
رئي�س الديوان امللكي يلتقي
 وجهاء وممثلني عن لواء البرتا

من قبل الفيفا

ن�سار تعلن اإيقاف �سريوة 

تنفيًذا للتوجيهات امللكية..

مطالبة اأوكرانيا مبنحها دبابات ثقيلة 
ال تلقى اإجماعا يف رام�ستاين

*عمان
ا�ستكماال للقاء جاللة امللك عبداهلل الثاين مع وجهاء وممثلي لواء 
يو�سف  الها�سمي،  امللكي  الديوان  رئي�س  التقى  املا�سي،  االأحد  البرتا، 
امللك، يف  العي�سوي، رئي�س جلنة متابعة تنفيذ مبادرات جاللة  ح�سن 
وبنات  اأبناء  عن  وممثلني  وجهاء  من  عدًدا  الها�سمي،  امللكي  الديوان 

اللواء، للوقوف على مطالبهم ومقرتحاتهم واحتياجاتهم.
واأكد العي�سوي، يف بداية اللقاء الذي ح�سره م�ست�سار جاللة امللك 
باأبناء  ل�سوؤون الع�سائر الدكتور عاطف احلجايا، اعتزاز جاللة امللك 
وبنات لواء البرتا، ودورهم الكبري يف م�سرية بناء الوطن وحفظ اأمنه 

وا�ستقراره.
ولفت اإىل اأن جاللة امللك يوؤكد دوًما اأهمية التخفيف عن املواطن 
الفقر  من  للحد  املتاحة  الفر�س  وا�ستغالل  املعي�سية  ال�سغوط  من 
واملتو�سطة،  ال�سغرية  االإنتاجية  امل�ساريع  خالل  من  خا�سة  والبطالة، 

التي ت�ستهدف ال�سباب وال�سيدات واجلمعيات.
كما واأكد اأن تنفيذ املبادرات امللكية يف لواء البرتا م�ستمر، و�سيتم 
الرتكيز خالل املرحلة املقبلة على امل�ساريع االإنتاجية والتنموية التي 
توفر فر�س العمل لل�سباب، الفًتا اإىل تنفيذ عدد من امل�ساريع من خالل 
املبادرات امللكية يف اللواء، �سملت قطاعات التعليم وال�سحة وال�سياحة 
واجلمعيات  العفيفة  االأ�سر  وم�ساكن  ال�سبابية  واالأندية  والرتاثية 

التعاونية واخلريية وموؤ�س�سات املجتمع املدين.
الأربع  ودوارة  اإقرا�سية  حمافظ  تقدمي  مت  اإن��ه  العي�سوي  وق��ال 
لل�سباب  ال�سغرية  االإنتاجية  امل�ساريع  لتمويل  ال��ل��واء  يف  جمعيات 

واالأ�سر.
من جهتهم، اأكد احل�سور اأهمية زيارة جاللة امللك اإىل لواء البرتا، 
وبنات  اأبناء  على  اإيجابية  انعكا�سات  لها  �سيكون  التي  املا�سي،  االأحد 
اللواء. و�سددوا على اأن م�سوؤولية النهو�س بالوطن وجتاوز التحديات 
“كنز  البرتا  مدينة  اأن  معتربين  وتكاملية،  جماعية  م�سوؤولية  هي 
اأجل تطوير املنتج  ثمني للوطن”، والبد من ت�سافر جهود اجلميع من 
ال�سياحي. وطالبوا باأهمية االإ�سراع يف اإن�ساء جمل�س للرتويج ال�سياحي 
البرتاء ي�سم خرباء وخمت�سني من القطاعني العام واخلا�س.تابع �س2

*وكاالت
اأكدت �سمر ن�سار االأمني لالحتاد االردين لكرة القدم، اأن االحتاد 
الدويل »فيفا« قد اأ�سدر عقوبة االيقاف بحق العب الوحدات اأحمد 

�سويرة بعد ثبوت تناوله املن�سطات.
“فيفا عاقب  واأو�سحت ن�سار يف ت�سريح لقناة االردن الريا�سية: 

�سريوة بااليقاف عن اللعب ملدة زمنية«.
ومل حتدد ن�سار يف حديثها املدة الزمنية الإيقاف �سريوة عن اللعب.
ا�ستئناف  اأو  ا�سرتحام  بخطاب  �سيتقدم  �سريوة  اأن  اإىل  واأ�سارت 

تابع �س7 للقرار.      

*وكاالت
على  االتفاق  يف  اأوكرانيا  حلفاء  ف�سل 
يحبط  ما  اجلمعة،  ثقيلة  دبابات  ت�سليمها 
اآمال كييف وي�سطّرها النتظار اإجراء مزيد 
من النقا�سات للح�سول على �سوء اأخ�سر من 

اأملانيا.
لويد  االأم��ريك��ي  ال��دف��اع  وزي��ر  وك�سف   
يف  الغربية  ل��ل��دول  اج��ت��م��اع  بعد  اأو���س��ن 
باأملانيا،  رام�ستاين  يف  االأمريكية  القاعدة 
دبابات  ب�ساأن  قراًرا  يتخذوا  “مل  االأملان  اأن 

ليوبارد«.
هذا  قبل  عالية  كييف  توقعات  كانت   
خم�سني  نحو  فيه  �ساركت  ال��ذي  االجتماع 
الع�سكرية  امل�ساعدة  تن�سيق  بهدف  دول��ة 

ل�سّد الغزو الرو�سي.
الثقيلة  ال��دب��اب��ات  اأن  خ���رباء  وي���رى   
�ستعطي  الغربي  الت�سميم  ذات  احلديثة 
اأف�سلّية حا�سمة لكييف يف املعارك التي تلوح 
ع��اودت  حيث  اأوكرانيا،  �سرق  يف  االأف��ق  يف 
النتكا�سات  تعر�سها  بعد  الهجوم  رو�سيا 

�سديدة هذا ال�ستاء.
دبابات  ت�سليم  وفنلندا  بولندا  عر�ست   
ت�سدير  اإعادة  لكن  اأوكرانيا،  اإىل   2 ليوبارد 
ال�سنع  االأملانية  الع�سكرية  املعدات  من  اأي 

م�سروط باحل�سول على موافقة  برلني.
ال��دف��اع االأمل����اين اجلديد   وق���ال وزي���ر 
االجتماع  هام�س  على  بي�ستوريو�س  بوري�س 
“من الوا�سح جدا اأن االآراء لي�ست متطابقة” 

بخ�سو�س هذا املو�سوع. 
من�سبه  توىل  الذي  بي�ستوريو�س  واأك��د   
اأن  جلهة  ال�سائد  “االنطباع”  اأن  اخلمي�س 
اأملانيا ترف�س وحدها ت�سليم الدبابات لكييف 

هو انطباع “خاطئ«.
تخفيف  االأمريكي  الدفاع  وزير  وحاول   
باأنها  اإي��اه��ا  وا���س��ف��ا  ب��رل��ني،  على  ال�سغط 

به«. موثوق  “حليف 
 لكن اأو�سن �سرح يف االآن نف�سه “ن�ستطيع 

كييف. جميعا القيام باملزيد” مل�ساعدة 
الرئي�س  ح���ّث  االج��ت��م��اع،  اف��ت��ت��اح  يف   
االأوكراين فولودميري زيلين�سكي احللفاء على 

ت�سريع ت�سليم بلده االأ�سلحة الثقيلة.
“يف  ال��ف��ي��دي��و  ع��رب  زيلين�سكي  وق���ال   

مقدوركم اإطالق عملية اإمداد وا�سعة توقف 
ال�سر«.

ت�سليم  ب��اأن  ال��ف��ور  على  الكرملني  ورد   
اأوكرانيا دبابات ثقيلة لن يغري اأي �سيء على 

االأر�س. 
الرو�سية  الرئا�سة  با�سم  الناطق  واتهم   
كذلك  الغربية  ال���دول  بي�سكوف  دم��ي��رتي 
“بالت�سبث بوهم ماأ�سوي بقدرة اأوكرانيا على 

حتقيق الن�سر على اأر�س املعركة«.
 وم�ساء اجلمعة، اعترب زيلين�سكي اأن “ال 
الغربية  الدول  تر�سل  ان  �سوى  اآخر”  خيار 

دبابات ثقيلة اىل بالده.
الفيديو  عرب  امل�سائي  خطابه  يف  وق��ال   
علينا اأن نوا�سل القتال للح�سول على  “نعم، 
دبابات حديثة، وكل يوم نوؤكد بو�سوح اأكرب 
�ساأن  يف  ق��رار  ات��خ��اذ  �سوى  اآخ��ر  ح��ل  ال  اأن 

الدبابات«.
مبدئي،  موقف  �سركائنا  “لدى  واأ�ساف   
من  دام ذلك �سروريا  ما  اأوكرانيا  �سيدعمون 

اأجل )حتقيق( انت�سارنا«.
اإاّل اأن االأمور ميكن اأن تتغري يف االأ�سابيع 

املقبلة.
البولندي  ال��دف��اع  وزي���ر  اأع����رب  ف��ق��د   

احل��ل��ف��اء  ب����اأن  “اقتناعه”  ع��ن  اجل��م��ع��ة 
املجتمعني يف رام�ستاين باأملانيا �سينجحون يف 
ت�سكيل حتالف ملنح اأوكرانيا دبابات ليوبارد.
“لدينا  اأن  اإىل  االأمريكي  نظريه  واأ�سار   
ف��ر���س��ة ���س��ان��ح��ة ب���ني ال��ل��ح��ظ��ة ال��راه��ن��ة 
عملياتهم،  ي��ب��داأون  عندما  اأي  والربيع... 

هجومهم امل�ساد«.
اأن��ه حتى ذل��ك احلني،  اأو���س��ن   واأ���س��اف 
االإ�سافية  الع�سكرية  امل�ساعدات  حزم  فاإن 
موؤخًرا  عدة  دول  بها  وعدت  التي  املتنوعة 
التي  “القدرة  االأوك��ران��ي��ة  للقوات  ت��وف��ر 

حتتاج اليها لتحقيق النجاح” على امليدان. 
تعهدت  االجتماع،  هذا  من  �ساعات  قبل   
وال�سويد  وب��ري��ط��ان��ي��ا  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات 
والدمنارك اإر�سال �سحنات جديدة كبرية من 

االأ�سلحة اإىل اأوكرانيا.
 و�ستفرج وا�سنطن عن م�ساعدة ع�سكرية 
 59 ت�سمل  دوالر  مليار   2،5 بقيمة  جديدة 
عربة م�سفحة من طراز براديل، ت�ساف اإىل 
الطراز  هذا  من  خفيفة  مدرعة  مركبة   50
مت التعهد بها يف ال�ساد�س من كانون الثاين/
طراز  من  م�سفحة  جند  ناقلة  و90  يناير، 
�سرتايكر، وفق البنتاغون.                 تابع �س8

*الشونة اجلنوبية 
الرومية  االأرث��وذك�����س��ي��ة  الكني�سة  احتفلت 

اجلمعة، بعيد الظهوِر االإلهي »الغطا�س«.
احلِج  مرا�سم  املنا�سبة  بهذه  الكني�سة  واأقامت 
احتفااًل  ت�سمنت  اململكة  رع��اي��ا  لكافة  ال�سنوي 
بالقدا�س االإلهي وتقدي�س مياه االأردن على ال�سفة 
املغط�س،   - امل�سيح  ال�سيد  معمودية  ملوقِع  ال�سرقية 
املطران  ال�سيادة  �ساحب  اخل��دم��ة  ت��راأ���س  حيث 
االأرثوذك�س  للروم  االأردن  مطران  خري�ستوفورو�س 
وال�سمام�سة،  الكهنة  االآب���اء  م��ن  جمع  مب�ساركة 
ر�سمية  و�سخ�سيات  ودبلوما�سيني  وزراء  بح�سور 
الك�سفية  للمجموعات  فعالة  م�ساركة  و�سط  وعامة 
االأرثوذك�سية واأفراد ال�سبيبة واملوؤمنني من خمتلف 

رعايا اململكة.
فيها  قال  كلمة  خري�ستوفورو�س  املطران  واألقى 
هذا املكاِن املقد�س تلقى  يف  اليوم  باحتفالنا  “ اإننا 
وتاريخية،  وطنية  روحية  م�سوؤولية  عاتقنا  على 
يجعلنا  االأردن،  نهر  يف  امل�سيح  ال�سيد  فبمعمودية 
تتمثل  كبرية  م�سوؤولية  اأم��ام  اأردنيني  كم�سيحيني 
بتثبيت وجودنا واملحافظة عليه يف بالدنا املقد�سة 
وندعو اجلميع اليوم للزيارة والترّبك من هذا املوقع 
منه  وانطلقت  امل�سيح،  ال�سيد  اأق��دام  وطاأته  ال��ذي 

للعامل ب�سارة اخلري وال�سالم.
مينح  اأن  وج��ل  ع��ز  اهلل  اإىل  �سيادته  وت�سّرع 
من  ونعمة  بركة  كل  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة 
على  الو�ساية  يف  الها�سمي  ال��دور  اأن  موؤكًدا  لدنه، 
دعم  يف  ي�ساهم  وامل�سيحية  االإ�سالمية  املقد�سات 
الوجود امل�سيحي وتثبيته وي�ساعد �ساحب الغبطة 

بطريرك  الثالث  ثيوفيلو�س  كرييو�س  كرييو�س 
املدينة املقد�سة يف الوقوف اأمام التحديات ال�سعبة 

التي تواجهها الكني�سة يف القد�س.

بن  غ��ازي  االأم��ري  ل�سمو  بال�سكر  املطران  وتقدم 
حممد كبري م�ست�ساري جاللة امللك لل�سوؤوِن الدينية 
هيئة  مع  املبذولة  الكبرية  جهوده  على  والثقافية 
موقع املغط�س التي يراأ�سها، ووزارة ال�سياحة واالآثار 

وهيئة تن�سيط ال�سياحة واجلي�س العربي واالأجهزة 
املحلية  االإخبارية  واملواقع  املحطات  ولكل  االأمنية 

والعاملية ولكل من �ساهم يف اإجناح هذا االحتفال.
املاء  تقدي�س  خدمة  �سيادته  اأق��ام  اخلتام،  ويف 

مباركا احلا�سرين، ثم مت تغطي�س ال�سليب يف النهر 
كالعادة لتقدي�سه مطلقا احلمام االأبي�س رمزا للروِح 
نهر االأردن عند اعتماد  الذي رف فوق مياه  القد�س 

ال�سيد امل�سيح.

خري�ستوفورو�س: الدور الها�سمي يف الو�ساية 
على املقد�سات يدعم الوجود امل�سيحي وتثبيته

*وكاالت
ُقتل حواىل ثالثني مدنيًا، بينهم نحو 15 من م�ساعدي اجلي�س، يف 
ت�سهد عنف اجلماعات  التي  فا�سو،  بوركينا  اأربع هجمات منف�سلة يف 

اجلهادية امل�سّلحة بانتظام. 
ا�ستهدف  االأول  الهجوم  ب��اأّن  اجلمعة،  اأمنية  م�سادر  واأف���ادت   
اخلمي�س موقعًا ل�”املتطّوعني للدفاع عن الوطن” وهم معاونون مدنيون 

للجي�س، يف بلدة راكويتنغا الواقعة يف حمافظة بام )�سمال(. 
هذه  يف  حمّلي  م�سوؤول  اأف��اد  ح�سبما  وام���راأة،  منهم  �ستة  وُقتل   

الوحدات وكالة فران�س بر�س. 
قافلة  “�سد  “كمني”  ُن�سب  الغرب،  باجتاه  ناياال  حمافظة  يف   
�سيينا- حم��ور  على  الوطن،  عن  للدفاع  ومتطّوعون  جنود  يرافقها 

�ساران”، وفقًا للم�سدر ذاته. 
 وقال امل�سوؤول اإّن “حواىل ع�سرة متطوعني اآخرين ومدنيا ُقتلوا 

يف هذا الهجوم الثاين«. 
اإ�سابات  كانت  جرحى،  ع�سرة  حواىل  اح�سينا  “كذلك،  واأ�ساف   

بع�سهم خطرية، ومّت نقلهم اإىل واغادوغو لتلّقي العالج املنا�سب«. 
وقوع  بر�س  فران�س  وكالة  بها  ات�سلت  اأمنية  م�سادر  واأّك���دت   
واكتفت  حم��ّددة،  ح�سيلة  اإعطاء  دون  من  اجلهاديني”  “الهجومني 

باالإ�سارة اإىل “خ�سائر كثرية يف �سفوف العنا�سر االأمنية«.
م�سّلحة  جهادية  بجماعات  مرتبطان  اآخ��ران  حادثان  و�ُسّجل   

اخلمي�س، وفقًا مل�سادر اأمنية اأخرى.
 يف حمافظة �سامناتنغا )و�سط �سمال(، ُنقل فريق مكّون من جنود 
و”متطّوعني من اأجل الدفاع عن الوطن” للقيام مبهّمة يف زينكو، وفقًا 

الأحد امل�سادر. 
 واأ�سار امل�سدر اإىل اأّنه “مّت حتييد )قتل( حواىل ع�سرة اإرهابيني. 

لالأ�سف، ُقتل اأربعة مدنيني اأي�سًا«. 
حمافظة  يف  الواقعة  �سانابا  مدينة  امل�ساء  يف  م�سّلحون  واقتحم   

بانوا باجتاه اجلنوب، ما اأ�سفر عن مقتل ثمانية مدنيني. 
التي  �سولنزو،  من  كيلومرتات  ب�سعة  بعد  على  �سانابا  بلدة  تقع 
اأعلن اجلي�س ا�ستعادتها يف نهاية كانون االأول/دي�سمرب من اجلماعات 

اجلهادية. 
 ويف هذه البلدة، كان الرئي�س االنتقايل الكابن اإبراهيم تراوري، 

قد األقى كلمته ملنا�سبة نهاية العام.
�سل�سلة  على  واغ��ادوغ��و  �سلطات  تعّلق  مل  اجلمعة،  ظهر  بعد   

الهجمات هذه التي طالت البالد يف اليوم ال�سابق.
ب�سكل  منها،  ال�سمايل  الن�سف  خ�سو�سًا  فا�سو،  بوركينا  وتعاين   
بتنظيمي  مرتبطة  جهادية  جمموعات  هجمات  من  ومتزايد  متكّرر 
“القاعدة” و”الدولة االإ�سالمية”، ا�سفرت عن مقتل االآالف واأجربت 

حواىل مليوين �سخ�س على الفرار من منازلهم.
 االأ�سبوع املا�سي، مّت اختطاف حواىل 60 امراأة ور�سيع بالقرب من 

اأربيندا يف �سمال البالد، من قبل جهاديني م�ستبه بهم.
 وبداأت عمليات بحث، برية وجوية، بهدف العثور عليهم. 

تقع  حيث  ال�ساحل  منطقة  خ�سو�سًا  البالد،  من  جزء  ويخ�سع   
اأربيندا، حل�سار املجموعات اجلهادية منذ عّدة اأ�سهر، وبالكاد تتمّكن 

البلدات من التزّود بالطعام.
اإثر  ب  املن�سّ االنتقايل  الرئي�س  ت��راوري،  اإبراهيم  الكابن  واأكد   
انقالب ع�سكري يف 30 اأيلول/�سبتمرب هو الثاين يف ثمانية اأ�سهر، اأّن 
هدفه االأ�سا�سي “ا�ستعادة االأرا�سي التي احتّلتها جحافل االإرهابيني«.  
 تابع �س8

*عمان 
النوعية  عملياتهم  املخدرات،  مكافحة  اإدارة  يف  العاملون  وا�سل 
ملالحقة كافة اأ�سكال التعامل باملواد املخدرة، وبتوجيهات م�سددة من 

القيادات االأمنية.
خالل  اأّنه  اأن  العام،  االأمن  مديرية  با�سم  االإعالمي  الناطق  واأّكد 
مت  احل��ايل،  الثاين  كانون   18 ولغاية   12 تاريخ  ومن  االأ�سبوع  هذا 
اأُلقي القب�س  التعامل مع 126 ق�سية لالجتار وترويج املواد املخدرة، 
خاللها على 218 �سخ�سًا من جتار ومروجي تلك املواد، ومنهم اأ�سخا�س 
م�سنفون باخلطرين ، وجرت اإحالتهم جميعًا ملدعي عام حمكمة اأمن 

الدولة .

*عمان 
االإعالمية  حملتها  االأورومتو�سطية،  الن�سوية  املبادرة  اأطلقت 
م�ساركة  تعزيز  “نحو  م�سروعها  �سمن  مكان”،  بكل  “�ُسغِلك/�ُسغَلك 
الن�ساء االقت�سادية يف االأردن”، املمّول من االحتاد االأوروبي، والذي 
متكني  وجمعية  االأعمال  تطوير  مركز  حتالف  مع  بال�سراكة  تنفذه 

للم�ساعدة القانونية وحقوق االإن�سان.
ب�سرورة  الوعي  زي��ادة  اإىل  ل�سهر،  ت�ستمر  التي  احلملة،  وتهدف 
والن�ساء،  الرجال  بني  والرعائية  املنزلية  لالأعباء  املت�ساوي  التوزيع 
دائ��رة  اأطلقتها  حديثة  لدرا�سة  كا�ستجابة  احلملة  ت��اأت��ي  حيث 
تابع �س2 االإح�ساءات العامة االأردنية .    

مقتل حواىل 30 �سخ�سًا يف �سل�سلة 
هجمات جهادية يف بوركينا فا�سو

�سبط 218 �سخ�سًا 
يف 126 ق�سية اإجتار وترويج املخدرات 

املبادرة الن�سوية االأورومتو�سطية 
تطلق حملة �ُسغِلك

*عمان 
االأق�سى  امل�سجد  يف  اجلمعة  ���س��الة  االآالف  ع�����س��رات  اأدى 
املبارك، رغم االإجراءات الع�سكرية امل�سددة التي فر�ستها �سلطات 
االحتالل االإ�سرائيلي على اأبواب امل�سجد، ومداخل البلدة القدمية 

من القد�س املحتلة.
وقدرت دائرة االأوقاف االإ�سالمية يف القد�س، اأن نحو 75 األف 
خمتلف  من  االأق�سى،  امل�سجد  رحاب  يف  اجلمعة  �سالة  اأدوا  م�سٍل، 

حمافظات ال�سفة مبا فيها القد�س، وداخل اأرا�سي عام 48.
واأفادت وكالة االأنباء الفل�سطينية)وفا(، باأن قوات االحتالل 
عند  ومت��رك��زت  االأق�����س��ى،  وحميط  املدينة  ���س��وارع  يف  انت�سرت 
بواباته، واأوقفت امل�سلني ودققت يف بطاقاتهم ال�سخ�سية، ومنعت 

العديد منهم من الو�سول اإىل امل�سجد.

الكنيسة األرثوذكسية حتتفل بعيد الغطاس 75 األفا يوؤدون �سالة اجلمعة
 يف رحاب االأق�سى
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*عمان
الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  للقاء  ا�ستكماال 
املا�سي،  االأح���د  ال��ب��رتا،  ل���واء  وممثلي  وج��ه��اء  م��ع 
ح�سن  يو�سف  الها�سمي،  امللكي  الديوان  رئي�س  التقى 
م��ب��ادرات  تنفيذ  متابعة  جلنة  رئي�س  العي�سوي، 
من  عدًدا  الها�سمي،  امللكي  الديوان  يف  امللك،  جاللة 
وجهاء وممثلني عن اأبناء وبنات اللواء، للوقوف على 

مطالبهم ومقرتحاتهم واحتياجاتهم.
ح�سره  ال��ذي  اللقاء  بداية  يف  العي�سوي،  واأك��د 
م�ست�سار جاللة امللك ل�سوؤون الع�سائر الدكتور عاطف 
لواء  وبنات  باأبناء  امللك  جاللة  اعتزاز  احلجايا، 
البرتا، ودورهم الكبري يف م�سرية بناء الوطن وحفظ 

اأمنه وا�ستقراره.
اأهمية  دوًم��ا  يوؤكد  امللك  جاللة  اأن  اإىل  ولفت 
املعي�سية  ال�����س��غ��وط  م��ن  امل��واط��ن  ع��ن  التخفيف 
وا�ستغالل الفر�س املتاحة للحد من الفقر والبطالة، 
ال�سغرية  االإن��ت��اج��ي��ة  امل�ساريع  خ��الل  م��ن  خا�سة 
وال�سيدات  ال�سباب  ت�ستهدف  ال��ت��ي  واملتو�سطة، 

واجلمعيات.
لواء  يف  امللكية  امل��ب��ادرات  تنفيذ  اأن  واأك��د  كما 

البرتا م�ستمر، و�سيتم الرتكيز خالل املرحلة املقبلة 
على امل�ساريع االإنتاجية والتنموية التي توفر فر�س 
العمل لل�سباب، الفًتا اإىل تنفيذ عدد من امل�ساريع من 
قطاعات  �سملت  ال��ل��واء،  يف  امللكية  امل��ب��ادرات  خ��الل 
واالأندية  والرتاثية  وال�سياحة  وال�سحة  التعليم 
واجلمعيات  العفيفة  االأ���س��ر  وم�ساكن  ال�سبابية 

التعاونية واخلريية وموؤ�س�سات املجتمع املدين.
اإقرا�سية  اإنه مت تقدمي حمافظ  العي�سوي  وقال 
امل�ساريع  لتمويل  اللواء  يف  جمعيات  الأرب��ع  ودوارة 

االإنتاجية ال�سغرية لل�سباب واالأ�سر.
جاللة  زي��ارة  اأهمية  احل�سور  اأك��د  جهتهم،  من 
امللك اإىل لواء البرتا، االأحد املا�سي، التي �سيكون لها 

انعكا�سات اإيجابية على اأبناء وبنات اللواء.
بالوطن  النهو�س  م�سوؤولية  اأن  على  و���س��ددوا 
التحديات هي م�سوؤولية جماعية وتكاملية،  وجتاوز 

معتربين اأن مدينة البرتا “كنز ثمني للوطن”، والبد 
املنتج  تطوير  اأج��ل  م��ن  اجلميع  جهود  ت�سافر  م��ن 

ال�سياحي.
جمل�س  اإن�����س��اء  يف  االإ����س���راع  باأهمية  وط��ال��ب��وا 
للرتويج ال�سياحي البرتاء ي�سم خرباء وخمت�سني من 

القطاعني العام واخلا�س.
وطرح احل�سور عدًدا من املطالب التي تركزت حول 
وال�سياحية  اال�ستثمارية  البيئة  وحت�سني  تطوير 
اأمام  يف اللواء وجعلها مق�سًدا �سياحًيا جاذًبا خا�سة 
ال�سياحة العاملية والعربية واملحلية وحت�سني البنية 

التحتية وتوفري فر�س العمل لل�سباب.
واأكدوا �سرورة التنوع يف اإن�ساء م�ساريع اإنتاجية 
عمل،  ف��ر���س  ت��وف��ري  يف  ت�سهم  اأخ����رى،  جم���االت  يف 
لتجاوز التحديات التي تواجه ال�سباب وال�سابات من 
الريادية  امل�ساريع  خالل منح وقرو�س مي�سرة لدعم 

واالبتكارية.

البنية  تخ�س  التي  املطالب  بع�س  اإىل  واأ���س��اروا 
التحتية، من بينها فتح طرق رئي�سية، مثل “الطريق 
لت�سجيع  مقرتحات  تقدمي  اإىل  اإ�سافة  امللوكي”، 
لفرتات  والبقاء  للمكوث  ال�سياح  وحتفيز  ال�سياحة 
اأطول وترخي�س �سياحة الدراجات التي تلقى اإقبااًل 

عاملًيا وعربًيا يف املناطق ال�سحراوية.
لفرتة  وانقطاعها  املياه  م�سكالت  عن  وحتدثوا 
�سياحية،  املنطقة  اأن  بحكم  حلها،  و�سرورة  طويلة، 

وحتتاج اإىل توفر مثل هذه اخلدمة.
العبداهلل  رانيا  امللكة  م�ست�سفى  اأن  اإىل  واأ�ساروا 
بحاجة اإىل اإعادة تاأهيل لتح�سني اخلدمات املقدمة 
للمواطنني، حيث يعاين من تراجع اخلدمات وغياب 
جهاز  �سيما  الطبية،  واالأج��ه��زة  التخ�س�سات  بع�س 

الرنني املغناطي�سي.
باب  هيئة  وتفعيل  تاأهيل  ب��اإع��ادة  طالبوا  كما 
االأنباط، التي تعد موؤ�س�سة تطوعية غري ربحية، من 

م�سرح  اإن�ساء  اإىل  اإ�سافة  الثقايف،  البعد  تعزيز  اأجل 
مبوا�سفات  الريا�سية  االأندية  من  عدد  ودعم  ثقايف 
لالأهايل  منا�سبة  ومتنزهات  مالعب  وتوفري  اأوملبية 

ولرواد املنطقة من ال�سياح.
امل��دين  امل��ج��ت��م��ع  ودع����وا اإىل دع���م م��وؤ���س�����س��ات 
خالل  من  والتعاونية،  اخلريية  ب�سقيها  واجلمعيات 
م�ساعدتها يف اإن�ساء م�ساريع اإنتاجية م�ستدامة، علًما 

باأن القائمني عليها متطوعون.
الطاقة  م�ساريع  ت��وف��ري  اأه��م��ي��ة  على  ورك����زوا 
امل�ستاأجرة  امل��دار���س  ظ��اه��رة  ومعاجلة  ال�سم�سية، 
بيئة  توفري  تراعي  مدر�سية  مباين  اإىل  والتحول 
مدر�سية اآمنة و�سليمة للطلبة كون املباين امل�ستاأجرة 

غري مهياأة للتعليم والتدري�س.
ويف نهاية اللقاء، اأكد العي�سوي اأن جميع املطالب 
واملقرتحات، التي مت طرحها، �ستتم متابعتها ودرا�ستها 

من قبل اجلهات املعنية كل ح�سب اخت�سا�سه.

