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*عمان 
وعلى  اجلمعة،  فجر  ال�شرقية،  الع�شكرية  املنطقة  اأحبطت 
من  الأ�شخا�ص  من  جمموعة  ت�شلل  حماولة  واجهاتها،  اإح��دى 

الأرا�شي الأردنية اإىل الأرا�شي ال�شورية.
للقوات  العامة  القيادة  يف  م�شوؤول  ع�شكري  م�شدر  و�شرح 
قواعد  تطبيق  مت  باأنه  العربي،  اجلي�ص   – الأردنية  امل�شلحة 

عليهم  القب�ص  واإلقاء  منهم  عدد  اإ�شابة  اإىل  اأدى  ما  ال�شتباك 
وحتويلهم اإىل اجلهات الأمنية املخت�شة. 

العربي  - اجلي�ص  الأردنية  امل�شلحة  القوات  اأن  امل�شدر  واأكد 
�شتتعامل بكل قوة وحزم مع اأي عملية ت�شلل اأو حماولة تهريب 
حلماية احلدود ومنع من ت�شول له نف�شه العبث بالأمن الوطني 

الأردين.

*عّمان 
و  وف��اة   14 ت�شجيل  ال�شحة  وزارة  اأعلنت 
808 اإ�شابات بفريو�ص كورونا امل�شتجّد يف اململكة 
ال�شبت، لريتفع العدد الإجمايل اإىل 4121 وفاة 
و 312851 اإ�شابة. وتوّزعت الإ�شابات اجلديدة 
عّمان،  العا�شمة  حمافظة  يف  حالت   405 على 
حالة   32 منها  اإربد،  حمافظة  يف  حالت  و210 
يف الرمثا، و47 حالة يف حمافظة الزرقاء، و45 
حالة يف حمافظة املفرق، و29 حالة يف حمافظة 
و16  جر�ص،  حمافظة  يف  حالة  و21  البلقاء، 
حالة يف حمافظة ماأدبا، و14 حالة يف حمافظة 
و6  العقبة،  حمافظة  يف  حالة  و11  الطفيلة، 
يف  ح���الت   3 منها  م��ع��ان،  حمافظة  يف  ح���الت 
وحالة  عجلون،  حمافظة  يف  حالت  و3  البرتا، 

واحدة يف حمافظة الكرك.
رئا�شة  عن  ال�شادر  الإعالمي  املوجز  واأ�شار 
احل��الت  ع��دد  اأن  اإىل  ال�شحة  ووزارة  ال���وزراء 
بينما  حالة،   13025 اإىل  و�شل  حالّيًا  الن�شطة 
امل�شت�شفيات  اإىل  اأُدِخلت  التي  احلالت  عدد  بلغ 

64 حالة، فيما غادرت 42 حالة.
املوؤّكدة  احلالت  عدد  اإجمايل  اأن  اإىل  ولفت 
التي تتلقى العالج يف امل�شت�شفيات بلغ 470 حالة، 
يف حني بلغ اإجمايل عدد اأ�شّرة العزل امل�شتخدمة 

 374 وامل�شتبهة  املوؤّكدة  للحالت  امل�شت�شفيات  يف 
اإجمايل  بلغ  فيما  باملئة،   8 بلغت  اإ�شغال  بن�شبة 
يف  امل�شتخدمة  احلثيثة  العناية  اأ���ش��ّرة  ع��دد 
 158 وامل�شتبهة  امل��وؤّك��دة  للحالت  امل�شت�شفيات 

بن�شبة اإ�شغال 16 باملئة.
التنّف�ص  اأج��ه��زة  ع���دد  اإج��م��ايل  ب��ل��غ  ك��م��ا 
ال�شطناعي امل�شتخدمة يف امل�شت�شفيات للحالت 
املوؤّكدة وامل�شتبهة 82 جهازا بن�شبة اإ�شغال بلغت 
 903 ت�شجيل  اإىل  املوجز  اأ���ش��ار  كما  باملئة.   8
وامل�شت�شفيات،  املنزيل  العزل  يف  �شفاء  ح��الت 
 295705 اإىل  ال�شفاء  حافالت  اإجمايل  لي�شل 
خمربّيًا  فح�شًا   19541 اأن  واأ���ش��اف  ح���الت. 
التي  الفحو�شات  عدد  اإجمايل  لي�شبح   ، اأج��ري 
الآن 3534673  الوباء وحتى  اأجريت منذ بدء 
فح�شًا، لفتا اإىل اأن ن�شبة الفحو�شات الإيجابّية 

و�شلت اإىل قرابة 13ر4 باملئة.
اللتزام  اإىل  ال�شّحة اجلميع  الوزارة  ودعت 
خ�شو�شًا  الوقاية،  �شبل  واّتباع  الّدفاع،  باأوامر 
ارتداء الكّمامات، وعدم اإقامة التجّمعات لأكرث 
احلملة  متابعة  اإىل  اإ���ش��اف��ة  �شخ�شًا،   20 م��ن 
من  للوقاية  ال���وزارة  اأطلقتها  التي  التوعوية 
الأفراد حلماية  وت�شجيع  كورونا  عدوى فريو�ص 

اأ�شرهم وجمتمعهم )#بحميهم(.

*عمان 
اخلارجية  ووزي��ر  ال���وزراء  رئي�ص  نائب   يلتقي 
الريا�ص،  يف  اليوم  ال�شفدي  اأمين  املغرتبني  و�شوؤون 
الأمري  ال�شعودية  العربية  اململكة  خارجية  وزي��ر 
بني  الثنائية  العالقات  لبحث  فرحان  بن  في�شل 

الإقليمية. وامل�شتجدات  ال�شقيقتني  اململكتني 
اإطالق  املغرتبني  و�شوؤون  اخلارجية  وزارة  ودانت 
احلوثيني ثالث طائرات مفخخة بدون طيار باجتاه 
متكنت  حيث  ال�شقيقة  ال�شعودية  العربية  اململكة 

قوات التحالف العربي من اعرتا�شها وتدمريها.

واأكد الناطق الر�شمي با�شم الوزارة ال�شفري �شيف 
الهجمات  هذه  ورف�شها  اململكة  ا�شتنكار  الفايز  اهلل 
الإرهابية اجلبانة، كما اأكد وقوف اململكة الدائم اإىل 
ووقوفها  ال�شقيقة  ال�شعودية  العربية  اململكة  جانب 

معها يف وجه كل ما يهدد اأمنها واأمن �شعبها.
واأن  يتجزاأ  ل  واحد  اململكتني  اأمن  اأن  على  واأكد 
لأمن  تهديد  هو  ال�شقيقة  اململكة  لأم��ن  تهديد  اأي 
بقدرات  الفايز  واأ�شاد  باأكملها.  املنطقة  وا�شتقرار 
لهذه  بالت�شدي  وجناحها  العربي  التحالف  ق��وات 

الهجمات واعرتا�ص الطائرات وتدمريها.

اصابات كورونا 
دون االلف في المملكة

االردن: أمن السعودية واالردن واحد ال يتجزأ
الصفدي يلتقي نظيره السعودي في الرياض اليوم

*عمان 
الأردن���ي���ة  امل�شلحة  ال���ق���وات  وا���ش��ل��ت 
- اجل��ي�����ص ال��ع��رب��ي م���ن خ���الل م��دي��ري��ة 
تقدمي  اجلمعة،  امللكية،  الطبية  اخلدمات 
خمتلف  يف  كورونا  لفريو�ص  امل�شاد  املطعوم 
حمافظات  يف  ل��ه��ا  ال��ت��اب��ع��ة  امل�شت�شفيات 
للتطعيم  الوطني  الربنامج  �شمن  اململكة، 
“�شينوفارم”  لقاح  و�شول  بعد  كورونا،  �شد 
 – “فايزر  ول��ق��اح  الإم���ارات���ي(  )ال�شيني 

بيونتيك” اإىل اململكة.
وقال مدير عام اخلدمات الطبية امللكية 
مت  اأن��ه  عمي�ص:  عبداهلل  الطبيب  العميد 
الع�شكرية  واملراكز  للم�شت�شفيات  الإيعاز 
مزودة  اللقاح  لتلقي  خا�شة  اأق�شام  بتجهيز 
الطبية،  والكوادر  واملعدات  الأجهزة  بكافة 
ل�شمان  املطاعيم،  بحفظ  خا�شة  ومعدات 
و�شمول  ب�شال�شة  الوطنية  احلملة  ا�شتمرار 
ب��اأخ��ذ املطعوم  ال��راغ��ب��ني  اأك���رب ع��دد م��ن 
تطعيم  عملية  واأن  الأوىل،  للمرحلة 
م��ن خالل  امل��ط��ع��وم تتم  ب��اأخ��ذ  ال��راغ��ب��ني 
املراجع  ا�شتقبال  م��ن  ب���دًءا  م��راح��ل  ع��دة 
له  املر�شية  ال�شرية  وتقييم  وت�شخي�شه 
والتاأكد من عدم ح�شا�شية املراجع قبل اأخذ 

املراقبة  غرفة  يف  جلو�شه  وحتى  املطعوم، 
ملتابعة حالته ال�شحية بعد تلقيه املطعوم. 
واأو�شح العميد الطبيب عمي�ص، اأن اخلدمات 
الطبية امللكية ت�شخر كافة جهودها مل�شاندة 
الربنامج  �شمن  الأردين  ال�شحي  القطاع 
عملية  واأن  كورونا،  �شد  للتطعيم  الوطني 

اإجراءات احرتازية  اللقاح تتم وفق  توزيع 
واملراكز  امل�شت�شفيات  داخ��ل  م�شبقًا  معدة 
اإىل  اإ�شافية  لبنة  اللقاح  واأن  الع�شكرية، 
وي�شاهم  العامة،  ال�شالمة  و�شائل  جانب 
الوبائي  املنحنى  انخفا�ص  يف  كبري  ب�شكل 
والعودة اإىل احلياة الطبيعية.     تابع �ص2

الخدمات الطبية تواصل تقديم 
المطعوم المضاد لكورونا

عباس يصدر مرسوما لتحديد 
موعد إجراء االنتخابات العامة 

تمديد مهلة تصويب أوضاع 
نقل ملكية الرؤوس القاطرة

600 مدرسة التزمت بتقديم 
خصم على الرسوم الدراسية

إصابات كورونا بمصر ترتفع.. 
وتتخطى »الرقم المزعج« مجددا

توضيح الفئات التي تحتاج الستشارة 
طبية قبل تلقي لقاح كورونا

التحالف يدمر 3 طائرات حوثية 
مفخخة استهدفت السعودية

تقرير أممي:األردن من أوائل الدول حول 
العالم التي تبدأ بتطعيم الالجئين

*عمان 
اأ�شدر الرئي�ص الفل�شطيني حممود عبا�ص، م�شاء اجلمعة، مر�شوما 
ملا  وفقا  مراحل،  ثالث  على  العامة  النتخابات  اإج��راء  ب�شاأن  رئا�شيا 

اأوردته وكالة الأنباء الفل�شطينية )وفا( .
 22 بتاريخ  الت�شريعية  النتخابات  �شتجرى  املر�شوم  ومبوجب 
نتائج  تعترب  اأن  على   ،2021 متوز   31 بتاريخ  والرئا�شية   ،2021 اآيار 
انتخابات املجل�ص الت�شريعي املرحلة الأوىل يف ت�شكيل املجل�ص الوطني 
الفل�شطيني، على اأن يتم ا�شتكمال املجل�ص الوطني يف 31 اآب 2021 وفق 
النظام الأ�شا�شي ملنظمة التحرير الفل�شطينية والتفاهمات الوطنية، 

بحيث جترى انتخابات املجل�ص الوطني حيثما اأمكن.
النتخابات  جلنة  لرئي�ص  عبا�ص  ا�شتقبال  اأعقاب  يف  ذلك  جاء 
وجه  حيث  اهلل،  رام  مبدينة  املقاطعة  مقر  يف  نا�شر،  حنا  املركزية 
الرئي�ص عبا�ص جلنة النتخابات واأجهزة ال�شلطة كافة للبدء باإطالق 
حملة انتخابية دميقراطية يف جميع املحافظات الفل�شطينية مبا فيها 

القد�ص، وال�شروع يف حوار وطني يركز على اآليات هذه العملية.

*عمان 
كل  �شتتخذ  الوزارة  اإن  املهند�ص مروان اخليطان،  النقل  وزير  قال 
جائحة  تداعيات  من  للتخفيف  النقل  قطاع  دعم  يف  ي�شاعد  اإج��راء 

فريو�ص كورونا عليه.
القاطرة  ال��روؤو���ص  و�شائقي  مالكي  منحت  ال���وزارة  ان  واأ���ش��اف، 
حتى  اأو�شاعهم  لت�شويب  جديدة  مهلة  والأف��راد  لل�شركات  اململوكة 

مطلع حزيران املقبل. 
عن  املعاناة  رفع  يف  ي�شاعد  ان  �شاأنه  من  القرار  هذا  مثل  اأن  وبني 
اأ�شحاب ومالكي نحو 300 �شاحنة مل يتم ت�شويب اأو�شاعها لغاية الآن.
�شرورة  اإىل  الأردنية  ال�شاحنات  اأ�شحاب  نقابة  اخليطان،  ودعا 
الإ�شراع  اإىل  القرار  �شملهم  الذين  وال�شائقني  املالكني  وحث  التعميم 
لت�شويب اأو�شاعهم لأنه لن يتم متديد املهلة بعد بداية �شهر حزيران 

املقبل.

*عمان 
عدد  ارت��ف��اع  عن  الجتماعي  لل�شمان  العامة  املوؤ�ش�شة  اعلنت 
 )%15( بن�شبة  اإ�شايف  خ�شم  بتقدمي  التزمت  التي  اخلا�شة  املدار�ص 
على الر�شوم الدرا�شية لعام 2021/2020 وجلميع الطلبة فيها وبغ�ص 

النظر عن اأية خ�شومات �شابقة مت تقدميها، اإىل )600( مدر�شة.
لت�شفح  الطلبة  اأم���ور  اأول��ي��اء  �شحايف  بيان  يف  املوؤ�ش�شة  ودع��ت 
https://www.ssc.gov.:املدار�ص تلك  ملعرفة  التايل  الرابط 
احل�شول  ع��دم  ح��ال  ويف   /jo/arabic/doctors/schools
الرتبية  وزارة  اأو  املوؤ�ش�شة  اإ�شعار  اىل  قانونيًا،  به  املُلتزم  اخل�شم  على 

والتعليم/التعليم اخلا�ص بال�شرعة املمكنة.

*القاهرة
اإ�شابة  حالة   1022 اخلمي�ص،  امل�شرية،  ال�شحة  وزارة  �شجلت 
وفاة  و58  اإ�شابة   996 مع  مقارنة  وفاة  و59  كورونا  بفريو�ص  جديدة 
الأربعاء. وقال املتحدث با�شم وزارة ال�شحة امل�شرية خالد جماهد اإن 
كورونا امل�شتجد  بفريو�ص  م�شر  يف  ت�شجيله  مت  الذي  العدد  “اإجمايل 
مت  حالة   121072 �شمنهم  من  حالة   153741 هو  اخلمي�ص  حتى 

�شفاوؤها، و8421 حالة وفاة«.
واأ�شاف اأنه طبًقا لتو�شيات منظمة ال�شحة العاملية ال�شادرة يف 27 
مايو 2020، فاإن زوال الأعرا�ص املر�شية ملدة 10 اأيام من الإ�شابة يعد 

موؤ�شًرا لتعايف املري�ص من فريو�ص كورونا.
وذكر جماهد اأن اإجمايل العدد الذي مت ت�شجيله يف م�شر بفريو�ص 
�شمنهم  م��ن  حالة   153741 ه��و  اخلمي�ص،  حتى  امل�شتجد  ك��ورون��ا 

121072 حالة مت �شفاوؤها، و 8421 حالة وفاة.
انخفا�ص يف  امل�شرية، ر�شد  ال�شحة  اأكدت وزيرة  �شابق،  ويف وقت 
حالت الإ�شابة بكورونا بن�شبة تقدر بنحو 21 باملئة خالل الأ�شبوع 

الأول من يناير، مقارنة باأواخر �شهر دي�شمرب املا�شي.
تقدر  بن�شبة  تقل�شت  بامل�شت�شفيات  احلجز  حالت  اأن  واأو�شحت 
بالعناية  احلرجة  احل��الت  تراجع  عن  ف�شاًل  باملئة،   10.5 بنحو 
الحرتازية  بالإجراءات  اللتزام  على  م�شددة  باملئة،   8 اإىل  املركزة 

على الرغم من انخفا�ص احلالت.

