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االعتداء على خطيب مسجد بمحافظة إربد
*عمان 

الإ�سالمية  واملقد�سات  وال�����س���ؤون  الأوق���اف  وزي��ر  ا�ستنكر 
الدكت�ر حممد اخلاليلة حادثة العتداء التي تعر�س لها ام�س، 
انتهاء  عقب  ارب��د  حمافظة  يف  عبداهلل  الأم��ر  م�سجد  خطيب 

�سالة اجلمعة.
وال�س�ؤون  الأوق���اف  وزارة  با�سم  الإع��الم��ي  الناطق  وق��ال 
الأردنية  الأنباء  ل�كالة  احلياري،  ح�سام  الإ�سالمية  واملقد�سات 
)برتا(، اإنه وبعد اأداء خطبتي و�سالة اجلمعة يف م�سجد الأمر 
على  بالعتداء  واأبنائه  اأب  اأق��دم  اإرب��د،  مبحافظة  عبداهلل 

خطيب امل�سجد.

التي  بالتعليمات  ملتزما  ك��ان  اخلطيب  ان  احل��ي��اري،  واك��د 
ب�سبب  يكن  مل  العتداء  �سبب  ان  اإىل  لفتا  ال����زارة،  عممتها 

اإطالة اخلطبة كما يتم تداوله.
اإىل  عليه  امل��ع��ت��دى  امل�سجد  خطيب  نقل  مت  اأن���ه  وا���س��اف 
امل�ست�سفى وحالته ال�سحية م�ستقرة بح�سب ما افاد الكادر الطبي 

امل�سرف عليه.
قام  اخلاليلة  حممد  الدكت�ر  الأوق��اف  وزير  اأن  اإىل  واأ�سار 
بالت�ا�سل مع خطيب امل�سجد والطمئنان على حالته ال�سحية، 
كما ت�ا�سل مع احلاكم الإداري املعني من اأجل اتخاذ الإجراءات 
القان�نية بحق املعتدين وحت�يلهم للق�ساء.              تابع �س2

»27« وفاة و »2487« إصابة 
محلية بفيروس كورونا

مسؤول كورونا: الوضع الوبائي في المملكة يدعو للحذر

*عمان 
 2489 ت�سجيل  ع��ن  ال�سحة،  وزارة  اأعلنت 
يف  امل�ستجّد  ك���رون��ا  بفرو�س  ج��دي��دة  اإ���س��اب��ة 
امل��م��ل��ك��ة اجل��م��ع��ة، ل��رت��ف��ع ال��ع��دد الإج��م��ايل 
 27 ت�سجيل  اإىل  اإ�سافة   ،48930 اإىل  لالإ�سابات 

وفاة، ليبلغ العدد الكلي لل�فيات 508 حالت.
 2487 على  اجل��دي��دة  الإ���س��اب��ات  وت���زع��ت 
مبحافظة  ح��ال��ة   1416 منها  حم��ل��ّي��ة،  ح��ال��ة 
اإرب��د،  مبحافظة  حالة  و321  عّمان،  العا�سمة 
منها 139 حالة يف الرمثا، و256 حالة مبحافظة 
و101  الكرك،  مبحافظة  حالة  و179  الزرقاء، 
مبحافظة  حالة  و77  م��اأدب��ا،  مبحافظة  حالة 
البلقاء، و66 حالة مبحافظة جر�س، و31 حالة 
املفرق،  مبحافظة  حالة  و19  العقبة،  مبحافظة 
يف  ح��الت   4 منها  معان،  مبحافظة  حالة  و15 
وحالة  الطفيلة،  مبحافظة  ح��الت  و5  البرتا، 

واحدة مبحافظة عجل�ن.
ال�سحة  وزارة  يف  ك�رونا  ملف  م�س�ؤول  وقال 
ال��سع  على  تعليقًا  الهياجنة،  وائ��ل  الدكت�ر 

ال�بائي يف الأردن: “اإن ال��سع يدع� للحذر«.
وجاء حديث الهياجنة، خالل جل�سة نقا�سية 
نظمتها مبادرة “�سحة وطن” التط�عية، تناولت 

واأثرها  )ك�فيد-19(،  ك�رونا  جائحة  مكافحة 
فيه،  ال�سحي  وال���اق��ع  الأردين  املجتمع  على 
ال�سحي  القطاع  من  وخ��راء  م�س�ؤولني  بح�س�ر 
مع  التعامل  يف  متخ�س�سني  واأط��ب��اء  الأردين، 
م�ساء  املتحدة،  ال���لي��ات  م��ن  ال��ك���رون��ا  مر�سى 

اخلمي�س، عر تقنية الت�سال املرئي.
اململكة،  يف  ال�بائي  الر�سد  حالة  وب�ساأن 
انتقال  بعملية  تق�م  ال���زارة  باأن  الهياجنة  قال 
املتعلقة  للبيانات  ال�رقي  الر�سد  من  ج�هرية 
اإلكرتوين  اإدخ��ال  عملية  اإىل  ك�رونا  بفح��سات 
)نقطة  الأوىل  الإدخ�����ال  حل��ظ��ة  م��ن  ك��ام��ل��ة، 
ال�سفر( لغاية خروج نتيجة الفح�س، بحيث يتم 
اإبالغ النتيجة لل�سخ�س املفح��س حال خروجها، 
وبذلك �سيتم اخت�سار وقت خروج نتيجة الفح�س 

ب�سكل ملم��س.
يف  الأردين  ال�سحي  ال��ن��ظ��ام  ق���درات  وع��ن 
الهياجنة يف اجلل�سة  اأ�سار  التعامل مع اجلائحة، 
الب�سر  ماأم�ن  الدكت�ر  اأداره���ا  التي  النقا�سية 
خم�س�سة  �سرير   1300 وج���د  اإىل  القري�تي، 
للعناية  يحتاج�ن  ل  الذين  من  ك�رونا  ملر�سى 
و600  احلثيثة،  للعناية  �سرير   700 و  احلثيثة، 
جهاز تنف�س ا�سطناعي، وغرها.             تابع �س2

*عمان 
احلملة  اإن  احل���امت��ة،  ح�سني  الركن  الل�اء  العام  الم��ن  مدير  ق��ال 
ومروعي  الإت����اوات  وفار�سي  اجلرمية  ال�س�ابق  ارب���اب  على  المنية 
املعل�مات  بح�سب  وهم  �سخ�سًا   599 على  القب�س  للقاء  اف�ست  امل�اطنني 
معظمهم ما زال�ا ميار�س�ن تلك العمال الجرامية، وهناك اعداد قليلة 
القاء  حلني  متابعتهم  و�سيتم  النظار  عن  وت���اروا  بالفرار  لذوا  منهم 

القب�س عليهم .
القي  الذين  ال�سخا�س  مع  بالتحقيقات  الت��سع  ان  احل�امتة،  واكد 
القب�س عليهم من فار�سي الإتاوات، قادت ل�ج�د روابط وثيقة بينهم وبني 
جتار ومروجي امل�اد املخدرة، وقيامهم بالتعاون فيما بينهم وتاأمني ب�ؤر يف 

عدد من املناطق يف خمتلف مناطق اململكة لالجتار وترويج املخدرات .
فار�سي  على  احلملة  خالل  عليهم  املقب��س  من  ع��ددًا  ان  اىل  واأ�سار 
الإتاوات ثبت ت�رطهم كذلك بن�ساطات مرتبطة بالجتار وترويج امل�اد 
املخدرة، حيث جرى الت��سع بالتحقيق مب�ساركة ادارة مكافحة املخدرات 
ما مكنهم منذ بداية احلملة منذ ا�سب�ع من التعامل مع 61 ق�سية اإجتار 

وترويج للمخدرات والقي القب�س خاللها على 120 �سخ�سًا مت�رطًا.
و�سدد مدير المن العام” اننا اتخذنا القرار بت��سيع احلمالت المنية 
اخلا�سة باجتاه ق�سايا الجتار وترويج امل�اد املخدرة بعد ان بات لدينا كل 
املعل�مات التي متكننا من �سرب تلك الب�ؤر التي تن�سر وتروج ال�سم�م بني 
افراد املجتمع، للق�ساء عليها و�سبط كل من يق�م بالجتار وترويج تلك 
ال�سم�م بني افراد املجتمع، ولن نت�انى لتحقيق تلك الغاية من ا�ستخدام 
كل ما منلك من ق�ة وعزمية لتخلي�س املجتمع من �سرورهم، فكم من ابرياء 
من ابنائنا كان�ا �سحية جل�سع وطمع اولئك املجرمني ممن امتهن�ا ترويج 
امل�اد املخدرة بني افراد املجتمع” .               تابع �س2

تنظيف المملكة من مروعي 
المواطنين وتجار المخدرات 

القبض على 599 من مروعي المواطنين وفارضي االتاوات

الحواتمة: التحقيقات أكدت صلة فارضي اإلتاوات مع تجار ومروجي المواد المخدرة

*عمان 
ال�����زاري  ب��الإج��ت��م��اع  الأردن  ���س��ارك 
الذي  الف�ساد  ملكافحة  الع�سرين  ملجم�عة 
ي��اأت��ي م��ع ال���ذك���رى ال�����س��ن���ي��ة ال��ع��ا���س��رة 
الأوىل  الع�سرين  جم��م���ع��ة  لإل��ت��زام��ات 
عمل  جمم�عة  واإن�����س��اء  الف�ساد  ملكافحة 

ملكافحة الف�ساد يف ت�رنت� عام 2010 .
ال��ن��زاه��ة  هيئة  جمل�س  رئ��ي�����س  وق���ال 
الدكت�ر مهند حجازي يف  الف�ساد  ومكافحة 
كلمة األقاها يف الإجتماع عر برنامج زووم، 
املبادرة  اأن يك�ن جزًءا من  الأردن يقدر  اأن 

والإقت�سادي  ال�سيا�سي  الإ�ستقرار  لدعم 
تقديره  عن  معرًبا  العامل،  انحاء  جميع  يف 
العربية  اململكة  بها  قامت  التي  للجه�د 
الإجتماع  ه��ذا  حتت�سن  ال��ت��ي  ال�سع�دية 

للق�ساء على الف�ساد . 
هذا  يف  الأردن  م�ساركة  اأن  واأو���س��ح، 
الإج��ت��م��اع ي��ع��ر ع��ن رغ��ب��ة احل��ك���م��ة يف 
التي  الدولية  املمار�سات  اأف�سل  اإ�ستك�ساف 
مت اإطالقها �سد الف�ساد والتعرف على اأف�سل 
اأن الأردن ومنذ  ال�قاية منه، مبيًنا  و�سائل 
ملكافحة  الدولية  الإتفاقية  م�سادقته على 

تكييف  اىل  ي�سعى   2005 ع���ام  ال��ف�����س��اد 
يتما�سي  مبا  متطلبات  ال�طنية  ت�سريعاته 

مع التفاقية الدولية ملكافحة الف�ساد .
واأعرب عن اأمله يف اأن ت�ا�سل جمم�عة 
الع�سرين قيادة املعركة العاملية �سد الف�ساد 
من خالل تعزيز ا�ستخدام احل�كمة الفعالة 
وت�سريع التنفيذ العملي لإلتزامات مكافحة 
من  جمم�عة  معاجلة  اإىل  اإ�سافة  الف�ساد، 
قادة  اأقرها  التي  امل�ست�ى  رفيعة  املبادىء 

جمم�عة الع�سرين.
تابع �س2

*وكاالت
لليبيا  امل��ت��ح��دة  الأمم  مبع�ثة  ق��ال��ت 
اإن  اجلمعة،  وليامز،  �ستيفاين  ب��الإن��اب��ة، 
من  الأج��ان��ب  واملقاتلني  امل��رت��زق��ة  جميع 
املفرت�س اأن يغادروا ليبيا يف غ�س�ن 3 اأ�سهر 
من ت�قيع اتفاق وقف اإطالق النار يف جميع 

اأنحاء ليبيا.
بعد  �سحفي  م�ؤمتر  يف  وليامز  وذك��رت 
جنيف،  يف  النار  اإطالق  وقف  اتفاق  ت�قيع 
اأن هناك “م�ؤ�سرات جيدة على اأن املن�ساأتني 
النفطيتني يف را�س لن�ف وال�سدر �ستك�نان 
فرتة  خ��الل  الإن��ت��اج  ل�ستئناف  جاهزتني 
ق�سرة«. ووقعت اللجان الع�سكرية الليبية 
ل�قف  دائم  اتفاق  على  اجلمعة،  امل�سرتكة، 
ب��ع��د حم���ادث���ات يف جنيف  ال��ن��ار  اإط����الق 

برعاية الأمم املتحدة.
وقالت وليامز، امل�س�ؤولة ال�سابقة ب�زارة 
يف  العربية  باللغة  الأمركية،  اخلارجية 
الطريق  “كان  التفاقية:  ت�قيع  حفل 
اإىل اتفاق وقف اإطالق النار الدائم ط�ياًل 

و�سعًبا يف كثر من الأحيان«.
العمل  م��ن  الكثر  “اأمامنا  وت��اب��ع��ت: 
يف الأي����ام والأ���س��اب��ي��ع ال��ق��ادم��ة م��ن اأج��ل 
ال�سروري  من  التفاقية.  التزامات  تنفيذ 
م�ا�سلة العمل يف اأ�سرع وقت ممكن من اأجل 
التخفيف من امل�ساكل العديدة التي ت�اجه 

ال�سعب الليبي ب�سبب هذا ال�سراع«.
الأمل  النا�س  مننح  اأن  “علينا  واأ�سافت 
يف  اأملها  عن  واأعربت  اأف�سل”،  م�ستقبل  يف 
“يف اإنهاء معاناة الليبيني  اأن ينجح التفاق 

بالع�دة  ال�سراع  ب�سبب  للنازحني  وال�سماح 
اإىل ديارهم«.

والقائد  ال�فد  رئي�س  ق��ال  جانبه،  من 
امليداين لالإدارة املدع�مة من الأمم املتحدة 
مبا  “عانينا  �سهمة:  اأب�  علي  طرابل�س،  يف 
اأن  نتمنى  الدماء.  �سفك  من  الكفاية  فيه 
نغر املعاناة يف كل الأرا�سي الليبية، خا�سة 

يف اجلن�ب«.
يدًا  ك�ن�ا  كلها:  ليبيا  “اأنا�سد  وق��ال: 

واحدة”، حمذرًا من ا�ستقطاب الف�سائل.
اإىل  اجلانبان  ت��سل  املا�سي،  وال�سهر 
اتفاقيات اأولية لتبادل الأ�سرى وفتح النقل 
اأرا�سي البالد املق�سمة،  اجل�ي والري عر 
اإنتاج  ا�ستئناف  ا  اأي�سً الإجن��از  هذا  وراف��ق 

النفط بعد ح�سار ا�ستمر لأ�سهر.