*عمان 
ال��ق��ي��ادات احل��ك��وم��ي��ة يف معهد  م��رك��ز  خ���ّرج 
تعزيز  ب��رن��ام��ج  م��ع  بال�سراكة  ال��ع��ام��ة،  االإدارة 
احلوكمة )USAID(، امل�ساركات باملرحلة الثالثة 
يف  للمراأة  القيادية  املهارات  برنامج  من  واالأخ��رية 

القطاع العام.
لل�سوؤون االقت�سادية  الوزراء  وقال نائب رئي�س 
العام،  القطاع  لتحديث  امللكية  اللجنة  ورئي�س 
نا�سر ال�سريدة، خالل رعايته للحفل، اإن من املوارد 
التي  االإداري  التحديث  مكونات  اأهم  من  الب�سرية 
دعا اإليها جاللة امللك عبداهلل الثاين، وهو العن�سر 
معهد  دور  مثمنا  التطوير،  عملية  اأ�سا�س  يعد  الذي 
وال��ك��ف��اءات  امل��ه��ارات  تعزيز  يف  ال��ع��ام��ة  االإدارة 
املطلوبة ملوظفي القطاع العام، مبا يتما�سى مع روؤية 

التحديث ال�سيا�سية واالقت�سادية واالإدارية.
املرحلة  يف  �ست�سهد  الب�سرية  امل��وارد  اأن  وب��ني 
واأ�س�س  معايري  حيث  م��ن  ج��دي��دة  ق��واع��د  املقبلة 
ومن  العاملة،  للكوادر  والعقاب  والثواب  التعيني، 
ليتمكن  املطلوبة،  املهارات  وتطوير  التاأهيل  حيث 
القطاع العام من تاأدية مهامه بكل مهنية، وتقدمي 

خدماته للمواطنني.
�سي�سهد  ال��ع��ام  القطاع  اأن  ال�سريدة  ب��ني  كما 

باملوارد  ترتبط  التي  واالأنظمة  الهيكلة  يف  تعديال 
ب�سدد  اأنهم  اإىل  م�سريا  حماورها،  كل  يف  الب�سرية 
لتحدد  الب�سرية  للموارد  ا�سرتاتيجية  تطوير 
�سري  لتطوير  اإليه  املحتاج  العام  املوظف  نوعية 

العمل.
هذه  على  العمل  من  االنتهاء  �سيتم  اأنه  واأو�سح 
و�ستت�سمن  املقبل،  ني�سان  �سهر  يف  اال�سرتاتيجية 
للموارد  امل��ط��ورة  وامل�ساريع  ال��ربام��ج  م��ن  العديد 
ماهية  يف  م�ستقبلية  ملرحلة  وتوؤ�س�س  الب�سرية، 

املوظف العام.
واأكد ال�سريدة وجود عدد من الن�ساء القياديات 
جاللة  لتوجيهات  ا�ستجابة  االأردنية،  احلكومة  يف 
احلياة  يف  م�ساركتها  وزي��ادة  امل��راأة  بتمكني  امللك، 
وامل�ساركة،  التقدم  من  مزيد  اإىل  داعيا  العامة، 
لتاأ�سي�س مرحلة مقبلة تكون فيها املراأة متمكنة يف 

جميع املجاالت.
املدنية  اخل��دم��ة  دي���وان  رئي�س  ق��ال  ب����دوره، 
النا�سر،  �سامح  للمعهد،  التوجيهية  اللجنة  ورئي�س 
يف  الن�سائية  القيادات  من  النخبة  هذه  تخريج  اإن 
خطت  االأردنية  امل��راأة  اأن  على  يدل  العام  القطاع 
احلياة  يف  مهمة  خ��ط��وات  ال��دول��ة  تاأ�سي�س  منذ 
خمتلف  يف  قيادية  واأدوار  منا�سب  و�سغلت  العامة، 

جتاوز  على  وقدرتها  كفاءتها  واأثبتت  القطاعات، 
التحديات و�سناعة التغيري.

املتعاقبة  االأردن��ي��ة  احل��ك��وم��ات  اإمي���ان  واأك���د 
املوؤ�س�سية  احلاكمية  اأهداف  على  الرتكيز  باأهمية 
التي تراعي مبادئ متكني املراأة، وبالتايل رفع ن�سبة 
لتتبواأ  ال�سيا�سات،  ور�سم  القرار  �سنع  يف  م�ساركتها 
به  ت�سطلع  الذي  ال��دور  حجم  تعك�س  التي  املكانة 
امللكية  الرعاية  ظل  يف  الدولة  مفا�سل  خمتلف  يف 
واالإ�سالح  والتطوير  التحديث  جلوانب  ال�سامية 

مبختلف اأ�سكاله.
الدولة  اهتمام  من  انطالقًا  اأن��ه  النا�سر  وبني 
االجتماعي  وال��ن��وع  امل����راأة  ق�سايا  يف  االأردن��ي��ة 
دي��وان  حر�س  النهج  ه��ذا  تعزيز  يف  وا���س��ت��م��رارًا 
التعديالت  من  عدد  اإج��راء  على  املدنية  اخلدمة 
للت�سريعات الناظمة للعمل يف اخلدمة املدنية التي 
املراأة  املراأة، وخ�سو�سا حقوق  تدعم عملية متكني 

وتوفري البيئة االآمنة وتكافوؤ الفر�س.
كما بذلت احلكومة موؤخرا جهودا مكثفة متثلت 
اإزالة العقبات  يف تقدمي حلول متكاملة تهدف اإىل 
وتقدمي خيارات مرنة وبيئة عمل منا�سبة للعامالت 
يف القطاع العام، باالإ�سافة اإىل قيام ديوان اخلدمة 
املدنية باإدخال تعديالت على تعليمات اال�ستقطاب 

الوظائف احلكومية متا�سيًا  والتعيني يف  واالختيار 
ال�سادرة  والتعاميم  ال���وزراء  جمل�س  ق���رارات  مع 
عند  اجلن�س  حت��دي��د  ا���س��رتاط  ع��دم  بخ�سو�س 
اخلدمة  دوائر  يف  ال�ساغرة  الوظائف  عن  االإعالن 

املدنية.
ال��وك��ال��ة  بعثة  م��دي��رة  اأك����دت  ناحيتها،  م��ن 
التزام  كارلني،  �سريي  الدولية،  للتنمية  االأمريكية 
للو�سول  الن�ساء  بدعم  املتحدة  الواليات  حكومة 
اإىل اإمكاناتهن الكاملة، ال �سيما الن�ساء العامالت يف 

القطاع العام.
االأردنية  احلكومة  مع  بال�سراكة  اأنه  واأو�سحت 
ثقافة  وج��ود  و�سمان  ت�سجيع  اإىل  يهدفون  فاإنهم 
احلياة  جم���االت  يف  تتقدم  اأن  ام����راأة  الأي  تتيح 
ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�سادية مبا يف ذلك 

االأدوار القيادية، على وجه اخل�سو�س.
اإط����الق ب��رن��ام��ج امل��ه��ارات  اإن  وق��ال��ت ك��ارل��ني 
الن�ساء  دعم  ومايزال  هدفه  كان  للمراأة،  القيادية 
اململكة  اأنحاء  جميع  يف  العام  القطاع  يف  العامالت 
ق��ائ��دات  لي�سبحن  ال��الزم��ة،  امل��ه��ارات  الكت�ساب 
عنا�سر  جميعها  تعد  والتي  خربة،  وذوات  واثقات 
اأ�سا�سية من اأجل حتويل اخلدمة املدنية اإىل مهنة 

اأكرث فاعلية وخ�سوعا للم�ساءلة.

*عمان 
جلنة  مع  االإن�سان،  حلقوق  الوطني  املركز  بحث 
الدول  جامعة  يف  االإن�سان  حلقوق  العربي  امليثاق 
دفعها  بهدف  االإن�سان،  حقوق  حالة  واقع  العربية، 

نحو امل�ستويات الف�سلى.
�سمر  امل��رك��ز  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  واأ����س���ادت 
امل�ست�سار  امليثاق  جلنة  رئي�س  بح�سور  ح�سن،  احلاج 
اللجنة  ب��دور  جفون،  نادية  ونائبته  امل��ري،  جابر 
ب�ساأن  املهمة  وتو�سياتها  وال�سفاف،  املو�سوعي 
خمتلف  يف  املركز  بها  ياأخذ  والتي  الظل،  تقارير 

مطالعاته وتقاريره احلقوقية الدورية.
على  �سارف  املركز  اإن  ح�سن،  احل��اج  واأ�سافت 
نقا�سه  اإىل  �سيعمد  الذي  الظل  تقرير  من  االنتهاء 
نهاية ال�سهر احلايل يف مقر اجلامعة العربية، واأن 
والنقا�س  للتباحث  مواتية  فر�سة  يعد  اليوم  لقاء 
بتقرير  تتعلق  ا�ستف�سارات  اأو  مالحظات  اأي  حول 
جناحات  لوال  اإنه  املري،  قال  ناحيته،  من  االأردن. 
املوكلة  املهام  يف  االإن�سان  حلقوق  الوطني  املركز 
من  قليال  واأن   ،)A( الت�سنيف  على  ح�سل  ملا  اإليه 
هذا  على  ح�سلت  العربية  احلقوقية  املوؤ�س�سات 
تقارير  �سفافية  على  دليل  اأن��ه  موؤكًدا  الت�سنيف، 
وم�سداقيتها  االإن�����س��ان  حل��ق��وق  ال��وط��ن��ي  امل��رك��ز 

وتوازنها.
وبني املري اأنهم على ثقة باأن االإدارة العليا ممثلة 
يتعلق  ما  بكل  مهتمة  الثاين  عبداهلل  امللك  بجاللة 
بهذه  املركز  حظي  ملا  دعمه  ولوال  االإن�سان،  بحقوق 
الت�سريعية  البيئة  عن  ف�سال  احلرية،  من  امل�ساحة 

احلا�سنة والداعمة لر�سالة املركز واأهدافه.
حلقوق  الوطنية  املوؤ�س�سات  اأن  امل���ري،  واأك���د 
ما  بقدر  دولها  مع  اخل�سام  موقع  يف  لي�ست  االإن�سان 

هي موؤ�س�سات للتقييم املو�سوعي والذاتي على النحو 
الكفيل بتجنب االنتقادات اخلارجية.

بدورها، قالت مي�سرة اأعمال املركز الدكتورة رمي 
و�سفافية  مبو�سوعية  ير�سد  املركز  اإن  دلبوح،  اأبو 
يتابع  حيث  لقانونه،  وفًقا  االإن�سان  حقوق  واق��ع 
والثقافية،  واالجتماعية  ال�سيا�سية  احلقوق  كافة 
وما  للحماية،  حاجة  االأكرث  الفئات  اإىل  باالإ�سافة 

يرد اإلينا من �سكاوى.

واأك������دت اأب����و دل���ب���وح اأه��م��ي��ة ال��رتك��ي��ز على 
االإي��ج��اب��ي��ات وال��ت��ق��دم احل��ا���س��ل يف جم��ال حقوق 
االإن�سان، حيث خطى االأردن بتوجيهات جاللة امللك 
والتعديالت  ال�سيا�سية  االإ�سالحات  من  املزيد  نحو 
امل�ساركة يف  التي كلفت حق  الد�ستورية والقانونية، 

العمل العام لكافة فئات املجتمع.
وخالل اللقاء، اأجابت مفو�سة احلماية بالوكالة 
بالوكالة  التعزيز  ومفو�س  املومني،  نهال  الدكتورة 

اال�ستف�سارات  من  عدد  على  مقابلة  ن�سال  الدكتور 
االإن�سان  حقوق  حالة  حول  اللجنة  بها  تقدمت  التي 
بتقريره  �سيتقدم  االأردن  اأن  اإىل  ي�سار  ال��ب��الد.  يف 
الدوري اجلامع الثاين والثالث حول التدابري املتخذة 
حلقوق االإن�سان تنفيًذا واإعم�ااًل الأحكام وبنود امليثاق 
العربي حلقوق االإن�سان، خالل ي�ومي 30 و31 كانون 
الثاين احلايل، للجنة امليثاق العربي حلقوق االإن�سان 

يف جامعة الدول العربية.

تنفيًذا للتوجيهات امللكية

رئي�س الديوان امللكي يلتقي وجهاء وممثلني عن لواء البرتا

تخريج امل�ساركات يف برنامج املهارات القيادية للمراأة بالقطاع العام

الوطني حلقوق االإن�سان يبحث مع امليثاق العربي واقع حقوق االإن�سان

*عمان 
االإعالمية  حملتها  االأورومتو�سطية،  الن�سوية  املبادرة  اأطلقت 
م�ساركة  تعزيز  “نحو  م�سروعها  �سمن  مكان”،  بكل  “�ُسغِلك/�ُسغَلك 
الن�ساء االقت�سادية يف االأردن”، املمّول من االحتاد االأوروبي، والذي 
متكني  وجمعية  االأعمال  تطوير  مركز  حتالف  مع  بال�سراكة  تنفذه 

للم�ساعدة القانونية وحقوق االإن�سان.
ب�سرورة  الوعي  زي��ادة  اإىل  ل�سهر،  ت�ستمر  التي  احلملة،  وتهدف 
والن�ساء،  الرجال  بني  والرعائية  املنزلية  لالأعباء  املت�ساوي  التوزيع 
دائ��رة  اأطلقتها  حديثة  لدرا�سة  كا�ستجابة  احلملة  ت��اأت��ي  حيث 
من  الن�ساء  ن�سبة  اأن  فيها  بّينت  والتي  االأردنية  العامة  االإح�ساءات 
درا�سة  باملئة، ويف  ال� 14  االأردن التتجاوز  العاملة يف  القوى  اإجمايل 
الن�ساء  من  باملئة   78 اأن  تبني  لل�سكان  االأعلى  املجل�س  عن  �سادرة 
باأنهّن  �سرحّن  منهّن  باملئة   45 و  العمل  �سوق  من  ان�سحنّب  املتزوجات 

تركن العمل ب�سبب م�سوؤولياتهّن العائلية ورعايتهّن الأطفالهّن.
وقالت العني الدكتورة مي�سون العتوم، راعية حفل اإطالق احلملة، 
ولي�س  الن�ساء كق�سايا جمتمعية  تناول ق�سايا  اإن علينا  لها،  كلمة  يف 

كق�سايا خا�سة بالن�ساء فقط.
اجلهات  عن  ممثال   80 ح�سره  ال��ذي  احلفل  يف  العتوم،  واأّك���دت 
اأي  اأن  امل��دين،  املجتمع  ومنظمات  وال�سفارات  والبلديات  احلكومية 
رجاال  للجميع،  فّعالة  م�ساركة  تتطلب  املجتمع  يف  حقيقية  تنمية 
العام،  الف�ساء  واإنتاج  االقت�سادي،  واالإنتاج  املعرفة،  اإنتاج  يف  ون�ساء، 
ميكن  ال  هذه،  الثالثة  االإنتاج  حماور  يف  العادلة  امل�ساركة  هذه  ودون 

احلديث عن تقّدم اأو ازدهار الأي بلد كان.
والتمكني  للمجتمعات  احلقيقي  التمكني  اأن  اإىل  العتوم  واأ�سارت 
الرفاه  حلالة  مهم  امل�ستويات،  خمتلف  على  )امل��راأة(  املجتمع  لن�سف 

واال�ستقرار واالأمن املجتمعي.
واأّكدت اأهمية دور منظمات املجتمع املدين، بالتعاون مع ال�سركاء، 
و�سع  يف  وامل�ساركة  االقت�سادية  املراأة  م�ساركة  تعزيز  على  العمل  يف 
�سوق  يف  امل��راأة  مب�ساركة  للنهو�س  والعالجية  الت�سخي�سية  االآليات 

العمل االأردين وتعزيز ن�ساطها االقت�سادي.
الن�ساء  م�ساركة  تعزيز  “نحو  م�سروع  مديرة  قالت  ذل��ك،  اإىل 
الن�سوية  امل��ب��ادرة  م��ن  ال�سعدي،  تهاين  االأردن”،  يف  االقت�سادية 
االأورومتو�سطية، اإن احلملة توؤّكد على التوزيع املت�ساوي للم�سوؤوليات 
الن�ساء  ي�سجع  ما  والن�ساء،  الرجال  بني  املنزلية  واالأعمال  الرعائية 
الكامل  االنتفاع  وبالتايل  فيه،  وبقائهّن  العمل  ب�سوق  االنخراط  على 
زيادة  على  وامل�ساعدة  االأ�سرة  دخل  م�ستوى  وحت�سني  اإمكانياتهّن  من 
العني  تراأ�ستها  نقا�سية  جل�سة  االإط��الق  حفل  وت�سمن  ا�ستقرارها. 
والتنمية  العمل  جلنة  رئي�س  فيها  و�سارك  العتوم،  مي�سون  الدكتورة 
االجتماعية مبجل�س االأعيان العني عي�سى حيدر مراد، و�سهر العالول 
من  الن�ساء  ان�سحاب  اإ�سكالية  اجلل�سة  وتناولت  �سداقة.  موؤ�س�سة  من 
�سوق العمل، واأهمية زيادة ن�سبة م�ساركة الن�ساء يف �سوق العمل االأردين 
وانعكا�س ذلك عل معدالت النمو االقت�سادي، ف�سال عن مناق�سة اأهمية 
تطوير الت�سريعات وتنفيذها بطريقة متكاملة و�سمولية، اإ�سافة اإىل 
العمل على تطوير بيئة عمل ممكنة للمراأة تتعلق بتوفري احل�سانات 
ومنظومة نقل متطورة وردم الفجوة والفروقات يف االأجور بني الن�ساء 

والرجال، وغريها من التحديات.
وعزت العتوم ان�سحاب الن�ساء من �سوق العمل، جلملة من االأ�سباب 
الثقافية واالجتماعية، التي تختزل الن�ساء باأدوار اجتماعية معينة، 
العام،  والف�ساء  االقت�سادي  املجال  يف  دوره��ن  حتجيم  اإىل  ي��وؤدي  ما 
الرعائية  واالأعمال  االأعباء  �سمنها  ومنها  العمل  تق�سيم  اإىل  داعية 
املنزلية وفقا لالأدوار اجلديدة بني املراأة والرجل، حيث اأ�سبحت املراأة 
معه  وتتحمل  املنزل  خ��ارج  العمل  اأعباء  يف  الرجل  ت�سارك  العاملة 
اأهمية  فاأّكد  مراد،  حيدر  عي�سى  العني  اأّما  االأ�سرة.  وم�ساريف  اأعباء 
الت�ساركية بني الرجل واملراأة خارج املنزل وداخله؛ خا�سة واأن الو�سع 
اأ�سرية  والرجل الأجل عي�س حياة  املراأة  الراهن يتطلب عمل كل من 
كرمية، كما دعا اإىل اأهمية مراجعة الت�سريعات الإزالة بع�س العوائق 
للن�ساء  العمل، وخلق فر�س عمل  الن�ساء يف  التي حتول دون م�ساركة 
يف املحافظات النائية، وتوفري منظومة نقل متطورة، ف�سال عن تهيئة 
الن�ساء  بني  االأج��ور  يف  الفروق  ومعاجلة  الن�ساء،  لعمل  ممكنة  بيئة 
والرجال. من جهتها، قالت �سهر العالول، اإن العمل الرعائي املنزيل هو 
م�سوؤولية االأ�سرة مبا فيها املراأة والرجل، وهو كذلك م�سوؤولية املجتمع 
مت  )حيث  الت�سريعي  امل�ستوى  على  الدعم  تقدمي  خالل  من  والدولة 
االعرتاف بالعمل الرعائي من خالل تعديل قانون العمل االأردين يف 
باحل�سانات  املعنية   72 املادة  هما  اأ�سا�سيتني  مادتني  يف   ،2019 العام 
العاملة،  وامل��راأة  العامل  الرجل  اأطفال  حق  من  هي  التي  املوؤ�س�سية 
واملادة 66 املتعلقة باإجازة االأبوة(، وتوفري بنية حتتية لدعم مثل هذا 
العمل الرعائي من خالل توفري احل�سانات وريا�س االأطفال ودعم هذا 
العمل.  اأماكن  للن�ساء يف  القطاع، ف�سال عن توفري بيئة عمل �سديقة 
التحالف مع كل من  الن�سوية االأورومتو�سطية �سمن  املبادرة  وت�ستمر 
االإن�سان  وحقوق  القانونية  للم�ساعدة  ومتكني  االأعمال  تطوير  مركز 
املوؤ�س�سات  مع  التعاوين  عملهم  يف  �سداقة  اال�سرتاتيجي  و�سريكها 
ال�سعيد  على  للن�ساء  داعمة  عمل  بيئة  خللق  العالقة  ذات  الوطنية 
وال�سوريات  االأردنيات  الن�ساء  وتزويد  واملهني،  والثقايف  االجتماعي 

باملهارات املهنية املتخ�س�سة باالإ�سافة اإىل تزويدهن بفر�س العمل.

*عمان 
اختتمت يف فندق القوات امل�سلحة االأردنية، فعاليات دورة االإدارة 
�سباط  م��ن  ع��دد  مب�ساركة  االأو���س��ع،  االأم��ن��ي  النطاق  يف  الدفاعية 
من  مل�ساركني  اإ�سافة  االأمنية،  واالأجهزة  االأردنية  امل�سلحة  القوات 
على  اأ�سبوعني،  مدة  ا�ستمرت  التي  ال��دورة،  وا�ستملت  اليونان.  دولة 
موا�سيع هدفت اإىل رفع م�ستوى امل�ساركني يف املوا�سيع اال�سرتاتيجية، 

وال�سيا�سة االأمنية، والقانون الدويل االإن�ساين، واإدارة القدرات.
وتاأتي هذه الدورة، التي ح�سرها مدير التدريب الع�سكري العميد 
الركن ح�سن اخلالدي وامللحق الدفاعي الع�سكري الربيطاين يف عّمان، 
والتي عقدت بدعم من اجلانب الربيطاين ال�سديق ممثلة باأكادميية 
التعاون  تعزيز  اإط���ار  يف  كرانفيلد،  وجامعة  الربيطانية  ال��دف��اع 
االأردنية  امل�سلحة  القوات  بني  امل�سرتكة  اخلربات  وتبادل  الع�سكري 
والدول ال�سديقة. ويف نهاية التخريج، �سّلم مدير التدريب الع�سكري 

ال�سهادات مل�ستحقيها.

املبادرة الن�سوية االأورومتو�سطية 
تطلق حملة �ُسغِلك

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

م� على �لرق�ئق، ح�سب تقديره".

�إنه� لي�ست �ملرة �لأوىل  وق�لت مي�سيل 
�لتي يتم فيه� ��ستهد�ف �لأ�سخ��ش �لذين 

ين�مون يف �ل�سو�رع.
دمت لأكون �س�دق�،  و�أ�س�فت: "لقد �سُ
�لأ�سي�ء  بع�ش  �سمعن�  �ل�سنو�ت  ك��ل  يف 

�ملروعة، لكن هذ� يبدو �أكرث �سر�".
ك�ن  لأن��ه  �سعيد  فقط  "�أن�  وت�بعت: 
نه�ية  تكون  �أن  ميكن  ك���ن  ي��ر�م،  م�  على 

ق�سته مروعة".
�مل��سي،  �لث�ين  ت�سرين  نوفمرب/  ويف 
تعر�ش رجل بال م�أوى لالعتد�ء عن طريق 
جيب  يف  و�سعت  عندم�  �لن�رية  �لألع�ب 
م�  ب�ل�س�رع،  مير  �سخ�ش  يد  على  بنطلونه 

تركه م�س�ب� ب�حلروق وتتلف مالب�سه.
�أندر�سون  جو  ليفربول  عمدة  و�ن�سم   
�لهجم�ت  لت�سنيف  للحكومة  دعو�ت  �إىل 

على �مل�سردين على �أنه� جر�ئم كر�هية.
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دعو�ت  مع  �ل�سعودي،  �ل�س�رع  يف  و��سع  جدل  ث�ر 
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، 
�أ�سبح  �ل�سالة،  يف  �ل�سوت  مكرب�ت  ��ستخد�م  �أن 

للجري�ن. �لأذى  ويجلب  "م�سيبة"، 
�ل�سعودي،  �لتلفزيون  عرب  مق�بلة  يف  و�أو���س��ح 
و�ملر�سى،  �ل�س�رع،  يف  من  جميع  �إ�سم�ع  ينبغي  ل  �أنه 

و�مل�رة، ب�ل�سالة.
�إلغ�ء  �إنه يف�سل  وق�ل �لد�عية �أحمد �لغ�مدي، 
و�قت�س�ره� على  �ل�سالة،  �أد�ء  �ل�سوت عند  مكرب�ت 
�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 
يف  يوقعهم  م�  وهو  �لتحدث،  وعدم  �لإن�س�ت  �مل���رة، 

�سرعي". "حرج 
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".
�ملر�سى  م��ن  �ل��ب��ي��وت  يف  م��ن  "�رحمو�  وت���ب��ع: 
�لنبي  نهى  و�لت�سوي�ش،  �ل�سو�س�ء  هذه  م�  و�مل�سلني، 
�ل�سوؤون  وزير  �أين  �لقر�آن،  يف  بع�ش  على  �جلهر  عن 

�لإ�سالمية من هذ� �لعبث؟".
لإغ��الق  �مل��وؤي��دي��ن  �ل��دع���ة  م��ن  ع��دد  و��ست�سهد 
�ل�سعودي  �لعالمة  ب���ر�أي  �ل�سالة،  وق��ت  �مل��ك��رب�ت 
�ل�سالة  يف  �جلهر  �إن  ق�ل  �لذي  عثيمني،  بن  حممد 

خ�رج �مل�سجد منهي عنه.
�أ�ست�ذ �أ�سول �لفقه، حممد �ل�سعيدي، رف�ش هذ� 
رم�س�ن،  تر�ويح  يف  �مل�س�جد  "�سوت  وغرد:  �ملقرتح، 
رفع لذكر �هلل، و�إ�س�عة لكت�به، وترويح عن �لر�ئح 
وموعظة  �سهى،  ملن  ودعوة  ن�سي،  ملن  وتذكري  و�لغ�د، 

ملن �تقى. �للهم �نفعن� به و�أحي قلوبن� ب�سم�عه".

*وكاالت
ُيقدم �لآب�ء لأطف�لهم �لهد�ي� بني �حلني و�لآخر، 
�لبع�ش يفعله� ب�سكل �سبه يومي، و�آخرون يقدمونه� 
�لكثريون  يعرف  ل  وغ�لب�  حم���ددة،  من��سب�ت  يف 
و�لنعك��س�ت  �ل��ه��دي��ة،  لتقدمي  �لأن�����س��ب  �ل��وق��ت 

�ملرتتبة لذلك على نف�سية �لطفل.
عرب  طفله�  رغب�ت  بتلبية  �لأ�سر  بع�ش  وتقوم 
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 
عليه  �لأمر  يوؤثر  ل  بحيث  للطفل،  �لهدية  لتقدمي 

نف�سي� وتربوي�.

هدية م�سروطة
�لدب�غ  زهري  �لنف�سي  �لطب  �خت�س��سي  �عترب 
ومطلوب  حمبب  �أم��ر  للطفل  �لهدية  "تقدمي  �أن 
و�لرتبوية"،  �لنف�سية  �لن�حية  من  �لطفل  ويفيد 
يكون  �أن  يجب  �لهدية  تقدمي  "ولكن  م�ستطرد�: 
�أن تكون منطقية، وب�سكل ع�سو�ئي،  ب�سروط وهي: 

ويف �ملن��سب�ت، وللت�سجيع و�ملك�فئة".
و�أكد �لدب�غ، خالل حديثه ل�"عربي21"، �أن "من 
�أهم �سروط تقدمي �لهدية للطفل �أي�س� �أن تتن��سب 
للتعوي�ش  تكون  و�أل  للع�ئلة،  �مل���دي��ة  �ل��ق��درة  مع 

�لع�طفي ب�أي ح�ل من �لأحو�ل".

ل وقت حمدد
و  �لنف�سي  �لإر���س���د  �أخ�س�ئية  ق�لت  جهته�  من 
يوجد  "ل  ل�"عربي21":  �هلل  ج���د  ود�د  �لرتبوي 
وقت حمدد لتقدمي �لهدية للطفل، وُيف�سل �أن ُيهدى 
حم��ددة  وغ��ري  ع�مة  لأ�سب�ب  متب�عدة  �أوق����ت  يف 

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 
خط�أ  وُيعد  عمل،  �أي  �لطفل  لإتق�ن  خ�رجي�  ح�فز� 
عن  متتنع  �نته�زية  �سخ�سية  ي�سكل  حيث  تربوي� 

�إمت�م �لعمل و�إتق�نه بدون مق�بل خ�رجي".
و�أو�سحت �أن "�ل�سو�ب هو توجيه  �لطفل لأد�ء 
�لإيج�بية  للنتيجة  �أو  مل�ستقبله  لأهميته�  �لأعم�ل 
�ملعنوية �ملرتتبة عليه�، ودون ربطه� بنتيجة م�دية 

�أو تعزيز م�دي ك�لهدية على �ختالف �أ�سك�له�".

تعزيز ولي�ش هدية
و�لأ�سرية  �لنف�سية  �لإخ�س�ئية  ق�لت  بدوره� 
�أن�س�م �سلعو�ش: "نحن ك�أخ�س�ئيني ل ن�سمي م� نقدمه 
�خلم�ش  �سن  حت��ت  ه��م  مل��ن  خ��سة  ه��دي��ة،  للطفل 
�سنو�ت، فهم ل مييزون م� معنى �لهدية �أو مفهومه�".

"نطلق  ل�"عربي21":  حديث  يف  �ن�س�م  وت�بعت 
م�سطلح  �لعمرية  �ملرحلة  بهذه  ملن  نقدمه  م�  على 
تعزيز وقد يكون ب�ملديح، فمثال حينم� يبت�سم �لطفل 
م�  ت�سرف�  يت�سرف  حينم�  �أو  �لب�سمة  له  ترد  و�أنت 
كي  )�لتعزيز(  هذ�  �لفعل  رد  ُي�سمى  له،  وت�سحك 

ي�ستمر بهذ� �ل�سلوك �جليد".
مننحه  �سنو�ت   5 ف��وق  �لطفل  "�أم�  و�أك��م��ل��ت: 
�سلوك  �أو  �إجن�ز  �أو  ت�سرف  على  تعزيزً�  �إم�  �لهدية 
كله�  �لأم��ور  وه��ذه  ل��ه،  وتكرمي  ت�سجيع  �أو  به  ق���م 

تندرج حتت م�سطلح �لتعزيز".
"�لتعزيز ُيعطى لت�سكيل �سلوك،  �أن  �إىل  و�أ�س�رت 
كيفية  �لطفل  و�أدرب  �علم  حينم�  ذلك  على  مث�ل 

�أن  ميكن  حينه�  ويتقنه،  �حلم�م  كر�سي  ��ستخد�م 
�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 
فيه،  ين�سبط  ول  معني  ل�سلوك  ُيوجه  حينم�  مثال 
هن� يكون للهدية �أثر نف�سي �سلبي عليه، لأن �لهدية 
�جليد،  �ل�سلوك  ��ستمر�رية  ت�سجيع  منه�  �لهدف 
�ل�سلوك  ينفذ  ل  حينم�  للطفل  ُمنحت  �إذ�  ب�لت�يل 
�جليد يت�أثر ب�سكل �سلبي وهن� ي�سبح �لتعزيز يف غري 

حمله".
للطفل  هدية  بتقدمي  �لو�لد�ن  �أحي�ن�  ويب�در 
كتعوي�ش عن غي�ب �أحدهم�، �سو�ء ك�ن هذ� �لغي�ب 
�أن  �إل  �لعمل،  يف  �لن�سغ�ل  �أو  �لنف�س�ل  ب�سبب 
�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 
خالل  من  �لطفل  ��ستم�لة  حم�ولة  هي  �ملنف�سالن، 
�سخ�سية  لديه  ي�سكل  م�  ب�لهد�ي�،  عليه  �لإغ��د�ق 
ج�سعة م�ستغلة وي�سبح من �ل�سعب �إر�س�وؤه�، وي�سبح 
على  و�لديه  �أح��د  ل�ستعط�ف  �لكذب  كثري  �لطفل 

ح�س�ب �لأخر".
ولفتت �إىل �أنه "يف هذه �حل�لت فقط ُيف�سل �أن 
كعيد  للهد�ي�،  حمددة  مو�عيد  على  �لو�لد�ن  يتفق 
�مليالد مثال و�سمن تكلفة متق�ربة ل�سم�ن عدم ت�أثر 

�لطفل �سلبي� بح�لة �لنف�س�ل بينهم�".
�لنف�سية  �لخ�����س���ئ��ي��ة  ق���ل��ت  ن���ح��ي��ت��ه���  م��ن 
�أحد  فقد�ن  �أو  "غي�ب  �سلعو�ش:  �ن�س�م  و�لأ�سرية 
يكون  ل  ف�لتعوي�ش  ب�لهد�ي�،  ُيعو�ش  ل  �لو�لدين 
د�ئم� م�دي� بل ب�حلن�ن �أو بح�سن، و�أعود وُ�ذكر ب�أن 
ل  وهي  �ل�سلوك  ولتعزيز  للت�سجيع  وجدت  �لهد�ي� 

تعو�ش حن�ن �لأب �أو �لأم".