*عمان 
قال م�شاعد الأمني العام للرعاية ال�شحية الولية الدكتور غازي 
اللقاح  تلقي  قبل  طبيبها  ا�شت�شارة  حتتاج  فئات  هناك  ان  �شرك�ص، 
من  او  مناعية  امرا�ص  ب�شبب  منخف�شة  مناعة  لديهم  من  وت�شمل 

يتلقون عالجا كيماويا ومن لديه تاريخ �شابق لتح�ش�ص �شديد.
اجلمعة،  “برتا”،  الردنية  الأنباء  لوكالة  �شرك�ص  الدكتور  وبني 
ان الفئات امل�شتثناة من اخذ لقاح كورونا هم احلوامل واملر�شعات ومن 
مفرطة  ح�شا�شية  لديهم  ومن  16عاما  دون  هم  ومن  للحمل  يخططن 

مبعنى �شديدة توؤدي اىل �شدمة ح�شا�شية �شواء لدواء او لغذاء.
حاليا  م�شتثناة  ف��ئ��ات  ه��ن��اك  ان  اىل  �شرك�ص  ال��دك��ت��ور  وا���ش��ار 
امل�شابون  وه��م  مناعة  ولديهم  اولوية  ذات  لي�شت  فئة  لعتبارهم 
الفئات  �شرك�ص  الدكتور  ودع��ا  �شابقا.  او  حاليا  ك��ورون��ا  بفريو�ص 

امل�شتثناة اىل عدم الت�شجيل على املوقع املخ�ش�ص لأخذ اللقاح.

*الرياض
اأعلن حتالف دعم ال�شرعية يف اليمن، اجلمعة، متكنه من اعرتا�ص 
وتدمري 3 طائرات من دون طيار »مفخخة«، اأطلقتها ميلي�شيات احلوثي 

املوالية لإيران باجتاه ال�شعودية.
نقلت  ما  وفق  املالكي،  العميد تركي  التحالف  با�شم  املتحدث  وقال 
عنه وكالة الأنباء ال�شعودية الر�شمية )وا�ص(، اإن الطائرات من دون 
طيار املفخخة، مت ر�شد اإطالقها من قبل امليلي�شيات احلوثية الإرهابية 

يف حمافظة احلديدة غربي اليمن، ومت اعرتا�شها وتدمريها.
“امليلي�شيات احلوثية الإرهابية م�شتمرة بخرق اتفاق  اأن  واأ�شاف 
اتخاذ  وتوا�شل  ب��احل��دي��دة،  ال��ن��ار  اإط���الق  وق��ف  وخ��رق  �شتوكهومل 
الإرهابية  والعمليات  العدائية  الأعمال  لنطالق  مكانا  املحافظة 

باإطالق ال�شواريخ البال�شتية والطائرات من دون طيار )املفخخة(«.
القوارب  هجمات  “اإطالق  يف  م�شتمرون  احلوثيون  اأن  واأو���ش��ح 
الإقليمي  لالأمن  حقيقيا  تهديدا  ميثل  ما  بعد،  عن  وامل�شرّية  املفخخة 

والدويل وتقوي�ص للجهود ال�شيا�شية لتفاق �شتوكهومل«.

*عمان 
اأ�شبح الأردن واحدا من اأوائل الدول حول 
العامل التي تبداأ بتطعيم الالجئني �شد فريو�ص 
الوطنية،  التطعيم  خطة  انطالق  بعد  كورونا 
يف  يعي�ص  �شخ�ص  لأي  يحق  مبوجبها،  والتي 
اللجوء،  وطالبو  الالجئون  ذلك  يف  مبا  البالد، 

احل�شول على اللقاح جمانا.
ال�شامية  املتحدة  الأمم  مفو�شية  وبح�شب 
على  لجئون  ح�شل  فقد  الالجئني،  ل�شوؤون 
املزمنة  الأمرا�ص  ب�شبب  بالتطعيم  الأولوية 

التي يعانون منها . 
خميم  من  لجئا   45 اخلمي�ص  يوم  وتلقى 
ال�شدرية  الأمرا�ص  مركز  يف  اللقاح  الزعرتي 
التخطيط  مع  للمخيم،  بلدة  اأقرب  املفرق،  يف 

للمزيد خالل الأيام املقبلة.
ونقل مركز اأخبار الأمم املتحدة عن املفو�ص 
ال�شامي لالأمم املتحدة ل�شوؤون الالجئني، فيليبو 

اأخرى ُيظهر،  “مرة  اإن الأردن  غراندي، قوله، 
ا�شت�شافة  يف  من��وذج��ي��ني  وت�شامنا  ق��ي��ادة 
حتذو  اأن  ال��دول  جميع  منا�شدا  الالجئني”، 
حمالت  يف  الالجئني  تدرج  واأن  الأردن،  حذو 
املواطنني، ومبا  امل�شاواة مع  التطعيم على قدم 
للتطعيم  ال�شامل  الو�شول  مبادئ  مع  يتما�شى 

�شد فريو�ص كورونا.
ولطاملا دعت املفو�شية اإىل الإدراج العادل 
والنازحني داخليا وعدميي اجلن�شية  لالجئني 
ال�شامل  للو�شول  كوفاك�ص  مرفق  خ��الل  م��ن 

العادل للتطعيم �شد فريو�ص كورونا.
فمن  املفو�شية،  معلومات  بح�شب  ل��ك��ن، 
تطوير  ع��ل��ى  ح��ال��ي��ا  ت��ع��م��ل  دول����ة   87 ب���ني 
فريو�ص  �شد  للتطعيم  وطنية  ا�شرتاتيجيات 
الدول )39  ن�شف هذه  �شوى  يلتزم  كورونا، مل 

دولة( باإدراج الالجئني يف براجمها.
ال��ب��ل��دان  “ت�شت�شيف  غ���ران���دي:  وق���ال 

العظمى  الغالبية  الدخل  منخف�شة ومتو�شطة 
من الالجئني حول العامل. على املجتمع الدويل 
بذل املزيد من اجلهد لدعم احلكومات امل�شيفة 
الو�شول  اللقاحات.  على  احل�شول  اأج��ل  من 
�شينقذ الأرواح ويجتث  ال�شامل والعادل هو ما 

اجلائحة يف نهاية املطاف«.
لجئ  األ��ف   750 نحو  الأردن  ي�شت�شيف 
م�شجل مع مفو�شية الالجئني. ومنذ تاأكيد اأول 
الالجئني  �شفوف  بني  كورونا  بفريو�ص  اإ�شابة 
يف الأردن يف اأيلول املا�شي، ثبتت اإ�شابة 1928 
الالجئني  خميمات  يف  يعي�شون  مم��ن  لج��ئ��ا 

بالفريو�ص.
وبح�شب املفو�شية، يوجد الآن 209 حالت 
ن�شبة  تبقى  ذلك،  رغم  الالجئني.  بني  ن�شطة 
الالجئني امل�شابني بالفريو�ص منخف�شة - عند 
حاجز 6ر1%، مقارنة مع 3% بني عموم ال�شكان 

الأردنيني.

توجيهات ملكية لتقديم 
الدعم والمساعدة إلندونيسيا

الصفدي يعزي بضحايا زلزال سوالويسي االندونيسية

*عمان 
عرب نائب رئي�ص الوزراء وزير 
املغرتبني  و����ش���وؤون  اخل��ارج��ي��ة 
اأمين ال�شفدي، عن اأحر التعازي 
�شرب  ال��ذي  ال��زل��زال  ب�شحايا 
جزيرة �شولوي�شي الندوني�شية 
وجرح  مقتل  اىل  وادى  اجلمعة 

الع�شرات.
واأك��������د ال�������ش���ف���دي خ���الل 
وزيرة  مع  ام�ص  هاتفي  ات�شال 
ريتنو  الأندوني�شية  اخلارجية 
الردن  ا���ش��ت��ع��داد  م��ار���ش��ودي، 
امللك  ج��الل��ة  م��ن  وبتوجيهات 
التي  وامل�شاعدة  الدعم  لتقدمي 
يحتاجها ال�شقاء يف اإندوني�شيا، 
معربا عن امله بال�شفاء العاجل 

جلميع امل�شابني.
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*عمان 
ال�شغرية،  بالقرو�ص  خمت�شون  اأّك��د 
»الغارمات«  ماليا  املتعرثات  دعم  �شرورة 
ع��ن ط��ري��ق ���ش��م��ان��ات ال��ق��رو���ص اأ���ش��وة 
ال�شمان  وتطبيق  ال��ك��ب��رية،  ب��ال��ق��رو���ص 
الأ�شرة  اأفراد  جلميع  ال�شامل  الجتماعي 
امل��الح��ق��ة  اإىل  الأم�����ور  ت�����ش��ل  ل  ح��ت��ى 

القانونية.
نظمتها  ح��واري��ة  جل�شة  يف  ول��ف��ت��وا 
الأردين،  الن�شاء  ت�شامن  معهد  جمعية 
لت�شامن  التنفيذية  الرئي�شة  واأدارت��ه��ا 
القرو�ص  اأن  اإىل  خ�شر،  اأ�شمى  املحامية 
يف  الإقرا�شية  املوؤ�ش�شات  تقّدمها  التي 
التمّكني  اأ�شا�ص  على  الأ�شغر،  التمويل 
الفقرية  لالأ�شر  القت�شادية  والتنمية 
لتغطية  تذهب  معظمها  الن�شاء،  وخا�شة 

احتياجات وم�شتلزمات اأ�شا�شية لالأ�شرة .
وب��ّي��ن��وا وف���ق ال��ب��ي��ان ال�����ش��ادر عن 
هذه  من  امل�شتفيدين  اأغلب  اأن   ، اجلمعية 
ورّبات  والفتيات  الن�شاء  من  هم  القرو�ص 
دخل  م�شدر  ول  ال��ع��ام��الت  غ��ري  البيوت 
لهّن، في�شبحّن غارمات ومالحقات ق�شائيا 

وقانونيا .
عقدت  التي  اجلل�شة  يف  خ�شر،  ودعت 
و���ش��ارك  امل��رئ��ي،  الت�����ش��ال  تقنية  ع��رب 

عبد  الدكتور  الزكاة  �شندوق  مدير  فيها 
الجتماعي  النوع  وخبرية  �شمريات،  اهلل 
اأماين  واملحامية  كراد�شة،  دميا  الدكتورة 
النظر  اإع�����ادة  ����ش���رورة  اإىل  اجل���ع���ربي، 
ق��ان��ون  مب��وج��ب  ت�شمح  ال��ت��ي  ب��الأح��ك��ام 
الأ���ش��خ��ا���ص  حب�ص  ال��ق�����ش��ائ��ي  التنفيذ 

املتعرثين ماليا.
خل�شر،  وفقا  ت�شامن،  جمعية  ور�شدت 
للغارمات،  املاأ�شوية  احل���الت  م��ن  الكثري 
اأن��ه  مو�شحة  ق��ا���ش��ي��ة؛  جت���ارب  وخ�����ش��ّن 
عجز  لأن��ه  ال�شخ�ص  يحب�ص  ل  اأن  يجب 
ن�ص  اإىل  ا�شتنادا  تعاقدي؛  دين  �شداد  عن 
وال�شيا�شية  املدنية  للحقوق  الدويل  العهد 

ون�شر باجلريدة  الأردن  �شادق عليه  الذي 
الر�شمية.

احلّد  يف  املجتمعي  التكافل  دور  وحول 
من تبعات القرو�ص على الن�شاء، بنّي مدير 
معني  ال�شندوق  اأن  الزكاة،  �شندوق  عام 
الأ�شد  للحالت  الإن�شانية  احلماية  باأمر 
فقرا، وقد تبّنى حل م�شكلة الغارمات منذ 
 370 عن  الإف���راج  مت  حيث   ،2017 العام 
اللواتي ديونهّن مل  ال�شجون من  غارمة من 

تتجاوز مبلغ األف دينار.
التوجيهات  جاءت  ال�شمريات،  واأ�شاف 
العام  م��ن  اآذار  �شهر  يف  امللكية  وامل��ب��ادرة 
ظاهرة  من  اأمكن  ما  بعالج  بالتو�شع   2019
 7325 ع��ن  الإف����راج  مت  حيث  ال��غ��ارم��ات، 

غارمة من ال�شجون، ومببلغ جتاوز 4 مليون 
دينار، داعيا اإىل اأهمية العمل الفوري على 
للعواقب  نظرا  عنهّن؛  الأمنية  القيود  رفع 
والأ�شر  الن�شاء  على  املقلقة  الجتماعية 

واملجتمعات عموما، املرتتبة على ذلك.
عن  ال��ت�����ش��دي��د  م���ب���ادرة  اأن  واأو����ش���ح 
الثمانية،  الزكاة  الغارمات هي من م�شارف 
التي  املتعرثة  الديون  ت�شديد  على  وتركز 
ل تتجاوز مبلغ مايل معني، ووفقا ل�شوابط 
واأ�ش�ص حمددة باأن ل تكون احلالة مكررة، 
�شديد،  فقر  وذات  اأمنية  �شوابق  ذات  اأو 
عادة  ال�شداد  مو�شوع  يكون  ل  حتى  وذلك 
ن�شدد  كموؤ�ش�شة  “نحن  موؤّكدا  م�شتدامة، 

مرة واحدة فقط«.

وح�����ول حم����ور دي�����ون ال��ن�����ش��اء من 
وللحماية  الج��ت��م��اع��ي  ال��ن��وع  م��ن��ظ��ور 
الدكتورة  �شددت  عنهّن،  املخاطر  ودرء 
للموؤ�ش�شات  يكون  اأن  اأهمية  على  كراد�شة 
الإقرا�شية قاعدة بيانات م�شرتكة ُتظهر 
ل  حتى  واملقرت�شات،  املقرت�شني  جميع 
ي��ك��ون ه��ن��اك حت��اي��ل ب��اأخ��ذ ق��ر���ص ثان 
اأهمية  اإىل  اإ�شافة  الأول،  القر�ص  ل�شد 
عند  ال��الزم��ة  القانونية  ال���ش��ت�����ش��ارات 
تبليغ  وعند  ب��داي��ة  لالقرتا�ص  التقّدم 

التنفيذ الق�شائي.
وح����ّذرت ك��راد���ش��ة م��ن الإغ�����راءات 
متثل  ل  ال��ت��ي  ال��ق��رو���ص،  م�����ش��م��ي��ات  يف 
ت�شهيالت  وت��ق��ّدم  القت�شادي  التمكني 
خلف  وتوقعهّن  للن�شاء،  خا�شة  كبرية 
ل  اأحيانا  ب�شيطة  مبالغ  وعلى  الق�شبان 
تتجاور 100 دينار، وخا�شة التي تنهجها 
اأ�شقف  ذات  الق��رتا���ش��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
ت�شكيل  اإىل  داعية  املرتفعة،  املرابحات 
جمال  يف  واملحاميات  املحامني  من  �شبكة 
واملرافعات  القانونية  ال�شت�شارات  تقدمي 

الق�شائية الالزمة .
اأ�شارت  القانونية،  التوعية  حمور  ويف 
التعرّث  وعند  اأنه  اإىل  اجلعربي،  املحامية 
�شماح  الدين، يكون هناك فرتة  �شداد  عن 
متتد من 2 اىل 3 ا�شهر لت�شديد الدين، ويف 
للمحكمة،  احلالة  حتول  ذلك  تعذر  حال 
ويوؤجل  حامال  كانت  اإذا  امل��راأة  حتب�ص  ول 

قرار احلب�ص لغاية بلوغ طفلها العامني.
على  احل��واري��ة،  يف  امل�شاركون  و�شدد 
والتاأهيل  القانونية  التوعية  اأه��م��ي��ة 
ومتابعتها  ال�شغرية  امل�شاريع  اإدارة  يف 
رقابية  ج��ه��ة  وج���ود  و����ش���رورة  دوري����ا، 
ومنها  عملها  واآليات  التمويل  جهات  على 
معايري  �شبط  اإىل  اإ�شافة  املركزي،  البنك 
مو�شوع  متابعة  و���ش��رورة  ترخي�شها، 
املحافظات  بع�ص  يف  ال��ق��رو���ص  م��راب��ي 

والقرى.