*الرياض
اأك���د امل��ت��ح��دث ال��ر���س��م��ي ب��ا���س��م ق���ات 
العقيد  اليمن،  يف  ال�سرعية  دع��م  حتالف 
ق���ات  اأن  اجلمعة،  املالكي،  تركي  ال��رك��ن 
التحالف متكنت من اعرتا�س وتدمر طائرة 
امليلي�سيا  اأطلقتها  )مفخخة(  طيار  ب��دون 
ممنهجة  بطريقة  الإره��اب��ي��ة  احل���ث��ي��ة 
املدنية  الأع���ي���ان  ل���س��ت��ه��داف  وم��ت��ع��م��دة 

الأرا�سي  من  اجلن�بية  باملنطقة  واملدنيني 
احل�ثية  امليلي�سيات  وداأب���ت  ال�سع�دية. 
اإط����الق ���س���اري��خ وط���ائ���رات م�سرة  ع��ل��ى 
الآهلة  املدنية  املناطق  ب��اجت��اه  مفخخة 
حتالف  لكن  ال�سع�دية،  جن�بي  بال�سكان 
غالبيتها.  اعرتا�س  يف  جنح  ال�سرعية  دعم 
اأكت�بر   11 يف  اأع��ل��ن  ق��د  التحالف  وك���ان 
بدون  طائرة  وتدمر  اعرتا�س  عن  اجلاري 

طيار )مفخخة( اأطلقتها امليلي�سيا احل�ثية 
كما  ال�سع�دية،  الأرا�سي  باجتاه  الإرهابية 
اعرت�ست ق�ات التحالف طائرة مماثلة يف 
الق�ات  قيادة  واأعلنت  املا�سي.  �سبتمر   9
امل�سرتكة لتحالف دعم ال�سرعية يف اليمن، 
يف 26 �سبتمر املا�سي، تدمر منظ�مة دفاع 
امليلي�سيات احل�ثية، يف  تتبع  معادية  ج�ي 

العا�سمة اليمنية �سنعاء.

األردن يشارك بإجتماع مجموعة 
العشرين لمكافحة الفساد

األمم المتحدة تحدد
 موعد رحيل »المرتزقة« من ليبيا

إسقاط درون حوثية »مفخخة« 
أطلقت باتجاه السعودية

االمن: فيديو تحطيم المركبات 
الذي يجري تداوله قديم

الخارجية ترحب باالعالن
 عن اتفاق وقف نار دائم في ليبيا

المستقلة لإلنتخاب تطلق 
حملة إلزالة اللوحات المخالفة

ضبط متحرش بفتاة داخل 
إحدى الحافالت العمومية

انخفاض اسعار الكمامات 4 
مرات منذ نيسان الماضي

مستقلة االنتخاب: للهيئة الحق في تغيير 
موعد االقتراع حتى 26 كانون الثاني

ضبط 65 شخصًا و3 منشآت 
خالفوا أوامر الدفاع باربد

*عمان 
قال الناطق العالمي با�سم مديرية المن العام ان الفيدي� الذي 
يجري تداوله لأ�سخا�س تعر�ست مركباتهم لالعتداء واحلاق ا�سرار 

مادية بها، ه� قدمي لق�سية مت التعامل معها منذ ما يزيد عن العام .
البحث  البع�س  تعمد  ر�سدنا  الأخ��رة  الآون��ة  ويف  انه  اإىل  واأ�سار 
عن فيدي�هات قدمية واعادة ن�سرها ليهام الخرين وت�سليلهم بانها 

وقعت حديثا.
بت�سليل  كان  لي  ت�سمح  لن  العام  الأم��ن  مديرية  ان  على  و�سدد 
القدمية  الفيدي�هات  او  املغل�طة  والخبار  املعل�مات  ون�سر  الآخرين 
لتحقيق ماآرب �سخ�سية، و�سيتم تتبعهم ومالحقتهم و�سبطهم واتخاذ 

الجراءات القان�نية والدارية بحقهم.

*عمان 
املغرتبني  و����س����ؤون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  رح��ب��ت 
بالإعالن عن ت�قيع اتفاق وقف اإطالق نار دائم يف 
ليبيا والذي جرى ت�قيعه ام�س يف جنيف برعاية 
وزارة  با�سم  الر�سمي  الناطق  واأكد  املتحدة.  الأمم 
اهلل  �سيف  ال�سفر  املغرتبني  و���س���ؤون  اخلارجية 
البيئة  اإتاحة  يف  التفاق  هذا  اأهمية  الفايز،  علي 

وان��خ��راط  ال�سيا�سي  امل�سار  ل�ستكمال  املنا�سبة 
الليبية يف ح�ار ليبي - ليبي ومفاو�سات  الطراف 
ووق��ف  الأزم����ة  ان��ه��اء  ت�ستهدف  ج���ادة  �سيا�سية 
�سيادة  و�سمان  وال�ستقرار  الأمن  واإعادة  التده�ر 
وفق  �سعبها  م�سالح  وحماية  اأرا�سيها  على  ليبيا 
ليبيا  �سعب  حماية  ي�سمن  ومبا  املعتمدة  املرجعيات 

ال�سقيق ومنع التدخالت اخلارجية.

*عّمان 
امليدانية  ك�ادرها  خالل  من  لالإنتخاب  امل�ستقلة  الهيئة  اأطلقت 
حملة الليلة لإزالة الل�حات الإنتخابية املخالفة الق�ائم واملر�سحنيَ.
للتعليمات  املخالفة  الل�حات  كافة  اإزال���ة  احلملة  وت�ستهدف 
الروؤية  حتجب  كالتي  النتخابية؛  للدعاية  الناظمة  التنفيذية 
املرورية اأو املعّلقة على ال�س�اخ�س املرورية، اأو املن�س�رة على م�ؤ�س�سات 
ل�حات  على  تعتدي  التي  اأو  ع�س�ائية  ب�س�رة  امل�زعة  اأو  ر�سمية؛ 

الآخرين.
لبالغهم  املخالفني  املر�سحني  م��ع  بالت�ا�سل  الهيئة  و�ستق�م 
التعليمات  باإزالة ل�حاتهم وت�قيعهم على تعهد بعدم تكرار خمالفة 
التنفيذية للدعاية النتخابية علما اأنه �سيتم تغرميهم من التاأمينات 
التزامهم  لعدم  وذل��ك  عمان  اأمانة  ومناطق  البلديات  لدى  امل�دعة 

باحكام الدعاية.
تابع �س2

*عمان 
ادع��ت  ال���ذي  ال�سخ�س  على  القب�س  الأم��ن��ي��ة  الأج��ه��زة  األ��ق��ت 
اتخاذ  و�سيتم  العم�مية،  احلافالت  اإح��دى  داخ��ل  بها  حتر�سه  فتاة 

الإجراءات القان�نية بحقه.
ورد  بالغًا  اإن  العام  الأمن  مديرية  با�سم  العالمي  الناطق  وقال 
للتحر�س  الفتيات  اإحدى  بتعر�س  ُيفيد  عمان  �سمال  �سرطة  ملديرية 
يف  ظهر  ما  )وه���  عم�مية  حافلة  داخ��ل  الأ�سخا�س  اأح��د  قبل  من 
مت  حيث  الجتماعي(؛  الت�ا�سل  م�اقع  عر  تداوله  ج��رى  فيدي� 
حيث  الأمني،  للمركز  وا�سطحابه  ال�سخ�س  و�سبط  للمكان  التحرك 
القان�نية  الإج��راءات  لتخاذ  الأ�سرة  حماية  لإدارة  حت�يله  جرى 

والإدارية بحقه.

*عمان 
نزار  الدكت�ر  والدواء  للغذاء  العامة  امل�ؤ�س�سة  عام  مدير  قال 
اجلراحية  الكمامات  اأ�سعار  على  الدورية  املراجعة  اإن  مهيدات، 
ني�سان  �سهر  منذ  م��رات  ارب��ع  ا�سعارها  تخفي�س  على  انعك�ست 

املا�سي.
وقال مهيدات، يف بيان �سادر عن امل�ؤ�س�سة  اإن �سعر عب�ة الكمامات 
للجمه�ر ه� 5،25  التي تباع  اجلراحية ثالث طبقات عدد 50 حبة، 

دينار، �سامل ال�سريبة.
فيها  النظر  واع��ادة  الكمامات  ا�سعار  مراجعة  تتم  اإن��ه  وا�ساف، 
ب�سكل دوري، علما باأنها مل تكن م�سعرة قبل �سهر ني�سان املا�سي. وبني 
حماية  ه�  ال�سعري  ال�سقف  حتديد  من  الرئي�سية  الغاية  اأن  مهيدات 
اأنه  العلم  مع  الأ�سعار،  يف  املغالة  من  واحلد  ال�ستغالل  من  امل�اطنني 
امل�ؤ�س�سة،  ال�سعري املحدد من قبل  ال�سقف  البيع ب�سعر دون  من املمكن 
وامل�ست�ردين  املنتجني  بني  املناف�سة  ي�سمن  ومبا  جتاوزه  عدم  �سريطة 
اإجازة للتداول  على ان تك�ن الكمامات اجلراحية حا�سلة على كتاب 

من امل�ؤ�س�سة العامة للغذاء والدواء.

*عمان 
تاأجيل  �سالحيات  متلك  ل  اإنها  لالنتخاب  امل�ستقلة  الهيئة  قالت 
النتخابات، بينما من حقها تغير م�عد ي�م القرتاع حتى 26 كان�ن 
الثاين 2021، وذلك يف ظل امل�ستجدات التي قد ت�سهدها اململكة فيما 

يتعلق بتط�رات جائحة ك�رونا.
امل�مني  الهيئة جهاد  با�سم  الإعالمي  للناطق  جاء ذلك يف حديث 
خالل ور�سة عمل عقدت عن ُبعد اخرا، نظمها مركز القد�س للدرا�سات 
بعن�ان  الأملانية  اأدي��ن��اور  ك�نراد  م�ؤ�س�سة  مع  بالتعاون  ال�سيا�سية 

املجل�س التا�سع ع�سر.. ا�ساأل�ا الهيئة«. اإىل  “الطريق 
وقال اإن امل�سابني بفرو�س ك�رونا ويتلق�ن العالج يف امل�ست�سفيات لن 
يتمكن�ا من الت�س�يت، م��سحا اأن العمارات املحج�رة واملعزولة �سيتم 
�ساعات  متديد  و�سيتم  قاطنيها  من  بالناخبني  خا�سة  ك�س�ف  اإع��داد 
القرتاع ل�ساعتني اإ�سافيتني لتمكينهم من الت�جه لأقرب مركز اقرتاع 
ال�سحية  اجلهات  واإج��راءات  ت�جيهات  على  بناء  باأ�س�اتهم  لالإدلء 

التي لها احلق يف اتخاذ القرار يف من ي�ستطيع الإدلء ب�س�ته منهم.
تابع �س2

*إربد 
خمالفة   65 ت�سجيل  مت  ان��ه  العت�م،  ر�س�ان  اإرب��د  حمافظ  ق��ال 
ال�ساد�سة  ال�ساعة  حتى  املحافظة  يف  الدفاع  اأوامر  خالف�ا  لأ�سخا�س 

م�ساء اخلمي�س .
كذلك  مت  انه  )ب��رتا(،  الردنية  النباء  ل�كالة  العت�م  وا�ساف 
جتارية،  من�ساآت  قبل  م��ن  ال��دف��اع  لأوام���ر  حمالفات  ث��الث  ت�سجيل 
�سمن  خمالفة   53 ب�اقع  ت�زعت  الأ�سخا�س  خمالفات  ان  اىل  لفتا 
اخت�سا�س مديرية �سرطة اربد وع�سر خمالفات تابعة ملديرية �سرطة 

الرمثا وخمالفتني يف �سرطة غرب اإربد.
واكد العت�م، انه مت التعامل مع املخالفني من ا�سخا�س ومن�ساآت وفق 
بالغرامات  يتعلق  ما  �س�اء  الدفاع  اأوامر  مب�جب  ال�سادرة  التعليمات 
املالية اأو الغالق ملدة 14 ي�مًا للمن�ساآت، اإ�سافة اىل الغرامات املالية، 
م�سددا انه ل تهاون بتنفيذ اأوامر الدفاع حفاظًا على �سحة امل�اطنني 

و�سالمتهم.
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*عمان 
الركن  ال��ل���اء  العام  الم��ن  مدير  ق��ال 
على  المنية  احلملة  اإن  احل�امتة،  ح�سني 
ارباب ال�س�ابق اجلرمية وفار�سي الإتاوات 
القب�س  للقاء  اف�ست  امل�اطنني  ومروعي 
املعل�مات  بح�سب  وه��م  �سخ�سًا   599 على 
العمال  تلك  ميار�س�ن  زال���ا  ما  معظمهم 
منهم  قليلة  اع���داد  وه��ن��اك  الج��رام��ي��ة، 
و�سيتم  النظار  عن  وت�اروا  بالفرار  لذوا 

متابعتهم حلني القاء القب�س عليهم .
واكد احل�امتة، ان الت��سع بالتحقيقات 
عليهم  القب�س  القي  الذين  ال�سخا�س  مع 
من فار�سي الإتاوات، قادت ل�ج�د روابط 
امل���اد  ومروجي  جت��ار  وب��ني  بينهم  وثيقة 
بينهم  فيما  بالتعاون  وقيامهم  امل��خ��درة، 
وتاأمني ب�ؤر يف عدد من املناطق يف خمتلف 
مناطق اململكة لالجتار وترويج املخدرات .