دلل ز�ئد
�لطفل  منح  بعدم  �لجتم�ع  علم  خ��رب�ء  ون�سح 
�لأمر  هذ�  يعتربون  لأنهم  به،  مب�لغ  ب�سكل  �لهد�ي� 
خ���ط��ئ وي����وؤدي لإف�����س���د �ل��ط��ف��ل، وه���ذ� م��� �أك��ده 
م�سيف�:  �ل��دب���غ،  زه��ري  �لنف�سي  �لطب  �خت�س��سي 
"يحدث يف هذه �حل�لة تغري�ت على �سخ�سية �لطفل 
م�ستوي�ت  وزي���دة  و�حل�س��سية  �لن�نية  ن�حية  من 

�لقلق لديه".
وق�لت:  �ل��دب���غ  م��ع  �ل���ر�أي  يف  �ن�س�م  و�تفقت 
وب�سكل  كثرية  هد�ي�  �لطفل  �لأه��ل  مينح  "حينم� 
ذلك  �سيوؤدي  من��سبة،  بدون  �أو  ومبن��سبة  به  مب�لغ 

لإف�س�ده ويفقده �لح�س��ش بقيمة �مل�ل".
ز�ئد"،  "دلل  �لت�سرف  هذ�  "ون�سمي  و�أ�س�فت: 
فيه  مب�لغ  وب�سكل  �سيء  كل  �لطفل  �إعط�ء  و�أي�س� 
فمثال  له�،  قيمة  ل  �ل�سي�ء  هذه  كل  ب�أن  �سُي�سعره 
حينم� يكون لدى �لطفل �لكثري من �للع�ب، عنده� 
لن ي�سعر ب�لهدية �لتي مينحه �ي�ه� و�لديه كتعزيز 
م�  �ختب�ر  يف  جن�حه  مثال  �أو  جيد  �سلوك  على  له 

وت�سبح �لهدية ل قيمة له�".
نف�سي  �أثر  له  �لز�ئد  "�لدلل  ب�لقول:  وخل�ست 
لالأ�سي�ء  قيمة  ل  ي�سبح  حيث  �لطفل  على  �سلبي 

عنده".

*وكاالت
عمرهم  من  م�  مرحلة  يف  �لأط��ف���ل  بع�ش  مير 
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.
وج��ود  ف����إن  �لج��ت��م���ع  ع��ل��م  خ���رب�ء  وبح�سب 
�لإبد�ع  على  �لأطف�ل  يحفز  �لوهميني،  �لأ�سدق�ء 
هذ�  ولكن  م�س�عرهم،  عن  �لتعبري  على  وي�س�عدهم 

�لأمر قد يثري قلق �لآب�ء.
هيلث"  تو  "�ستيب  موقع  ن�سر  �ل�سدد  ه��ذ�  ويف 
�لتي تدفع �لأطف�ل  �لأ�سب�ب  �إىل  �أ�س�ر فيه  تقريرً� 
كيف  �لتقرير  و�سح  و�أي�س�  وهمي،  �سديق  لختالق 

يت�سرف �لأهل يف هذه �حل�لة.
مل�ذ� يخرتع �لأطف�ل �أ�سدق�ء خي�ليني؟

"�لأ�سدق�ء  �ل��ك���ئ��ن���ت  ه���ذه  تظهر  �أن  مي��ك��ن 
�خلي�لني" و�لتي مت �إن�س�وؤه� بو��سطة عقول ن�ب�سة 
يبد�أ  حيث  �لث�نية،  �سن  من  بدء�  و�خلي�ل  ب�حلي�ة 
�لبيئة  وفهم  �للغة  بتعلم  �ملرحلة  هذه  يف  �لأطف�ل 

�لتي يعي�سون فيه�، ويخرتعونه� لأ�سب�ب عديدة.
يلعبون  �أط��ف���ل��ه��م  ب���روؤي���ة  �لآب������ء  وُي��ف���ج���أ 
عن  ي�س�ألونهم  وع��ن��دم���  مب��ف��رده��م،  وي��ت��ح��دث��ون 
بهدوء  يردون  قد  �إليه�،  يتحدثون  �لتي  �ل�سخ�سية 

على �أنهم يتحدثون مع �سديقهم �جلديد.
تكون  �أن  ميكن  �حل�لة  هذه  �أن  من  �لرغم  وعلى 
�لأ�سدق�ء  �أن  �إل  و�لأم��ه���ت،  ل��الآب���ء  قلق  م�سدر 
�لوهميني هم جزء من تطور �لأطف�ل �لع�طفي، ويف 
ذوي  ب�لأطف�ل  �حل�لة  هذه  ترتبط  �لأحي�ن  بع�ش 

�لعقول �خلالقة و�ملبدعة و�حل�س��سة.

ج�معتي  من  ب�حثني  �إجر�ء  �إىل  �لتقرير  و�أ�س�ر 
 152 مر�قبة  فيه�  مت  در��سة،  وو��سنطن  �أوريغون 
طفال ترت�وح �أعم�رهم بني 3 و4 �سنو�ت، ووجدو� �أن 
�أ�سدق�ء وهميني،  لديهم  �أطف�ل �سغ�ر   3 �أ�سل  2 من 
و�أن 70 يف �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 
�لوهميني،  و�لأ�سدق�ء  �لوحدة  بني  مب��سرة  عالقة 
وب�لت�يل ي�س�عد �لأ�سدق�ء �لوهميون �لأطف�ل على 
�لتو��سل  مه�ر�ت  وحت�سني  م�س�عرهم،  عن  �لتعبري 

لديهم.
نعترب  �أن  ميكنن�  "ل  ذل��ك  مع  �لتقرير،  و�أردف 
�حلرم�ن  على  عالمة  �لوهميني  �ل�سدق�ء  وج��ود 
�لع�طفي �أو �ل�سدمة، بل هم حلف�ء ميكنهم م�س�عدة 
�أو  �لطالق  مثل  �ل�سعوب�ت  على  �لتغلب  يف  �لطفل 
�لنتق�ل  �أو  �ملد�ر�ش  تغيري  �أو  جديد  �سقيق  و�سول 

�إىل مدينة �أو بلد جديد".
وليد  �لنف�سي  �لطب  �خت�س��سي  ق�ل  جهته،  من 
�خلي�يل  �ل�سديق  ووجود  �لوهمي  "�للعب  �سرح�ن: 
�لأطف�ل  فيه�  �لتطور، ومير  هو مرحلة طبيعية من 

من عمر 18 �سهر� وبدرج�ت متف�وتة".
وت�بع �سرح�ن يف حديث ل�"عربي21": "وُيعترب 
طبيعي  غري  �لوهمي  �للعب  �أو  وهمي  �سديق  وجود 
�نحرف  �إذ�  �أو  �خل�م�سة  �لطفل  عمر  جت���وز  �إذ� 
�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".

*وكاالت
�جنينريينغ"  "�نرت�ستنغ  موقع  ن�سر 
�أن  �إىل  خالله  من  �أ�س�ر  تقرير�  �لأمريكي 
يحظى  �حل��دي��ث  ع�ملن�  يف  �خل����م  �لنفط 
ُي�ستخدم  و�أن���ه  �سيم�  ل  ب�لغة  ب�أهمية 
لتوليد �لكهرب�ء وت�سغيل �ملركب�ت وغريه� 
من �ل�ستعم�لت �لأخرى، م� يجعله مبث�بة 
لالقت�س�د�ت  ب�لن�سبة  �حل��ي���ة  ���س��ري���ن 

و�لأمم �حلديثة.
�لذي ترجمته  �ملوقع يف تقريره  وق�ل 
"عربي21"، �إن �إمك�نية نف�د �لنفط �خل�م 
ق�بل  و�قعي  �سين�ريو  يعترب  �لأر����ش  من 
لال�ستهالك  نظر�  �مل�ستقبل،  يف  للتحقق 
�ملتز�يد للنفط. لكن، م� �لذي قد يحدث يف 

ح�ل نف�ده؟
ي�سكل  �لنفط قد  نف�د  �أن  �ملوقع  �أو�سح 
�جلن�ش  �أن  ذل��ك  للغ�ية،  خ��ط��رية  �أزم���ة 
�لب�سري هو عب�رة عن ح�س�رة ع�ملية تعتمد 
من  ه�ئلة  �إم��د�د�ت  توفر  على  كبري  ب�سكل 
�لنفط �خل�م. �جلدير ب�لذكر �أنه بني �سنة 
1965 و2005، ت�س�عف �لطلب على �لنفط 
�أنن�  يعني  م�  ون�سف،  مرتني  مبعدل  �خل�م 
�سرن� ن�ستخدم �سعف كمية �لفحم وثالثة 

�أ�سع�ف �لغ�ز �لطبيعي.
يعد  حتديد�  �لنفط  �أن  �ملوقع  وذك��ر 
نوعه�،  من  وفريدة  لالهتم�م  مثرية  م���دة 
لأنه� حتتوي على ن�سبة ع�لية من �لط�قة 
�س�ئل  وق��ود  �إىل  ب�سهولة  تكريره  وميكن 
�ل��ب��رتول  غ���ر�ر  على  �لتقطري،  خ��الل  م��ن 
ت�سغيل  يف  ت�ستعمل  م��و�د  وه��ي  و�ل��دي��زل، 
�إنت�ج  ويف  �لع�مل،  يف  �لنقل  و�س�ئل  جميع 

�لكهرب�ء �أي�س�.
�مل��و�د  �أح��د  �لطبيعي  �لغ�ز  ميثل  كم� 
ويف  �لأ���س��م��دة.  بع�ش  ل�سنع  �أي�س�  �ملهمة 
�إنت�ج �لغذ�ء ب�سكل  ح�ل غي�به، قد يت�أثر 
جم�ل  ويف  �لع�مل.  �أنح�ء  جميع  يف  مب��سر 
بف�سل  �لآلت  �أغلب  تعمل  �أي�س�،  �لزر�عة 
�لط�ئر�ت  ج�نب  �إىل  �لنفط،  م�ستق�ت 
و�ل�سي�ر�ت �ل�سرورية لنقل �ملو�د �لغذ�ئية 

حول �لع�مل.
حتوم  �ل�س�ئع�ت  �أن  �إىل  �ملوقع  و�أ�س�ر 

يف  �لنفط  نف�د  �إمك�نية  ح��ول  ب��ستمر�ر 
�لع�سر  �أو  �خلم�ش  �ل�سنو�ت  خالل  �لع�مل 
�أو �لع�سرين �لق�دمة. لكن، من غري �ملحتمل 
�أن ن�سبح من دون نفط مت�م�. وعموم�، يعد 
�لأحفوري،  �لوقود  �أن��و�ع  وجميع  �لنفط، 
ذلك،  مع  بطبيعته�،  �مل��ح��دودة  �مل��و�رد  من 
�ملعروفة،  �لنفط  خز�ن�ت  ��سُتنزفت  كلم� 
ب��رزت �خل��ز�ن���ت �لأخ��رى �لأك��رث تعقيد� 

لت�سبح ق�بلة لال�ستغالل �قت�س�دي�.
�لح�س�ئية  "�ملر�جعة  �إىل  و��ستن�د� 
به�  ق�مت  �لتي  �لع�ملية"  �لط�قة  ح��ول 
"بريتي�ش برتوليوم"، هن�ك كمي�ت  �سركة 
ح��دود  �إىل  تكفي  �لنفط  �حتي�طي  م��ن 
�إىل  �لإ���س���رة  جت��در  تقريب�.   2070 �سنة 
�حتي�طي�ت  حجم  تقدير  �ل�سعب  من  �أنه 
مر�جعته�،  و�سعوبة  �مل��وج��ودة،  �لنفط 
�لوثوق  ميكن  ل  �ملقدمة  �لأرق����م  �أن  كم� 
منظمة  �أن  �ملوقع  وذك��ر  ك�مل.  ب�سكل  به� 
عّرفت  �لأمريكي"  �جليولوجي  "�مل��سح 
�لنفط  "كمي�ت  �أنه  على  �لنفط  �حتي�طي 
و�لتي  �كت�س�فه�  وقع  �لتي  �ملرت�كمة  �خل�م 
ق���ن��وين  ب�سكل  ��ستخر�جه�  �مل��م��ك��ن  م��ن 
�ملنطلق،  ه��ذ�  م��ن  و�قت�س�دي".  وتقني 

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

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

�لنووية، �أو م�س�در �لط�قة �ملتجددة.

*وكاالت
"�لغ�ردي�ن"  ���س��ح��ي��ف��ة  ن�������س���رت 
�ل��ربي��ط���ن��ي��ة ت��ق��ري��ر� حت��دث��ت ف��ي��ه عن 
�أ�سالفن�  �أن  ك�ليفورني�،  يف  �لعلم�ء  �عتق�د 
للتنّقل  �لجت���ه���ت  حت��دي��د  م��ن  مت��ّك��ن��و� 
بف�سل �لبو�سالت �لد�خلية، كم� هو �حل�ل 

ب�لن�سبة للحيو�ن�ت.
�لذي  تقريره�  يف  �ل�سحيفة،  وق�لت 
�حليو�ن�ت  مئ�ت  �إن  "عربي21"،  ترجمته 
�ملج�ل  ب��ستخد�م  طويلة  مل�س�ف�ت  ته�جر 
بع�ش  ي�سر  ذلك  ومع  لالأر�ش،  �ملغن�طي�سي 
تنطبق  ل  �لق�عدة  هذه  �أن  على  �لب�حثني 
�ل��ب�����س��ري، ح��ي��ث ل يظهر  ع��ل��ى �جل��ن�����ش 
بو�سلة  �م��ت��الك  على  دليل  �أي  �لإن�����س���ن 

د�خلية.
معهد  يف  �لعلم�ء  �أن  �ل�سحيفة  و�أوردت 
ك�ليفورني� للتقنية يدح�سون هذه �لفكرة، 
موؤّكدين �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.
على  �مل�����س��رف  ع��ن  �ل�سحيفة  ونقلت 
ه���ذه �لأب���ح����ث، �ل��ربوف��ي�����س��ور ج��وزي��ف 
على  دليل  �إىل  لن�  تو�سّ "لقد  كري�سفينك: 
ت�سّمى  �س�د�سة  بح��سة  يتمتعون  �لب�سر  �أن 
على  �ل��ق��درة  ه��ذه  وتعترب  �ملغن�طي�سية. 
قدرة  يف�ّسر  م�  وهو  حقيقية،  �ل�ست�سع�ر 
�لجت�ه�ت  حتديد  على  �لأ�سخ��ش  بع�ش 
يف  �ملمكن  من  ي�سبح  وقد  غريهم.  من  �أكرث 
�ل�ستع�نة  على  قدرتن�  ن�ستعيد  �أن  م�  يوم 
ب�حلقول �ملغن�طي�سية من �أجل �لتنقل، كم� 

ك�ن �حل�ل ب�لن�سبة لأ�سالفن�".
ه��ذه  �أن  �إىل  �ل�����س��ح��ي��ف��ة  ون���وه���ت 
�لدع�ء�ت تظل مثرية للجدل، حيث يقول 
كري�سفينك  جت���رب  �إن  �آخ���رون  ب�حثون 
يف  للتغري�ت  ي�ستجيب  �ل��دم���غ  �أن  ك�سفت 
�حلقول �ملغن�طي�سية، �إل �أن هذه �حلقيقة 
حل�ش  �م��ت��الك��ه  ب���ل�����س��رورة  ت��ع��ك�����ش  ل 

مغن�طي�سي د�خلي. 
يف  �ملخت�ش  �أن  �إىل  �ل�سحيفة  و�أ�س�رت 
ك�ليفورني�  ج�معة  من  �حليوية  �لفيزي�ء 

ب�إرف�ين، ثور�ستني ريتز، �سّرح ملجلة �س�ين�ش 
و�سع  يف  رغبت  ح���ل  "يف  ب���أن��ه:  �لعلمية 
ف�سيوؤثر  وت�سغيله،  �مليكروويف  يف  ر�أ�سي 
هذ�  لكن  دم�غي،  موج�ت  على  �لأم��ر  هذ� 
ب�مليكروويف".  ح�س�  �أمتلك  �أين  يعني  ل 
ويف �لو�قع، تثري هذه �لق�سية جدل و��سع� 
من  ع�سر  �لث�ين  يف  نق��ش  مو�سوع  و�ستكون 
تنظيم  من  موؤمتر  �إط�ر  يف  �أبريل،  ني�س�ن/ 
�ملتحدة  �ململكة  يف  للمالحة  �مللكي  �ملعهد 

حول هجرة �حليو�ن�ت. 
وبينت �ل�سحيفة ب�أن كري�سفينك �أجرى 
�لولي�ت  يف  زمالئه  مع  ب�لتع�ون  جتربة 
�ملتحدة و�لي�ب�ن، تتمّثل يف و�سع جمموعة 
�سد��سية  �أق��ف������ش  د�خ��ل  �ملتطوعني  م��ن 
�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� 
�ملغن�طي�سية  �ملج�لت  يف  تغري�ت  حدثت 

تدريجي� د�خل �لأقف��ش.
جمموعة  �أن  �إىل  �لإ����س����رة  وجت���در 

يف  �س�ركت  و�م���ر�أة  رج��ال   34 من  متكّونة 
�أن  �لفريق  �كت�سف  وق��د  �لتجربة.  ه��ذه 
�حلقول  د�خ��ل  به�  ق�مو�  معينة  توجه�ت 
موج�ت  �نخف��ش  �إىل  �أّدت  �ملغن�طي�سية، 
ملحوظ.  ب�سكل  �مل�س�ركني  �أدمغة  يف  �ألف� 
عندم�  �لتغري�ت  هذه  مثل  تطر�أ  م�  وع�دة 
ي�سرع �لدم�غ يف مع�جلة �ملعلوم�ت. وحي�ل 
ق���ئ��ال:  كري�سفينك  ع��ّل��ق  �ل�����س���أن،  ه���ذ� 
��ستج�بة  ب�لفزع  �أدمغتهم  �أُ�سيبت  "لقد 

للتغري�ت يف �ملج�لت �ملغن�طي�سية".
�ل�سحيفة عن �لربوفي�سور بيرت  ونقلت 
"هذ�  �إن  قوله،  �أك�سفورد  ج�معة  من  هور 
�لبحث يعترب مثري� لالهتم�م، ولكن ينبغي 
نفّكر  �أن  قبل  �لو�قع  �أر���ش  على  تطبيقه 
�لب�سر  �إن  �لق�ئلة،  �لدع�����ء�ت  دع��م  يف 
ق�درون على ��ست�سع�ر �حلقول �ملغن�طي�سية 
حققه�  �لتي  �لنت�ئج  وتعد  و��ستغالله�". 
مق�رنة  متو��سعة  كري�سفينك  متطّوعو 
�لتي  �ملغن�طي�سية  ب�ل�ستج�ب�ت للمج�لت 
ط�ئر  غ��ر�ر  على  �أخ��رى،  ف�س�ئل  حققته� 

من  ب�نتظ�م  ي�س�فر  �لذي  �ل�سم�يل،  �لأبلق 
�أل�سك� �إىل كيني� يف رحالت تقّدر م�س�فته�  

بنحو 19 �ألف ميل.
و�أف�دت �ل�سحيفة ب�أنه ب�لن�سبة لالآلية 
يعتقد  للتنقل،  �لأبلق  ط�ئر  ي�ستغله�  �لتي 
هور �أن �لطيور ت�ستخدم جزيئ�ت ح�س��سة 
بني  من  و�ح��دة  �إىل  حتويله�  ميكن  لل�سوء 
�عتم�د�  خمتلفتني،  كيمي�ئيتني  ح�لتني 
على �جت�ه �حلقل �ملغن�طي�سي. ولكن يتبّنى 
كري�سفينك وجهة نظر خمتلفة، م�سري� �إىل 
مميزة  خالي�  وجود  �كت�سف  قد  بحثه  �أن 
وتدور  معدن،  على  حتتوي  بلور�ت  تت�سّمن 
هذه �لبلور�ت مثل �إبرة �لبو�سلة، متحّكمة 
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.
ع��دم  ور�ء  ل��ل�����س��ب��ب  ب���ل��ن�����س��ب��ة  �أم����� 
�لبو�سالت  ي�ستخدمون  لأ�سخ��ش  روؤيتن� 
�أن  �ملرّجح  فمن  �ليوم،  للتنقل  �لد�خلية 
طم�ش  يف  ن�سبي�  ت�سّببت  �ملع��سرة  �حلي�ة 

هذه �لعملية لدى �لب�سر.
�إ���س���رة  يف  �أن���ه  �ل�سحيفة  و�أوردت 
�لآ�سيويني  �لأ�سخ��ش  عن  در����س���ت  �إىل 
لغ�ت  ي��ت��ح��دث��ون  �ل��ذي��ن  و�لأ���س��رت�ل��ي��ني 
�أقّر  �لأوروبية،  �للغ�ت  عن  مت�م�  خمتلفة 
كري�سفينك ب�أن هذه �لختالف�ت قد توؤثر 
ل��الإ���س���ر�ت  �ل�ستج�بة  يف  ق��درت��ن���  على 
"�لبو�سالت  ت��ب��ع��ث��ه���  �ل��ت��ي  �ل�����س��ع��ي��ف��ة 

�لد�خلية" لدين�. 
"هوؤلء  �أن  �ل��ربوف��ي�����س��ور  و�أ����س����ف 
قبيل  من  كلم�ت  ي�ستعملون  ل  �لأ�سخ��ش 
"�ليمني" لالإ�س�رة  "�خللف" �أو  "�لأم�م" �أو 
يعرّبون  ذلك  عن  وعو�س�  �لجت�ه�ت،  �إىل 
على  م�سطلح�ت  ��ستعم�ل  خالل  من  عنه� 
هذه  وتقوم  "�ل�سرق".  �أو  "�ل�سم�ل  �س�كلة 
م�ز�لت  حيث  جغر�يف  مرجع  على  �للغ�ت 
�لأ�سلية".  �ل�سعوب  قبل  م��ن  ُت�ستخدم 
مثل  ��ستخد�م  �أن  كري�سفينك  �أك���د  كم� 
للبو�سلة  �ل�ستج�بة  ي��ع��ّزز  �للغ�ت  ه��ذه 
�لد�خلية، ف�سال عن كونه ي�س�عد �لأفر�د 
على �لتفكري بطرق جتعلهم يح�فظون على 

قدر�تهم �لفطرية على �لتنقل.

 نقاشات وجدل في السعودية حول 
مكبرات الصوت في المساجد

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

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

 ماذا سيحدث في حال نفذ النفط الخام من العالم؟

 هل يمكن لإلنسان استشعار المجال المغناطيسي األرضي؟
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*وكاالت
الأك�سدة  امل�سادات  من  الكثري  هناك 
ومنها  القلب  م�ساكل  لعالج  ت�ستخدك  التي 
جبوب اجللوتاثيون، فما هي؟ وكيف ميكن 

ا�ستخدامها؟
اجللوتاثيون  مادة  ا�ستخدامات  تتعدد 
كالربو  املر�سية  احل���الت  م��ن  للتخفيف 
وال�سيخوخة واأمرا�ض القلب والكبد وحتى 
حبوب  فوائد  هي  فما  التبيي�ض،  لأغرا�ض 

اجللوتاثيون؟ وهل لها اثار جانبية؟
ب�سكل  اجللوتاثيون  م��ادة  اإن��ت��اج  يتم 
طبيعي عن طريق الكبد، اأو ميكن احل�سول 
اخل�سار  م��ن  م��ت��ع��ددة  م�����س��ادر  م��ن  عليها 

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 
الثالثة  الأمينية  الأحما�ض  من  اأ�سا�سي 

اجللوتامني واجلالي�سني وال�سي�ستي.
من  العديد  يف  اجللوتاثيون  ت�سارك 
ذلك  يف  مبا  اجل�سم،  يف  احليوية  العمليات 
مواد  وتكوين  واإ�سالحها  الن�سجة  بناء 
للج�سم  ���س��روري��ة  وبروتينات  كيماوية 

وخا�سة اجلهاز املناعي.
قد  التي  الأ�سباب  من  العديد  هناك 
يف  ينخف�ض  اجللوتاثيون  م�ستوى  جتعل 
الدم مثل النظام الغذائي ال�سيء والعدوى 
اأو  امل�ستمر  وال�سغط  املزمنة  الأمرا�ض  اأو 

التقدم بالعمر.
طرق طبيعية لزيادة اجللوتاثيون

مي��ك��ن��ك احل���ف���اظ ع��ل��ى م�����س��ت��وي��ات 

من  طبيعي  ب�سكل  باجل�سم  اجللوتاثيون 
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
مع  ال�����س��رع  ل��ع��الج  اللميكتل  ت��ن��اول 

B12 فيتامني
    تناول الأطعمة الغنية بالكريت مثل 

منتجات الألبان وال�سمك واللحم البقري
C زيادة ا�ستهالك فيتامني    

    اإ�سافة الأطعمة الغنية بال�سيلينيوم 
واللحم  الدجاج  مثل  الغذائي  نظامك  اىل 

البقري وال�سمك والكبد والأرز البني
    ت��ن��اول الأط��ع��م��ة ال��غ��ن��ي��ة مب��ادة 
والأف��وك��ادو  ال�سبانخ  مثل:  اجللوتاثيون 

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

اجللوتاثيون  مادة  اأخذ  طرق  تختلف 
النحو  على  وه��ي  اإل��ي��ه��ا،  احل��اج��ة  ح�سب 

التايل:
1. الوريد: ي�ستخدم للحالت التالية:

    لتقليل من الثار اجلانبية للعالجات 
الكيميائية لل�سرطان

    عالج مر�ض باركن�سون
    داء ال�سكري

الذين  الأ�سخا�ض  عند  ال��دم  فقر      

يغ�سلون الكلى
    العقم عند الرجال.

ولكن هناك حاجة اىل املزيد من الأدلة 
لتقييم اجللوتاثيون لهذه ال�ستخدامات.
2- الفم: 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.
ل��ع��الج  3- ع���ن ط��ري��ق ال���س��ت��ن�����س��اق 
حلبوب  اجلانبية  الث��ار  ال��رئ��ة.  م�ساكل 
امن  اجل��ل��وت��اث��ي��ون  يعتر  اجل��ل��وت��اث��ي��ون 
عن  تناوله  عند  البالغني  ملعظم  بالن�سبة 
يف  احلقن  اأو  ال�ستن�ساق  اأو  الفم  طريق 

الع�سالت اأو الأوردة.
لكن هناك اثار جانبية حمتملة وواردة 

يجب الحتياط منها مثل:
الطبيعية:      فرة احلمل والر�ساعة 
ل يوجد هناك اأدلة كافية عن مدى �سالمة 
الفرة،  ا�ستخدام اجللوتاثيون خالل تلك 

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.

كل شيء عن حبوب الجلوتاثيون
*وكاالت

اأ�سباب  هي  وما  الرحم؟  ميالن  اأعرا�ض  هي  ما 
اأهم  اإليك  خطرية؟  هي  وهل  الغريبة؟  احلالة  هذه 
املقال  يف  الرحم  ميالن  حول  والتفا�سيل  املعلومات 

التايل.
قد يكون الرحم لدى بع�ض الن�ساء مائاًل لالأمام 
اأو مائاًل للخلف باجتاه الظهر، وهي  باجتاه البطن، 
�سائعة  وتعتر  عديدة  علمية  م�سميات  لها  حالة 
ب�سكل كبري! اإليك اأهم التفا�سيل حول ميالن الرحم.

اأعرا�ض ميالن الرحم
قد تكون املراأة م�سابة مبيالن الرحم دون ظهور 
اأعرا�ض  فاإن  اأخرى  حالت  ويف  تذكر،  اأعرا�ض  اأية 
ومتنوعة،  وعديدة  ظاهرة  تكون  قد  الرحم  ميالن 

اإليك قائمة باأهمها:
1- �سعوبة و�سع ال�سدادات القطنية املهبلية

عمومًا، يجب اأن يكون و�سع ال�سدادات القطنية 
غاية  يف  اأم���رًا  ال�سهرية  ال���دورة  اأث��ن��اء  املهبلية 
قد  الرحم،  مبيالن  الإ�سابة  عند  ولكن  ال�سهولة، 

يكون هذا الأمر �سعبًا بع�ض ال�سيء.
فعندما يكون الرحم مائاًل فاإن ال�سدادة القطنية 

ل ت�ستطيع ال�ستقرار يف مكانها كما يجب.
2- م�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 
بطانة  مثل  ح��الت  الرحم  مبيالن  الإ�سابة  وراء 

الرحم املهاجرة.
امل�سابة  امل��راأة  اأن  هنا  بالذكر  اجلدير  من  ولكن 
م�ساكل  وج��ود  دون  طبيعي  ب�سكل  الرحم  مبيالن 
يف  م�ساكل  تواجه  لن  غالبًا  لديها  �سحية  اأخ��رى 

احلمل.
3- عدم ال�سيطرة على التبول

واأع�ساء  اأج��ه��زة  على  الرحم  ميالن  يوؤثر  قد 
املحيطة  املنطقة  يف  امل��وج��ودة  الأخ����رى  اجل�سم 
الرحم على  املثال، قد ي�سغط  �سبيل  بالرحم، فعلي 
ت�ستطيع  ل  اأنها  بال�سعور  امل��راأة  تبداأ  بحيث  املثانة 

ال�سيطرة بالكامل على عملية التبول.
قد توؤدي هذه احلالة لتبول املراأة قبل الو�سول 
البول على ثيابها الداخلية  اأو تنقيط  اإىل احلمام، 

وكاأنها م�سابة بنوع من �سل�ض البول.
جماع  و�سعيات  حماولة  عند  �سديد  انزعاج   -4

معينة
من اأعرا�ض ميالن الرحم اأنه قد يت�سبب ب�سعور 
معينة  و�سعيات  حماولة  اأثناء  بالنزعاج  �سديد 
للجماع، ل �سيما عند حماولة الإيالج املهبلي العميق.

