع وتكرمي ل��ه ،وه��ذه �لأم��ور كله�
تندرج حتت م�سطلح �لتعزيز".
و�أ�س�رت �إىل �أن "�لتعزيز ُيعطى لت�سكيل �سلوك،
مث�ل على ذلك حينم� �علم و�أدرب �لطفل كيفية

��ستخد�م كر�سي �حلم�م ويتقنه ،حينه� ميكن �أن
�قدم له هدية ويعود نوعه� بح�سب �سن �لطفل".
�أثر �سلبي
وحول �إذ� م� ك�ن هن�ك ت�أثري �سلبي للهدية ق�لت
�أن�س�م" :يكون للهدية ت�أثري نف�سي �سلبي على �لطفل،
عندم� يتم منحه �إي�ه� وهو �أ�سال م�سبع ب�لهد�ي�� ،أو
مثال حينم� ُيوجه ل�سلوك معني ول ين�سبط فيه،
هن� يكون للهدية �أثر نف�سي �سلبي عليه ،لأن �لهدية
�لهدف منه� ت�سجيع ��ستمر�رية �ل�سلوك �جليد،
ب�لت�يل �إذ� ُمنحت للطفل حينم� ل ينفذ �ل�سلوك
�جليد يت�أثر ب�سكل �سلبي وهن� ي�سبح �لتعزيز يف غري
حمله".
ويب�در �أحي�ن� �لو�لد�ن بتقدمي هدية للطفل
كتعوي�ش عن غي�ب �أحدهم�� ،سو�ء ك�ن هذ� �لغي�ب
ب�سبب �لنف�س�ل �أو �لن�سغ�ل يف �لعمل� ،إل �أن
�أخ�س�ئية �لإر�س�د �لنف�سي و�لرتبوي ود�د ج�د �هلل
�عتربت �أن "هذ� �لت�سرف خ�طئ�".
وق�لت ود�د" :من �لأخط�ء �لتي يقع به� �لو�لد�ن
�ملنف�سالن ،هي حم�ولة ��ستم�لة �لطفل من خالل
�لإغ��د�ق عليه ب�لهد�ي� ،م� ي�سكل لديه �سخ�سية
ج�سعة م�ستغلة وي�سبح من �ل�سعب �إر�س�وؤه� ،وي�سبح
�لطفل كثري �لكذب ل�ستعط�ف �أح��د و�لديه على
ح�س�ب �لأخر".
ولفتت �إىل �أنه "يف هذه �حل�لت فقط ُيف�سل �أن
يتفق �لو�لد�ن على مو�عيد حمددة للهد�ي� ،كعيد
�مليالد مثال و�سمن تكلفة متق�ربة ل�سم�ن عدم ت�أثر
�لطفل �سلبي� بح�لة �لنف�س�ل بينهم�".
م��ن ن���ح��ي��ت��ه��� ق���ل��ت �لخ�����س���ئ��ي��ة �لنف�سية
و�لأ�سرية �ن�س�م �سلعو�ش" :غي�ب �أو فقد�ن �أحد
�لو�لدين ل ُيعو�ش ب�لهد�ي� ،ف�لتعوي�ش ل يكون
د�ئم� م�دي� بل ب�حلن�ن �أو بح�سن ،و�أعود و�ُذكر ب�أن
�لهد�ي� وجدت للت�سجيع ولتعزيز �ل�سلوك وهي ل
تعو�ش حن�ن �لأب �أو �لأم".
دلل ز�ئد
ون�سح خ��رب�ء علم �لجتم�ع بعدم منح �لطفل
�لهد�ي� ب�سكل مب�لغ به ،لأنهم يعتربون هذ� �لأمر
خ���ط��ئ وي����وؤدي لإف�����س���د �ل��ط��ف��ل ،وه���ذ� م��� �أك��ده
�خت�س��سي �لطب �لنف�سي زه��ري �ل��دب���غ ،م�سيف�:
"يحدث يف هذه �حل�لة تغري�ت على �سخ�سية �لطفل
من ن�حية �لن�نية و�حل�س��سية وزي���دة م�ستوي�ت
�لقلق لديه".
و�تفقت �ن�س�م يف �ل���ر�أي م��ع �ل��دب���غ وق�لت:
"حينم� مينح �لأه��ل �لطفل هد�ي� كثرية وب�سكل
مب�لغ به ومبن��سبة �أو بدون من��سبة� ،سيوؤدي ذلك
لإف�س�ده ويفقده �لح�س��ش بقيمة �مل�ل".
و�أ�س�فت" :ون�سمي هذ� �لت�سرف "دلل ز�ئد"،
و�أي�س� �إعط�ء �لطفل كل �سيء وب�سكل مب�لغ فيه
�س ُي�سعره ب�أن كل هذه �ل�سي�ء ل قيمة له� ،فمثال
حينم� يكون لدى �لطفل �لكثري من �للع�ب ،عنده�
لن ي�سعر ب�لهدية �لتي مينحه �ي�ه� و�لديه كتعزيز
له على �سلوك جيد �أو مثال جن�حه يف �ختب�ر م�
وت�سبح �لهدية ل قيمة له�".
وخل�ست ب�لقول�" :لدلل �لز�ئد له �أثر نف�سي
�سلبي على �لطفل حيث ي�سبح ل قيمة لالأ�سي�ء
عنده".

هل لدى طفلك صديق خيالي؟..
هذا ما يجب عليك فعله

*وكاالت

مير بع�ش �لأط��ف���ل يف مرحلة م� من عمرهم
بح�لة يرغبون فيه� ب�ختالق �سديق وهمي و�حلديث
معه ،ول يقت�سر �لأمر على ذلك ،بل �أحي�ن� ي�سعرون
ب�أنهم يلعبون معه ،ويح�ولون تعريف و�لديهم عليه.
وبح�سب خ���رب�ء ع��ل��م �لج��ت��م���ع ف����إن وج��ود
�لأ�سدق�ء �لوهميني ،يحفز �لأطف�ل على �لإبد�ع
وي�س�عدهم على �لتعبري عن م�س�عرهم ،ولكن هذ�
�لأمر قد يثري قلق �لآب�ء.
ويف ه��ذ� �ل�سدد ن�سر موقع "�ستيب تو هيلث"
تقرير ً� �أ�س�ر فيه �إىل �لأ�سب�ب �لتي تدفع �لأطف�ل
لختالق �سديق وهمي ،و�أي�س� و�سح �لتقرير كيف
يت�سرف �لأهل يف هذه �حل�لة.
مل�ذ� يخرتع �لأطف�ل �أ�سدق�ء خي�ليني؟
مي��ك��ن �أن تظهر ه���ذه �ل��ك���ئ��ن���ت "�لأ�سدق�ء
�خلي�لني" و�لتي مت �إن�س�وؤه� بو��سطة عقول ن�ب�سة
ب�حلي�ة و�خلي�ل بدء� من �سن �لث�نية ،حيث يبد�أ
�لأطف�ل يف هذه �ملرحلة بتعلم �للغة وفهم �لبيئة
�لتي يعي�سون فيه� ،ويخرتعونه� لأ�سب�ب عديدة.
و ُي��ف���ج���أ �لآب������ء ب���روؤي���ة �أط��ف���ل��ه��م يلعبون
وي��ت��ح��دث��ون مب��ف��رده��م ،وع��ن��دم��� ي�س�ألونهم عن
�ل�سخ�سية �لتي يتحدثون �إليه� ،قد يردون بهدوء
على �أنهم يتحدثون مع �سديقهم �جلديد.
وعلى �لرغم من �أن هذه �حل�لة ميكن �أن تكون
م�سدر قلق ل �الآب���ء و�لأم��ه���ت� ،إل �أن �لأ�سدق�ء
�لوهميني هم جزء من تطور �لأطف�ل �لع�طفي ،ويف
بع�ش �لأحي�ن ترتبط هذه �حل�لة ب�لأطف�ل ذوي
�لعقول �خلالقة و�ملبدعة و�حل�س��سة.
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و�أ�س�ر �لتقرير �إىل �إجر�ء ب�حثني من ج�معتي
�أوريغون وو��سنطن در��سة ،مت فيه� مر�قبة 152
طفال ترت�وح �أعم�رهم بني  3و� 4سنو�ت ،ووجدو� �أن
 2من �أ�سل � 3أطف�ل �سغ�ر لديهم �أ�سدق�ء وهميني،
و�أن  70يف �ملئة من �لعينة ك�نو� �إم� �لطفل �لبكر �أو
�لطفل �لوحيد يف �لع�ئلة.
و�أ�س�رت �لدر��سة �لتي �أجريت �إىل �أنه ل توجد
عالقة مب��سرة بني �لوحدة و�لأ�سدق�ء �لوهميني،
وب�لت�يل ي�س�عد �لأ�سدق�ء �لوهميون �لأطف�ل على
�لتعبري عن م�س�عرهم ،وحت�سني مه�ر�ت �لتو��سل
لديهم.
و�أردف �لتقرير ،مع ذل��ك "ل ميكنن� �أن نعترب
وج��ود �ل�سدق�ء �لوهميني عالمة على �حلرم�ن
�لع�طفي �أو �ل�سدمة ،بل هم حلف�ء ميكنهم م�س�عدة
�لطفل يف �لتغلب على �ل�سعوب�ت مثل �لطالق �أو
و�سول �سقيق جديد �أو تغيري �ملد�ر�ش �أو �لنتق�ل
�إىل مدينة �أو بلد جديد".
من جهته ،ق�ل �خت�س��سي �لطب �لنف�سي وليد
�سرح�ن�" :للعب �لوهمي ووجود �ل�سديق �خلي�يل
هو مرحلة طبيعية من �لتطور ،ومير فيه� �لأطف�ل
من عمر � 18سهر� وبدرج�ت متف�وتة".
وت�بع �سرح�ن يف حديث ل�"عربي" :"21و ُيعترب
وجود �سديق وهمي �أو �للعب �لوهمي غري طبيعي
�إذ� جت���وز عمر �لطفل �خل�م�سة �أو �إذ� �نحرف
�للعب و�أ�سبح يوؤثر على �لو�قع و�للعب مع �لأطف�ل
�حلقيقيني وهذ� �أمر ن�در جد�".
ون�سح �سرح�ن "�لأهل بتقبل هذه �حل�لة ،و�أي�س�
�مل�س�ركة يف لعب �أطف�لهم �لوهمي �إن �أمكن ذلك".
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تسميم «رجل بال مأوى» عبر
إعطائه طبق طعام مليء بالزرنيخ
*وكاالت

ق�ل رجل يعي�ش بال م ��أوى يف مدينة
ليفربول �لربيط�نية �إنه ت�سمم ب�لزرنيخ
من قبل �سخ�ش �أعط�ه طبق� من رق�ئق
�ل�����س��ي��ب�����ش .ووف���ق���� ل�سحيفة "مرتو"
�لربيط�نية ،فقد ��ستيقظ �لرجل (يف
�لثالثيني�ت من عمره) يف م�ست�سفى يف
ليفربول ي��وم �لأح��د ،و�أخ��ربه �لأطب�ء
�أن��ه يع�نى من �سم و�سع يف طع�مه� .آخر
�سيء يتذكره �لرجل هو �إعط�وؤه �لطع�م
يف و�سط �ملدينة ،م�سري� �إىل �إن �ل�سرطة
حتقق �لآن .وق�لت مي�سيل لجن�ن ،وهي
موظفة تعمل يف �لتوعية لالأ�سخ��ش
�ل��ذي��ن ب��ال م������أوى�" :لرجل ق����ل �إن��ه
��ستيقظ يف �مل�ست�سفى �ليوم و�أخربوه �أنه
ك�ن لديه زرنيخ يف نظ�مه ،قد ر�سه �سخ�ش
م� على �لرق�ئق ،ح�سب تقديره".

وق�لت مي�سيل �إنه� لي�ست �ملرة �لأوىل
�لتي يتم فيه� ��ستهد�ف �لأ�سخ��ش �لذين
ين�مون يف �ل�سو�رع.
و�أ�س�فت" :لقد ُ�سدمت لأكون �س�دق�،
يف ك��ل �ل�سنو�ت �سمعن� بع�ش �لأ�سي�ء
�ملروعة ،لكن هذ� يبدو �أكرث �سر�".
وت�بعت�" :أن� فقط �سعيد لأن��ه ك�ن
على م� ي��ر�م ،ك���ن ميكن �أن تكون نه�ية
ق�سته مروعة".
ويف نوفمرب /ت�سرين �لث�ين �مل��سي،
تعر�ش رجل بال م�أوى لالعتد�ء عن طريق
�لألع�ب �لن�رية عندم� و�سعت يف جيب
بنطلونه على يد �سخ�ش مير ب�ل�س�رع ،م�
تركه م�س�ب� ب�حلروق وتتلف مالب�سه.
و�ن�سم عمدة ليفربول جو �أندر�سون
�إىل دعو�ت للحكومة لت�سنيف �لهجم�ت
على �مل�سردين على �أنه� جر�ئم كر�هية.

ماذا سيحدث في حال نفذ النفط الخام من العالم؟
*وكاالت

ن�سر موقع "�نرت�ستنغ �جنينريينغ"
�لأمريكي تقرير� �أ�س�ر من خالله �إىل �أن
�لنفط �خل����م يف ع�ملن� �حل��دي��ث يحظى
ب�أهمية ب�لغة ل �سيم� و�أن���ه ُي�ستخدم
لتوليد �لكهرب�ء وت�سغيل �ملركب�ت وغريه�
من �ل�ستعم�لت �لأخرى ،م� يجعله مبث�بة
���س��ري���ن �حل��ي���ة ب�لن�سبة لالقت�س�د�ت
و�لأمم �حلديثة.
وق�ل �ملوقع يف تقريره �لذي ترجمته
"عربي� ،"21إن �إمك�نية نف�د �لنفط �خل�م
من �لأر����ش يعترب �سين�ريو و�قعي ق�بل
للتحقق يف �مل�ستقبل ،نظر� لال�ستهالك
�ملتز�يد للنفط .لكن ،م� �لذي قد يحدث يف
ح�ل نف�ده؟
�أو�سح �ملوقع �أن نف�د �لنفط قد ي�سكل
�أزم���ة خ��ط��رية للغ�ية ،ذل��ك �أن �جلن�ش
�لب�سري هو عب�رة عن ح�س�رة ع�ملية تعتمد
ب�سكل كبري على توفر �إم��د�د�ت ه�ئلة من
�لنفط �خل�م� .جلدير ب�لذكر �أنه بني �سنة
 1965و ،2005ت�س�عف �لطلب على �لنفط
�خل�م مبعدل مرتني ون�سف ،م� يعني �أنن�
�سرن� ن�ستخدم �سعف كمية �لفحم وثالثة
�أ�سع�ف �لغ�ز �لطبيعي.
وذك��ر �ملوقع �أن �لنفط حتديد� يعد
م���دة مثرية لالهتم�م وفريدة من نوعه�،
لأنه� حتتوي على ن�سبة ع�لية من �لط�قة
وميكن تكريره ب�سهولة �إىل وق��ود �س�ئل
م��ن خ��الل �لتقطري ،على غ���ر�ر �ل��ب��رتول
و�ل��دي��زل ،وه��ي م��و�د ت�ستعمل يف ت�سغيل
جميع و�س�ئل �لنقل يف �لع�مل ،ويف �إنت�ج
�لكهرب�ء �أي�س�.
كم� ميثل �لغ�ز �لطبيعي �أح��د �مل��و�د
�ملهمة �أي�س� ل�سنع بع�ش �لأ���س��م��دة .ويف
ح�ل غي�به ،قد يت�أثر �إنت�ج �لغذ�ء ب�سكل
مب��سر يف جميع �أنح�ء �لع�مل .ويف جم�ل
�لزر�عة �أي�س� ،تعمل �أغلب �لآلت بف�سل
م�ستق�ت �لنفط� ،إىل ج�نب �لط�ئر�ت
و�ل�سي�ر�ت �ل�سرورية لنقل �ملو�د �لغذ�ئية
حول �لع�مل.
و�أ�س�ر �ملوقع �إىل �أن �ل�س�ئع�ت حتوم

ب��ستمر�ر ح��ول �إمك�نية نف�د �لنفط يف
�لع�مل خالل �ل�سنو�ت �خلم�ش �أو �لع�سر
�أو �لع�سرين �لق�دمة .لكن ،من غري �ملحتمل
�أن ن�سبح من دون نفط مت�م� .وعموم� ،يعد
�لنفط ،وجميع �أن��و�ع �لوقود �لأحفوري،
من �مل��و�رد �مل��ح��دودة بطبيعته� ،مع ذلك،
كلم� ��ستُنزفت خز�ن�ت �لنفط �ملعروفة،
ب��رزت �خل��ز�ن���ت �لأخ��رى �لأك��رث تعقيد�
لت�سبح ق�بلة لال�ستغالل �قت�س�دي�.
و��ستن�د� �إىل "�ملر�جعة �لح�س�ئية
ح��ول �لط�قة �لع�ملية" �لتي ق�مت به�
�سركة "بريتي�ش برتوليوم" ،هن�ك كمي�ت
م��ن �حتي�طي �لنفط تكفي �إىل ح��دود
�سنة  2070تقريب� .جت��در �لإ���س���رة �إىل
�أنه من �ل�سعب تقدير حجم �حتي�طي�ت
�لنفط �مل��وج��ودة ،و�سعوبة مر�جعته�،
كم� �أن �لأرق����م �ملقدمة ل ميكن �لوثوق
به� ب�سكل ك�مل .وذك��ر �ملوقع �أن منظمة
عرفت
"�مل��سح �جليولوجي �لأمريكي"
ّ
�حتي�طي �لنفط على �أنه "كمي�ت �لنفط
�خل�م �ملرت�كمة �لتي وقع �كت�س�فه� و�لتي
م��ن �مل��م��ك��ن ��ستخر�جه� ب�سكل ق���ن��وين
وتقني و�قت�س�دي" .م��ن ه��ذ� �ملنطلق،

تعتمد �حتي�طي�ت �لنفط ب�سكل ك�مل على
�كت�س�ف جممع�ت جديدة ،و�سرورة توفري
�لتكنولوجي�ت �لالزمة ل�ستغالله� .ف�سال
ع��ن ذل��ك ،ينبغي �أن تكون ه��ذه �لعملية
ق�نونية .ويف حني �أنه من غري �ملرجح �أن
ينفد �حتي�طي �لنفط �خل�م ب�سكل ك�مل،
�إل �أن هذ� ل يعني �أن �لكمي�ت �ملتبقية
�ستكون �س�حلة لال�ستخد�م وب���جل��ودة
ذ�ته� ،حيث ميكن و�سفه� ب�أنه� �إم� عب�رة
عن نفط "مركّ ز" �أو "ح�م�ش" .كم� �أنه
لن يكون ب�ل�سرورة يف �سكل �س�ئل ،بل مييل
�إىل �أن يكون كم�دة �لأ�سفلت ويحتوي على
م�ستوي�ت ع�لية من �مللوث�ت ،على غر�ر
�لكربيت� ،لذي ي�سبب ت�آكل �ل�سلب ،وهو
م� ميثّل م�سكلة كبرية ب�لن�سبة للم�س�يف.
من جهة �أخ��رى ،يتطلب �لنفط "�ملركّ ز"
مع�جلة معقدة وكثيفة �لط�قة لإز�ل��ة
�ل��ك��ربي��ت ،مم��� ي��زي��د م��ن تكلفة �لإن��ت���ج
ب�سكل ع����م .و�أف�����د �مل��وق��ع �أن �مل�����س���در
�لأخ���رى "�ملكت�سفة حديث�" ،على غر�ر
�لنفط �ل�سخري ،ل تعترب بد�ئل �أف�سل.
يف �حلقيقة ،ل يعترب �لنفط �ل�سخري
نفط� بكل م� حتمله �لكلمة من معنى� ،إذ �أنه

يحتوي على م�دة �سلبة ت�سمى "كريوجني"
�لتي حتت�ج �إىل ت�سخينه� �إىل حدود 500
درجة مئوية قبل �أن ُتع�لج حتى تتح ّول
�إىل �س�ئل ي�سبه �لنفط �لتقليدي ظ�هري�.
وميكنن� جم�بهة �لعجز يف خم��زون
�لنفط �خل���م و�ل��ب��رتول بكل �سهولة من
خالل خف�ش �عتم�دن� على �لنفط �خل�م.
وم��ن �مل��رج��ح �أن ُي��ح��دد �سعر �لنفط لأن
�لتكلفة �لن�سبية لبد�ئل �لنفط �ست�سبح
�أك��رث ق�بلية للتطبيق م��ع م��رور �لوقت.
ويف �حلقيقة ،م��ن غ��ري �مل��رج��ح �أن تنفد
�حتي�طي�ت �لنفط مت�م� ولكن ��ستخر�جه
م��ن �لأع���م����ق و��ستك�س�ف �حتي�طي�ت
جديدة �سي�سبح مكلف� مع م��رور �لوقت.
ومبجرد �أن ي�سبح �سعر �لنفط مكلف� يف
�مل�ستقبل� ،سيبد�أ �مل�ستهلكون يف �لبحث عن
بد�ئل .وبني �ملوقع �أن��ه حتى يف ح�ل مل
ُيعرث على بديل موثوق� ،ستُكت�سف طرق
�أخرى ل�ستخد�م �مل��و�رد �حل�لية بكف�ءة
�أك��رب .ويف �إح��دى �لتق�رير �لتي نُ�سرت يف
جملة "م�كلني" �لكندية�ُ ،س ّبه �لقت�س�د
ب��ج��ه���ز �حل������س��وب �ل���ذي ي��ق��وم بعملي�ت
ح�س�بية لكنه يعمل وفق� مل��ورد حم��دود
مب��ع��دلت �ل���س��ت��ه��الك �حل���ل��ي��ة .لذلك،
م��ن �ملتوقع �أن تنفد �مل���و�رد �ل��ت��ي تقوم
بت�سغيل جه�ز �حل��سوب هذ� يف غ�سون 30
�سنة� .أم��� يف ح���ل تطورت �لتكنولوجي�،
ف�ستتح�سن �مل����و�رد ،وب���ل��ت���يل� ،ست�سبح
�لكف�ءة �حل�س�بية للح��سوب �أف�سل مبرور
�ل�سنو�ت .وميكن �أن نقوم بهذه �خلطوة
ق��ب��ل �إج�����ر�ء حت�سين�ت يف ر�أ�����ش �مل���ل
و�إنت�جية �لعمل .ويف �خلت�م ،يرى �ملوقع
�أن���ه ميكن تخفي�ش كمية �ل��ط���ق��ة لكل
وحدة يتم �إنت�جه� ب�سبب ن�سوب �إمد�د�ت
�لنفط ،على �لأقل من �لن�حية �لنظرية.
لكن �خلطوة �لأهم تتمثل يف �أنن� بح�جة
�إىل �لبدء يف ��ستخد�م هذه �ملو�رد بكف�ءة
�أكرب لتو�سيع قدرته� كم�سدر للوقود بعد
�سنة � ،2070أو �لنتق�ل �إىل ��ستهالك
م�س�در �لط�قة �لأخرى على غر�ر �لط�قة
�لنووية� ،أو م�س�در �لط�قة �ملتجددة.