واأ�سار اىل ان عددًا من املقب��س عليهم 
خ���الل احل��م��ل��ة ع��ل��ى ف��ار���س��ي الإت�����اوات 
مرتبطة  بن�ساطات  كذلك  ت�رطهم  ثبت 
ب��الجت��ار وت��روي��ج امل����اد امل��خ��درة، حيث 
ادارة  مب�ساركة  بالتحقيق  الت��سع  ج��رى 
بداية  منذ  مكنهم  ما  امل��خ��درات  مكافحة 
 61 م��ع  التعامل  م��ن  ا�سب�ع  منذ  احلملة 
والقي  للمخدرات  وت��روي��ج  اإجت��ار  ق�سية 

القب�س خاللها على 120 �سخ�سًا مت�رطًا.
اتخذنا  العام” اننا  المن  مدير  و�سدد 
اخلا�سة  المنية  احلمالت  بت��سيع  القرار 
امل���اد  وت��روي��ج  الجت���ار  ق�سايا  ب��اجت��اه 
املعل�مات  كل  لدينا  ب��ات  ان  بعد  املخدرة 
التي متكننا من �سرب تلك الب�ؤر التي تن�سر 
وتروج ال�سم�م بني افراد املجتمع، للق�ساء 
عليها و�سبط كل من يق�م بالجتار وترويج 
تلك ال�سم�م بني افراد املجتمع، ولن نت�انى 

ما  كل  ا�ستخدام  من  الغاية  تلك  لتحقيق 
منلك من ق�ة وعزمية لتخلي�س املجتمع من 
�سرورهم، فكم من ابرياء من ابنائنا كان�ا 
ممن  املجرمني  اولئك  وطمع  جل�سع  �سحية 
اف��راد  بني  املخدرة  امل���اد  ترويج  امتهن�ا 

املجتمع« .
و���س��ك��ر احل���امت��ة الردن���ي���ني ال��ذي��ن 
بداية  منذ  العام  الم��ن  رج��ال  مع  وقف�ا 
واظ��ه��روا  و�ساندوهم  المنية  احل��م��الت 
حمايته،  على  وحر�سهم  ل�طنهم  حبهم 

جتار  ح���ل  معل�مات  ميلك  من  كل  داعيا 
الجهزة  تزويد  املخدرة  امل���اد  ومروجي 
 ( اآب  ال�ات�س  رقم  ذات  على  بها  المنية 
معها  التعامل  و�سيتم   )0790196196

ال�سرية. مبنتهى 

*عمان 
وزارة  يف  ك���رون��ا  ملف  م�����س���ؤول  ق��ال 
تعليقًا  الهياجنة،  وائ��ل  الدكت�ر  ال�سحة 
على ال��سع ال�بائي يف الأردن: »اإن ال��سع 

يدع� للحذر«.
جل�سة  خالل  الهياجنة،  حديث  وجاء 
وطن”  “�سحة  م��ب��ادرة  نظمتها  نقا�سية 
جائحة  مكافحة  ت��ن��اول��ت  ال��ت��ط���ع��ي��ة، 
ك�رونا )ك�فيد-19(، واأثرها على املجتمع 
بح�س�ر  فيه،  ال�سحي  وال���اق��ع  الأردين 
ال�سحي  ال��ق��ط��اع  م��ن  م�����س���ؤول��ني وخ���راء 
التعامل  يف  متخ�س�سني  واأطباء  الأردين، 
املتحدة،  ال�ليات  من  الك�رونا  مر�سى  مع 
الت�سال  تقنية  ع��ر  اخلمي�س،  م�ساء 

املرئي.
وب�����س��اأن ح��ال��ة ال��ر���س��د ال���ب��ائ��ي يف 
تق�م  ال���زارة  باأن  الهياجنة  قال  اململكة، 
بعملية انتقال ج�هرية من الر�سد ال�رقي 
اإىل  ك�رونا  بفح��سات  املتعلقة  للبيانات 
حلظة  من  كاملة،  اإلكرتوين  اإدخال  عملية 
لغاية  ال�سفر(  )نقطة  الأوىل  الإدخ���ال 
اإبالغ  يتم  بحيث  الفح�س،  نتيجة  خ��روج 
النتيجة لل�سخ�س املفح��س حال خروجها، 
نتيجة  خروج  وقت  اخت�سار  �سيتم  وبذلك 

الفح�س ب�سكل ملم��س.
الأردين  ال�سحي  النظام  ق��درات  وعن 
الهياجنة  اأ�سار  اجلائحة،  مع  التعامل  يف 
الدكت�ر  اأدارها  التي  النقا�سية  اجلل�سة  يف 
ماأم�ن الب�سر القري�تي، اإىل وج�د 1300 
الذين  من  ك�رونا  ملر�سى  خم�س�سة  �سرير 
 700 و  احلثيثة،  للعناية  يحتاج�ن  ل 

�سرير للعناية احلثيثة، و600 جهاز تنف�س 
ا�سطناعي، وغرها.

من  الرغم  على  اأنه  الهياجنة،  واأو�سح 
ارتفاع حالت الإ�سابة بك�رونا م�ؤخرا، اإّل 
هذا  خالل  يت�ساعف  مل  احل��الت  عدد  اأن 
لفتا  ال�سابقة،  الأ�سابيع  يف  كما  الأ�سب�ع، 
ولكن  للت�ج�س  “يدع�نا  ال��سع  اأن  اإىل 
�سرورة  م�ؤكدا  متفائلني”،  نك�ن  اأن  علينا 
على  حفاظا  ال�سحية،  ال��ك���ادر  حماية 

ا�ستمرارية ودمي�مة النظام ال�سحي.
الأمرا�س  ا�ست�ساري  حتّدث  ذلك،  اإىل 
الدكت�ر  �سابقا  الأطباء  ونقيب  الباطنية 
املدين  املجتمع  دور  عن  العرم�طي،  اأحمد 
واجلمعيات  ال�سحية،  املهنية  )النقابات 
يف  الأردنية  والتجربة  وغرها(  الأهلية، 

مكافحة جائحة ك�رونا.
واأّكد العرم�طي، اأن جائحة ك�رونا هي 
فالقطاع  امل�اطنني،  ق�سية وطنية تهم كل 
الر�سمي،  ال��ق��ط��اع  كما  بها  معني  امل���دين 
م�سرا اإىل اأهمية اإجراء مقابالت بال�س�ت 
تعاف�ا  ال��ذي��ن  امل���اط��ن��ني  م��ع  وال�����س���رة 
النا�س،  بني  الطماأنينة  لن�سر  املر�س  من 
والتنمر  الجتماعية  ال��سمة  وحماربة 

التي تالحق امل�سابني.
ب�����دوره، ل��ف��ت ا���س��ت�����س��اري الأم���را����س 
ال�سدرية والعناية احلثيثة الدكت�ر فرا�س 
اله�اري، اإىل اأن اجلائحة ك�سفت عن عدم 
جاهزية النظام ال�سحي العاملي، والأنظمة 
خا�س،  ب�سكل  النامية  الدول  يف  ال�سحية 
حيث اأظهرت اأن عدم اجلاهزية خا�سة يف 
رئي�سيا  �سببا  العناية احلثيثة، كان  اأق�سام 

لدى بع�س الدول للذهاب اإىل خيار احلظر 
ال�سامل، بينما ا�ستطاعت الدول ذات النظم 
هذا  ما  حد  اإىل  تفادي  الق�ية،  ال�سحية 

اخليار، وا�ستطاعت ا�ستيعاب ال�سدمة.
الرتكيز  اأهمية  اإىل  ال��ه���اري،  ودع��ا 
احلديثة،  احلثيثة  العناية  مفه�م  على 
التخ�س�سات،  متعددة  الفرق  على  القائمة 
احلثيثة،  العناية  اأخ�سائي  يق�دها  والتي 
الي�م  الفرق  هذه  تاأ�سي�س  اأهمية  م�ؤكدا 
و�سريعا  حملية  قدرات  من  م�ج�د  ه�  مبا 
امل��ب��ادىء الأ���س��ا���س��ي��ة يف  ل��الإ���س��راف على 
ن�سب  يف  الفرق  لإح��داث  املركزة؛  العناية 
خا�سة  وخف�سها،  ب��الأردن  ك�رونا  وفيات 
اأو  ع��الج��ات  الآن  لغاية  ي���ج��د  ل  واأن���ه 
امل�ست�ى  على  ك���رون��ا  لفرو�س  لقاحات 

العاملي.
ال�سرعي  الطب  م�ست�سار  وحتّدث  هذا 
لدى  العنف  م�اجهة  يف  ال��دويل  واخلبر 
هاين  الدكت�ر  املتحدة  الأمم  م�ؤ�س�سات 
ال�����س��رع��ي يف  ال��ط��ب  ج��ه�����س��ان، ع��ن دور 
بعد  خا�سة  الأوبئة،  انت�سار  مع  التعامل 
اجل���دل ح���ل دف��ن وف��ي��ات ك���رون��ا ودور 
الطب ال�سرعي يف ذلك، قائال: اإن التعامل 
من  لي�س  ودفنها  ك�رونا  وفيات  جثث  مع 
من  ه���  ب��ل  ال�سرعي،  ال��ط��ب  اخت�سا�س 
للمادة  وفقا  ال�سحة،  وزارة  اخت�سا�س 
اأن  م�ؤكدا  العامة،  ال�سحة  قان�ن  من   22
التعامل  يف  ال�سرعي  ال��ط��ب  اخت�سا�س 
بالك�سف  حم��ددا  يك�ن  امل���ت��ى  جثث  م��ع 

الق�سائي.
جثث  مع  التعامل  اأن  جه�سان،  واأ�ساف 

اأن يك�ن بنقل اجلثة  وفيات ك�رونا، يجب 
الدفن،  مكان  اإىل  امل�ست�سفى  من  مبا�سرة 
حيث اأثبتت العديد من الدرا�سات ال�سادرة 
حديثا، اأن الفرو�س قد يبقى حيا يف جثة 
املت�فى لعدة اأيام، م�سيفا اأن ت�سريح اجلثث 
ويجب  خط�رة،  فيه  ك�رونا  وفيات  لبع�س 
بحيث  �سديد،  بحذر  معه  التعامل  يتم  اأن 
الغاية،  لهذه  جمهزة  ت�سريح  غرف  يف  يتم 
العربي  العامل  م�ست�سفيات  اأن  اإىل  م�سرا 

غر جمهزة مبثل هذه الغرف .
وت�����س��م��ن ال��ن�����س��اط ال��ع��ل��م��ي، ال���ذي 
�سارك  حما�سرة  وطن”  “�سحة  نظمته 
الأم��رك��ي��ة  امل��ت��ح��دة  ال����لي���ات  م��ن  فيها 
ك��ل م��ن ا���س��ت�����س��اري الأم���را����س امل��ع��دي��ة 
العناية  وا�ست�ساري  اخلري،  رائد  الدكت�ر 
تناول  عابدين،  ي��زن  الدكت�ر  احلثيثة 
يف  الف�سلى  واملمار�سات  امل�ستجدات  فيها 
ت�سخي�س وعالج جائحة ك�فيد-19، حيث 
اأّكدا فيها على اأهمية الإجراءات ال�قائية 
ظل  يف  ال��ع��دوى،  ملنع  ال�سحية  والتدابر 
ناجعة  وعالجات  للقاحات  الت��سل  عدم 

لك�فيد-19 لغاية الي�م.
واأفادت م�ؤ�س�سة مبادرة “�سحة وطن”، 
اجلل�سة  هذه  ب��اأن  الغ�ل،  �سهى  الدكت�رة 
املجتمعية  امل�����س���ؤول��ي��ة  م��ن  ج���زءا  مت��ث��ل 
وهي  وطنهم،  جت��اه  الأردن��ي��ني  ل��الأط��ب��اء 
تنّظمها  التي  الثانية  اجلل�سة الفرتا�سية 
املبادرة �سمن �سل�سلة الن�ساطات التي تاأتي 
يف اإطار اأهداف املبادرة الرئي�سية املتمثلة 
وق�سايا  املزمنة  بالأمرا�س  ال�عي  بن�سر 

ال�سحة املجتمعية.

*عمان 
ال���زاري  بالإجتماع  الأردن  �سارك 
الف�ساد  ملكافحة  الع�سرين  ملجم�عة 
الذي ياأتي مع الذكرى ال�سن�ية العا�سرة 
الأوىل  الع�سرين  جمم�عة  لإلتزامات 
عمل  جمم�عة  واإن�ساء  الف�ساد  ملكافحة 

ملكافحة الف�ساد يف ت�رنت� عام 2010 .
النزاهة  هيئة  جمل�س  رئي�س  وقال 
ومكافحة الف�ساد الدكت�ر مهند حجازي 
يف كلمة األقاها يف الإجتماع عر برنامج 
جزًءا  يك�ن  اأن  يقدر  الأردن  اأن  زووم، 
ال�سيا�سي  الإ�ستقرار  لدعم  املبادرة  من 
العامل،  انحاء  جميع  يف  والإقت�سادي 
قامت  التي  للجه�د  تقديره  عن  معرًبا 
التي  ال�سع�دية  العربية  اململكة  بها 
على  للق�ساء  الإج��ت��م��اع  ه��ذا  حتت�سن 
الف�ساد . واأو�سح، اأن م�ساركة الأردن يف 
هذا الإجتماع يعر عن رغبة احلك�مة 
الدولية  املمار�سات  اأف�سل  اإ�ستك�ساف  يف 
والتعرف  الف�ساد  �سد  اإطالقها  مت  التي 
على اأف�سل و�سائل ال�قاية منه، مبيًنا اأن 
الإتفاقية  على  م�سادقته  ومنذ  الأردن 
 2005 ع��ام  الف�ساد  ملكافحة  الدولية 
ال�طنية  ت�سريعاته  تكييف  اىل  ي�سعى 
التفاقية  م��ع  يتما�سي  مب��ا  متطلبات 

الدولية ملكافحة الف�ساد .
ت�ا�سل  اأن  يف  اأم��ل��ه  ع��ن  واأع����رب 

املعركة  ق��ي��ادة  ال��ع�����س��ري��ن  جم��م���ع��ة 
تعزيز  خ��الل  من  الف�ساد  �سد  العاملية 
وت�سريع  الفعالة  احل�كمة  ا�ستخدام 
مكافحة  لإل��ت��زام��ات  العملي  التنفيذ 
جمم�عة  معاجلة  اإىل  اإ�سافة  الف�ساد، 
اأقرها  التي  امل�ست�ى  رفيعة  املبادىء  من 

قادة جمم�عة الع�سرين.
 ورح����ب رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س ب��اإط��الق 
جهًدا  تعك�س  ال��ت��ي  ال��ري��ا���س  م��ب��ادرة 
تفعيل  على  ال���دول  مل�ساعدة  م�سرتًكا 
عائدات  ب��اإ���س��رتداد  املتعلقة  الأح��ك��ام 
الف�ساد وتط�ير القدرة على ال�ستجابة 
الدولية  القان�نية  امل�ساعدة  لطلبات 