5- ت�سنجات حي�ض �سديدة يف اأ�سفل الظهر
يف  ت��رك��ز  م��ا  غالبًا  احلي�ض  ت�سنجات  اأن  م��ع 
اإل  الطبيعية،  احل��الت  يف  البطن  اأ�سفل  منطقة 
بالأمل  ت�سعر  قد  الرحم  مبيالن  امل�سابة  امل��راأة  اأن 

والت�سنجات ب�سكل خا�ض يف منطقة اأ�سفل الظهر.

6- عدم انتظام الدورة ال�سهرية
دورة  انتظام  عدم  اأن  اإىل  الأطباء  بع�ض  ينوه 
املراأة ال�سهرية قد يكون اأحد اأعرا�ض ميالن الرحم، 
امل��راأة  كانت  ح��ال  يف  الطبيب  ا�ست�سارة  يجب  ل��ذا 
اأحد  يكون  قد  فهذا  الدورة،  انتظام  عدم  من  تعاين 

الأ�سباب.
7- اأعرا�ض ميالن الرحم الأخرى

التي  الأخرى  الرحم  ميالن  اأعرا�ض  بع�ض  هذه 
قد تالحظها املراأة امل�سابة:

ب�سكل  البولية  امل�سالك  بالتهابات  الإ���س��اب��ة 
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 
اأو قد تولد م�سابة بهذه احلالة  العمر،  والتقدم يف 

ب�سكل طبيعي، وهذه اأهم اأ�سباب ميالن الرحم:
اأن  اإىل  الدرا�سات  ت�سري  اإذ  والوراثة:  اجلينات 
طريق  عن  اكت�سبنه  الرحم  مبيالن  امل�سابات  ربع 

الوراثة.
امل��راأة  تتلقى  مل  اإذا  احل��و���ض:  التهاب  مر�ض 
العناية الطبية الالزمة لعالج هذا املر�ض، فاإنه قد 
ميالن  يف  تت�سبب  الرحم  منطقة  يف  اأن�سجة  يخلف 

الرحم، متامًا مثل تاأثري بطانة الرحم املهاجرة.
ت�سخم الرحم: اإن ت�سخم الرحم على اختالف 
ميالن  يف  يت�سبب  قد  حمل(  األياف،  )اأورام،  اأ�سبابه 

الرحم.
اإن  ال��رح��م:  واأل��ي��اف  املهاجرة  ال��رح��م  بطانة 
الإ�سابة باأي من احلالتني املذكورتني قد يت�سبب يف 

ميالن الرحم.
مثل  اأم�����ورًا  اإن  احل��و���ض:  ع�����س��الت  يف  �سعف 
يف  تت�سبب  قد  الياأ�ض  �سن  بلوغ  اأو  املتكرر  الإجن��اب 
�سعف اأن�سجة واأربطة الرحم، الأمر الذي قد ي�سبب 

ميالنه.
يف  �سابقة  ندوب  اأو  جراحات  اأو  املتكرر  احلمل 
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:

من  الرحم  ميالن  �سببت  قد  م�سكلة  اأي  ع��الج 
الأ�سل، مثل بطانة الرحم املهاجرة.

و�سعية  تقومي  على  ت�ساعد  خا�سة  اأداة  اإدخال 
الرحم واإعادته ملكانه الطبيعي تدريجيًا.

و�سع  خاللها  م��ن  يتم  تنظري  لعملية  اخل�سوع 
مبا�سرة  ت�سحيح  عملية  وهي  املثانة،  فوق  الرحم 

وغالبًا ناجحة.
 ممار�سة متارين ريا�سية خا�سة.

*وكاالت
يكت�سب هرمون الكورتيزون اأهمية كبرية للج�سم 
يف تنظيم العمليات احليوية، فما هو هذا الهرمون؟ 
م�ستواه  على  للحفاظ  عليه  احل�سول  ميكننا  وكيف 

الطبيعي؟
ما هو الكورتيزون الطبيعي وما هي م�سادره؟

هرمونات  اأه��م  من  الكورتيزون  هرمون  يعتر 
كاأدوية  ا�ستخدامه  اإىل  البع�ض  يلجاأ  حيث  اجل�سم، 
هذا  هو  ما  لكن  باجل�سم،  نق�سه  حال  يف  حبوب  اأو 

الهرمون، وكيف ميكن اأن نح�سل عليه؟
ال��ه��رم��ون��ات  م��ن  ال��ك��ورت��ي��زون  ه��رم��ون  يعتر 
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 
خالل  تدريجيا  بالنخفا�ض  يبداأ  ثم  ومن  ال�سباح 
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:

ال��دم  يف  لل�سكر  الي�سية  العملية  تنظيم      
والتحكم مب�ستوياته. ي�ساعد يف احلفاظ على �سغط 

دم طبيعي يدعم وظيفة اجلهاز املناعي
    تنظيم وظائف القلب الوعائية

للروتني  اجل�����س��م  ا�ستعمال  ع��ل��ى  ي�سيطر      
والكربوهيدرات والدهون

    ي�ساعد يف تخفيف ال�ستجابة اللتهابية
والفر عند  الكر  ا�ستجابة      يعمل على تنظيم 

الأ�سخا�ض خا�سة عند احلوادث الفجائية.
امل�سادر الطبيعية للكورتيزون

هناك الكثري من البدائل الغذائية التي ميكن من 
اإليك  الطبيعي،  الكورتيزون  على  احل�سول  خاللها 

البع�ض منها:
    زيت الزيتون

وفقا لدرا�سة ن�سرت يف جملة "Nature" يف عام 
الزيتون  زيت  داخل  املوجود  املركب  اأن  تبني   2005
لاللتهابات  م�ساد  طبيعي  تاأثري  له  املمتاز  البكر 

�سبيهه بخا�سية هرمون الكورتيزول.

اأومفردك�ض،ت�سيفرلك�ض،  األروك�سني،  تناول 
اأوميغا 3 واحلديد

فرة  منذ  املعروفة  الفائدة  ذل��ك  يف�سر  وق��د 
طويلة نظام غذاء البحر الأبي�ض املتو�سط.

    حلاء اأ�سجار ال�سنوبر
مركب  على  ال�سنوبر  اأ���س��ج��ار  حل��اء  يحتوي 
له  اأن  ثبت  وقد  بالفالفونويد،  الغني  بيكنوغينول 
اىل  بالإ�سافة  للكورتيزول  امل�سابهة  الث��ار  بع�ض 

الثار امل�سادة لاللتهابات.
اجللوكوز  ن�سبة  تنظيم  على  تاأثري  له  اأن��ه  كما 
يف   امل�ساعدة  خ��الل  من  ال��دم  �سغط  وخف�ض  بالدم 

ا�سرخاء الأوعية الدموية.
    بذور الكتان

ذكرت درا�سة ن�سرت يف جملة التغذية الب�سرية 
بالأحما�ض  غنية  الكتان  ب��ذور  اأن  التغذية  وعلم 
الدهنية اأوميجا 3 واأوميجا 6، والتي بدورها ت�ساعد 

يف خف�ض ن�سبة ال�سكر يف الدم.
يف  الن�سط  -العامل  لينوليك  األفا  حم�ض  يقدم 

بذور الكتان- نف�ض تاأثري هرمون الكورتيزون.
    فاكهة اجلريب فروت

م�ستويات  رفع  على  اللذيذة  الفاكهة  تلك  تعمل 
من  احل��د  طريق  عن  باجل�سم  الكورتيزون  هرمون 
اأي ن�ساط قد يعيق تواجده يف الدم مثل بع�ض اأنواع 

الأنزميات.
    القهوة والعرق �سو�ض

امل�سروبات  م��ن  وال��ق��ه��وة  �سو�ض  ال��ع��رق  يعتر 
م�ستويات  رف��ع  يف  مهما  دورا  تلعب  اأن  ميكن  التي 

الكورتيزون بالدم.
خماطر انخفا�ض هرمون الكورتيزون باجل�سم

هو  باجل�سم  الكورتيزون  نق�ض  �سبب  يكون  قد 
وجود م�سكلة يف الغدة الكظرية اأو النخامية والتي 
باجل�سم  ال�سحية  امل�ساكل  من  العديد  ت�سبب   قد 

مثل:  الدوخة خا�سة عند الوقوف
    فقدان الوزن

    �سعف الع�سالت
    تغريات املزاج

    وجود مناطق غامقة اللون باجللد.
قد  الهرمون  نق�ض  على  �سيطرة  اأو  عالج  بدون 

يوؤدي اىل وجود خطر وتهديد على احلياة.

*وكاالت
ببع�ض  ت��ق��وم  اأن  امل����راأة  ع��ل��ى  ي��ج��ب 
ال�سهرية،  ال����دورة  ف��رة  خ��الل  الأم����ور 
والتي ت�ساعد يف تقليل ال�سعور باأعرا�سها 
واآلمها ال�سائعة، والتي توؤثر على حالتها 

النف�سية.
متتنع  ال�سهرية،  ال��دورة  فرة  خالل 
امل�ستحبة،  غري  العادات  بع�ض  عن  امل��راأة 
التي  الأم���ور  بع�ض  ه��ن��اك  امل��ق��اب��ل،  ويف 
هذه  خ��الل  امل����راأة  بها  ت��ق��وم  اأن  ين�سح 

الفرة.
جتعل  التي  الأ�سياء  اأبرز  على  تعريف 
فرة الدورة ال�سهرية اأف�سل واأكرث متعة.

1-احلفاظ على الدفء
اجل�سم  دفء  على  باحلفاظ  ين�سح 
يف  هذا  في�ساعد  ال�سهرية،  الدورة  خالل 
املوؤمل. الت�سنج  ومنع  بال�سرخاء  ال�سعور 

كما اأنه و�سيلة لتقليل التوتر وال�سعور 
بالراحة.

وميكن احلفاظ على الدفء من خالل 
تناول امل�سروبات الدافئة، بالإ�سافة اإىل 
والظهر،  البطن  الدافئ على  املاء  كمادات 
التي  الدافئة  الو�سائد  اإ�ستخدام  وميكن 

تقلل من اللم.

باملغني�سيوم غنية  اأطعمة  2-تناول 
اإ���س��رخ��اء  امل��غ��ن��ي�����س��ي��وم يف  ي�����س��اع��د 
ت�سنجات  تخفيف  وبالتايل  الع�سالت، 
بال�سداع  ال�سعور  يقلل  اأنه  كما  احلي�ض، 
على  ي��ق�����س��ي  وك���ذل���ك  ال����راأ�����ض،  والم 

ال�سوائل. واحتبا�ض  النتفاخ 
على  حتتوي  التي  الأطعمة  اأبرز  ومن 
املغني�سيوم: فول ال�سويا، دقيق ال�سوفان، 
ال�سبانخ،  الأ���س��م��اك،  ال�����س��ف��راء،  ال���ذرة 

واملوز.
3-ال�ستمرار يف احلركة

الريا�سية  ال��ت��م��اري��ن  مم��ار���س��ة  اإن 
خالل  امل�ستحبة  غري  الأم��ور  من  القوية 
يعني  ل  ه��ذا  ول��ك��ن  ال�سهرية،  ال����دورة 
اأن  بل  الوقت،  ط��وال  الفرا�ض  يف  البقاء 
لتح�سني  ال��ف��رة  ه��ذه  يف  هامة  احل��رك��ة 

تدفق الدم وتخفيف الأمل.
الريا�سية  التمارين  مبمار�سة  وين�سح 
ال�سرخاء  على  ت�ساعد  التي  الب�سيطة 
اإىل ريا�سة امل�سي. مثل اليوغا بالإ�سافة 

الألبان منتجات  4-جتنب 
زي��ادة  يف  الأل��ب��ان  م�ستقات  تت�سبب 
م�����س��ت��وي��ات ال��ه��رم��ون��ات ال��ت��ي ت��زي��د من 
ال�سهرية،  الدورة  خالل  الرحم  انقبا�ض 

الت�سنجات. زيادة  وبالتايل 
منتجات  تناول  بتقليل  ين�سح  ولذلك 
متامًا  تناولها  ع��ن  التوقف  اأو  الأل��ب��ان 

خالل فرة الدورة ال�سهرية.
5-�سرب �ساي ورق التوت

امل�����س��روب  ه��و  ال��ت��وت  ورق  ���س��اي  اإن 
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 
اأن��ه  كما  امل����راأة،  �سحة  لتعزيز  ال��ه��ام��ة 
اللم  وتقليل  الرحم  تقوية  يف  ي�ساهم 

والت�سنجات.
كما اأن �ساي ورق التوت من امل�سروبات 
خالل  للج�سم  الهام  باملغن�سيوم  الغنية 

هذه الفرة.
اخلا�سة  ال�سهرية  الدورة  6-مراقبة 
على  ال��ط��م��اأن��ي��ن��ة  يف  ي�ساعد  ف��ه��ذا  ب��ك 
ال�����دورة  ان��ت��ظ��ام  ان  ح��ي��ث  ال�����س��ح��ة، 
اجلن�سية  �سحتك  على  يطمئنك  ال�سهرية 

الهرمونات. وم�ستويات 
اأن  اأن مدى غزارتها ومدتها ميكن  كما 
ال�سحية  امل�سكالت  بع�ض  بوجود  توؤ�سر 

ا�ست�سارة الطبيب. اإىل  التي حتتاج 
7-�سرب كثري من املاء

ال�سعور بالنتفاخ ين�سح  حينما يزداد 

ي�سهل  اأنه  حيث  املاء،  �سرب  من  بالإكثار 
باجل�سم. املراكمة  ال�سوائل  من  التخل�ض 

اأك��واب   8 عن  يقل  ل  ما  �سرب  يف�سل 
ال�سهرية،  ال��دورة  فرة  خالل  يوميًا  ماء 
اجل�سم  رط��وب��ة  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف��اظ  وذل����ك 

ال�سموم. من  وتخلي�سه 
ال�سحية الأطعمة  8-تناول 

عند تناول اأطعمة �سحية خالل فرة 
والفاكهة،  اخل�سروات  وخا�سًة  احلي�ض، 
فاإن هذا ي�ساعد يف تقليل اأعرا�ض الدورة 

املزعجة. ال�سهرية 
ال�سحية  غ��ري  الأط��ع��م��ة  عك�ض  على 
والأطعمة  ال�سريعة  والوجبات  كاملقليات 
امل��احل��ة واحل��ل��وي��ات، وال��ت��ي ت��زي��د من 
�سعوبات  ت�سبب  لأنها  ال�سيئة،  الأعرا�ض 

يف اله�سم وتزيد من الم املعدة.
الكافيني 9-جتنب 

اجل�سم  لح��ت��ف��اظ  ال��ك��اف��ي��ني  ي���وؤدي 
من  يزيد  مما  املراكمة،  وال�سوائل  باملاء 
بالتخلي  ين�سح  لذلك  بالنتفاخ،  ال�سعور 
ال��دورة  ف��رة  خ��الل  امل�سروبات  ه��ذه  عن 
م�سروبات  اإ�ستبدال  وميكن  ال�سهرية. 
ت�ساعد  التي  الدافئة  بالأع�ساب  الكافيني 

يف تقليل اللم والنتفاخات.

*وكاالت
م��واق��ف  حت���دث  الأح���ي���ان،  بع�ض  يف 
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 

جتنبها وكيفية  اجلن�سية 
املحرجة  باملواقف  مليئة  احلياة  اإن 
العالقة  ا�ستثناء  ميكن  ول  نواجهها،  التي 
اأ�سياء  فهناك  الأم��ور،  هذه  من  اجلن�سية 
ت���ك���ون خ���ارج���ة ع���ن ال�����س��ي��ط��رة وغ��ري 
من  اأي  على  توؤثر  اأن  يجب  ول  متوقعة، 

الزوجني.
احلرجة  امل��واق��ف  اأب���رز  على  ت��ع��رف 
خالل  الزوجني  بني  حتدث  اأن  ميكن  التي 
الن�سائح  من  وجمموعة  اجلن�سي،  اللقاء 

اإذا حدثت. لتجنب حدوثها وجتاوزها 
1-احلاجة اإىل التبول

احلميمة،  ال��ع��الق��ة  مم��ار���س��ة  اأث��ن��اء 
ت�سبح الع�سالت يف خمتلف اأجزاء اجل�سم 

املثانة. اأكرث ا�سرخاءًا، ومنها ع�سالت 
وبالتايل ميكنك ال�سعور باحلاجة اإىل 

اأو الترز. التبول 
قبل  بالتبول  ين�سح  ه��ذا،  ولتفادي 
�سرب  جتنب  وك��ذل��ك  اجلن�ض،  ممار�سة 

املاء يف الفرة التي ت�سبق اجلماع.
الأطعمة  ت��ن��اول  ع��دم  اأي�����س��ًا  ويجب 
وت�سبب  ه�سمها  ي�سعب  ال��ت��ي  الد�سمة 
م�سكالت يف املعدة، بل يجب تناول اأطعمة 

و�سحية. خفيفة 
    تورم يف اجلزء الأعلى من الق�سيب

ودوك�سيلني  نثول   - ب��وري  ت��ن��اول      
القذف وتاثريها على �سرعة 

الكريهة الفم  2-رائحة 
ت�سبب  ال��ت��ي  امل�����س��ك��الت  م���ن  اأي�����س��ًا 
اإذا  وخ��ا���س��ًة  وامل����راأة،  للرجل  اإح��راج��ًا 
مفاجىء  ب�سكل  اجلن�سي  اللقاء  ح��دث 
ي�ستيقظ  ف��م��ث��اًل  حت�������س���ريات،  ودون 
دون  احلميمة  املمار�سة  على  ال��زوج��ان 

الدخول اإىل احلمام وغ�سل الأ�سنان.
قبل  الأ�سنان  غ�سل  على  احلر�ض  ومع 
فر�ض  �ستقل  الطعام،  تناول  وبعد  النوم 

وجود رائحة كريهة يف الفم.
الفم  غ�سول  ت��وف��ر  يف�سل  اأن���ه  كما 
على  الق�ساء  يف  ت�ساعد  التي  العلكة  اأو 

الكريهة. الفم  رائحة 
القذف 3-�سرعة 

من  الرجل  يعاين  الأحيان،  بع�ض  يف 
ا�ستمتاع  على  يوؤثر  مما  القذف،  �سرعة 

هزة  اإىل  ت�سل  مل  لأنها  باملتعة،  الزوجة 
اجلماع.

بال�سغط  ي��ق��وم  اأن  ل��ل��رج��ل  ومي��ك��ن 
ال�سائل  يبداأ  عندما  الذكري  الع�سو  على 
يف  ي�ساعد  ذل��ك  لأن  ال��ت��دف��ق  يف  امل��ن��وي 

املمار�سة احلميمة. اإطالة مدة 
مبداعبة  ي��ق��وم  اأن  عليه  يجب  كما 
في�ساعد  اجلماع،  يف  البدء  قبل  زوجته 
اجلن�سية  ل��ل��ن�����س��وة  و���س��ول��ه��ا  يف  ذل���ك 

بالتزامن مع القذف لدى الرجل.
4-متزق الواقي الذكري

ال��ذك��ري  ال���واق���ي  ي��ت��م��زق  اأن  مي��ك��ن 
ي�سبب  مم��ا  احلميمة،  امل��م��ار���س��ة  اأث��ن��اء 
قلقًا للزوجني من حدوث احلمل وبالتايل 

ا�ستكمال اجلماع. لعدم  الزوجان  ي�سطر 
ال��ذك��ري،  ال��واق��ي  يتمزق  ل  وح��ت��ى 
وبقيا�ض  جيدة  بنوعية  يكون  اأن  يجب 
ين�سح  ل  كما  ال��ذك��ري،  للع�سو  منا�سب 
لأن  م��رة،  من  لأك��رث  ال��واق��ي  با�ستخدام 

هذا يزيد من فر�ض متزقه.
املهبل 5-جفاف 

مما  ال��ن�����س��اء،  بع�ض  ت��واج��ه  م�سكلة 
امل��م��ار���س��ة  اأث��ن��اء  ���س��دي��دة  الم  ت�سبب 
امل���راأة  جت��ع��ل  اأن  ومي��ك��ن  ب��ل  اجلن�سية، 
تتوقف عن املمار�سة لأنها ل تتحمل هذه 

اللم.
جفاف  م��ن  امل���راأة  م��ع��ان��اة  ح��ال��ة  ويف 
للطبيبة  ت���ذه���ب  اأن  ف��ي��ج��ب  امل��ه��ب��ل، 
كما  وعالجه،  ال�سبب  ملعرفة  الن�سائية 
يف  امل��ت��وف��رة  امل��زل��ق��ات  بع�ض  ه��ن��اك  اأن 
ترطيب  يف  ت�ساعد  والتي  ال�سيدليات، 
بنوعية  ت��ك��ون  اأن  ي��ج��ب  ول��ك��ن  امل��ه��ب��ل، 

للمراأة. ومنا�سبة  جيدة 
بالت�سنجات 6-الإ�سابة 

وامل���راأة،  ال��رج��ل  على  ه��ذا  وينطبق 
املنطقة  يف  ت�سنجات  حت��دث  اأن  فيمكن 
احل�سا�سة، مما يعيق القدرة على املمار�سة 

اجلن�سية.
ب�سبب  ال��ت�����س��ن��ج��ات  ه����ذه  وحت����دث 
يف  م�سكلة  وجود  اأو  ع�سلي  ب�سد  الإ�سابة 
بالإ�سافة  البولية،  امل�سالك  اأو  الأمعاء 

اإىل التوتر والقلق.
ولذلك ين�سح بالقيام ببع�ض التمارين 
تقلل  والتي  احلو�ض،  ملنطقة  الريا�سية 
عالج  وكذلك  الت�سنجات،  ح��دوث  فر�ض 
على  ت��وؤث��ر  اأن  ميكن  �سحية  م�سكلة  اأي 

اجلن�سية. املمار�سة 

*وكاالت
مراعاتها  يجب  التي  الأم��ور  بع�ض  هناك 
العادات  بع�ض  لأن  وذل��ك  الإ�ستحمام  اأثناء 
ال�سحة واجل�سم  اأن توؤثر على  اخلاطئة ميكن 

مبرور الوقت.
التي  الهامة  الأم��ور  من  الإ�ستحمام  يعتر 
ي�سبح  ق��د  ول��ك��ن  عنها،  الإ�ستغناء  ميكن  ل 
اتباع  حالة  يف  بال�سحة  �سار  اأمر  الإ�ستحمام 
يجب  والتي  خالله،  اخلاطئة  العادات  بع�ض 

الإنتباه اإليها جيدًا.
1- الإ�ستحمام لفرة طويلة

اإن تعري�ض اجللد للماء لفرة طويلة يوؤثر 
 20 ع��ن  تزيد  األ  فيجب  اجل��ل��د،  �سحة  على 

دقيقة كحد اأق�سى خالل الإ�ستحمام.

طويلة  لفرات  املاء  حتت  البقاء  اأن  حيث 
ميكن اأن ي�سبب جفاف اجللد.

2- اإ�ستخدام ماء �ساخن
املاء ال�ساخن ي�ساعد يف  اأن  على الرغم من 
ال�سعور بالإ�سرخاء، ولكن عندما يكون �سديد 
ال�سخونة، فاإنه ي�سبب اإزالة الزيوت الطبيعية 
ح��دوث  اإىل  ي���وؤدي  ق��د  اأن��ه  كما  الب�سرة،  م��ن 

تهيجات يف اجللد، وي�سبح عر�سة للجفاف.
اأن  حيث  اأي�سًا،  ال�سعر  على  هذا  وينطبق 
الطبيعية  ال��زي��وت  من  ال��راأ���ض  ف��روة  جتريد 
الأف�سل  فمن  ول��ذل��ك  ب��ه��ا،  اأ���س��رار  �سيحدث 

الإ�ستحمام باملاء الفاتر اأو البارد.
3- غ�سل الوجه اأثناء الإ�ستحمام

غ�سل  على  الأ�سخا�ض  م��ن  كثري  يحر�ض 
خاطىء  اأم��ر  وه��و  الإ�ستحمام،  خ��الل  الوجه 
املاء  اإ�ستخدام  لأن  وذلك  به،  القيام  يجب  ل 
املاء  مع هذا  بال�سابون  الوجه  ال�ساخن وفرك 

�سوف ي�سبب الكثري من امل�سكالت بالب�سرة.
اثار عليها مثل بقع  اأن ي�سبب ترك  فيمكن 

وكلف، ويعر�سها للجفاف والتهيج.
4- اإ�ستخدام منتجات عطرية

حتتوي  التي  الإ�ستحمام  م�ستح�سرات  اإن 
باجللد  ت�سر  اأن  ميكن  العطور  من  كثري  على 
وت�سبب حدوث طفح وتهيجات، وخا�سًة لذوي 

ن�سبة  اإنخف�ست  فكلما  احل�سا�سة.  الب�سرة 
العطور، �سوف ت�سبح املنتجات اأكرث اأمانًا.

5- اإ�ستخدام كثري من الإ�سافات
حو�ض  يف  ممتعًا  وق��ت��ًا  تق�سي  اأن  ميكن 
ولكن  الأم��الح،  اأو  الفقاعات  �سواء  الإ�ستحمام 
ت�سبب  اأن  ميكن  املنتجات  ه��ذه  يف  الإف���راط 
ح�سا�سية اجللد. ويجب اإختيار اأنواع جيدة من 
على  حتتوي  الأنواع  بع�ض  لأن  الإ�سافات  هذه 

مواد كيميائية �سارة.
بعد  الإ�ستحمام  حو�ض  تنظيف  عدم   -6

اإ�ستخدامه
اأمامك،  قد يبدو حو�ض الإ�ستحمام نظيفًا 
بكترييا  ع��ل��ى  ي��ح��ت��وي  احل��ق��ي��ق��ة  يف  ول��ك��ن 

ين�سح  ولذلك  ال��وق��ت،  مع  تنت�سر  وجراثيم 
بتنظيفه بعد ا�ستخدامه.

املطهرة املخ�س�سة  املواد  ا�ستخدام  ويف�سل 
للحمام.

7- تكرار اإ�ستخدام ال�سامبو لفرات طويلة
اجللد  يف  تغريات  يحدث  العمر،  م��رور  مع 
التغريات  هذه  تتابع  اأن  يجب  ولذلك  وال�سعر، 

لتعرف املنتجات الأن�سب للجلد والب�سرة.
وقت  يف  حتتاج  �سوف  امل��ث��ال،  �سبيل  فعلى 
اأو  اإىل �سامبو يحتوي على املزيد من الروتني 

املرطب الإ�سايف.
8- عدم تغيري اللوفة

بحق  تفعلها  التي  الكبرية  الأخ��ط��اء  م��ن 

اللوفة  اإ�ستخدام  يف  الإ�ستمرار  هو  ج�سمك 
لفرة طويلة، حيث اأنها بيئة خ�سبة للجراثيم 

والبكترييا ب�سبب رطوبتها.
يجب التاأكد من تنظيف اللوفة جيدًا بعد 
كل اإ�ستحمام، وتخلي�سها من املاء بقدر امل�ستطاع، 
كما يجب اإ�ستبدالها باأخرى مرة �سهريًا، وعدم 

قيام اأكرث من �سخ�ض با�ستخدامها.
9- عدم غ�سل املنا�سف بعد ا�ستخدامها

ت�سبح  اأن  ميكن  الإ�ستحمام،  لوفة  مثل 
وعند  والعفن،  للبكترييا  جيدة  بيئة  املن�سفة 
اإ�ستخدامها لتجفيف الوجه واجل�سم فيما بعد، 
وت�سر  للج�سم  البكترييا  ه��ذه  تنتقل  ف�سوف 

ب�سحة اجللد.

أعراض ميالن الرحم وأسبابه

ما هو الكورتيزون الطبيعي 
وما هي مصادره؟

أمور يجب القيام بها أثناء فترة الدورة الشهرية

مواقف حرجة خالل العالقة 
الجنسية وكيفية تجنبها

أمور ال يجب القيام بها أثناء اإلستحمام
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*وكاالت
جلنة  حّلت  "غوغل" �أنها  �شركة  �أكدت 
��شت�شارية الأخالقيات �لذكاء �ال�شطناعي 
حول  ج��دل  �ن���دالع  على  قليلة  �أي���ام  بعد 

بع�ض �أع�شائها.
و�أتى حّل �ملجل�ض �ال�شت�شاري �خلارجي 
�إيه  �آي  تي  )�إي��ه  �ملتقدمة  للتكنولوجيا 
موظفي  من  جمموعة  �عرت��ض  بعد  �شي( 
"غوغل" على وجود رئي�شة مركز �لبحوث 

�أع�شائه. فاوندي�شن" �شمن  "هرييتدج 
كما �أن وجود رئي�ض ل�شركة متخ�ش�شة 
�للجنة  هذه  يف  طيار  ب��دون  �لطائر�ت  يف 
�ملرتبطة  �مل��خ��اوف  �ل��و�ج��ه��ة  �إىل  �أع���اد 
الأغر��ض  �ال�شطناعي  �لذكاء  با�شتخد�م 
وهو  نيوز"،  "فوك�ض  ملوقع  وفقا  ع�شكرية 
ح��ّل  ع��ن  ك�شفت  �إع��الم��ي��ة  و�شيلة  �أول 

�للجنة.
فر�ن�ض  "غوغل" لوكالة  �شركة  وقالت 

بر�ض: "لقد �أ�شبح و��شحا �أنه يف هذ� �جلو، 
ال ميكن �أن تعمل �للجنة كما كان متوقعا... 

لذلك نحّل �للجنة".
و�أو�شحت �ل�شركة �أنها تبحث عن طرق 
طريقة  حول  خارجية  �آر�ء  جلمع  �أخ��رى 
��شتخد�م هذه �لتكنولوجيا ب�شكل م�شوؤول.

ب��د�ي��ة �حل��م��الت �الع��رت����ش��ي��ة،  ويف 
 2300 وّقعها  �إلكرتونية  عري�شة  �أقيمت 
تدعو  و�أك��ادمي��ي��ن  موظفن  م��ن  �شخ�ض 
كولز  ك��اي  ع�شوية  �شحب  �إىل  "غوغل" 
فاوندي�شن"(  "هرييتدج  )رئي�شة  جيم�ض 
"�ملناه�شة  من هذه �للجنة ب�شبب مو�قفها 

للمتحولن جن�شيا و�ملثلين و�ملهاجرين".
تنعك�ض  �أن  م��ن  �مل��وق��ع��ون  خ�شي  فقد 
م���و�ق���ف ج��ي��م�����ض ع��ل��ى ���ش��ب��ل ت��ط��وي��ر 
بر�مج  تت�شم  و�أن  �مل�شتقبل  تكنولوجيا 
�ل���ذك���اء �ال���ش��ط��ن��اع��ي ب��االن��ح��ي��از منذ 

بد�يتها.