هل يمكن لإلنسان استشعار المجال المغناطيسي األرضي؟
*وكاالت

ن�������س���رت ���س��ح��ي��ف��ة "�لغ�ردي�ن"
�ل��ربي��ط���ن��ي��ة ت��ق��ري��ر� حت��دث��ت ف��ي��ه عن
�عتق�د �لعلم�ء يف ك�ليفورني�� ،أن �أ�سالفن�
مت� ّك��ن��و� م��ن حت��دي��د �لجت���ه���ت للتنقّل
بف�سل �لبو�سالت �لد�خلية ،كم� هو �حل�ل
ب�لن�سبة للحيو�ن�ت.
وق�لت �ل�سحيفة ،يف تقريره� �لذي
ترجمته "عربي� ،"21إن مئ�ت �حليو�ن�ت
ته�جر مل�س�ف�ت طويلة ب��ستخد�م �ملج�ل
�ملغن�طي�سي لالأر�ش ،ومع ذلك ي�سر بع�ش
�لب�حثني على �أن هذه �لق�عدة ل تنطبق
ع��ل��ى �جل��ن�����ش �ل��ب�����س��ري ،ح��ي��ث ل يظهر
�لإن�����س���ن �أي دليل على �م��ت��الك بو�سلة
د�خلية.
و�أوردت �ل�سحيفة �أن �لعلم�ء يف معهد
ك�ليفورني� للتقنية يدح�سون هذه �لفكرة،
موؤكّ دين �أن دم�غ �لإن�س�ن م�سمم لي�ستجيب
للتغري�ت د�خل �ملج�لت �ملغن�طي�سية ،وهو
م� ي�سمح له ب�لتمييز بني �ل�سم�ل و�جلنوب
و�لتنقل دون بو�سلة.
ونقلت �ل�سحيفة ع��ن �مل�����س��رف على
ه���ذه �لأب���ح����ث� ،ل��ربوف��ي�����س��ور ج��وزي��ف
تو�سلن� �إىل دليل على
كري�سفينك" :لقد
ّ
ت�سمى
�أن �لب�سر يتمتعون بح��سة �س�د�سة ّ
�ملغن�طي�سية .وتعترب ه��ذه �ل��ق��درة على
يف�سر قدرة
�ل�ست�سع�ر حقيقية ،وهو م� ّ
بع�ش �لأ�سخ��ش على حتديد �لجت�ه�ت
�أكرث من غريهم .وقد ي�سبح من �ملمكن يف
يوم م� �أن ن�ستعيد قدرتن� على �ل�ستع�نة
ب�حلقول �ملغن�طي�سية من �أجل �لتنقل ،كم�
ك�ن �حل�ل ب�لن�سبة لأ�سالفن�".
ون���وه���ت �ل�����س��ح��ي��ف��ة �إىل �أن ه��ذه
�لدع�ء�ت تظل مثرية للجدل ،حيث يقول
ب�حثون �آخ���رون �إن جت���رب كري�سفينك
ك�سفت �أن �ل��دم���غ ي�ستجيب للتغري�ت يف
�حلقول �ملغن�طي�سية� ،إل �أن هذه �حلقيقة
ل ت��ع��ك�����ش ب���ل�����س��رورة �م��ت��الك��ه حل�ش
مغن�طي�سي د�خلي.
و�أ�س�رت �ل�سحيفة �إىل �أن �ملخت�ش يف
�لفيزي�ء �حليوية من ج�معة ك�ليفورني�

�سرح ملجلة �س�ين�ش
ب�إرف�ين ،ثور�ستني ريتزّ ،
�لعلمية ب��أن��ه" :يف ح���ل رغبت يف و�سع
ر�أ�سي يف �مليكروويف وت�سغيله ،ف�سيوؤثر
هذ� �لأم��ر على موج�ت دم�غي ،لكن هذ�
ل يعني �أين �أمتلك ح�س� ب�مليكروويف".
ويف �لو�قع ،تثري هذه �لق�سية جدل و��سع�
و�ستكون مو�سوع نق��ش يف �لث�ين ع�سر من
ني�س�ن� /أبريل ،يف �إط�ر موؤمتر من تنظيم
�ملعهد �مللكي للمالحة يف �ململكة �ملتحدة
حول هجرة �حليو�ن�ت.
وبينت �ل�سحيفة ب�أن كري�سفينك �أجرى
جتربة ب�لتع�ون مع زمالئه يف �لولي�ت
�ملتحدة و�لي�ب�ن ،تتمثّل يف و�سع جمموعة
م��ن �ملتطوعني د�خ��ل �أق��ف������ش �سد��سية
�جلو�نب ،م�سنوعة من �لألومنيوم لتحميهم
من �ملج�ل �ملغن�طي�سي �لأر�سي .وقد جرى
قي��ش �ملوج�ت �لدم�غية للم�س�ركني ،بينم�
حدثت تغري�ت يف �ملج�لت �ملغن�طي�سية
تدريجي� د�خل �لأقف��ش.
وجت���در �لإ����س����رة �إىل �أن جمموعة

متك ّونة من  34رج��ال و�م���ر�أة �س�ركت يف
ه��ذه �لتجربة .وق��د �كت�سف �لفريق �أن
توجه�ت معينة ق�مو� به� د�خ��ل �حلقول
�ملغن�طي�سية� ،أ ّدت �إىل �نخف��ش موج�ت
�ألف� يف �أدمغة �مل�س�ركني ب�سكل ملحوظ.
وع�دة م� تطر�أ مثل هذه �لتغري�ت عندم�
ي�سرع �لدم�غ يف مع�جلة �ملعلوم�ت .وحي�ل
ه���ذ� �ل�����س���أن ،ع � ّل��ق كري�سفينك ق���ئ��ال:
"لقد �أُ�سيبت �أدمغتهم ب�لفزع ��ستج�بة
للتغري�ت يف �ملج�لت �ملغن�طي�سية".
ونقلت �ل�سحيفة عن �لربوفي�سور بيرت
هور من ج�معة �أك�سفورد قوله� ،إن "هذ�
�لبحث يعترب مثري� لالهتم�م ،ولكن ينبغي
تطبيقه على �أر���ش �لو�قع قبل �أن نفكّر
يف دع��م �لدع�����ء�ت �لق�ئلة� ،إن �لب�سر
ق�درون على ��ست�سع�ر �حلقول �ملغن�طي�سية
و��ستغالله�" .وتعد �لنت�ئج �لتي حققه�
متط ّوعو كري�سفينك متو��سعة مق�رنة
ب�ل�ستج�ب�ت للمج�لت �ملغن�طي�سية �لتي
حققته� ف�س�ئل �أخ��رى ،على غ��ر�ر ط�ئر

�لأبلق �ل�سم�يل� ،لذي ي�س�فر ب�نتظ�م من
�أل�سك� �إىل كيني� يف رحالت تقدّ ر م�س�فته�
بنحو � 19ألف ميل.
و�أف�دت �ل�سحيفة ب�أنه ب�لن�سبة لالآلية
�لتي ي�ستغله� ط�ئر �لأبلق للتنقل ،يعتقد
هور �أن �لطيور ت�ستخدم جزيئ�ت ح�س��سة
لل�سوء ميكن حتويله� �إىل و�ح��دة من بني
ح�لتني كيمي�ئيتني خمتلفتني� ،عتم�د�
على �جت�ه �حلقل �ملغن�طي�سي .ولكن يتبنّى
كري�سفينك وجهة نظر خمتلفة ،م�سري� �إىل
�أن بحثه قد �كت�سف وجود خالي� مميزة
تت�سمن بلور�ت حتتوي على معدن ،وتدور
ّ
هذه �لبلور�ت مثل �إبرة �لبو�سلة ،متحكّمة
يف ف��ت��ح وغ��ل��ق م�����س���م �خل��الي��� وت��ع��دي��ل
�لإ�س�ر�ت �ملُر�سلة �إىل �لدم�غ.
�أم����� ب���ل��ن�����س��ب��ة ل��ل�����س��ب��ب ور�ء ع��دم
روؤيتن� لأ�سخ��ش ي�ستخدمون �لبو�سالت
�ملرجح �أن
�لد�خلية للتنقل �ليوم ،فمن
ّ
�حلي�ة �ملع��سرة ت�س ّببت ن�سبي� يف طم�ش
هذه �لعملية لدى �لب�سر.
و�أوردت �ل�سحيفة �أن���ه يف �إ���س���رة
�إىل در����س���ت عن �لأ�سخ��ش �لآ�سيويني
و�لأ���س��رت�ل��ي��ني �ل��ذي��ن ي��ت��ح��دث��ون لغ�ت
أقر
خمتلفة مت�م� عن �للغ�ت �لأوروبيةّ � ،
كري�سفينك ب�أن هذه �لختالف�ت قد توؤثر
على ق��درت��ن��� يف �ل�ستج�بة ل�الإ���س���ر�ت
�ل�����س��ع��ي��ف��ة �ل��ت��ي ت��ب��ع��ث��ه��� "�لبو�سالت
�لد�خلية" لدين�.
و�أ����س����ف �ل��ربوف��ي�����س��ور �أن "هوؤلء
�لأ�سخ��ش ل ي�ستعملون كلم�ت من قبيل
"�لأم�م" �أو "�خللف" �أو "�ليمني" لالإ�س�رة
يعربون
�إىل �لجت�ه�ت ،وعو�س� عن ذلك ّ
عنه� من خالل ��ستعم�ل م�سطلح�ت على
�س�كلة "�ل�سم�ل �أو "�ل�سرق" .وتقوم هذه
�للغ�ت على مرجع جغر�يف حيث م�ز�لت
ُت�ستخدم م��ن قبل �ل�سعوب �لأ�سلية".
كم� �أك���د كري�سفينك �أن ��ستخد�م مثل
ه��ذه �للغ�ت ي��ع��زّ ز �ل�ستج�بة للبو�سلة
�لد�خلية ،ف�سال عن كونه ي�س�عد �لأفر�د
على �لتفكري بطرق جتعلهم يح�فظون على
قدر�تهم �لفطرية على �لتنقل.

44

السبت ( )13نيسان 2019
(2022)1168
( )24أيلول
السبت العدد

صحة
منوعات

NATION’S NEWSPAPER

العدد ()2388

ﻳﻮﻣﻴﺔ  -أردﻧﻴﺔ  -ﺷﺎﻣﻠﺔ

أعراض ميالن الرحم وأسبابه
*وكاالت

ما هي اأعرا�ض ميالن الرحم؟ وما هي اأ�سباب
هذه احلالة الغريبة؟ وهل هي خطرية؟ اإليك اأهم
املعلومات والتفا�سيل حول ميالن الرحم يف املقال
التايل.
قد يكون الرحم لدى بع�ض الن�ساء مائ ً
ال لالأمام
باجتاه البطن ،اأو مائ ً
ال للخلف باجتاه الظهر ،وهي
حالة لها م�سميات علمية عديدة وتعتر �سائعة
ب�سكل كبري! اإليك اأهم التفا�سيل حول ميالن الرحم.
اأعرا�ض ميالن الرحم
قد تكون املراأة م�سابة مبيالن الرحم دون ظهور
اأية اأعرا�ض تذكر ،ويف حالت اأخرى فاإن اأعرا�ض
ميالن الرحم قد تكون ظاهرة وعديدة ومتنوعة،
اإليك قائمة باأهمها:
� -1سعوبة و�سع ال�سدادات القطنية املهبلية
عموم ًا ،يجب اأن يكون و�سع ال�سدادات القطنية
املهبلية اأث��ن��اء ال���دورة ال�سهرية اأم���ر ًا يف غاية
ال�سهولة ،ولكن عند الإ�سابة مبيالن الرحم ،قد
يكون هذا الأمر �سعب ًا بع�ض ال�سيء.
فعندما يكون الرحم مائ ً
ال فاإن ال�سدادة القطنية
ل ت�ستطيع ال�ستقرار يف مكانها كما يجب.
 -2م�ساكل و�سعوبات يف احلمل
م��ن اأع��را���ض م��ي��الن ال��رح��م ال��ع��دي��دة اأن���ه قد
يت�سبب يف جعل املراأة تواجه العديد من امل�ساعب يف
حماولتها املتكررة للحمل ،خا�سة اإذا ما كان ال�سبب
وراء الإ�سابة مبيالن الرحم ح��الت مثل بطانة
الرحم املهاجرة.
ولكن من اجلدير بالذكر هنا اأن امل��راأة امل�سابة
مبيالن الرحم ب�سكل طبيعي دون وج��ود م�ساكل
اأخ��رى �سحية لديها غالب ًا لن تواجه م�ساكل يف
احلمل.
 -3عدم ال�سيطرة على التبول
قد يوؤثر ميالن الرحم على اأج��ه��زة واأع�ساء
اجل�سم الأخ����رى امل��وج��ودة يف املنطقة املحيطة
بالرحم ،فعلي �سبيل املثال ،قد ي�سغط الرحم على
املثانة بحيث تبداأ امل��راأة بال�سعور اأنها ل ت�ستطيع
ال�سيطرة بالكامل على عملية التبول.
قد توؤدي هذه احلالة لتبول املراأة قبل الو�سول
اإىل احلمام ،اأو تنقيط البول على ثيابها الداخلية
وكاأنها م�سابة بنوع من �سل�ض البول.
 -4انزعاج �سديد عند حماولة و�سعيات جماع
معينة
من اأعرا�ض ميالن الرحم اأنه قد يت�سبب ب�سعور
�سديد بالنزعاج اأثناء حماولة و�سعيات معينة
للجماع ،ل �سيما عند حماولة الإيالج املهبلي العميق.
 -5ت�سنجات حي�ض �سديدة يف اأ�سفل الظهر
م��ع اأن ت�سنجات احلي�ض غالب ًا م��ا ت��رك��ز يف
منطقة اأ�سفل البطن يف احل��الت الطبيعية ،اإل
اأن امل��راأة امل�سابة مبيالن الرحم قد ت�سعر بالأمل
والت�سنجات ب�سكل خا�ض يف منطقة اأ�سفل الظهر.

 -6عدم انتظام الدورة ال�سهرية
ينوه بع�ض الأطباء اإىل اأن عدم انتظام دورة
املراأة ال�سهرية قد يكون اأحد اأعرا�ض ميالن الرحم،
ل��ذا يجب ا�ست�سارة الطبيب يف ح��ال كانت امل��راأة
تعاين من عدم انتظام الدورة ،فهذا قد يكون اأحد
الأ�سباب.
 -7اأعرا�ض ميالن الرحم الأخرى
هذه بع�ض اأعرا�ض ميالن الرحم الأخرى التي
قد تالحظها املراأة امل�سابة:
الإ���س��اب��ة بالتهابات امل�سالك البولية ب�سكل
متكرر.
اأمل يف الظهر اأثناء اجلماع.
اأمل يف منطقة ال�سرج اأو قرب املعدة.
م�ساكل يف التبول والإخراج ،مثل الإم�ساك.
اأ�سباب ميالن الرحم
ق��د ت�����س��اب امل����راأة مب��ي��الن ال��رح��م م��ع ال��وق��ت
والتقدم يف العمر ،اأو قد تولد م�سابة بهذه احلالة
ب�سكل طبيعي ،وهذه اأهم اأ�سباب ميالن الرحم:
اجلينات والوراثة :اإذ ت�سري الدرا�سات اإىل اأن
ربع امل�سابات مبيالن الرحم اكت�سبنه عن طريق
الوراثة.
مر�ض التهاب احل��و���ض :اإذا مل تتلقى امل��راأة
العناية الطبية الالزمة لعالج هذا املر�ض ،فاإنه قد
يخلف اأن�سجة يف منطقة الرحم تت�سبب يف ميالن
الرحم ،متام ًا مثل تاأثري بطانة الرحم املهاجرة.
ت�سخم الرحم :اإن ت�سخم الرحم على اختالف
اأ�سبابه (اأورام ،األياف ،حمل) قد يت�سبب يف ميالن
الرحم.
بطانة ال��رح��م املهاجرة واأل��ي��اف ال��رح��م :اإن
الإ�سابة باأي من احلالتني املذكورتني قد يت�سبب يف
ميالن الرحم.
�سعف يف ع�����س��الت احل��و���ض :اإن اأم�����ور ًا مثل
الإجن��اب املتكرر اأو بلوغ �سن الياأ�ض قد تت�سبب يف
�سعف اأن�سجة واأربطة الرحم ،الأمر الذي قد ي�سبب
ميالنه.
احلمل املتكرر اأو جراحات اأو ندوب �سابقة يف
الرحم :كل هذه قد تت�سبب يف تراكم اأن�سجة ندوب
يف منطقة الرحم ت�سغط على الرحم وت�سبب ميالنه
للخلف.
عالج ميالن الرحم
اإذا كان ميالن الرحم يت�سبب يف م�ساكل للمراأة،
من املمكن اللجوء لأحد احللول والعالجات التالية:
ع��الج اأي م�سكلة قد �سببت ميالن الرحم من
الأ�سل ،مثل بطانة الرحم املهاجرة.
اإدخال اأداة خا�سة ت�ساعد على تقومي و�سعية
الرحم واإعادته ملكانه الطبيعي تدريجي ًا.
اخل�سوع لعملية تنظري يتم م��ن خاللها و�سع
الرحم فوق املثانة ،وهي عملية ت�سحيح مبا�سرة
وغالب ًا ناجحة.
ممار�سة متارين ريا�سية خا�سة.

ما هو الكورتيزون الطبيعي
وما هي مصادره؟

*وكاالت

يكت�سب هرمون الكورتيزون اأهمية كبرية للج�سم
يف تنظيم العمليات احليوية ،فما هو هذا الهرمون؟
وكيف ميكننا احل�سول عليه للحفاظ على م�ستواه
الطبيعي؟
ما هو الكورتيزون الطبيعي وما هي م�سادره؟
يعتر هرمون الكورتيزون من اأه��م هرمونات
اجل�سم ،حيث يلجاأ البع�ض اإىل ا�ستخدامه كاأدوية
اأو حبوب يف حال نق�سه باجل�سم ،لكن ما هو هذا
الهرمون ،وكيف ميكن اأن نح�سل عليه؟
يعتر ه��رم��ون ال��ك��ورت��ي��زون م��ن ال��ه��رم��ون��ات
الطبيعية التي تتواجد يف اجل�سم بحيث يتم اإنتاجه
عن طريق الغدة الكظرية وهو امل�سوؤول عن تنظيم
العديد من الوظائف احليوية.
عادة يكون م�ستوى الكورتيزون بالدم مرتفع يف
ال�سباح ومن ثم يبداأ بالنخفا�ض تدريجيا خالل
اليوم ،ولكن قد يحدث خلل يف م�ستوياته مما يوؤدي
اإىل حدوث اأمرا�ض عديدة.
وظائف هرمون الكورتيزون باجل�سم
باعتباره اأحد اأهم هرمونات اجل�سم ،اليك بع�ض
الوظائف التي يقوم بها الهرمون:
تنظيم العملية الي�سية لل�سكر يف ال��دم
والتحكم مب�ستوياته .ي�ساعد يف احلفاظ على �سغط
دم طبيعي يدعم وظيفة اجلهاز املناعي
تنظيم وظائف القلب الوعائية
ي�سيطر ع��ل��ى ا�ستعمال اجل�����س��م للروتني
والكربوهيدرات والدهون
ي�ساعد يف تخفيف ال�ستجابة اللتهابية
يعمل على تنظيم ا�ستجابة الكر والفر عند
الأ�سخا�ض خا�سة عند احلوادث الفجائية.
امل�سادر الطبيعية للكورتيزون
هناك الكثري من البدائل الغذائية التي ميكن من
خاللها احل�سول على الكورتيزون الطبيعي ،اإليك
البع�ض منها:
زيت الزيتون
وفقا لدرا�سة ن�سرت يف جملة " "Natureيف عام
 2005تبني اأن املركب املوجود داخل زيت الزيتون
البكر املمتاز له تاأثري طبيعي م�ساد لاللتهابات
�سبيهه بخا�سية هرمون الكورتيزول.

تناول األروك�سني ،اأومفردك�ض،ت�سيفرلك�ض،
اأوميغا  3واحلديد
وق��د يف�سر ذل��ك الفائدة املعروفة منذ فرة
طويلة نظام غذاء البحر الأبي�ض املتو�سط.
حلاء اأ�سجار ال�سنوبر
يحتوي حل��اء اأ���س��ج��ار ال�سنوبر على مركب
بيكنوغينول الغني بالفالفونويد ،وقد ثبت اأن له
بع�ض الث��ار امل�سابهة للكورتيزول بالإ�سافة اىل
الثار امل�سادة لاللتهابات.
كما اأن��ه له تاأثري على تنظيم ن�سبة اجللوكوز
بالدم وخف�ض �سغط ال��دم من خ��الل امل�ساعدة يف
ا�سرخاء الأوعية الدموية.
بذور الكتان
ذكرت درا�سة ن�سرت يف جملة التغذية الب�سرية
وعلم التغذية اأن ب��ذور الكتان غنية بالأحما�ض
الدهنية اأوميجا  3واأوميجا  ،6والتي بدورها ت�ساعد
يف خف�ض ن�سبة ال�سكر يف الدم.
يقدم حم�ض األفا لينوليك -العامل الن�سط يف
بذور الكتان -نف�ض تاأثري هرمون الكورتيزون.
فاكهة اجلريب فروت
تعمل تلك الفاكهة اللذيذة على رفع م�ستويات
هرمون الكورتيزون باجل�سم عن طريق احل��د من
اأي ن�ساط قد يعيق تواجده يف الدم مثل بع�ض اأنواع
الأنزميات.
القهوة والعرق �سو�ض
يعتر ال��ع��رق �سو�ض وال��ق��ه��وة م��ن امل�سروبات
التي ميكن اأن تلعب دورا مهما يف رف��ع م�ستويات
الكورتيزون بالدم.
خماطر انخفا�ض هرمون الكورتيزون باجل�سم
قد يكون �سبب نق�ض الكورتيزون باجل�سم هو
وجود م�سكلة يف الغدة الكظرية اأو النخامية والتي
قد ت�سبب العديد من امل�ساكل ال�سحية باجل�سم
مثل :الدوخة خا�سة عند الوقوف
فقدان الوزن
�سعف الع�سالت
تغريات املزاج
وجود مناطق غامقة اللون باجللد.
بدون عالج اأو �سيطرة على نق�ض الهرمون قد
يوؤدي اىل وجود خطر وتهديد على احلياة.

كل شيء عن حبوب الجلوتاثيون
*وكاالت

هناك الكثري من امل�سادات الأك�سدة
التي ت�ستخدك لعالج م�ساكل القلب ومنها
جبوب اجللوتاثيون ،فما هي؟ وكيف ميكن
ا�ستخدامها؟
تتعدد ا�ستخدامات مادة اجللوتاثيون
للتخفيف م��ن احل���الت املر�سية كالربو
وال�سيخوخة واأمرا�ض القلب والكبد وحتى
لأغرا�ض التبيي�ض ،فما هي فوائد حبوب
اجللوتاثيون؟ وهل لها اثار جانبية؟
يتم اإن��ت��اج م��ادة اجللوتاثيون ب�سكل
طبيعي عن طريق الكبد ،اأو ميكن احل�سول
عليها م��ن م�����س��ادر م��ت��ع��ددة م��ن اخل�سار
والفاكهة واللحوم.
ما هي حبوب اجللوتاثيون؟
ي��ع��ت��ر اجل��ل��وت��اث��ي��ون م���ن م�����س��ادات
الأك�سدة القوية يف اجل�سم ،ويتكون ب�سكل
اأ�سا�سي من الأحما�ض الأمينية الثالثة
اجللوتامني واجلالي�سني وال�سي�ستي.
ت�سارك اجللوتاثيون يف العديد من
العمليات احليوية يف اجل�سم ،مبا يف ذلك
بناء الن�سجة واإ�سالحها وتكوين مواد
كيماوية وبروتينات ���س��روري��ة للج�سم
وخا�سة اجلهاز املناعي.
هناك العديد من الأ�سباب التي قد
جتعل م�ستوى اجللوتاثيون ينخف�ض يف
الدم مثل النظام الغذائي ال�سيء والعدوى
اأو الأمرا�ض املزمنة وال�سغط امل�ستمر اأو
التقدم بالعمر.
طرق طبيعية لزيادة اجللوتاثيون
مي��ك��ن��ك احل���ف���اظ ع��ل��ى م�����س��ت��وي��ات

اجللوتاثيون باجل�سم ب�سكل طبيعي من
دون احلاجة لالأدوية مثل:
ت����������ن����������اول األ��������روك�����������������س��������ني،
اأوم��ف��ردك�����ض،ت�����س��ي��ف��رل��ك�����ض ،اأوم��ي��غ��ا 3
واحلديد
ت��ن��اول اللميكتل ل��ع��الج ال�����س��رع مع
فيتامني B12
تناول الأطعمة الغنية بالكريت مثل
منتجات الألبان وال�سمك واللحم البقري
زيادة ا�ستهالك فيتامني C
اإ�سافة الأطعمة الغنية بال�سيلينيوم
اىل نظامك الغذائي مثل الدجاج واللحم
البقري وال�سمك والكبد والأرز البني
ت��ن��اول الأط��ع��م��ة ال��غ��ن��ي��ة مب��ادة
اجللوتاثيون مثل :ال�سبانخ والأف��وك��ادو

والبامية والهليون
ا�سافة الكركم لنظامك الغذائي
احلفاظ على �ساعات نوم منا�سبة
جتنب تناول الكثري من الكحول
ممار�سة التمارين الريا�سية بانتظام.
ا�ستخدامات حبوب اجللوتاثيون
تختلف طرق اأخذ مادة اجللوتاثيون
ح�سب احل��اج��ة اإل��ي��ه��ا ،وه��ي على النحو
التايل:
 .1الوريد :ي�ستخدم للحالت التالية:
لتقليل من الثار اجلانبية للعالجات
الكيميائية لل�سرطان
عالج مر�ض باركن�سون
داء ال�سكري
فقر ال��دم عند الأ�سخا�ض الذين

يغ�سلون الكلى
العقم عند الرجال.
ولكن هناك حاجة اىل املزيد من الأدلة
لتقييم اجللوتاثيون لهذه ال�ستخدامات.
 -2الفم :ي�ستخدم للحالت التالية:
اإعتام عد�سة العني
زرق عني
منع ال�سيخوخة
عالج اأو منع ادمان الكحول
الربو
مر�ض القلب
م�ستويات الكولي�سرول العالية
م�ساكل يف الكبد
الإيدز
مر�ض األزهامير
مر�ض ال�سلل والرعا�ض.
 -3ع���ن ط��ري��ق ال���س��ت��ن�����س��اق ل��ع��الج
م�ساكل ال��رئ��ة .الث��ار اجلانبية حلبوب
اجل��ل��وت��اث��ي��ون يعتر اجل��ل��وت��اث��ي��ون امن
بالن�سبة ملعظم البالغني عند تناوله عن
طريق الفم اأو ال�ستن�ساق اأو احلقن يف
الع�سالت اأو الأوردة.
لكن هناك اثار جانبية حمتملة وواردة
يجب الحتياط منها مثل:
فرة احلمل والر�ساعة الطبيعية:
ل يوجد هناك اأدلة كافية عن مدى �سالمة
ا�ستخدام اجللوتاثيون خالل تلك الفرة،
لذلك يف�سل البتعاد عنها.
الربو :ل ت�ستن�سق اجللوتاثيون يف
حال كنت تعاين من م�ساكل الربو لأنه من
املمكن اأن يزيد الو�سع �سوءا.