وتنفيذ  اع��ت��م��اد  وك��ذل��ك  امل��ت��ب��ادل��ة 
وتعزيز  ف��ع��ال��ة،  م�����س��ادرة  اج�����راءات 
الإدارة  اأنظمة  وم�س�ؤولية  ال�سفافية 
مراقبة  يف  وامل�ساعدة  العامة  املالية 
ذلك  ال��دول  طلبت  اإذا  امل�سرتدة  املبالغ 
ذل��ك  اأن  يعتقد  الأردن  اأن  م����ؤك���ًدا   ،
���س��ي��ك���ن خ��ط���ة ت��ال��ي��ة وف��ع��ال��ة نح� 
عر  القان�ن  اإنفاذ  يف  التعاون  تعزيز 
وجد  الردن  ان  اىل  واأ���س��ار   . احل��دود 
نف�سه م�سطًرا للج�ء وتفعيل ت�سريعات 
ا�ستثنائية ب�سبب جائحة ك�رونا وذلك 
كي تتمكن اأجهزة الدولة من التعامل مع 
َيعي َ  الأردن  اأن  اىل  لفًتا   ، ال�باء  هذا 

ما  ع��ادة  الأزم���ات  اأن  ال��دول  من  كغره 
النزاهة  معاير  لإنتهاك  فر�سة  تك�ن 
يف  حجازي  واأع��رب   . القان�ن  و�سيادة 
نهاية كلمته عن قناعة الردن باأن هذا 
وبناءة  فّعالة  خط�ة  �سيك�ن  الإجتماع 
الف�ساد  على  الق�ساء  يف  امل�ساهمة  يف 

وتخفيف اآثاره .
ملكافحة  الريا�س  مبادرة  اأن  يذكر 
الف�ساد مبادرة اأطلقتها اململكة العربية 
املتحدة  الأمم  مظلة  حتت  ال�سع�دية 
املعني باملخدرات واجلرمية وتهدف اىل 
القان�ن  اإنفاذ  جمال  يف  التعاون  تعزيز 
بني اجلهات ذات العالقة لإن�ساء �سبكة 
املعنية  القان�ن  انفاذ  ل�سلطات  عاملية 
عامل  من�سة  وان�ساء  الف�ساد،  مبكافحة 
جهات  ب��ني  املعل�مات  ت��ب��ادل  لت�سهيل 
الف�ساد،  املعنية مبكافحة  القان�ن  اإنفاذ 
داخل  القدرات  لبناء  برنامج  واإط��الق 
مكافحة  �سلطات  ملن�س�بي  ال�سبكة 
الإ�ستفادة  تعزيز  اىل  اإ�سافة  الف�ساد، 
الدولية  ال��ق��ان���ن  اإن��ف��اذ  �سبكات  م��ن 
ك��الإن��رتب���ل. و���س��ارك يف ال��ل��ق��اء 27 
و13  واأجنبية  وا�سالمية  عربية  دولة 
منظمة اقليمية ودولية فيما �سارك يف 
الجتماع من الهيئة نائب رئي�س املجل�س 
الدويل  التعاون  ومدير  العام  والأم��ني 

ورئي�س ق�سم التعاون الدويل .

*عّمان 
خالل  من  لالإنتخاب  امل�ستقلة  الهيئة  اأطلقت 
الل�حات  لإزال��ة  الليلة  حملة  امليدانية  ك�ادرها 

الإنتخابية املخالفة الق�ائم واملر�سحنيَ.
وت�����س��ت��ه��دف احل��م��ل��ة اإزال�����ة ك��اف��ة ال��ل���ح��ات 
للدعاية  الناظمة  التنفيذية  للتعليمات  املخالفة 
اأو  امل��روري��ة  ال��روؤي��ة  حتجب  كالتي  النتخابية؛ 
على  املن�س�رة  اأو  املرورية،  ال�س�اخ�س  على  املعّلقة 
اأو  ع�س�ائية  ب�س�رة  امل�زعة  اأو  ر�سمية؛  م�ؤ�س�سات 

التي تعتدي على ل�حات الآخرين.

املر�سحني  م��ع  ب��ال��ت���ا���س��ل  الهيئة  و���س��ت��ق���م 
وت�قيعهم  ل�حاتهم  باإزالة  لبالغهم  املخالفني 
التعليمات  خم��ال��ف��ة  ت��ك��رار  ب��ع��دم  ت��ع��ه��د  ع��ل��ى 
�سيتم  اأنه  علما  النتخابية  للدعاية  التنفيذية 
البلديات  ل��دى  امل���دع��ة  التاأمينات  من  تغرميهم 
ومناطق اأمانة عمان وذلك لعدم التزامهم باحكام 

الدعاية.
اي  ر���س��دوا  مم��ن  امل���اط��ن��ني  الهيئة  وت��دع��� 
املجاين  الرقم  على  الت�سال  انتخابية  خمالفة 

117100 لإبالغ الهيئة باإزالة املخالفة.

*عمان 
التابعة  والتفتي�س  ال��رق��اب��ة  ك����ادر  �سبطت 
مع  وبالتن�سيق  وال��دواء،  للغذاء  العامة  للم�ؤ�س�سة 
ال�سمال،  اقليم  فرع  يف  املخت�سة  المنية  الجهزة 
�سبغات  باإ�سافة  مغ�س��س  زيت�ن  زي��ت  تنكة   85

ونكهات.
واأكد مدير عام امل�ؤ�س�سة الدكت�ر نزار مهيدات، 
املناطق  مديريتي  يف  التفتي�س  ف��رق  ان  بيان  يف 
املخت�سة  الأمنية  اجلهات  مع  وبالتعاون  والغذاء 
زي����ارات  ت�سمل  مكثفة  رق��اب��ي��ة  ح��م��الت  ت��ن��ف��ذ 
بيع  واماكن  واملعا�سر  ال�س�اق  ت�ستهدف  تفتي�سية 
يف  فح�سها  لغايات  عينات  و�سحب  الزيت�ن  زي��ت 
اأي خمالفات تتعلق  امل�ؤ�س�سة للك�سف عن  خمترات 

بهذا ال�ساأن.
واأ�سار مهيدات اىل ان هذه اجله�د تاأتي لغايات 
وحماية  امل�اطنني  و�سالمة  �سحة  على  احلفاظ 
قد  التي  ال�سلبية  والتجاوزات  املمار�سات  من  املنتج 
ميار�سها البع�س، م�ؤكدا ان جميع اجلهات الر�سمية 
وعلى راأ�سها امل��س�سة لهم باملر�ساد. وبني ان اأعمال 
تتخذها  التي  ال�سارمة  والج����راءات  ال��رق��اب��ة 

ذي  وطني  منتج  اإىل  ال��س�ل  يف  �ساهمت  امل�ؤ�س�سة 
واملقايي�س  امل�ا�سفات  اأعلى  و�سمن  عالية  ج���دة 
الت�سديرية  الأ���س���اق  يف  متميزة  ب�سمعة  يحظى 

القليمية والعاملية.
احلايل  امل��سم  يف  ا�سرتطت  امل�ؤ�س�سة  ان  واأكد 
بكل  خا�سة  ومل�سقات  تغليف  اأدوات  تخ�سي�س 
اململكة،  معا�سر  م��ن  غرها  ع��ن  متيزها  مع�سرة 
لهذا  اإ���س��اءة  اي  مع  تتهاون  لن  انها  على  م�سددا 
دخال  ي�سكل  ال��ذي  ال�سرتاتيجي  ال�طني  املنتج 
وراف���دا  الأردن���ي���ة  الأ���س��ر  م��ن  للكثر  اأ���س��ا���س��ي��ا 
اإىل  امل�اطنني  امل�ؤ�س�سة  ودعت  ال�طني.  لالقت�ساد 
وبال�سعر  امل�ث�قة  امل�سادر  من  الزيت�ن  زيت  �سراء 
اجلهات  قبل  من  عنه  والعالن  حتديده  مت  الذي 
�سرائه  بعد  لفح�سه  ا�ستعدادها  مبدية  الر�سمية، 

من قبل امل�اطنني .
وج���د  ح��ال  يف  معها  الت�ا�سل  اىل  دع��ت  كما 
من  ال�ساعة  م���دار  وع��ل��ى  مالحظة  او  �سك�ى  اي 
والريد   117114 املجاين  ال�سكاوى  خط  خ��الل 
تطبيق  وع��ر   info@JFDA.Jo الإل��ك��رتوين 

ال�ات�س اب على الرقم 0795632000.

*عمان 
واملقد�سات  وال�س�ؤون  الأوق���اف  وزي��ر  ا�ستنكر 
الإ���س��الم��ي��ة ال��دك��ت���ر حم��م��د اخل��الي��ل��ة ح��ادث��ة 
م�سجد  خطيب  ام�س،  لها  تعر�س  التي  الع��ت��داء 
انتهاء  عقب  ارب���د  حمافظة  يف  ع��ب��داهلل  الأم���ر 
با�سم  الإع��الم��ي  الناطق  وق���ال  اجلمعة.  ���س��الة 
الإ�سالمية  واملقد�سات  وال�س�ؤون  الأوق���اف  وزارة 
)برتا(،  الأردنية  الأنباء  ل�كالة  احلياري،  ح�سام 
م�سجد  يف  اجلمعة  و�سالة  خطبتي  اأداء  وبعد  اإنه 
واأبنائه  اأب  اأقدم  اإربد،  مبحافظة  عبداهلل  الأمر 

بالعتداء على خطيب امل�سجد.
ملتزما  ك���ان  اخل��ط��ي��ب  ان  احل���ي���اري،  واك����د 
بالتعليمات التي عممتها ال�زارة، لفتا اإىل ان �سبب 
يتم  كما  اخلطبة  اإطالة  ب�سبب  يكن  مل  العتداء 

تداوله. وا�ساف اأنه مت نقل خطيب امل�سجد املعتدى 
م�ستقرة  ال�سحية  وحالته  امل�ست�سفى  اإىل  عليه 

بح�سب ما افاد الكادر الطبي امل�سرف عليه.
حممد  الدكت�ر  الأوق���اف  وزي��ر  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
امل�سجد  م��ع خ��ط��ي��ب  ب��ال��ت���ا���س��ل  ق���ام  اخل��الي��ل��ة 
مع  ت�ا�سل  كما  ال�سحية،  حالته  على  والطمئنان 
الإجراءات  اتخاذ  اأجل  من  املعني  الإداري  احلاكم 

القان�نية بحق املعتدين وحت�يلهم للق�ساء.
اأكد �سرورة مالحقة  وبني ان ال�زير اخلاليلة، 
له  ت�س�ل  من  لكل  ال�سماح  وعدم  ق�سائيا  املعتدين 
من  امل�ساجد  ال�زارة يف  نف�سه العتداء على ك�ادر 
اأنهم  اأئمة وخطباء وواعظات وم�ؤذنني، م�سرا اإىل 
منارة علم يق�م�ن على ن�سر ر�سالة الدع�ة واحلث 

على الف�سيلة بني النا�س.

*عمان 
 2489 ت�سجيل  ع��ن  ال�سحة،  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
اإ�سابة جديدة بفرو�س ك�رونا امل�ستجّد يف اململكة 
اإىل  لالإ�سابات  الإجمايل  العدد  لرتفع  اجلمعة، 
48930، اإ�سافة اإىل ت�سجيل 27 وفاة، ليبلغ العدد 

الكلي لل�فيات 508 حالت.
الإ�سابات اجلديدة على 2487 حالة  وت�زعت 
العا�سمة  مبحافظة  حالة   1416 منها  حملّية، 
عمّان، و321 حالة مبحافظة اإربد، منها 139 حالة 
و179  الزرقاء،  مبحافظة  حالة  و256  الرمثا،  يف 
مبحافظة  حالة  و101  الكرك،  مبحافظة  حالة 
حالة  و66  البلقاء،  مبحافظة  حالة  و77  ماأدبا، 
العقبة،  مبحافظة  حالة  و31  جر�س،  مبحافظة 
و19 حالة مبحافظة املفرق، و15 حالة مبحافظة 
معان، منها 4 حالت يف البرتا، و5 حالت مبحافظة 

الطفيلة، وحالة واحدة مبحافظة عجل�ن.

كما �سجلت حالتان خارجّيتان، ل�سائقي �ساحنات 
واأ�سار  العمري.  ح��دود  مركز  عر  قادمني  اأردنيني 
ووزارة  ال�زراء  رئا�سة  عن  ال�سادر  الإعالمي  امل�جز 
ام�س  اأُدِخ��ل��ت  التي  احل��الت  ع��دد  اأن  اإىل  ال�سحة 
حالة،   151 بلغ  املعتمدة  امل�ست�سفيات  يف  للعالج 
يف  العالج  تتلّقى  التي  احل��الت  عدد  اإجمايل  لي�سل 
يخ�سع  بينما  حالة،   1057 اإىل  حالّيًا  امل�ست�سفيات 
بقّية امل�سابني للعزل املنزيل. ولفت اإىل ت�سجيل 105 
اإىل  اإ�سافة  املعتمدة،  امل�ست�سفيات  يف  �سفاء  حالت 
اإجراء 17067 فح�سًا خمرّيًا، لي�سبح اإجمايل عدد 
وحتى  اجلائحة  بدء  منذ  اأجريت  التي  الفح��سات 
الآن 1683236 فح�سًا. ودعت ال�زارة اجلميع يف ظّل 
ا�ستمرار ت�سجيل حالت اإ�سابة حملّية، اإىل اللتزام 
وال�قاية،  ال�سالمة  معاير  واّتباع  الّدفاع،  باأوامر 
وارتداء الكّمامات، وعدم اإقامة التجّمعات لأكرث من 
20 �سخ�سًا، وا�ستخدام تطبيقي “اأمان” و”�سحتك”.