*عمان 
من  الكثري  فيه  رح��ب  ال��ذي  الوقت  يف 
املواطنني بالعودة عن قرار احلظر اجلمعة 
اجلميع،  ل��دى  خ�شو�شية  له  ان  باعتبار 
التزام  عدم  من  خ�شيتهم  الكثريون  اب��دى 
يف  العامة  ال�شالمة  ب��اإج��راءات  املواطنني 

ظل تف�شي وباء كورونا .
الن��ب��اء  ل��وك��ال��ة  حديثهم  يف  وق��ال��وا 
عن  ال�شادر  ال��ق��رار  اأن  “برتا”  الردن��ي��ة 
مب�شوؤولية  ي��رتج��م  اأن  ي��ج��ب  احل��ك��وم��ة 
املواطنني  قبل  من  وموؤ�ش�شية  جمتمعية 
والقطاعات  وامل��ط��اع��م  امل��ح��ال  وا���ش��ح��اب 
خالل  من  العمل  با�شتئناف  لها  �شمح  التي 
اجلهات  عن  ال�شادرة  بالتعليمات  اللتزام 
ا�شابات  ت�شجيل  دون  للحيلولة  املعنية 

جديدة بالفريو�ص.
يكن  مل  احلظر  ي��وم  اأن  اإىل  وا���ش��اروا 
على  ب��ل  م��زع��ج��ا،  ق����رارا  ل��ه��م  بالن�شبة 
العك�ص كان يوما مميزا للعائلة التي رتبت 
برناجمها العائلي على هذا ال�شا�ص، مثلما 
عن  والبتعاد  والتجمع  للقاء  فر�شة  كان 
املرهقة  الجتماعية  الل��ت��زام��ات  بع�ص 
على حد تعبريهم. وبينوا باأن هناك الكثري 

التاأقلم  ا�شتطاعوا  الذين  املواطنني  من 
الرتتيبات  جميع  بنقل  احل��ظ��ر  ي��وم  م��ع 
بينما  ال�شبت،  ليوم  العائلية  واللتزامات 
من  والراحة  لال�شتجمام  اجلمعة  يوم  كان 

ا�شبوع عمل مرهق و�شاق على حد قولهم.
ال�شامل  احلظر  اإلغاء  بقرار  ورحبوا 
ل��ي��وم اجل��م��ع��ة، م��ع��ربي��ن ع��ن اع��ت��زازه��م 
بهذا  ات��خ��ذت  ال��ت��ي  ب��ال��ق��رارات  وثقتهم 
اخل�����ش��و���ص ب��ه��دف احل��ف��اظ ع��ل��ى �شحة 
تداعيات  من  واحل��د  و�شالمتهم  املواطنني 
الآداب  كلية  ع��م��ي��دة  ك���ورون���ا.  ف��ريو���ص 
التطبيقية  ال��ع��ل��وم  جامعة  يف  وال��ع��ل��وم 
قالت:  �شاعد،  هديل  الدكتورة  اخلا�شة 
منط  ع��ل��ى  ت��غ��ريا  �شكل  احل��ظ��ر  ق���رار  ان 
منطقية  لأ�شباب  نعي�شها  كنا  التي  احلياة 
الو�شع  بتقييم  املخت�شة  اجلهات  اتخذتها 
فقط  واح��د  ليوم  احلظر  ولكن  الوبائي 
تكيفت  ال��ت��ي  ال���ش��ر  على  �شعبا  يكن  مل 
فيه  ووج��دت  احلظر  ه��ذا  مع  ما  حد  اىل 
ومناق�شة  املنزلية  العمال  لق�شاء  فر�شة 
وق�شاياها  ال�شرة  ب�شوؤون  تتعلق  موا�شيع 
. وا�شافت الدكتور �شاعد “ نحن من ال�شر 
وارتباطاتها  م�شوؤولياتها  جميع  نقلت  التي 

مع  تليها  التي  الي��ام  اىل  اجلمعة  يوم  من 
من  كبري  عدد  الغاء  العتبار  بعني  الأخذ 
تلك اللتزامات واملنا�شبات وفقا لالأوليات، 
ال��وب��اء،  مكافحة  على  ب��ال��ق��درة  وامي��ان��ا 
بالتعليمات،  واللتزام  الوعي  طريق  عن 
ح��ت��ى ل��و ك��ان��ت ع��ل��ى ح�����ش��اب ال��ع��الق��ات 

الجتماعية.
يعني  ل  احلظر  رفع  ان  �شاعد،  وبينت 
ال�شتغناء عن �شبل الوقاية والحتياطات 
التي كنا نتبعها ل�شيما وان الفريو�ص مازال 
ي�شكل خطرا وعليه ل بد من احلفاظ على 
الإجراءات الوقائية والحرتازية، م�شرية 
لتجمع  خططت  الم�����ص  وم��ن��ذ  ان��ه��ا  اىل 
احتفاء  ال�شرة  اف��راد  من  حم��دود  عائلي 
بهذا املنا�شبة. وتوافق املواطن عبد اجلليل 
ان  يف  الخ��ري��ن  اىل  ذه��ب  ما  مع  الف�شلي 
العودة ليوم اجلمعة حمفوف باملخاطر اذا 
الوقائية  يت�شنى اللتزام بالإجراءات  مل 
وارت��داء  الجتماعي  التباعد  وبخا�شة 

الكمامة للحد من انت�شار هذا الفايرو�ص.
برجمة  اىل  �شارع  بانه  الف�شلي  وق��ال 
الأ�شبوع،  نهاية  عطلة  لق�شاء  عائلي  يوم 
للقاء  بالتخطيط  اأو  برحلة  القيام  �شواء 

بالأ�شدقاء رغم الأجواء املاطرة الرائعة.
حمال  �شاحب  عرب  كبرية  وبالفرحة 
بالعودة  حالحلة  ال��دي��ن  �شيف  جت���اري 
طعام  تناول  له  يتيح  ما  احلظر  ق��رار  عن 
قال  حني،  يف  واخوته  والدته  مع  الغداء 
ا�شتعد  اإنه  فرج،  ابو  حممد  �شمري  املهند�ص 
برفقة زوجته واأطفاله ليتوجهوا اإىل بيت 
فرحته  موؤكدا  بالأقرباء،  لاللتقاء  اهله 
و���ش��ع��ادت��ه ب��ه��ذا ال��ي��وم ال��رائ��ع مل��ا ل��ه من 

خ�شو�شية لديه.
الطبيعية  للحياة  العودة  قرار  وياأتي 
اأ�شهر  بعد عدة  الأوىل  للمرة  يوم اجلمعة 
واقت�شادية  �شعبية  مطالبات  ت�شمنت 
ل��ه من  مل��ا  ت��دع��و لإل��غ��اء احل��ظ��ر،  وا�شعة 
واكتظت  واجتماعية،  اقت�شادية  اآث���ار 
من  بالكثري  الجتماعي  التوا�شل  �شبكات 
التي  الطريفة  وال��ع��ب��ارات  الفيديوهات 
تداولها نا�شطون تعرب عن فرحتهم بالعودة 
الج��ت��م��اع��ي��ة  ان�شطتهم  مم��ار���ش��ة  اىل 
قل�شها  اىل  احل��ي��اة  مظاهر  م��ن  والبع�ص 
اجلمعة  يوم  �شابقا  ال�شامل  احلظر  فر�ص 

ولرتة طويلة. 
)برتا- حممد القرعان ور�شمي خزاعلة(

ان  *عمَّ
ي��ت��اأملمَّ احل���اج ع���واد ال��ع��زازم��ة »اأب���و 
له  ُينبت  ال��ذي  املطر  تاأخر  من  يو�شف«، 
من  يقنط  لكنه ل  رع،  ال�شمَّ له  ر  وُي��دِّ رع  ال��زمَّ
رحمة اهلل، وقد اأنهى 32 عاما يف بيت من 
القرن  ثمانينات  منذ  يغادره  ومل  عر،  ال�شمَّ
و�شلت  ممتدة  بدوية  اأ�شرة  ن  وكومَّ املا�شي، 

اإىل 24 فردا.
على ربوة يف اأحد جبال منطقة �شياغة 
يو�شف  اأبو  يعي�ص  ماأدبا،  ملحافظة  التمَّابعة 
واأبناوؤه حياة بدوية زاد من �شعوبتها اأكرث 
رق الباردة  من 22 يوما، هبمَّت بها رياح ال�شمَّ
يف  وزرع��ه  ب��ذره  ما  قتلت  والتي  اجل��اف��ة، 
دينار،   400 بنحو  ا�شتاأجرها  التي  اأر�شه 
ب�شبب عدم نزول املطر، والذي كان يتوقعه 
مثل كل عام مع بداية �شهر ت�شرين الثمَّاين.

زارت  )ِب��رتا(،  الأردنية  الأنباء  وكالة 
“اأبو يو�شف” يف بيته الذي يعيد لالأذهان 
برحلة  رافقته  ثم  القدمية،  البدو  حياة 
�شياغة  وج��ب��ال  اأودي����ة  يف  ما�شيته  م��ع 
من  يقول  كما  الياب�شة  “القا�شمة” مبعنى 
ِقلة الع�شب الذي مل ينزل عليه املطر، وقد 
بدت التوقعات اأنمَّ املطر �شيبداأ بالنزول مع 
انت�شاف �شهر كانون الثمَّاين من العام 2021.
هذا  يف  يعي�ص  اإنمَّ���ه  يو�شف  اأب��و  يقول 
ج اثنني  املنزل منذ عام 1980، وتزوج وزومَّ
من اأبنائه، وميلك ما�شية له ينتفع منها 24 
الكفاف  معي�شة  ولكنها  اأ�شرته،  هي  ف��ردا 
ولأبنائه  ل��ه  بيت  ام��ت��الك  واأنمَّ  ال��ي��ب��اب، 
ما�شية  عقود  ثالثة  طيلة  رافقته  اأمنية 

ايح رايح«. لكنه كما يقول “الطمَّ
قاء بقمته  وتظهر حياة اأبو يو�شف ال�شمَّ
واب من م�شافة  وعائلته تنقل املاء على الدمَّ
منطقة  يف  كاملني  كيلومرتين  على  تزيد 
دروب��ا  املا�شية  ور�شمت  ال��وع��ورة  �شديدة 
�شغرية يف اجلبال، وهي خم�ش�شة للغ�شيل، 

بينما ي�شرتي �شهريا املاء ب� 60 دينارا عرب 
ناقالت املاء التي تكلف نقلته الواحدة 30 

دينارا تكفيهم ل�شبوعني كاملني.
يف  يدر�شون  اأبناء   6 لديه  اأنمَّ  وي�شيف 
امة  الرمَّ ملنطقة  تابعة  حكومية  م��دار���ص 
املدر�شة  اىل  يوميا  وينقلهم  الغ���وار،  يف 
العام  من  اذار  �شهر  منت�شف  اغالقها  قبل 
ت�شل  م�شافة  بهم  ويقطع   ،2020 املا�شي 
و�شولهم  حتى  يوميا  كيلومرتات   10 اىل 

اىل املدر�شة.
ويوؤكد اأنمَّه ومنذ انقطاعهم عن الدرا�شة 
�شيئا لن خدمة النرتنت غري  يتعلموا  مل 
وهناك  القدمي،  البدوي  البيت  يف  متوفرة 
احلياتية  احتياجاتهم  كتلبية  اأول��وي��ات 

ال�شا�شية كالطعام وال�شراب وامللب�ص.
ملا�شيته  زرع��ه  ما  كل  م��وت  اإىل  وي�شري 
ب�شبب تاأخر املطر لكنه ل يقنط من رحمة 
اهلل، ويتمنى اأن تاأتي رحمات اهلل يف الأيام 
املقبلة، فحياته تعتمد على املطر كل عام.

ولفت اإىل اأنمَّ برد منطقة �شياغة �شديد 
وعنيف وجاف و�شعب، وقد �شيطرت خالل 
ق الباردة جدا،  22 يوما املا�شية رياح ال�شرمَّ
وهذا فاقم معاناته كمزارع وراع ملا�شيته يف 
البحر  على  املطلة  �شياغة  وجبال  اأودي��ة 

امليت.
مبتالزمة  م�شابة  طفلة  لدية  ان  واأكد 
ائمة،  الدمَّ والرعاية  للعناية  وحتتاج  داون 
�شعوبة  وي��ج��د  ج���دا،  عليه  �شعب  وه���ذا 
اأن  متمنيا  عمان  م�شت�شفيات  مراجعة  يف 
يكون هناك اهتمام من املعنيني بها وتوفري 

الرعاية الكرمية لها.
اجلي�ص   – امل�شلحة  ال��ق��وات  اإنمَّ  وق��ال 
امل وظروف  العربي خالل فرتة احلظر ال�شمَّ
مت لهم ما  فريو�ص كورونا، و�شلت اإليهم وقدمَّ
يحتاجون من معونات حلني رحيل اجلائحة 

التي �شيطرت على العامل والأردن.

يبلغ  للحاج عواد،  الأكرب  الإبن  يو�شف 
خيمة  يف  و�شكن  تزوج  عاما   29 العمر  من 
على  يح�شل  ب���ان  يحلم  وال����ده،  ب��ج��وار 
وظيفة ثابتة متنحه دخال ُيعني به والده 
ان  راغبا  طفلتيه،  على  وينفق  وعائلته، 

يكون م�شتقبلهن يف ظروف اأف�شل.
يخلو  والدهم  ومنزل  منزلهم  اأن  واأكد 
الع�شرية  احل��ي��اة  متطلبات  ك��اف��ة  م��ن 
جتعلهم  ال��ت��ي  التكنولوجيا  وم��ق��وم��ات 
يلجاأون  انهم  يدر�شون عن بعد، م�شريا اىل 
اإىل الراديو للح�شول على الأخبار ومعرفة 

احوال العامل.
ورات��ب  وظيفة  ب���اأي  يقبل  اأنمَّ���ه  وب��ني 
اأمانا يف حياته، وي�شاعده يف  ثابت مينحه 
امل�شتقبل على بناء البيت، فما زال يف بداية 

العمر الذي ميكنه من التطور والتح�شني.
اخلطايبة  حممد  ال��زراع��ي  املهند�ص 
منطقة  يف  خا�شة  م��زرع��ة  ميلك  وال���ذي 
ق��ال  ال���زرق���اء،  حم��اف��ظ��ة  ���ش��رق  الأزرق 
ل�)برتا(، اإنمَّ املو�شم املطري متغري منذ اأربع 
�شنوات ومل يتعامل مع هذا التغري الكثري من 

املزارعني، خا�شة يف تاأخري مزروعاتهم.
واأ�شاف اأن هناك تغريا مناخيا وا�شحا 
وملفتا، فلم يعد هناك اأمطار جيدة يف �شهر 
كانون الأول وت�شرين الأول والثاين، وحتى 
ت�شعف  تعد  مل  مبلول،  ذنبه  اأيلول  رواي��ة 

الكثري من املزارعني .
درج���ات  يف  ت��ف��اوت��ا  ه��ن��اك  اأن  واأك����د 
احلرارة بني الليل والنهار يف الأيام املا�شية 
والتي اأثرت ب�شكل كبري على املزروعات، بل 

وت�شببت بقتلها يف عدة مناطق يف الأردن.
اتباع  ���ش��رورة  اإىل  اخلطايبة  وي�شري 
الإر�����ش����ادات اخل��ا���ش��ة ب��ال��زراع��ات على 
زراعتها  يت�شبب  ل  حتى  اأنواعها  خمتلف 
يف وقت غري منا�شب مبوتها وخ�شارة قيمتها 

املادية.