أمور يجب القيام بها أثناء فترة الدورة الشهرية
*وكاالت

ي��ج��ب ع��ل��ى امل����راأة اأن ت��ق��وم ببع�ض
الأم����ور خ��الل ف��رة ال����دورة ال�سهرية،
والتي ت�ساعد يف تقليل ال�سعور باأعرا�سها
واآلمها ال�سائعة ،والتي توؤثر على حالتها
النف�سية.
خالل فرة ال��دورة ال�سهرية ،متتنع
امل��راأة عن بع�ض العادات غري امل�ستحبة،
ويف امل��ق��اب��ل ،ه��ن��اك بع�ض الأم���ور التي
ين�سح اأن ت��ق��وم بها امل����راأة خ��الل هذه
الفرة.
تعريف على اأبرز الأ�سياء التي جتعل
فرة الدورة ال�سهرية اأف�سل واأكرث متعة.
-1احلفاظ على الدفء
ين�سح باحلفاظ على دفء اجل�سم
خالل الدورة ال�سهرية ،في�ساعد هذا يف
ال�سعور بال�سرخاء ومنع الت�سنج املوؤمل.
كما اأنه و�سيلة لتقليل التوتر وال�سعور
بالراحة.
وميكن احلفاظ على الدفء من خالل
تناول امل�سروبات الدافئة ،بالإ�سافة اإىل
كمادات املاء الدافئ على البطن والظهر،
وميكن اإ�ستخدام الو�سائد الدافئة التي
تقلل من اللم.

*وكاالت

-2تناول اأطعمة غنية باملغني�سيوم
ي�����س��اع��د امل��غ��ن��ي�����س��ي��وم يف اإ���س��رخ��اء
الع�سالت ،وبالتايل تخفيف ت�سنجات
احلي�ض ،كما اأنه يقلل ال�سعور بال�سداع
والم ال����راأ�����ض ،وك���ذل���ك ي��ق�����س��ي على
النتفاخ واحتبا�ض ال�سوائل.
ومن اأبرز الأطعمة التي حتتوي على
املغني�سيوم :فول ال�سويا ،دقيق ال�سوفان،
ال���ذرة ال�����س��ف��راء ،الأ���س��م��اك ،ال�سبانخ،
واملوز.
-3ال�ستمرار يف احلركة
اإن مم��ار���س��ة ال��ت��م��اري��ن الريا�سية
القوية من الأم��ور غري امل�ستحبة خالل
ال����دورة ال�سهرية ،ول��ك��ن ه��ذا ل يعني
البقاء يف الفرا�ض ط��وال الوقت ،بل اأن
احل��رك��ة هامة يف ه��ذه ال��ف��رة لتح�سني
تدفق الدم وتخفيف الأمل.
وين�سح مبمار�سة التمارين الريا�سية
الب�سيطة التي ت�ساعد على ال�سرخاء
مثل اليوغا بالإ�سافة اإىل ريا�سة امل�سي.
-4جتنب منتجات الألبان
تت�سبب م�ستقات الأل��ب��ان يف زي��ادة
م�����س��ت��وي��ات ال��ه��رم��ون��ات ال��ت��ي ت��زي��د من
انقبا�ض الرحم خالل الدورة ال�سهرية،

وبالتايل زيادة الت�سنجات.
ولذلك ين�سح بتقليل تناول منتجات
الأل��ب��ان اأو التوقف ع��ن تناولها متام ًا
خالل فرة الدورة ال�سهرية.
�-5سرب �ساي ورق التوت
اإن ���س��اي ورق ال��ت��وت ه��و امل�����س��روب
ال��داف��ئ الأم��ث��ل ل��ف��رة احل��ي�����ض ،حيث
ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات وامل���ع���ادن
ال��ه��ام��ة لتعزيز �سحة امل����راأة ،كما اأن��ه
ي�ساهم يف تقوية الرحم وتقليل اللم
والت�سنجات.
كما اأن �ساي ورق التوت من امل�سروبات
الغنية باملغن�سيوم الهام للج�سم خالل
هذه الفرة.
-6مراقبة الدورة ال�سهرية اخلا�سة
ب��ك ف��ه��ذا ي�ساعد يف ال��ط��م�اأن��ي��ن��ة على
ال�����س��ح��ة ،ح��ي��ث ان ان��ت��ظ��ام ال�����دورة
ال�سهرية يطمئنك على �سحتك اجلن�سية
وم�ستويات الهرمونات.
كما اأن مدى غزارتها ومدتها ميكن اأن
توؤ�سر بوجود بع�ض امل�سكالت ال�سحية
التي حتتاج اإىل ا�ست�سارة الطبيب.
�-7سرب كثري من املاء
حينما يزداد ال�سعور بالنتفاخ ين�سح

بالإكثار من �سرب املاء ،حيث اأنه ي�سهل
التخل�ض من ال�سوائل املراكمة باجل�سم.
يف�سل �سرب ما ل يقل عن  8اأك��واب
ماء يومي ًا خالل فرة ال��دورة ال�سهرية،
وذل����ك ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى رط��وب��ة اجل�سم
وتخلي�سه من ال�سموم.
-8تناول الأطعمة ال�سحية
عند تناول اأطعمة �سحية خالل فرة
ً
وخا�سة اخل�سروات والفاكهة،
احلي�ض،
فاإن هذا ي�ساعد يف تقليل اأعرا�ض الدورة
ال�سهرية املزعجة.
على عك�ض الأط��ع��م��ة غ��ري ال�سحية
كاملقليات والوجبات ال�سريعة والأطعمة
امل��احل��ة واحل��ل��وي��ات ،وال��ت��ي ت��زي��د من
الأعرا�ض ال�سيئة ،لأنها ت�سبب �سعوبات
يف اله�سم وتزيد من الم املعدة.
-9جتنب الكافيني
ي���وؤدي ال��ك��اف��ي��ني لح��ت��ف��اظ اجل�سم
باملاء وال�سوائل املراكمة ،مما يزيد من
ال�سعور بالنتفاخ ،لذلك ين�سح بالتخلي
عن ه��ذه امل�سروبات خ��الل ف��رة ال��دورة
ال�سهرية .وميكن اإ�ستبدال م�سروبات
الكافيني بالأع�ساب الدافئة التي ت�ساعد
يف تقليل اللم والنتفاخات.

مواقف حرجة خالل العالقة
الجنسية وكيفية تجنبها

يف بع�ض الأح���ي���ان ،حت���دث م��واق��ف
حمرجة اأثناء ممار�سة العالقة احلميمة
بني الزوجني ،فما هي اأبرز هذه املواقف؟
وكيف ميكن تفادي حدوثها؟
م���واق���ف ح���رج���ة خ����الل ال��ع��الق��ة
اجلن�سية وكيفية جتنبها
اإن احلياة مليئة باملواقف املحرجة
التي نواجهها ،ول ميكن ا�ستثناء العالقة
اجلن�سية من هذه الأم��ور ،فهناك اأ�سياء
ت���ك���ون خ���ارج���ة ع���ن ال�����س��ي��ط��رة وغ��ري
متوقعة ،ول يجب اأن توؤثر على اأي من
الزوجني.
ت��ع��رف على اأب���رز امل��واق��ف احلرجة
التي ميكن اأن حتدث بني الزوجني خالل
اللقاء اجلن�سي ،وجمموعة من الن�سائح
لتجنب حدوثها وجتاوزها اإذا حدثت.
-1احلاجة اإىل التبول
اأث��ن��اء مم��ار���س��ة ال��ع��الق��ة احلميمة،
ت�سبح الع�سالت يف خمتلف اأجزاء اجل�سم
اأكرث ا�سرخاءاً ،ومنها ع�سالت املثانة.
وبالتايل ميكنك ال�سعور باحلاجة اإىل
التبول اأو الترز.
ولتفادي ه��ذا ،ين�سح بالتبول قبل
ممار�سة اجلن�ض ،وك��ذل��ك جتنب �سرب

املاء يف الفرة التي ت�سبق اجلماع.
ويجب اأي�����س� ًا ع��دم ت��ن��اول الأطعمة
الد�سمة ال��ت��ي ي�سعب ه�سمها وت�سبب
م�سكالت يف املعدة ،بل يجب تناول اأطعمة
خفيفة و�سحية.
تورم يف اجلزء الأعلى من الق�سيب
ت��ن��اول ب��وري  -نثول ودوك�سيلني
وتاثريها على �سرعة القذف
-2رائحة الفم الكريهة
اأي�����س�� ًا م���ن امل�����س��ك��الت ال��ت��ي ت�سبب
اإح��راج � ًا للرجل وامل����راأة ،وخ��ا���س� ً�ة اإذا
ح��دث اللقاء اجلن�سي ب�سكل مفاجىء
ودون حت�������س���ريات ،ف��م��ث�� ً
ال ي�ستيقظ
ال��زوج��ان على املمار�سة احلميمة دون
الدخول اإىل احلمام وغ�سل الأ�سنان.
ومع احلر�ض على غ�سل الأ�سنان قبل
النوم وبعد تناول الطعام� ،ستقل فر�ض
وجود رائحة كريهة يف الفم.
كما اأن���ه يف�سل ت��وف��ر غ�سول الفم
اأو العلكة التي ت�ساعد يف الق�ساء على
رائحة الفم الكريهة.
�-3سرعة القذف
يف بع�ض الأحيان ،يعاين الرجل من
�سرعة القذف ،مما يوؤثر على ا�ستمتاع

الزوجة باملتعة ،لأنها مل ت�سل اإىل هزة
اجلماع.
ومي��ك��ن ل��ل��رج��ل اأن ي��ق��وم بال�سغط
على الع�سو الذكري عندما يبداأ ال�سائل
امل��ن��وي يف ال��ت��دف��ق لأن ذل��ك ي�ساعد يف
اإطالة مدة املمار�سة احلميمة.
كما يجب عليه اأن ي��ق��وم مبداعبة
زوجته قبل البدء يف اجلماع ،في�ساعد
ذل���ك يف و���س��ول��ه��ا ل��ل��ن�����س��وة اجلن�سية
بالتزامن مع القذف لدى الرجل.
-4متزق الواقي الذكري
مي��ك��ن اأن ي��ت��م��زق ال���واق���ي ال��ذك��ري
اأث��ن��اء امل��م��ار���س��ة احلميمة ،مم��ا ي�سبب
قلق ًا للزوجني من حدوث احلمل وبالتايل
ي�سطر الزوجان لعدم ا�ستكمال اجلماع.
وح��ت��ى ل يتمزق ال��واق��ي ال��ذك��ري،
يجب اأن يكون بنوعية جيدة وبقيا�ض
منا�سب للع�سو ال��ذك��ري ،كما ل ين�سح
با�ستخدام ال��واق��ي لأك��رث من م��رة ،لأن
هذا يزيد من فر�ض متزقه.
-5جفاف املهبل
م�سكلة ت��واج��ه بع�ض ال��ن�����س��اء ،مما
ت�سبب الم ���س��دي��دة اأث��ن��اء امل��م��ار���س��ة
اجلن�سية ،ب��ل ومي��ك��ن اأن جت��ع��ل امل���راأة
تتوقف عن املمار�سة لأنها ل تتحمل هذه

اللم.
ويف ح��ال��ة م��ع��ان��اة امل���راأة م��ن جفاف
امل��ه��ب��ل ،ف��ي��ج��ب اأن ت���ذه���ب للطبيبة
الن�سائية ملعرفة ال�سبب وعالجه ،كما
اأن ه��ن��اك بع�ض امل��زل��ق��ات امل��ت��وف��رة يف
ال�سيدليات ،والتي ت�ساعد يف ترطيب
امل��ه��ب��ل ،ول��ك��ن ي��ج��ب اأن ت��ك��ون بنوعية
جيدة ومنا�سبة للمراأة.
-6الإ�سابة بالت�سنجات
وينطبق ه��ذا على ال��رج��ل وامل���راأة،
فيمكن اأن حت��دث ت�سنجات يف املنطقة
احل�سا�سة ،مما يعيق القدرة على املمار�سة
اجلن�سية.
وحت����دث ه����ذه ال��ت�����س��ن��ج��ات ب�سبب
الإ�سابة ب�سد ع�سلي اأو وجود م�سكلة يف
الأمعاء اأو امل�سالك البولية ،بالإ�سافة
اإىل التوتر والقلق.
ولذلك ين�سح بالقيام ببع�ض التمارين
الريا�سية ملنطقة احلو�ض ،والتي تقلل
فر�ض ح��دوث الت�سنجات ،وكذلك عالج
اأي م�سكلة �سحية ميكن اأن ت�وؤث��ر على
املمار�سة اجلن�سية.

أمور ال يجب القيام بها أثناء اإلستحمام
*وكاالت

هناك بع�ض الأم��ور التي يجب مراعاتها
اأثناء الإ�ستحمام وذل��ك لأن بع�ض العادات
اخلاطئة ميكن اأن توؤثر على ال�سحة واجل�سم
مبرور الوقت.
يعتر الإ�ستحمام من الأم��ور الهامة التي
ل ميكن الإ�ستغناء عنها ،ول��ك��ن ق��د ي�سبح
الإ�ستحمام اأمر �سار بال�سحة يف حالة اتباع
بع�ض العادات اخلاطئة خالله ،والتي يجب
الإنتباه اإليها جيداً.
 -1الإ�ستحمام لفرة طويلة
اإن تعري�ض اجللد للماء لفرة طويلة يوؤثر
على �سحة اجل��ل��د ،فيجب األ تزيد ع��ن 20

دقيقة كحد اأق�سى خالل الإ�ستحمام.
حيث اأن البقاء حتت املاء لفرات طويلة
ميكن اأن ي�سبب جفاف اجللد.
 -2اإ�ستخدام ماء �ساخن
على الرغم من اأن املاء ال�ساخن ي�ساعد يف
ال�سعور بالإ�سرخاء ،ولكن عندما يكون �سديد
ال�سخونة ،فاإنه ي�سبب اإزالة الزيوت الطبيعية
م��ن الب�سرة ،كما اأن��ه ق��د ي���وؤدي اإىل ح��دوث
تهيجات يف اجللد ،وي�سبح عر�سة للجفاف.
وينطبق هذا على ال�سعر اأي�س ًا ،حيث اأن
جتريد ف��روة ال��راأ���ض من ال��زي��وت الطبيعية
�سيحدث اأ���س��رار ب��ه��ا ،ول��ذل��ك فمن الأف�سل

الإ�ستحمام باملاء الفاتر اأو البارد.
 -3غ�سل الوجه اأثناء الإ�ستحمام
يحر�ض كثري م��ن الأ�سخا�ض على غ�سل
الوجه خ��الل الإ�ستحمام ،وه��و اأم��ر خاطىء
ل يجب القيام به ،وذلك لأن اإ�ستخدام املاء
ال�ساخن وفرك الوجه بال�سابون مع هذا املاء
�سوف ي�سبب الكثري من امل�سكالت بالب�سرة.
فيمكن اأن ي�سبب ترك اثار عليها مثل بقع
وكلف ،ويعر�سها للجفاف والتهيج.
 -4اإ�ستخدام منتجات عطرية
اإن م�ستح�سرات الإ�ستحمام التي حتتوي
على كثري من العطور ميكن اأن ت�سر باجللد
ً
وخا�سة لذوي
وت�سبب حدوث طفح وتهيجات،

الب�سرة احل�سا�سة .فكلما اإنخف�ست ن�سبة
العطور� ،سوف ت�سبح املنتجات اأكرث اأمان ًا.
 -5اإ�ستخدام كثري من الإ�سافات
ميكن اأن تق�سي وق��ت � ًا ممتع ًا يف حو�ض
الإ�ستحمام �سواء الفقاعات اأو الأم��الح ،ولكن
الإف���راط يف ه��ذه املنتجات ميكن اأن ت�سبب
ح�سا�سية اجللد .ويجب اإختيار اأنواع جيدة من
هذه الإ�سافات لأن بع�ض الأنواع حتتوي على
مواد كيميائية �سارة.
 -6عدم تنظيف حو�ض الإ�ستحمام بعد
اإ�ستخدامه
قد يبدو حو�ض الإ�ستحمام نظيف ًا اأمامك،
ول��ك��ن يف احل��ق��ي��ق��ة ي��ح��ت��وي ع��ل��ى بكترييا

وجراثيم تنت�سر مع ال��وق��ت ،ولذلك ين�سح
بتنظيفه بعد ا�ستخدامه.
ويف�سل ا�ستخدام املواد املطهرة املخ�س�سة
للحمام.
 -7تكرار اإ�ستخدام ال�سامبو لفرات طويلة
مع م��رور العمر ،يحدث تغريات يف اجللد
وال�سعر ،ولذلك يجب اأن تتابع هذه التغريات
لتعرف املنتجات الأن�سب للجلد والب�سرة.
فعلى �سبيل امل��ث��ال� ،سوف حتتاج يف وقت
اإىل �سامبو يحتوي على املزيد من الروتني اأو
املرطب الإ�سايف.
 -8عدم تغيري اللوفة
م��ن الأخ��ط��اء الكبرية التي تفعلها بحق

ج�سمك هو الإ�ستمرار يف اإ�ستخدام اللوفة
لفرة طويلة ،حيث اأنها بيئة خ�سبة للجراثيم
والبكترييا ب�سبب رطوبتها.
يجب التاأكد من تنظيف اللوفة جيد ًا بعد
كل اإ�ستحمام ،وتخلي�سها من املاء بقدر امل�ستطاع،
كما يجب اإ�ستبدالها باأخرى مرة �سهري ًا ،وعدم
قيام اأكرث من �سخ�ض با�ستخدامها.
 -9عدم غ�سل املنا�سف بعد ا�ستخدامها
مثل لوفة الإ�ستحمام ،ميكن اأن ت�سبح
املن�سفة بيئة جيدة للبكترييا والعفن ،وعند
اإ�ستخدامها لتجفيف الوجه واجل�سم فيما بعد،
ف�سوف تنتقل ه��ذه البكترييا للج�سم وت�سر
ب�سحة اجللد.
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ﻳﻮﻣﻴﺔ  -أردﻧﻴﺔ  -ﺷﺎﻣﻠﺔ

يرمز �إىل وجود م�شاكل ،وهو ما ميكننا من معرفة
م�شتوى قوة �الإ�شارة.
و�أوردت �ل�شحيفة �أنه يف حال تو��شلت م�شاكل
�الت�شال ،ميكن �العتماد على �شريحتي هاتف من
�شركتن خمتلفتن ،لتنويع �خليار�ت .ويف حال كان
�مل�شكل م�شتمر� يف منطقة معينة ،ميكن �لدخول
�إىل �شبط �إع���د�د�ت �لهاتف �جل��و�ل ،وتغيري نوع
�شبكة �الت�شال ،وه��ي خا�شية متاحة يف �لعديد
من �لهو�تف �لتي ت�شتغل بنظام �أن��دروي��د ،حيث
ميكن �ختيار �الت�شال فقط ب�شبكة �جليل �لثاين
�ملخ�ش�شة لالت�شاالت و�ل��ر���ش��ائ��ل �لق�شرية� ،أو
�الت�شال فقط ب�شبكة �جليل �لثالث �أو �لر�بع
�ملخ�ش�شتن للمكاملات و�لبيانات.
ويف �حلقيقة� ،إن هذ� �الأمر مفيد عندما تكون
هناك تقلبات كثرية يف �ختيار نوع �ل�شبكة� ،لذي
يتغري ب�شكل �آيل ،وهو ما نالحظه من خالل تبديل
رمز � +Hأو  4Gيف �أعلى �ل�شا�شة.
ونوهت �ل�شحيفة باأنه بالن�شبة لل�شخ�ض كثري
�ل�شفر ،ويف حاجة �إىل ��شتقر�ر �الإ�شارة ،و�لتاأكد
من �حل�شول ب�شكل د�ئم على جودة �ت�شال ممتازة،
فاإنه يجب عليه مقارنة م�شتوى �خلدمة يف خمتلف
�ل�شركات وم��دى ج��ودة تغطية �شبكاتها يف �ملكان
�لذي �شي�شافر �إليه ،مع ��شتعمال �شريحتي هاتف
خمتلفتن .ويف حال �ل�شفر بال�شيارة �أو �ل�شاحنة،
ف �اإن هناك �أجهزة خم�ش�شة لهذه �ملركبات تقوم
بتقوية �إ�شارة �لهاتف �جلو�ل ،وهي تباع يف �الأ�شو�ق،
وتكون غالبا �شهلة �ال�شتخد�م.
�أما فيما يخ�ض �شعف تغطية �شبكة �الإنرتنت يف
�ملنزل ،فاإن �أول �شيء يجب فعله هو حتديد �لنقاط
�لتي تختفي فيها �الإ���ش��ارة �أو ت�شعف .وميكننا
معرفة ذل��ك من خ��الل مالحظة م�شتوى �الإ���ش��ارة
يف هو�تفنا� ،أو با�شتخد�م تطبيق "�أوبن �شيغنال"
�لذي يوفر دقة كبرية .وبينت �ل�شحيفة �أنه تكون
هناك �أ�شباب عديدة توؤدي لفقد�ن �إ�شارة �لهاتف
�جلو�ل يف �ملنزل ،ب�شبب وجود قطع �أثاث معدنية
يف �ملنزل� ،أو �لتد�خل مع �الإ���ش��ار�ت �ل�شادرة عن
بع�ض �الأجهزة �لكهربائية و�الإلكرتونية� ،أو ب�شبب
بنية �ملنزل نف�شه .وميكن حل ه��ذه �مل�شكلة عرب
�شبط �إعد�د�ت �لتقاط �ل�شبكة يف �لهاتف �جلو�ل
بال�شكل �ملذكور �شابقا� ،أو من خالل �ال�شرت�ك يف
خدمة �إنرتنت �لو�ي فاي يف �ملنزل .و�إذ� كان �لتقاط
مهما جد� وال يحتمل �ملخاطرة،
�إ�شارة جيدة �أمر� ّ
مثل �العتماد على �الإنرتنت يف �أجهزة �ملر�قبة �أو
�لتجهيز�ت �لطبية ،فاإن �أف�شل خيار هو تركيز جهاز
لتقوية �الإ�شارة .وهذه �الأجهزة فعالة جد� ،وتوجد
يف �الأ�شو�ق باأ�شعار خمتلفة ،حيث �إن �أجهزة تقوية
�إ�شارة �شبكة �جليل �لثاين و�لثالث �أق��ل ثمنا من
�أجهزة تقوية �إ�شارة �شبكة �جليل �لر�بع.