*عمان 
متلك  ل  اإنها  لالنتخاب  امل�ستقلة  الهيئة  قالت 
حقها  من  بينما  النتخابات،  تاأجيل  �سالحيات 
الثاين  كان�ن   26 حتى  الق��رتاع  ي�م  م�عد  تغير 
ت�سهدها  قد  التي  امل�ستجدات  ظل  يف  وذلك   ،2021

اململكة فيما يتعلق بتط�رات جائحة ك�رونا.
با�سم  الإع��الم��ي  للناطق  حديث  يف  ذل��ك  ج��اء 
عقدت  عمل  ور���س��ة  خ��الل  امل�مني  جهاد  الهيئة 
للدرا�سات  القد�س  مركز  نظمها  اخ��را،  ُبعد  عن 
اأديناور  ك�نراد  م�ؤ�س�سة  مع  بالتعاون  ال�سيا�سية 
التا�سع  املجل�س  اإىل  “الطريق  بعن�ان  الأملانية 

ع�سر.. ا�ساأل�ا الهيئة«.
ويتلق�ن  ك���رون��ا  بفرو�س  امل�سابني  اإن  وق��ال 
الت�س�يت،  من  يتمكن�ا  لن  امل�ست�سفيات  يف  العالج 
�سيتم  واملعزولة  املحج�رة  العمارات  اأن  م��سحا 
قاطنيها  م��ن  بالناخبني  خا�سة  ك�س�ف  اإع����داد 
اإ�سافيتني  و�سيتم متديد �ساعات القرتاع ل�ساعتني 
لتمكينهم من الت�جه لأقرب مركز اقرتاع لالإدلء 
اجلهات  واإج��راءات  ت�جيهات  على  بناء  باأ�س�اتهم 
من  يف  ال��ق��رار  ات��خ��اذ  يف  احل��ق  لها  التي  ال�سحية 

ي�ستطيع الإدلء ب�س�ته منهم.
احلجر،  مناطق  يف  الناخبني  ت�س�يت  وح���ل 
لهم،  اق��رتاع  مراكز  ت�فر  �سيتم  انه  امل�مني،  بني 
يق�م  بحيث  �سندوقا،   23 على  يحت�ي  مركز  وكل 
م�ؤكدا  احل��ج��ر،  اأم��اك��ن  يف  بالت�س�يت  الناخب�ن 
و���س��رورة  املتبعة  ال�سحية  الإج����راءات  �سرامة 
اللتزام بها من جانب جميع الطراف داخل مركز 

ل  ملن  وكمامة  قفاز  ت�فر  �سيتم  حيث  الق���رتاع، 
مع  ناخب،  بكل  خا�س  وقلم  كمامة  لديه  يت�فر 
احلفاظ على التباعد بني الناخب وجلان القرتاع. 
نح� 80 بالغًا ح�ل  الهيئة  تلقي  امل�مني،  اأكد  كما 
ظ�اهر ا�ستخدام املال الفا�سد، وقد مت التحقق منها 
بينهم  من  املرت�سحني  من  العديد  وا�ستدعاء  جميعًا 
لالدعاء  ق�سية   12 اإحالة  مت  كما  �سابق�ن  ن���اب 
العام، وهناك من مت ت�قيفه منذ �سهر من مندوبني 
ق�سايا  و4  اي�سا،  �سابق�ن  ن�اب  ومنهم  ومرت�سحني 

لدى اجلهات الأمنية للتحقيق فيها.
دوائر  من  الأ�س�ات  نقل  بعمليات  يتعلق  وفيما 
او�سح  الأخ����رى،  ال��دوائ��ر  اإىل  املغلقة  ال��ب��ادي��ة 
دوائر  من  بالنتقال  ي�سمح  ل  القان�ن  اأن  امل�مني، 

البادية اأو الدخ�ل اإليها، لأنها دوائر مغلقة.
يتم  ال��ذي��ن  املندوبني  اأن  اإىل  امل�مني  واأ���س��ار 
اختيارهم من جانب املرت�سحني يق�م�ن بالت�س�يت 
من�هًا  لهم،  املحددة  القرتاع  ومراكز  دوائرهم  يف 
يف  فقط  واحد  مندوب  مر�سح  لكل  �سيك�ن  اأنه  اىل 
دائرته  يف  املنت�سرة  املراكز  من  اق��رتاع  مركز  كل 
القد�س  مركز  مدير  اأك��د  جهته،  من  النتخابية. 
لت��سيح  احل��اج��ة  ال��رن��ت��اوي،  ع��ري��ب  ل��ل��درا���س��ات 
النتخابية،  بالعملية  املتعلقة  النقاط  من  العديد 
ياألفه  مل  ا�ستثنائي  ظ��رف  يف  تاأتي  واأنها  خا�سة 
املرت�سح�ن والناخب�ن، وكذلك اجلهة امل�س�ؤولة عن 
اإدارة النتخابات، م��سحًا اأن حظر التج�ل يفر�س 
ال�قت  حيث  من  الأعباء  من  مزيدًا  املر�سحني  على 

وال��س�ل لأكر عدد من الناخبني. 

اللواء الحواتمة : التحقيقات مع فارضي اإلتاوات 
أكدت صلتهم مع تجار ومروجي المواد المخدرة

مسؤول ملف كورونا: الوضع 
الوبائي في المملكة يدعو للحذر

األردن يشارك باإلجتماع الوزاري 
لمجموعة العشرين لمكافحة الفساد

المستقلة لإلنتخاب تطلق حملة 
إلزالة اللوحات المخالفة

الغذاء والدواء تضبط
 85 تنكة زيت زيتون مغشوش

وزارة األوقاف تستنكر حادثة االعتداء 
على خطيب مسجد بمحافظة إربد

تسجيل 27 وفاة و2487 إصابة 
محلية بفيروس كورونا

مستقلة االنتخاب: للهيئة الحق في تغيير 
موعد االقتراع حتى 26 كانون الثاني
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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.

 تسميم »رجل بال مأوى« عبر 
إعطائه طبق طعام مليء بالزرنيخ *وكاالت

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.
وباالعتماد على تطبيق "�أوبن �شيغنال"، ميكننا 
�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�.
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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
املدير  ك�مان،  رونالد  اله�لندي  جنح 
الفني لفريق بر�سل�نة الذي �سيخ��س اأول 
كال�سيك� له ي�م ال�سبت، يف الف�ز على ريال 
واجهه  التي  ال�حيدة  امل��ب��اراة  يف  مدريد 

فيها كمدرب.
كان ك�مان حينها مدربا لفريق فالن�سيا 
يف  اللقاء  وك��ان   )2008-2007( م��سم 
ملعب  وعلى  الليجا  بط�لة  من   29 اجل�لة 

م��ار���س/اآذار   23 يف  برنابي�(  )�سانتياج� 
 3-2 فالن�سيا  بف�ز  اللقاء  وانتهى   .2008
ديفيد  من  كل  اخلفافي�س  اأه��داف  واأح��رز 
بينما  اأريزميندي،  وخافير  )هدفان(  فيا 
راوؤول  امل��ه��اج��م  املرينجي  ه��ديف  �سجل 

ج�نزالي�س.
املدير  ه�  �س��سرت  برند  الأمل��اين  وكان 
مل  بينما  امل��ب��اراة،  تلك  يف  للريال  الفني 
خا�س  الذي  امللكي  الفريق  جيل  من  يتبق 

مار�سيل�  ال��ث��ن��ائ��ي  ���س���ى  امل���اج��ه��ة  ه���ذه 
ورام��س.

هذا  الريال  خ�سارة  من  الرغم  وعلى 
اللقاء وتقلي�س الفارق مع بر�سل�نة اإىل 4 
نقاط اإل اأنه ُت�ج باللقب يف نهاية املطاف.

لعبا  ك��ان  عندما  ك���م��ان  اأن  ي��ذك��ر 
 14 يف  ال��ري��ال  واج��ه  البار�سا  �سف�ف  يف 
منا�سبة فاز يف 6 منها وتعادل يف 3 وخ�سر 

يف 5.

يف  ك���م��ان  ب��ق��ي��ادة  بر�سل�نة  وي��اأم��ل 
تعميق جراح ريال مدريد الذي هزم مرتني 
ت�اليا اأمام قاد�س يف الليجا 1-0، و�ساختار 

دونيت�سك بدوري الأبطال 3-2.
م��ب��ارات��ه  خ�سر  ق��د  بر�سل�نة  وك���ان 
خيتايف  اأم��ام  الليجا  يف  املا�سية  باجل�لة 
على  وف�����از  ذل����ك  ت�����دارك  ل��ك��ن��ه   ،0-1
دور  بافتتاح   1-5 املجري  فرين�سفارو�س 

املجم�عات لدوري الأبطال.

*وكاالت
الفرن�سي  اإ�سبيلية،  و�سط  لعب  �سرح 
ج�ل ك�ندي، الذي ثبتت اإ�سابته بفرو�س 
مع�سكر  من  ع�دته  بعد  امل�ستجد  ك���رون��ا 
الثالثاء  ع��ام��ا   21 حت��ت  ب���الده  منتخب 

املا�سي، اأنه »يف حالة جيدة«.
فرتة  يف  يق�سيه  الذي  ال�قت  اإن  وقال 
ولكن  للغاية،  “ط�يل  م�سكنه  يف  النقاهة 
�سلبية  “ينتظر  واإن����ه  احلال”  ه���  ه���ذا 

الختبار«.

عر  مقابلة  يف  ال�ساب  ال���دويل  واأك���د 
اأنه  النادي الإ�سباين،  الهاتف مع تلفزي�ن 

متاما«. اأعرا�س  “دون 
واأ�ساف اأن الأ�سعب يف الأمر ه� احلالة 
الفريق  يف  “زمالئه  يفتقد  لأنه  النف�سية، 
اأن  يحاول  اأن��ه  رغ��م  كثرا”،  القدم  وك��رة 

يتعامل مع الأمر “بفل�سفة و�سر«.
وقال: “اإنه �سيء خمتلف عن الإغالق. 
كنت وحدي يف منزيل ملدة �سهرين، لكن مل 
تكن هناك كرة قدم وكنا جميعا يف ال��سع 

نف�سه«.
على  القدم  كرة  اأ�ساهد  “الآن  واأردف: 
الفريق.  يف  زم��الئ��ي  واأت��اب��ع  التلفزي�ن 
والبع�س  بالراحة  فيها  ت�سعر  اأي��ام  هناك 
الآخر يك�ن اأكرث �سع�بة، لكنني على و�سك 

الع�دة اإىل الفريق وقد انتهى الأ�س�اأ«.
وعن اأهدافه قال: “الف�ز بكاأ�س العامل 

مع فرن�سا والليجا مع اإ�سبيلية«.
وعلى الرغم من اأنه حتد “كبر للغاية” 
لكن يف راأيه “ل �سيء م�ستحيل” لأنه على 

اإل  جيدين”  مناف�سني  “وج�د  من  الرغم 
اأنه يعتر ذلك قابال للتحقيق.

الذي  الهتمام  اإىل  ك�ندي  تطرق  كما 
اأبداه مان�س�سرت �سيتي بخدماته، ويرى اأنه 
“م�ستقر  اأنه  من  الرغم  على  رائع”،  “اأمر 

متاما” يف اإ�سبيلية.
يف  ب��ال��ل��ع��ب  حم��ظ���ظ  “اأنا  واأك������د: 
للغاية”،  جيد  م�ست�ى  على  يناف�س  ن��اد 
الالعبني  م��ن  رائ��ع��ة  “جمم�عة  و���س��ط 

والأ�سخا�س”.

*وكاالت
يف  املناف�س  م��ك��الري��ن  ف��ري��ق  يحر�س 
بط�لة العامل ل�سباقات ف�رم�ل 1 لل�سيارات 
ع��ل��ى ت��ع��زي��ز الإج������راءات الح���رتازي���ة 
ولن��دو  �ساينز  كارل��س  �سائقيه  حلماية 
ن�ري�س من فرو�س ك�رونا امل�ستجد بعد اأن 
يف  حدث  ما  �سيدل  اأندريا�س  رئي�سه  و�سف 

اأملانيا قبل اأ�سب�عني باأنه »جر�س اإنذار«.
ك�رونا  بفرو�س  اإ�سابة  حالتا  وظهرت 

العامل  بطل  مر�سيد�س  فريق  �سف�ف  يف 
الذي  ال�سباق  قبل  ن�ربرجرينج  حلبة  يف 
اأقيم يف 11 اأكت�بر/ ت�سرين الأول اجلاري 
الفريق  اأع�ساء  لعزل  مر�سيد�س  وا�سطر 

وال�ستعانة ببدلء من اإجنلرتا.
لن�س  ب�ينت  ري�سنج  �سائق  واأ���س��ي��ب 
�سرتول بالفرو�س ه� ووالده ل�ران�س مالك 
الفريق يف منزلهما يف �س�ي�سرا ي�م الأحد 

املا�سي.

عر  لل�سحفيني  �سيدل  الأمل��اين  وق��ال 
دائرة تلفزي�نية مغلقة على هام�س �سباق 
�سيقام  ال���ذي  ال��ك��رى  ال��رت��غ��ال  ج��ائ��زة 
ن�ربرجرينج  يف  حدث  “ما  املقبل  الأح��د 
بالكامل  للفريق  اإن��ذار  جر�س  جم��رد  ك��ان 
يف  ن��ت��ه��اون  ول  يقظتنا  يف  ن�ستمر  حتى 
بع�س  “اتخذنا  واأ�ساف  واحلر�س«.  احلذر 
اأج��ل  م��ن  الآن  الإ���س��اف��ي��ة  الإج������راءات 
بالف�سل  يت�سل  فيا  اأي�سا  احل��ايل  ال�سباق 

اأكر كلما كان ذلك  بني الأ�سخا�س ب�س�رة 
ممكنا يف املكاتب ويف املراأب«.

خط�ة  اأي�����س��ا  “اتخذنا  ق���ل��ه  وت��اب��ع 
بينهما  والف�سل  بال�سائقني  تتعلق  اأخ��رى 
ال�سباق  اأي��ام  خالل  الفريق  اأع�ساء  وبني 
ه�  مبا  القيام  من  نتاأكد  حتى  )الثالثة( 

م�ستطاع«.
ويحتل مكالرين املركز الرابع يف قائمة 

ال�سانعني.

*وكاالت
الفني  املدير  زي��دان،  الدين  زين  اأك��د 
مل�اجهة  فريقه  جاهزية  مدريد،  لريال 
اإطار  يف  بر�سل�نة،  الغرمي  �سد  الكال�سيك� 
مناف�سات اجل�لة ال�سابعة من الليجا، على 

ملعب الكامب ن�، الي�م ال�سبت.
ال�سحفي  امل�ؤمتر  خ��الل  زي��دان  وق��ال 
الفيدي�  بتقنية  ك���وورة  مرا�سل  بح�س�ر 
نعلم  جمه�ر؟  دون  “كال�سيك�  ك�نفران�س 
لكنه  فارغ  ملعب  بر�سل�نة،  يف  �سنجده  ما 
نبداأ  اأن  املهم  من  مميًزا،  يك�ن  ما  دائًما 

املباراة ب�سكل جيد«.
“رام��س؟ ه� قائدنا لكننا لن  واأ�ساف 
جنازف به، لقد تعافى و�سيك�ن معنا، وه� 
على و�سك اأن يك�ن جاهًزا بن�سبة %100«.
و�ساختار،  قاد�س  �سد  اخل�سارة  وعن 
اأجاب “بداأنا ب�سكل �سيئ وكان من ال�سعب 
علينا اللعب، ما نريده ه� التح�سر ملباراة 

ت�سر  الأم�ر حني ل  نتقبل  اأن  الغد، علينا 
نظهر  اأن  امل��ه��م  م��ن  ل��ك��ن  منتظم،  ب�سكل 

ق�تنا«.
الكال�سيك�  ال�سباب؟  “كال�سيك�  وتابع 
مباراة  �ستك�ن  اأنها  اأعتقد  الكال�سيك�،  ه� 

امل���ق��ف احل���ايل، دائ��ًم��ا هذه  جيدة رغ��م 
اأف�سل  و�ستك�ن  متكافئة،  تك�ن  امل��ب��اراة 

طريقة لعك�س و�سعنا«.
�سيء،  اأي  اأو  �سحية  ل�ست  “اأنا  واأو�سح 
يف  اجليد  ال�سيء  تاريخها،  لها  مباراة  كل 
امل�قف  تغير  ميكنك  اأن��ه  ه�  القدم  ك��رة 

ب�سرعة، يجب التفكر ب�سكل اإيجابي«.
غًدا  “املباراة  علق  الفريق،  مزاج  وعن 
دخلنا  واإذا  امل��زاج،  تغير  ميكنها  التي  هي 
على  �سنح�سل  جيد،  ب�سكل  ولعبنا  امللعب 
يعرف  خ�سم  “بر�سل�نة  وا�ستكمل  الثقة«. 
ما  دائ��ًم��ا  ج��ي��ًدا،  ال��ق��دم  ك��رة  يلعب  كيف 

يعقد الأم�ر بالن�سبة لنا، �سنخ��س مباراة 
�سعبة غًدا«.