مدير اإدارة الأر�شاد اجلوية رائد رافد 
اأربعينية  اإنمَّ  )ب���رتا(،  ل���  ق��ال  ��اب  خ��طمَّ اآل 
تاء ت�شكل 30 باملئة من املو�شم املطري  ال�شِّ
انحبا�ص  هناك  ال��ع��ام  وه��ذا  ع��ام،  ك��ل  يف 
على  ي���وؤث���ر  اأن  ال��ط��ب��ي��ع��ي  وم���ن  م��ط��ري 

املزارعني وبع�ص الزراعات.
وبني اأن الفعاليات اجلوية بداأت بليلة 
اأن  املتوقع  وم��ن  اجلمعة،  على  اخلمي�ص 
بهطول  ت�شهم  جوية  فعاليات  هناك  تكون 
كميات من الأمطار وُت�شعف املو�شم املطري 

باإذن اهلل.
خالل  املطر  انحبا�ص  ظاهرة  اأن  وبني 
غري  تعترب  ل  احل��ايل  ال�شتاء  اأربعينية 
والدرا�شات  املعلومات  ت�شري  حيث  م�شبوقة 
املناخية يف مديرية املناخ يف ادارة الأر�شاد 
�شابقا  مطريا  مو�شما   97 وخ��الل  اجلوية 
باأن جودة املو�شم املطري تختلف من مو�شم 
تعتمد  ان  بال�شرورة  ولي�ص  مو�شم  اىل 
الأمطار  كميات  على  املطري  املو�شم  جودة 

التي قد تهطل خالل املربعانية.
مل  كثرية  موا�شم  هنالك  اأن  واأ���ش��اف 
مطرية  هطولت  فيها  املربعانية  ت�شهد 
النهائية  املطرية  املجاميع  وكانت  جيدة 
املناخية  ال�شجالت  واأن  جيدة،  للمو�شم 
ادارة   / امل��ن��اخ  م��دي��ري��ة  يف  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
مو�شم  اأن  اىل  ت�شري  اجل��وي��ة  الأر����ش���اد 
مطري  جمموع  اأق��ل  �شهد   1995/1994
مناطق  معظم  يف  املربعانية  ف��رتة  خ��الل 
اململكة وبالرغم من ذلك فقد حقق املجموع 
املطري ملو�شم 1995/1994 ن�شبًا اأعلى من 
يف  102باملئة  بلغت  العام  املو�شمي  معدلها 
املناطق ال�شمالية، و110 باملئة يف املناطق 
الو�شطى، و 152باملئة يف املناطق ال�شرقية، 
و125باملئة يف املناطق اجلنوبية اإىل 256 

باملئة يف الأغوار اجلنوبية. 
يود( )ِبرتا-بركات الزِّ

مختصون يؤكدون ضرورة دعم 
الغارمات عن طريق ضمانات القروض

مواطنون: الغاء حظر الجمعة ال يعني أننا 
بأمان وااللتزام عنوان المسؤولية االجتماعية

عر  أبو يوسف يعيش وعائلته في بيت الشَّ
منذ 32 عاما ويؤلمه تأخر المطر

*عمان 
اجلي�ص   - الأردن��ي��ة  امل�شلحة  ال��ق��وات  وا�شلت 
العربي من خالل مديرية اخلدمات الطبية امللكية، 
كورونا  لفريو�ص  امل�شاد  املطعوم  تقدمي  اجلمعة، 
حمافظات  يف  لها  التابعة  امل�شت�شفيات  خمتلف  يف 
�شد  للتطعيم  الوطني  ال��ربن��ام��ج  �شمن  اململكة، 
)ال�شيني  »�شينوفارم«  لقاح  و�شول  بعد  ك��ورون��ا، 

الإماراتي( ولقاح »فايزر – بيونتيك« اإىل اململكة.
امللكية  الطبية  اخل��دم��ات  ع��ام  م��دي��ر  وق���ال 
الإيعاز  مت  اأن��ه  عمي�ص:  عبداهلل  الطبيب  العميد 
اأق�شام  بتجهيز  الع�شكرية  واملراكز  للم�شت�شفيات 
خا�شة لتلقي اللقاح مزودة بكافة الأجهزة واملعدات 
والكوادر الطبية، ومعدات خا�شة بحفظ املطاعيم، 
الوطنية ب�شال�شة و�شمول  ا�شتمرار احلملة  ل�شمان 
للمرحلة  املطعوم  باأخذ  الراغبني  من  ع��دد  اأك��رب 
الأوىل، واأن عملية تطعيم الراغبني باأخذ املطعوم 
تتم من خالل عدة مراحل بدًءا من ا�شتقبال املراجع 
وت�شخي�شه وتقييم ال�شرية املر�شية له والتاأكد من 
وحتى  املطعوم،  اأخذ  قبل  املراجع  ح�شا�شية  عدم 
ال�شحية  حالته  ملتابعة  املراقبة  غرفة  يف  جلو�شه 
بعد تلقيه املطعوم. واأو�شح العميد الطبيب عمي�ص، 
جهودها  كافة  ت�شخر  امللكية  الطبية  اخلدمات  اأن 

الربنامج  �شمن  الأردين  ال�شحي  القطاع  مل�شاندة 
توزيع  عملية  واأن  كورونا،  �شد  للتطعيم  الوطني 
م�شبقًا  معدة  احرتازية  اإج��راءات  وفق  تتم  اللقاح 
اللقاح  واأن  الع�شكرية،  واملراكز  امل�شت�شفيات  داخل 
العامة،  ال�شالمة  و�شائل  جانب  اإىل  اإ�شافية  لبنة 
الوبائي  املنحنى  انخفا�ص  يف  كبري  ب�شكل  وي�شاهم 
والعودة اإىل احلياة الطبيعية، مبينًا اأن املطعوم اآمن 
وفعال وهو الو�شيلة الوحيدة حلماية املواطنني من 
خطر الإ�شابة بفريو�ص كورونا خا�شًة اأن اللقاحات 
والأردنية  العاملية  املوؤ�ش�شات  من  موافقات  اأخ��ذت 
واأثبتت ماأمونيتها. وبني مدير عام اخلدمات الطبية 
امللكية، اأن الربنامج الوطني للتطعيم ي�شتهدف نحو 
68 الف �شخ�ص �شمن الدفعة الوىل، حيث �شهدت 
اللقاح  باأخذ  الراغبني  لت�شجيل  اخلا�شة  املن�شة 
تزايد يف اأعداد امل�شجلني خالل 48 �شاعة املا�شية، 
لالأمن  الوطني  املركز  لدى  امل�شجلني  اأع��داد  بلغ  اذ 
اأن  اإىل  ي�شار  �شخ�شًا.   247.394 الأزم��ات  واإدارة 
برنامج احلملة الوطنية للتطعيم، ي�شتهدف الفئات 
الأكرث تاأثرًا للمرحلة الأوىل، واملتمثلة بكبار ال�شن 
ممن يعانون من اأمرا�ص مزمنة، اإ�شافة اإىل الفئات 
الكوادر  من  بالفريو�ص  لالإ�شابة  عر�شة  الأك��رث 

الطبية وال�شحية.

*عمان 
من  الن��ت��ه��اء  ع���ن  ال���زراع���ة  وزارة  اع��ل��ن��ت 
من  الكرتونية  ن�شخة  لإ�شدار  الالزمة  الرتتيبات 
ال�شادرة عن مديرية خمتربات  املخربية  التقارير 
التحول  مديرية  مع  بالتعاون  احليوانية  ال��رثوة 

اللكرتوين.
لورن�ص  ال��وزارة  با�شم  العالمي  الناطق  وقال 
من  ع�شر  ال�شابع  من  اعتبارا  �شيتم  اأن��ه  امل��ج��ايل، 
ال�شهر احلايل، البدء يف اطالق املرحلة التجريبية 
الإل��ك��رتوين  برناجمها  اع���داد  مت  التي  للخدمة 
)رمز  كود  ا�شدار  خالله  من  �شيتم  ال��ذي  اخلا�ص 
ملتلقي  يعطى  معاملة  لكل  ارق��ام(  ت�شعة  من  مكون 
وال�شركات  ال�شرتاتيجيني  ال�شركاء  من  اخلدمة 
ومنتجاتها  احلية  للحيوانات  وامل�شدرة  امل�شتوردة 

واملطهرات  وامل�شتح�شرات  واللقاحات  والأدوي���ة 
البيطرية واجللود وال�شوف.

الكود  ان  اجلمعة،  �شحفي  ت�شريح  يف  وا�شاف 
تقاريرهم  على  الط���الع  اخل��دم��ة  ملتلقي  �شيتيح 
املخربية حال �شدورها من خالل موقع خا�ص على 
�شبكة الإنرتنت مع احلفاظ على خ�شو�شية �شاحب 

.)http://awld.moa.gov.jo( العينة
املرحلة  خ���الل  �شت�شمر  ال�����وزارة  اأن  واك����د، 

التجريبية اإ�شدار التقارير اإلكرتونيا وورقيًا.
اطالع  اخلدمة  هذه  من  الزراعة  وزارة  وتهدف 
حال  تقاريرهم  على  ال�شرتاتيجيني  ال�شركاء 
توفر  �شوف  التجريبية  املرحلة  اأن  علما  �شدورها. 
تغذية راجعة ملراجعة اأية ثغرات يف النظام تظهر 

عند التطبيق.

*عمان 
وجمعية  العام  الأردين  الن�شائي  الحتاد  وّقع 
�شابات امل�شتقبل اخلريية مبحافظة جر�ص، يف مقر 
الحتاد ، اتفاقية م�شروع »م�شغل ت�شنيع املنتجات 
املرحلة  »رائ�����دات«  م�شاريع  �شمن  ال��غ��ذائ��ي��ة«، 
والتعاون  التخطيط  وزارة  م��ن  امل��م��ول  اخلام�شة 

الدويل/ برنامج تعزيز الإنتاجية.
اليوم،  الن�شائي،  الحتاد  عن  �شادر  بيان  ووفق 
 17207 متويله  قيمة  بلغت  الذي  امل�شروع  �شيعمل 
باأنواعها،  واملربيات  املخلالت  ت�شنيع  على   ، دنانري 
الطحينية  وعمل  املجففة،  ال��ب��ن��دورة  وت�شنيع 

ل�شالح اجلمعية.

*عمان 
رئي�ص  والربملانية  ال�شيا�شية  ال�شوؤون  وزير  اأّكد 
مو�شى  املهند�ص  امل���راأة  لتمكني  ال��وزاري��ة  اللجنة 
تاله  الذي  للحكومة  ال��وزاري  البيان  اأن  املعايطة، 
رئي�ص الوزراء الدكتور ب�شر اخل�شاونة اأمام جمل�ص 
النواب التا�شع ع�شر رّكز يف حماوره على دعم تنفيذ 
-2020 امل���راأة  لتمكني  الوطنية  ال�شرتاتيجية 

.2025
اللجنة  اجتماع  تروؤ�شه  خالل  املعايطة  واأ�شار 
بح�شور  ع��ق��د  ال���ذي  امل�����راأة،  لتمكني  ال���وزاري���ة 
اأن  اإىل  ال���وزراء،  رئا�شة  دار  يف  ال���وزراء  من  ع��دد 
الوطنية  ال�شرتاتيجية  بتنفيذ  معنية  احلكومة 
�شوق  يف  امل���راأة  بتمكني  ي�شهم  مب��ا  امل���راأة،  لتمكني 
خالل  من  القت�شادّية  م�شاركتها  وتعزيز  العمل، 
العمل املرن، وتنظيم �شوؤون ح�شانات  تطبيق نظام 

الأطفال.
ومن جانبه، قال وزير الرتبية والتعليم الدكتور 
�شمان  على  حتر�ص  ال���وزارة  اإّن  النعيمي،  تي�شري 
من  اخلا�شة  املدار�ص  يف  واملعلمني  املعلمات  حقوق 
البنكي  بالتحويل  املتعلقة  امل���ادة  تفعيل  خ��الل 
املوؤ�ش�شات  وترخي�ص  تاأ�شي�ص  نظام  وفق  للرواتب 

التعليمية اخلا�شة ل�شنة 2015 وتعديالته.
واأ�شار اىل مذكرة التفاهم التي وقعتها الوزارة 
العام  يف  الجتماعي  لل�شمان  العامة  املوؤ�ش�شة  مع 
العامالت  ح��ق��وق  ل�شمان  ت��ه��دف  وال��ت��ي  امل��ا���ش��ي، 
وعدم  اخلا�شة  التعليمية  املوؤ�ش�شات  يف  والعاملني 
اإل  لعملها  الالزمة  واملوافقات  الرتاخي�ص  اإ�شدار 
عامالتها  جميع  �شمول  اإج���راءات  ا�شتكمال  بعد 

وعامليها مبظلة قانون ال�شمان الجتماعي.
بدوره، دعا وزير الدولة ل�شوؤون الإعالم الناطق 
موؤ�ش�شات  العايد  علي  احلكومة  با�شم  الر�شمي 
امل��راأة  ب�شوؤون  املعنية  وخ�شو�شًا  امل��دين  املجتمع 
للمواطنني  والثقيف  التوعية  حمالت  تكثيف  اإىل 
الوباء،  من  الوقاية  ب�شبل  اللتزام  موا�شلة  حول 

والت�شجيع على تلقي مطعوم كورونا.
الجتماعية  التنمية  وزي��ر  اأ�شار  جانبه،  من 
ل��وزارة  كتابًا  وجهت  ال���وزارة  اأن  اإىل  املفلح  اأمي��ن 
ال�شحة لإعادة النظر يف رفع الطاقة ال�شتيعابية 
باملئة،   75 من  ب��دل ً  باملئة   100 اإىل  للح�شانات 
يوم  من  اعتبارا  القطاعات  بع�ص  فتح  مع  خ�شو�شا 
العامالت  التزام  ت�شديد  على  التاأكيد  مع  اجلمعة، 
قدمت  جانبها،  م��ن  ال��وق��اي��ة.  �شبل  يف  والعاملني 
امل��راأة  ل�شوؤون  الوطنية  للجنة  العامة  الأمينة 
التقرير  ح��ول  اإي��ج��ازا  النم�ص  �شلمى  ال��دك��ت��ورة 
الوطنية  للخطة   2019-2018 ل��ع��ام  ال�شنوي 
املراأة  حول   1325 رقم  الأمن  جمل�ص  قرار  لتفعيل 

والأمن وال�شالم.
التي  التحديات  بع�ص  النم�ص  عر�شت  كما 
م�شيدة  ك��ورون��ا،  جائحة  خ��الل  امل���راأة  واجهتها 
ال�شرتاتيجية  تنفيذ  يف  احل��ك��وم��ة  ب��اه��ت��م��ام 
دوره��ا  لتعزيز  وال�شعي  امل���راأة،  لتمكني  الوطنية 

ومكانتها على خمتلف الأ�شعدة.
واأكد اأمني عام وزارة العمل فاروق احلديدي اأن 
الوزارة تراجع املالحظات الواردة على نظام العمل 
موؤ�ش�شات  قبل  من  عنه  ال�شادرة  والتعليمات  املرن 

املجتمع املدين وجميع اجلهات املعنية.
الجتماع  خالل  اللجنة  واأع�شاء  رئي�ص  ووافق 
اإىل  التن�شيب  �شملت  التو�شيات  م��ن  ع��دد  على 
التخطيط  وزارة  ت��ت��وىل  ب����اأّن  ال�����وزراء  رئ��ي�����ص 
التنفيذية  اخلطط  اإعداد  مهمة  الدويل  والتعاون 
اإ�شافة  امل���راأة،  لتمكني  الوطنية  لال�شرتاتيجية 
على  الجتماعي  النوع  اإدم��اج  �شيا�شة  تعميم  اإىل 

الوزارات ومتابعة تنفيذها.
التخطيط  وزير  ي�شكل  باأن  اللجنة  اأو�شت  كما 
و�شع  عملية  لإدارة  فريقا  ال���دويل  وال��ت��ع��اون 
الوطنية  لال�شرتاتيجية  التنفيذية  اخل��ط��ط 
ال��وزارات  جميع  من  اأع�شاء  ي�شّم  امل��راأة،  لتمكني 

املعنية. واجلهات 

الخدمات الطبية تواصل تقديم 
المطعوم المضاد لفيروس كورونا

الزراعة تطلق المرحلة التجريبية 
إلصدار التقارير المخبرية اإللكترونية

اتفاقية بين االتحاد النسائي وشابات 
المستقبل الخيرية ضمن مشروع رائدات

المعايطة: البيان الوزاري للحكومة رّكز على دعم 
تنفيذ االستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة
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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�.