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

�الإ�شبانية  "الفانغو�رديا"  �شحيفة  ن�شرت 
ت�شاعد  �لتي  �لن�شائح  بع�ض  فيه  قدمت  تقرير�، 
�ملنزل  د�خ��ل  �ملحمول  �شبكة  تغطية  حت�شن  على 
�لهو�تف  تطبيقات  على  �العتماد  مثل  وخ��ارج��ه، 
�لذكية �لتي تقي�ض م�شتوى جودة �لتغطية، وتقدم 
�لذي  �جلهاز  وموقع  نوعيتها  حول  مف�شلة  معلومات 

يبث �الإ�شارة.
ترجمته  �ل��ذي  تقريرها  يف  �ل�شحيفة،  وقالت 
بالهو�تف  �خلا�شة  �لتحتية  �لبنية  �إن  "عربي21"، 
�جلو�لة ت�شهد حت�شنا كبري� يف خمتلف �أنحاء �لعامل، 
وب�شكل خا�ض يف �ملناطق �حل�شرية وعلى �لطرقات 
من  يعانون  �لكثريون  يز�ل  ال  ذلك،  ومع  �لرئي�شية، 

م�شاكل يف �الت�شال من حن الآخر.
و�أو�شحت �ل�شحيفة �أنه توجد يف �لوقت �حلايل 
هو�تفنا  ت�شتخدمها  �لتي  �الإ�شارة  من  �أن��و�ع  ثالثة 
وهي  �جل���و�ل،  �شريحة  على  باالعتماد  �جل��و�ل��ة 
�ل�شوتية  باملكاملات  �خلا�شة  �لثاين  �جليل  تغطية 
و�جليل  �لثالث  �جليل  و�شبكتي  �لن�شية،  و�لر�شائل 
ويف  �لبيانات.  وب��ث  باملكاملات  �خلا�شتن  �ل��ر�ب��ع 
�الأو�شاع �لطبيعية، عادة ما تكون �لهو�تف �لذكية 
�إ�شارة  باأف�شل  �آليا  لالت�شال  �مل�شنع  من  مربجمة 
متوفرة، �شو�ء كانت �شبكة �جليل �لثالث �أو �لر�بع. 
يف  باالإنرتنت  �الت�شال  خا�شية  بتعطيل  قمنا  و�إذ� 

هاتفنا، فاإنها �شتت�شل فقط ب�شبكة �جليل �لثاين.
وذكرت �ل�شحيفة �أن هناك �لعديد من �الأو�شاع 
�شركة  �إ���ش��ارة  تغطية  �شوء  م��ن  فيها  نعاين  �لتي 
يجب  �شيء  و�أول  �خلدمة.  تقدم  �لتي  �الت�شاالت 
�لقيام به يف هذه �حلالة هو فهم م�شدر �خللل، �شو�ء 
تتوفر  �لو�قع،  ويف  خارجه.  �أو  �ملنزل  د�خل  يف  كنا 
م�شتوى  لتحديد  �مل�شممة  �لتطبيقات  من  �لعديد 
"�أوبن  تطبيق  هو  بينها  من  و�الأب��رز،  �الإ�شارة،  قوة 
�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 
�ل���ذي تعاين  ون���وع �خل��ل��ل  �مل��ك��ان  �مل��ت��ك��ررة، ح�شب 
�الإ�شارة  كانت  فاإذ�  �الت�شاالت.  �شبكة  تغطية  منه 
�لهاتف  ��شتجابة  �أن  �شنالحظ  فاإننا  جد�،  �شعيفة 
كما  بطيئة،  ت�شبح  �الإنرتنت  من  �لبيانات  وحتميل 
يجب  عندها  متقطعة،  �لهاتفية  �الت�شاالت  ت�شبح 
و�ملكان  �لزمان  ذلك  يف  �الإ�شارة  م�شتوى  من  �لتاأكد 

بالتحديد.
"�أوبن �شيغنال"، ميكننا  وباالعتماد على تطبيق 
�لتطبيق  ه��ذ�  لنا  يقدم  حيث  �الأم���ر،  ه��ذ�  معرفة 
معلومات مف�شلة حول مكان جهاز بث �الإ�شارة �لذي 
�إذ  �الألو�ن،  تنويع  �إىل  باالإ�شافة  به هاتفنا،  يت�شل 
للتغطية �جليدة، و�الأحمر  �للون �الأخ�شر يرمز  �إن 

معرفة  من  ميكننا  ما  وهو  م�شاكل،  وجود  �إىل  يرمز 
م�شتوى قوة �الإ�شارة.

م�شاكل  تو��شلت  حال  يف  �أنه  �ل�شحيفة  و�أوردت 
من  هاتف  �شريحتي  على  �العتماد  ميكن  �الت�شال، 
�شركتن خمتلفتن، لتنويع �خليار�ت. ويف حال كان 
�لدخول  ميكن  معينة،  منطقة  يف  م�شتمر�  �مل�شكل 
نوع  وتغيري  �جل��و�ل،  �لهاتف  �إع���د�د�ت  �شبط  �إىل 
�لعديد  يف  متاحة  خا�شية  وه��ي  �الت�شال،  �شبكة 
حيث  �أن��دروي��د،  بنظام  ت�شتغل  �لتي  �لهو�تف  من 
�لثاين  �جليل  ب�شبكة  فقط  �الت�شال  �ختيار  ميكن 
�أو  �لق�شرية،  و�ل��ر���ش��ائ��ل  لالت�شاالت  �ملخ�ش�شة 
�لر�بع  �أو  �لثالث  �جليل  ب�شبكة  فقط  �الت�شال 

�ملخ�ش�شتن للمكاملات و�لبيانات.
تكون  عندما  مفيد  �الأمر  هذ�  �إن  �حلقيقة،  ويف 
�لذي  �ل�شبكة،  نوع  �ختيار  يف  كثرية  تقلبات  هناك 
ما نالحظه من خالل تبديل  �آيل، وهو  ب�شكل  يتغري 

رمز H+ �أو 4G يف �أعلى �ل�شا�شة.
كثري  لل�شخ�ض  بالن�شبة  باأنه  �ل�شحيفة  ونوهت 
و�لتاأكد  �الإ�شارة،  ��شتقر�ر  �إىل  حاجة  ويف  �ل�شفر، 
من �حل�شول ب�شكل د�ئم على جودة �ت�شال ممتازة، 
فاإنه يجب عليه مقارنة م�شتوى �خلدمة يف خمتلف 
�ملكان  يف  �شبكاتها  تغطية  ج��ودة  وم��دى  �ل�شركات 
هاتف  �شريحتي  ��شتعمال  مع  �إليه،  �شي�شافر  �لذي 
�ل�شاحنة،  �أو  بال�شيارة  �ل�شفر  حال  ويف  خمتلفتن. 
تقوم  �ملركبات  لهذه  خم�ش�شة  �أجهزة  هناك  ف��اإن 
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 
وميكننا  ت�شعف.  �أو  �الإ���ش��ارة  فيها  تختفي  �لتي 
�الإ���ش��ارة  م�شتوى  مالحظة  خ��الل  من  ذل��ك  معرفة 
�شيغنال"  "�أوبن  تطبيق  با�شتخد�م  �أو  هو�تفنا،  يف 
�أنه تكون  �لذي يوفر دقة كبرية. وبينت �ل�شحيفة 
�لهاتف  �إ�شارة  لفقد�ن  توؤدي  عديدة  �أ�شباب  هناك 
معدنية  �أثاث  قطع  وجود  ب�شبب  �ملنزل،  يف  �جلو�ل 
عن  �ل�شادرة  �الإ���ش��ار�ت  مع  �لتد�خل  �أو  �ملنزل،  يف 
ب�شبب  �أو  و�الإلكرتونية،  �لكهربائية  �الأجهزة  بع�ض 
عرب  �مل�شكلة  ه��ذه  حل  وميكن  نف�شه.  �ملنزل  بنية 
�لهاتف �جلو�ل  �ل�شبكة يف  �لتقاط  �إعد�د�ت  �شبط 
يف  �ال�شرت�ك  خالل  من  �أو  �شابقا،  �ملذكور  بال�شكل 
خدمة �إنرتنت �لو�ي فاي يف �ملنزل. و�إذ� كان �لتقاط 
�ملخاطرة،  يحتمل  وال  جد�  مهّما  �أمر�  جيدة  �إ�شارة 
�أو  �ملر�قبة  �أجهزة  يف  �الإنرتنت  على  �العتماد  مثل 
�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 
من  ثمنا  �أق��ل  و�لثالث  �لثاين  �جليل  �شبكة  �إ�شارة 

�أجهزة تقوية �إ�شارة �شبكة �جليل �لر�بع.

*وكاالت
األمريكي  الشخص  يقضي  لنيسلن،  وفقا 
العادي ثالث ساعات يوميا حمدقا يف اهلاتف 
شاشات  إىل  باإلضافة  اللوحي.  اجلهاز  أو 
يستغرق  قد  فإنه  التلفاز،  وأجهزة  الكمبيوتر 
ألشعة  معرض  وه��و  س��اع��ات  تسع  ح��وايل 

الشاشات.
ميكن  ال��وق��ت  م��ن  الكثري  ه��ن��اك  ول��ك��ن 
استخدامه بشكل أفضل لتحقيق مكاسب تطمح 
واإلنتاجية  الرقمية  التكنولوجيا  خبري  هلا. 
األخري  كتابه  يف  املشورة  يقدم  نيوبورت  كال 
استبداد  من  نفسك  حترير  كيفية  بشأن 

التكنولوجيا والسوشيال ميديا على حياتك:

إليك ستة إجراءات ميكن اتباعها.

1- قم بتصميم جدول للعمل غري منقطع
مدار  على  عملك  إلجناز  بالتخطيط  قم 
ساعتني ليس بالضرورة الزيادة يف اإلنتاجية، 
انقطاع  دون  متواصلتني  لساعتني  عملك  ولكن 
ساعتني،  كل  بني  جمدولة  فواصل  ووج��ود 
عظمى  قوة  بوجود  تشعر  جيعلك  أن  ميكن 
مدة  أخذت  »إن  نيوبورت  يقول  املعرفة.  من 
بتفقد سريع هلاتفك،  أن تقوم  الساعتني دون 

فإن عقلك سيعمل بكل طاقته«.

2- اخرج مع نفسك
ضع هاتفك جانبا، امللل الذي يصيبنا أحيانا 
جيعلنا نلجأ هلواتفنا دون وعي، يعاين معظمنا 
الذي  العزلة«،  عجز   « نيوبورت  يسميه  مما 
ميكن أن يكون مسؤوال جزئيا على االضطرابات 
من   %5 بنسبة  قفزت  اليت  بالقلق،  املرتبطة 

عام 2017 إىل 2018.
افعل شيئا حمسوسا، مثل الركض والرياضة 

لتركيز كامل انتباهك يف أمر واحد.
مع  أسبوعيا  جلسات  ثالث  إىل  جلستان 
النفس، ميكن أن تروض نفسك عن مرض تفقد 

اهلاتف وحتسن من تركيزك.
 

3- إرسال عدد أقل من اإلمييالت املثمرة
ال�  يقارب  ما  يرسل  العادي  املكتب  عامل 

125 إمييال يوميا وفقا لشركة التحليالت
Radicati Group ومن مث تضيع ساعات 
عديدة يف التواصل ذي اجلودة السيئة، أما حل 
اإللكتروين  الربيد  رسائل  جتاهل   « نيوبورت 
اليت ال تتطلب استجابة سريعة، واكتب رسائل 
اإللكتروين  الربيد  الرسائل  عدد  من  تقلل 

الالحقة«.

4- قم بإجراء اتصال هاتفي مع صديق
التفاعل الرقمي ليس بديال عن املحادثات 
أدمغتنا   « نيوبورت:  يقول  الفعلي.  الوقت  يف 
ال تفهم الاليك وال منشور كل عام وأنت خبري 
على الفيسبوك«. باإلضافة إىل أن اإلميوجي 
إذا  واالنتماء،  بالتواصل  إحساسا  تضيف  ال 
كان جدولك ال يسمح مبقابلة األصدقاء وجها 

لوجه، اتصل هبم سوف تشعر بتحسن.

5- قم بعملية تنظيف ألدواتك اخلاصة
 30 ملدة  استراحة  بأخذ  نيوبورت  يوصي 
يوما من أي أداة رقمية ليست ضرورية لعملك، 
مبا يف ذلك وسائل التواصل االجتماعي وألعاب 
خدمات  عن  االستغناء  ميكنك  كما  الفيديو. 
عندما  ريديت.  مثل  الويب  ومواقع  الدردشة 
تكتمل عملية التخلص من السموم، قم بتعيني 
أعد  مث  واضحة،  وعالقات  إنتاجية  أهداف 
تقدمي اخلدمات اليت تساعدك على حتقيقها 
من  فبدال  أيضا،  احلدود  بعض  اضبط  فقط، 
من  بتصفحه  قم  هاتفك،  على  تويتر  تصفح 

جهاز الكمبيوتر.

6- قم 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.

*وكاالت
موقع  مؤسس  العامل،  يف  رجل  أغىن  قال 
أمازون، جيف بيزوس، إنه وطليقته ماكيزني، 
سيمنح  ما  طالقهما،  إجراءات  أهنيا  اخلميس، 

ماكيزني حصة كبرية من أسهم املوقع.
على  تغريدة  اخلميس،  ماكيزني،  ونشرت 
من   %25 على  ستحصل  إهنا  قالت  »تويتر«، 
ملكية طليقها من أسهم أمازون، وهو ما سيمنحها 

حصة تقارب 4 2 يف الشركة.
سيحتفظ  السابق  زوج��ه��ا  أن  وكشفت 
أسهمها،  مجيع  على  التصويتية  حبقوقها 
وسيحتفظ أيضا جبميع حصصه يف الواشنطن 
بوست وبلو أورجيني. وبإعالن ماكزني بيزوس، 
نيلها  بعد  العامل،  يف  امرأة  أغىن  ثالث  تصبح 
»أم��ازون«،  أسهم  من  دوالر  مليار   35 من  أكثر 
حبسب جملة »فوربس« األمريكية. يشار إىل أن  
»الثنائي« تزوجا منذ أكثر من 25 عاما، وهلما 

التقيا  قد  وكانا  بالتبين.  وابنة  أطفال  أربعة 
حينما كانت ماكيزني يف مقابلة عمل مع جيف 
عام 1993. يشار إىل أن خالفا تطور يف شهر 
شباط/ فرباير، بني الرئيس التنفيذي لشركة 
بوست«،  »واشنطن  صحيفة  مالك  »أم��ازون« 
»أمريكان  شركة  رئيس  وبني  بيزوس،  جيف 
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 
صحيفته  انتقادات  إىل  تعود  بيكر  قبل  من 
دونالد  األمريكي  للرئيس  بوست«  »واشنطن 
ترامب وللسعودية، معتربا أن رئيس »أمريكان 
موالية  »صحيفة  إنتاج  إىل  عمد  ميديا« 

للسعودية«، وفق توصيفه.

*وكاالت
�إلكرتونيك�ض"  "�شام�شونغ  ط��رح��ت 
يعمل  ذكي  هاتف  �أول  �ل�شوق  يف  �جلمعة 
�أن  بعد  جي"   5" �خلام�ض  �جليل  ب�شبكة 
هذ�  يف  ر�ئ��دة  �جلنوبية  كوريا  �أ�شبحت 
�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 تعّد 
�ل�شعيد  على  ت��ط��ّور�  �ل��ب��ل��د�ن  �أك���ر  م��ن 
يف  بلد  �أول  �الأرب��ع��اء  م�شاء  �لتكنولوجي، 
�أر��شيه  على  �شاملة  تغطية  يوّفر  �لعامل 
�ل�شبكة  م��ع��اي��ري  م��ن  �خل��ام�����ض  ب��اجل��ي��ل 
�خللوية �ملعروف ب�"5 جي"، وذلك بو��شطة 

ثالثة م�شّغلن حملين.
وق��ّدم��ت م��وع��د �إط���الق ه��ذه �خلدمة 
ي���وم���ن ل��ت�����ش��ب��ق �ل���ع���م���الق �الأم����ريك����ي 
�شبكة  �شاعات  بعد  مّد  �ل��ذي  "فري�يزن" 

�شيكاغو  يف  �خللوية  لالأجهزة  جي"   5"
ومينيابولي�ض.

يف  �شد�رتها  �جلنوبية  كوريا  وع��ّززت   
"�شام�شونغ  �إطالق  مع  �جلمعة  �ملجال  هذ� 
�إلكرتونيك�ض" هاتفها "غاالك�شي �أ�ض 10 5 

جي" �لعامل بهذه �لتقنية.
"كي  �لكبار،  �لوطنيون  �مل�شّغلون  ونّظم 
يو  ج��ي  و"�أل  تيليكوم"  ك��اي  و"�أ�ض  تي" 
�أنحاء  كّل  يف  ترويجية  فعاليات  بال�ض"، 
جمموعة  م��ن  �الأخ����ري  ل��ل��ن��م��وذج  �شيئول 
"غاالك�شي" �لذي تباع �لن�شخة �الأ�شا�شية 
منه ب�شعر 1.39 مليون يون )1200 دوالر 
�لو�قع  لتقنية  عرو�ض  وقّدمت  تقريبا(. 
�خلدمات  ال�شتعر��ض  و�لروبوتات  �ملعّزر 
�لتي توّفرها "5 جي" و��شتقطاب �لزبائن.

�ل�شابقتن  �لتقنيتن  مع  �حل��ال  وكما 
هذه  �شاأن  من  ف��اإن  جي"،  و"4  جي"   3"

�أن تزيد من �شرعة  �لتكنولوجيا �جلديدة 
يتعّلق  ما  يف  �شيما  ال  بال�شبكة،  �الت�شال 
ب��االإك�����ش�����ش��و�ر�ت �مل��و���ش��ول��ة و�ل�����ش��ي��ار�ت 
�ل�شحة  تطبيقات  ع��ن  ف�شال  �مل�شتقلة، 

و�ملو��شالت �حل�شرية و�ملدن �لذكية.
فور  �شي�شتم  "غلوبل  منظمة  وبح�شب 
موبايل كوميونيكي�شنز"، فاإن من �ملتوقع �أن 
تعود هذه �لتقنية �جلديدة بعائد�ت على 
دوالر  مليار   565 تبلغ  �لعاملي  �القت�شاد 
بحلول 2034. وتعّد تقنية �جليل �خلام�ض 
�أحد حماور �ل�شر�ع على �لنفوذ �لد�ئر بن 

�ل�شن و�لواليات �ملتحدة.
حلفائها  �إقناع  �إىل  و��شنطن  وت�شعى 
بب�شط  "هو�وي"  �ل�شينية  تكليف  بعدم 
�ل�شيني  �لعمالق  م�شبهة  جي"،   5" �شبكة 
لل�شن  ي�شمح  �ل���ذي  ط�����رو�دة  ب��ح�����ش��ان 

بالتج�ش�ض على �لغرب.

و�بتكار�  كفاءة  "هو�وي" �أكر  وتعترب 
�أودعت  �ل�شدد. وهي  مناف�شيها يف هذ�  من 
1529 بر�ءة خا�شة باجليل �خلام�ض، وفق 

جمموعة "�آيبيلكتيك�ض".
�ل�شينية ما جمموعه  �ل�شركات  ومتلك 
من  �أك��ر  �أي  �ملجال،  هذ�  يف  ب��ر�ءة   3400
ثلث �لرب�ء�ت �لعاملية، �إذ� ما �حت�شبنا تلك 

�لتي ��شتح�شلت عليها �شركات �أخرى.
وحتتّل �ملرتبة �لثانية كوريا �جلنوبية 
�لواليات  تاأتي  حن  يف  ب��ر�ءة،   2051 مع 
�ملتحدة بعيد� يف �ملرتبة �لثالثة مع 1368 

بر�ءة.
كاي  و"�أ�ض  تي"  "كاي  م��ن  ك��ّل  و�أّك���د   
ال  �أنهما  بر�ض  فر�ن�ض  لوكالة  تيليكوم" 
ي�شتخدمان تقنية جمموعة "هو�وي"، غري 
"�أل  تزّود  �لتي  �ل�شينية هي  �ملجموعة  �أن 

جي يوبال�ض" بال�شبكة.

*وكاالت
�الأم��ري��ك��ي  "هاكرنون"  م��وق��ع  ن�شر 
تطبيقات  موجة  عن  فيه  حتدث  تقرير� 
�ل���وي���ب �ل��ت��ق��دم��ي��ة �ل��ت��ي ت��غ��زو جم��ال 
ح�شاب  على  �ملحمول  �لهاتف  تكنولوجيا 

تطبيقي "�أب �شتور" و"غوغل بالي". 
وقال �ملوقع، يف تقريره �لذي ترجمته 
ملوجة  �لوقت  حان  قد  �إنه  "عربي21"، 
�ملحمول  �لهاتف  تكنولوجيا  من  جديدة 
�شتور  �أب  ح�شاب  على  �ل�����ش��د�رة  لتحتل 

وغوغل بالي.
تويرت  موقع  �أعلن   ،2018 �شنة  ففي 
عن �شروعه يف تقدمي موقعه �لر�شمي عن 
للهاتف  �لتقدمية  �لويب  تطبيقات  طريق 

�ملحمول.
�لويب  تطبيقات  �أن  �إىل  �ملوقع  و�أ�شار 
�لتقدمية حتّدد م�شتقبل تطبيقات �جلو�ل 
يف  عمالقة  �شركات  من  �ملدعومة  و�لويب 

هذ� �ملجال، ال�شيما �شركة غوغل.
غ��ر�ر  ع��ل��ى  ع��دي��دة  م��ي��ز�ت  وبف�شل 
�إ�شافة �لتطبيقات �إىل �ل�شا�شة �لرئي�شية 
�إىل  �ال���ش��ط��ر�ر  دون  �لتطبيق  وت�شغيل 

ظهور  على  ع���الوة  ب��االإن��رتن��ت  �الت�����ش��ال 
�لويب  �الإ�شعار�ت وغريها، متنح تطبيقات 
ت�شاهي  خ��دم��ات  للم�شتخدم  �لتقّدمية 

تطبيقات �جلو�ل �الأ�شيلة.
عمل  ط��ري��ق��ة  �إىل  �مل��وق��ع  وت���ط���ّرق 
ولنفرت�ض  �لتقدمية.  �لويب  تطبيقات 
�لعالقات  الإد�رة  تطبيقا  ت�شتخدم  �أن��ك 
تطبيقات  معايري  على  ينطبق  �لعمالء  مع 
�إىل  فقط  حتتاج  فاإنك  �لتقدمية،  �لويب 
حمدد  ع��ن��و�ن  خ��الل  م��ن  �لتطبيق  زي���ارة 
موقع �ملو�رد �ملُوّحد )يو �آر �إل( يف مت�شفح 

�لهاتف �جلو�ل خا�شتك.
�أكر  �لتطبيق  بزيارة  قمت  حال  ويف 
"�إ�شافة  �الأم��ر  منك  ف�شيتطّلب  م��رة،  من 
�أي  �لرئي�شية"،  �ل�شا�شة  �إىل  �لتطبيق 

بعبارة �أخرى "تثبيت" �لتطبيق.
رمز  يظهر  �لتطبيق،  تثبيت  ومبجرد 
�شا�شة  على  �لتقدمية  �لويب  تطبيقات 
يقع  �لتطبيق  ت�شغيل  وف����ور  ه��ات��ف��ك. 
عر�ض �شا�شة �لبد�ية، ثم يت�شنى لك فتح 
�ل�شا�شة  ملء  و�شع  يف  نافذة  يف  �لتطبيق 

دون ظهور �شريط �لتنقل يف �ملت�شفح.

ونّوه �ملوقع باأنه نظر� لالنتقال �ل�شل�ض 
�ل�شفحات،  حتميل  و�شرعة  للتطبيقات 
تطبيقات  ����ش��ت��خ��د�م  ب��ن  �ل��ف��رق  ف����اإن 
�ل��وي��ب �ل��ت��ق��دم��ي��ة و�ل��ت��ط��ب��ي��ق �الأ���ش��ي��ل 
�الأمر  يتعّلق  حن  خا�شة  يظهر،  ال  يكاد 
دون  �لت�شغيل  على  و�لقدرة  باالإ�شعار�ت 

�الت�شال ب�شبكة �الإنرتنت.
�ل��وي��ب  ت��ط��ب��ي��ق��ات  �أن  �مل��وق��ع  و�أك����د 
تو��شل  �ملن�شات  خمتلف  يف  �لتقدمية 
�لدعم  تتلّقى  حيث  ملحوظ،  تقّدم  �إحر�ز 
طويلة،  فرتة  منذ  كروم  غوغل  طرف  من 
�لويب  تطبيقات  دعم  �أبل  �أ�شافت  بينما 
�لهو�تف  ت�شغيل  نظام  �شمن  �لتقدمية 

�ملحمولة �آي �أو �إ�ض 11.3.
�شمن  ف��ع��ال  ت�����ش��ّن��ف  �أن  �أج����ل  وم���ن 
�شركة  توّفر  �لتقّدمية،  �لويب  تطبيقات 
�لويب  غوغل قائمة حتقق تخ�ّض تطبيق 

�ملتقدم.
�لتحقق  ق��ائ��م��ة  �أن  �مل���وق���ع  وذك����ر 
�ملطلوبة،  �ملعايري  ح��ول  تفا�شيل  ت�شّم 
من  و�شاملة  طويلة  الئ��ح��ة  ت��وج��د  كما 
عملية  �جتياز  على  ت�شاعد  �لتي  �لعنا�شر 

مطور  ك��روم  مت�شفح  ويت�شّمن  �لتدقيق. 
تلقائًيا،  �لويب  ويب يقوم بتدقيق تطبيق 
�لويب  تطبيقات  تو�فق  من  �لتاأكد  بهدف 

�لتقدمية.
�ل��وي��ب  ي��ع��د ت��ط��وي��ر ت��ط��ب��ي��ق��ات  وال 
للمتطلبات  نظر�  �شهلة  مهمة  �لتقدمية 
عامل  مع  �لتعامل  عند  ال�شيما  �لعديدة، 
�أ�شا�شًيا من هذ�  �خلدمة �لذي ميثل جزًء� 

�لنوع من �لتطبيقات.
�ل��ذي  �ل��ه��ام  �ل���دور  �إدر�ك  �إط���ار  ويف 
�لتقدمية  �ل��وي��ب  ت��ط��ب��ي��ق��ات  �شتلعبه 
تطبيقات  تدمج  �ملقبلة،  �ل�شنو�ت  خالل 
تطبيقات  عنا�شر  �أك�ض"  دي  "جوجيت 
�ل��ت��ق��دم��ي��ة، ح��ي��ث ت��ك��ون جميع  �ل��وي��ب 
�لويب  تطبيقات  مع  متو�فقة  �لتطبيقات 
�لتقدمية دون �حلاجة �إىل �تخاذ خطو�ت 

�إ�شافية.
من�شة  �أك�ض"  دي  "جوجيت  وتعترب 
حتوال  ت�شمن  �مل�شدر  مفتوحة  تطبيق 
"جوجيت  ت�شمح  كما  و�أ�شهل.  �أ�شرع  رقميا 
تطبيقات  ببناء  م�شتخدم  الأي  �أك�ض"  دي 

�شاملة خا�شة باملوؤ�ش�شات ب�شرعة فائقة.

*وكاالت
�الأمريكية  "فورب�ض"  جملة  ن�شرت 
�لتحكم  �إمكانية  �إىل  فيه  تطرقت  تقرير� 
بالطائر�ت دون طيار عن طريق �لعقل، يف 

�إطار م�شابقة جديدة �شُتعقد يوم �ل�شبت.
وق��ال��ت �مل��ج��ل��ة، يف ت��ق��ري��ره��ا �ل��ذي 
ترجمته "عربي21"، �إن �لطالب يف جامعة 
�ل�شاد�ض  يف  �شي�شاركون  �الأمريكية  �أالباما 
للتحكم  م�شابقة  يف  �أب��ري��ل  ني�شان/  م��ن 

�لعقلي بالطائر�ت دون طيار.
�شيقع  �لتي  �جلديدة،  �لتقنية  وتعتمد 
تهدف  قّبعة  على  �مل�شابقة،  يف  ��شتخد�مها 

ملر�قبة تخطيط �أمو�ج �لدماغ.
وق���د ب���ّن ك��ري�����ض ك����روف����ورد، �أح���د 
درون  "بر�ين  ر�بطة  تاأ�شي�ض  يف  �مل�شاركن 
"حن تقرر حتريك ذر�عك،  �أنه  ري�شينغ"، 
�إ�شارة  �لدماغ  يف  �حلركية  �لق�شرة  تر�شل 

�إىل �لع�شالت حتى تقوم بتلك �حلركات".
و�أو�شح كروفورد �أن "�لق�شرة �حلركية، 
�جل�شم،  حركات  تخطيط  عن  �مل�شوؤولة 
بن  �مل��وج��ودة  �ملنطقة  ك��ام��ل  على  متتد 
�الأذنن يف �جلزء �لعلوي من �لر�أ�ض، حيث 
يكون  �حلركية  �لق�شرة  يف  ج��زء  ك��ل  �أن 
م�شوؤوال عن حتريك جزء معن من �جل�شم. 
فعلى �شبيل �ملثال، تتحكم �لق�شرة �حلركية 
�ليمنى يف حركة  �الأذن  �أعلى  �ملوجودة يف 

�ليد �لي�شرى".
�الأق��ط��اب  �أن  �إىل  �مل��ج��ل��ة  و�أ����ش���ارت 
ن�شاط  ت�شت�شعر  �لقبعة  على  �مل��وج��ودة 
جهاز  �إىل  �الإ����ش���ار�ت  وت��ر���ش��ل  �ل���دم���اغ، 

�لكمبيوتر.
�إر���ش��ال  ع��ل��ى  �لتقنية  ه���ذه  وت��ع��م��ل 

خو�رزميات  خالل  من  �ملجّمعة  �الإ���ش��ار�ت 
�لكمبيوتر، �لتي تكت�شف �أمناًطا معينة من 

�لن�شاط.
يقوم  �أن  نريد  "ال  ك��روف��ورد:  و�أو�شح 
�إىل  �شيوؤدي  ذلك  الأن  حركة  ب��اأي  �لطيار 
�لكهربائية"،  �الإ���ش��ار�ت  من  �لكثري  خلق 
على  للرتكيز  يحتاج  "�لطيار  �أن  م�شيفا 
حتريك يده فح�شب، �أو دفع �شيء ما لالأمام، 

�أو �إحكام قب�شته.
وال يهم حًقا ما هي �حلركة �لتي �شيقوم 
�شتخلق  �أنها  طاملا  بالتحديد  �لطّيار  بها 
تفاعال كهربائيا ميكننا ر�شده وحتديده".