واأردف “لطاملا كنت اأنتقد نف�سي، لكننا 
نعلم اأنه ميكننا جميًعا تغير الأ�سياء مًعا، 
يل  بالن�سبة  النقد  ُمعظم  الهزمية  وبعد 

اأمر طبيعي، ل اأعي�س على املا�سي،
نلعب  اأن  نريد  �سياأتي،  م��ا  ه���  وامل��ه��م 

مباراة جيدة«.
“نذهب  اأو�سح  للفريق،  الدافع  وح�ل 
دائًما اإىل امللعب ونفكر يف الف�ز، يف بع�س 
ع�امل  ب�سبب  الأم����ر  ت�سر  ل  الأح��ي��ان 
خمتلفة، ولكن هذا ه� احلال، ونحن دائًما 

ن�سنع احل�افز داخل امللعب«.
وع����ن دع����م رئ��ي�����س ال����ن����ادي، علق 
الالعب�ن  ه�ؤلء  اجلميع،  دعم  “لحظت 
دائًما  �ساأظل  كثرة،  باأ�سياء  اأف�ز  جعل�ين 
وعندما  يقاتل�ن،  لأنهم  معهم  امل�ت  حتى 
�سخ�سيتهم  ي��ظ��ه��رون  الأم�������ر،  ت�����س���ء 

وج�دتهم، علينا اأن نظهر ذلك غًدا«.
ما  ه��ذا  املحك؟  على  “م�ستقبلي  واأمت 
العام  تغر؟  م��اذا  لكن  اأن��ك��ره،  ول��ن  ُي��ق��ال 
املا�سي قيل ذلك وحتى يف وليتي الأوىل، 

ما علي فعله ه� عملي ول اأهتم بالباقي”.

ذكرى 2008 تحفز كومان لتعميق جراح الريال

كوندي: اهتمام السيتي بخدماتي أمر رائع

مكالرين يعزز اإلجراءات لحماية سائقيه

زيدان: راموس جاهز للكالسيكو.. 
وال أهتم بشائعات إقالتي

*وكاالت
 خاطب نادي الرمثا، الحتاد الأردين 
بني  احلا�سل  التناق�س  ح�ل  القدم  لكرة 
وال��روت���ك���ل  ال�سحة،  وزارة  تعليمات 

ال�سحي املعتمد بدوري املحرتفني.
عاق�لة  اأب����  حممد  املهند�س  وق���ال 
ت�سريحات  يف  للرمثا  العالمي  الناطق 
وا�سح  تناق�س  ثمة  لك�وورة:”  خا�سة 
والب�رت�ك�ل  ال�سحة  وزارة  تعليمات  بني 
ال�سادر عن احتاد كرة القدم فيما يخ�س 
بفرو�س  امل�����س��اب  ال��الع��ب  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل 

ك�رونا«.
ال�سحة  وزارة  عاق�لة:”  اأب���  وتابع 
امل�سابني  مبتابعة  ت��ق���م  حمافظة  بكل 
الح��رتازي��ة  ب���الج���راءات  وتقييدهم 
ملدة  ال�سحي  احلجر  يف  املك�ث  وتلزمهم 
عليهم  تظهر  مل  ممن  للم�سابني  اأي��ام   10
ممن  للم�سابني  ي�ما   14 وملدة  الأعرا�س، 
هذه  يخالف  ومن  اأعرا�س،  عليهم  تظهر 

التعليمات يغرم ب� 3 اآلف دينار اأردين«.
ال�سحة  وزارة  تعليمات  واأكمل:” 
ال�سحي  الب�رت�ك�ل  تعليمات  مع  تتقاطع 
من  اأن  على  تن�س  والتي  الأردين  لالحتاد 
اأو  ي���م  م�سي  بعد  �سلبية  نتيجته  تظهر 
ي�مني عن ظه�ر النتيجة اليجابية، يحق 
له القيام باجراء فح�س القلب، ثم يلتحق 

بتدريبات فريقه«.
اإرباكا  لنا  �سّكل  يح�سل  “ما  واأو���س��ح: 
لعبني  فثمة  ال��رم��ث��ا،  ن���ادي  يف  وا���س��ح��ًا 
حمم�د  ع�����س��ام  للفريق  ال��ع��ام  وامل����درب 

من  اإخراجهم  ميكن  ول  منزليًا  حمج�رن 
ل  حتى  اأي���ام،   10 م�سي  بعد  اإل  احلجر 
وزارة  م��ن  مالية  ع��ق���ب��ات  لأي  نتعر�س 

ال�سحة«.
“هل  اأب� عاق�لة يف حديثه:  وت�ساءل 

نتبع تعليمات وزارة ال�سحة اأم الب�رت�ك�ل 
القدم؟  ك��رة  احت��اد  عن  ال�سادر  ال�سحي 

فنحن اأ�سبحنا يف حرة من اأمرنا«.
ال��ت��ن��اق�����س  ذل����ك  حديثه:”  واأمت 
دفعنا  الإج����راءات،  تطبيق  يف  ال�ا�سح 

لت��سيح  ر�سميًا  الأردين  الحتاد  ملخاطبة 
من  ع��دد  م�ساركة  بعد  �سيما  ول  امل�قف 
لعبي الأندية يف املباريات الر�سمية رغم 
مرور اأ�سب�ع واحد على ا�سابتهم بفرو�س 

ك�رونا”.

الرمثا: هناك تناقض بين بروتوكول 
كورونا بين الصحة واالتحاد *وكاالت

 97 املركز  القدم  لكرة  ال�طني  ملنتخب  احتل 
الحتاد  عن  اخلمي�س  ال�سادر  الت�سنيف  يف  عامليا، 

الدويل لكرة القدم “فيفا” عن ال�سهر احلايل.
اآ�سي�يا   16 املركز  يف  ال�طني  املنتخب  جاء  كما 

و12 عربيا بر�سيد 1238 نقطة.
عن  واح���دا  م��رك��زا  ال�طني  املنتخب  وت��راج��ع 

املنتخب  فيه  احتل  ال��ذي  املا�سي  ال�سهر  ت�سنيف 
املركز 96.

الت�سنيف  �سدارة  البلجيكي  املنتخب  ويحتل 
فرن�سا  منتخبات  تليه  نقطة،   1765 بر�سيد  العاملي 
اإجن��ل��رتا  نقطة،   1725 ال��رازي��ل  نقطة،   1752
اإ�سبانيا  نقطة،   1661 ال��رت��غ��ال  نقطة،   1669

1639 نقطة. 

*وكاالت
حدد احتاد الكراتيه ي�م ال�سبت م�عدا لإجراء 
فح�س الرتقية لالأحزمة ال�س�داء 1 و2 دان لالإعادة 
ميثل�ن  ولعبة  لعبا   142 مب�ساركة  وامل�ستجدين، 

28 مركزا.
عن  �سادر  بيان  وف��ق  الفح�س،  عملية  وجت��ري 

مركز  �سالة  يف  اخلمي�س،  الي�م  الكراتيه  احت��اد 
مبدينة  النف�س  ع��ن  ال��دف��اع  لأل��ع��اب  را���س��د  الأم���ر 
اتباع  �سرورة  على  الحتاد  و�سدد  لل�سباب.  احل�سني 
اإجراءات ال�سالمة العامة بالتباعد ولب�س الكمامات 
عمليات  اأثناء  ك�رونا  فرو�س  جائحة  من  لل�قاية 

فح�س الرتقية.

*وكاالت
قدم نادي ال�سريح، احتجاجا على مباراة الفريق 
اأم�س اأمام فريق ال�حدات، التي انتهت بف�ز الأخر ب� 

2-1 �سمن مناف�سات دوري املحرتفني لكرة القدم.
وعزا ال�سريح احتجاجه بعدم التزام ال�حدات 

اللعبة  اأركان  حلماية  امل��س�ع  الطبي  بالروت�ك�ل 
ال�سريح،  ن��ادي  رئي�س  وق��ال  ك���رون��ا.  ف��رو���س  م��ن 
عمر العجل�ين، يف ت�سريح ل�كالة الأنباء الأردنية 
اأر�سل العرتا�س ر�سميا لالحتاد،  النادي  اإن  )برتا( 

مطالبا بتخ�سر ال�حدات.

*وكاالت
الدرفت  �سباق  لقب  �سرار  فار�س  املت�سابق  ن��ال 
اجل�لة الثانية من بط�لة الأردن ل�سباقات الدرفت 
اأقيم يف حلبة �س�فك�س – ماركا  – الجنراف، الذي 

دون جمه�ر.
�سباقات  اأب��ط��ال  من  نخبة  ال�سباق  يف  و���س��ارك 
لأف�سل  ثالثة  وج�لة  ج�لتني  من  وتّك�ن  الدرفت، 

13 نتيجة.
الأوىل  اجل�لة  يف  اأ�سدها  على  املناف�سة  وكانت 
اجلمل  ع�سام  به  وحلق  �سرار،  فار�س  ت�سدرها  التي 
رابعا،  اجلبايل  وحمم�د  ثالثا،  ي��سف  وم�ؤيد  ثانيا، 
وبا�سم  �ساد�سا،  هنية  وفرا�س  خام�سا،  احلل�  واأن�س 
اأحمد �سابعا، وحممد الفقهاء ثامنا، واأحمد اجلبايل 

تا�سعا، وحممد كع��س عا�سرا.

*وكاالت
خالفت اللجنة اخلما�سية لالحتاد امل�سري لكرة 
القدم، برئا�سة عمرو اجلنايني، مبداأ تكاف�ؤ الفر�س 

بعد اإعالن م�اعيد اجل�لة الأخرة للدوري املحلي.
وقررت اللجنة اخلما�سية، اإقامة مباراة الزمالك 
�سد الإ�سماعيلي، الإثنني املقبل، بعد تاأجيل مباراة 
الإياب بني الزمالك والرجاء املغربي يف ن�سف نهائي 

دوري اأبطال اأفريقيا اإىل مطلع ال�سهر القادم.
ورغم ا�ستمرار �سراع املركز الثاين بني الزمالك 
اإقامة  الكرة قرر  اأن احتاد  اإل  بالدوري،  وبراميدز 
خمتلف  ت�قيت  يف  والإ�سماعيلي  الزمالك  مباراة 
اجل�لة  بنف�س  العرب  واملقاول�ن  براميدز  لقاء  عن 

الأخرة.
ويحتل الزمالك، املركز الثاين بر�سيد 68 نقطة 
الأبي�س  الفريق  لكن  براميدز،  عن  نقاط   4 بفارق 
�سيخ�سم منه 3 نقاط عقب نهاية الدوري، لن�سحابه 
احتاد  وقرر  للدوري.  الأول  بالدور  الأهلي  لقاء  يف 
ي�م  املقاول�ن  �سد  براميدز  مباراة  اإقامة  الكرة، 
31 اأكت�بر/ت�سرين اأول اجلاري، يف ت�قيت خمتلف 
خالف  اأن  و�سبق  والإ�سماعيلي.  الزمالك  لقاء  عن 
مباراة  باإقامة  الفر�س  تكاف�ؤ  مبادئ  الكرة،  احتاد 
وادي دجلة واجل�نة بعد 48 �ساعة من لقاء حر�س 
احلدود و�سيفه الزمالك باجل�لة قبل الأخرة رغم 

�سراع البقاء بالدوري بني الفريقني.

*وكاالت
قالت احلك�مة املحلية يف اإقليم كتال�نيا اإن نادي 
جماهري  بح�س�ر  ال�سماح  له  يت�سنى  رمبا  بر�سل�نة 
اأمام  اأوروب��ا  اأبطال  دوري  يف  مباراته  خالل  حمدود 

ي�فنت��س، يف دي�سمر/ كان�ن الأول املقبل.
وخالل حديث اإىل �سحيفة �سب�رت املحلية قال 
اإقليم  يف  للريا�سة  العام  املدير  فيج�يرا�س  جرار 
ال�سلطات  بني  متت  متهيدية  حمادثات  اإن  كتال�نيا 
املحلية ونادي بر�سل�نة ب�ساأن ع�دة اجلماهر يف ظل 

ا�ستمرار اأزمة ك�فيد-19 ال�سحية.
عن  اإلينا  النادي  “حتدث  املحلي:  امل�س�ؤول  وقال 

اإنه يتعني علينا  ع�دة تدريجية للجمه�ر وقلنا لهم 
حتليل هذا الأمر فيما يت�سل بكل مباراة على حدة«.
وتابع: “البداية رمبا تك�ن ما بني 3 و5 اآلف يف 
�سنقرر  فاإننا  ال�بائي  امل�قف  ن� وح�سب  ملعب كامب 

يف �ساأن اإمكانية زيادة العدد بعد ذلك«.
املمكن  �سيك�ن من  اأنه  “اأعتقد  امل�س�ؤول:  واأ�ساف 
ال�سماح بح�س�ر جماهري يف املباراة اأمام ي�فنت��س 
يتفاقم  مل  حالة  يف  الأول  كان�ن  دي�سمر/   8 يف 

تف�سي ال�باء«.
من  تعليق  على  احل�س�ل  الف�ر  على  يت�سن  ومل 

بر�سل�نة.