ست طرق لمنع اإلنترنت من إفساد يومك
*وكاالت

وفقا لنيسلن ،يقضي الشخص األمريكي
العادي ثالث ساعات يوميا حمدقا يف اهلاتف
أو اجلهاز اللوحي .باإلضافة إىل شاشات
الكمبيوتر وأجهزة التلفاز ،فإنه قد يستغرق
ح��وايل تسع س��اع��ات وه��و معرض ألشعة
الشاشات.
ول��ك��ن ه��ن��اك الكثري م��ن ال��وق��ت ميكن
استخدامه بشكل أفضل لتحقيق مكاسب تطمح
هلا .خبري التكنولوجيا الرقمية واإلنتاجية
كال نيوبورت يقدم املشورة يف كتابه األخري
بشأن كيفية حترير نفسك من استبداد
التكنولوجيا والسوشيال ميديا على حياتك:
إليك ستة إجراءات ميكن اتباعها.
 -1قم بتصميم جدول للعمل غري منقطع
قم بالتخطيط إلجناز عملك على مدار
ساعتني ليس بالضرورة الزيادة يف اإلنتاجية،
ولكن عملك لساعتني متواصلتني دون انقطاع
ووج��ود فواصل جمدولة بني كل ساعتني،
ميكن أن جيعلك تشعر بوجود قوة عظمى
من املعرفة .يقول نيوبورت «إن أخذت مدة
الساعتني دون أن تقوم بتفقد سريع هلاتفك،
فإن عقلك سيعمل بكل طاقته».
 -2اخرج مع نفسك
ضع هاتفك جانبا ،امللل الذي يصيبنا أحيانا
جيعلنا نلجأ هلواتفنا دون وعي ،يعاين معظمنا
مما يسميه نيوبورت « عجز العزلة» ،الذي
ميكن أن يكون مسؤوال جزئيا على االضطرابات
املرتبطة بالقلق ،اليت قفزت بنسبة  %5من
عام  2017إىل .2018
افعل شيئا حمسوسا ،مثل الركض والرياضة
لتركيز كامل انتباهك يف أمر واحد.
جلستان إىل ثالث جلسات أسبوعيا مع
النفس ،ميكن أن تروض نفسك عن مرض تفقد
اهلاتف وحتسن من تركيزك.

 -3إرسال عدد أقل من اإلمييالت املثمرة
عامل املكتب العادي يرسل ما يقارب ال�
 125إمييال يوميا وفقا لشركة التحليالت
 Radicati Groupومن مث تضيع ساعات
عديدة يف التواصل ذي اجلودة السيئة ،أما حل
نيوبورت « جتاهل رسائل الربيد اإللكتروين
اليت ال تتطلب استجابة سريعة ،واكتب رسائل
تقلل من عدد الرسائل الربيد اإللكتروين
الالحقة».
 -4قم بإجراء اتصال هاتفي مع صديق
التفاعل الرقمي ليس بديال عن املحادثات
يف الوقت الفعلي .يقول نيوبورت « :أدمغتنا
ال تفهم الاليك وال منشور كل عام وأنت خبري
على الفيسبوك» .باإلضافة إىل أن اإلميوجي
ال تضيف إحساسا بالتواصل واالنتماء ،إذا
كان جدولك ال يسمح مبقابلة األصدقاء وجها
لوجه ،اتصل هبم سوف تشعر بتحسن.
 -5قم بعملية تنظيف ألدواتك اخلاصة
يوصي نيوبورت بأخذ استراحة ملدة 30
يوما من أي أداة رقمية ليست ضرورية لعملك،
مبا يف ذلك وسائل التواصل االجتماعي وألعاب
الفيديو .كما ميكنك االستغناء عن خدمات
الدردشة ومواقع الويب مثل ريديت .عندما
تكتمل عملية التخلص من السموم ،قم بتعيني
أهداف إنتاجية وعالقات واضحة ،مث أعد
تقدمي اخلدمات اليت تساعدك على حتقيقها
فقط ،اضبط بعض احلدود أيضا ،فبدال من
تصفح تويتر على هاتفك ،قم بتصفحه من
جهاز الكمبيوتر.
 -6قم حبرفة
بينما تقلص حجم الدوافع الرقمية ،ميكنك
أن ختصص وقتا هلواياتك ،سواء كانت رمسا أو
عزفا على آلة موسيقية أو حىت التصفري .قم
باستخدام يديك بشكل إنتاجي ،ستقوم بصنع
شيء تفخر به .هذا سيساعدك يف نسيان كل
ما حيدث على هاتفك.

زوجة مالك أمازون تحصل
على مبلغ خيالي بعد طالقها
*وكاالت

قال أغىن رجل يف العامل ،مؤسس موقع
أمازون ،جيف بيزوس ،إنه وطليقته ماكيزني،
اخلميس ،أهنيا إجراءات طالقهما ،ما سيمنح
ماكيزني حصة كبرية من أسهم املوقع.
ونشرت ماكيزني ،اخلميس ،تغريدة على
«تويتر» ،قالت إهنا ستحصل على  %25من
ملكية طليقها من أسهم أمازون ،وهو ما سيمنحها
حصة تقارب  2 4يف الشركة.
وكشفت أن زوج��ه��ا السابق سيحتفظ
حبقوقها التصويتية على مجيع أسهمها،
وسيحتفظ أيضا جبميع حصصه يف الواشنطن
بوست وبلو أورجيني .وبإعالن ماكزني بيزوس،
تصبح ثالث أغىن امرأة يف العامل ،بعد نيلها
أكثر من  35مليار دوالر من أسهم «أم��ازون»،
حبسب جملة «فوربس» األمريكية .يشار إىل أن
«الثنائي» تزوجا منذ أكثر من  25عاما ،وهلما
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تغطية شبكة المحمول
سيئة؟ إليك الحل
ن�شرت �شحيفة "الفانغو�رديا" �الإ�شبانية
تقرير� ،قدمت فيه بع�ض �لن�شائح �لتي ت�شاعد
على حت�شن تغطية �شبكة �ملحمول د�خ��ل �ملنزل
وخ��ارج��ه ،مثل �العتماد على تطبيقات �لهو�تف
�لذكية �لتي تقي�ض م�شتوى جودة �لتغطية ،وتقدم
معلومات مف�شلة حول نوعيتها وموقع �جلهاز �لذي
يبث �الإ�شارة.
وقالت �ل�شحيفة ،يف تقريرها �ل��ذي ترجمته
"عربي� ،"21إن �لبنية �لتحتية �خلا�شة بالهو�تف
�جلو�لة ت�شهد حت�شنا كبري� يف خمتلف �أنحاء �لعامل،
وب�شكل خا�ض يف �ملناطق �حل�شرية وعلى �لطرقات
�لرئي�شية ،ومع ذلك ،ال يز�ل �لكثريون يعانون من
م�شاكل يف �الت�شال من حن الآخر.
و�أو�شحت �ل�شحيفة �أنه توجد يف �لوقت �حلايل
ثالثة �أن��و�ع من �الإ�شارة �لتي ت�شتخدمها هو�تفنا
�جل��و�ل��ة باالعتماد على �شريحة �جل���و�ل ،وهي
تغطية �جليل �لثاين �خلا�شة باملكاملات �ل�شوتية
و�لر�شائل �لن�شية ،و�شبكتي �جليل �لثالث و�جليل
�ل��ر�ب��ع �خلا�شتن باملكاملات وب��ث �لبيانات .ويف
�الأو�شاع �لطبيعية ،عادة ما تكون �لهو�تف �لذكية
مربجمة من �مل�شنع لالت�شال �آليا باأف�شل �إ�شارة
متوفرة� ،شو�ء كانت �شبكة �جليل �لثالث �أو �لر�بع.
و�إذ� قمنا بتعطيل خا�شية �الت�شال باالإنرتنت يف
هاتفنا ،فاإنها �شتت�شل فقط ب�شبكة �جليل �لثاين.
وذكرت �ل�شحيفة �أن هناك �لعديد من �الأو�شاع
�لتي نعاين فيها م��ن �شوء تغطية �إ���ش��ارة �شركة
�الت�شاالت �لتي تقدم �خلدمة .و�أول �شيء يجب
�لقيام به يف هذه �حلالة هو فهم م�شدر �خللل� ،شو�ء
كنا يف د�خل �ملنزل �أو خارجه .ويف �لو�قع ،تتوفر
�لعديد من �لتطبيقات �مل�شممة لتحديد م�شتوى
قوة �الإ�شارة ،و�الأب��رز ،من بينها هو تطبيق "�أوبن
�شيغنال"� ،لذي يعمل على نظامي �لت�شغيل �أندرويد
و �آي �أو �إ�ض .وهو يتميز بب�شاطة ��شتخد�مه ،كما �أنه
متاح ب�شكل جماين.
وقدمت �ل�شحيفة بع�ض �حللول لبع�ض �مل�شكالت
�مل��ت��ك��ررة ،ح�شب �مل��ك��ان ون���وع �خل��ل��ل �ل���ذي تعاين
منه تغطية �شبكة �الت�شاالت .فاإذ� كانت �الإ�شارة
�شعيفة جد� ،فاإننا �شنالحظ �أن ��شتجابة �لهاتف
وحتميل �لبيانات من �الإنرتنت ت�شبح بطيئة ،كما
ت�شبح �الت�شاالت �لهاتفية متقطعة ،عندها يجب
�لتاأكد من م�شتوى �الإ�شارة يف ذلك �لزمان و�ملكان
بالتحديد.
وباالعتماد على تطبيق "�أوبن �شيغنال" ،ميكننا
معرفة ه��ذ� �الأم���ر ،حيث يقدم لنا ه��ذ� �لتطبيق
معلومات مف�شلة حول مكان جهاز بث �الإ�شارة �لذي
يت�شل به هاتفنا ،باالإ�شافة �إىل تنويع �الألو�ن� ،إذ
�إن �للون �الأخ�شر يرمز للتغطية �جليدة ،و�الأحمر

تكنولوجيا5

أربعة أطفال وابنة بالتبين .وكانا قد التقيا
حينما كانت ماكيزني يف مقابلة عمل مع جيف
عام  .1993يشار إىل أن خالفا تطور يف شهر
شباط /فرباير ،بني الرئيس التنفيذي لشركة
«أم��ازون» مالك صحيفة «واشنطن بوست»،
جيف بيزوس ،وبني رئيس شركة «أمريكان
ميديا» ،ناشر جملة «ناشونال إنكويرر» ،ديفيد
بيكر ،الذي هدد بنشر صور فاضحة لبيزوس
ما مل يوقف التحقيق يف كيفية حصول جملة
الفضائح على لقاءاته اخلاصة مع عشيقته.
وأملح بيزوس ،يف تدوينة غري عادية نشرها
على موقع «ميدمي» ،إىل أن اهلجمة اليت طالته
من قبل بيكر تعود إىل انتقادات صحيفته
«واشنطن بوست» للرئيس األمريكي دونالد
ترامب وللسعودية ،معتربا أن رئيس «أمريكان
ميديا» عمد إىل إنتاج «صحيفة موالية
للسعودية» ،وفق توصيفه.

«غوغل» تحل لجنة «أخالقيات
الذكاء االصطناعي» بعد اعتراضات
*وكاالت

�أكدت �شركة "غوغل" �أنها حلّت جلنة
��شت�شارية الأخالقيات �لذكاء �ال�شطناعي
بعد �أي���ام قليلة على �ن���دالع ج��دل حول
بع�ض �أع�شائها.
و�أتى حلّ �ملجل�ض �ال�شت�شاري �خلارجي
للتكنولوجيا �ملتقدمة (�إي��ه تي �آي �إيه
�شي) بعد �عرت��ض جمموعة من موظفي
"غوغل" على وجود رئي�شة مركز �لبحوث
"هرييتدج فاوندي�شن" �شمن �أع�شائه.
كما �أن وجود رئي�ض ل�شركة متخ�ش�شة
يف �لطائر�ت ب��دون طيار يف هذه �للجنة
�أع���اد �إىل �ل��و�ج��ه��ة �مل��خ��اوف �ملرتبطة
با�شتخد�م �لذكاء �ال�شطناعي الأغر��ض
ع�شكرية وفقا ملوقع "فوك�ض نيوز" ،وهو
�أول و�شيلة �إع��الم��ي��ة ك�شفت ع��ن ح��لّ
�للجنة.
وقالت �شركة "غوغل" لوكالة فر�ن�ض

بر�ض" :لقد �أ�شبح و��شحا �أنه يف هذ� �جلو،
ال ميكن �أن تعمل �للجنة كما كان متوقعا...
لذلك نحلّ �للجنة".
و�أو�شحت �ل�شركة �أنها تبحث عن طرق
�أخ��رى جلمع �آر�ء خارجية حول طريقة
��شتخد�م هذه �لتكنولوجيا ب�شكل م�شوؤول.
ويف ب��د�ي��ة �حل��م��الت �الع��رت����ش��ي��ة،
�أقيمت عري�شة �إلكرتونية ّ
وقعها 2300
�شخ�ض م��ن موظفن و�أك��ادمي��ي��ن تدعو
"غوغل" �إىل �شحب ع�شوية ك��اي كولز
جيم�ض (رئي�شة "هرييتدج فاوندي�شن")
من هذه �للجنة ب�شبب مو�قفها "�ملناه�شة
للمتحولن جن�شيا و�ملثلين و�ملهاجرين".
فقد خ�شي �مل��وق��ع��ون م��ن �أن تنعك�ض
م���و�ق���ف ج��ي��م�����ض ع��ل��ى ���ش��ب��ل ت��ط��وي��ر
تكنولوجيا �مل�شتقبل و�أن تت�شم بر�مج
�ل���ذك���اء �ال���ش��ط��ن��اع��ي ب��االن��ح��ي��از منذ
بد�يتها.

سامسونغ تطلق أول هاتف لها يعمل بتقنية الجيل الخامس

*وكاالت

ط��رح��ت "�شام�شونغ �إلكرتونيك�ض"
�جلمعة يف �ل�شوق �أول هاتف ذكي يعمل
ب�شبكة �جليل �خلام�ض " 5جي" بعد �أن
�أ�شبحت كوريا �جلنوبية ر�ئ��دة يف هذ�
�مل��ج��ال �ل��ذي م��ن �شاأنه �إح���د�ث ث��ورة يف
�الت�شاالت.
وب��ات��ت ك��وري��ا �جل��ن��وب��ي��ة �ل��ت��ي تعدّ
م��ن �أك���ر �ل��ب��ل��د�ن ت��ط � ّور� على �ل�شعيد
�لتكنولوجي ،م�شاء �الأرب��ع��اء �أول بلد يف
�لعامل يوفّر تغطية �شاملة على �أر��شيه
ب��اجل��ي��ل �خل��ام�����ض م��ن م��ع��اي��ري �ل�شبكة
�خللوية �ملعروف ب�" 5جي" ،وذلك بو��شطة
ثالثة م�شغّلن حملين.
وق��دّ م��ت م��وع��د �إط���الق ه��ذه �خلدمة
ي���وم���ن ل��ت�����ش��ب��ق �ل���ع���م���الق �الأم����ريك����ي
"فري�يزن" �ل��ذي مدّ بعد �شاعات �شبكة

" 5جي" لالأجهزة �خللوية يف �شيكاغو
ومينيابولي�ض.
وع��زّ زت كوريا �جلنوبية �شد�رتها يف
هذ� �ملجال �جلمعة مع �إطالق "�شام�شونغ
�إلكرتونيك�ض" هاتفها "غاالك�شي �أ�ض 5 10
جي" �لعامل بهذه �لتقنية.
ونظّ م �مل�شغّلون �لوطنيون �لكبار" ،كي
تي" و"�أ�ض ك��اي تيليكوم" و"�أل ج��ي يو
بال�ض" ،فعاليات ترويجية يف كلّ �أنحاء
�شيئول ل��ل��ن��م��وذج �الأخ����ري م��ن جمموعة
"غاالك�شي" �لذي تباع �لن�شخة �الأ�شا�شية
منه ب�شعر  1.39مليون يون ( 1200دوالر
تقريبا) .وقدّ مت عرو�ض لتقنية �لو�قع
�ملعزّ ر و�لروبوتات ال�شتعر��ض �خلدمات
�لتي توفّرها " 5جي" و��شتقطاب �لزبائن.
وكما �حل��ال مع �لتقنيتن �ل�شابقتن
" 3جي" و" 4جي" ،ف �اإن من �شاأن هذه

�لتكنولوجيا �جلديدة �أن تزيد من �شرعة
�الت�شال بال�شبكة ،ال �شيما يف ما يتعلّق
ب��االإك�����ش�����ش��و�ر�ت �مل��و���ش��ول��ة و�ل�����ش��ي��ار�ت
�مل�شتقلة ،ف�شال ع��ن تطبيقات �ل�شحة
و�ملو��شالت �حل�شرية و�ملدن �لذكية.
وبح�شب منظمة "غلوبل �شي�شتم فور
موبايل كوميونيكي�شنز" ،فاإن من �ملتوقع �أن
تعود هذه �لتقنية �جلديدة بعائد�ت على
�القت�شاد �لعاملي تبلغ  565مليار دوالر
بحلول  .2034وتعدّ تقنية �جليل �خلام�ض
�أحد حماور �ل�شر�ع على �لنفوذ �لد�ئر بن
�ل�شن و�لواليات �ملتحدة.
وت�شعى و��شنطن �إىل �إقناع حلفائها
بعدم تكليف �ل�شينية "هو�وي" بب�شط
�شبكة " 5جي" ،م�شبهة �لعمالق �ل�شيني
ب��ح�����ش��ان ط�����رو�دة �ل���ذي ي�شمح لل�شن
بالتج�ش�ض على �لغرب.

وتعترب "هو�وي" �أكر كفاءة و�بتكار�
من مناف�شيها يف هذ� �ل�شدد .وهي �أودعت
 1529بر�ءة خا�شة باجليل �خلام�ض ،وفق
جمموعة "�آيبيلكتيك�ض".
ومتلك �ل�شركات �ل�شينية ما جمموعه
 3400ب��ر�ءة يف هذ� �ملجال� ،أي �أك��ر من
ثلث �لرب�ء�ت �لعاملية� ،إذ� ما �حت�شبنا تلك
�لتي ��شتح�شلت عليها �شركات �أخرى.
وحتتلّ �ملرتبة �لثانية كوريا �جلنوبية
مع  2051ب��ر�ءة ،يف حن تاأتي �لواليات
�ملتحدة بعيد� يف �ملرتبة �لثالثة مع 1368
بر�ءة.
و�أكّ ���د ك��لّ م��ن "كاي تي" و"�أ�ض كاي
تيليكوم" لوكالة فر�ن�ض بر�ض �أنهما ال
ي�شتخدمان تقنية جمموعة "هو�وي" ،غري
�أن �ملجموعة �ل�شينية هي �لتي تز ّود "�أل
جي يوبال�ض" بال�شبكة.

تطبيقات الويب التقدمية ..هل حان
وداع «آب ستور وغوغل بالي»؟
*وكاالت

ن�شر م��وق��ع "هاكرنون" �الأم��ري��ك��ي
تقرير� حتدث فيه عن موجة تطبيقات
�ل���وي���ب �ل��ت��ق��دم��ي��ة �ل��ت��ي ت��غ��زو جم��ال
تكنولوجيا �لهاتف �ملحمول على ح�شاب
تطبيقي "�أب �شتور" و"غوغل بالي".
وقال �ملوقع ،يف تقريره �لذي ترجمته
"عربي� ،"21إنه قد حان �لوقت ملوجة
جديدة من تكنولوجيا �لهاتف �ملحمول
لتحتل �ل�����ش��د�رة على ح�شاب �أب �شتور
وغوغل بالي.
ففي �شنة � ،2018أعلن موقع تويرت
عن �شروعه يف تقدمي موقعه �لر�شمي عن
طريق تطبيقات �لويب �لتقدمية للهاتف
�ملحمول.
و�أ�شار �ملوقع �إىل �أن تطبيقات �لويب
�لتقدمية حتدّ د م�شتقبل تطبيقات �جلو�ل
و�لويب �ملدعومة من �شركات عمالقة يف
هذ� �ملجال ،ال�شيما �شركة غوغل.
وبف�شل م��ي��ز�ت ع��دي��دة ع��ل��ى غ��ر�ر
�إ�شافة �لتطبيقات �إىل �ل�شا�شة �لرئي�شية
وت�شغيل �لتطبيق دون �ال���ش��ط��ر�ر �إىل

*وكاالت

�الت�����ش��ال ب��االإن��رتن��ت ع���الوة على ظهور
�الإ�شعار�ت وغريها ،متنح تطبيقات �لويب
�لتقدّ مية للم�شتخدم خ��دم��ات ت�شاهي
تطبيقات �جلو�ل �الأ�شيلة.
��رق �مل��وق��ع �إىل ط��ري��ق��ة عمل
وت���ط� ّ
تطبيقات �لويب �لتقدمية .ولنفرت�ض
�أن��ك ت�شتخدم تطبيقا الإد�رة �لعالقات
مع �لعمالء ينطبق على معايري تطبيقات
�لويب �لتقدمية ،فاإنك حتتاج فقط �إىل
زي���ارة �لتطبيق م��ن خ��الل ع��ن��و�ن حمدد
وحد (يو �آر �إل) يف مت�شفح
موقع �ملو�رد �ملُ ّ
�لهاتف �جلو�ل خا�شتك.
ويف حال قمت بزيارة �لتطبيق �أكر
من م��رة ،ف�شيتطلّب منك �الأم��ر "�إ�شافة
�لتطبيق �إىل �ل�شا�شة �لرئي�شية"� ،أي
بعبارة �أخرى "تثبيت" �لتطبيق.
ومبجرد تثبيت �لتطبيق ،يظهر رمز
تطبيقات �لويب �لتقدمية على �شا�شة
ه��ات��ف��ك .وف����ور ت�شغيل �لتطبيق يقع
عر�ض �شا�شة �لبد�ية ،ثم يت�شنى لك فتح
�لتطبيق يف نافذة يف و�شع ملء �ل�شا�شة
دون ظهور �شريط �لتنقل يف �ملت�شفح.

ون ّوه �ملوقع باأنه نظر� لالنتقال �ل�شل�ض
للتطبيقات و�شرعة حتميل �ل�شفحات،
ف����اإن �ل��ف��رق ب��ن ����ش��ت��خ��د�م تطبيقات
�ل��وي��ب �ل��ت��ق��دم��ي��ة و�ل��ت��ط��ب��ي��ق �الأ���ش��ي��ل
يكاد ال يظهر ،خا�شة حن يتعلّق �الأمر
باالإ�شعار�ت و�لقدرة على �لت�شغيل دون
�الت�شال ب�شبكة �الإنرتنت.
و�أك����د �مل��وق��ع �أن ت��ط��ب��ي��ق��ات �ل��وي��ب
�لتقدمية يف خمتلف �ملن�شات تو��شل
�إحر�ز تقدّ م ملحوظ ،حيث تتلقّى �لدعم
من طرف غوغل كروم منذ فرتة طويلة،
بينما �أ�شافت �أبل دعم تطبيقات �لويب
�لتقدمية �شمن نظام ت�شغيل �لهو�تف
�ملحمولة �آي �أو �إ�ض .11.3
وم���ن �أج����ل �أن ت�����ش� ّن��ف ف��ع��ال �شمن
تطبيقات �لويب �لتقدّ مية ،توفّر �شركة
تخ�ض تطبيق �لويب
غوغل قائمة حتقق
ّ
�ملتقدم.
وذك����ر �مل���وق���ع �أن ق��ائ��م��ة �لتحقق
ت�شم تفا�شيل ح��ول �ملعايري �ملطلوبة،
ّ
كما ت��وج��د الئ��ح��ة طويلة و�شاملة من
�لعنا�شر �لتي ت�شاعد على �جتياز عملية

ويت�شمن مت�شفح ك��روم مطور
�لتدقيق.
ّ
ويب يقوم بتدقيق تطبيق �لويب تلقائ ًيا،
بهدف �لتاأكد من تو�فق تطبيقات �لويب
�لتقدمية.
وال ي��ع��د ت��ط��وي��ر ت��ط��ب��ي��ق��ات �ل��وي��ب
�لتقدمية مهمة �شهلة نظر� للمتطلبات
�لعديدة ،ال�شيما عند �لتعامل مع عامل
جزء� �أ�شا�ش ًيا من هذ�
�خلدمة �لذي ميثل
ً
�لنوع من �لتطبيقات.
ويف �إط���ار �إدر�ك �ل���دور �ل��ه��ام �ل��ذي
�شتلعبه ت��ط��ب��ي��ق��ات �ل��وي��ب �لتقدمية
خالل �ل�شنو�ت �ملقبلة ،تدمج تطبيقات
"جوجيت دي �أك�ض" عنا�شر تطبيقات
�ل��وي��ب �ل��ت��ق��دم��ي��ة ،ح��ي��ث ت��ك��ون جميع
�لتطبيقات متو�فقة مع تطبيقات �لويب
�لتقدمية دون �حلاجة �إىل �تخاذ خطو�ت
�إ�شافية.
وتعترب "جوجيت دي �أك�ض" من�شة
تطبيق مفتوحة �مل�شدر ت�شمن حتوال
رقميا �أ�شرع و�أ�شهل .كما ت�شمح "جوجيت
دي �أك�ض" الأي م�شتخدم ببناء تطبيقات
�شاملة خا�شة باملوؤ�ش�شات ب�شرعة فائقة.