وذك������رت �مل��ج��ل��ة �أن�����ه ح���ن ي���درك 
بن�شبة  �إ�شارة  جتميع  وقع  �أنه  �لكمبيوتر 
80 باملئة على �الأقل من �لق�شرة �حلركية 
للطيار،  �لي�شرى  �ل��ي��د  م��ع  تتو�فق  �ل��ت��ي 
�إىل  به  خا�شة  كهربائية  �إ���ش��ارة  �شري�شل 

�لطائرة دون طيار ليطلب منها �لتقدم.
يف  �مل�شاركن  �أن  �إىل  �الإ���ش��ارة  وجت��در 
تنطلق  �أن  �ملقرر  من  �لتي  �مل�شابقة،  هذه 
قبعات  يرتدو�  لن  �ل�شبت،  ي��وم  فعاليتها 
�لر�أ�ض حول  �شريتدون ع�شابات  كاملة بل 

جبهاتهم.
تكلفة  �أق��ل  �ل��ر�أ���ض  ع�شابات  وتعترب 
ر�شد  ت�شتطيع  ال  لكنها  ��شتعماال،  و�أ�شهل 
�شي�شتخدمون  ذلك،  �حلركات. وعو�شا عن 

قوة ن�شاط �لدماغ �ملرتبطة بالرتكيز.
"هناك  �أن  كروفورد  عن  �ملجلة  ونقلت 
�حل��االت  ل�شتى  خمتلفة  دماغية  موجات 
�ل��ذه��ن��ي��ة، ون��ح��ن ن�����ش��ت��خ��دم �مل��وج��ات 
مع  ت��ت��الءم  �لتي  وغ��ام��ا،  بيتا  �لدماغية 
من  عالية  م�شتويات  جانب  �إىل  �النتباه 

�ملعاجلة �لذهنية.
ويقوم �لطيارون با�شتخد�م �لريا�شيات 
�لرتكيز،  من  �لكثري  تتطّلب  �لتي  �لذهنية 
�الأم��ام  �إىل  طيار  دون  �لطائر�ت  وتتقدم 
بناًء على قوة �ملوجات �لدماغية �ملنتجة".
هي  �ل�شحيحة  �الإج��اب��ات  تكون  ول��ن 
�لد�فع �لذي �شيحّرك �لطائر�ت دون طيار 
�لدماغية  �مل��وج��ات  كثافة  و�إمن��ا  ل��الأم��ام، 

�لتي يولدها �لطيارون بالرتكيز.
"ما زلنا نحاول فهم  و�أ�شاف كروفورد: 
ا ما "مت�شابًقا  �خل�شائ�ض �لتي جتعل �شخ�شً
جيًد�" يف �لتحّكم يف �لطائر�ت دون طّيار، 
�لرتكيز  يف  �ال�شتمر�ر  على  قدرتهم  لكن 
ت�شتت  ت�شبب  �ل��ت��ي  �حل����االت  وجت����اوز 
�لناجتة  �ل�شو�شاء  غ��ر�ر  على  �النتباه، 
عن حركة �لطائر�ت دون طيار ناهيك عن 
�شيوؤثر  �جلمهور،  يحدثه  �ل��ذي  �ل�شجيج 

على �أد�ء �ملتناف�شن".
ر�شد  على  �ل��ق��درة  �أّن  �ملجلة  وبينت 
�إمكانات مثرية  لها  �لدماغ وتطويعه  ن�شاط 
�أن  �لتكنولوجيا  لهذه  ميكن  �إذ  لالهتمام، 
ت�شاعد �الأ�شخا�ض �مل�شابن ب�شلل رباعي يف 
حتريك �الأطر�ف �ال�شطناعية �أو �ل�شماح 
خطرية  �إ�شابات  من  يعانون  �لذين  الأولئك 
�لبيئة  مع  بالتفاعل  �ل�شوكي  �لنخاع  يف 

�ملحيطة بهم.
يف  �الإث��ارة  تكمن  لكروفورد،  بالن�شبة 
�مل�شاركن  �الأ�شخا�ض  �أن  يف  �مل�شابقة  هذه 
�لكمبيوتر  ع��ل��وم  جم���ال  م��ن  ي���اأت���و�  مل 
�لتي  �لهاكاثون  "فعاليات  �أن  ذلك  فح�شب، 
عمل  وور���ش��ات  �لكمبيوتر  مربجمي  ت�شم 
�لطريق  م��ه��دت  ق��د  �الإن��رتن��ت  قر��شنة 

�لفر�شة من  لهم  �لذين مل تتح  لالأ�شخا�ض 
قبل للم�شاركة يف هذه �مل�شابقة".

ونّوهت �ملجّلة باأن �الأنظمة �لتي تعمل 
م��از�ل��ت  �ل��دم��اغ  ن�شاط  يف  �لتحكم  على 
�لتغلب  ينبغي  �لتي  �لعقبات  بع�ض  تو�جه 

عليها.
�أج��ه��زة  ت��ط��وي��ر  �إىل  ف��ه��ن��اك ح��اج��ة 
�لتكنولوجيا �لع�شبية، على غر�ر ع�شابات 
�الأمو�ج  تخطيط  على  تعتمد  �لتي  �لر�أ�ض 
بدقة  تت�شم  �أن  ينبغي  �لتي  �لدماغية 
�الإ����ش���ار�ت  ب��ن  للتمييز  �أف�����ش��ل  مكانية 
تطوير  غ��ر�ر  على  �لتح�شينات،  وب��ر�م��ج 
من  معينة  �أمن��اط  الكت�شاف  �أف�شل  من��اذج 

ن�شاط �لدماغ.
�أنه وفقا لكروفورد فاإن  و�أوردت �ملجلة 
يتمثل يف م�شاعدة  �الأكرب حاليا  "�لتحدي 
�الأ�شخا�ض على فهم  �إمكانيات عمل �لدماغ 

وحدود ن�شاطه.
يف  ي��دور  ما  �ل��ر�أ���ض  ع�شابة  تقر�أ  وال 
ال  وه��ي  خ�شو�شيتك،  تنتهك  وال  �لعقل 
تتالعب  وال  عقلك  �إىل  �إ���ش��ار�ت  تر�شل 

باأفكارك".
و�أ�شاف كروفورد �أنه "مبا �أن �الأ�شخا�ض 
�لدماغ  بو�جهة  �أك��ر  �ط��الع  على  ب��ات��و� 
و�حلا�شوب، فاإن �لعمل يف هذ� �ملجال �شينمو 

ب�شكل متز�يد".
وتنباأ كروفورد باأنه من �ملتوقع �أن يكون 
هذه  �شي�شتخدمون  �لذين  �الأ�شخا�ض  عدد 
�لتطبيقات  لعدد  نظر�  كبري�  �لتكنولوجيا 
قريبا؛  ظهورها  �ملتوقع  من  �لتي  �جلديدة 
�أمور  �بتكار  يف  للتفكري  �ملجال  �شيفتح  مما 
مل تخطر على بال علماء �لكمبيوتر �أبد�.

 تغطية شبكة المحمول 
سيئة؟ إليك الحل

 ست طرق لمنع اإلنترنت من إفساد يومك

 زوجة مالك أمازون تحصل 
على مبلغ خيالي بعد طالقها

 سامسونغ تطلق أول هاتف لها يعمل بتقنية الجيل الخامس

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

 هل يمكن التحكم بالطائرات 
دون طيار بواسطة العقل؟
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*وكاالت
املفيدة  املعادن  اأنواع  اأحد  هو  البورون 
جدًا لل�سحة والتي رمبا مل ت�سمع عنها قبل 
فوائده  هي  وم��ا  ال��ب��ورون؟  هو  فما  اليوم، 
وهل له من اأ�سرار؟ الدليل الكامل من هنا.

ال��ب��ورون ه��و ع��ب��ارة ع��ن اأح���د اأن���واع 
الطبيعة  يف  امل��وج��ودة  الطبيعية  امل��ع��ادن 
نتناولها  التي  الأطعمة  من  اأنواع  عدة  ويف 
يوميًا. وهو من املعادن املفيدة ب�سكل خا�ص 

ل�سحة العظام.
فوائد البورون

هذه هي اأهم فوائد البورون ل�سحتك:
1- ل�سحة العظام

الفعالة  امل��ع��ادن  اأح��د  ال��ب��ورون  يعترب 
املختلفة،  العظام  م�ساكل  ع��اج  يف  ج��دًا 
وقد وجد اأنه فعال ب�سكل خا�ص يف حت�سني 
حيث  املفا�سل،  بالتهابات  امل�سابني  حالت 
الكال�سيوم  امت�سا�ص  حت�سني  يف  �ساهم  اأنه 
وال�ستفادة منه لتقوية العظام واملفا�سل.

تناول  اأن  الدرا�سات  بع�ص  اأظهرت  كما 
مكمات البورون بانتظام قد ي�ساعد ب�سكل 
كبري على حت�سني حالت امل�سابني به�سا�سة 

العظام ومكافحة املر�ص.
حت�سني  يف  عمومًا  ال��ب��ورون  وي�ساهم 
اأي�ص وامت�سا�ص املعادن املختلفة الداخلة 
تقوية  يف  ي�ساهم  ال���ذي  الأم���ر  للج�سم، 
اأمرا�ص  العظام وحت�سني �سحتها ومكافحة 

العظام باملجمل.
2- ل�سحة الرجال

ورف��ع  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  ال���ب���ورون  ي�ساعد 
لدى  املتدنية  الت�ستو�ستريون  م�ستويات 
تعزيز  يف  ي�ساعد  ال��ذي  الأم���ر  ال��رج��ال، 
بناء  تعزيز  ويف  الإجنابية  الرجال  �سحة 
�سيما يف ريا�سة  الرجال، ل  الع�سات لدى 

بناء الأج�سام.
3- ل�سحة املراأة

تقوية  ع��ل��ى  ال���ب���ورون  ق���درة  ب�سبب 
احلفاظ  على  امل��راأة  ي�ساعد  فاإنه  العظام 
على  وي�ساعدها  و�سليمة  قوية  عظام  على 
مكافحة ه�سا�سة العظام ل �سيما بعد بلوغ 

�سن الياأ�ص.
م�سادره  اأو  البورون  ا�ستهاك  اأن  كما 
احلفاظ  على  ي�ساعد  بانتظام  الطبيعية 
ع��ل��ى ت�����وازن ه���رم���ون���ات ج�����س��م امل�����راأة، 
الدورة  اأعرا�ص  حدة  لتخفيف  بالإ�سافة 

ال�سهرية.
4- مكافحة مر�ص ال�سرطان

بداأت الدرا�سات تظهر اأن للبورون فوائد 
خا�سة  ال�سرطانات،  مكافحة  يف  حمتملة 
�سرطان الرئة و�سرطان الربو�ستاتا. ولكن 
ل زالت هذه الدرا�سات يف بداياتها وحتتاج 

املزيد من البحث.
5- حت�سني القدرات الإدراكية

البورون  اأن  الدرا�سات  اإح��دى  وج��دت 
الدماغ،  �سحة  حت�سني  يف  هامًا  دورًا  يلعب 

وحت�سني التن�سيق الع�سلي الع�سبي، كما اأنه 
املدى  ق�سرية  الذاكرة  تقوية  على  ي�ساعد 

وزيادة الرتكيز والإنتاجية عامة.
6- ت�سريع �سفاء اجلروح

يف  حمتملة  فوائد  للبورون  يكون  قد 
اأنه ي�ساعد  ت�سريع �سفاء اجلروح، اإذ وجد 
امل�سوؤولة  الأنزميات  وظائف  حت�سني  على 
يف  ي�ساهم  يجعله  ما  اجل���روح،  �سفاء  عن 

ت�سريع ال�سفاء والتعايف.
7- احلماية من اللتهابات الفطرية

للبورون  اأن  ال��درا���س��ات  بع�ص  وج��دت 
اللتهابات  من  اجل�سم  حماية  على  ق��درة 
اخلمائر،  عن  تنتج  التي  تلك  اأو  الفطرية 
ولكن هذه الدرا�سات ل زالت يف بداياتها و 

يلزمها املزيد من البحث والأدلة.
اأ�سرار البورون

يف  ج��دًا  مفيد  معدن  ال��ب��ورون  اأن  م��ع 
ال�سر يف ال�ستفادة منه هو  اأن  اإل  اجل�سم، 
الطبيب  اإ�سراف  وحتت  باعتدال،  تناوله 

ودون تناوله على اأنه بديل لأية اأدوية.
من  معقولة  بجرعات  التقيد  عدم  اإن 

يت�سبب  قد  تناوله  يف  والإف��راط  البورون 
اأهم  وه��ذه  ال��ب��ورون.  بت�سمم  الإ�سابة  يف 

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

يف  ال��ب��ورون  م�ستويات  انخفا�ص  عند 
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.
مثل:  العظام،  باأمرا�ص  الإ�سابة      

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
الطبيعية،  البورون  م�سادر  اأه��م  هذه 
حميتك  يف  بت�سمينها  البدء  عليك  والتي 

الغذائية لا�ستفادة من البورون:
    زيت الزيتون.

احلم�ص،  العد�ص،  مثل:  البقوليات،      
الفا�سوليا، حبوب ال�سويا.

    الزبيب.
    املك�سرات املختلفة.

    اخل�سروات املتنوعة، مثل: البندورة، 
الأفوكادو، الب�سل، البطاطا.

الكيوي،  مثل:  املختلفة،  الفواكه      
الإجا�ص، العنب، الربتقال، التفاح.

فوائد وأضرار البورون، 
ومعلومات أخرى هامة حوله!

*وكاالت
النا�ص،  بني  امل�ستقيم  ب�سرطان  الإ�سابة  تنت�سر 
من  مبكر  بوقت  وت�سخي�سها  به  الإ�سابة  واكت�ساف 
�ساأنها اأن ترفع من فر�ص العاج، ولذلك من املهم اأن 

تعرف اأعرا�ص �سرطان امل�ستقيم.
امل�ستقيم )Rectum( عبارة عن اجلزء الأخري 
من الأمعاء الغليظة يف اجلهاز اله�سمي، وهو يبداأ من 
نهاية القولون و�سوًل اإىل فتحة ال�سرج، ولاأ�سف من 

املمكن اأن ي�ساب الإن�سان ب�سرطان امل�ستقيم.
م�سابه   )Rectal cancer( امل�ستقيم  �سرطان 
تكون  الأحيان  بع�ص  ويف  القولون،  ل�سرطان  ج��ًدا 
الإ�سابة فيهما مًعا، ولكن وعلى الرغم من ذلك، فاإن 

العاج يختلف بينهما، وهذا نظًرا ملكان تواجدهما.
اأعرا�ص �سرطان امل�ستقيم

الإ���س��اب��ة  ت�سخي�ص  ف���اإن  ���س��اب��ًق��ا،  ذك��رن��ا  كما 
ت�ساعد  اأن  �ساأنها  ب�سكل مبكر من  امل�ستقيم  ب�سرطان 

يف رفع فر�ص العاج وجناحها.
معرفة  عليك  اأن  امل��و���س��وع  ه��ذا  يعني  ب���دوره 
امل�ساعدة  طلب  اأجل  من  امل�ستقيم  �سرطان  اأعرا�ص 

الطبية فور ظهورها وماحظتها، وهي كالتايل:
الإ���س��اب��ة  م��ث��ل  الأم���ع���اء،  تغيري يف ح��رك��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
عملية  خ��ال  الأم��ع��اء  اإف���راغ  بعدم  ال�سعور      

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.

يف  امل�ستقيم  ���س��رط��ان  اأن  اإىل  الإ���س��ارة  جت��در 
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 
اأنه من  اإل  حتتكر على الإ�سابة ب�سرطان امل�ستقيم، 
ال�سروري ا�ست�سارة الطبيب وطلب امل�ساعدة الطبية 

يف حال ظهورها اأو ماحظة اأي منها.
موا�سيع ذات عاقة

الك�سف عن �سرطان   متى علّي اجراء فحو�سات 
القولون؟

تنظري  فح�ص  اج��راء  ي�ستلزم  ال��ذي  النزيف   
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 
ل�سرطان  املنتظمة  للفحو�سات  اخل�سوع  عليك  اأن 
من  اخلم�سني  بلوغك  عند  تبداأ  والتي  امل�ستقيم، 

العمر.
يف بع�ص الأحيان قد ين�سحك الطبيب باخل�سوع 
كنت  حال  يف  اأبكر  وقت  اأو  اأكرب  بوترية  لفحو�سات 
اأفراد من العائلة  اأو لدمي  تقع �سمن دائرة اخلطر، 

م�سابني ب�سرطان القولون وامل�ستقيم.
اإن الفح�ص الوقائي لهذه احلالة ال�سحية، يدعى 
 ،)Colonoscopy( با�سم فح�ص القولون باملنظار
امل�ستقيم  ج���دار  بفح�ص  الطبيب  خ��ال��ه  وي��ق��وم 
طويل  اأنبوب  با�ستخدام  وذلك  الغليظة،  والأمعاء 

ومرن يت�سل بكامريا فيديو �سغرية.
من  الأن��ب��وب  اإدخ���ال  الفح�ص  ه��ذا  خ��ال  يتم 
ال�سور  بالتقاط  الكامريا  لتقوم  ال�سرج  خال فتحة 

والفيديو من اأجل معينة املنطقة.

*وكاالت
اأن  ميكن  التي  الأمرا�ص  عن  �سمعت  اأنك  �سك  ل 
عيوب  وظهور  ان�سداد  من  القلب،  �سمامات  ت�سيب 
ووظائفها  ال�سمامات  ه��ذه  ه��ي  فما  فيها،  خلقية 

املختلفة؟
ت�سكل ال�سمامات دورا اأ�سا�سيا يف اجلهاز الدوراين 
القلب  واىل  من  ال��دم  بتدفق  ت�سمح  فهي  باجل�سم، 
باجتاه واحد فقط، فما هي �سمامات القلب؟ وما هو 

دورها؟ وما هي الأمرا�ص التي ت�سيبها؟
كل  يف  واحد  �سمام  �سمامات،  اربع  القلب  ميتلك 
تدفق  حركة  يف  مهما  دورا  تلعب  القلب،  من  حجرة 

الدم بال�سكل ال�سحيح من واىل القلب.
ما هي �سمامات القلب؟

يوجد ال�سمام التاجي وال�سمام ثاثي ال�سرفات 
والأب��ه��ر  ال��رئ��وي  اأم���ا  والبطينني،  الأذي��ن��ني  ب��ني 
ال��دم��وي��ة  والأوع���ي���ة  البطينني  ب��ني  ي��ت��واج��دان 

الرئي�سية التي تغادر القلب.
و�سمامات القلب هي على النحو التايل:

    ال�سمام املرتايل
القلب،  �سمامات  اأه��م  اأح��د  ال�سمام  هذا  يعترب 
من  بالوك�سجني  املحمل  ال��دم  بنقل  يقوم  بحيث 
اأجزاء  القلب ومن ثم �سخه اىل بقية  الرئتني اىل 

اجل�سم.
وي�سمى  الأي�سر  الأذي��ن  عند  ال�سمام  هذا  يقع 

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 
البطني  بني  ما  ويقع  �سرفات،  ثاث  على  احتواءه 
والأذي�����ن الأمي����ن ومي��ن��ع ع���ودة ت��دف��ق ال���دم لكا 

احلجرتني.
حال  يف  جدا  خطرة  م�ساعفات  حتدث  اأن  ميكن 

اإ�سابة هذا ال�سمام مبر�ص ما.
    ال�سمام الرئوي

وال�سريان  المين  البطني  بني  ال�سمام  هذا  يقع 
من  ال��دم  بنقل  ال�سمام  ه��ذا  يقوم  بحيث  ال��رئ��وي 
الرئه  بتزويد  ويقوم  كما  القلب  اىل  ونقله  الرئة 

بالدم املحمل بالك�سجني الازم لعمله.
    ال�سمام الأورطي

يلعب هذا ال�سمام دورا مهما يف عملية نقل الدم 
انحاء  جميع  اىل  القلب  م��ن  بالك�سجني  املحمل 

اجل�سم، لذلك يعد هذا من اأهم �سمامات القلب.
اأهم امل�ساكل التي تتعر�ص لها �سمامات القلب

لبع�ص  القلب  �سمامات  تتعر�ص  اأن  املحتمل  من 
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
قد  ال��ت��ي  املر�سية  احل���الت  م��ن  الكثري  ه��ن��اك 
وعدم  ت�سررها  يف  وت�سبب  قلبك  �سمامات  ت�سيب 

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 4-5% من 

عامة ال�سكان.
�سعيفة  ال�سمامات  ت�سبح  ال��وق��ت  م��رور  وم��ع 
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.
هذه  مثل  يف  ال�سمام  وظيفة  ملحدودية  نظرا  و 
احلالة، يوؤدي هذا الن�سداد اإىل زيادة جهد ع�سلة 

القلب وبالتايل اإحلاق ال�سرر به.

*وكاالت
يتم  ومتى  احل��ب؟  هرمون  عن  نعرفه  ال��ذي  ما 
احلب  هرمون  تاأثريات  هي  وما  اجل�سم؟  يف  اإنتاجه 
والإن���اث  ال��ذك��ور  عند  عند  اجل�سم  على  املختلفة 

�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 
امل�ساعر  من  بالعديد  يرتبط  اوك�ستي�سني(  با�سم 
كبري  ب�سكل  ويوؤثر  اجل�سم،  بها  مير  التي  واحل��الت 
العاقات  بناء  وعلى  والأب��وة  الأمومة  م�ساعر  على 
احلياة  وح��ت��ى  الثقة  وع��ل��ى  وتكوينها  الب�سرية 

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 عمومًا.
وبداأت البحوث تتناول فوائد هرمون احلب كنوع 
الأمرا�ص  بع�ص  مكافحة  يف  الفعالة  العاجات  من 

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.
اإذ ي�ساعد هرمون احلب على حتفيز      الولدة، 

انقبا�ص ع�سات الرحم.
اإفراز  اإذ يحفز هرمون احلب      فرتة الر�ساعة، 

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
م�ستمر  وتوقف  الفرج  من  "غريبة"  رائحة      

للدورة
FSH امل�ستويات الطبيعية لهرمون لهورمون    

الغدة  ن�ساط  نق�ص  لعاج  املنا�سبة  اجلرعة      

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.
ببع�سهما  الزوجني  تعلق  زي��ادة  على  ي�ساعد      

وتقوية الروابط بينهما يف العاقة الزوجية.
العاقات، في�ساعد  اإيجابية على  تاأثريات  له      
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؟
)الدوبامني،  الثاثة  الهرمونات  هذه  على  يطلق 
"هرمونات  م�سطلح  ال�سريوتونني،الأك�ستي�سني( 
ال�سعادة". وعندما ي�سعر ال�سخ�ص باجنذاب ل�سخ�ص 
اجل�سم،  يف  الهرمونات  هذه  م�ستويات  ت��زداد  اخ��ر، 
اإيجابية  مب�ساعر  ال�سخ�ص  ي�سعر  تاأثريًا  يخلق  ما 

خمتلفة وخمتلطة.
الأمومة  وم�ساعر  احلب  هرمون  بني  العاقة  ما 

والأبوة؟
الأمهات  يلعب هرمون احلب دورًا كبريًا يف حياة 

والباء، كما يلي:
1- هرمون احلب لدى الأم

الأم  حياة  على  احلب  هرمون  تاأثريات  اأهم  هذه 
وم�ساعرها وج�سدها:

    حتفيز الولدة وت�سهيلها، عرب حتفيز انقبا�ص 
اأخ��رى  ه��رم��ون��ات  اإن��ت��اج  وحتفيز  ال��رح��م  ع�سات 

م�ساعدة.
 حتفيز تقل�ص الرحم بعد الولدة وعودته اإىل 
الثدي،  حليب  اإن��ت��اج  حتفيز  الطبيعي.      حجمه 
خا�سة عندما تام�ص �سفاه الطفل حلمة ثدي الأم، 

اإذ يرتفع من�سوب الهرمون ويبداأ احلليب بالنزول.
    تقوية العاقة والرابط بني الأم والطفل.

2- هرمون احلب لدى الأب
هناك اأدلة علمية بداأت تظهر موؤخرًا لت�سري اإىل 
الأب  ج�سم  يف  كذلك  ت��زداد  احلب  هرمون  ن�سب  اأن 
وتام�ص  توا�سل  كل  ومع  اجلديد،  طفله  ولدة  بعد 
بني الأب والطفل ترتفع ن�سب هرمون احلب يف ج�سم 

الأب اأكرث واأكرث.

*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.
والإن���اث:  ال��ذك��ور  ل��دى  املبكر  البلوغ 

اأ�سباب واأ�سرار
لدى  البلوغ  اأع��را���ص  تظهر  م��ا  ع��ادًة 
ولدى  ع��ام،   13 اإىل  ال���11  بني  ما  الإن��اث 

الذكور ما بني 12 اإىل 16 عام.
وفقًا  لخ��ر  طفل  م��ن  ه��ذا  ويختلف 
بالهرمونات  املتعلقة  العوامل  من  للعديد 

يف اجل�سم.
البلوغ  يحدث  الأحيان،  بع�ص  يف  ولكن 
هذا  ويرجع  الطبيعي،  عن  مبكر  وقت  يف 
ي��وؤدي  اأن  ومي��ك��ن  الأ���س��ب��اب،  م��ن  للعديد 

ملخاطر على �سحة الطفل.
اأ�سباب البلوغ املبكر

للبلوغ  توؤدي  التي  الأ�سباب  تختلف  ل 
املبكر لدى الذكور والإناث، وتتمثل يف:

اإ�سطرابات وخلل يف الهرمونات: وهذا 
يكون  اأن  فيمكن  البلوغ،  وق��ت  على  يوؤثر 

مبكر اأو متاأخر.
نتيجة  وذل���ك  بال�سمنة:  الإ���س��اب��ة 
ي�سبب  ب��اجل�����س��م، مم��ا  ال�����س��ح��وم  ارت��ف��اع 
باجل�سم،  ال��ه��رم��ون��ات  ن�سب  يف  ت��غ��ريات 

وي�سرع من حدوث البلوغ.
    الإكثار من الأطعمة غري ال�سحية: 
هرمونات  يف  لتغريات  ت��وؤدي  اأي�سًا  والتي 
التي  ال�سريعة  الوجبات  وخا�سًة  اجل�سم، 

يتم تناولها يف املطاعم.
    الإ�سابة ببع�ص الأمرا�ص الوراثية: 
حيث ميكن اأن تت�سبب العوامل الوراثية يف 

و�سرعة  بالهرمونات  ا�سطرابات  ح��دوث 
البلوغ لدى الذكور والفتيات.
البلوغ املبكر عند الذكور

 9 �سن  قبل  ي��ح��دث  ال���ذي  ال��ب��ل��وغ  ه��و 
اجل�سم  �سكل  ت��غ��ري  يف  وي��ظ��ه��ر  ���س��ن��وات، 

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
امل�سادات  لو�سف  الطبية  العتبارات 

احليوية لاطفال
 Pectus( اجل��وؤج��وؤي  ال�سدر  هو  ما 

)carinatum
زي�������ادة ح���ج���م ال���ع�������س���و ال���ذك���ري 
ه��ذه  اأن  ال��ط��ب��ي��ع��ي  ف��م��ن  واخل�����س��ي��ت��ني: 
مع  ولكن  تدريجي،  ب�سكل  تكرب  الأع�ساء 
�سن  يف  كبري  بحجم  �ست�سبح  املبكر،  البلوغ 

�سغري.
اأج��زاء  خمتلف  يف  ال�سعر  منو  زي��ادة 
مبنطقة  ال��وج��ه  �سعر  وخا�سًة  اجل�سم: 
�سعر  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  وال�����س��ارب،  ال��ذق��ن 

الإبط ومنطقة العانة.
عمقًا،  اأك��رث  لي�سبح  ال�سوت:  تغري      
الطبيعية،  البلوغ  مرحلة  يف  يتغري  مثلما 

ولكن يحدث هذا يف عمر مبكر.
عامات  م��ن  ال�سباب:  ح��ب  ظ��ه��ور      
الذكور  على  ماحظتها  ميكن  التي  البلوغ 

والإناث.
خماطر البلوغ املبكر عند الذكور

يف  ال��ذك��ور  عند  املبكر  البلوغ  ي��وؤث��ر 
بع�ص الأمور، واأهمها:

امل�سكات  م��ن  وه��ي  القامة:  ق�سر      

حيث  خا�ص،  ب�سكل  الذكور  لدى  املزعجة 
يف  اجل�سم  يبداأ  مبكرًا  البلوغ  بداية  مع 
وقت  يف  يتوقف  النمو  ولكن  �سريعًا،  النمو 
مبكر، لي�سبح ق�سري القامة باملقارنة بغريه 

يف نف�ص املرحلة العمرية.
نتيجة  ال�سيئة:  النف�سية  احلالة      
يف  و�سديقه  الطفل  بني  اإخ��ت��اف  وج��ود 
عن  ج�سمه  بتغري  في�سعر  املرحلة،  نف�ص 
املواقف  من  كثري  له  ي�سبب  مما  زم��ائ��ه، 

املحرجة.
اخل��ج��ل  اإىل  امل���ي���ل  ي�����س��ب��ب  وه�����ذا 

والإنطواء مبرور الوقت.
البلوغ املبكر عند الإناث

يف  الإن���اث  عند  املبكر  البلوغ  يحدث 
ماحظته  وميكن  اأق��ل،  اأو  �سنوات   8 عمر 
ج�سم  على  تطراأ  التي  التغريات  خال  من 

الفتاة.
اأعرا�ص البلوغ املبكر عند الإناث

تظهر عامات البلوغ املبكر عند الإناث 
من خال جمموعة من الأمور، وهي:

الطبيعي  فمن  ال��ث��دي:  حجم  من��و      
مرحلة  قبل  �سغري  الثدي  حجم  يكون  اأن 
البلوغ، ويبداأ يف النمو ب�سورة ملحوظة مع 

حدوث البلوغ.
    قدوم الدورة ال�سهرية: هي العامة 
لدى  البلوغ  حدوث  توؤكد  التي  الأ�سا�سية 

الإناث.
    زيادة الإفرازات: لأن البلوغ يرتبط 
الإف��رازات  وتبداأ  الهرمونات،  يف  بتغريات 

يف الظهور خال هذه املرحلة.
خماطر البلوغ املبكر عند الإناث

يف  الإن���اث  ل��دى  املبكر  البلوغ  يت�سبب 
بع�ص املخاطر اجل�سدية وال�سحية، وهي:

زيادة فر�ص الإ�سابة ب�سرطان الثدي: 
التعر�ص  ف���رتات  زي����ادة  نتيجة  وذل���ك 

لهرمونات املبي�ص على مدار ال�سنني.
امل�سكات النف�سية: اأي�سًا ت�سعر الفتاة 
املرحلة  نف�ص  يف  غريها  عن  خمتلف  باأنها 
العمرية، مما يجعلها اأكرث حرجًا ملواجهة 
بقدر  وح��ي��دة  البقاء  وحت���اول  املجتمع، 

الإمكان.
لأنها  املرحلة:  لهذه  الفتاة  تفهم  عدم 
من  الكثري  ت��ع��رف  ول  لها  م�ستعدة  غ��ري 
الأمور حولها، في�سبح الأمر مبثابة �سدمة 

نف�سية وج�سدية لديها.
ال�سهرية  ال���دورة  على  ه��ذا  وينطبق 
مع  تتعامل  كيف  الفتاة  تعرف  فا  اأي�سًا، 
واأعرا�سها يف  الدورة، وت�سعر بالمها  هذه 

�سن مبكر.
طرق الوقاية من البلوغ املبكر

بالعوامل  متعلقًا  ال�سبب  كان  حالة  يف 
منه،  التخل�ص  ي�سعب  ف�سوف  الوراثية، 
بالعوامل  متعلق  ال�سبب  ك��ان  اإذا  ول��ك��ن 
اخلارجية، فيجب تفاديها من خال بع�ص 

الطرق، وت�سمل:
    ت��ن��اول ال��ط��ع��ام ال�����س��ح��ي: ال��ذي 
الهرمونات  م�ستويات  على  احلفاظ  ي�سمن 
ا�سابتها  وع��دم  طبيعي  ب�سكل  اجل�سم  يف 
الأدوية:  ب�ساأن  الطبيب  ا�ست�سارة  بخلل.  
ت���وؤدي  اأن  مي��ك��ن  الأدوي������ة  ب��ع�����ص  لأن 
ل���س��ط��راب��ات ال��ه��رم��ون��ات، ول��ذل��ك يجب 
يتناولها  التي  الأدوي���ة  يف  الدقة  حت��ري 

الأطفال وجرعاتها.
    احل��ف��اظ ع��ل��ى ال����وزن: م��ن خ��ال 
الأطعمة  عن  والإبتعاد  الريا�سة  ممار�سة 

الد�سمة وغري ال�سحية.

