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*عمان 
برئا�سة  اخلمي�س  عقدها  التي  جل�سته  يف  ال��وزراء  جمل�س  اأقرَّ 
ل لقانون  رئي�س الوزراء الدكتور ب�سر اخل�ساونة م�سروع قانون معدِّ

�سات ودوائر حكوميَّة ل�سنة 2022. اإعادة هيكلة موؤ�سَّ
امللكيَّة  الإرادة  ل�سدور  نظرًا  ل  املعدِّ القانون  م�سروع  وياأتي 
جاذبة  بيئة  تهيئة  بهدف  ال�ستثمار،  وزارة  با�ستحداث  امية  ال�سَّ
يات واملعيقات  لال�ستثمار والإ�سهام يف اإيجاد احللول املنا�ِسبة للتحدِّ

التي تواجه هذا القطاع.
اإيجاد  عرب  ال�ستثمار  حتفيز  اإىل  التعديل  م�سروع  ويهدف 
وا�ستثمار  القرار،  خاذ  اتِّ وتب�سيط  املختلفة  الوزارات  بني  التَّناغم 
ة، واإعادة النَّظر  ك بحيويَّ ند للتحرَّ اقات الكاِمنة، ومنحها ال�سَّ الطَّ

يف القوانني والأنظمة املعنيَّة باملنظومة ال�ستثماريَّة.
املناطة  الحيَّات  وال�سَّ املهام  نقل  التعديالت  مبوجب  و�سيتّم 
بهيئة ال�ستثمار املن�ساأة مبوجب قانون ال�ستثمار رقم )30( ل�سنة 

2014 اإىل الوزارة امل�ستحَدثة.
تابع �س2

*عّمان 
الد�ستور  تعديل  م�سروع  من   )26( املادة  اأن  الوزراء  رئي�س  اأكد 
املتعلقة بتقدمي م�سروع قانون موازنة عامة واحدة مبا فيه موازنة 
الإطالق  على  لها  �سلة  ل  الأم��ة،  جمل�س  اإىل  احلكومية  الوحدات 
من  �سكل  باأي  املطلوبة  املركزي  البنك  ا�ستقاللية  على  بالتجاوز 

الأ�سكال وفق املعايري الوطنية والدولية.
واأو�سح رئي�س الوزراء خالل مداخلة يف جل�سة جمل�س الأعيان  
اخلمي�س املخ�س�سة ملناق�سة واإقرار التعديالت الد�ستورية، اأنه اإذا 
كانت هناك اأي مقت�سيات ت�سريعية �سواء يف اإطار اأنظمة اأو قرارات 
اأو تعديالت لقوانني، من �ساأنها اأن تعزز ا�ستقاللية البنك املركزي، 
"ليظل قلعة تذود عن ال�ستقرار النقدي واملايل يف اململكة، و�ستقوم 
الت�سريعية  والأط��ر  الإج���راءات  هذه  بو�سع  باملبا�سرة  احلكومة 

مو�سع التنفيذ".
واأ�سار اإىل اأن الو�سع القائم اليوم هو اأن تقدم احلكومة م�سروع 
قانون املوازنة العامة وم�سروع قانون موازنات الوحدات احلكومية 
نظل  ل  باأن  ملحًا  مطلبًا  هناك  اأن  اإىل  لفتًا  النواب،  جمل�س  اإىل 
وهيئات  حكومية  لوحدات  خمتلفة  مبوازنات  يتعلق  فيما  م�ستتني 
تكتمل  كي  الأوان  واآن  تكتمل،  ومل  ب��داأت  م�سرية  وه��ي  م�ستقلة 
بتقدمي موازنات م�ستقلة للوحدات احلكومية وهذه املادة )26( من 

م�سروع تعديل الد�ستور متثل فر�سة لل�سري يف هذا الجتاه.

نقل مهام هيئة االستثمار 
الى الوزارة المستحدثة

الخصاونة: ال مساس 
باستقاللية البنك المركزي 

مكافحة المخدرات تتعامل مع 
3 قضايا للتهريب والترويج 

*عمان 
لتهريب كميات كبرية  املخدرات حماولتني  اإدارة مكافحة  اأحبطت 
من احلبوب املخدرة، ومداهمة 3 جتار للمخدرات يف الزرقاء بحوزتهم 

21 كغم من مادة احل�سي�س بالإ�سافة اإىل �سالحني ناريني.
العاملني يف  اإن  العام  الأمن  با�سم مديرية  الإعالمي  الناطق  وقال 
اإدارة مكافحة املخدرات تعاملوا خالل الأيام املا�سية مع ثالث ق�سايا 
نوعية من خالل جهودهم اليومية ملتابعة و�سبط واإيقاف الن�ساطات 

كافة املرتبطة بالإجتار وترويج وتهريب املواد املخدرة.
من  جمموعة  ح��ول  املعلومات  جمع  وبعد  الأوىل  الق�سية  ويف 
التاأكد  ال��زرق��اء، ج��رى  امل��خ��درة يف حمافظة  امل��واد  جت��ار وم��روج��ي 
املواد  لتخزين  �سحراوية  منطقة  يف  اخليم  لإح��دى  ا�ستخدامهم  من 
جرت  داخ��ل��ه،  وج��وده��م  من  والتاأكد  املكان  حتديد  وبعد  امل��خ��درة، 
مداهمة اخليمة، والقي القب�س على ثالثة ا�سخا�س داخلها وبتفتي�س 
اخليمة عرث داخلها على 21 كغم من مادة احل�سي�س املخدرة، بالإ�سافة 