هل يمكن التحكم بالطائرات
دون طيار بواسطة العقل؟

ن�شرت جملة "فورب�ض" �الأمريكية
تقرير� تطرقت فيه �إىل �إمكانية �لتحكم
بالطائر�ت دون طيار عن طريق �لعقل ،يف
�إطار م�شابقة جديدة �شتُعقد يوم �ل�شبت.
وق��ال��ت �مل��ج��ل��ة ،يف ت��ق��ري��ره��ا �ل��ذي
ترجمته "عربي� ،"21إن �لطالب يف جامعة
�أالباما �الأمريكية �شي�شاركون يف �ل�شاد�ض
م��ن ني�شان� /أب��ري��ل يف م�شابقة للتحكم
�لعقلي بالطائر�ت دون طيار.
وتعتمد �لتقنية �جلديدة� ،لتي �شيقع
��شتخد�مها يف �مل�شابقة ،على ق ّبعة تهدف
ملر�قبة تخطيط �أمو�ج �لدماغ.
ب���ن ك��ري�����ض ك����روف����ورد� ،أح���د
وق���د ّ
�مل�شاركن يف تاأ�شي�ض ر�بطة "بر�ين درون
ري�شينغ"� ،أنه "حن تقرر حتريك ذر�عك،
تر�شل �لق�شرة �حلركية يف �لدماغ �إ�شارة
�إىل �لع�شالت حتى تقوم بتلك �حلركات".
و�أو�شح كروفورد �أن "�لق�شرة �حلركية،
�مل�شوؤولة عن تخطيط حركات �جل�شم،
متتد على ك��ام��ل �ملنطقة �مل��وج��ودة بن
�الأذنن يف �جلزء �لعلوي من �لر�أ�ض ،حيث
�أن ك��ل ج��زء يف �لق�شرة �حلركية يكون
م�شوؤوال عن حتريك جزء معن من �جل�شم.
فعلى �شبيل �ملثال ،تتحكم �لق�شرة �حلركية
�ملوجودة يف �أعلى �الأذن �ليمنى يف حركة
�ليد �لي�شرى".
و�أ����ش���ارت �مل��ج��ل��ة �إىل �أن �الأق��ط��اب
�مل��وج��ودة على �لقبعة ت�شت�شعر ن�شاط
�ل���دم���اغ ،وت��ر���ش��ل �الإ����ش���ار�ت �إىل جهاز
�لكمبيوتر.
وت��ع��م��ل ه���ذه �لتقنية ع��ل��ى �إر���ش��ال

�ملجمعة من خالل خو�رزميات
�الإ���ش��ار�ت
ّ
�لكمبيوتر� ،لتي تكت�شف � ً
أمناطا معينة من
�لن�شاط.
و�أو�شح ك��روف��ورد" :ال نريد �أن يقوم
�لطيار ب�اأي حركة الأن ذلك �شيوؤدي �إىل
خلق �لكثري من �الإ���ش��ار�ت �لكهربائية"،
م�شيفا �أن "�لطيار يحتاج للرتكيز على
حتريك يده فح�شب� ،أو دفع �شيء ما لالأمام،
�أو �إحكام قب�شته.
وال يهم ح ًقا ما هي �حلركة �لتي �شيقوم
بها �لط ّيار بالتحديد طاملا �أنها �شتخلق
تفاعال كهربائيا ميكننا ر�شده وحتديده".
وذك������رت �مل��ج��ل��ة �أن�����ه ح���ن ي���درك
�لكمبيوتر �أنه وقع جتميع �إ�شارة بن�شبة
 80باملئة على �الأقل من �لق�شرة �حلركية
�ل��ت��ي تتو�فق م��ع �ل��ي��د �لي�شرى للطيار،
�شري�شل �إ���ش��ارة كهربائية خا�شة به �إىل
�لطائرة دون طيار ليطلب منها �لتقدم.
وجت��در �الإ���ش��ارة �إىل �أن �مل�شاركن يف
هذه �مل�شابقة� ،لتي من �ملقرر �أن تنطلق
فعاليتها ي��وم �ل�شبت ،لن يرتدو� قبعات
كاملة بل �شريتدون ع�شابات �لر�أ�ض حول
جبهاتهم.
وتعترب ع�شابات �ل��ر�أ���ض �أق��ل تكلفة
و�أ�شهل ��شتعماال ،لكنها ال ت�شتطيع ر�شد
�حلركات .وعو�شا عن ذلك� ،شي�شتخدمون
قوة ن�شاط �لدماغ �ملرتبطة بالرتكيز.
ونقلت �ملجلة عن كروفورد �أن "هناك
موجات دماغية خمتلفة ل�شتى �حل��االت
�ل��ذه��ن��ي��ة ،ون��ح��ن ن�����ش��ت��خ��دم �مل��وج��ات
�لدماغية بيتا وغ��ام��ا� ،لتي ت��ت��الءم مع
�النتباه �إىل جانب م�شتويات عالية من

�ملعاجلة �لذهنية.
ويقوم �لطيارون با�شتخد�م �لريا�شيات
�لذهنية �لتي تتطلّب �لكثري من �لرتكيز،
وتتقدم �لطائر�ت دون طيار �إىل �الأم��ام
بناء على قوة �ملوجات �لدماغية �ملنتجة".
ً
ول��ن تكون �الإج��اب��ات �ل�شحيحة هي
�شيحرك �لطائر�ت دون طيار
�لد�فع �لذي
ّ
ل�الأم��ام ،و�إمن��ا كثافة �مل��وج��ات �لدماغية
�لتي يولدها �لطيارون بالرتكيز.
و�أ�شاف كروفورد" :ما زلنا نحاول فهم
�شخ�شا ما "مت�شاب ًقا
�خل�شائ�ض �لتي جتعل
ً
جيدً �" يف �لتحكّم يف �لطائر�ت دون ط ّيار،
لكن قدرتهم على �ال�شتمر�ر يف �لرتكيز
وجت����اوز �حل����االت �ل��ت��ي ت�شبب ت�شتت
�النتباه ،على غ��ر�ر �ل�شو�شاء �لناجتة
عن حركة �لطائر�ت دون طيار ناهيك عن
�ل�شجيج �ل��ذي يحدثه �جلمهور� ،شيوؤثر
على �أد�ء �ملتناف�شن".
وبينت �ملجلة �أنّ �ل��ق��درة على ر�شد
ن�شاط �لدماغ وتطويعه لها �إمكانات مثرية
لالهتمام� ،إذ ميكن لهذه �لتكنولوجيا �أن
ت�شاعد �الأ�شخا�ض �مل�شابن ب�شلل رباعي يف
حتريك �الأطر�ف �ال�شطناعية �أو �ل�شماح
الأولئك �لذين يعانون من �إ�شابات خطرية
يف �لنخاع �ل�شوكي بالتفاعل مع �لبيئة
�ملحيطة بهم.
بالن�شبة لكروفورد ،تكمن �الإث��ارة يف
هذه �مل�شابقة يف �أن �الأ�شخا�ض �مل�شاركن
مل ي���اأت���و� م��ن جم���ال ع��ل��وم �لكمبيوتر
فح�شب ،ذلك �أن "فعاليات �لهاكاثون �لتي
ت�شم مربجمي �لكمبيوتر وور���ش��ات عمل
قر��شنة �الإن��رتن��ت ق��د م��ه��دت �لطريق

لالأ�شخا�ض �لذين مل تتح لهم �لفر�شة من
قبل للم�شاركة يف هذه �مل�شابقة".
ون ّوهت �ملجلّة باأن �الأنظمة �لتي تعمل
على �لتحكم يف ن�شاط �ل��دم��اغ م��از�ل��ت
تو�جه بع�ض �لعقبات �لتي ينبغي �لتغلب
عليها.
ف��ه��ن��اك ح��اج��ة �إىل ت��ط��وي��ر �أج��ه��زة
�لتكنولوجيا �لع�شبية ،على غر�ر ع�شابات
�لر�أ�ض �لتي تعتمد على تخطيط �الأمو�ج
�لدماغية �لتي ينبغي �أن تت�شم بدقة
مكانية �أف�����ش��ل للتمييز ب��ن �الإ����ش���ار�ت
وب��ر�م��ج �لتح�شينات ،على غ��ر�ر تطوير
من��اذج �أف�شل الكت�شاف �أمن��اط معينة من
ن�شاط �لدماغ.
و�أوردت �ملجلة �أنه وفقا لكروفورد فاإن
"�لتحدي �الأكرب حاليا يتمثل يف م�شاعدة
�الأ�شخا�ض على فهم �إمكانيات عمل �لدماغ
وحدود ن�شاطه.
وال تقر�أ ع�شابة �ل��ر�أ���ض ما ي��دور يف
�لعقل وال تنتهك خ�شو�شيتك ،وه��ي ال
تر�شل �إ���ش��ار�ت �إىل عقلك وال تتالعب
باأفكارك".
و�أ�شاف كروفورد �أنه "مبا �أن �الأ�شخا�ض
ب��ات��و� على �ط��الع �أك��ر بو�جهة �لدماغ
و�حلا�شوب ،فاإن �لعمل يف هذ� �ملجال �شينمو
ب�شكل متز�يد".
وتنباأ كروفورد باأنه من �ملتوقع �أن يكون
عدد �الأ�شخا�ض �لذين �شي�شتخدمون هذه
�لتكنولوجيا كبري� نظر� لعدد �لتطبيقات
�جلديدة �لتي من �ملتوقع ظهورها قريبا؛
مما �شيفتح �ملجال للتفكري يف �بتكار �أمور
مل تخطر على بال علماء �لكمبيوتر �أبد�.
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أعراض سرطان المستقيم

*وكاالت

تنت�سر الإ�سابة ب�سرطان امل�ستقيم بني النا�ص،
واكت�ساف الإ�سابة به وت�سخي�سها بوقت مبكر من
�ساأنها اأن ترفع من فر�ص العاج ،ولذلك من املهم اأن
تعرف اأعرا�ص �سرطان امل�ستقيم.
امل�ستقيم ( )Rectumعبارة عن اجلزء الأخري
من الأمعاء الغليظة يف اجلهاز اله�سمي ،وهو يبداأ من
ً
و�سول اإىل فتحة ال�سرج ،ولاأ�سف من
نهاية القولون
املمكن اأن ي�ساب الإن�سان ب�سرطان امل�ستقيم.
�سرطان امل�ستقيم ( )Rectal cancerم�سابه
ج��دً ا ل�سرطان القولون ،ويف بع�ص الأحيان تكون
الإ�سابة فيهما م ًعا ،ولكن وعلى الرغم من ذلك ،فاإن
نظرا ملكان تواجدهما.
العاج يختلف بينهما ،وهذا ً
اأعرا�ص �سرطان امل�ستقيم
كما ذك��رن��ا ���س��اب� ًق��ا ،ف���اإن ت�سخي�ص الإ���س��اب��ة
ب�سرطان امل�ستقيم ب�سكل مبكر من �ساأنها اأن ت�ساعد
يف رفع فر�ص العاج وجناحها.
ب���دوره يعني ه��ذا امل��و���س��وع اأن عليك معرفة
اأعرا�ص �سرطان امل�ستقيم من اأجل طلب امل�ساعدة
الطبية فور ظهورها وماحظتها ،وهي كالتايل:
تغيري يف ح��رك��ة الأم���ع���اء ،م��ث��ل الإ���س��اب��ة
بالإ�سهال اأو الإم�ساك ب�سكل متكرر وم�ستمر على غري
العادة دون �سبب لذلك
براز اأ�سود
وجود دم يف الرباز
وجود خماط يف الرباز
اأمل يف منطقة البطن
اأمل اأثناء عملية التغوط
الإ�سابة بفقر الدم الناجتة عن نق�ص احلديد
ال�سعور بعدم اإف���راغ الأم��ع��اء خ��ال عملية
التغوط
فقدان غري مربر للوزن
تعب و�سعف عام يف اجل�سم
نزيف يف امل�ستقيم
تغيري يف حجم الرباز

ال�سعور بحاجة اإىل التغوط مع عدم وجود اأي
ف�سات يف اجل�سم النتفاخ.
جت��در الإ���س��ارة اإىل اأن ���س��رط��ان امل�ستقيم يف
مراحله الأوىل قد ل يرتافق مع اأية اأعرا�ص مميزة،
ويف حال ظهورها فهي تختلف من �سخ�ص لخر.
متى عليك ا�ست�سارة الطبيب؟
ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأن الأع���را����ص ال�����س��اب��ق��ة ل
حتتكر على الإ�سابة ب�سرطان امل�ستقيم ،اإل اأنه من
ال�سروري ا�ست�سارة الطبيب وطلب امل�ساعدة الطبية
يف حال ظهورها اأو ماحظة اأي منها.
موا�سيع ذات عاقة
علي اجراء فحو�سات الك�سف عن �سرطان
متى ّ
القولون؟
النزيف ال��ذي ي�ستلزم اج��راء فح�ص تنظري
القولون
ما هي البوا�سري وال�سقوق ال�سرجية؟
ت�سخي�ص الأمل والنزيف يف فتحة ال�سرج
ال�سق يف فتحة ال�سرج والم�ساك
الوقاية من الإ�سابة ب�سرطان امل�ستقيم
مبا اأن الوقاية خري من قنطار عاج ،فهذا يعني
اأن عليك اخل�سوع للفحو�سات املنتظمة ل�سرطان
امل�ستقيم ،والتي تبداأ عند بلوغك اخلم�سني من
العمر.
يف بع�ص الأحيان قد ين�سحك الطبيب باخل�سوع
لفحو�سات بوترية اأكرب اأو وقت اأبكر يف حال كنت
تقع �سمن دائرة اخلطر ،اأو لدمي اأفراد من العائلة
م�سابني ب�سرطان القولون وامل�ستقيم.
اإن الفح�ص الوقائي لهذه احلالة ال�سحية ،يدعى
با�سم فح�ص القولون باملنظار (،)Colonoscopy
وي��ق��وم خ��ال��ه الطبيب بفح�ص ج���دار امل�ستقيم
والأمعاء الغليظة ،وذلك با�ستخدام اأنبوب طويل
ومرن يت�سل بكامريا فيديو �سغرية.
يتم خ��ال ه��ذا الفح�ص اإدخ���ال الأن��ب��وب من
خال فتحة ال�سرج لتقوم الكامريا بالتقاط ال�سور
والفيديو من اأجل معينة املنطقة.

ما هي صمامات القلب
ووظيفتها في الجسم؟
*وكاالت

ل �سك اأنك �سمعت عن الأمرا�ص التي ميكن اأن
ت�سيب �سمامات القلب ،من ان�سداد وظهور عيوب
خلقية فيها ،فما ه��ي ه��ذه ال�سمامات ووظائفها
املختلفة؟
ت�سكل ال�سمامات دورا اأ�سا�سيا يف اجلهاز الدوراين
باجل�سم ،فهي ت�سمح بتدفق ال��دم من واىل القلب
باجتاه واحد فقط ،فما هي �سمامات القلب؟ وما هو
دورها؟ وما هي الأمرا�ص التي ت�سيبها؟
ميتلك القلب اربع �سمامات� ،سمام واحد يف كل
حجرة من القلب ،تلعب دورا مهما يف حركة تدفق
الدم بال�سكل ال�سحيح من واىل القلب.
ما هي �سمامات القلب؟
يوجد ال�سمام التاجي وال�سمام ثاثي ال�سرفات
ب��ني الأذي��ن��ني والبطينني ،اأم���ا ال��رئ��وي والأب��ه��ر
ي��ت��واج��دان ب��ني البطينني والأوع���ي���ة ال��دم��وي��ة
الرئي�سية التي تغادر القلب.
و�سمامات القلب هي على النحو التايل:
ال�سمام املرتايل
يعترب هذا ال�سمام اأح��د اأه��م �سمامات القلب،
بحيث يقوم بنقل ال��دم املحمل بالوك�سجني من
الرئتني اىل القلب ومن ثم �سخه اىل بقية اأجزاء
اجل�سم.
يقع هذا ال�سمام عند الأذي��ن الأي�سر وي�سمى
اي�سا ب�سمام بيكبو�سبيد.
ال�سمام ثاثي ال�سرفات
اط��ل��ق ه���ذا ال���س��م ع��ل��ى ه���ذا ال�����س��م��ام ب�سبب
احتواءه على ثاث �سرفات ،ويقع ما بني البطني
والأذي�����ن الأمي����ن ومي��ن��ع ع���ودة ت��دف��ق ال���دم لكا
احلجرتني.
ميكن اأن حتدث م�ساعفات خطرة جدا يف حال
اإ�سابة هذا ال�سمام مبر�ص ما.
ال�سمام الرئوي

يقع هذا ال�سمام بني البطني المين وال�سريان
ال��رئ��وي بحيث يقوم ه��ذا ال�سمام بنقل ال��دم من
الرئة ونقله اىل القلب كما ويقوم بتزويد الرئه
بالدم املحمل بالك�سجني الازم لعمله.
ال�سمام الأورطي
يلعب هذا ال�سمام دورا مهما يف عملية نقل الدم
املحمل بالك�سجني م��ن القلب اىل جميع انحاء
اجل�سم ،لذلك يعد هذا من اأهم �سمامات القلب.
اأهم امل�ساكل التي تتعر�ص لها �سمامات القلب
من املحتمل اأن تتعر�ص �سمامات القلب لبع�ص
امل�ساكل التي قد تعيق عملها مثل:
انغاق ال�سمام ب�سكل كامل نتيجة لعيب خلقي
اأو مر�ص ما
ان�سداد كامل لل�سمام لأ�سباب مر�سية
�سيق ال�سمام.
اأ�سباب م�ساكل �سمامات القلب
ه��ن��اك الكثري م��ن احل���الت املر�سية ال��ت��ي قد
ت�سيب �سمامات قلبك وت�سبب يف ت�سررها وعدم
القدرة على اإمتام عملها على اأكمل وجه مثل:
ال�سمام التنك�سي
تعد من اأكرث الأمرا�ص التي قد ت�سيب �سمامات
القلب وخ�سو�سا التاجي بحيث توؤثر على  %5-4من
عامة ال�سكان.
وم��ع م��رور ال��وق��ت ت�سبح ال�سمامات �سعيفة
وممزقة وهذا يوؤدي بدوره اىل ت�سرب الدم للخارج.
تكل�ص ال�سمام ب�سبب التقدم بالعمر
ت�سري عملية التكل�ص اىل تراكم الكال�سيوم على
�سمامات القلب وبالذات ال�سمام الأبهري ،يعمل هذا
التكل�ص على تثخني ال�سمام وت�سلبه مما يوؤدي اىل
تعرقل تدفق الدم.
و نظرا ملحدودية وظيفة ال�سمام يف مثل هذه
احلالة ،يوؤدي هذا الن�سداد اإىل زيادة جهد ع�سلة
القلب وبالتايل اإحلاق ال�سرر به.

هرمون الحب :ما الذي تعرفه عنه؟
*وكاالت

ما ال��ذي نعرفه عن هرمون احل��ب؟ ومتى يتم
اإنتاجه يف اجل�سم؟ وما هي تاأثريات هرمون احلب
املختلفة على اجل�سم عند عند ال��ذك��ور والإن���اث
�سواء؟ اقراأ املقال التايل لتعرف اأكرث.
ما الذي حتتاج معرفته عن هرمون احلب؟ اإليك
كافة التفا�سيل:
ما هو هرمون احلب؟
هرمون احلب هو هرمون اأو ناقل ع�سبي (يعرف
با�سم اوك�ستي�سني) يرتبط بالعديد من امل�ساعر
واحل��الت التي مير بها اجل�سم ،ويوؤثر ب�سكل كبري
على م�ساعر الأمومة والأب��وة وعلى بناء العاقات
الب�سرية وتكوينها وع��ل��ى الثقة وح��ت��ى احلياة
اجلن�سية.
ويتم اإنتاج هرمون احلب يف منطقة ما حتت املهاد
يف الدماغ ،ثم ينتقل من هناك اإىل الغدة النخامية
التي تفرزه اإىل اجل�سم ،وعادة ما تكون ن�سبته اأعلى
لدى الإناث عموم ًا.
وبداأت البحوث تتناول فوائد هرمون احلب كنوع
من العاجات الفعالة يف مكافحة بع�ص الأمرا�ص
النف�سية ،مثل الكتئاب.
وظائف هرمون احلب ومتى تزداد ن�سبته
هناك حالت واأوقات معينة يتم فيها اإنتاج ن�سب
عالية من هرمون احلب ب�سكل خا�ص ،مثل:
مداعبة احللمتني والن�ساط اجلن�سي.
الولدة ،اإذ ي�ساعد هرمون احلب على حتفيز
انقبا�ص ع�سات الرحم.
فرتة الر�ساعة ،اإذ يحفز هرمون احلب اإفراز
حليب الثدي.
اأثناء العملية اجلن�سية لدى الرجل ،اإذ يحفز
حركة احليوانات املنوية.
فوائد هرمون احلب للعاقات
لهرمون احلب العديد من الفوائد على العاقات
الب�سرية واجلن�سية ،اإذ اأنه:
موا�سيع ذات عاقة
رائحة "غريبة" من الفرج وتوقف م�ستمر
للدورة
امل�ستويات الطبيعية لهرمون لهورمون FSH
اجلرعة املنا�سبة لعاج نق�ص ن�ساط الغدة
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الدرقية
تقرير خمترب الغدد ال�سماء
العاج باليود امل�سع للغدة الدرقية
ي�ساعد على ح�سول الن�سوة اجلن�سية وزيادة
املتعة والرتابط اجلن�سي بني ال�سريكني.
ي�ساعد على زي��ادة تعلق الزوجني ببع�سهما
وتقوية الروابط بينهما يف العاقة الزوجية.
له تاأثريات اإيجابية على العاقات ،في�ساعد
على :بناء الثقة ،حتفيز التعاطف واحلنان ،توا�سل
بناء بني ال�سريكني.
م��ا ال��ع��اق��ة ب��ني ه��رم��ون احل���ب وال��دوب��ام��ني
وال�سريوتونني؟
يطلق على هذه الهرمونات الثاثة (الدوبامني،
ال�سريوتونني،الأك�ستي�سني) م�سطلح "هرمونات
ال�سعادة" .وعندما ي�سعر ال�سخ�ص باجنذاب ل�سخ�ص
اخ��ر ،ت��زداد م�ستويات هذه الهرمونات يف اجل�سم،
ما يخلق تاأثري ًا ي�سعر ال�سخ�ص مب�ساعر اإيجابية
خمتلفة وخمتلطة.
ما العاقة بني هرمون احلب وم�ساعر الأمومة
والأبوة؟
يلعب هرمون احلب دور ًا كبري ًا يف حياة الأمهات
والباء ،كما يلي:
 -1هرمون احلب لدى الأم
هذه اأهم تاأثريات هرمون احلب على حياة الأم
وم�ساعرها وج�سدها:
حتفيز الولدة وت�سهيلها ،عرب حتفيز انقبا�ص
ع�سات ال��رح��م وحتفيز اإن��ت��اج ه��رم��ون��ات اأخ��رى
م�ساعدة.
حتفيز تقل�ص الرحم بعد الولدة وعودته اإىل
حتفيز اإن��ت��اج حليب الثدي،
حجمه الطبيعي.
خا�سة عندما تام�ص �سفاه الطفل حلمة ثدي الأم،
اإذ يرتفع من�سوب الهرمون ويبداأ احلليب بالنزول.
تقوية العاقة والرابط بني الأم والطفل.
 -2هرمون احلب لدى الأب
هناك اأدلة علمية بداأت تظهر موؤخر ًا لت�سري اإىل
اأن ن�سب هرمون احلب ت��زداد كذلك يف ج�سم الأب
بعد ولدة طفله اجلديد ،ومع كل توا�سل وتام�ص
بني الأب والطفل ترتفع ن�سب هرمون احلب يف ج�سم
الأب اأكرث واأكرث.