 تغطية شبكة المحمول 
سيئة؟ إليك الحل

 ست طرق لمنع اإلنترنت من إفساد يومك

 زوجة مالك أمازون تحصل 
على مبلغ خيالي بعد طالقها

 سامسونغ تطلق أول هاتف لها يعمل بتقنية الجيل الخامس

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

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

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

ل�سحة العظام.
فوائد البورون

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

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

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

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

العظام باملجمل.
2- ل�سحة الرجال

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

بناء الأج�سام.
3- ل�سحة املراأة

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

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

ال�سهرية.
4- مكافحة مر�ص ال�سرطان

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

املزيد من البحث.
5- حت�سني القدرات الإدراكية

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

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

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

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

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

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

يلزمها املزيد من البحث والأدلة.
اأ�سرار البورون

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

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

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

اأعرا�ص ت�سمم البورون:
    الغثيان والتقيوؤ.

    ال�سعف والإرهاق العام.
    التهاب اجللد التما�سي.

    م�ساكل وت�سوهات يف العظام.
اأعرا�ص نق�ص البورون

يف  ال��ب��ورون  م�ستويات  انخفا�ص  عند 
اجل�سم، تظهر بالعادة هذه الأعرا�ص:

    م�ساكل يف عمليات الأي�ص، وم�ساكل يف 
امت�سا�ص الكال�سيوم واملغني�سيوم.

    م�ساكل ع�سبية.
مثل:  العظام،  باأمرا�ص  الإ�سابة      

التهاب املفا�سل، ه�سا�سة العظام.
    م�ساكل يف هرمونات اجل�سم، خا�سة 

الهرمونات اجلن�سية.
    م�ساكل يف الغدة الدرقية.

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

الغذائية لا�ستفادة من البورون:
    زيت الزيتون.

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

    الزبيب.
    املك�سرات املختلفة.

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

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

فوائد وأضرار البورون، 
ومعلومات أخرى هامة حوله!

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

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

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

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

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

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

الطبية فور ظهورها وماحظتها، وهي كالتايل:
الإ���س��اب��ة  م��ث��ل  الأم���ع���اء،  تغيري يف ح��رك��ة      
بالإ�سهال اأو الإم�ساك ب�سكل متكرر وم�ستمر على غري 

العادة دون �سبب لذلك
    براز اأ�سود

    وجود دم يف الرباز
    وجود خماط يف الرباز

    اأمل يف منطقة البطن
    اأمل اأثناء عملية التغوط

    الإ�سابة بفقر الدم الناجتة عن نق�ص احلديد
عملية  خ��ال  الأم��ع��اء  اإف���راغ  بعدم  ال�سعور      

التغوط
    فقدان غري مربر للوزن

    تعب و�سعف عام يف اجل�سم
    نزيف يف امل�ستقيم

    تغيري يف حجم الرباز

    ال�سعور بحاجة اإىل التغوط مع عدم وجود اأي 
ف�سات يف اجل�سم  النتفاخ.

يف  امل�ستقيم  ���س��رط��ان  اأن  اإىل  الإ���س��ارة  جت��در 
مراحله الأوىل قد ل يرتافق مع اأية اأعرا�ص مميزة، 

ويف حال ظهورها فهي تختلف من �سخ�ص لخر.
متى عليك ا�ست�سارة الطبيب؟

ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأن الأع���را����ص ال�����س��اب��ق��ة ل 
اأنه من  اإل  حتتكر على الإ�سابة ب�سرطان امل�ستقيم، 
ال�سروري ا�ست�سارة الطبيب وطلب امل�ساعدة الطبية 

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

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

تنظري  فح�ص  اج��راء  ي�ستلزم  ال��ذي  النزيف   
القولون

    ما هي البوا�سري وال�سقوق ال�سرجية؟
    ت�سخي�ص الأمل والنزيف يف فتحة ال�سرج

    ال�سق يف فتحة ال�سرج والم�ساك
الوقاية من الإ�سابة ب�سرطان امل�ستقيم

مبا اأن الوقاية خري من قنطار عاج، فهذا يعني 
ل�سرطان  املنتظمة  للفحو�سات  اخل�سوع  عليك  اأن 
من  اخلم�سني  بلوغك  عند  تبداأ  والتي  امل�ستقيم، 

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

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

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

والفيديو من اأجل معينة املنطقة.

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

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

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

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

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

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

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

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

اي�سا ب�سمام بيكبو�سبيد.
    ال�سمام ثاثي ال�سرفات

اط��ل��ق ه���ذا ال���س��م ع��ل��ى ه���ذا ال�����س��م��ام ب�سبب 
البطني  بني  ما  ويقع  �سرفات،  ثاث  على  احتواءه 
والأذي�����ن الأمي����ن ومي��ن��ع ع���ودة ت��دف��ق ال���دم لكا 

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

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

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

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

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

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

لبع�ص  القلب  �سمامات  تتعر�ص  اأن  املحتمل  من 
امل�ساكل التي قد تعيق عملها مثل:

    انغاق ال�سمام ب�سكل كامل نتيجة لعيب خلقي 
اأو مر�ص ما

    ان�سداد كامل لل�سمام لأ�سباب مر�سية
    �سيق ال�سمام.

اأ�سباب م�ساكل �سمامات القلب
قد  ال��ت��ي  املر�سية  احل���الت  م��ن  الكثري  ه��ن��اك 
وعدم  ت�سررها  يف  وت�سبب  قلبك  �سمامات  ت�سيب 

القدرة على اإمتام عملها على اأكمل وجه مثل:
    ال�سمام التنك�سي

تعد من اأكرث الأمرا�ص التي قد ت�سيب �سمامات 
القلب وخ�سو�سا التاجي بحيث توؤثر على 4-5% من 

عامة ال�سكان.
�سعيفة  ال�سمامات  ت�سبح  ال��وق��ت  م��رور  وم��ع 
وممزقة وهذا يوؤدي بدوره اىل ت�سرب الدم للخارج.

    تكل�ص ال�سمام ب�سبب التقدم بالعمر
ت�سري عملية التكل�ص اىل تراكم الكال�سيوم على 
�سمامات القلب وبالذات ال�سمام الأبهري، يعمل هذا 
التكل�ص على تثخني ال�سمام وت�سلبه مما يوؤدي اىل 

تعرقل تدفق الدم.
هذه  مثل  يف  ال�سمام  وظيفة  ملحدودية  نظرا  و 
احلالة، يوؤدي هذا الن�سداد اإىل زيادة جهد ع�سلة 

القلب وبالتايل اإحلاق ال�سرر به.

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

�سواء؟ اقراأ املقال التايل لتعرف اأكرث.
ما الذي حتتاج معرفته عن هرمون احلب؟ اإليك 

كافة التفا�سيل:
ما هو هرمون احلب؟

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

اجلن�سية.
ويتم اإنتاج هرمون احلب يف منطقة ما حتت املهاد 
يف الدماغ، ثم ينتقل من هناك اإىل الغدة النخامية 
التي تفرزه اإىل اجل�سم، وعادة ما تكون ن�سبته اأعلى 

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

النف�سية، مثل الكتئاب.
وظائف هرمون احلب ومتى تزداد ن�سبته

هناك حالت واأوقات معينة يتم فيها اإنتاج ن�سب 
عالية من هرمون احلب ب�سكل خا�ص، مثل:

    مداعبة احللمتني والن�ساط اجلن�سي.
اإذ ي�ساعد هرمون احلب على حتفيز      الولدة، 

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

حليب الثدي.
    اأثناء العملية اجلن�سية لدى الرجل، اإذ يحفز 

حركة احليوانات املنوية.
فوائد هرمون احلب للعاقات

لهرمون احلب العديد من الفوائد على العاقات 
الب�سرية واجلن�سية، اإذ اأنه:

موا�سيع ذات عاقة
م�ستمر  وتوقف  الفرج  من  "غريبة"  رائحة      

للدورة
FSH امل�ستويات الطبيعية لهرمون لهورمون    

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

الدرقية
    تقرير خمترب الغدد ال�سماء

    العاج باليود امل�سع للغدة الدرقية
    ي�ساعد على ح�سول الن�سوة اجلن�سية وزيادة 

املتعة والرتابط اجلن�سي بني ال�سريكني.
ببع�سهما  الزوجني  تعلق  زي��ادة  على  ي�ساعد      

وتقوية الروابط بينهما يف العاقة الزوجية.
العاقات، في�ساعد  اإيجابية على  تاأثريات  له      
على: بناء الثقة، حتفيز التعاطف واحلنان، توا�سل 

بناء بني ال�سريكني.
م��ا ال��ع��اق��ة ب��ني ه��رم��ون احل���ب وال��دوب��ام��ني 

وال�سريوتونني؟
)الدوبامني،  الثاثة  الهرمونات  هذه  على  يطلق 
"هرمونات  م�سطلح  ال�سريوتونني،الأك�ستي�سني( 
ال�سعادة". وعندما ي�سعر ال�سخ�ص باجنذاب ل�سخ�ص 
اجل�سم،  يف  الهرمونات  هذه  م�ستويات  ت��زداد  اخ��ر، 
اإيجابية  مب�ساعر  ال�سخ�ص  ي�سعر  تاأثريًا  يخلق  ما 

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

والأبوة؟
الأمهات  يلعب هرمون احلب دورًا كبريًا يف حياة 

والباء، كما يلي:
1- هرمون احلب لدى الأم

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

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

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

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

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

الأب اأكرث واأكرث.

*وكاالت
 ي��ح��دث ال��ب��ل��وغ امل��ب��ك��ر ل���دى ال��ذك��ور 
والإناث نتيجة وجود خلل وا�سطرابات يف 
هرمونات اجل�سم، ويوؤدي لتاأثريات �سحية 

ونف�سية على الأطفال.
والإن���اث:  ال��ذك��ور  ل��دى  املبكر  البلوغ 

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

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

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

ملخاطر على �سحة الطفل.
اأ�سباب البلوغ املبكر

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

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

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

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

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

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

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

والع�سات لدى الطفل.
اأعرا�ص البلوغ املبكر لدى الذكور

مي��ك��ن م��اح��ظ��ة ال��ب��ل��وع امل��ب��ك��ر عند 
الذكور من خال بع�ص الأمور، وت�سمل:

موا�سيع ذات عاقة
امل�سادات  لو�سف  الطبية  العتبارات 

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

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

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

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

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

والإناث.
خماطر البلوغ املبكر عند الذكور

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

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

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

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

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

والإنطواء مبرور الوقت.
البلوغ املبكر عند الإناث

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

الفتاة.
اأعرا�ص البلوغ املبكر عند الإناث

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

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

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

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

يف الظهور خال هذه املرحلة.
خماطر البلوغ املبكر عند الإناث

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

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

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

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

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

�سن مبكر.
طرق الوقاية من البلوغ املبكر

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

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

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

الد�سمة وغري ال�سحية.

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

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

املركب
اأهم  اأح��د  ب  فيتامني  جمموعة  تعترب 
اجل�سم  يحتاجها  التي  الغذائية  العنا�سر 
احليوية  بالوظائف  للقيام  يومي  ب�سكل 
على اأكمل وجه، فما هي اأهمية فيتامني ب 

املركب؟ وكيف ميكن احل�سول عليه؟
تعد فيتامينات ب املركبة من العنا�سر 
الغذائية ال�سرورية القابلة للذوبان باملاء، 
بحيث تلعب دورا يف حت�سني وظائف القلب 
اله�سمي  واجل��ه��از  والع�سات  والأع�ساب 

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

والتطور ال�سليم.
اأنواع فيتامينات ب املركبة

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

    ب1 )ثيامني(
    ب2 )رايبوفافني(

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

    ب6 )بايروديك�سني(
    ب 7 )بيوتني(

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

م�سادر فيتامني ب املركب

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

املدعمة بها.

تتاأثر فيتامينات ب باحلرارة  ما  غالبا 
ل��ذل��ك ي��ج��ب الن��ت��ب��اه ع��ن��د ط��ه��ي بع�ص 
الطعمة التي تتوفر بها تلك الفيتامينات، 

ومنها:
    منتجات الألبان

    البي�ص
    املاأكولت البحرية

    اخلبز املدعم واحلبوب
    فواكه )موز، بطيخ، جريب فروت(

    اخل�سار الورقية اخل�سراء
    البقوليات )الفول، البازياء(

    الكبد
    ال��ل��ح��وم )حل���م ال��ب��ق��ر، وال��ع��ج��ل، 

واخلنزير(

    اجلوز
    البطاطا

    الدواجن
    احلبوب الكاملة.

فوائد فيتامني ب املركب
املركبة  ب  فيتامينات  اإ�سافة  املهم  من 
للنظام الغذائي اخلا�ص بنا كونها تتداخل 
باجل�سم  احليوية  الوظائف  من  العديد  يف 
وحت��م��ي م��ن الأم��را���ص امل��زم��ن��ة، م��ن اهم 

فوائدها:
    تقلل من التوتر وحت�سن من املزاج

    الوقاية من ال�سداع الن�سفي
    ت�ساعد يف تكوين الهرمونات ال�سحية 

يف اجل�سم
    زيادة م�ستويات الطاقة والتقليل من 

ت�سنجات الع�سات
املناعي  جهازك  حماية  يف  ت�ساعد      
ي�سمى  م���ا  اأو   2 ب  ف��ي��ت��ام��ني  وخ��ا���س��ة 

بالريبوفافني

    امل�ساعدة يف حتطيم الكربوهيدرات 
والربوتينات والدهون املاأخوذة من النظام 

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

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

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

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

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

املركب
ا�ستخدام  عند  احل���ذر  عليك  ينبغي 
عانيت  ف��اإذا  امل��رك��ب،  ب  فيتامني  مكمات 
م��ن ظ��ه��ور ه��ذه الأع���را����ص عليك احل��ذر 

وا�ست�سارة الطبيب فورا:
    ت�سنج ق�سبي

    كابة وغ�سب ب�سهولة وانزعاج
    طفح جلدي

    احمرار اجللد
    اختال النوم

    تورم يف البطن
    م�ساكل يف التذوق

    فقدان ال�سهية.