المنتخب الوطني لكرة القدم 
في المركز 97 عالميا

142 العبا والعبة يشاركون 
بفحص الترقية بالكراتيه

الصريح يعترض على
 مباراته أمام الوحدات

المتسابق صرار ينال لقب  
سباق الدرفت الثاني

االتحاد المصري ينسف مبادئ 
تكافؤ الفرص بالدوري

مسؤول كتالوني: لقاء برشلونة 
ويوفنتوس قد يشهد عودة الجماهير
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*وكاالت
ب���الإدارة  حمللني  اأن  م�سادر  ذك���رت 
اخلا�س  بالقطاع  واآخ��ري��ن  الأم��رك��ي��ة 
جنح�ا �سريعا يف ك�سف م�س�ؤولية مت�سللني 
الر�سائل  اآلف  من  م�جة  عن  اإيرانيني 
تهديدات  على  تنط�ي  التي  الإلكرتونية 
بف�سل  وذلك  اأمركيني،  لناخبني  م�جهة 
مع  مرفق  م�س�ر  ت�سجيل  يف  اأخطاء  ر�سد 

بع�س الر�سائل.
الإدارة  الإخ��ف��اق��ات  ه���ذه  وم��ن��ح��ت 
عملية  لر�سد  ن���ادرة  فر�سة  الأم��رك��ي��ة 
والك�سف عن ه�ية  اإلكرتوين �سارة  ت�سلل 
امل�س�ؤول عنها يف غ�س�ن اأيام فح�سب، وه� 
اأمر يحتاج عادة ل�سه�ر من التحليل الفني 

والدعم املخابراتي.
الإدارة  يف  ك��ب��ر  م�������س����ؤول  وق�����ال 
“اإما  ا�سمه:  ذكر  عدم  طلب  الأمركية، 
اأنهم ارتكب�ا خطاأ �ساذجا اأو كان�ا يريدون 

اأن يتم �سبطهم«.
ملت�سللني  امل�س�ؤولية  ن�سب  يعني  ول 
امل�س�ؤول  يك�ن  اأن  بال�سرورة  اإي��ران��ي��ني 
هناك،  احلك�مة  ل�سالح  تعمل  جماعة 
املزاعم  اإي��ران��ي���ن  م�س�ؤول�ن  نفى  فيما 

الأمركية.
وق������ال امل���ت���ح���دث ب���ا����س���م ال��ب��ع��ث��ة 
املتحدة  الأمم  يف  الإيرانية  الدبل�ما�سية 
“هذه  ي��سفي:  مر  ر�سا  علي  بني�ي�رك، 

التهامات ل تزيد عن ك�نها �سيناري� اآخر 
لتق�ي�س ثقة الناخبني يف اأمن النتخابات 

الأمركية، وهي �سخيفة«.
وق����ال م��دي��ر امل���خ���اب���رات ال���ط��ن��ي��ة 
اإن  الأرب��ع��اء،  راتكليف،  ج�ن  الأمركية، 
حملة  يف  التدخل  حاولتا  واإي��ران  رو�سيا 
يف  جت��رى  ال��ت��ي  الرئا�سية  الن��ت��خ��اب��ات 

الثالث من ن�فمر.
املخابرات  اأجهزة  اإن  م�سادر   3 وقالت 
ل تزال حتلل املعل�مات ملعرفة امل�س�ؤول عن 

العملية يف اإيران واأهدافه.
املقطع  ت��داول  من  �ساعات  غ�س�ن  ويف 

اأنه مر�سل  امل�س�ر هذا الأ�سب�ع، الذي زعم 
لأق�����س��ى  تنتمي  اأم��رك��ي��ة  ج��م��اع��ة  م��ن 
“براود ب�يز” اأو )الأولد  اليمني وتدعى 
الفخ�رون( بداأ م�س�ؤول� خمابرات وم�اقع 
كبرة ت�فر خدمة الريد الإلكرتوين مثل 
�سفرة  حتليل  يف  ومايكرو�س�فت  غ�غل 
املقطع  يف  ظ��ه��رت  ال��ت��ي  الآيل،  احل��ا���س��ب 

امل�س�ر للمت�سللني.
الإلكرتونية  الر�سائل  ه��ذه  وتطالب 
اإىل  احلزبي  انتمائهم  بتغير  الناخبني 
ل�سالح  وال��ت�����س���ي��ت  اجل��م��ه���ري  احل���زب 
الرئي�س دونالد ترامب واإل “�سنالحقكم«.

وعلى الرغم من اأنها تبدو كما ل� كانت 

الإل��ك��رتوين  ال��ري��د  ع��ن���ان  م��ن  مر�سلة 
ف��اإن  ب�يز”،  “براود  مبجم�عة  اخل��ا���س 
حملل�ن  قال  ح�سبما  مزيفا  كان  العن�ان 
ب�يز”  “براود  جماعة  ونفت  اأم��ن��ي���ن. 

م�س�ؤوليتها عن هذه الر�سائل.
اأ���س��درت��ه غ���غ��ل، م�ساء  وق���ال ب��ي��ان 
“مرتبط  ال��ن�����س��اط  ه���ذا  اإن  الأرب���ع���اء، 
ال�سركة،  با�سم  متحدث  وذك��ر  باإيران”. 
اأن غ�غل على ت�ا�سل مع مكتب  اخلمي�س، 
اإنه  امل�سادر  وقالت  الحتادي.  التحقيقات 
عنا�سر  طم�س  حم��اولت  من  الرغم  على 
فاإن  ه�يتهم  لإخفاء  امل�س�ر  الت�سجيل  يف 
كافة  على  التعتيم  يف  ف�سل�ا  املت�سللني 

املقطع  ويظهر  تدينهم.  التي  املعل�مات 
اخلا�سة  الآيل  احلا�سب  �سا�سة  امل�س�ر 
باملت�سللني اأثناء كتابتهم الأوامر والتظاهر 

بالت�سلل اإىل نظام ت�سجيل الناخبني.
خاطفة  ل��ق��ط��ات  امل��ح��ق��ق���ن  ولح���ظ 
تك�سف �سفرة احلا�سب مبا يف ذلك م�سارات 
امل��ل��ف��ات واأ���س��م��ائ��ه��ا وع��ن���ان ب��روت���ك���ل 

الإنرتنت )اآي.بي( اخلا�س باجلهاز.
الر�سائل  اآلف  اإر���س��ال  ج��ان��ب  واإىل 
منها  ولي���ات  يف  للناخبني  الإل��ك��رتون��ي��ة 
روابط  ن�سر  اأي�سا  املت�سلل�ن  فل�ريدا حاول 
للت�سجيل امل�س�ر عر ح�سابات مزيفة على 

في�سب�ك وت�يرت.

*القاهرة
العلمية  اللجنة  رئي�س  نائبة  ك�سفت 
ال�سحة  ب����زارة  ك���رون��ا  فرو�س  ملكافحة 
عن  الع�سال،  جيهان  ال��دك��ت���رة  امل�سرية 
اإج����راء ت��ع��دي��الت يف ب��روت���ك���ل ع��الج 
كاإجراء  امل�ستجد،  ك�رونا  فرو�س  مر�سى 
الإ�سابة  حالت  تزايد  حالة  يف  ا�ستباقي 
بالفرو�س، و�سط خماوف من ع�دة م�جة 

ثانية ل�)ك�فيد 19(
خا�س  حديث  يف  الع�سال  واأو���س��ح��ت 
اإجراء  �سيتم  اأنه  عربية”  ني�ز  ل�”�سكاي 
مر�سى  ع���الج  ب��روت���ك���ل  يف  ت��ع��دي��الت 
بروت�ك�ل  �سيك�ن  لكنه  ك�رونا،  فرو�س 
ا�ستباقيا يف حال حدوث تزايد يف حالت 

الإ�سابة بالفرو�س يف م�سر.
و�سددت على اأنه “لن يتم اإجراء تغير 
لأنه  كامل،  العالجي  الرت�ك�ل  يف  كامل 
ا�ستخدام  تعميم  منذ  جيدة  نتائج  حقق 
اإج��راء  ه���  يتم  م��ا  لكن  امل�ست�سفيات،  يف 

تعديالت عليه«.
عالجي  بروت�ك�ل  اأي  اأن  اأك��دت  واإذ 
العلمية  اللجنة  قبل  من  اعتماده  يجري 
يتم العمل به يف م�ست�سفيات وزارة ال�سحة، 
تفا�سيل  اإع���الن  ع��ن  ال��ع�����س��ال،  حتفظت 
الروت�ك�ل اجلديد، حلني اعتماده ب�سكل 

ر�سمي.
وقال الدكت�ر م�سطفى مدب�يل، رئي�س 

احلك�مة  اجتماع  خ��الل  امل�سري  ال����زراء 
اأعداد  اأن  اأظهرت  التقارير  اإن  الأ�سب�عي، 
الت�ساعدي  املنحى  امل�سابني بك�رونا تاأخذ 
م��رة اأخ���رى، وه��� م��ا ي��دع��� اإىل ���س��رورة 
ال�ستمرار يف اللتزام بتطبيق الإجراءات 
يف  الكمامات  ارتداء  واأهمية  الحرتازية، 
وو�سائل  العامة،  والأماكن  امل�اقع  خمتلف 

النقل اجلماعي.
بتطبيق  امل�سري  ال�زراء  رئي�س  ووجه 
الغرامات على غر امللتزمني، وذلك حفاظًا 

على ال�سحة العامة جلميع امل�اطنني. 
من  البع�س  خماوف  اإن  الع�سال  وقالت 
قائم،  اأم��ر  لك�رونا  ثانية  م�جة  ح��دوث 
خا�سة مع اقرتاب ف�سل ال�ستاء، م�سرة يف 
هذا ال�سدد اإىل اأن امل�سكلة يف خلط البع�س 

بني حالت ك�رونا والأنفل�نزا امل��سمية.
بفرو�س  ال�سابات  ارتفاع  اأن  واأك��دت 
ك����رون���ا يف م�����س��ر ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى درج���ة 
ب��الإج��راءات  امل�اطنني  وال��ت��زام  ال���ع��ي 

الحرتازية وال�قائية.
ح�سام  الدكت�ر  اأ�سار  �سابق،  وقت  ويف 
مل�اجهة  العلمية  اللجنة  رئي�س  ح�سني 
ت�سريحات  يف  ال�سحة  ب�����زارة  ك���رون��ا 
حت��دث  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  اإىل  ت��ل��ف��زي���ن��ي��ة 
بك�رونا  العالجية اخلا�سة  الروت�ك�لت 
ب�سكل جيد، ون�سب ال�سفاء يف م�سر عالية.

امل�سري  ال��ع��الج  ب��روت���ك���ل  اإن  وق��ال 

مل�سابي  ع��الج  ب��روت���ك���ل  واأق����ي  اأف�سل 
فرو�س ك�رونا ويدع� للفخر.

املتحدث  فتحي  ح�سام  الدكت�ر  واأ�سار 
التخ�س�سي  اإ�سنا  م�ست�سفى  با�سم  الر�سمي 
ل�”�سكاي  خا�سة  ت�سريحات  يف  بالأق�سر، 
ني�ز عربية” اإىل اأن الروت�ك�ل العالجي 
احلايل مل ي�سهد حتديثات منذ العمل به يف 

اأواخر ماي� املا�سي.
من  حديثة  ت��سية  اإىل  لفت  لكنه 
على  امل���اط��ن  يح�سل  ب��اأن  ال�سحة  وزارة 
ف�سل  اقرتاب  مع  امل��سمي  الإنفل�نزا  م�سل 
من  ثانية  م�جة  ع�دة  وخم��اوف  ال�ستاء، 

ك�رونا.
بروت�ك�ل  ج�هر  اأن  فتحي  واأو���س��ح 
اأواخر  منذ  يتغر  مل  ك�رونا  مر�سى  عالج 
جممله  يف  يت�سمن  حيث  امل��ا���س��ي،  م��اي��� 
والتاميفل�،  كل�ركني”  “هيدورك�سي  عقار 
جتلطات  وم�سادات  احلي�ية،  وامل�سادات 

الدم.
اإىل  ن������ه  امل�������س���ري  ال��ط��ب��ي��ب  ل���ك���ن 
املا�سي  ي�ني�  منذ  جديد  عقار  ا�ستحداث 
وه�  العالجي  الروت�ك�ل  اأدوي���ة  �سمن 

لاللتهابات. “ديك�ساميثازون” امل�ساد 
جرى  ال���ذي  ال��ع��ق��ار  اإن  فتحي  وق���ال 
وطيبة  واع���دة  نتائج  اأظ��ه��ر  ا�ستخدامه 
جدا يف حت�سني اللتهاب الرئ�ي الناجت عن 
حالت  وتقليل   ،)19 ب�)ك�فيد  الإ�سابة 

ال�فاة بالفرو�س.
اأدوية  اأن  التاأكيد  على  فتحي  وحر�س 
على  املرتتبة  الآث���ار  تعالج  ال��رت���ك���ل 
للفرو�س  كم�ساد  لكن  بك�رونا،  الإ�سابة 

نف�سه لي�س هناك دواء نهائي حتي الآن.
هادئة  الأم�����ر  اأن  على  ���س��دد  وفيما 
للحالت  بالن�سبة  الآن  حتي  وم�ستقرة 
اأكد  امل�ست�سفى،  ت�ستقبلها  التي  املر�سية 
و�سع  تط�رات  �ستحدد  املقبلة  الفرتة  اأن 

الفرو�س وطريقة التعامل معه.
ودعا املتحدث الر�سمي با�سم م�ست�سفى 
امل���اط��ن��ني  ال���ت���زام  ����س���رورة  اإىل  اإ���س��ن��ا 
ب����الإج����راءات الح���رتازي���ة ال���ق��ائ��ي��ة 
ب�سكل  الأي��ادي  وغ�سل  الكمامات  وارت��داء 
وجتنب  بالنظافة  واله��ت��م��ام  م�ستمر 

التجمعات.
انت�سار  ذروة  وخالل  �سابق،  وقت  ويف 
ت�سدرت  املا�سي،  ي�لي�  يف  ك�رونا  فرو�س 
للحجر  التخ�س�سي  اإ���س��ن��ا  م�ست�سفى 
العزل  م�ست�سفيات  بالأق�سر،  ال�سحي 
معدلت  كاأعلى  اجلمه�رية،  م�ست�ى  على 
امل�سنني  فئة  بني  خا�سة  ك�رونا  من  تعايف 

واحل�امل.
قد  وال�سكان،  ال�سحة  وزارة  وك��ان��ت 
حالة   158 ت�سجيل  الثالثاء،  اأم�س  اأعلنت 
معملًيا  حتاليلها  اإيجابية  ثبتت  جديدة 

للفرو�س، وفاة 12 حالة جديدة.