فوائد وأضرار البورون،
ومعلومات أخرى هامة حوله!
*وكاالت

البورون هو اأحد اأنواع املعادن املفيدة
جد ًا لل�سحة والتي رمبا مل ت�سمع عنها قبل
اليوم ،فما هو ال��ب��ورون؟ وم��ا هي فوائده
وهل له من اأ�سرار؟ الدليل الكامل من هنا.
ال��ب��ورون ه��و ع��ب��ارة ع��ن اأح���د اأن���واع
امل��ع��ادن الطبيعية امل��وج��ودة يف الطبيعة
ويف عدة اأنواع من الأطعمة التي نتناولها
يومي ًا .وهو من املعادن املفيدة ب�سكل خا�ص
ل�سحة العظام.
فوائد البورون
هذه هي اأهم فوائد البورون ل�سحتك:
 -1ل�سحة العظام
يعترب ال��ب��ورون اأح��د امل��ع��ادن الفعالة
ج��د ًا يف ع��اج م�ساكل العظام املختلفة،
وقد وجد اأنه فعال ب�سكل خا�ص يف حت�سني
حالت امل�سابني بالتهابات املفا�سل ،حيث
اأنه �ساهم يف حت�سني امت�سا�ص الكال�سيوم
وال�ستفادة منه لتقوية العظام واملفا�سل.
كما اأظهرت بع�ص الدرا�سات اأن تناول
مكمات البورون بانتظام قد ي�ساعد ب�سكل
كبري على حت�سني حالت امل�سابني به�سا�سة
العظام ومكافحة املر�ص.
وي�ساهم ال��ب��ورون عموم ًا يف حت�سني
اأي�ص وامت�سا�ص املعادن املختلفة الداخلة
للج�سم ،الأم���ر ال���ذي ي�ساهم يف تقوية
العظام وحت�سني �سحتها ومكافحة اأمرا�ص
العظام باملجمل.
 -2ل�سحة الرجال
ي�ساعد ال���ب���ورون ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ورف��ع
م�ستويات الت�ستو�ستريون املتدنية لدى
ال��رج��ال ،الأم���ر ال��ذي ي�ساعد يف تعزيز
�سحة الرجال الإجنابية ويف تعزيز بناء
الع�سات لدى الرجال ،ل �سيما يف ريا�سة

بناء الأج�سام.
 -3ل�سحة املراأة
ب�سبب ق���درة ال���ب���ورون ع��ل��ى تقوية
العظام فاإنه ي�ساعد امل��راأة على احلفاظ
على عظام قوية و�سليمة وي�ساعدها على
مكافحة ه�سا�سة العظام ل �سيما بعد بلوغ
�سن الياأ�ص.
كما اأن ا�ستهاك البورون اأو م�سادره
الطبيعية بانتظام ي�ساعد على احلفاظ
ع��ل��ى ت�����وازن ه���رم���ون���ات ج�����س��م امل�����راأة،
بالإ�سافة لتخفيف حدة اأعرا�ص الدورة
ال�سهرية.
 -4مكافحة مر�ص ال�سرطان
بداأت الدرا�سات تظهر اأن للبورون فوائد
حمتملة يف مكافحة ال�سرطانات ،خا�سة
�سرطان الرئة و�سرطان الربو�ستاتا .ولكن
ل زالت هذه الدرا�سات يف بداياتها وحتتاج
املزيد من البحث.
 -5حت�سني القدرات الإدراكية
وج��دت اإح��دى الدرا�سات اأن البورون
يلعب دور ًا هام ًا يف حت�سني �سحة الدماغ،

وحت�سني التن�سيق الع�سلي الع�سبي ،كما اأنه
ي�ساعد على تقوية الذاكرة ق�سرية املدى
وزيادة الرتكيز والإنتاجية عامة.
 -6ت�سريع �سفاء اجلروح
قد يكون للبورون فوائد حمتملة يف
ت�سريع �سفاء اجلروح ،اإذ وجد اأنه ي�ساعد
على حت�سني وظائف الأنزميات امل�سوؤولة
عن �سفاء اجل���روح ،ما يجعله ي�ساهم يف
ت�سريع ال�سفاء والتعايف.
 -7احلماية من اللتهابات الفطرية
وج��دت بع�ص ال��درا���س��ات اأن للبورون
ق��درة على حماية اجل�سم من اللتهابات
الفطرية اأو تلك التي تنتج عن اخلمائر،
ولكن هذه الدرا�سات ل زالت يف بداياتها و
يلزمها املزيد من البحث والأدلة.
اأ�سرار البورون
م��ع اأن ال��ب��ورون معدن مفيد ج��د ًا يف
اجل�سم ،اإل اأن ال�سر يف ال�ستفادة منه هو
تناوله باعتدال ،وحتت اإ�سراف الطبيب
ودون تناوله على اأنه بديل لأية اأدوية.
اإن عدم التقيد بجرعات معقولة من

البورون والإف��راط يف تناوله قد يت�سبب
يف الإ�سابة بت�سمم ال��ب��ورون .وه��ذه اأهم
اأعرا�ص ت�سمم البورون:
الغثيان والتقيوؤ.
ال�سعف والإرهاق العام.
التهاب اجللد التما�سي.
م�ساكل وت�سوهات يف العظام.
اأعرا�ص نق�ص البورون
عند انخفا�ص م�ستويات ال��ب��ورون يف
اجل�سم ،تظهر بالعادة هذه الأعرا�ص:
م�ساكل يف عمليات الأي�ص ،وم�ساكل يف
امت�سا�ص الكال�سيوم واملغني�سيوم.
م�ساكل ع�سبية.
الإ�سابة باأمرا�ص العظام ،مثل:
التهاب املفا�سل ،ه�سا�سة العظام.
م�ساكل يف هرمونات اجل�سم ،خا�سة
الهرمونات اجلن�سية.
م�ساكل يف الغدة الدرقية.
اأطعمة غنية بالبورون
هذه اأه��م م�سادر البورون الطبيعية،
والتي عليك البدء بت�سمينها يف حميتك
الغذائية لا�ستفادة من البورون:
زيت الزيتون.
البقوليات ،مثل :العد�ص ،احلم�ص،
الفا�سوليا ،حبوب ال�سويا.
الزبيب.
املك�سرات املختلفة.
اخل�سروات املتنوعة ،مثل :البندورة،
الأفوكادو ،الب�سل ،البطاطا.
الفواكه املختلفة ،مثل :الكيوي،
الإجا�ص ،العنب ،الربتقال ،التفاح.

البلوغ المبكر لدى الذكور واإلناث :أسباب وأضرار
*وكاالت

ي��ح��دث ال��ب��ل��وغ امل��ب��ك��ر ل���دى ال��ذك��ور
والإناث نتيجة وجود خلل وا�سطرابات يف
هرمونات اجل�سم ،ويوؤدي لتاأثريات �سحية
ونف�سية على الأطفال.
البلوغ املبكر ل��دى ال��ذك��ور والإن���اث:
اأ�سباب واأ�سرار
ع��اد ًة م��ا تظهر اأع��را���ص البلوغ لدى
الإن��اث ما بني ال��� 11اإىل  13ع��ام ،ولدى
الذكور ما بني  12اإىل  16عام.
ويختلف ه��ذا م��ن طفل لخ��ر وفق ًا
للعديد من العوامل املتعلقة بالهرمونات
يف اجل�سم.
ولكن يف بع�ص الأحيان ،يحدث البلوغ
يف وقت مبكر عن الطبيعي ،ويرجع هذا
للعديد م��ن الأ���س��ب��اب ،ومي��ك��ن اأن ي �وؤدي
ملخاطر على �سحة الطفل.
اأ�سباب البلوغ املبكر
ل تختلف الأ�سباب التي توؤدي للبلوغ
املبكر لدى الذكور والإناث ،وتتمثل يف:
اإ�سطرابات وخلل يف الهرمونات :وهذا
يوؤثر على وق��ت البلوغ ،فيمكن اأن يكون
مبكر اأو متاأخر.
الإ���س��اب��ة بال�سمنة :وذل���ك نتيجة
ارت��ف��اع ال�����س��ح��وم ب��اجل�����س��م ،مم��ا ي�سبب
ت��غ��ريات يف ن�سب ال��ه��رم��ون��ات باجل�سم،
وي�سرع من حدوث البلوغ.
الإكثار من الأطعمة غري ال�سحية:
والتي اأي�س ًا ت �وؤدي لتغريات يف هرمونات
ً
وخا�سة الوجبات ال�سريعة التي
اجل�سم،
يتم تناولها يف املطاعم.
الإ�سابة ببع�ص الأمرا�ص الوراثية:
حيث ميكن اأن تت�سبب العوامل الوراثية يف

ح��دوث ا�سطرابات بالهرمونات و�سرعة
البلوغ لدى الذكور والفتيات.
البلوغ املبكر عند الذكور
ه��و ال��ب��ل��وغ ال���ذي ي��ح��دث قبل �سن 9
���س��ن��وات ،وي��ظ��ه��ر يف ت��غ��ري �سكل اجل�سم
والع�سات لدى الطفل.
اأعرا�ص البلوغ املبكر لدى الذكور
مي��ك��ن م��اح��ظ��ة ال��ب��ل��وع امل��ب��ك��ر عند
الذكور من خال بع�ص الأمور ،وت�سمل:
موا�سيع ذات عاقة
العتبارات الطبية لو�سف امل�سادات
احليوية لاطفال
ما هو ال�سدر اجل �وؤج �وؤي (Pectus
)carinatum
زي�������ادة ح���ج���م ال���ع�������س���و ال���ذك���ري
واخل�����س��ي��ت��ني :ف��م��ن ال��ط��ب��ي��ع��ي اأن ه��ذه
الأع�ساء تكرب ب�سكل تدريجي ،ولكن مع
البلوغ املبكر� ،ست�سبح بحجم كبري يف �سن
�سغري.
زي��ادة منو ال�سعر يف خمتلف اأج��زاء
ً
وخا�سة �سعر ال��وج��ه مبنطقة
اجل�سم:
ال��ذق��ن وال�����س��ارب ،ب��الإ���س��اف��ة اإىل �سعر
الإبط ومنطقة العانة.
تغري ال�سوت :لي�سبح اأك��رث عمق ًا،
مثلما يتغري يف مرحلة البلوغ الطبيعية،
ولكن يحدث هذا يف عمر مبكر.
ظ��ه��ور ح��ب ال�سباب :م��ن عامات
البلوغ التي ميكن ماحظتها على الذكور
والإناث.
خماطر البلوغ املبكر عند الذكور
ي �وؤث��ر البلوغ املبكر عند ال��ذك��ور يف
بع�ص الأمور ،واأهمها:
ق�سر القامة :وه��ي م��ن امل�سكات

املزعجة لدى الذكور ب�سكل خا�ص ،حيث
مع بداية البلوغ مبكر ًا يبداأ اجل�سم يف
النمو �سريع ًا ،ولكن النمو يتوقف يف وقت
مبكر ،لي�سبح ق�سري القامة باملقارنة بغريه
يف نف�ص املرحلة العمرية.
احلالة النف�سية ال�سيئة :نتيجة
وج��ود اإخ��ت��اف بني الطفل و�سديقه يف
نف�ص املرحلة ،في�سعر بتغري ج�سمه عن
زم��ائ��ه ،مما ي�سبب له كثري من املواقف
املحرجة.
وه�����ذا ي�����س��ب��ب امل���ي���ل اإىل اخل��ج��ل
والإنطواء مبرور الوقت.
البلوغ املبكر عند الإناث
يحدث البلوغ املبكر عند الإن���اث يف
عمر � 8سنوات اأو اأق��ل ،وميكن ماحظته
من خال التغريات التي تطراأ على ج�سم
الفتاة.
اأعرا�ص البلوغ املبكر عند الإناث
تظهر عامات البلوغ املبكر عند الإناث
من خال جمموعة من الأمور ،وهي:
من��و حجم ال��ث��دي :فمن الطبيعي
اأن يكون حجم الثدي �سغري قبل مرحلة
البلوغ ،ويبداأ يف النمو ب�سورة ملحوظة مع
حدوث البلوغ.
قدوم الدورة ال�سهرية :هي العامة
الأ�سا�سية التي توؤكد حدوث البلوغ لدى
الإناث.
زيادة الإفرازات :لأن البلوغ يرتبط
بتغريات يف الهرمونات ،وتبد أا الإف��رازات
يف الظهور خال هذه املرحلة.
خماطر البلوغ املبكر عند الإناث
يت�سبب البلوغ املبكر ل��دى الإن���اث يف
بع�ص املخاطر اجل�سدية وال�سحية ،وهي:

زيادة فر�ص الإ�سابة ب�سرطان الثدي:
وذل���ك نتيجة زي����ادة ف���رتات التعر�ص
لهرمونات املبي�ص على مدار ال�سنني.
امل�سكات النف�سية :اأي�س ًا ت�سعر الفتاة
باأنها خمتلف عن غريها يف نف�ص املرحلة
العمرية ،مما يجعلها اأكرث حرج ًا ملواجهة
املجتمع ،وحت���اول البقاء وح��ي��دة بقدر
الإمكان.
عدم تفهم الفتاة لهذه املرحلة :لأنها
غ��ري م�ستعدة لها ول ت��ع��رف الكثري من
الأمور حولها ،في�سبح الأمر مبثابة �سدمة
نف�سية وج�سدية لديها.
وينطبق ه��ذا على ال���دورة ال�سهرية
اأي�س ًا ،فا تعرف الفتاة كيف تتعامل مع
هذه الدورة ،وت�سعر بالمها واأعرا�سها يف
�سن مبكر.
طرق الوقاية من البلوغ املبكر
يف حالة كان ال�سبب متعلق ًا بالعوامل
الوراثية ،ف�سوف ي�سعب التخل�ص منه،
ول��ك��ن اإذا ك��ان ال�سبب متعلق بالعوامل
اخلارجية ،فيجب تفاديها من خال بع�ص
الطرق ،وت�سمل:
ت��ن��اول ال��ط��ع��ام ال�����س��ح��ي :ال��ذي
ي�سمن احلفاظ على م�ستويات الهرمونات
يف اجل�سم ب�سكل طبيعي وع��دم ا�سابتها
بخلل .ا�ست�سارة الطبيب ب�ساأن الأدوية:
لأن ب��ع�����ص الأدوي������ة مي��ك��ن اأن ت���وؤدي
ل���س��ط��راب��ات ال��ه��رم��ون��ات ،ول��ذل��ك يجب
حت��ري الدقة يف الأدوي���ة التي يتناولها
الأطفال وجرعاتها.
احل��ف��اظ ع��ل��ى ال����وزن :م��ن خ��ال
ممار�سة الريا�سة والإبتعاد عن الأطعمة
الد�سمة وغري ال�سحية.

كل ما تريد معرفته عن فيتامين ب المركب
*وكاالت

ت��ل��ع��ب ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات ب امل��رك��ب��ة دو ًرا
كبريا يف حت�سني وظائف اجلهاز اله�سمي
والع�سبي ،فما هي فيتامينات ب املركبة؟
واأهميتها يف اجل�سم؟
ك��ل م��ا تريد معرفته ع��ن فيتامني ب
املركب
تعترب جمموعة فيتامني ب اأح��د اأهم
العنا�سر الغذائية التي يحتاجها اجل�سم
ب�سكل يومي للقيام بالوظائف احليوية
على اأكمل وجه ،فما هي اأهمية فيتامني ب
املركب؟ وكيف ميكن احل�سول عليه؟
تعد فيتامينات ب املركبة من العنا�سر
الغذائية ال�سرورية القابلة للذوبان باملاء،
بحيث تلعب دورا يف حت�سني وظائف القلب
والأع�ساب والع�سات واجل��ه��از اله�سمي
واجلهاز الع�سبي والغدد ال�سماء.
كما وتلعب دور ه��ام يف تكوين خايا
ال��دم احل��م��راء وتنظيم ال�سهية والنمو
والتطور ال�سليم.
اأنواع فيتامينات ب املركبة
يت�سمن فيتامني ب امل��رك��ب الأن���واع
التالية:
ب( 1ثيامني)
ب( 2رايبوفافني)
ب( 3نيا�سني)
ب( 5بانتوثينيك اأ�سيد)
ب( 6بايروديك�سني)
ب ( 7بيوتني)
ب( 9فوليك ا�سيد ،فوليت)
ب�( 12سيانوكوبالمني)
م�سادر فيتامني ب املركب

مي��ك��ن ال��ع��ث��ور ع��ل��ى فيتامينات ب يف
م�سادر غذائية وا�سعه ومتنوعة �سواء
كانت نباتية او حيوانية او بع�ص الطعمة
املدعمة بها.
غالبا ما تتاأثر فيتامينات ب باحلرارة
ل��ذل��ك ي��ج��ب الن��ت��ب��اه ع��ن��د ط��ه��ي بع�ص
الطعمة التي تتوفر بها تلك الفيتامينات،
ومنها:
منتجات الألبان
البي�ص
املاأكولت البحرية
اخلبز املدعم واحلبوب
فواكه (موز ،بطيخ ،جريب فروت)
اخل�سار الورقية اخل�سراء
البقوليات (الفول ،البازياء)
الكبد
ال��ل��ح��وم (حل���م ال��ب��ق��ر ،وال��ع��ج��ل،
واخلنزير)

اجلوز
البطاطا
الدواجن
احلبوب الكاملة.
فوائد فيتامني ب املركب
من املهم اإ�سافة فيتامينات ب املركبة
للنظام الغذائي اخلا�ص بنا كونها تتداخل
يف العديد من الوظائف احليوية باجل�سم
وحت��م��ي م��ن الأم��را���ص امل��زم��ن��ة ،م��ن اهم
فوائدها:
تقلل من التوتر وحت�سن من املزاج
الوقاية من ال�سداع الن�سفي
ت�ساعد يف تكوين الهرمونات ال�سحية
يف اجل�سم
زيادة م�ستويات الطاقة والتقليل من
ت�سنجات الع�سات
ت�ساعد يف حماية جهازك املناعي
وخ��ا���س��ة ف��ي��ت��ام��ني ب  2اأو م���ا ي�سمى
بالريبوفافني

امل�ساعدة يف حتطيم الكربوهيدرات
والربوتينات والدهون املاأخوذة من النظام
الغذائي وا�ستبدالها بالطاقة
تقلل من خطر الإ�سابة بال�سكتات
الدماغية التي تتمثل يف انفجار اأح��د
الأوع��ي��ة الدموية يف ال��دم��اغ اأو عرقلة
تدفق الدم اإىل املخ
متنع الإ�سابة مبر�ص ال��ربي بري
ال���ذي ي�سيب ال��ق��ل��ب واجل��ه��از اله�سمي
واجلهاز الع�سبي
ي��وؤدي ع��دم احل�سول على الكمية
امل��و���س��ى ب��ه��ا ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات ب امل��رك��ب��ة
اإىل ظ��ه��ور ح��ال��ة �سحية ت��ع��رف مبر�ص
الباجرا.
�سرورية للحامل يف تكوين اجلنني،
حيث يو�سي الطبيب باأخذ مكمات من
فيتامني ب( 9الفوليك ا�سيد) نظرا لدوره
الرئي�سي يف منو ج�سم الطفل وتطوره.
الأعرا�ص اجلانبية حلبوب فيتامني ب
املركب
ينبغي عليك احل���ذر عند ا�ستخدام
مكمات فيتامني ب امل��رك��ب ،ف��اإذا عانيت
م��ن ظ��ه��ور ه��ذه الأع���را����ص عليك احل��ذر
وا�ست�سارة الطبيب فورا:
ت�سنج ق�سبي
كابة وغ�سب ب�سهولة وانزعاج
طفح جلدي
احمرار اجللد
اختال النوم
تورم يف البطن
م�ساكل يف التذوق
فقدان ال�سهية.

رياضة
فوز معنوي للفيصلي
على شباب األردن
*وكاالت

حقق الفي�صلي ،فوزا معنويا على �شباب الأردن بنتيجة  ،0-2يف
لقاء ودي جمع الفريقني ،على مالعب غمدان يف �إط��ار اال�ستعداد
للمرحلة املقبلة من الدوري الأردين.
�سجل هديف الفي�صلي ،جمدي عطار ويو�سف �أبو جلبو�ش.
ووفقا للمركز الإع�لام��ي للفي�صلي ،فقد دف��ع امل��درب جمال �أبو
عابد بت�شكيلة يف ال�شوط الأول �ضمت حممد العموا�سي ،ح�سام �أبو
الذهب ،م�صطفى ناظم� ،سامل العجالني ،ورد الربي ،عبيدة ال�سمارنة،
ق�صي املن�صوري ،يو�سف �أبو جلبو�ش ،يو�سف الروا�شدة ،جمدي العطار
وحممد العك�ش.
ويف ال�شوط الثاين ،مت الدفع بعبد اهلل عو�ض� ،أمني ال�شناينة،
�أدهم الرفاعي ،ح�سني عارف وعمر مرار.
وخا�ض الفي�صلي ،املباراة الودية بدون العبيه الدوليني الذين
انخرطوا يف تدريبات منتخب الأردن ،حيث يخو�ض غدا مباراته
الأوىل يف الدورة الودية �أمام �سوريا.
ويت�صدر الفي�صلي ،ج��دول ترتيب دوري املحرتفني الأردين،
بال�شراكة مع الوحدات ،ولكل منهما  40نقطة ،فيما ي�ستقر �شباب
الأردن خام�سا بر�صيد  22نقطة.
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المنتخب الوطني يهزم المنتخب السوري
ويلتقي عمان في نهائي البطولة الودية

*وكاالت

حقق املنتخب الوطني فوزا ثمينا على
ح�ساب �سوريا بنتيجة ( ،)0-2يف املواجهة
املثرية التي جمعتهما م�ساء اجلمعة على
�ستاد امللك عبداهلل الثاين بالقوي�سمة،
�ضمن البطولة الودية.
و�سجل هديف منتخب الأردن �أحمد �سمري
بالدقيقة  25وي��زن النعيمات بالدقيقة
.42
وب��ل��غ منتخب الأردن ب��ذل��ك امل�شهد
النهائي حيث �سيواجه عمان ،فيما �سيلتقي
منتخب �سوريا مناف�سه العراقي لتحديد
�صاحب املركز الثالث.
جاءت البداية حذرة ،حيث انح�صرت
الألعاب يف منت�صف امللعب ،وغابت اخلطورة
عن املرميني.
واعتمد منتخب الأردن يف بناء هجماته
على انطالقات �أحمد �سمري ونور الروابدة
والتعمري و���ش��رارة فيما لعب النعيمات
كر�أ�س حربة.
بدوره ف�إن منتخب �سوريا �أبدى مع م�ضي

ال��وق��ت رغبة هجومية يف ت�سجيل هدف
يربك فيه مناف�سه ،حيث اعتمد على الدفاع
املتقدم مما �صعب من مهمة الأردن يف تهديد
مرمى مدنية.

الشوط األول

وجاء �أول تهديد حقيقي يف املباراة عن
طريق منتخب �سوريا ،عندما �أطلق حممد
ريحانية كرة قوية مرت من فوق مرمى �أبو
ليلى.
ويف الدقيقة � ،25أحرز منتخب الأردن
هدف ال�سبق ،بعدما ا�ستثمر �أحمد �سمري
ك��رة م��رت��دة م��ن ال��دف��اع ،ليطلقها �أر�ضية
قوية ا�ستقرت على ميني مدنية.
وك��اد منتخب الأردن �أن ي��أت��ي بهدف
ال��ت��ع��زي��ز ،بعد جم��ه��ود ف���ردي م��ن ���ش��رارة
لي�سدد كرة خطرة مرت بجوار القائم.
وت�ألق مدنية حار�س �سوريا ،يف الت�صدي
للكرة املق�صية التي نفذها يزن النعيمات،
ليحول الكرة �إىل �ضربة ركنية.
و�أه���در امل��وا���س فر�صة خطرة لتعديل

النتيجة ،بعدما انفرد باملرمى لكنه �سدد
بال تركيز بجوار القائم الأمين لأبو ليلى.
وجن��ح ي��زن النعيمات ومبجهود فردي
رائ���ع يف ت�سجيل ال��ه��دف ال��ث��اين ل�ل��أردن،
حيث راوغ �أكرث من مدافع و�أطلق كرة قوية
مباغتة ارتطمت ب�أحد املدافعني وا�ستقرت
يف مرمى مدنية بالدقيقة .42

الشوط الثاين

ويف ال�����ش��وط ال��ث��اين وا���ص��ل منتخب
الأردن �أف�ضليته والحت له عدة فر�ص مل
ي�ستثمرها بال�شكل املطلوب وخ�صو�صا مع
تراجع مناف�سه.
وت����أل���ق ي��زي��د �أب���و ليلى يف الت�صدي
لت�سديدة عمر ال�سومة اخلطرة ،فيما كان
مدنية يت�ألق يف �إبعاد ت�سديدة راتب �صالح.
و�أه���دف منتخب �سوريا جملة فر�ص
يف الدقائق الأخ�يرة ،لو ا�ستثمرها خلرج
بنتيجة خمتلفة وحت��دي��دا عندما انفرد
عمر ال�سومة باملرمى اخل��ايل ،لكنه �سدد
بت�سرع خارج ال�شباك.

محمد صالح يغير الخطة..
ويريد تحقيق الحلم التاريخي
*وكاالت

ب��ع��د ف�ت�رة غ��ي��اب ط��وي��ل��ة ،يعود
حممد �صالح قائد الفراعنة للم�شاركة
مع منتخب م�صر يف املباريات الودية
الدولية.
ال��ظ��ه��ور الأخ��ي��ر مل��ح��م��د ���ص�لاح
يف امل��واج��ه��ات ال��ودي��ة م��ع املنتخب
امل�����ص��ري ي��ع��ود �إىل ���ص��ي��ف ،2019
ع��ن��دم��ا �سجل ه��دف�ين وق���اد فريقه
للفوز على غينيا ( )1-3ا�ستعدادا
لك�أ�س الأمم الإفريقية بالقاهرة يف
العام ذاته.