أعراض سرطان المستقيم

ما هي صمامات القلب 
ووظيفتها في الجسم؟

هرمون الحب: ما الذي تعرفه عنه؟

البلوغ المبكر لدى الذكور واإلناث: أسباب وأضرار

كل ما تريد معرفته عن فيتامين ب المركب
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*وكاالت
اإبراهيموفيت�ص،  زلتان  ال�شويدي  حتدث 
املو�شم،  الفريق هذا  مهاجم ميالن، عن طموح 

وم�شتقبله مع الرو�شونريي.
موقع  اأب��رزه��ا  ت�شريحات  يف  اإب��را،  وق��ال 
“كالت�شيو مريكاتو” الإيطايل: “اإذا مل ت�شجل 
لن تفوز. وهذه اإحدى م�شوؤولياتي: الت�شجيل 
اأر���ص  على  قائد  باأنني  اأ�شعر  الت�شجيل.  اأو 

امللعب، وزمالئي ينفذون ما اأقول«.
واأ�شاف: “قبل 10 �شنوات هنا كان املوقف 
لعبني  جمموعة  م��ع  األ��ع��ب  وك��ن��ت  خمتلًفا 
�شغري  عمرها  احلالية  املجموعة  لكن  اأخ��رى، 
تاأتي  والت�شحية  العمل  م��ع  اأن���ه  اإل  ج���ًدا، 
يف  علي  يعتمد  ل  �شيء  ك��ل  اإن  ث��م  النتائج. 

الفريق«.
اأعد  ل  ال��دوري؟  على  “املناف�شة  وتابع: 
الوقت  ي���زال  ل  الأب��ط��ال،  دوري  يف  مبقعد 
ميكننا  ما  اأق�شى  اإىل  اأهدف  اأن  يجب  مبكًرا. 
ولدى  لدي  ما  اأف�شل  على  للح�شول  حتقيقه، 

الآخرين«.
ووا�شل: “ل اأهتم بلقب الدوري يف ال�شتاء، 
لكن لي�ص من الطبيعي للجماهري غياب النادي 
عن دوري اأبطال اأوروبا ملدة 7 �شنوات. رمبا يف 
خارج  كثرية  اأ�شياء  هناك  كانت  الفرتة  هذه 
امللعب.. اإذا مل يكن هناك ا�شتقرار يف الإدارة، 

فال ميكن اأن يكون داخل الفريق« .

مت  لقد  جازيدي�ص؟.  “مناق�شة  واأكمل: 
الفريق  يكن  ومل  الإغ����الق  ب�شبب  حظرنا 
اأبحث عن  اأي �شيء عن امل�شتقبل. كنت  يعرف 
مل  جازيدي�ص..  مع  حتدثت  عندما  اإجابات 
�شعرنا  املوقف.  هذا  لديه  الذي  الوحيد  اأكن 
باأن الإدارة اأ�شدرت حكًما حتى قبل اأن نتمكن 

من فعل �شيء«.
عن  ن��ت��ح��دث  ك��ن��ا  “راجننيك؟  واأردف: 
�شخ�ص مل يكن موجوًدا. مل يكن هناك يقني، 

لكنه و�شل بتاأكيد ا�شتمرار بيويل«.
وا�شتطرد: “بيويل؟ عالقتنا احرتافية.. 
اإنه املدرب واأنا الالعب. اإنه يثق بي ويجعلني 
اأراه رجاًل نبياًل، مل  اأنني بحالة جيدة.  اأ�شعر 
يكن الأمر �شهاًل بالن�شبة له، لكنه مل ي�شت�شلم 
اأبًدا. لقد كان اأنيًقا، مدرب اآخر يف موقعه كان 
اأن  ر�شالته  كانت  للرحيل.  ال�شت�شالم  �شيعلن 

ننظر لالأمام دائًما«.
بخري  اأنني  طاملا  “امل�شتقبل؟  وا�شرت�شل: 
اأي  اأريد و�شع  اأنا دائًما �شادق، ول  �شاأ�شتمر.. 
�شخ�ص يف موقف ل ي�شتطيع اخلروج منه، لذا 
يف البداية وقعت ملدة 6 اأ�شهر فقط، ب�شبب ما 
حدث لأولئك الذين عادوا اإىل ميالن يف املرة 

الثانية، ومل ت�شر الأمور معهم على ما يرام«.
الذي  امل�شار  يف  مرونة  اأك��رث  “كنا  واأمت: 
اأ�شهر،   6 غ�شون  يف  عقدي  ينتهي  اتخذناه.. 

وكل �شيء ممكن”.

*وكاالت
ميدان  متو�شط  بوجبا،  ب��ول  اع��رتف 
ي�شل  مل  فريقه  ب��اأن  يونايتد،  مان�ش�شرت 
وذلك  بعد،  ليفربول  م�شتوى  نف�ص  اإىل 
قبل �شدامهما يوم الأحد املقبل على ملعب 

الأنفيلد.
���ش��دارة  يونايتد  مان�ش�شرت  ويحتل 
عن  نقاط   3 بفارق  الإجنليزي  ال���دوري 
“�شكاي  ل�شبكة  بوجبا  وق��ال  ليفربول، 
ونوا�شل  ك��ث��رًيا،  “تطورنا  �شبورت�ص”: 

التح�شن ولكن ل نزال منلك فريًقا �شاًبا«.
اأننا يف  الآن  القول  “ل ميكن  واأ�شاف: 
توجوا  فهم  )ليفربول(،  م�شتواهم  نف�ص 
بلقب الربميريليج ويوا�شلون النت�شارات، 
القول  اللقب ميكننا حينها  وعندما نحقق 
باأننا يف نف�ص امل�شتوى، واإذا اأردت اأن تكون 
الأف�شل،  على  التغلب  فعليك  الأف�����ش��ل، 
اأب��ط��ال  على  التغلب  يف  ن��رغ��ب  وب��دورن��ا 

الربميريليج«.
التي  اجل���ودة  م��دى  “نعرف  وت��اب��ع: 
ون��درك  الأخ���رية،  ال�شنوات  يف  اأظهروها 
كانت  ما  دائًما  اللعب،  اأ�شلوبهم اخلا�ص يف 
مباراتهم �شعبة، وعلينا الرتكيز وحماولة 
ميكننا  اأن��ه  اأعتقد  القمة،  يف  ال�شتمرار 
الرتكيز،  على  حافظنا  اإذا  باللقب  الفوز 

القادرة على  الفرق  الكثري من  ولكن هناك 
مان�ش�شرت  تعامل  كيفية  وعن  ا«.  اأي�شً الفوز 
بوجبا:  علق  التالية،  اخلطوة  مع  يونايتد 
“نرغب يف املزيد دائًما، ونركز على املباراة 

املباراة  دائًما  باأنها  نراها  والتي  التالية، 
خ�شرنا  اأو  النت�شار  حققنا  �شواء  الأه��م، 
ومن  الأه����م،  ه��ي  التالية  امل��ب��اراة  تبقى 
والعقلية  الرتكيز  على  احلفاظ  ال�شروري 

والتمتع بالهدوء«.

ووا�شل: “بالثقة ميكننا اأن نحقق ذلك، 
لن ت�شبح بطاًل حتى ترفع الكاأ�ص، وبالتايل 

علينا املوا�شلة«.
ال��الع��ب��ني  اح���ت���ف���ال  اإىل  وت���ط���رق 
الربميريليج  تعليمات  ب��ع��د  ب���الأه���داف 

“�شنجد  التباعد:  �شرورة  ب�شاأن  اجلديدة 
ط��ري��ق��ة اأخ�����رى ل��الح��ت��ف��ال و���ش��ن��ك��ون 
اخلروج  هو  الأهم  الأمر  ولكن  بها،  �شعداء 
بالنتيجة، وعلينا احرتام القوانني ل�شالمة 

اجلميع”.

إبراهيموفيتش: ال أعد جماهير 
ميالن بمقعد في دوري األبطال

بوجبا: لم نصل لمستوى ليفربول بعد

*وكاالت
الفوز  بعد  بريال  بيلباو  اأتلتيك  اأطاح 
اخلمي�ص،  م�شاء   ،)1-2( بنتيجة  عليه 
ال�شوبر  ك��اأ���ص  بطولة  نهائي  ن�شف  يف 

الإ�شباين.
يف  بنزميا  كرمي  مدريد  لريال  و�شجل 
بيلباو  بينما �شجل لأتلتيك  الدقيقة 73، 
 18 الدقائق  يف  هدفني  جار�شيا  راوؤول 

و38.
مع  م��وع��ًدا  البا�شكي  الفريق  و�شرب 
واملُ��ق��رر  النهائية  امل��ب��اراة  يف  بر�شلونة 

اإقامتها الأحد املقبل.
مدريد  ريال  با�شتحواذ  املباراة  بداأت 
اأن  اأي خطورة، قبل  الكرة، لكن دون  على 
هدف  ت�شجيل  يف  جار�شيا  راوؤول  ينجح 
 ،18 الدقيقة  يف  بيلباو  لأتلتيك  التقدم 
داين  م��ن  العمق  يف  مت��ري��رة  تلقى  حيث 
على  زاحفة  اأر�شية  كرة  و�شدد  جار�شيا 

ي�شار احلار�ص كورتوا.
اأتلتيك  لعب  جار�شيا  راوؤول  واأر�شل 
املنطقة  خارج  من  قوية  ت�شديدة  بيلباو 
ريال  ملرمى  الأي�شر  القائم  بجانب  م��رت 

مدريد يف الدقيقة 23.
وب��ع��د دق��ي��ق��ة واح�����دة، ���ش��دد ت��وين 
م��دري��د كرة  ري��ال  ك��رو���ص، لع��ب و�شط 
اأون���اي  م��رم��ى  اأع��ل��ى  م��رت  لكنها  ق��وي��ة، 

�شيمون حار�ص اأتلتيك بيلباو.
لإدراك  مدريد  ري��ال  �شغط  وا�شتمر 
اأ�شين�شيو  ماركو  عرب  بت�شديدة  التعادل، 
ملرمى  الأمي��ن  القائم  بجانب  م��رت  لكنها 

بيلباو يف الدقيقة 25.
واأه����در ري���ال م��دري��د ف��ر���ش��ة ثمينة 
ل��ل��ت��ع��ادل، ح��ي��ث ان��ط��ل��ق ه�����ازارد داخ��ل 
اأمام  عر�شية  كرة  واأر�شل  اجلزاء،  منطقة 
الو�شول  يف  بنزميا  ينجح  مل  لكن  املرمى، 
امللعب يف  لتخرج من  املنا�شب  بالوقت  اإليها 

الدقيقة 27.
ج��زاء  ركلة  امل��ب��اراة  حكم  واحت�شب 
ب�شبب   ،37 الدقيقة  يف  بيلباو  لأتلتيك 
اإينيجو  لالعب  فا�شكيز  لوكا�ص  اإع��اق��ة 

لتنفيذ  جار�شيا  راوؤول  وان��ربى  مارتينيز، 
ال��رك��ل��ة ح��ي��ث ���ش��دد ع��ل��ى ي�����ش��ار ك��ورت��وا 

واأ�شاف الهدف الثاين للفريق البا�شكي.
ومل ي��ن��ج��ح لع��ب��و ري����ال م���دري���د يف 
اإظهار رد الفعل املطلوب حتى اأطلق احلكم 
�شافرة نهاية ال�شوط الأول بتقدم الفريق 

البا�شكي بثنائية نظيفة.
وم���ع ب��داي��ة ال�����ش��وط ال��ث��اين، اأه���در 
الثالث  الهدف  ت�شجيل  فر�شة  مونيايني 
عر�شية  كرة  تلقى  حيث  بيلباو،  لأتلتيك 
من اجلانب الأمين عرب زميله دي ماركو�ص، 
و�شدد كرة راأ�شية قوية لكنها مرت بجانب 
الدقيقة  يف  مدريد  لريال  الأي�شر  القائم 

.53
على  قوية  كرة  اأ�شين�شيو  ماركو  و�شدد 

 ،58 الدقيقة  يف  اجل���زاء،  منطقة  حافة 
لكنها مرت اأعلى مرمى اأتلتيك بيلباو.

بيلباو،  مل��رم��ى  الأمي���ن  القائم  وح���رم 
الأول  الهدف  ت�شجيل  من  اأ�شين�شيو  ماركو 
للريال يف الدقيقة 62، بعدما تلقى متريرة 
و�شدد  املنطقة  داخل  ه��ازارد  من  عر�شية 

مبا�شرة على املرمى.
الذي  اأ�شين�شيو،  ُمعاندة  احلظ  ووا�شل 
���ش��دد ك���رة ع��ل��ى ح���دود امل��ن��ط��ق��ة، لكنها 
اأتلتيك  ملرمى  الأفقية  بالعار�شة  ارتطمت 

بيلباو يف الدقيقة 69.
الأول  ال��ه��دف  بنزميا  ك��رمي  و�شجل 
لريال مدريد يف الدقيقة 73، بعدما تلقى 
على  �شدد  حيث  كا�شيمريو،  م��ن  مت��ري��رة 
احلكم  اأن  ورغ��م  �شيمون،  احل��ار���ص  مي��ني 

امل�شاعد اأ�شار اإىل وجود ت�شلل على املهاجم 
اأثبتت  الفيديو  تقنية  اأن  اإل  الفرن�شي، 
حار�ص  كورتوا  تيبو  وتاألق  الهدف.  �شحة 
ريال مدريد، يف الت�شدي لنفراد من اإيباي 
الدقيقة  يف  بيلباو  اأتلتيك  لعب  جوميز 

79، ليحرمه من ت�شجيل الهدف الثالث.
الهدف  ت�شجيل  فر�شة  رامو�ص  واأ�شاع 
كرة  تلقى  حيث  م��دري��د،  ل��ري��ال  ال��ث��اين 
راأ�شية  و���ش��دد  املنطقة،  داخ��ل  عر�شية 
لبيلباو  الأي�شر  القائم  بجانب  مرت  قوية 

يف الدقيقة 87.
وا�شتمر �شغط ريال مدريد يف حماولة 
لإدراك التعادل، لكن ف�شلت كل املحاولت، 
للنهائي  عبوره  البا�شكي  الفريق  ليح�شم 

ملواجهة بر�شلونة.

بيلباو يقصي الريال ويضرب موعدا 
مع برشلونة في نهائي السوبر *وكاالت

باأنه  احلليم،  عبد  اأحمد  ال��دويل  الالعب  اأك��د 
اأنهى م�شواره  اأم�شى مو�شًما رائًعا مع اجلزيرة، الذي 

يف بطولة دوري املحرتفني الأردين.
على  اخلا�شة  �شفحته  عرب  احلليم  عبد  وكتب 
مو�شًما  كان  هلل،  “احلمد  بوك  في�ص  التوا�شل  موقع 
ال��دوري  يف  الثاين  املركز  على  ح�شلنا  بعدما  رائًعا 

الأردين«.
واأ�شاف “جتربتي مع اجلزيرة اأ�شافت يل الكثري، 

ومنحتني املزيد من القدرة على الندفاع نحو الأمام 
وتقدمي املزيد من العطاء«.

جميلة  نهاية  وهي  نهاية،  بداية  “لكل  واأكمل 
حيث كنُت جزءا ل يتجزاأ فيما حققه اجلزيرة هذا 
اأتوجه  اجلزيرة،  مع  عقدي  “انتهى  واأمت  املو�شم«. 
اأبو  اأجم��د  الكابنت  بقيادة  الفني  للجهاز  بال�شكر 
طعميه وم�شاعده عامر عقل، ومدرب احلرا�ص و�شام 
حزين واإ�شماعيل اأبو �شيف واجلهاز الطبي والإداري 

والالعبني جميًعا”.