*وكاالت
دوًرا  امل��رك��ب��ة  ب  ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات  ت��ل��ع��ب 
اله�سمي  اجلهاز  وظائف  حت�سني  يف  كبريا 
املركبة؟  ب  فيتامينات  هي  فما  والع�سبي، 

واأهميتها يف اجل�سم؟
ب  فيتامني  ع��ن  معرفته  تريد  م��ا  ك��ل 

املركب
اأهم  اأح��د  ب  فيتامني  جمموعة  تعترب 
اجل�سم  يحتاجها  التي  الغذائية  العنا�سر 
احليوية  بالوظائف  للقيام  يومي  ب�سكل 
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 
اله�سمي  واجل��ه��از  والع�سات  والأع�ساب 

واجلهاز الع�سبي والغدد ال�سماء.
خايا  تكوين  يف  ه��ام  دور  وتلعب  كما 
والنمو  ال�سهية  وتنظيم  احل��م��راء  ال��دم 

والتطور ال�سليم.
اأنواع فيتامينات ب املركبة

الأن���واع  امل��رك��ب  ب  فيتامني  يت�سمن 
التالية:

    ب1 )ثيامني(
    ب2 )رايبوفافني(

    ب3 )نيا�سني(
    ب5 )بانتوثينيك اأ�سيد(

    ب6 )بايروديك�سني(
    ب 7 )بيوتني(

    ب9 )فوليك ا�سيد، فوليت(
    ب12 )�سيانوكوبالمني(

م�سادر فيتامني ب املركب

يف  ب  فيتامينات  ع��ل��ى  ال��ع��ث��ور  مي��ك��ن 
�سواء  ومتنوعة  وا�سعه  غذائية  م�سادر 
كانت نباتية او حيوانية او بع�ص الطعمة 

املدعمة بها.

تتاأثر فيتامينات ب باحلرارة  ما  غالبا 
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
املركبة  ب  فيتامينات  اإ�سافة  املهم  من 
للنظام الغذائي اخلا�ص بنا كونها تتداخل 
باجل�سم  احليوية  الوظائف  من  العديد  يف 
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
املناعي  جهازك  حماية  يف  ت�ساعد      
ي�سمى  م���ا  اأو   2 ب  ف��ي��ت��ام��ني  وخ��ا���س��ة 

بالريبوفافني

    امل�ساعدة يف حتطيم الكربوهيدرات 
والربوتينات والدهون املاأخوذة من النظام 

الغذائي وا�ستبدالها بالطاقة
بال�سكتات  الإ�سابة  خطر  من  تقلل      
اأح��د  انفجار  يف  تتمثل  التي  الدماغية 
عرقلة  اأو  ال��دم��اغ  يف  الدموية  الأوع��ي��ة 

تدفق الدم اإىل املخ
بري  ال��ربي  مبر�ص  الإ�سابة  متنع      
اله�سمي  واجل��ه��از  ال��ق��ل��ب  ي�سيب  ال���ذي 

واجلهاز الع�سبي
الكمية  على  احل�سول  ع��دم  ي��وؤدي      
امل��و���س��ى ب��ه��ا ال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات ب امل��رك��ب��ة 
مبر�ص  ت��ع��رف  �سحية  ح��ال��ة  ظ��ه��ور  اإىل 

الباجرا.
للحامل يف تكوين اجلنني،      �سرورية 
من  مكمات  باأخذ  الطبيب  يو�سي  حيث 
ا�سيد( نظرا لدوره  فيتامني ب9 )الفوليك 

الرئي�سي يف منو ج�سم الطفل وتطوره.
الأعرا�ص اجلانبية حلبوب فيتامني ب 

املركب
ا�ستخدام  عند  احل���ذر  عليك  ينبغي 
عانيت  ف��اإذا  امل��رك��ب،  ب  فيتامني  مكمات 
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.

أعراض سرطان المستقيم

ما هي صمامات القلب 
ووظيفتها في الجسم؟

هرمون الحب: ما الذي تعرفه عنه؟

البلوغ المبكر لدى الذكور واإلناث: أسباب وأضرار

كل ما تريد معرفته عن فيتامين ب المركب
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*وكاالت
ي�ست�سيف الزمالك نظريه االأهلي، يف 
مباراة القمة ال�سبت على �ستاد القاهرة 
من   14 اجلولة  مباريات  �سمن  ال��دويل، 

بطولة الدوري املمتاز.
املركز  يف  امل��ب��اراة  االأبي�س  يدخل 
الدوري  بطولة  ترتيب  بجدول  الرابع 
املمتاز بر�سيد 26 نقطة.. فيما يت�سدر 

االأحمر الرتتيب بر�سيد 31 نقطة.
وي��واج��ه 5 الع��ب��ني داخ���ل ج��دران 
مع  مبهًما  م�����س��رًيا  عقبة  م��ي��ت  قلعة 
ج��و���س��ف��ال��دو ف���ريي���را امل���دي���ر ال��ف��ن��ي، 
ا بعد اإح�سائياتهم ال�سعيفة مع  خ�سو�سً

القلعة البي�ساء..

مصطفى شليب
ل�سلبي،  الثانية  القمة  مباراة  تعترب 
امل�سري،  ال�سوبر  كاأ�س  �سارك يف  اأن  بعد 
�سهد  ال��ذي  اللقاء  يف  دقيقة،   44 مل��دة 

خ�سارة االأبي�س )0-2(.
اأوراق  تقدمي  يف  �سلبي  ينجح  ومل 
فرييرا  للربتغايل  االآن  حتى  اعتماده 
املدير الفني، حيث �سارك يف 8 مباريات 
ت�سجيل  باإجمايل 478 دقيقة، جنح يف 

هدًفا وحيًدا و�سناعة مثله.

عماد دوجنا
لقاء  اأول  يف  ع��م��اد  ن��ب��ي��ل  ي��ظ��ه��ر 
القلعة  ل�سفوف  ان�سمامه  منذ  له  قمة 
كاأ�س  ع��ن  غ��اب  اإن���ه  حيث  البي�ساء، 

يف  بقطع  لالإ�سابة  امل�����س��ري  ال�سوبر 
الركبة. غ�سروف 

م�ستوى  تقدمي  يف  “دوجنا”  وياأمل 
جيد اأمام االأهلي، بعدما جنح يف تقدمي 
اأوراق اعتماده للربتغايل فرييرا، املدير 
االأ�سا�سي  مكانه  وحجز  للزمالك،  الفني 

يف منت�سف امللعب.
و���س��ارك ���س��اح��ب ال���� 26 ع��اًم��ا مع 
بينها  )من  فقط  مباريات   9 يف  الزمالك 
 505 ب��اإج��م��ايل  م�سر(  بكاأ�س  م��ب��اراة 
دقائق، ومل ينجح يف امل�ساركة باأي هدف 

حتى االآن.

عمرو السيسي
ال�سي�سي  عمرو  مع  الزمالك  تعاقد 
باب  اإغ��الق  قبل  االأخ��رية  ال�ساعات  يف 
و�سارك  املا�سي،  ال�سيفية  االنتقاالت 
االأهلي،  اأمام  امل�سري  ال�سوبر  مباراة  يف 
لينتظر التواجد يف القمة الثانية له يف 

تاريخه.
عمرو  على  الزمالك  مدرب  ويعتمد 
اإن��ه  حيث  امللعب،  مبنت�سف  ال�سي�سي 
لكن  جيد،  ب�سكل  ال��ك��رات  قطع  يجيد 
ت��راج��ع ال��الع��ب يف ال��ف��رتة االأخ���رية، 
بينه  ليفا�سل  ح��رية  يف  فرييرا  يجعل 

وحممد اأ�سرف “روقا«.
مع  ع��اًم��ا،   28 ال���  �ساحب  و���س��ارك 
 950 باإجمايل  مباراة   15 يف  الزمالك 
هدفني  ت�سجيل  يف  جنح  حيث  دقيقة، 

و�سناعة هدف.

سامسون أكينوال
ان�سم البنيني �سام�سون اأكينيوال اإىل 
من  قادًما  املو�سم احلايل  الزمالك مطلع 
الدوري الفنزويلي، ومل يقدم امل�ستويات 
املقنعة للفريق االأبي�س وقيادة هجومه.
ل�سام�سون،  االأهلي  مواجهة  وتعترب 
كبري  وحتد  له،  االأوىل  القمة  هي  غًدا، 
�سوف  االأحمر  �سباك  هز  اإن  حيث  ل��ه، 
يكون نقطة فارقة له مب�سريته الغام�سة 
البنيني  ي�سارك  ومل  البي�ساء.  بالقلعة 
لقاء  يف  اإال  الزمالك،  بقمي�س  اأ�سا�سًيا 
وحيد اأمام الداخلية، بينما ظهر كبديل 
كليوباترا  �سرياميكا  �سد  مباريات،   8 يف 
االأهلي  والبنك  وب��ريام��ي��دز  و�سموحة 
واأ�سوان  واالإ�سماعيلي  احلدود  وحر�س 

واالحتاد ال�سكندري.

مصطفى الزناري
ابتعد م�سطفى الزناري عن امل�ساركة 
تراجع  بعد  الزمالك،  مع  اأ�سا�سي  ب�سكل 
االعتماد  ليتم  ملحوظ،  ب�سكل  م�ستواه 
عبد  وح�سام  الغني  عبد  حممد  على 

املجيد.
وت���واج���د ال����زن����اري ع��ل��ى م��ق��اع��د 
اأمام  امل�سري  ال�سوبر  مبباراة  البدالء 

االأهلي ومل ي�سارك.
بقمي�س  عاًما   23 ال�  �ساحب  وظهر 
 864 باإجمايل  مباراة   12 يف  االأبي�س 
الثبات  ثانية  فر�سة  لينتظر  دقيقة، 

نف�سه والعودة للت�سكيل االأ�سا�سي.

*وكاالت
ال يزال اجلدل م�ستمرا ب�ساأن اإمكانية انتقال االأرجنتيني 
ليونيل مي�سي جنم باري�س �سان جريمان الفرن�سي اإىل الدوري 

ال�سعودي.
الكرة  الحت��اد  العام  ال�سكرتري  القا�سم  اإبراهيم  وق��ال 
ال�سعودي: “حتى االآن، ال نعلم �سيئا عن اإمكانية انتقال مي�سي 
روؤية  اأخفي رغبة االحتاد يف  اأنني ال  ال�سعودي، رغم  للدوري 

ليونيل يوما ما يف دوري املحرتفني ال�سعودي«.
“ماركا”  �سحيفة  ع��رب  ت�سريحات  يف  القا�سم  واأ���س��اف 
االإ�سبانية: “االحتاد ال�سعودي يعمل دائما لالرتقاء مب�ستوى 
يف  ورون��ال��دو  مي�سي  نرى  اأن  نود  وبالطبع  ال�سعودية،  الكرة 

بطولة واحدة جمددا«.
وا�ستدرك ال�سكرتري العام الحتاد الكرة ال�سعودي يف ختام 
عن  �سيئا  نعلم  ال  احلقيقة،  “لكن  ال�ساأن:  بهذا  ت�سريحاته 

اإمكانية حدوث ذلك يف الوقت احلايل«.
واأ�سارت ال�سحيفة اإىل اأن هذه الر�سائل تعني اأن مي�سي مل 
يتلق بعد عر�سا ر�سميا من الدوري ال�سعودي، واأن بي اإ�س جي 

يبقى االأكرث جدية يف جتديد عقده.
واأو�سحت: “لقد اتفق خورخي مي�سي وكيل اأعمال النجم 
االأرجنتيني على كل �سيء ويبقى اإمتام التفا�سيل االأخرية مثل 

االإعالن الر�سمي الذي ال يبقى بعيدا ولكنه لي�س و�سيكا«.

ن�سار تعلن اإيقاف �سريوة من قبل الفيفا

ال�سباب يوا�سل نزيف النقاط بتعادل مع التعاون

*وكاالت
مع  ر�سميا  تعاقده  اجلمعة،  م�ساء  البحريني،  الرفاع  نادي  اأعلن 

االأردين اأمني ال�سناينة، ليمثل فريق كرة القدم ملدة 5 �سهور.
وخ�سع  املا�سي،  الثالثاء  البحرين  و�سل  ق��د  ال�سناينة  وك��ان 

للفحو�سات املطلوبة قبل توقيع العقد.
ال�سناينة،  م�سرية  يف  االأوىل  االحرتافية  التجربة  هذه  وتعترب 
املا�سي،  املو�سم  الذي ك�سف عن قدرات هجومية وتهديفية مميزة يف 

برفقة الفي�سلي االأردين.
االإ�سافة  يحدث  باأن  النف�س،  عاما(   19( ال�سناينة  اأمني  وميني 

املطلوبة مع الرفاع البحريني.
وتوج ال�سناينة يف املو�سم املا�سي هدافا للقب دوري املحرتفني، بعد 

ت�سجيله 9 اأهداف مع الفي�سلي الذي فاز بالبطولة.
وكان الفي�سلي قد وافق، يف وقت �سابق، على اإعارة ال�سناينة للرفاع 

البحريني.

*وكاالت
بنتيجة  وجت��اوزه  الفتح،  �سيفه  على  الطاولة  �سمك  فريق  قلب 
ال�سعودي  رو�سن  لدوري   14 اجلولة  �سمن  اجلمعة،  اليوم  م�ساء   ،1-3

للمحرتفني.
هالل  العربي  اجل��زائ��ري  ال�سمكاوي،  الفريق  ثالثية  و�سجل 
�سوداين والربازيلي برونو دوراتي والكرواتي دوماجوج اأنتوليت�س، يف 
الدقائق 72 و83 و90+12، بينما تقدم الفتح بوا�سطة علي الزبيدي 

يف الدقيقة 10.
وحقق �سمك فوزه اخلام�س لريفع ر�سيده اإىل 21 نقطة يف املركز 

ال�ساد�س، فيما توقف ر�سيد الفتح عند 18 نقطة يف املركز الثامن.

الفتح يباغت
ترجمة  يف  الفتحاوي  ال�سيف  جن��ح  االأول،  ال�سوط  ب��داي��ة  يف 
خطورته، بهجمة منظمة جميلة، انتهت بتمريرة من فرا�س الربيكان، 
على  بي�سراه  لي�سدد  اجلزاء،  منطقة  داخل  الزبيدي  علي  اإىل  و�سلت 
للنموذجي  املبادرة  هدف  م�سجال  زغبة،  م�سطفى  �سمك  حار�س  ميني 

بالدقيقة العا�سرة.
باتنا  م��راد  من  وخ�سو�سا  الهجومي،  احل�سور  الفريقان  وتبادل 
والعربي هالل �سوداين وفاروق �سافعي، لكن الدفاع واحلار�سني كانوا يف 

املوعد، لينتهي ال�سوط االأول بهدف دون مقابل.
هجوميا،  واالأخطر  االأف�سل  �سمك  فريق  كان  الثاين،  ال�سوط  ويف 
وكاد �سوداين واآدم ماهر اأن ي�سجال بت�سديدتني، لكن االأوىل ت�سدى لها 

احلار�س والثانية مرت بجوار القائم.

ضربة ثالثية
جنح �سمك يف تعديل النتيجة بهدف اأول عرب �سوداين يف الدقيقة 
راأ�سية  ب�سربة  العمار  اهلل  عبد  من  متقنة  عر�سية  تابع  بعدما   ،72

جميلة يف �سباك الفتح.
الهجومي  احل�����س��ور  دورات����ي  ب��رون��و  ال��ربازي��ل��ي  زميله  وا�ستغل 
عر�سية  متابعة  بعد   ،83 الدقيقة  يف  ثانيا  هدفا  و�سجل  ال�سمكاوي، 

مميزة من اآدم ماهر، ب�سربة راأ�سية رائعة على ي�سار احلار�س.
 ويف الدقيقة 90+12، اأكمل اأنتوليت�س الثالثية الأ�سحاب االأر�س، 
بعد خطاأ من العب الفتح حممد الفهيد، ا�ستغله العبو �سمك بهجمة 
ترمريرة  اأر�سل  الذي  �سافعي،  فاروق  اإىل  دوراتي  من  �سريعة،  مرتدة 
لي�سعها مبهارة على ميني احلار�س،  للمرمى،  املواجه  الكرواتي  لزميله 

ويح�سم �سمك املباراة )1-3(.

*وكاالت
م�ساعيه  عن  اإربد،  احل�سني  رئي�س  عبيد  اأبو  عامر  املهند�س  اأعلن 

لت�سكيل جمل�س �سريف لناديه االأردين.
وكتب اأبو عبيد، عرب ح�سابه على موقع في�س بوك “جمل�س �سريف 

قريبا لنادي احل�سني اإربد، لي�س لنا اأهداف، بل نقدم ر�سالة«.
تبقى  الر�سالة  اأم��ا  االإرادة،  بوجود  تتحقق  “االأهداف  وتابع 

لالأجيال«.
نوعية  خطوة  �ستكون  فاإنها  ال�سريف،  املجل�س  ت�سكيل  مت  حال  ويف 

على �سعيد االأندية االأردنية املحرتفة.
واأحدث اأبو عبيد، نقلة نوعية يف احل�سني اإربد، منذ ت�سلمه رئا�سة 

النادي، من خالل تر�سيخ العمل االإداري املوؤ�س�سي واالحرتايف.
وكان اأبو عبيد وعدد من اأع�ساء جمل�س االإدارة، قد قاموا بزيارة 
قبل اأيام لنادي فالن�سيا، واطلعوا على مرافق اخلفافي�س وكيفية اإدارة 

الفريق االإ�سباين.
مقومات  لتوفري  عبيد،  اأب��و  على  اإرب��د  احل�سني  جماهري  وتعول 
لقب  الإحراز  املقبل  املو�سم  يف  لقيادته  القدم  كرة  فريق  اأمام  النجاح 

دوري املحرتفني الأول مرة يف تاريخه.

*وكاالت
يرتقب اأن�سار احتاد جدة، مواجهة الن�سر مع االتفاق، يوم االأحد 
املقبل، على ملعب مر�سول بارك، يف ختام اجلولة 14 من دوري رو�سن 

للمحرتفني، على اأمل االنفراد ب�سدارة امل�سابقة.
 31 بر�سيد  موؤقت  ب�سكل  ال��دوري  �سدارة  حاليا  االحت��اد  ويحتل 
فوز  واحدة، وحال  نقطة  بفارق  الو�سيف  الن�سر  متقدما على  نقطة، 
االتفاق، ف�سوف ينفرد العميد بالقمة، ويتعني عليه بعدها الفوز على 

الطائي، لي�سبح بطال لل�ستاء، كما حدث املو�سم املا�سي.
وميلك االحتاد فر�سة لتحقيق اأعلى ر�سيد مع نهاية الدور االأول، 

منذ ارتفع عدد االأندية اإىل 16 فريقا، بو�سوله اإىل 34 نقطة.

*وكاالت
 اأكدت احتادات الكويت والعراق والهند اإىل جانب االأردن، م�ساركة 
رئي�س  )كاأ�س  اليد  بكرة  لل�سيدات  اآ�سيا  غرب  بطولة  يف  منتخباتها 
االحتاد االآ�سيوي(، والتي تنطلق يف عمان اعتبارا من 7 �سباط املقبل.
وبح�سب بيان احتاد اللعبة، تقام كافة اللقاءات يف �سالة االأمرية 

�سمية مبدينة احل�سني لل�سباب.
وقرر االحتاد االآ�سيوي، اإقامة البطولة وفق نظام الدوري الكامل 
من مرحلتني “الذهاب واالإياب”، يف الوقت الذي ينتظر فيه اأن يقوم 
يف  البطولة  ملناف�سات  الر�سمي  اجل��دول  باعتماد  االآ�سيوي  االحت��اد 

اليومني املقبلني.
تي�سري  الدكتور  اليد  لكرة  االأردين  االحت��اد  رئي�س  اأك��د  ب��دوره، 
املن�سي، اأن ا�ست�سافة هذه البطولة ياأتي �سمن برامج االحتاد الهادفة 
اإقرار  ومنذ  االحت��اد  اأن  اإىل  م�سرًيا  الن�سوية،  اليد  كرة  تطوير  اإىل 
الذي دخل يف حت�سريات  الوطني  املنتخب  البطولة عمل على جتهيز 

لرفع اجلاهزية البدنية والفنية.
الالعبات  الفريق، ي�سم يف �سفوفه جمموعة من  اأن  املن�سي،  وبني 

ال�سابات والنا�سئات.

احلداد وح�سني
 يدعمان ال�سرطة اأمام نوروز

*وكاالت
حمرتف  اجلمعة،  م�ساء  بغداد،  العراقية  العا�سمة  اإىل  و�سل 
ال�سرطة اجلديد، االأردين اإح�سان احلداد، لاللتحاق ب�سفوف الفريق 
الذي ي�ستعد خلو�س مباراته يف اجلولة ال13 من الدوري املمتاز، اأمام 

نوروز.
الفريق  لتمثيل  حداد  مع  تعاقدها  اأعلنت  ال�سرطة،  اإدارة  كانت 
منت�سف  �سي�ستاأنف  ال��ذي  العراقي،  ال��دوري  من  املتبقية  باجلوالت 
االأ�سبوع املقبل، بعد توقف دام ل�سهر كامل؛ ب�سبب اإقامة خليجي 25 

بالب�سرة.
على �سعيد مت�سل، عاد اإىل بغداد اأي�سا الالعب علي ح�سني بعد 
مباريات  اإحدى  يف  الإ�سابة  تعر�سه  بعد  لها،  خ�سع  التي  العالج  فرتة 

الدوري املمتاز.
اأن ينخرط الالعبان احلداد وح�سني، يف تدريبات  املنتظر،  ومن 
ح�سني  علي  الراحل  ملعب  على  ال�سبت  غدا  �ستجري  التي  الفريق 

�سهاب.
يذكر اأن ال�سرطة يحتل الرتتيب ال�ساد�س بر�سيد 22 نقطة بفارق 

3 نقاط عن املت�سدر القوة اجلوية.

ر�سالة ر�سمية حتدد م�سري 
انتقال مي�سي للدوري ال�سعودي القمة.. هل تكون فر�سة 

الإثبات جدارة خما�سي الزمالك؟

*وكاالت
ل��الحت��اد  االأم����ني  ن�����س��ار  �سمر  اأك����دت 
الدويل  االحتاد  اأن  القدم،  لكرة  االردين 
بحق  االيقاف  عقوبة  اأ�سدر  قد  »فيفا« 
�سويرة بعد ثبوت  اأحمد  الوحدات  العب 

تناوله املن�سطات.
لقناة  ت�سريح  يف  ن�سار  واأو���س��ح��ت 
�سريوة  عاقب  “فيفا  الريا�سية:  االردن 

بااليقاف عن اللعب ملدة زمنية«.
امل��دة  حديثها  يف  ن�����س��ار  حت���دد  ومل 

الزمنية الإيقاف �سريوة عن اللعب.
�سيتقدم  ���س��ري��وة  اأن  اإىل  واأ����س���ارت 

بخطاب ا�سرتحام اأو ا�ستئناف للقرار.
قد  ك��ان  االأردين  االحت��اد  اأن  وبينت 
عمم على اأطباء ومعاجلي الفرق املحرتفة 
املن�سطات  م��ك��اف��ح��ة  ت��ب��ل��ي��غ  ب�����س��رورة 
العبيها  من  اي  تناول  حال  يف  االأردن��ي��ة 
الأي عقار يحتوي على مادة من�سطة، قبل 
للمن�سطات  الع�سوائي  للفح�س  اخل�سوع 

املو�سم   خ��الل  لالعبني  اج���راوؤه  مت  ال��ذي 
املا�سي.

الوثائق  قدم  �سريوة  اأن  ن�سار  وقالت 
خ�سوعه  بعد  الطبية  بحالته  اخلا�سة 

لفح�س املن�سطات ولي�س قبل ذلك.

*وكاالت
بعد  النقاط،  نزيف  ال�سباب  وا�سل 
على  الثالثة  للمباراة  متعادال  خ��رج  اأن 
التعاون  م�سيفه  اأم���ام  وذل���ك  ال��ت��وايل، 
امللك  مدينة  ملعب  على  اجلمعة،   )1-1(
 14 اجل��ول��ة  �سمن  ب��ري��دة،  يف  ع��ب��داهلل 

لدوري رو�سن ال�سعودي للمحرتفني.
احلربي  ملتعب  بهدف  ال�سباب  تقدم 
األفارو  عرب  التعاون  ورد   ،41 الدقيقة  يف 

ميدران يف الدقيقة 75.
ال�سباب  ر�سيد  ارتفع  التعادل،  بهذا 
الرابع، فيما رفع  اإىل 28 نقطة يف املركز 
املركز  يف  نقطة   27 اإىل  ر�سيده  التعاون 

اخلام�س.
لكنه  ال�سباب،  مبباغتة  التعاون  ب��داأ 
ال�سيوف،  دف���اع  م��ن  ب�سالبة  ا���س��ط��دم 
الر�سيدي  وفهد  تاوامبا  حماوالت  لتنتهي 

عند ح�سان متبكتي و�سانتو�س.
ثابتة  كرة  من  خطورة،  اأول  وج��اءت 
ال�سباب  حار�س  لها  وت�سدى  كاكاو،  لعبها 

كيم ب�سعوبة.
ثابتة  كرة  عرب  الرد  ال�سباب  وحاول 
ارتطمت  كرته  لكن  بانيجا،  لالأرجنتيني 

بحائط ال�سد.
ال��ت��ق��دم بف�سل  م��ن  ال��ل��ي��وث  ومت��ك��ن 
مهارة متعب احلربي، الذي انطلق بالكرة 
واخرتق دفاعات التعاون، و�سجل يف مرمى 

التعاون بالدقيقة 41.
وكاد تاوامبا اأن ي�سجل التعادل، بعدما 
ح�سان  تدخل  لكن  ال�سباب،  مبرمى  انفرد 
لينتهي  الت�سجيل،  م��ن  ح��رم��ه  متبكتي 

ال�سوط االأول )1-0( لل�سباب.
ال�سوط  يف  �سغطه  ال��ت��ع��اون  وا���س��ل 
الر�سيدي  فهد  اخ��رتاق��ات  ع��رب  ال��ث��اين، 
ومتريرات كاكاو، اإال اأن املهاجم الكامريوين 

ف�سل يف ترجمة الفر�س اإىل اأهداف.

التعادل  ه��دف   75 الدقيقة  و�سهدت 
من  عر�سية  ك��رة  بعد  االأر����س،  الأ�سحاب 
الذي  ميدران  لالإ�سباين  و�سلت  تاوامبا، 

و�سعها يف ال�سباك.
الفوز  ه��دف  ت�سجيل  ال�سباب  ح��اول 
التي  ب��اه��ربي،  هتان  ت�سديدة  خ��الل  من 

اأحمد  البديل  وك��رة  ب��ال��دف��اع،  ارتطمت 
واأخرجها  القائم  من  ارت��دت  التي  جابر 
الفوز  يخطف  اأن  تاوامبا  وك��اد  ال��دف��اع. 
للتعاون، بعد انفراده مبرمى ال�سباب، لكنه 
كيم،  احلار�س  التقطها  �ساقطة،  كرة  وجه 

لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف ملثله.

الرفاع البحريني 
ي�سم ال�سناينة ر�سميا

�سمك يقلب الطاولة 
على الفتح ب�سربة ثالثية

عامر اأبو عبيد: جمل�س �سريف 
مرتقب للح�سني اإربد

احتاد جدة ينتظر هدية االتفاق 
حلرمان الن�سر من رقم قيا�سي

4 منتخبات ت�سارك
 يف بطولة غرب اآ�سيا لكرة اليد
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*وكاالت
على  االتفاق  يف  اأوكرانيا  حلفاء  ف�سل 
يحبط  ما  اجلمعة،  ثقيلة  دبابات  ت�سليمها 
اآمال كييف وي�سطّرها النتظار اإجراء مزيد 
من النقا�سات للح�سول على �سوء اأخ�سر من 

اأملانيا.
لويد  االأم��ريك��ي  ال��دف��اع  وزي��ر  وك�سف   
يف  الغربية  ل��ل��دول  اج��ت��م��اع  بعد  اأو���س��ن 
باأملانيا،  رام�ستاين  يف  االأمريكية  القاعدة 
“مل يتخذوا قراًرا ب�ساأن دبابات  اأن االأملان 

ليوبارد«.
هذا  قبل  عالية  كييف  توقعات  كانت   
خم�سني  نحو  فيه  �ساركت  ال��ذي  االجتماع 
الع�سكرية  امل�ساعدة  تن�سيق  بهدف  دول��ة 

ل�سّد الغزو الرو�سي.
الثقيلة  ال��دب��اب��ات  اأن  خ��رباء  وي��رى   
�ستعطي  الغربي  الت�سميم  ذات  احلديثة 
التي  املعارك  يف  لكييف  حا�سمة  اأف�سلّية 
حيث  اأوك��ران��ي��ا،  �سرق  يف  االأف���ق  يف  تلوح 
تعر�سها  ب��ع��د  ال��ه��ج��وم  رو���س��ي��ا  ع����اودت 

النتكا�سات �سديدة هذا ال�ستاء.
 عر�ست بولندا وفنلندا ت�سليم دبابات 
ليوبارد 2 اإىل اأوكرانيا، لكن اإعادة ت�سدير 
ال�سنع  االأملانية  الع�سكرية  املعدات  من  اأي 

م�سروط باحل�سول على موافقة  برلني.
 وق��ال وزي��ر ال��دف��اع االأمل���اين اجلديد 
بوري�س بي�ستوريو�س على هام�س االجتماع 
لي�ست  االآراء  اأن  ج���دا  ال��وا���س��ح  “من 

متطابقة” بخ�سو�س هذا املو�سوع. 
الذي توىل من�سبه  واأكد بي�ستوريو�س   
جلهة  ال�سائد  “االنطباع”  اأن  اخلمي�س 
الدبابات  ت�سليم  وحدها  ترف�س  اأملانيا  اأن 

لكييف هو انطباع “خاطئ«.
 وحاول وزير الدفاع االأمريكي تخفيف 
باأنها  اإي��اه��ا  وا�سفا  ب��رل��ني،  على  ال�سغط 

به«. موثوق  “حليف 
نف�سه  االآن  يف  ���س��رح  اأو����س���ن  ل��ك��ن   
باملزيد” مل�ساعدة  القيام  جميعا  “ن�ستطيع 

كييف.
الرئي�س  ح��ّث  االج��ت��م��اع،  افتتاح  يف   
احللفاء  زيلين�سكي  فولودميري  االأوك��راين 
على ت�سريع ت�سليم بلده االأ�سلحة الثقيلة.