*وكاالت

حم��م��د ���ص�لاح ق�ضى ع���ام ون�صف
تقريبا بعيدا ع��ن منتخب م�صر ،يف
الفرتة من يونيو  2019وحتى مار�س
 ،2021الإ�صابات ثم فريو�س كورونا
كانت �أ�سباب الغياب.
ب��ع��د ذل�����ك���� ،ش���ارك ����ص�ل�اح على
ا�ستحياء يف بع�ض مباريات ت�صفيات
ك�أ�س الأمم الإفريقية ،والت�صفيات
التمهيدية للمونديال ،ثم عاد للغياب
ع��ن ودي���ة �أم����ام ليبرييا يف �سبتمرب
.2021
معدالت �صالح التهديفية انخف�ضت
للغاية يف ال�سنوات الأخ��ي�رة ،فبعد
ان��ط�لاق��ت��ه ال��رائ��ع��ة م��ع ال��ف��راع��ن��ة،
تراجعت احتفاالت جنم ليفربول بهز
ال�شباك بقمي�ص منتخب بالده.
���ص�لاح مل ي�سجل ���س��وى هدفني
فقط حتى الآن يف ع��ام  2022رغم
خو�ضه  10مباريات يف بطولة ك�أ�س
الأمم الإفريقية وت�صفيات ك�أ�س العامل
وت�صفيات �أمم �إفريقيا.
يف بع�ض الأح��ي��ان خ�لال ال�سنوات
املا�ضية كان �صالح يف�ضل ا�ستغالل فرتة
التوقف ال���دويل اللتقاط الأن��ف��ا���س،
واحل�������ص���ول ع��ل��ى ق�����س��ط �إ����ض���ايف من
الراحة ،يف ظل مو�سم �صعب ومتالحم
يف �إجنلرتا.
قائد منتخب م�صر غيرّ ا�سرتاجتيته
ورف�����ض احل�صول على راح���ة يف فرتة
التوقف الدويل ،مقررا خو�ض املباريات
الودية الدولية مع الفراعنة للتعرف
على امل���درب ال�برت��غ��ايل اجل��دي��د روي
فيتوريا وم��ط��اردة حلمه الأك�ب�ر مع
الفراعنة.

حقق املنتخب الهولندي فوزه الرابع يف دوري الأمم الأوروبية
لكرة القدم وبات قاب نقطة من ن�صف النهائي ،منت�صر ًا على بولندا
بهدفني نظيفني� ،ضمن مناف�سات اجلولة اخلام�سة للمجموعة الرابعة
للم�ستوى الأول والتي �شهدت �أي�ض ًا فوز بلجيكا على ويلز .1-2
�سجل هديف “الطواحني” العب �أيندهوفن
ويف املباراة الأوىلّ ،
كودي غاكبو ( )14ومهاجم �أياك�س �ستيفن بريخفني (.)60
وبالتايل ،بقي املنتخب الهولندي مت�صدر ًا ملجموعته مع  13نقطة
من خم�س مباريات ،متقدم ًا بفارق  3نقاط عن و�صيفه البلجيكي .يف
حني بقيت بولندا ثالثة مع �أربع نقاط �أمام ويلز (.)1
ومل يعد رج��ال امل��د ّرب لوي�س ف��ان غ��ال يف حاجة �إىل �أك�ثر من
نقطة يف املواجهة �أم��ام بلجيكا الأح��د يف �أم�سرتدام ل�ضمان الت�أهل
يف �صدارة املجموعة .ويعترب هذا الأداء القوي للمنتخب الربتقايل،
ا�ستعداد ًا جيد ًا قبل مباراته الأوىل يف مونديال � 2022أمام ال�سنغال
بطلة �إفريقيا يف  21نوفمرب املقبل ،قبل مواجهة �أ�صحاب الأر���ض
والإكوادور .وتلعب بولندا �أي�ض ًا يف ك�أ�س العامل بعدما ت�أهلت باملباراة
الفا�صلة �أمام ال�سويد ،لكنها مل تكن على م�ستوى التوقعات يف مباراة
اخلمي�س .ويف املواجهة الثانية ،كان هدفا العب مان�ش�سرت �سيتي كيفن
دي بروين وفرنبهت�شه الرتكي ميت�شي بات�شوايي يف الدقيقتني 11
و ،38كافيني للفوز على ويلز التي �أحرزت هدف ًا يتيم ًا من توقيع مهاجم
بورمنوث كيفري مور (.)50
وكان دي بروين نف�سه �أعرب قبل املباراة عن �شعوره بـ”امللل” من
مواجهة ويلز على ال�ساحة الدولية ،رغم �أن منتخب بالده مل يفز �إ ّال
يف مباراتني من املواجهات الثمانية ال�سابقة بني الفريقني على مدى
ال�سنوات الع�شر املا�ضية .وي�شمل ذلك الفوز ال�شهري لويلز يف ربع نهائي
ك�أ�س �أوروبا  .2016لكن منتخب “التنني الأحمر” مل يكن على حاله
اخلمي�س ،مع �إبقاء غاريث بايل على مقاعد االحتياط من قبل املدرب
روبرت بايدج يف م�سعاه للحفاظ على لياقته قبل املونديال ،يف حني
غاب �آرون رام�سي وبن ديفي�س ب�سبب الإ�صابة.
و�شهدت املباراة طرد املد ّرب الإ�سباين لبلجيكا روبرتو مارتيني�س
( .)4+90وي�أتي ه��ذا الفوز لبلجيكا مع غياب مهاجم �إن�تر ميالن
الإيطايل روميلو لوكاكو ب�سبب الإ�صابة .وبهذا الفوز ،متركز منتخب
“ال�شياطني احلمر” خلف هولندا ثاني ًا مع  10نقاط ،فيما تذ ّيلت
ويلز الرتتيب بنقطة وحيدة ،وبالتايل على ويلز الفوز على بولندا يف
كارديف لتفادي الهبوط �إىل امل�ستوى الثاين.

من بارنز إلى صالح ..أفضل  10العبين
بالقدم اليسرى في ليفربول
*وكاالت

تغيري االستراتيجية

قال النجم الربتغايل كر�ستيانو رونالدو �إنه ال يفكر يف اعتزال
كرة القدم يف دي�سمرب نهائيات ك�أ�س العامل يف قطر ،ويخطط للعب يف
بطولة �أمم �أوروبا .2024
و�أ�ضاف رونالدو البالغ من العمر  37عاما ،يف حدث بعد تكرميه
من قبل االحتاد الربتغايل لكرة القدم لإجنازاته التهديفية” ما زلت
متحم�سا� ..أنا يف فريق وطني مع الكثري من ال�شباب� .أريد �أن �أكون يف
ً
ك�أ�س العامل ويف بطولة �أوروبا� .أريد �أن �أقوم بهذا االلتزام الآن”.
كان رونالدو قد رف�ض بالفعل يف وقت �سابق من هذا العام احلديث
عن االعتزال عندما �سئل عما �إذا كانت بطولة ك�أ�س العامل يف قطر
�ستكون الأخرية له.
يعاين “الدون” مع مان�ش�سرت يونايتد ،ومل يكن الع ًبا �أ�سا�س ًيا بال
منازع مع النادي الإجنليزي.
يدخل رونالدو نهائيات ك�أ�س العامل وهو يحمل الرقم القيا�سي
امل�سجل با�سم الرجال وهو  117هدف ًا دولي ًا.
وي�ستعد رونالدو مع الربتغال ملباريات دوري الأمم يف جمهورية
الت�شيك ال�سبت ،و�ضد �إ�سبانيا على �أر�ضه بعد ثالثة �أيام.
تتخلف الربتغال ،الفائزة بالن�سخة االفتتاحية لدوري الأمم عام
 ،2019عن �إ�سبانيا بفارق نقطة واحدة يف �آخر مباراتني.

*وكاالت

يرى جمال �أبو عابد ،املدير الفني للفي�صلي الأردين� ،أن قوة الأداء
وجودته تقود الفريق �إىل حتقيق االنت�صارات بنتائج كبرية.
وقال �أبو عابد يف ت�صريحات للمركز الإعالمي لناديه ،م�ساء:
“نحن نعمل كمنظومة متكاملة ،اجلميع مهم يف هذه املنظومة..
واحلمد هلل من�ضي ب�شكل �صحيح».
ولفت �إىل �أن جماهري الفي�صلي ،لعبت دورا يف اخلروج من الكبوة
التي عا�شها الفريق ،يف �أ�سرع وقت ممكن ،ليعود بقوة كمناف�س بقوة
على لقبي الدوري وك�أ�س الأردن.
وتابع“ :حققنا نتائج كبرية م��ؤخ��را ،وا�ستطعنا الظفر بثقة
جماهرينا ،التي �أ�صبحت تنتظر يف كل املباريات حتقيق االنت�صارات
العري�ضة» .و�أك��د �أن الفي�صلي ي�ضم يف �صفوفه دائما العبني من
النخبة ،حيث ميتلك الفريق �أكرث من حل هجومي.
و�أردف �أبو عابد“ :املهم �أن نبقى يف قمة الرتكيز الذهني ،حيث
�سنقبل بعد انتهاء ف�ترة توقف ال��دوري على �أ�سبوعني� ،سنخو�ض
خاللهما مواجهات حا�سمة ومهمة» .وختم“ :زيارة جنوم الفي�صلي
ال�سابقني ،ميالد عبا�سي وح�سام �سنقرط ،لتدريبات الفريق م�ؤخرا،
تدل على مدى ع�شقهما لهذا ال�صرح”.

*وكاالت

*وكاالت

رونالدو يتحدث عن فكرة االعتزال
بعد كأس العالم ..وهذا قراره

مدرب الفيصلي :جودة األداء
تصنع االنتصارات الكبيرة

«الطواحين» على أعتاب التأهل
لنصف نهائي أمم أوروبا

الركراكي :سأعامل حمداهلل
بحسن النية ..ولن أخضع للضغط
خرج املدير الفني للمنتخب املغربي وليد الركراكي عن �صمته
ب�ش�أن موقفه من �إع��ادة مهاجم احت��اد جدة عبد ال��رزاق حمد اهلل
ل�صفوف الأ�سود.
و�شدد الركراكي خالل امل�ؤمتر ال�صحفي الذي �أقيم بعد �آخر ح�صة
تدريبية قبيل مواجهة ت�شيلي وديا اجلمعة يف �إ�سبانيا ،على �أنه لن
يخ�ض لأي �ضغط ب�ش�أن ا�ستدعاء الالعب.
و�أو�ضح “كنت �صريحا بعك�س من �سبقوين ،و�أجريت ات�صاال مع
حمداهلل ،و�أبلغته �أن عليه �أن يثبت يل جدارته بع رفع الإيقاف عنه،
كي يجربين بالأداء املتميز على ا�ستدعائه للمنتخب».
وبينّ “وعدته �أين لن �أظلمه ،بعدها لعب مباراة (مع االحتاد) ومل
ي�سجل ،ثم �سجل هدفني يف املباراة التالية (�ضد فريق اخلليج) فقامت
قيامة البع�ض مطالبني ب�ضمه .لي�س هكذا تدار الأمور».
وت��اب��ع ال��رك��راك��ي “�أملك  3مهاجمني يتقدمون على حمداهلل
بالأ�سبقية ،ولهم ح�ضور قبله باملنتخب املغربي ،وك��ان لزاما علي
دعوتهم بدال منه ،حتى لو �سجل  18هدفا».
ووا���ص��ل حديثه ع��ن ح��م��داهلل “ال �أق���دم ل��ه �ضمانات ليح�ضر
املونديال ،قد يكون معنا ورمبا ال .هناك عوامل كثرية �ستح�سم الأمور
مثل روح املجموعة وتناغمها».
وعاد فقال “لن �أظلمه وال �أحد �سي�ضغط علي ل�ضمه ،ال الإعالم �أو
من�صات التوا�صل ،ما مل �أكن مقتنعا بذلك».
و�أكمل الركراكي “لقد �أول��وا كالمي يف امل�ؤمتر الأول ب�صيغة مل
�أق�صدها� ،إال �أنني اليوم �أعيد و�أكرر ما قلته� :إن كان حمد اهلل قد
�سئل عني وقال �إنه مل ي�شاهد امل�ؤمتر ،فبدوري �أقول له �أنا مل �أ�سمع
ما قال».
وزاد “�س�أترك الأم��ور متر ب�سال�سة دون افتعال �أزم��ة .املنتخب
املغربي ت�أهل للمونديال مرتني دون حمد اهلل ،وق��د كنت العبا
وم�ساعدا ملدرب املنتخب �سابقا ،ومل يتوقف الأ�سود يف يوم على �أي
العب».
واختتم “لذلك �س�أتعامل مع حمداهلل بح�سن النية ،ودائما ما �أبلغ
�أهدايف يف احلياة وهلل احلمد ل�صفاء النية ،و�آخر ما �س�أقوله يف هذا
الأمر :لن �أظلمه وال �أعده باملونديال �أي�ضا”.
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حلم صالح

ي�سعى حم��م��د ���ص�لاح لأن ي��ذك��ره
التاريخ مع منتخب بالده بعد االعتزال
ب��ف��خ��ر ،ول��ك��ي ي��ح��دث ذل���ك بال�صورة
التي يتمناها ،يحتاج �إىل ك�سر رقم
ح�سام ح�سن لي�صبح الهداف التاريخي
للفراعنة على مر الع�صور.
ح�سام ح�سن �سجل  69ه��دف��ا مع
منتخب م�صر يف  178م��ب��اراة ،ليحتل
�صدارة الهدافني التاريخيني للفراعنة،
وي��زح��ف خلفه حممد ���ص�لاح مبعدل
تهديفي مبهر بالن�سبة لأق��ران��ه يف
بالده.
�صالح �سجل  45هدفا يف  83مباراة
مع منتخب م�صر ،و�ستكون �أمامه فر�صة
ل��ت��ع��زي��ز ال��رق��م يف �سبتمرب اجل���اري
مبواجهتي النيجر وليبرييا.
منتخب م�صر امل�صنف  40عامليا من

املتوقع �أن يفوز بنتيجة كبرية على
منتخب النيجر امل�صنف  119عامليا،
ومنتخب ليبرييا امل�صنف  150وفقا
لأح�����دث ت�صنيف ل�ل�احت���اد ال���دويل
لكرة القدم “فيفا» .وي��درك �صالح �أن
خو�ض مواجهتني �سهلتني ن�سبيا �سيعزز
من فر�صته يف اللحاق بح�سام ح�سن يف
�سباق الهداف التاريخي ،كما �أنها فر�صة
�أخ���رى لتح�سني �أرق��ام��ه التهديفية
الفقرية خالل العام اجلاري.
�صالح افتتح مو�سمه مع ليفربول
بطريقة �أق��ل من املعتاد يف ال�سنوات
الأخ�يرة ،حيث مل ي�سجل �سوى هدفني
فقط يف الدوري الإجنليزي املمتاز حتى
الآن ،وي ��أم��ل يف �أن ت�ساعده �أه��داف��ه
مع الفراعنة يف توقف �سبتمرب على
ا�ستعادة الثقة التهديفية جمددا قبل
العودة ال�ستئناف املو�سم يف �إجنلرتا.

ب��رزت �أ�سماء عديدة قدمت ال�سهل املمتنع يف عامل امل�ستديرة،
فا�ستخدمت �أقدامها الي�سرى برباعة ا�ستثنائية على غرار مارادونا،
ومالديني ،روبرتو كارلو�س وليونيل مي�سي.
وحتظى كرة القدم العربية بالكثري من املواهب التي تتقن اللعب
بالقدم الي�سرى ،ومنهم من �شق طريقه ليبدع يف الأندية الكربى
باملالعب الأوروبية التي انت�شر فيها جنوم املنتخبات العربية.
لي�س ذلك كل �شيء ،فقد �أ�صبح عدد منهم من �أبرز العبي فرقهم
والقارة �أي�ضا مثل اجلزائري ريا�ض حمرز مهاجم مان�ش�سرت �سيتي،
واملغربي حكيم زيا�ش العب ت�شل�سي ،والنجم امل�صري حممد �صالح
هداف ليفربول الإجنليزي.
ففي ال�سطور التالية ن�سلط ال�ضوء على �أف�ضل  10العبني
ي�ستخدمون الرجل الي�سرى يف التهديف يف تاريخ ليفربول الإجنليزي
من جون بارنز �إىل الفرعون حممد �صالح.
وقال موقع « »thisisanfieldاملعني ب�أخبار نادي ليفربول �إن
حممد �صالح دخل القائمة ،التي �ضمت عددا من �أ�ساطري “الريدز”،
�أمثال روبي فاولر وجون بارنز.
ولي�س ذلك فح�سب� ،إذ �إن �صالح وفقا للموقع احتل املرتبة الثانية،
وت�ضم القائمة الأ�سماء التالية:
 .10باتريك ب�يرغ��ر .9.فابيو �أوريليو .8 .دانيال �ستوريدج.
 .7جون �آرين ري�س� .6 .ستيف هيغواي� .5 .آالن كينيدي .4.راي
كينيدي .3.روبي فاولر .2.حممد �صالح .1.جون بارنز
وقال املوقع �إنه مل يتوقع �أحد �أن يظل �صالح القادم من نادي روما
�صيف � 2017أن يبقى يف ليفربول حتى اليوم.
و�أ�ضاف �أن الالعب املوهوب والفريد من نوعه برهن على قدرة
يف اللعب بالقدم الي�سرى خا�صة يف املباراة ال�شهرية �أمام ت�شل�سي عام
 ،2019عندما �سجل هدفا �أظهر موهبة قدمه الي�سرى.

كانافارو يخوض أول مهمة تدريب..
في الدرجة الثانية
*وكاالت

�سيقود فابيو كانافارو ،قائد منتخب �إيطاليا ،الفائز بك�أ�س العامل
لكرة القدم  2006ناديا يف �أوروب��ا للمرة الأوىل ،بعد تعيينه مدربا
لبنيفنتو املناف�س يف دوري الدرجة الثانية الإيطايل.
و�أعلن بنيفنتو ،الذي هبط من دوري الدرجة الأوىل الإيطايل
مو�سم  2021-2020ويحتل حاليا املركز  13يف الدرجة الثانية،
تعيني كانافارو البالغ من العمر  49عاما عرب ح�سابه على “تويرت”
الليلة املا�ضية .واعتزل املدافع ال�سابق لريال مدريد ويوفنتو�س
و�إن�تر ميالن ،الذي فاز بجائزة الكرة الذهبية لعام  2006بعد �أن
�ساعد �إيطاليا يف الفوز بك�أ�س العامل يف ذلك العام ،اللعب عام .2011
وعمل كانافارو م�ساعدا للمدرب يف الأهلي الإماراتي قبل �أن ي�صبح
مدربا لفريق قوانغت�شو بالدوري ال�صيني املمتاز ثم الن�صر ال�سعودي.
كما ق�ضى فرتة ق�صرية كمدرب ملنتخب ال�صني يف عام .2019
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البرهان :موعد االنتخابات
في السودان لم يتحدد بعد
*وكاالت

قال رئي�س جمل�س ال�سيادة يف ال�سودان الفريق �أول عبد الفتاح
الربهان �إنه مل يتم حتديد موعد حمدد لالنتخابات لكن اجلي�ش لن
ينتظر �إىل الأبد.
وقال الربهان يف مقابلة على هام�ش اجتماعات اجلمعية العامة
للأمم املتحدة يف نيويورك ردا على �س�ؤال حول موعد االنتخابات
“نحن ننتظر .نحن ال نريد �أن ندخل �أنف�سنا يف ه��ذه العملية
ال�سيا�سية” .و�أ�ضاف “طبعا لن ننتظر اىل ما ال نهاية».
و�أ�ضاف رئي�س جمل�س ال�سيادة ال�سوداين“ :لو ترك لنا املجال
لوحدنا لكنا الآن �أجنزنا املهام االنتقالية ،لكن القوى املدنية واملجتمع
الإقليمي والدويل طلب منا �أن نتوقف».
و�أ�شار �إىل موافقته على ت�صريح �أدىل به يف الآونة الأخرية نائبه
الفريق �أول حممد حمدان دقلو ب�أن املدنيني يجب �أن يعينوا رئي�س
وزراء ورئي�سا ملجل�س ال�سيادة ،قائال �إن ذلك يتما�شى مع ما قاله هو
نف�سه من قبل.
وقال الربهان �أي�ضا �إن �صفقة �إن�شاء قاعدة رو�سية على �ساحل
البحر الأح��م��ر يف ال�����س��ودان ال ت��زال قيد املناق�شة و�إن البلدين
تربطهما عالقات طبيعية.
ونفى رئي�س جمل�س ال�سيادة �أنباء ترددت يف الآونة الأخرية عن
�شحن الذهب ال�سوداين �إىل رو�سيا ،قائال �إن كيانات معينة فقط هي
امل�س�ؤولة عن ال�صادرات.

الجفاف يضرب أكبر بحيرة
للمياه العذبة في الصين
*وكاالت

�أعلن �إقليم جيانغ�شي و�سط ال�صني ،اجلمعة ،حالة الت�أهب من
امل�ستوى الأحمر ،لإم��دادات املياه ،للمرة الأوىل ،بعد �أن ت�ضاءلت
�أكرب بحرية يف البالد ،وهي بحرية بويانغ للمياه العذبة� ،إىل م�ستوى
قيا�سي.
وت��ع��اين بحرية بويانغ ،وه��ي ع��ادة منفذ في�ضان حيوي لنهر
اليانغت�سي� ،أطول �أنهار ال�صني ،من اجلفاف منذ يونيو.
وانخف�ض من�سوب املياه يف نقطة مراقبة رئي�سية يف البحرية من
 19.43مرت �إىل 7.1مرت خالل الأ�شهر الثالثة املا�ضية.
وقال مركز مراقبة املياه يف جيانغ�شي �إن م�ستويات املياه يف بويانغ
�ستنخف�ض �أكرث يف الأيام املقبلة.
و�أ�ضاف �أن هطول الأمطار منذ يوليو �أقل بن�سبة  60باملئة عن
العام ال�سابق.
و�أبلغ ما ي�صل �إىل  267حمطة �أر�صاد جوية يف جميع �أنحاء ال�صني
عن درج��ات ح��رارة قيا�سية يف �أغ�سط�س ،كما �أدت موجة اجلفاف
الطويلة على طول حو�ض نهر اليانغت�سي �إىل تقلي�ص �إنتاج الطاقة
الكهرومائية و�أحلق ال�ضرر بنمو املحا�صيل قبل ح�صاد اخلريف.
وعلى الرغم من �أن الأمطار الغزيرة خففت من اجلفاف يف معظم
�أنحاء جنوب غرب ال�صني� ،إال �أن املناطق الو�سطى ال تزال تعاين ،مع
ظروف �شديدة اجلفاف متتد الآن لأكرث من  70يوما يف جيانغ�شي.

قطر تمول إنقاذ سفينة قبالة ساحل
البحر األحمر بقيمة  3ماليين دوالر
*الدوحة

�أعلن �صندوق قطر للتنمية عن توقيع اتفاقية متويل بقيمة 3
ماليني دوالر مع برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ،لدعم عمليات �إنقاذ
ناقلة النفط “�صافر” قبالة �ساحل البحر الأحمر يف اليمن ب�شكل
عاجل ،وذلك لدرء خطر ان�سكاب النفط من خزان الناقلة.
وح�سب بيان لل�صندوق عرب ح�سابه على تويرت اليوم ،ف�إن هذه
اخلطوة تهدف �إىل دعم عمليات الإنقاذ للناقلة العائمة للتخزين
والتفريغ من خالل نقل النفط من اخلزان العائم “�صافر” �إىل �سفينة
م�ؤقتة �آمنة .وق��ال ،نائب املدير العام للم�شاريع يف �صندوق قطر
للتنمية� ،سلطان الع�سريي� ،إن �صندوق قطر للتنمية خ�ص�ص مبلغ 3
ماليني دوالر لدعم عمليات الإنقاذ التي تن�سقها الأمم املتحدة ملنع
الإن�سكاب الكارثي من ناقلة النفط “�صافر” ،معربا عن قلق ال�صندوق
البالغ �إزاء املخاطر الإن�سانية والبيئية الكارثية التي ت�شكلها الناقلة.
وقد مت تعليق عمليات الإنتاج والتفريغ بالناقلة “�صافر” ملدة
� 7سنوات ،ومل يتم �إجراء �أي عمليات �صيانة لل�سفينة ،حيث ت�شكل
ال��ظ��روف احلالية لل�سفينة �أخ��ط��ارا كبرية ومنها خماطر بيئية
و�إن�سانية بعيدة املدى.