*وكاالت
مار�شيلينو  بيلباو  لأتلتيك  الفني  املدير  ق��ال 
كاأ�ص  لنهائي  فريقه  ت��اأه��ل  عقب  ت���ورال  جار�شيا 
التتويج  »الرائع«  من  �شيكون  اإنه  الإ�شباين  ال�شوبر 
باللقب بعد الفوز على ريال مدريد وبر�شلونة الذي 

يواجهه يف النهائي.
اخلمي�ص،   1-2 مدريد  ريال  على  بيلباو  وتغلب 

على ملعب ل روزاليدا يف ن�شف نهائي ال�شوبر.
عقب  �شحفي  م��وؤمت��ر  يف  ت���ورال  جار�شيا  وق��ال 
اأن  علينا  ث��م  التعايف  وق��ت  ي��اأت��ي  “الآن  امل��ب��اراة: 
حافز  باأكرب  بر�شلونة(  )اأم��ام  املباراة  تلك  نخو�ص 

وقناعة«.
واأو�شح: “هذا النت�شار �شيزيد من ثقة الالعبني 

و�شيكون بالتاأكيد بداية طريق لنا«.
م�شريا  فريقه  ب���اأداء  �شعادته  امل���درب  واأب���دى 
املو�شم  الأمور ت�شري معه هذا  “رمبا مل تكن  اأنه  اإىل 
كفر�شة  البطولة  هذه  يخو�ص  لكنه  جيد  نحو  على 
للنادي  ولئه  واإظهار  الفريق  قدرات  لإثبات  جيدة 

واجلمهور الذي يرغب يف ال�شعور بالفخر به«.
وعن جمريات مواجهة املباراة اأقر مار�شيلينو باأن 
لديه  كانت  لكنه  الأول”،  ال�شوط  يف  “عانى  فريقه 

الفر�شة لإنهاء املباراة منت�شرا بهدفني نظيفني.
وحول النهائي اأمام بر�شلونة الأحد املقبل قال: 
يف  الفريق  فعل  عما  اأف�شل”  ب�شكل  الدفاع  “يجب 
للفريق  مباراة  اأول  يف  الليجا  يف  البار�شا  مواجهة 

حتت قيادته، التي انتهت بهزميته 2-3.

*وكاالت
قال تقرير اإخباري، اليوم اجلمعة، اإن اإدارة نادي 
احلمدان  اهلل  عبد  مع  �شتجتمع  ال�شعودي،  ال�شباب 
لعب الفريق الأول، خالل اليومني املقبلني، لتجديد 

عقده.
اأن  ال�شعودية  “الريا�شية”  �شحيفة  وذك��رت 
ينتظر  حمليا  ناديا  اأن  لها  ك�شفت  خا�شة  م�شادر 

دخول احلمدان، الفرتة احلرة، لبدء التفاو�ص معه 
من اأجل احل�شول على خدماته.

من جانبه، اأ�شار عبد اهلل احلمدان اإىل اأنه يطمح 
للبقاء �شمن �شفوف فريقه، وذلك عقب املباراة التي 
اأم�ص اخلمي�ص  العني 0-3،  ال�شباب على  بفوز  انتهت 
يف الدوري ال�شعودي، و�شجل احلمدان، الهدف الثاين 

لناديه.

*وكاالت
رئا�شة  مقعد  على  املر�شح  لبورتا،  خوان  حتدث 
ليونيل  عقد  جتديد  ب�شاأن  خططه  عن  بر�شلونة، 

مي�شي، قائد البار�شا، الذي ينتهي يف ال�شيف املقبل.
وقال لبورتا يف حوار اأجراه مع �شحيفة موندو 
ا اآمل اأن  ديبورتيفو “�شاأخرب ليو اأننا �شنقدم له عر�شً
ا«. يتما�شى مع ما يريده، وما ي�شتطيعه بر�شلونة اأي�شً
اليوم  يف  العر�ص  تقدمي  من  اأمتكن  “لن  واأ�شاف 
الأول، لأن علي انتظار مراجعة النتيجة اأوًل، اأريده 
ا  �شاأقدم عر�شً اأن ي�شتمر وهو يعرف ذلك، بعد ذلك 
امل�شتوى  على  ولكن  النادي،  لإمكانيات  وفًقا  مالًيا 

الريا�شي �شيجده جذاًبا«.
يريد  اإن���ه  مي�شي.  ي��ري��ده  م��ا  “اأعرف  وت��اب��ع 
واأن��ا  بر�شلونة،  مع  بالألقاب  الظفر  يف  ال�شتمرار 
اأريده ا�شتمراره يف التتويج مع بر�شلونة، اأ�شعر باأنه 

اأف�شل لعب يف العامل«.
لأنه  خدعه  بارتوميو  اأن  �شعر  “مي�شي  ووا�شل 
مل يح�شر نيمار.. هل تقنعه باإح�شار نيمار؟ �شاأقدم 
اإمكانيات  �شمن  القت�شادي  امل�شتوى  على  ا  عر�شً له 

لختيار  املال  عن  يبحث  ل  ليو  اأن  اأعلم  بر�شلونة، 
امل�شتوى  على  تناف�شًيا  ا  عر�شً له  �شاأقدم  طريقه، 

الريا�شي، حيث �شريى نف�شه يفوز بالألقاب«.
واأكمل “مع �شعور مي�شي بالراحة تكون الأجواء 
قائد  يكون  اأن  يجب  ينبغي.  كما  املالب�ص  غرفة  يف 
غرفة املالب�ص، وهو يعلم اأنه يحتاج اإىل فريق يتمتع 

ب�شمانات معينة للقدرة على الفوز بالألقاب«.
عقلية  منتلك  جعلونا  ليو  مثل  “اأ�شخا�ص  و�شدد 
هو  ال��ق��دم.  ك��رة  ع��ن  معه  التحدث  وعلينا  ال��ف��وز، 
امل�شروع  ب�شاأن  جًدا  مت�شابهة  اأفكاًرا  لدينا  اأن  يعلم 

الريا�شي«.
ال�شوؤال  على  الإجابة  يف  راوغ��ت  “لقد  واأردف 
الذين  الالعبني  بع�ص  عن  اإيل  حتدثت  الرئي�شي؟ 
يتقنون املراوغة ب�شكل جيد للغاية، وعليك اأن تكون 

مثلهم لإحداث الفارق«.
ميكنه  م��ل��ي��اردي��ر  م�شجع  ���ش��ادف��ت  “اإذا  واأمت 
تقدمي م�شاهمة للنادي.. هل ت�شم هالند اأم نيمار؟ 
)ي�شحك( تهدف هذه امل�شاهمات اإىل تقليل الديون 

ولي�ص لل�شفقات”.

*وكاالت
ك�شف تقرير �شحفي اإ�شباين، عن �شبب ا�شتبدال 
راف��ائ��ي��ل ف���اران م��داف��ع ري���ال م��دري��د، ب��ني �شوطي 
مواجهة اأتلتيك بيلباو اخلمي�ص، يف اإطار ن�شف نهائي 

كاأ�ص ال�شوبر الإ�شباين.
اإن فاران مت  وقالت �شحيفة “ماركا” الإ�شبانية، 
املدير  قرر  ولذلك  لإ�شابة،  تعر�ص  لأنه  ا�شتبداله 
فرينانديز  بنات�شو  الدفع  زي��دان،  الدين  زين  الفني 

بدًل منه مع بداية ال�شوط الثاين.
وكان نات�شو م�شتعًدا على مقاعد البدلء، خا�شة 
واأن �شريجيو رامو�ص كان قد تعر�ص لإ�شابة ع�شلية 
لكن  امل��ب��اراة،  ب��داي��ة  قبل  الإح��م��اء  عملية  اأث��ن��اء 
القائد جنح يف ا�شتكمال املباراة حتى النهاية. وكان 
باخل�شارة  املحلية،  البطولة  ودع  قد  مدريد  ري��ال 
�شد الفريق البا�شكي بنتيجة )1-2(، حيث �شيلعب 

بيلباو �شد بر�شلونة يف النهائي، الأحد املقبل.

*وكاالت
الزمالك،  مع  مفاو�شاته  الأهلي،  البنك  يوا�شل 
للح�شول على خدمات الثنائي كرمي بامبو وم�شطفى 

فتحي، على �شبيل الإعارة ملدة مو�شم ون�شف.
الكرة  جهاز  يف  مطلع  م�شدر  من  ك��ووورة  وعلم 
بالبنك الأهلي، بوجود �شرط من الزمالك، للموافقة 

على طلبات النادي ب�شم الثنائي.

ويرغب الزمالك يف احل�شول على 6 ماليني جنيه 
وم�شطفى  بامبو  كرمي  اإع��ارة  على  املوافقة  مقابل 

فتحي يف انتقالت ال�شتاء.
وم�شطفى  ب��ام��ب��و  ك��رمي  ال��ث��ن��ائ��ي  اأن  ي��ذك��ر 
بقيادة  الفني  اجل��ه��از  ح�شابات  خ��ارج  فتحي، 
الفرتة  خالل  بات�شيكو  جيمي  الربتغايل  املدرب 

املا�شية.

*وكاالت
اأحد  مع  التعاقد  اإع��الن  من  ميالن  نادي  اقرتب 

الالعبني اجلدد خالل املريكاتو ال�شتوي اجلاري.
الإي��ط��ايل،  مريكاتو”  “كالت�شيو  ملوقع  ووف��ق��ا 
اليوم اجلمعة، لعب و�شط  و�شل مقر ميالن، �شباح 
للك�شف  ليخ�شع  ميتي،  �شواليهو  الفرن�شي  تورينو، 

الطبي، متهيدا للتوقيع على العقود.
وكانت تقارير اإيطالية قالت اإن ال�شفقة �شتكون 
يف  ال�شراء  اأحقية  مع  اأ�شهر،   6 ملدة  الإعارة  ب�شيغة 

يونيو / حزيران املقبل، باإجمايل يرتاوح من 8 اإىل 
9 ماليني يورو فقط.

من  احل��ايل  املو�شم  خالل  عانى  ميالن  اأن  يذكر 
اإنه  حيث  الو�شط،  خط  لالعبي  الإ���ش��اب��ات  ك��رثة 
يفتقد جهود اإ�شماعيل بن نا�شر حاليا ب�شبب اإ�شابة 
ع�شلية، بينما التقط رادي كرونيت�ص عدوى فريو�ص 
الدوري  ترتيب  جدول  رو�شونريي  ويت�شدر  كورونا. 
املركز  يف  اإن��رت  يليه  نقطة،   40 بر�شيد  الإي��ط��ايل 

الثاين ب�37 نقطة.

أحمد عبد الحليم: قضيت 
موسًما رائًعا مع الجزيرة

مارسيلينو: التتويج بالسوبر على 
حساب الريال وبرشلونة سيكون رائعا

اجتماع مرتقب لتجديد
 عقد العب الشباب

البورتا: ميسي ال يبحث عن المال

الكشف عن سبب استبدال 
فاران أمام بيلباو

6 ماليين تفصل ثنائي الزمالك 
عن البنك األهلي

صفقة ميالن الجديدة تخضع 
للكشف الطبي
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*واشنطن
اأن  اأمريكية  �شحفية  تقارير  ك�شفت 
ترامب،  دونالد  وليته  املنتهية  الرئي�ص 
الذي  مارالغو  منتجع  يف  للعي�ص  �شينتقل 
ميلكه يف ولية فلوريدا، بعد ترك من�شبه 

كرئي�ص للوليات املتحدة.
وتتبقى يف ولية ترامب اأيام معدودة، 
حيث من املقرر اأن يتوىل الرئي�ص املنتخب 
من  الع�شرين  يف  ر�شميا  من�شبه  بايدن  جو 

يناير اجلاري.

تظهر  �شورا  الأنباء  وك��الت  وتناقلت 
البيت  من  واأ�شرته  ترامب  اأغ��را���ص  نقل 
الأبي�ص يف �شناديق كبرية، متهيدا خلروج 
العائلة من مقر حكم الوليات املتحدة بعد 

بقائها هناك 4 �شنوات.
“اإن بي �شي” الإخبارية  �شبكة  وقالت 
اإج��راء  تنوي  بايدن  اإدارة  اأن  الأمريكية 
قبل  الأب��ي�����ص  للبيت  عميق”  “تنظيف 
ن�شف  من  تقرتب  بتكلفة  ب��اي��دن،  دخ��ول 

مليون دولر.

و�شيختلف تنظيف البيت الأبي�ص هذه 
ال�شابقة  النتقالت  يف  ح��دث  عما  امل��رة 
اأ�شد  لإج��راءات  �شيخ�شع  حيث  لل�شلطة، 
من التعقيم والتطهري ب�شبب انت�شار فريو�ص 
من  ع��ددا  اأ���ش��اب  ال��ذي  امل�شتجد  ك��ورون��ا 
ترامب  عن  ف�شال  الأبي�ص،  البيت  موظفي 
ا�شرتى  ترامب  وك��ان  اأ�شرته.  من  واأف��راد 
 10 بحوايل   1985 عام  مارالغو  منتجع 
ماليني دولر، حيث حتتفظ اأ�شرته باأماكن 
حتتوي  مغلقة  منف�شلة  منطقة  يف  خا�شة 

على منزل وحديقة.
واعتاد ترامب زيارة املنتجع وهو رئي�ص 
للوليات املتحدة، حتى اأطلقت عليه بع�ص 
ال�شتوي”  الأبي�ص  “البيت  الإعالم  و�شائل 

اأو “البيت الأبي�ص اجلنوبي«.
يناير  يف  رئي�شا  ترامب  اأ�شبح  اأن  وبعد 
ل�شت�شافة  املنتجع  ا�شتخدام  مت   ،2017
ذلك  يف  مبا  الدوليني،  للقادة  اجتماعات 
رئ��ي�����ص ال�����وزراء ال��ي��اب��اين ���ش��ي��ن��زو اآب��ي 

والرئي�ص ال�شيني �شي جني بينغ.

*واشنطن
الأمريكي  الكونغر�ص  اقتحام  يكن  مل 
ال��غ�����ش��ب ع��ل��ى نتائج  جم���رد ت��ع��ب��ري ع��ن 
الرئي�ص  اأن�����ش��ار  جانب  م��ن  النتخابات 
املنتهية وليته دونالد ترامب، اأو حماولة 
بايدن،  ج��و  ف��وز  على  امل�شادقة  تعطيل 

ح�شبما ك�شفت ال�شلطات، اجلمعة.
الأمريكي،  الفيدرايل  الدع��اء  وق��ال 
كانوا  ترامب  اأن�شار  من  ال�شغب  مثريي  اأن 
م�شوؤولني  واغتيال  “خطف  على  عازمني 
اأثناء  الأمريكية،  الإدارة  يف  منتخبني” 

ح�شار الكونغر�ص واقتحامه.
الدعاء  قدمها  مذكرة  يف  ذلك  وجاء 
اإ�شدار  اأي�شا  فيها  وطلب  املحكمة،  اإىل 
من  وهو  ت�شان�شلي،  جيكوب  باحتجاز  اأمر 
�شكان ولية اأريزونا ومن مروجي نظريات 
على  �شورته  ت��داول  مت  ال��ذي  امل��وؤام��رة، 
فراء  راأ���ش��ه  على  ي�شع  وه��و  وا�شع  نطاق 

متدل عليه قرنان.
نائب  ت�شان�شلي يقف على مكتب  ور�شد 

الرئي�ص مايك بن�ص يف جمل�ص ال�شيوخ.
حمامو  كتبها  التي  املذكرة  وتطرقت 
اأكرث  اإىل تفا�شيل  اأريزونا  العدل يف  وزارة 
الفيدرايل  التحقيقات  مكتب  حتريات  عن 
اأنه  اأمر ت�شان�شلي، كا�شفة  اآي( يف  )اإف بي 
فيها  يحذر  لبن�ص  مكتوبة  ملحوظة  ترك 

العدالة  وق��ت.  م�شاألة  جم��رد  “اأنها  م��ن 
�شد  تهديدا  �شمنيا  يعني  مم��ا  قادمة”، 
يف  رئي�شه  على  مترد  ال��ذي  الرئي�ص  نائب 

الأيام الأخرية.
وجاء يف مذكرة الدعاء “دلئل قوية 
من بينها كلمات ت�شان�شلي نف�شه واأفعاله يف 
الكابيتول )مبنى الكونغر�ص(، تدعم فكرة 
اأن نية حمدثي ال�شغب كانت اأ�شر واغتيال 

الوليات  حكومة  يف  منتخبني  م�شوؤولني 
املتحدة«.

اأم��ام  ت�شان�شلي  ميثل  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
حمكمة احتادية، اجلمعة.