*بكني
جينبينغ،  �سي  ال�����س��ني،  الرئي�س  ح��ذر 
عزمية  من  حمتملني،  “غزاة”  اأي  اجلمعة، 
بكني الع�سكرية يف خطاب اأدىل به مبنا�سبة 
بلده  ت��دخ��ل  ع��ل��ى  ع��ام��ا  م���رور 70  ذك���رى 
يف احل���رب ال��ك���ري��ة وه���ي امل���رة ال���ح��ي��دة 
ال�سينية  الق�ات  بني  م�اجهة  �سهدت  التي 

والأمركية.
مفعم  ط����ي���ل  خ���ط���اب  يف  ���س��ي  وق�����ال 
ال��ق���ات  ب�سالة  على  والأم��ث��ل��ة  بال�طنية 
احلرب  يف  حتقق  الذي  الن�سر  اإن  ال�سينية، 
و1953   1950 العامني  بني  ا�ستمرت  التي 
يعد تذكرا باأن بلده م�ستعد ملحاربة اأي جهة 

“تت�سبب با�سطرابات على عتبة ال�سني«.
كهذه  منا�سبات  ال�سني  ت�ستغل  ما  وعادة 

املتحدة  لل�ليات  مبطنة  حتذيرات  لت�جيه 
من ق�ة “ال�سني اجلديدة” الع�سكرية.

اأ�سا�سية  حمطة  الك�رية  احل��رب  وتعد 
بالن�سبة للحزب ال�سي�عي الذي كان هدفا يف 
دونالد  الأمركي،  للرئي�س  الأخرة  ال�سن�ات 
ترامب، يف اإطار نزاع امتد من التجارة و�س�ل 

وو�سع  الإن�سان  وحق�ق  التكن�ل�جيا  على 
ل  جزء  اأنها  على  ال�سني  ت�سر  التي  تاي�ان، 

يتجزاأ من اأرا�سيها.
ال�سيني�ن  ي��ت�����س��ب��ب  “ل  ���س��ي:  وق����ال 

با�سطرابات، ول يخ�س�نها اأي�سا«.
الأي����دي  م��ك��ت���يف  جن��ل�����س  “لن  وت���اب���ع: 
ولن  ال�طنية.  ل�سيادتنا  اأ�سرار  اأي  ون�ساهد 

ن�سمح قط لأي ق�ة باأن تغزو اأو تق�ّسم اأرا�سي 
ال�طن الأم املقّد�سة«.

اأعلنت،  الأمركية  الدفاع  وزارة  وكانت 
الأربعاء، اأنها وافقت على بيع �س�اريخ بقيمة 
تتمتع  التي  تاي�ان،  اإىل  مليار دولر  اأكرث من 
بحكم ذاتي ما ا�ستدعى حتذيرا من بكني التي 

تعّهدت بالرد.

*وكاالت
الإ���س��اب��ة  اأن ح����الت  اإح�����س��اء  اأظ��ه��ر 
زادت  اأوروب���ا  يف  امل�سجلة  ك���رون��ا  بفرو�س 
 200 متجاوزة  اأي��ام   10 يف  املثلني  من  باأكرث 
األف اإ�سابة ي�ميا للمرة الأوىل، اخلمي�س، مع 
عدد  اأكر  اأوروب��ا  جن�ب  دول  من  عدد  ر�سد 

من الإ�سابات يف ي�م واحد هذا الأ�سب�ع.
يف  اإ�سابة  األف   100 عن  اأوروب��ا  واأعلنت 

ي�م واحد لأول مرة يف 12 اأكت�بر.
 7.8 ح���ايل  الآن  حتى  اأوروب���ا  و�سجلت 
ونح�  ك�رونا  بفرو�س  اإ�سابة  حالة  ملي�ن 

247 األف حالة وفاة.
اإيطاليا  م��ث��ل  اأوروب���ي���ة  دول  ور���س��دت 
والنم�سا وكرواتيا و�سل�فينيا والب��سنة اأعلى 

حالت اإ�سابة بفرو�س ك�رونا يف ي�م واحد، 
حالت  كمنطقة  اأوروب��ا  وت�سجل  اخلمي�س. 
وال��رازي��ل  الهند  م��ن  اأك���رث  ي�مية  اإ���س��اب��ة 
�سبب  ويرجع  جمتمعة،  املتحدة  وال���لي��ات 
اإج���راء  اإىل  م��ن��ه  ال���زي���ادة يف ج��ان��ب  ه���ذه 
اختبارات اأكرث بكثر من تلك التي اأجريت يف 

امل�جة الأوىل من اجلائحة.

بفرو�س  الإ���س��اب��ة  ح���الت  ع���دد  وب��ل��غ 
حالة  ملي�ن   41.4 ح����ايل  عامليا  ك���رون��ا 

وال�فيات نح� 1.1 ملي�ن حالة.
و���س��ه��د ي����م الأرب����ع����اء اأع���ل���ى اإج��م��ايل 
جميع  يف  واح��د  ي���م  يف  امل�سجلة  لالإ�سابات 

اأنحاء العامل عند 422835 اإ�سابة.
ما  متثل  اأوروب��ا  اأن  اإىل  الإح�ساء  وي�سر 
يقرب من 19 باملئة من حالت الإ�سابة عامليا 

م�ست�ى  على  ال�فيات  من  باملئة   22 وح���ايل 
اأوروبا، �سجلت فرن�سا، التي  العامل. ويف غرب 
للحالت  اأي��ام  ل�سبعة  مت��سط  اأعلى  لديها 
اإ�سابة   25480 ب�اقع  اأوروب���ا  يف  اجل��دي��دة 
الإط���الق  على  لها  م�ست�ى  اأع��ل��ى  ال��ي���م،  يف 
جديدة  م�ؤكدة  اإ�سابة  حالة   41622 عند 
ال�سلطات  بح�سب  اخلمي�س،  ب��ك���ف��ي��د-19، 

ال�سحية الفرن�سية.

»خطأ ساذج« كشف تورط إيران 
بالتأثير على االنتخابات األميركية

مصر تتأهب لموجة كورونا الثانية
 بـ »تعديل البروتوكول العالجي«

رئيس الصين يوجه رسالة ضمنية 
لواشنطن.. وتعهد باالنتقام 

في 10 أيام.. أوروبا سجلت
 »أخطر أرقام« مع كورونا

*واشنطن
املناظرة الأخرة  اأن  املراقبني على  اأغلب  اأجمع 
يف  ومناف�سه  ترامب  دونالد  الأمركي  الرئي�س  بني 
»متكافئة«،  كانت  بايدن  ج�  الرئا�سية  النتخابات 
»�سخ�س  تت�يج  اختارت  خمتلفة  اإعالم  و�سائل  لكن 

اآخر«.
نح�  دام��ت  التي  امل�اجهة  اأن  متابع�ن  واعتر 
90 دقيقة، اخلمي�س، ات�سمت ب�سكل عام، وعلى غر 

املت�قع، بالعقالنية والتزان من الطرفني.
كري�ستني ويلكر

اإل اأن املناظرة �سلطت ال�س�ء على “فائز اآخر”، 
الريطانية،  ميل”  “ديلي  �سحيفة  ذك��رت  ح�سبما 
املناظرة،  اأدارت  التي  باملحاورة  الأم��ر  يتعلق  حيث 

كري�ستني ويلكر.
اإ�سادات  تلقت  ويلكر  اأن  ال�سحيفة  واأو�سحت 
اإيجابية و�سط املتابعني وال�سحفيني لإدارتها احل�ار 

ب�سكل “متزن«.

وويلكر هي مرا�سلة �سبكة “اإن بي �سي” يف البيت 
اأ�س�ل  من  ام��راأة  اأول  وهي  �سن�ات،   9 منذ  الأبي�س 

اأفريقية تدير مناظرة رئا�سية منذ 3 عق�د.
املناظرة  حماور  من  الأنظار  كري�ستني  وخطفت 
ني�ز”،  “ف�ك�س  قناة  من  وال���س،  كري�س  الأوىل، 
يف  ف�سله  ب�سبب  ك��ث��رة  ان��ت��ق��ادات  واج���ه  ب��ع��دم��ا 
امل�اقع  نا�سط�ن على  وقال  اأج�اء احل�ار«.  “�سبط 
زر  ت�ستخدم  “مل  اأنها  يبدو  ويلكر  اإن  الجتماعية 
لهجتها  بف�سل  وذل��ك  الإط���الق،  على  ال�س�ت  كتم 
ال�قت  نف�س  يف  وامل��ح��رتم��ة  الق�ية  وحتذيراتها 
لإبقاء الأم�ر على م�سارها ال�سحيح«. حتى ترامب، 
الذي انتقد وال�س، اأثنى على ويلكر خالل املناق�سة، 
التي  الطريقة  اأحرتم كثرا  اأنا  الآن،  “حتى  قائال: 
تتعامل�ن بها مع هذه املناظرة«. لكن عددا قليال من 
ترامب”،  “�سد  كانت  ويلكر  اأن  اعتروا  املنتقدين 
قاطعته  اأنها  ني�ز”  “ف�ك�س  ح�سيلة  اأظهرت  حيث 

24 مرة، مقابل مقاطعتني فقط �سد بايدن.

*موسكو
ال�سابق،  الأمركي  الأمني    املتعاقد  حمامي  قال 
اإدوارد �سن�دن، اإن م�كله ح�سل على اإقامة دائمة يف 
رو�سيا، وفق ما ذكرت �سحيفة الغارديان الريطانية، 

اجلمعة.
الأم��ن  وكالة  مع  �سابقا  متعاقدا  �سن�دن  وك��ان 
من  ه��رًب��ا   2013 منذ  رو�سيا  يف  ويعي�س  ال��ق���م��ي، 
بعد  امل��ت��ح��دة،  ال���لي��ات  يف  الق�سائية  امل��الح��ق��ة 
ت�سريب وثائق �سرية ت��سح تفا�سيل برامج املراقبة 

احلك�مية.
وقال حماميه الرو�سي اأنات�يل ك�ت�سرينا ل�كالة 
على  �سن�دن  ح�سل  “الي�م  لالأنباء:  الرو�سية  تا�س 

ت�سريح اإقامة لفرتة غر حمدودة من ال�قت«.
اإن  لالأنباء  اإنرتفاك�س  ل�كالة  ك�ت�سرينا  وقال 
فرو�س  جائحة  ب�سبب  ولكن  اأبريل،  يف  ُقدم  الطلب 
من  الأم���ر  ا�ستغرق  فقد  الإغ���الق،  وق��ي���د  ك���رون��ا 

�سلطات الهجرة مزيًدا من ال�قت للنظر فيه.

اإن �سن�دن متكن من احل�س�ل على  وقال املحامي 
ق�انني  يف  التغيرات  ب�سبب  دائمة  اإقامة  حق�ق 

الهجرة الرو�سية التي اأجريت يف عام 2019.
واأ�ساف ك�ت�سرينا اأن �سن�دن ل يفكر يف التقدم 
ال�قت  يف  الرو�سية  اجلن�سية  على  للح�س�ل  بطلب 
احلايل. وقال �سن�دن، الذي ظل بعيًدا عن الأ�س�اء 
يف رو�سيا وانتقد اأحياًنا �سيا�سات احلك�مة الرو�سية 
اإنه  على و�سائل الت�ا�سل الجتماعي، العام املا�سي، 
مت  اإذا  املتحدة  ال�ليات  اإىل  للع�دة  ا�ستعداد  على 

�سمان حماكمة عادلة له.
الأمركي،  الرئي�س  اأعلن  املا�سي،  اأغ�سط�س  ويف 
اإمكانية  على  نظرة”  “�سيلقي  اأن��ه  ترامب،  دونالد 

العف� عن �سن�دن.
للدفاع  ع��دة  منظمات  اأطلقت   ،2015 ع��ام  ويف 
الرئي�س الأمركي  عن احلريات حملة وا�سعة لدفع 
لكن  �سن�دن،  عن  العف�  اإىل  اأوب��ام��ا  ب��اراك  حينها 

البيت الأبي�س رف�س الأمر.

*واشنطن
الأبي�س،  البيت  اإىل  الدميقراطي  املر�سح  تعهد 
رو�سيا  من  كل  تدفع  اأن  اخلمي�س،  م�ساء  بايدن،  ج� 
وال�����س��ني واإي�����ران ث��م��ن ت��دخ��ل��ه��ا يف الن��ت��خ��اب��ات 
البيت  مبفاتيح  ف��از  م��ا  اإذا  الأم��رك��ي��ة  الرئا�سية 

الأبي�س يف الثالث من ن�فمر.
التلفزي�نية  امل��ن��اظ��رة  خ���الل  ب��اي��دن،  وق���ال 
اجلمه�ري  مناف�سه  وب��ني  بينه  والأخ���رة  الثانية 
ب�لية  نا�سفيل  مدينة  يف  ترامب  دونالد  الرئي�س 
تيني�سي قبل 12 ي�مًا من النتخابات، اإن هذه الدول 
تتدّخل  اإّنها  انُتخبت.  ما  اإذا  الثمن  “�ستدفع  الثالث 
املر�سح الدميقراطي  اأكد  بال�سيادة الأمركية«. كما 
اإىل البيت الأبي�س اأنه مل يتلّق ي�مًا “بن�سًا واحدًا” 
من اأّي جهة اأجنبية. وجاء ت�سريح بايدن رّدًا على 

اإثارة ترامب خالل املناظرة مزاعم ف�ساد مايل قال 
الرئي�س  نائب  ح�ل  حت�م  اإّنها  اجلمه�ري  الرئي�س 
الدميقراطي ال�سابق. وقال ترامب لبايدن: “اأعتقد 
املر�سح  ف��رّد  الأمركي”،  لل�سعب  ب�سرح  تدين  اأن��ك 
واحدًا”  بن�سًا  ي�مًا  اأتلّق  “مل  قائال:  الدميقراطي 
اتهم بايدن  املناظرة،  اأجنبية. وخالل  اأّي جهة  من 
اأطفال  بحق  “اإجرامية”  �سيا�سة  بانتهاج  ترامب 
املهاجرين الذين ُف�سل�ا عن ذويهم عند و�س�لهم اإىل 
احلدود الأمركية. وكانت منظمة حق�قية ووثائق 
يف  ف�سلت  الأمركية  ال�سلطات  اأّن  ك�سفت  ق�سائية 
عن  ف�سل�ا  مهاجرًا  طفاًل   545 ذوي  اأماكن  حتديد 
�سيا�سات  مب�جب  الأمركية  احلدود  على  عائالتهم 
الهجرة املت�سّددة التي بداأت اإدارة ترامب بتطبيقها 

يف ماي� 2018.

مناظرة ترامب وبايدن..
 تعرف على الفائز األكبر

روسيا تقدم لسنودن »المطارد« 
خدمة غير مسبوقة

بايدن: »إذا انُتخبت« 
هذه الدول ستدفع الثمن