شيوخ وأعيان :الحل الوحيد لنزاع
الصحراء هو الحكم الذاتي
*وكاالت

�أك��د العديد من �شيوخ و�أعيان القبائل
ال�صحراوية امل�شاركني يف امل��ؤمت��ر ال��دويل
الأول لل�سالم والأم��ن يف ال�صحراء ،املنعقد
يف ال����س ب��امل��ا���س يف �إ���س��ب��ان��ي��ا� ،أن خمطط
احلكم الذاتي الذي قدمه املغرب يظل احلل
الوحيد والأوحد لإنهاء هذا النزاع املفتعل
ب�شكل نهائي ،بح�سب ما �أفادت وكالة الأنباء
املغربية الر�سمية.
و�أ���ش��ار وجهاء القبائل ال�صحرواية يف
كلمة لهم خالل اجلل�سة االفتتاحية لهذا
ال��ل��ق��اء ال����دويل� ،إىل �أن “البولي�ساريو”
التي ال ت��زال تت�شبت مب��واق��ف عفا عليها
الزمن و�أ�ضحت متجاوزة ،ال متثل ال�سكان
ال�صحراويني ،الذين عقدوا العزم على �إيجاد
حل لهذا النزاع ،الذي ا�ستمر لفرتة طويلة.
ويقوم احل��ل ،وفقا لل�سكان ،على احلكم
الذاتي يف �إطار ال�سيادة املغربية.

ويف ه��ذا ال�����س��ي��اق� ،أك���د ال�شيخ عبدي
البويرة على الروابط التاريخية التي توحد
القبائل ال�صحراوية واملغرب لعدة قرون.
و�أ�ضاف �أن “البولي�ساريو لي�س لها �شرعية
لتمثيل ال�ساكنة ال�صحراوية” ،م�ضيفا �أن
وجهاء و�شيوخ قبائل ال�صحراء املغربية “لن
ي�سمحوا لأي �شخ�ص با�ستغالل هذا النزاع
املفتعل مل�صاحله اخلا�صة».
و�شدد عبدي البويرة على �أن “�أعيان
و���ش��ي��وخ ال�����س��ك��ان ال�����ص��ح��راوي�ين يدعمون
ويدافعون عن مبادرة احلكم الذاتي التي
قدمها املغرب».
وعلى املنوال ذات��ه ،ندد ال�شيخ لف�ضال
ولد املربيه ربه مبناورات “البولي�ساريو”
التي “حتطم �أحالم ال�صحراويني يف ال�سالم
والتقدم ومل ال�شمل بالأقاليم اجلنوبية
للمملكة».
و�أ����ض���اف �أن “البولي�ساريو” ت���زرع

الكراهية والب�ؤ�س وت��روج خلطاب العنف
واالنق�سام.
م��ن ج��ان��ب��ه� ،أدان ال�شيخ ���ص��ال��ح عبد
اهلل ،اخل��ط��اب ال���ذي عفا عليه ال��زم��ن لـ
“البولي�ساريو” ،التي تبيع الأوهام لل�سكان
الذين يعانون يف خميمات تندوف.
و�أ�شار �إىل �أن “البولي�ساريو” ،التي ال
تريد التو�صل �إىل حل �سيا�سي للنزاع حول
ال�صحراء ،ال متثل ال�سكان ال�صحراويني.
وقال �إنه بدال من التقدم نحو حل نهائي،
تعمل “البولي�ساريو” على ا�ستمرار هذا
النزاع املفتعل ،بهدف االغتناء على ح�ساب
معاناة ال�ساكنة التي تعي�ش يف خميمات
تندوف .وي�شارك يف امل�ؤمتر الدويل لل�سالم
والأمن يف ال�صحراء ،الذي ي�ستمر اجلمعة،
ثلة من ال�شخ�صيات ال�سيا�سية الإ�سبانية
وباحثون دوليون و�صحفيون و�شيوخ ووجهاء
القبائل ال�صحراوية.

فرنسا توقف عراقيين شاركوا
في تهريب مهاجرين إلى بريطانيا
*وكاالت

�أعلنت ال�سلطات الفرن�سية تفكيك �شبكة
تهريب مهاجرين كبرية �إىل بريطانيا من بني
�أع�ضائها عراقيون يف عملية �أدت �إىل �أكرب
م�صادرة ملعدات بحرية يف البالد.
خالل العملية التي متت يف �شمال فرن�سا،
عرث املحققون يف �ضواحي مدينة ليل على
“حمطة متكاملة لتزويد املعدات البحرية”،
وفق ما �أو�ضح لفران�س بر�س رئي�س املكتب
املركزي املتخ�ص�ص يف مكافحة الهجرة غري
النظامية كزافييه ديلريو.
وق��ال ديلريو �إن��ه مت حجز “ 13قاربا
يت�سع كل منها خلم�سني مهاجرا ،و 14حمركا
للقوارب ،و� 700سرتة جناة ،وح��واىل 100

م�ضخة هواء ،و 700لرت وقود».
واعتقل �سبعة �أ�شخا�ص هم �أربعة رجال
وثالث ن�ساء �أفرج عن �إحداهن.
وثالثة من الرجال املعتقلني عراقيون
�أكراد فيما رجل وامر�أتان فرن�سيون.
وق��ال املدعي العام يف بولوين �سور مري
غرييك لوبرا �إن ال�ستة �أوق��ف��وا يف انتظار
احل��ك��م عليهم و�سيمثلون �أم����ام الق�ضاء
اجلمعة.
و�أو�ضح �أنهم �سيحاكمون بتهمة “م�ساعدة
�أج��ان��ب يف و���ض��ع غ�ير ن��ظ��ام��ي يف ع�صابة
منظمة ،والعقوبة ت�صل �إىل ال�سجن ملدة 10
�سنوات» .وتو�صل املحققون �إىل �أنهم قاموا
منذ ال�صيف بـ 80عملية عبور جنح  50منها،

وجنوا “� 80ألف يورو عن كل عملية عبور».
بد�أ التحقيق يف يناير املا�ضي بناء على
معلومات ا�ستخباراتية هولندية تلقتها
وح��دة اال�ستخبارات العمالنية الفرن�سية
الربيطانية التي مت ت�شكيلها ملكافحة �شبكات
املهربني بالتن�سيق مع وكالة يوروبول وعدة
دول (بلجيكا وهولندا و�أملانيا).
وج���اءت املعلومات �إث���ر توقيف �شبان
فرن�سيني عند احل��دود الأملانية الهولندية
وهم ينقلون قوارب من �أملانيا عرب هولندا �إىل
�ساحل �شمال غرب فرن�سا.
وعرث املحققون �إث��ر ذلك على امل�ستودع
الواقع قرب ليل ،لتنفذ العملية االثنني مع
و�صول قوارب جديدة من �أملانيا.

الهدف مؤسسات الدولة ..آيسلندا
تعتقل  4أشخاص بشبهة اإلرهاب
*وكاالت

قالت ال�شرطة الآي�سلندية �إنها قب�ضت على �أربعة �أ�شخا�ص يف
عملية وا�سعة النطاق مرتبطة بالتح�ضري «لهجوم �إرهابي» ،ليكون
�أول اعتقال مماثل يف الدولة ال�صغرية.
وذكر كارل �شتاينار فال�سون مفو�ض ال�شرطة الوطنية الآي�سلندية
لل�صحافيني “تندرج عمليات ال�شرطة ( )...يف �إط��ار حتقيق حول
التخطيط لهجوم �إرهابي».
وذكر امل�صدر نف�سه �أن �أربعة اي�سلنديني يف الع�شرينات من العمر
اعتقلوا يف كوبافوغور �إحدى �ضواحي العا�صمة ريكيافيك ويف مدينة
مو�سفيل�سبري جنوب غرب البالد يف عملية كبرية �شارك فيها نحو
 50عن�صرا الأربعاء .و�أودع اثنان منهم احلب�س على ذمة التحقيق
اخلمي�س.
وبينما ال ت���زال ال��دواف��ع غ�ير م��ع��روف��ة ،ف����إن الأه����داف كانت
“م�ؤ�س�سات خمتلفة” و”مواطني الدولة” بح�سب فال�سون مبا يف ذلك
الربملان وال�شرطة.
وقالت ال�شرطة �إنها حتقق يف ما �إذا كانت هناك �صالت بني الرجال
ومنظمات متطرفة و�إنها على ات�صال ب�سلطات �أجنبية.
وا�ضاف فال�سون “بح�سب علمنا هذه هي املرة الأوىل التي يتم فيها
�إجراء مثل هذا التحقيق (يف اي�سلندا)».
ت�صدرت الدولة ال�صغرية التي يبلغ عدد �سكانها � 375ألف ن�سمة
م�ؤ�شر ال�سالم العاملي منذ �أن مت �إدراجها يف الت�صنيف العاملي عام
 2008على �أنها “�أكرث دول العامل �سلما”.

رايثيون تفوز بعقد لتطوير
أسلحة فرط صوتية للبنتاجون
*وكاالت

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) �إنها منحت �شركة
رايثيون تيكنولوجيز عقدا بقيمة  985مليون دوالر لتطوير مناذج
�أولية ل�صاروخ كروز هجومي تفوق �سرعته �سرعة ال�صوت.
وتفوقت رايثيون على �شركتي بوينج ولوكهيد مارتن ملوا�صلة
تطويرها لهذا النوع من ال�سالح .و�إر�ساء العطاء على رايثيون ي�شكل
خطوة كبرية يف اجتاه تطوير الأ�سلحة التي تفوق �سرعتها �سرعة
ال�صوت يف الواليات املتحدة ،وت�ضع رايثيون يف �صدارة ال�شركات
الفائزة بعقود مماثلة لتطوير هذه الفئة من الأ�سلحة يف ال�سنوات
املقبلة .وتنطلق الأ�سلحة التي تفوق �سرعتها �سرعة ال�صوت يف
الغالف اجل��وي العلوي ب�سرعات تزيد على خم�سة �أ�ضعاف �سرعة
ال�صوت� ،أو نحو  6200كيلومرت يف ال�ساعة.
و�أقر م�س�ؤول كبري يف �سالح اجلو الأمريكي يف �أواخر العام املا�ضي
ب�أن الواليات املتحدة وال�صني تتناف�سان يف �سباق حمتدم لتطوير
�أ�سلحة فتاكة فرط �صوتية� ،إذ تعكف الدولتان على �صناعة واختبار
املزيد واملزيد من �أ�سلحة اجليل التايل فائقة ال�سرعة.
و�صاروخ كروز الهجومي فرط ال�صوتي هو �سالح يطلق من اجلو
وجرى تطويره بالتعاون مع احلكومة الأ�سرتالية.

انطالق استفتاءات االنضمام إلى روسيا في  4مناطق أوكرانيا
*وكاالت

انطلقت ،اجلمعة ،ا�ستفتاءات االن�ضمام �إىل
رو�سيا يف �أرب���ع مناطق �أوك��ران��ي��ة ت�سيطر عليها
القوات الرو�سية واملوالية لها ،يف خطوة يعتقد
مراقبون �أنها �ست�ؤدي �إىل مرحلة جديدة من احلرب
املندلعة منذ فرباير املا�ضي.
و�ست�ستمر اال�ستفتاءات حتى الـ 27من �سبتمرب
اجلاري يف مناطق لوغان�سك ودونيت�سك وخري�سون
وزاباروجيا.
وتبلغ م�ساحة الأرا�ضي الأوكرانية التي ت�سيطر
عليها رو�سيا � 100ألف كلم مربع� ،أي ما ي�شكل قرابة
 20يف املئة من جمموع م�ساحة البالد.
وي�ت�راوح ع��دد �سكان تلك املناطق اخلا�ضعة
لل�سيطرة الرو�سية ما بني � 5إىل  7مليون ن�سمة� ،أي
ما يقارب  15باملئة من جمموع �سكان �أوكرانيا.
وتقول وكالة الأنباء الرو�سية “تا�س” �إن �أمر
اال�ستفتاءات �أث�ير يف وق��ت �سابق خ�لال برملانات
جمهوريتي لوغان�سك ودوينت�سك ،حيث �أق��رت

الإجماع قوانني اال�ستفتاء.
ويف خري�سون وزاباروجيا ،قدمت منظمات حملية
طلبات �إىل ال�سلطات الع�سكرية ب�ش�أن عقد اال�ستفاء

على االن�ضمام �إىل رو�سيا.
ا�ستبق ال��رئ��ي�����س ال��رو���س��ي ،ف�لادمي�ير ب��وت��ن،
اال���س��ت��ف��اءات ،ب��خ��ط��اب �إع��ل�ان التعبئة العامة

اجلزئية ،الذي قال �إن بالده ت�ؤيد القرارات التي
�سيتخذها �سكان املدن.
و���ش��دد على �أن الناطقني بالرو�سية خا�صة
يف �إقليم دونبا�س ،حيث تقع منطقتا لوغان�سك
ودونيت�سك ،يعرت�ضون ال�ضطهاد من جانب كييف.
ي�صف م�ست�شار وزي��ر اخلارجية الأوك���راين،
يفهني ميكيتنكو ،يف حديث خا�ص لـ”�سكاي نيوز
عربية” ،بالأمر “املده�ش وامل�ضحك».
�أو���ض��ح ميكيتنكو�“ :أن الآالف من املواطنني
الأوك������ران غ����ادروا ت��ل��ك امل��ن��اط��ق الأوك��ران��ي��ة؛
وبالت�أكيد ف�إن نتائج تلك اال�ستفتاءات املخطط لها
م�سبقا �ستكون مزيفة ،كما حدثت بنف�س ا�ستفتاءات
جزيرة القرم قبل � 8أعوام».
نوه �إىل �أن الإ�سراع يف �ضم تلك املناطق لرو�سيا،
ي��أت��ي كت�صعيد ورد فعل على التقدم الع�سكري
الأوك��راين �شرق البالد ،وال��ذي �أ�سفر عن حترير
�أك�ثر من  8000كيلومرت مربع منذ مطلع �سبتمرب
اجلاري من مناطق احتلتها رو�سيا.

الرئيس اإليراني يحذر من أعمال الفوضى مع اتساع االحتجاجات
*طهران

قال الرئي�س الإيراين �إبراهيم رئي�سي �إن
«�أفعال الفو�ضى» غري مقبولة يف حتذير وا�ضح
للمحتجني الذين خرجوا �إىل ال�شوارع تعبريا
ع��ن غ�ضبهم بعد وف���اة �شابة ك��ان��ت �شرطة
الأخالق حتتجزها.
و�أ�ضاف خالل م�ؤمتر �صحفي على هام�ش
اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف نيويورك �أنه
�أمر بالتحقيق يف ق�ضية مه�سا �أميني( 22عاما)
التي توفيت يف الأ�سبوع املا�ضي بعدما �ألقت
�شرطة الأخالق يف طهران القب�ض عليها ب�سبب
ارتدائها “مالب�س غري الئقة».
وقال رئي�سي ،الذي يواجه �أكرب احتجاجات
يف البالد منذ “ ،2019هناك حرية تعبري يف
�إيران ...لكن الفو�ضى غري مقبولة».
ولعبت الن�ساء دورا بارزا يف االحتجاجات،
�إذ يقمن بالتلويح ب�أغطية ر�ؤو�سهن وحرقها،
وق��ام��ت بع�ضهن بق�ص �شعرهن يف الأم��اك��ن
العامة.
ودع��ا احلر�س الثوري الإي���راين ال�سلطة
الق�ضائية يف ال��ب�لاد �إىل حماكمة “الذين
ين�شرون �أخبارا كاذبة و�شائعات” يف حماولة
على ما يبدو لل�سيطرة على االحتجاجات يف
�أنحاء البالد بعد مقتل �شابة يف احلجز لدى
ال�شرطة.
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وعرب احلر�س الثوري يف بيان عن تعاطفه
مع �أ�سرة �أميني وذويها.
وكان التحذير م�ؤ�شرا وا�ضحا على �أن قوات
النخبة م�ستعدة لت�صعيد حملة القمع على
املظاهرات.
ون�شرت منظمة هنجاو الكردية مقطعا
م�صورا ُي�سمع به دوي �إطالق نار كثيف خالل
اح��ت��ج��اج ،واتهمت ق��وات الأم���ن با�ستخدام
�أ�سلحة ثقيلة و�شبه ثقيلة �ضد املدنيني يف بلدة
�أ�شنوية يف �شمال غرب البالد.
و�أ���ض��رم حمتجون يف ط��ه��ران وع��دة مدن
�إيرانية النار يف مركزين ومركبات لل�شرطة يف
وقت �سابق اخلمي�س مع توا�صل اال�ضطرابات
لليوم ال�ساد�س ،ووردت �أنباء عن تعر�ض قوات
الأمن لهجمات.
وذكرت مواقع �إخبارية �إيرانية �أن وزارة
املخابرات الإي��ران��ي��ة حاولت تخفيف زخم
االحتجاجات ،وقالت �إن امل�شاركة بها غري
قانونية و�إن كل من ي�شارك �سيكون عر�ضة
للمحاكمة.
وق��ال رئي�سي �إن حجم التغطية لق�ضية
�أميني جاء نتيجة “ازدواج املعايري».
و�أفادت و�سائل �إعالم �إيرانية ب�أن من املقرر
�أن تخرج مظاهرات م�ؤيدة للحكومة اجلمعة،
وخرج البع�ض يف م�سريات بالفعل يف ال�شوارع.

وت��رك��زت معظم االحتجاجات يف �شمال
غرب �إيران الذي تقطنه �أغلبية كردية لكنها
امتدت �إىل ما ال يقل عن  50مدينة وبلدة.
وا�ستخدمت ال�شرطة القوة لتفريق املحتجني.
و�أمر رئي�س ال�سلطة الق�ضائية غالم ح�سني
حم�سني باتخاذ �إج���راءات عاجلة يف ق�ضية
مثريي ال�شغب “للحفاظ على �أم��ن املواطنني
و�سالمتهم”  ،وف��ق ما �أوردت���ه وكالة ت�سنيم
للأنباء.

مقتل من الباسيج

و�أف��ادت وكالتان �إيرانيتان �شبه ر�سميتان
للأنباء اخلمي�س ب ��أن �أح��د �أع�ضاء منظمة
البا�سيج �شبه الع�سكرية املوالية للحكومة ُقتل
طعنا يف مدينة م�شهد ب�شمال �شرق البالد �أم�س
الأربعاء.
وق��ال��ت ت�سنيم �أي�ضا �إن ع�ضوا �آخ��ر من
البا�سيج ُقتل الأربعاء يف مدينة قزوين نتيجة
�إ�صابته بعيار ناري على �أيدي “مثريي ال�شغب
والع�صابات».
ون�شرت ن��ور ن��ي��وز ،وه��ي و�سيلة �إعالمية
ت��اب��ع��ة جل��ه��از �أم��ن��ي رف��ي��ع امل�����س��ت��وى ،مقطع
فيديو ل�ضابط باجلي�ش ي�ؤكد مقتل جندي
يف اال�ضطرابات ،لريتفع بذلك �إجمايل عدد
�أفراد قوات الأمن الذين ُقتلوا يف اال�ضطرابات

رئيس التحرير  :خالد خازر الخريشا

�إىل خم�سة .وق��ال م�س�ؤول من م��ازن��دران �إن
 76من �أف��راد قوات الأمن �أ�صيبوا يف الإقليم
خالل اال�ضطرابات ،بينما �أعلن قائد �شرطة
كرد�ستان �إ�صابة �أكرث من مئة فرد من قوات
الأم���ن .و�أظ��ه��ر مقطع فيديو ن�شره ح�ساب
“ت�صوير  ،”1500الذي يركز على احتجاجات
�إيران وو�صل عدد متابعيه �إىل نحو مئة �ألف
على تويرت ،قيام حمتجني يف �شمال �شرق البالد
بالهتاف “منوت منوت وتعود �إيران” بالقرب
من مركز لل�شرطة ت�شتعل فيه النريان.
يوليو  - 1999ط�لاب غا�ضبون ب�سبب
�إجراءات �صارمة اتخذتها ال�شرطة يتظاهرون
يف عدة مدن �إيرانية مرددين �شعارات مناه�ضة
للحكومة .يونيو  - 2009ا�شتباك مئات الآالف
م��ن املحتجني على �إع����ادة ان��ت��خ��اب حممود
�أح��م��دي جن��اد رئي�سا للبالد م��ع ال�شرطة.
واملعار�ضة تعلن مقتل �أك�ثر من � 70شخ�صا.
امل�س�ؤولون يقولون �إن عدد القتلى ن�صف ذلك.
واعتقال الآالف ،مبن فيهم �إ�صالحيون كبار،
و�إعدام عدة �أ�شخا�ص.
دي�سمرب - 2009وفاة رجل الدين املعار�ض
البارز �آية اهلل العظمى ح�سني علي منتظري،
مم��ا �أدى �إىل جت��دد امل��ظ��اه��رات .مقتل عدة
�أ�شخا�ص يف طهران وم��دن �أخ��رى لدى خروج
الآالف �إىل ال�شوارع .وذكر التلفزيون احلكومي

�أن عدد القتلى ثمانية فقط.
يوليو � - 2010إ�ضراب التجار يف “بازار
طهران الكبري” يجرب احلكومة على تعليق
خطط لزيادة ال�ضرائب.
فرباير  - 2011مقتل �شخ�صني واعتقال
ال��ع�����ش��رات م��ع م�شاركة الآالف م��ن ن�شطاء
املعار�ضة يف جتمع حمظور لدعم االنتفا�ضات
ال�شعبية يف م�صر وتون�س.
مار�س  - 2011مواقع م�ؤيدة للإ�صالح تن�شر
تقارير ب�ش�أن �إطالق قوات الأمن للغاز امل�سيل
للدموع وا�شتباكها مع الآالف من املحتجني
املناه�ضني للحكومة الذين تظاهروا يف طهران
ومدن �أخرى احتجاجا على �أ�سلوب التعامل مع
زعماء املعار�ضة.
مايو  - 2011قناة بر�س تي.يف التلفزيونية
الإي��ران��ي��ة احل��ك��وم��ي��ة ت��ق��ول �إن ال�شرطة
الإيرانية ط��ردت جمموعة من م�شجعي كرة
القدم الذين رددوا �شعارات مناه�ضة لدولة
جم��اورة خ�لال مباراة يف �إط��ار بطولة دوري
�أبطال �آ�سيا.
ي��ون��ي��و  - 2011م��وق��ع (���س��ح��ام ن��ي��وز)
الإيراين املعار�ض يقول �إن قوات الأمن تهاجم
متظاهرين م��ؤي��دي��ن ل�ل�إ���ص�لاح متجمعني يف
طهران لإحياء الذكرى ال�سنوية النتخابات
 2009املتنازع عليها.

ن��وف��م�بر � - 2011إي��ران��ي��ون يقتحمون
ال�سفارة الربيطانية يف ط��ه��ران ،ويحطمون
النوافذ ويحرقون العلم الربيطاين احتجاجا
على عقوبات فر�ضتها بريطانيا على �إي��ران.
بريطانيا تغلق �سفارتها وجميع املوظفني
الدبلوما�سيني يغادرون البالد.
�أكتوبر  - 2012ال�شرطة تطلق الغاز امل�سيل
للدموع على حمتجني غا�ضبني من انخفا�ض
قيمة الريال الإيراين.
دي�سمرب  - 2017حم��ت��ج��ون �إي��ران��ي��ون
غا�ضبون م��ن ال�صعوبات االقت�صادية وما
ي�صفونه ب�أنه ف�ساد يهاجمون مراكز ال�شرطة
وقوات الأمن ت�سعى جاهدة الحتواء حتد قوي
للقيادة الدينية.
يناير � - 2018إيران حتذر من حملة قمع
�صارمة �ضد ع�شرات الآالف من املتظاهرين
ال��ذي��ن �أب����دوا �أح���د �أج����ر�أ م��وج��ات التحدي
لزعمائها الدينيني منذ ا���ض��ط��راب��ات على
م�ستوى البالد هزت النظام الديني الإ�سالمي
يف عام  .2009بد�أت املظاهرات يف م�شهد ،ثاين
�أك�بر مدينة يف �إي��ران ،يف �شمال �شرق البالد
وامتدت �إىل طهران ومراكز ح�ضرية �أخرى.
عرب الإيرانيون عن غ�ضبهم من الزيادة احلادة
يف �أ�سعار املواد الأ�سا�سية مثل البي�ض ،واقرتاح
حكومي لزيادة �أ�سعار الوقود
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