ب��داأ فيه  ال��ذي  وي��اأت��ي ه��ذا يف الوقت 
املدعون واأجهزة احتادية توجيه اتهامات 
عنف،  من  وقع  مبا  مرتبطة  خطورة  اأ�شد 
ق�����ش��اي��ا تتهم رج��ل  ال��ك�����ش��ف ع��ن  وم��ن��ه��ا 

باإلقاء  �شانفورد  روبرت  املتقاعد  الإطفاء 
مطفاأة على راأ�ص �شرطي، كما تتهم �شخ�شا 
اآخر  �شرطي  ب�شرب  �شتيغر  بيرت  يدعى 

بقائم عليه العلم الأمريكي.
قال  ت�شان�شلي،  بق�شية  يتعلق  وفيما 
امل�شاركة  “ت�شمل  التهامات  اإن  الدع��اء 
حكومة  لإطاحة  ي�شعى  مترد  يف  الفعلية 
العنف”،  خ��الل  م��ن  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات 

وحذر من اأن “التمرد ل يزال قائما«.
وت��ت��خ��ذ اأج���ه���زة اإن���ف���اذ ال��ق��ان��ون يف 
الوليات تدابري م�شددة حت�شبا لحتمال 
حدوث مزيد من املظاهرات وال�شطرابات 

يف وا�شنطن وعوا�شم الوليات.
وقال الدعاء اأي�شا اإن ت�شان�شلي مدمن 
واحتمال  عقليا،  خلال  ويعاين  خم��درات 

هروبه من العدالة قوي.
ورفعت وزارة العدل اأكرث من 80 ق�شية 
التي  العنف  ب��اأح��داث  تتعلق  جنائية 
حني  املا�شي  الأ�شبوع  الكونغر�ص  �شهدها 
اقتحم اأن�شار لرتامب املبنى ونهبوا مكاتب 

وهاجموا ال�شرطة.
واأ�شيب  اأ�شخا�ص   5 الأحداث  يف  وقتل 
ع�شرات اآخرون، ومل تعطل اأحداث ال�شغب 
لكنها  بايدن،  فوز  على  الكونغر�ص  ت�شديق 
دميقراطية  ب�شورة  بالغا  �شررا  اأحلقت 

الوليات املتحدة اأمام العامل.

*القاهرة
موؤثرة، ظهر طفل حيا  فيديو  لقطات  يف 
جزيرة  يف  منزله  اأن��ق��ا���ص  حت��ت  حما�شرا 
�شربها  بعدما  الإندوني�شية،  �شولوي�شي 
الأقل  على  اأ�شخا�ص   7 بحياة  اأودى  زل��زال 

واأ�شاب املئات.
 6.2 قوته  بلغت  ال��ذي  ال��زل��زال  واأحل��ق 
درجة، الأ�شرار بالع�شرات من املباين، وتهدم 

بع�شها فوق روؤو�ص ال�شكان.
وبدا الطفل غري قادر على احلركة حيث 
حل�شن  لكن  جانب،  كل  من  احلطام  يحا�شره 
له  ت�شمح  و�شعية  يف  كانت  راأ�شه  فاإن  احلظ 

بالتنف�ص.
حديث  اأ�شبح  ال��ذي  الفيديو  مقطع  ويف 
يتحدث  اإن��دون��ي�����ش��ي��ا،  يف  ال��ت��وا���ش��ل  م��واق��ع 
لكنه  امل��اء  بع�ص  له  جلب  رج��ل  الطفل  اإىل 
ت�شوير  وق��ت  حتى  اإخ��راج��ه  من  يتمكن  مل 

بو�ص”  “جاوا  ل�شحيفة  وف��ق��ا  ال��ل��ق��ط��ات، 
ي�شاأل  الرجل  �شوت  �شماع  وميكن  املحلية. 
بلهجة  الأخ��ري  ل��ريد  ا�شمك؟”،  “ما  الطفل: 
الرجل  �شاأله  بينما  “اأجنيل”،  م��ذع��ورة: 
اأخ���رى ل تظهر يف  ا���ش��م ف��ت��اة  جم���ددا ع��ن 

الفيديو، فقال الطفل: “كاترين«.
ميكنهما  وك��ات��ري��ن  اإن����ه  اأجن��ي��ل  وق����ال 
التنف�ص، لكنهما كانا يف و�شعية خطرية مهددة 

للحياة.
ومل تذكر ال�شحيفة م�شري الطفل والفتاة، 
لكن تقارير اأخرى اأفادت اأن امل�شعفني وال�شكان 

حاولوا اإخراجهما من حتت الأنقا�ص.
الكوارث  اأثر  من  التخفيف  وكالة  وذكرت 
درج��ة   6.2 قوته  زل���زال  اأن  اإندوني�شيا  يف 
ال�شكان املذعورون  �شرب اجلزيرة، حيث جلاأ 
من  ت�شررالعديد  بعد  اأمانا  اأكرث  مناطق  اإىل 

املباين

*جاكرتا
اإندوني�شيا  تعر�شت  اأ�شبوع،  من  اأق��ل  يف 
لكارثتني نتج عنهما مقتل ما يقرتب من 100 

�شخ�ص.
البحر  يف  طائرة  �شقوط  من  اأي��ام  فبعد 
ق���رب ج���زي���رة ج�����اوة، ت��ع��ر���ش��ت ج��زي��رة 
درج��ة،   6.2 بقوة  زل���زال  اإىل  �شولوي�شي 
 35 مقتل  ع��ن  الآن  حتى  اأ���ش��ف��ر  اجل��م��ع��ة، 

�شخ�شا على الأقل واإ�شابة املئات.
وحذرت هيئة الأر�شاد اجلوية من وقوع 
ت�شبب  اأن  يحتمل  التي  التوابع،  من  املزيد 

موجات مد عاتية )ت�شونامي(.
وكان مركز الزلزال على بعد 6 كيلومرتات 
ماجيني،  مدينة  من  ال�شرقي  ال�شمال  اإىل 
ن�شبيا بلغ 10 كيلومرتات.  وعلى عمق �شحل 
ووقع الزلزال قبل الواحدة والن�شف �شباحا 
ال�شكان  بني  الذعر  من  حالة  واأث��ار  بقليل، 

الذين فروا من منازلهم.
�شخ�شا   637 اأن  اأولية  معلومات  وك�شفت 
يف   24 اأ���ش��ي��ب  فيما  م��اج��ي��ن��ي،  يف  اأ���ش��ي��ب��وا 
ماموجو. ومل يتم اإ�شدار حتذير من اأمواج مد 
عاتية بعد الزلزال، لكن رئي�ص هيئة الأر�شاد 

اجلوية دويكوريتا كرناواتي قال خالل موؤمتر 
الزلزال،  تعقب  قد  قوية  توابع  اإن  �شحفي، 

وقد ينتج عنها “ت�شونامي«.
اأن ما ل يقل عن 26 تابعا وقعوا  واأ�شاف 
�شرب  درج���ة،   5.9 قوته  بلغت  زل���زال  بعد 

املنطقة بعد ظهر اخلمي�ص.

ح��دوث  ع��ن  ال����زلزل  �شل�شلة  واأ���ش��ف��رت 
املوؤدية  اجل�شور  يف  واأ�شرار  اأر�شية  انهيارات 
ماكا�شار،  مدينة  مثل  اإقليمية  مراكز  اإىل 
وفندقني  منزل   60 ع��ن  يقل  ل  م��ا  ودم���رت 
انقطاع  ع��ن  ف�شال  املحلي،  احل��اك��م  ومكتب 

الكهرباء يف املنطقة.

صناديق ترامب تغادر البيت األبيض.. 
أين سيعيش »الرئيس السابق«؟

رسالة مكتوبة تكشف كارثة.. هذا ما 
خطط له »ذو القرنين« ومن معه

فيديو يفطر القلوب.. طفل حي 
تحت األنقاض بعد زلزال مدمر

إندونيسيا بين كارثتين.. 
و100 قتيل في أقل من أسبوع

واشنطن
خطة  تغيري  اإىل  الأمريكية  ال�شلطات  ا�شطرت 
تن�شيبه  حفل  بايدن  جو  املنتخب  الرئي�ص  ح�شور 
املقرر يوم 20 يناير اجلاري، ب�شبب »خماوف اأمنية«.
الإخ��ب��اري��ة  اإ�ص”  ب��ي  “�شي  �شبكة  وح�����ش��ب 
“اأمرتاك”  قطار  ي�شتقل  لن  بايدن  فاإن  الأمريكية، 
املقبل،  الأ�شبوع  املقرر  التن�شيب  قبل  وا�شنطن  اإىل 
املنتخب  الرئي�ص  �شيتجه  كيف  بعد  يت�شح  مل  فيما 

اإىل العا�شمة حل�شور املرا�شم.
مكتب  اأط��ل��ع  ع��ن��دم��ا  امل��ف��اج��ئ  التغيري  وج���اء 
التحقيقات الفيدرايل )اإف بي اآي( الرئي�ص املنتخب 
يف  التن�شيب،  بيوم  حميطة  اأمنية”  “خماوف  على 
لتعطيل  اأي��ام،  قبل  الكونغر�ص  مقر  اقتحام  اأعقاب 

الت�شديق على فوز بايدن.
وقال فريق بايدن النتقايل يف بيان، الأربعاء: 
“يتوا�شل الفريق مع الإدارة احلالية للح�شول على 
التهديد،  �شورة  حول  املعلومات  من  ممكن  قدر  اأكرب 
وحول ال�شتعدادات التي يتم و�شعها للردع والدفاع 

�شد ال�شطرابات اأو الهجمات العنيفة«.
واأ�شاف البيان اأن “انتقال ال�شلطة من اإدارة اإىل 

الأمريكية.  الدميقراطية  معايري  اأح��د  هو  اأخ��رى 
يومية  اإح��اط��ات  املنتخب  الرئي�ص  فريق  �شيتلقى 
حول ال�شتعدادات الأمنية والت�شغيلية ل�شمان �شري 

عملية النتقال ب�شال�شة«.
وا�شنطن على  اإىل  بايدن  و�شول  املقرر  من  وكان 
التنقل  يف  عاداته  غرار  على  “اأمرتاك”،  قطار  منت 
اإىل  دي��الوي��ر  م��ن  طويلة  ع��ق��ودا  ا�شتمرت  ال��ت��ي 

العا�شمة ب�شفته �شناتور.
التي  الكيلومرتات  مباليني  بايدن  تباهى  وطاملا 

قطعها بالقطار على مر ال�شنني.
متحدث  عن  نقلت  التي  اإ�ص”  بي  ل�”�شي  ووفقا 
موناكو  ليزا  فاإن  لبايدن،  النتقالية  املرحلة  با�شم 
باراك  للرئي�ص  ال�شابقة  الداخلي  الأمن  م�شت�شارة 
عملية  لتاأمني  موؤقتة  م�شت�شارة  �شتعمل  اأوب��ام��ا، 
�شت�شاعد  “موناكو  امل��ت��ح��دث:  وق���ال  التن�شيب. 
الرئي�ص املنتخب و�شتعمل مع م�شت�شار الأمن القومي 
وامل�شوؤولني  اجلديدين،  الداخلي  الأم��ن  وم�شت�شار 
مع  ذلك  يف  مبا  القانون،  واإنفاذ  الأمن  عن  احلاليني 
ب�شاأن  املتحدة،  للوليات  ال�شرية  اخل��دم��ة  جهاز 

خططهم املتعلقة بالتن�شيب.

*بيونغيانغ
موؤخرا  ال�شمايل  الكوري  الزعيم  �شقيقة  عادت 
ب��ق��وة اإىل واج��ه��ة ال��ع��م��ل ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي، ف��اأدل��ت 
بت�شريحات و�شفت ب�”النارية” �شد م�شوؤويل كوريا 

اجلنوبية.
ال��ك��وري��ة  اإلبو”  “�شو�شن  �شحيفة  وبح�شب 
كيم  الزعيم  �شقيقة  جونغ  يو  كيم  فاإن  اجلنوبية، 
ب�”غريبي  اجل��ن��وب  م�شوؤويل  و�شفت  اأون،  جونغ 

الأطوار” و”الأغبياء«.
وجاء هذا الت�شريح من قبل �شقيقة الزعيم، ردا 
يف  امل�شرتكة  الأرك��ان  هيئة  عمل  ب�شاأن  تقارير  على 
الذي  الع�شكري  العر�ص  ر�شد  على  اجلنوبية  كوريا 

اأقيم يف ال�شمال، خالل الأ�شبوع املا�شي.
ونقلت وكالة الأنباء الر�شمية يف كوريا ال�شمالية 
اجلنوبية  “كوريا  اإن  قولها،  الزعيم  �شقيقة  عن 
عر�ص  ب�شاأن  الأخرية  ت�شرفاتها  يف  عدائية  ك�شفت 

بيونغيانغ الع�شكري«.
ر�شد  على  اجلنوبية  ك��وري��ا  حر�ص  واع��ت��ربت 
“موؤ�شر على  ال�شمال مبثابة  الع�شكرية يف  العرو�ص 
مقاربة �شيول العدائية جتاه زعيم كوريا ال�شمالية|.
ثم اأ�شافت اأن “اجلنوبيني اأنا�ص غريبو الأطوار 

حقا وي�شعب فهمهم”، وا�شفة اإياهم ب�”الأغبياء«.
ومل تقف �شقيقة الزعيم عند هذا احلد، فقالت 
عندما  العامل  يف  الأ���ش��واأ  هم  اجلنوب  م�شوؤويل  اإن 
“ل  اإنهم  قالت  ثم  الت�شرف،  ب�شوء  الأم��ر  يتعلق 

يتحم�شون اإل لالأمور التي تثري ال�شحك«.

الزعيم  �شقيقة  اإىل  الكورية  الوكالة  واأ�شارت 
ب�شفتها نائبة رئي�ص اللجنة املركزية حلزب العمال، 
بينما كانت تقدم يف وقت �شابق ب�شفة “نائبة اأوىل 

لرئي�ص اللجنة«.
�شهوا،  �شقطت  ال�شفة قد  ويف حال مل تكن هذه 
فاإن املراقبني يف كوريا اجلنوبية يرجحون اأن تكون 
البلد  يف  نفوذها  بع�ص  فقدت  قد  الزعيم  �شقيقة 

ال�شيوعي املعزول.
اختتم  اجل����اري،  ي��ن��اي��ر  م��ن  ���ش��اب��ق  وق���ت  ويف 
العمال  حلزب  موؤمتر  اأول  ال�شمايل  الكوري  الزعيم 
منذ  ال�شمالية،  كوريا  يف  احلاكم  احل��زب  ال��ك��وري، 
يف  ر�شمية  اإع���الم  و�شائل  وذك���رت  اأع����وام.   5 نحو 
موؤمترا  اختتم  اأون،  جوجن  كيم  اأن  ال�شمالية  كوريا 
نادرا للحزب، الأربعاء، لكنها مل تتطرق اإىل عر�ص 

ع�شكري اأ�شارت اإليه بع�ص التقارير.
وق��ال��ت وك��ال��ة الأن���ب���اء امل��رك��زي��ة ال��ك��وري��ة، 
كوريا  يف  اآخ��ري��ن  وم�����ش��وؤول��ني  كيم  اإن  اخلمي�ص، 
اأقيم يف ملعب مغلق  ال�شمالية ح�شروا اخلتام الذي 

يف العا�شمة بيونغيانغ.
واأ���ش��اف��ت اأن��ه��م ت��اب��ع��وا ع��رو���ش��ا ل��ف��رق فنية 
يف  تناولت  �شبابية،  وجماعات  ومدنية  ع�شكرية 
الر�شائل  على  والتاأكيد  كيم  قيادة  متجيد  معظمها 

ال�شادرة عن املوؤمتر.
واملوؤمتر الذي دام على مدى 8 اأيام يف بيونغيانغ، 
ما  منذ  فح�شب  والثاين   2016 عام  منذ  الأول  هو 

يزيد على 40 عاما، اأي منذ عام 1980.

يوم تنصيبه.. بايدن يترك عادة 
مارسها لسنوات بسبب مخاوف أمنية

أغبياء.. شقيقة زعيم كوريا 
الشمالية تعاود »سب الجيران«