“يف  الفيديو  ع��رب  زيلين�سكي  وق���ال   
وا�سعة  اإم���داد  عملية  اإط���الق  م��ق��دورك��م 

توقف ال�سر«.
ت�سليم  ب��اأن  الفور  على  الكرملني  ورد   
�سيء  اأي  يغري  لن  ثقيلة  دبابات  اأوكرانيا 

على االأر�س. 

 واتهم الناطق با�سم الرئا�سة الرو�سية 
كذلك  الغربية  ال��دول  بي�سكوف  دميرتي 
اأوكرانيا  بقدرة  ماأ�سوي  بوهم  “بالت�سبث 

على حتقيق الن�سر على اأر�س املعركة«.
اأن  زيلين�سكي  اعترب  اجلمعة،  وم�ساء   
ال��دول  تر�سل  ان  �سوى  اآخر”  خيار  “ال 

الغربية دبابات ثقيلة اىل بالده.
الفيديو  امل�سائي عرب   وقال يف خطابه 
“نعم، علينا اأن نوا�سل القتال للح�سول على 
بو�سوح  نوؤكد  ي��وم  وك��ل  حديثة،  دب��اب��ات 
ق��رار يف  �سوى اتخاذ  اآخ��ر  اأن ال حل  اأك��رب 

�ساأن الدبابات«.
“لدى �سركائنا موقف مبدئي،   واأ�ساف 
�سيدعمون اأوكرانيا ما دام ذلك �سروريا من 

اأجل )حتقيق( انت�سارنا«.
اإاّل اأن االأمور ميكن اأن تتغري يف االأ�سابيع 

املقبلة.
البولندي  ال��دف��اع  وزي���ر  اأع���رب  فقد   
احللفاء  ب���اأن  “اقتناعه”  ع��ن  اجل��م��ع��ة 
�سينجحون  باأملانيا  رام�ستاين  يف  املجتمعني 
دبابات  اأوك��ران��ي��ا  ملنح  حتالف  ت�سكيل  يف 

ليوبارد.
“لدينا  اأن  اإىل  االأمريكي  نظريه  واأ�سار   
ال��راه��ن��ة  اللحظة  ب��ني  �سانحة  ف��ر���س��ة 
عملياتهم،  يبداأون  عندما  اأي  والربيع... 

هجومهم امل�ساد«.
احلني،  ذلك  حتى  اأن��ه  اأو�سن  واأ�ساف   
االإ�سافية  الع�سكرية  امل�ساعدات  حزم  فاإن 
التي وعدت بها دول عدة موؤخًرا  املتنوعة 
التي  “القدرة  االأوك��ران��ي��ة  للقوات  توفر 
حتتاج اليها لتحقيق النجاح” على امليدان. 
 قبل �ساعات من هذا االجتماع، تعهدت 
وال�سويد  وبريطانيا  املتحدة  ال��والي��ات 
كبرية  جديدة  �سحنات  اإر�سال  والدمنارك 

من االأ�سلحة اإىل اأوكرانيا.
 و���س��ت��ف��رج وا���س��ن��ط��ن ع���ن م�����س��اع��دة 
دوالر  مليار   2،5 بقيمة  جديدة  ع�سكرية 
ت�سمل 59 عربة م�سفحة من طراز براديل، 
من  خفيفة  مدرعة  مركبة   50 اإىل  ت�ساف 
ال�ساد�س  يف  بها  التعهد  مت  ال��ط��راز  ه��ذا 
ناقلة  و90  ال��ث��اين/ي��ن��اي��ر،  ك��ان��ون  م��ن 
وفق  �سرتايكر،  ط��راز  م��ن  م�سفحة  جند 

البنتاغون.
اأي  ت�سمل  ال  اجل��دي��دة  الدفعة  لكن   

دبابات ثقيلة، مثل اأبرامز.
اإر�سال 600 �ساروخ   وتعهدت بريطانيا 
والدمنارك  الأوكرانيا،  اإ�سايف  برمي�ستون 
ال�سنع،  فرن�سي  قي�سر  مدفع   19 بتوفري 

مبدافع  اأوك��ران��ي��ا  مب��د  ال�سويد  ووع���دت 
اآرت�سر.

اأما فنلندا، فتعهدت اجلمعة مب�ساعدة   
ي���ورو  م��ل��ي��ون   400 ب��ق��ي��م��ة  ع�����س��ك��ري��ة 
الأوكرانيا، وهي اأكرب م�ساهمة لها حتى االآن 

وت�سمل اأ�سلحة مدفعية وذخرية.
االأركان  هيئة  رئي�س  اأعرب  ذلك،  اإىل   
ميلي  م��ارك  اجل��رال  امل�سرتكة  االأمريكية 
متكن  يف  ال�سديدة  �سكوكه  ع��ن  اجلمعة 
من  الرو�سية  ال��ق��وات  دح��ر  م��ن  اأوك��ران��ي��ا 

اأرا�سيها هذا العام.
حللفاء  اج��ت��م��اع  اإث����ر  م��ي��ل��ي  وق����ال    
يف  املتحدة  الواليات  ا�ست�سافته  اأوكرانيا 
وجهة  “من  اأمل��ان��ي��ا،  يف  رام�ستاين  ق��اع��دة 
من  �سيكون  اأنه  اأرى  زلت  ما  ع�سكرية،  نظر 
القوات  دح��ر  العام  ه��ذا  يف  ج��دا  ال�سعب 
اأوكرانيا  ك��ام��ل...  من  ع�سكريا  الرو�سية 

املحتلة«.
ال��رو���س��ي  االح��ت��الل  �سلطات  وق��ال��ت 
كبريا  “ت�ساعدا  الح��ظ��ت  اإن��ه��ا  اجلمعة 
زاب��وروج��ي��ا  منطقة  يف  القتال  حدة”  يف 
“على  ا�ستباكات  ت���دور  حيث  )ج��ن��وب( 

امتداد خط املواجهة باأكمله«.
التطمينات  رغ��م  الغربّيون  ويخ�سى   
كييف  ت�ستعمل  اأن  احتمال  االأوك��ران��ي��ة، 
اأ�سلحتهم يف �سرب عمق االأرا�سي الرو�سّية 
�سبه  وال��ب��ح��رّي��ة يف  وال��ق��واع��د اجل��ّوي��ة 
عام  رو�سيا  �سّمتها  ال��ت��ي  ال��ق��رم  ج��زي��رة 

.2014
املتحدة  االأمم  اأع��ل��ن��ت  االأث���ن���اء،  يف   
اإىل  اإن�سانية  قافلة  اأول  و�سول  اجلمعة 
اأوكرانيا التي  حميط بلدة �سوليدار ب�سرق 
جمموعة  ومرتزقة  الرو�سي  اجلي�س  اأعلن 

فاغر ال�سيطرة عليها االأ�سبوع املا�سي.
 واأك����دت اأج��ه��زة االأم���ن االأوك��ران��ي��ة 
منطقة  يف  رو�س”  عمالء  “�سبعة  توقيف 
قيامهم  يف  ل��ال���س��ت��ب��اه  )����س���رق(  دن��ي��ربو 
بالتج�س�س ل�سالح مو�سكو واحتمال تورطهم 
 45 مقتل  ع��ن  اأ�سفر  مبنى  ا�ستهداف  يف 

ا على االأقل من بينهم �ستة اأطفال. �سخ�سً
لندن  اأعلنت  القانوين،  ال�سعيد  على   
اأنها قبلت دعوة كييف لالن�سمام اإىل “نواة 
من ال�سركاء املت�سابهني يف التفكري” من اأجل 

مالحقة رو�سيا ق�سائيا.
الربيطاين  اخلارجية  وزي��ر  وو���س��ف   
امل�ستمر  مو�سكو  غ��زو  كليفريل  جيم�س 
للنظام  فا�سح  “خرق  ب��اأن��ه  ع��ام  نحو  م��ن 

الدويل«.

مطالبة اأوكرانيا مبنحها دبابات 
ثقيلة ال تلقى اإجماعا يف رام�ستاين *وكاالت 

م�سرية  ط��ائ��رات   3 اأن  ب��ي��ان،  يف  االأم��ريك��ي،  اجلي�س  اأع��ل��ن 
اجلمعة،  ب�سوريا،  التنف  منطقة  يف  اأمريكية  قاعدة  ا�ستهدفت 

لكن مل تقع اإ�سابات بني اجلنود االأمريكيني.
م�سريتني  طائرتني  اإن  االأمريكية  املركزية  القيادة  وقالت 
اأُ�سقطتا بينما اأ�سابت امل�سرية الثالثة املجمع، مما اأدى اإىل جرح 

اثنني من قوات اجلي�س ال�سوري احلر.
من جهتها، ذكرت وزارة الدفاع االأمريكية “البنتاغون”: “ال 
هي  وامل�سرّيات  التنف،  يف  االأمريكية  القوات  �سفوف  يف  اإ�سابات 

اإيرانية«.
وتعر�ست قواعد اأمريكية يف �سمال و�سرق �سوريا ال�ستهداف 

متكرر، خالل االأ�سهر القلية املا�سية.
وتنت�سر قوات التحالف الدويل واأبرزها القوات االأمريكية، 
يف مناطق نفوذ القوات الكردية وحلفائها يف �سمال �سرق و�سرق 
�سوريا. كما تتواجد القوات االأمريكية يف قاعدة التنف جنوبا، 

قرب احلدود االأردنية والعراقية.

*أبوظيب
اأعلن  قبيل ا�ست�سافة دولة االإمارات قمة املناخ »كوب 28«، 
رئي�س دولة االإمارات ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 2023 عاما 
التي  الوا�سعة  للجهود  تتويجا  حمللون  اعتربه  ما  لال�ستدامة، 
االقت�ساد  وتنويع  املناخ  واإقليميا وعامليا حلماية  تبذلها حمليا 

بهدف م�ستقبل م�ستدام.
البيئة  ولدى دولة االإمارات م�سرية حافلة من العمل الأجل 
بداأت بتوقيعها على برتوكول مونرتيال اخلا�س باملواد امل�سببة 

لتاآكل طبقة االأوزون يف عام 1989.
ومنذ عام 2003، بداأت ت�سريع خطواتها املحلية لبناء دولة 
نظيفة قائمة على تنوع م�سادر الطاقة حيث �سعى موؤ�س�س دولة 
اآل  �سلطان  بن  زايد  ال�سيخ  الراحل  املتحدة،  العربية  االإم��ارات 
الزراعي  باملجال  االهتمام  عرب  البيئة  على  للمحافظة  نهيان، 
الت�سحر عام  اأحد موؤمترات  اأعلنها خالل  اأخرى  �سمن خطوات 

.2003
الطاقة  االإم���ارات يف جمال  دول��ة  ب��ارزة حققتها  اإجن��ازات 
النظيفة، وباتت اأول دولة تنتج طاقة نووية خالية من الكربون 
وكذلك تقدم تكنولوجيا الحتجاز الكربون، وت�سغل اأول من�ساأة 
كما  ال�سم�سية،  بالطاقة  تعمل  االأخ�سر  الهيدروجني  الإنتاج 
طاقة  �سواء  الطبيعية،  امل��وارد  من  الطاقة  توليد  من  متكنت 
منخف�سة  الهيدروكربونات  اأو  ال�سم�سية  الطاقة  اأو  الرياح 

الكثافة والهيدروجني االأخ�سر.
اإ�سافة اإىل ذلك جنحت دولة االإمارات، على مدار ال�سنوات 
اال�ستدامة  مب��وؤ���س��رات  قيا�سية  نتائج  حتقيق  يف  املا�سية، 
والرقمنة، جعلتها على راأ�س قائمة الدول العربية واالأفريقية 
اال�ستدامة  يف  االأوىل  امل��راك��ز  على  الكربى  ال��دول  وتناف�س 
حكومة  باتت  حيث  واحلكومية  التجارية  باملمار�سات  الرقمية 
 100 بن�سبة  العامل  م�ستوى  على  ورقية  غري  حكومة  اأول  دبي 

باملئة.
م�سرية دولة االإمارات للعمل املناخي:

االأوزون  طبقة  حلماية  فيينا  التفاقية  االن�سمام   :1989
وبروتوكول مونرتيال.

1995: االن�سمام لالتفاقية االإطارية لالأمم املتحدة ب�ساأن 
املناخ.

2005: االن�سمام التفاق كيوتو.
“م�سدر”  امل�ستقبل  لطاقة  اأبوظبي  �سركة  اإط��الق   :2006
لتج�سد روؤية البالد ال�ساعية اإىل بناء م�ستقبل م�ستدام ي�سمل 

اجلميع.
للطاقة  الدولية  للوكالة  الدائم  املقر  ا�ست�سافة   :2009

املتجددة “اآيرينا«.
2021: تنظيم حوار اأبوظبي للمناخ.
2021: امل�ساركة يف حوار قادة املناخ.

2021: الفوز بتنظيم موؤمتر املناخ« COP 28« لعام 2023.
ع�سوية اأبرز الوكاالت واملنظمات الدولية:

)IRENA( الوكالة الدولية للطاقة املتجددة - اإيرينا
ات��ف��اق��ي��ة االأمم امل��ت��ح��دة االإط���اري���ة ب�����س��اأن ت��غ��ري امل��ن��اخ 

)UNFCCC(
)WEC( املجل�س العاملي للطاقة

)SE4All( طاقة م�ستدامة للجميع
املتحدة  االأمم  م��ب��ادرة  امل�ستدام-  التطوير  حلول  �سبكة 

)SDSN(
جمموعة العمل التابعة لالأمم املتحدة حول اأهداف التنمية 

)OWG-SDG( امل�ستدامة
اأبرز املبادرات التي اأطلقتها:

2016 : وقعت دولة االإمارات على اتفاقية باري�س للمناخ
2017 : اإطالق اخلطة الوطنية للتغري املناخي بحلول 2050
بحلول  املناخي  احلياد  حتقيق  م��ب��ادرات   :  2021 اأكتوبر 

2050
جم��ال  يف  ال��ط��ري��ق  خ��ارط��ة  م���ب���ادرة   :  2021 ن��وف��م��رب 

الهيدروجني
املقبل  العقد  خالل  دوالر  مليار   50 ا�ستثمار   :  2022 يونيو 

لتحقيق احلياد املناخي
يوليو 2022: مذكرة تفاهم مع فرن�سا لتعزيز العمل املناخي

50 مليار دوالر ا�ستثمارات طاقة نظيفة يف 40 دولة
ال� 17 لروؤ�ساء  للقمة  الرئي�سية  خالل م�ساركته يف اجلل�سة 
نوفمرب  )G20(منت�سف  وحكوماتها  الع�سرين  جمموعة  دول 
اإن  نهيان  اآل  زايد  بن  حممد  ال�سيخ  قال  اإندوني�سيا،  يف  املا�سي 
لتحقيق  االأجن��ح  هو  املتوازن  النهج  ب��اأن  توؤمن  االإم���ارات  دول��ة 
التزام  على  نهيان  اآل  زايد  بن  حممد  ال�سيخ  اأكد  اال�ستدامة. 
واأجندتها  الطاقة  اأ�سواق  يف  امل�سوؤول  بدورها  االإم��ارات  دولة 
الرائدة يف قطاع الطاقة النظيفة، الفتا اإىل اأن دولة االإمارات 
ج�سدت هذا االلتزام من خالل ا�ستثمارات بقيمة 50 مليار دوالر 

يف جمال الطاقة النظيفة يف اأكرث من 40 دولة عرب العامل.
مركزًا  بو�سفها  �ست�ستمر،  االإم���ارات  دول��ة  اأن  على  و�سدد   
ا�ستدامة  ل�سمان  اجلهود  اأق�سى  ببذل  تتعهد  عامليًا  اقت�ساديًا 
وطريانها  وموانئها  اإمكانياتها  وت�سخري  والدواء  الغذاء  �سال�سل 

لدعم مبادرات واأهداف االأمن الغذائي
 وحول جهود االإمارات حمليا ودوليا يف تعزيز اال�ستدامة، 
حممد  املناخ،  تغري  معلومات  مركز  ورئي�س  امل�سري  اخلبري  قال 

فهيم ل�”�سكاي نيوز عربية«:

*وكاالت
م�ساعدي  من   15 نحو  بينهم  مدنيًا،  ثالثني  ح��واىل  ُقتل 
اأربع هجمات منف�سلة يف بوركينا فا�سو، التي ت�سهد  اجلي�س، يف 

عنف اجلماعات اجلهادية امل�سّلحة بانتظام. 
باأّن الهجوم االأول ا�ستهدف  اأمنية اجلمعة،   واأفادت م�سادر 
ل�”املتطّوعني للدفاع عن الوطن” وهم معاونون  اخلمي�س موقعًا 
بام  حمافظة  يف  الواقعة  راكويتنغا  بلدة  يف  للجي�س،  مدنيون 

)�سمال(. 
 وُقتل �ستة منهم وامراأة، ح�سبما اأفاد م�سوؤول حمّلي يف هذه 

الوحدات وكالة فران�س بر�س. 
 يف حمافظة ناياال باجتاه الغرب، ُن�سب “كمني” “�سد قافلة 
يرافقها جنود ومتطّوعون للدفاع عن الوطن، على حمور �سيينا-

�ساران”، وفقًا للم�سدر ذاته. 
“حواىل ع�سرة متطوعني اآخرين ومدنيا  اإّن   وقال امل�سوؤول 

ُقتلوا يف هذا الهجوم الثاين«. 
كانت  جرحى،  ع�سرة  ح��واىل  اح�سينا  “كذلك،  واأ���س��اف   
اإ�سابات بع�سهم خطرية، ومّت نقلهم اإىل واغادوغو لتلّقي العالج 

املنا�سب«. 
 واأّكدت م�سادر اأمنية ات�سلت بها وكالة فران�س بر�س وقوع 
“الهجومني اجلهاديني” من دون اإعطاء ح�سيلة حمّددة، واكتفت 

باالإ�سارة اإىل “خ�سائر كثرية يف �سفوف العنا�سر االأمنية«.
 و�ُسّجل حادثان اآخران مرتبطان بجماعات جهادية م�سّلحة 

اخلمي�س، وفقًا مل�سادر اأمنية اأخرى.
 يف حمافظة �سامناتنغا )و�سط �سمال(، ُنقل فريق مكّون من 
جنود و”متطّوعني من اأجل الدفاع عن الوطن” للقيام مبهّمة يف 

زينكو، وفقًا الأحد امل�سادر. 
ع�سرة  ح��واىل  )قتل(  حتييد  “مّت  اأّن��ه  اإىل  امل�سدر  واأ�سار   

اإرهابيني. لالأ�سف، ُقتل اأربعة مدنيني اأي�سًا«. 
يف  الواقعة  �سانابا  مدينة  امل�ساء  يف  م�سّلحون  واقتحم   
ثمانية  مقتل  عن  اأ�سفر  ما  اجل��ن��وب،  باجتاه  بانوا  حمافظة 

مدنيني. 
�سولنزو،  من  كيلومرتات  ب�سعة  بعد  على  �سانابا  بلدة  تقع 
التي اأعلن اجلي�س ا�ستعادتها يف نهاية كانون االأول/دي�سمرب من 

اجلماعات اجلهادية. 
اإبراهيم  الكابن  االنتقايل  الرئي�س  كان  البلدة،  هذه  ويف   

تراوري، قد األقى كلمته ملنا�سبة نهاية العام.
�سل�سلة  �سلطات واغادوغو على   بعد ظهر اجلمعة، مل تعّلق 

الهجمات هذه التي طالت البالد يف اليوم ال�سابق.
منها،  ال�سمايل  الن�سف  خ�سو�سًا  فا�سو،  بوركينا  وتعاين   
ب�سكل متكّرر ومتزايد من هجمات جمموعات جهادية مرتبطة 
“القاعدة” و”الدولة االإ�سالمية”، ا�سفرت عن مقتل  بتنظيمي 
االآالف واأجربت حواىل مليوين �سخ�س على الفرار من منازلهم.

ور�سيع  ام��راأة   60 ح��واىل  اختطاف  مّت  املا�سي،  االأ�سبوع   
م�ستبه  جهاديني  قبل  من  البالد،  �سمال  يف  اأربيندا  من  بالقرب 

بهم.
 وبداأت عمليات بحث، برية وجوية، بهدف العثور عليهم. 

حيث  ال�ساحل  منطقة  خ�سو�سًا  البالد،  من  جزء  ويخ�سع   
اأ�سهر،  ع��ّدة  منذ  اجلهادية  املجموعات  حل�سار  اأربيندا،  تقع 

وبالكاد تتمّكن البلدات من التزّود بالطعام.
ب  املن�سّ االنتقايل  الرئي�س  تراوري،  اإبراهيم  الكابن  واأكد   
اإثر انقالب ع�سكري يف 30 اأيلول/�سبتمرب هو الثاين يف ثمانية 
احتّلتها  التي  االأرا���س��ي  “ا�ستعادة  االأ�سا�سي  هدفه  اأّن  اأ�سهر، 

جحافل االإرهابيني«.  
اأعلنت ال�سلطات عّدة مّرات رغبتها يف   يف االأ�سهر االأخرية، 

تعزيز عالقاتها مع رو�سيا، خ�سو�سًا يف مكافحة اجلهاديني. 
مو�سع  اأنها  كما  متزايد،  ب�سكل  النتقادات  فرن�سا  وتتعّر�س   
نزاع يف البالد. ولديها كتيبة مكّونة من حواىل 400 من القوات 

اخلا�سة يف بوركينا فا�سو. 
واغادوغو  العا�سمة  االأ�سخا�س يف  مئات   واجلمعة، تظاهر 
�سّد الوجود الفرن�سي يف بوركينا فا�سو، يف حتّرك هو الثالث من 
نوعه منذ ت�سرين االأول/اأكتوبر. ويطالب املتظاهرون مبغادرة 

ال�سفري الفرن�سي لوك هاالد والقوات اخلا�سة.
حملة   2022 العام  نهاية  يف  احلكومة  اأطلقت  جهتها،  من   
واأُفيد  اجلهاديني.  مكافحة  يف  للجي�س  جدد  م�ساعدين  لتجنيد 
عن ت�سجيل 90 األف �سخ�س، يف مقابل احلاجة اإىل خم�سني األفًا.
مدنيًا  تدريبًا  الوطن”  عن  للدفاع  “املتطّوعون  ويتلّقى   
بو�سائل  وتزويدهم  ت�سليحهم  قبل  يومًا   14 م��دى  وع�سكريًا 

االت�سال. 
الذين  اجلهاديني  هجمات  يف  باهظًا  ثمنًا  ه��وؤالء  ويدفع   

ي�سيطرون على 40 يف املئة من اأرا�سي البالد. 

*واشنطن
اأال  اأوكرانيا  على  اأن  اجلمعة  كبري  اأمريكي  م�سوؤول  اعترب 
ت�سعى للدفاع عن مدينة باخموت باأي ثمن، واأن تركز اأكرث على 

اال�ستعداد ل�سّن هجوم م�ساد كبري.
عدد  ناهز  والتي  كبري  حد  اإىل  املدمرة  املدينة  اأ�سبحت   
�سرق  يف  القتال  مركز  ن�سمة،  األ��ف   70 احل��رب  قبل  �سكانها 
البطيء  والتقدم  الثقيلة  املدفعية  ا�ستعمال  م��ع  اأوك��ران��ي��ا 

واخل�سائر الكبرية يف �سفوف اجلانبني.
الرئي�س  زار  فقد  ورمزيا،  �سيا�سيا  طابعا  املعارك  واكت�ست   
االأول/ ك��ان��ون  يف  املدينة  زيلين�سكي  فولودميري  االأوك����راين 
دي�سمرب قبيل توجهه للقاء نظريه االأمريكي جو بايدن يف البيت 

االأبي�س واإلقائه كلمة اأمام الكونغر�س يف وا�سنطن.
االأولوية  اأن  راأى  بايدن  جو  اإدارة  يف  الكبري  امل�سوؤول  لكّن   
املعطاة للقتال يف باخموت تعرقل اأوكرانيا يف مهمتها االأ�سا�سية 
الرو�س يف جنوب  ا�سرتاتيجي �سد  لهجوم  التح�سري  املتمثلة يف 
يف  القتال  م��دة  طالت  كلما  اأن��ه  وق��ّدر  الربيع.   خ��الل  البالد 
اأكرب  مدفعية  امكانات  متتلك  التي  رو�سيا  و�سع  تعزز  باخموت، 
الذي  امل�سوؤول  واأ�ساف  املقاتلني.   ناحية  من  عددية  واأف�سلّية 
طلب عدم ذكر ا�سمه اأن انت�سار رو�سيا يف باخموت لن يغرّي جمرى 
اإىل مواقع ي�سهل  للقوات االأوكرانية االن�سحاب  احلرب، وميكن 
الدفاع عنها.  من ناحية اأخرى، راأى امل�سوؤول االأمريكي الكبري اأن 
اأكرب  عدد  متكني  الأوكرانيا  يتيح  املدينة  على  الرتكيز  تخفيف 
من ع�سكرييها من اال�ستفادة من برامج الت�سليح والتدريب التي 
الوحدات  من  مزيد  ت�سكيل  اأجل  من  املتحدة  الواليات  تديرها 

عالية الكفاءة وتوظيفها يف �سّن هجوم يف اجلنوب.

"هجوم بامل�سريات" على قاعدة اأمريكية يف �سوريا

جهود االإمارات م�ستمرة.. 
خطط ا�سرتاتيجية مل�ستقبل م�ستدام

مقتل حواىل 30 �سخ�سًا يف �سل�سلة 
هجمات جهادية يف بوركينا فا�سو

م�سوؤول اأمريكي: على اأوكرانيا الرتكيز
 على �سن هجوم م�ساد بدل التم�سك بباخموت

*بريوت
اأوروبيون اإىل حاكم  �سي�ستمع حمّققون 
�سباط/ يف  �سالمة  ريا�س  لبنان  م�سرف 
يف  حتقيقات  اإط���ار  يف  ب���ريوت،  يف  ف��رباي��ر 
حركة اأموال يف اخلارج قام بها هو و�سقيقه، 

ح�سبما اأفاد م�سوؤول ق�سائي اجلمعة.
واأملانيا  فرن�سا  من  حمّققون  وا�ستمع   
اإىل  بريوت،  يف  االأ�سبوع  هذا  ولوك�سمبورغ 
بنك  اإدارة  جمل�س  ورئي�س  االأ�سبق  الوزير 
ال�سابق  والنائب  الدين،  املوارد مروان خري 
اأحمد جي�سي ووزيرة  حلاكم م�سرف لبنان 
اإط��ار  يف  احل�سن،  ري��ا  ال�سابقة  الداخلية 
هذا التحقيق.  ويخ�سع �سالمة ل�سل�سلة من 
واخل��ارج،  لبنان  يف  الق�سائية  التحقيقات 
و”االإثراء  اأم��وال  غ�سل  ب�سبهات  مرتبطة 
انهيارًا  لبنان  ي�سهد  امل�سروع”، يف وقت  غري 

اقت�ساديًا. غري اأّنه ينفي هذه االتهامات.
لوكالة  لبناين  ق�سائي  م�سدر  وق��ال   
فران�س بر�س طالبًا عدم الك�سف عن ا�سمه، 
اإىل  �سيعودون  االأوروب��ي��ني  “الق�ساة  اإّن 

املقبل ال�ستكمال حتقيقاتهم  ال�سهر  بريوت 
ممن  وم�سرفية،  مالية  �سخ�سّية   18 م��ع 
التي  اال�ستنابة  �سمن  اأ���س��م��اوؤه��م  وردت 
ال�سهر  مطلع  اللبناين  الق�ساء  ت�سّلمها 
ريا�س  لبنان  م�سرف  حاكم  بينهم  احلايل، 

�سالمة ومقّربون منه«.
االأوروبيون  الق�ساة  ختم  ب��ريوت،  ويف   
الذين �سيغادرون لبنان ال�سبت، حتقيقاتهم 
ا�ستمعوا  االأوىل  اجلمعة،  ُعقدتا  بجل�ستني 
خاللها اإىل رئي�سة جمل�س اإدارة بنك البحر 
اإف��ادة  اإىل  والثانية  احل�سن،  ريا  املتو�سط 
رمزي عكاوي وهو موظف يف �سركة تدقيق 
ني  العامَّ املحامَيني  مب�ساركة  وذلك  مالية، 
مرينا  القا�سيني  التمييز،  حمكمة  ل��دى 

كال�س وعماد قبالن، وفق امل�سدر نف�سه.
 ورّكز املحّققون اأ�سئلتهم على دور �سركة 
اجلزر  يف  امل�سّجلة  ا�سو�سيات�س”،  “فوري 
وامل�ستفيد  ب��ريوت  يف  مكتب  ولها  ال��ع��ذراء 

االقت�سادي منها رجا �سالمة.
اأعلنت   ،2022 اآذار/م���ار����س   28 ويف   

وح����دة ال��ت��ع��اون ال��ق�����س��ائ��ي االأوروب���ي���ة 
واأمل���ان���ي���ا  ف��رن�����س��ا  اأن  “يوروجا�ست” 
من  يورو  مليون   120 جّمدت  ولوك�سمبورغ 
ا�ستهدف  حتقيق  اإث��ر  اللبنانية  االأ���س��ول 
بينهم  منه،  املقّربني  م��ن  واأرب��ع��ة  �سالمة 
و”اختال�س  اأم���وال  غ�سل  بتهم  �سقيقه، 
اأموال عامة يف لبنان بقيمة اأكرث من 330 
التوايل،  مليون دوالر و5 ماليني يورو على 

بني 2002 و2021.
حتقيقًا  لبنان  فتح   ،2021 العام  ويف   
���س��الم��ة، بعد طلب  ري��ا���س  اأ���س��ول  ب�����س��اأن 
يف  �سوي�سرا  يف  العام  النائب  من  م�ساعدة 
باأكرث  اموال  حركة  ت�سمل  حتقيقات  اإطار 
من 300 مليون دوالر قام بها حاكم م�سرف 

لبنان و�سقيقه رجا �سالمة.
اإىل  ال�سوي�سري  االدع����اء  وي�ستند   
“فوري  و�سركة  لبنان  م�سرف  ب��ني  عقد 
�سندات  ب��ي��ع  م��ن  ميّكنها  ا�سو�سيات�س” 
عمولة  تلّقي  ع��رب  وي��وروب��ون��د  اخلزينة 

اكتتاب.

حمققون اأوروبيون ي�ستمعون 
اىل حاكم م�سرف لبنان يف �سباط/فرباير 
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