اإىل �سالحني ناريني، اأحدهما اأوتوماتيكي.
الأردن��ي��ة  اجل��م��ارك  مع  وبالتعاون  احل��دودي��ة  املعابر  اح��د  ويف 
والأجهزة الأمنية العاملة داخل املعرب، ا�ستبه باإحدى مركبات ال�سحن 
عرث  دقيقا  تفتي�سا  وبتفتي�سها  بالفاكهة،  واملحملة  للمملكة  القادمة 
داخلها على حوايل 200 الف حبة خمدرة اأخفيت يف خمابئ �سرية يف 
ج�سم املركبة، وبعد التحقيق يف الق�سية حددت هوية م�ستلم ال�سحنة 

داخل اململكة، واألقي القب�س عليه بالإ�سافة اإىل �سائق ال�ساحنة.
تابع �س2

»13«  وفاة و »3362« إصابة 
بفيروس كورونا في المملكة

*عمان 
و3362  وف��اة   13 ت�سجيل  عن  اخلمي�س،  ال�سحة،  وزارة  اأعلنت 
اإ�سابة جديدة بفريو�س كورونا يف اململكة، لريتفع العدد الإجمايل اإىل 

12945 وفاة و1091691 اإ�سابة.
املوجز  بح�سب  باملئة،   9.38 الإيجابّية  الفحو�سات  ن�سبة  وبلغت 

الإعالمي ال�سادر عن الوزارة.
واأ�سار املوجز اإىل اأن عدد احلالت الن�سطة حاليًا و�سل اإىل 23987 
حالة، بينما بلغ عدد احلالت التي اأدخلت، اإىل امل�ست�سفيات 90، وعدد 
الإجمايل  العدد  بلغ  فيما   ،91 امل�ست�سفيات  غ��ادرت  التي  احل��الت 

للحالت املوؤكدة التي تتلقى العالج يف امل�ست�سفيات 620 حالة.
واأظهر املوجز اأن ن�سبة اإ�سغال اأ�سّرة العزل يف اإقليم ال�سمال بلغت 
12 باملئة، بينما بلغت ن�سبة اإ�سغال اأ�سّرة العناية احلثيثة 33 باملئة، 
اإ�سغال اأجهزة التنف�س ال�سطناعي يف الإقليم ذاته  فيما بلغت ن�سبة 
الو�سط  اإقليم  يف  العزل  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  اأن  واأ�ساف  باملئة.   18
بلغت 15 باملئة، يف حني و�سلت ن�سبة اإ�سغال اأ�سّرة العناية احلثيثة يف 
الإقليم ذاته اإىل 32 باملئة، ون�سبة اإ�سغال اأجهزة التنف�س ال�سطناعي 
العزل 8  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  اإقليم اجلنوب،  باملئة. ويف  اإىل 12 
باملئة، ون�سبة اإ�سغال اأ�سّرة العناية احلثيثة 6 باملئة، فيما بلغت ن�سبة 

اإ�سغال اأجهزة التنف�س ال�سطناعي يف الإقليم ذاته 3 باملئة.
واأ�سار املوجز اإىل ت�سجيل 2296 حالة �سفاء، لي�سل العدد الإجمايل 
حلالت ال�سفاء املتوقعة بعد انتهاء فرتة العزل اإىل 1054759 حالة. 
كما اأ�سار اإىل اإجراء 35853 فح�سًا، ليبلغ العدد الإجمايل للفحو�سات 

التي اأجريت منذ بدء الوباء 14001654 فح�سًا.
واأظهر املوجز اأن عدد متلقي اجلرعة الأوىل من لقاح كورونا و�سل 

اإىل 4503086، فيما و�سل عدد متلقي اجلرعتني اإىل 4096700. 

البلبيسي يوضح مبررات تقليل 
مدة العزل لمصابي كورونا

  
*عمان 

اللجنة  من  تو�سية  على  بناء  اخلمي�س،  ال�سحة،  وزارة  اأعلنت 
الوطنية ملكافحة الأوبئة، عن خف�س فرتة احلجر ال�سحي للم�سابني 
بفريو�س كورونا، للذين ل تظهر عليهم اأعرا�س املر�س، من 14 اإىل 7 

اأيام، ومن يعانون من اأعرا�س اإىل 10 اأيام.
وحول مربرات القرار، اأو�سح م�ست�سار رئا�سة الوزراء ل�سوؤون ال�سحة 
وملف كورونا الدكتور عادل البلبي�سي لوكالة الأنباء الأردنية )برتا(، 
اأن التغيري مربر علميا، وذلك لأن مدة ح�سانة متحور "اأوميكرون" من 
يف  امل�سجلة  الإ�سابات  من  باملئة   33 بن�سبة  املنت�سر  كورونا،  فريو�س 
اململكة، اأقل، ومدة املر�س وال�سفاء اأقل من املتحور "دلتا" وت�سل اإىل 
"اأومريكون، �سريع  اأن ي�سيب متحور  اأيام. وتوقع الدكتور البلبي�سي   5
النت�سار، اأعدادا كبرية من النا�س، ما �سيوؤثر على الو�سع القت�سادي 
والت�سغيلي، ل �سيما اأن القرار يعزز ا�ستمرار عجلة احلياة القت�سادية. 
وبني اأن عدة دول حول العامل اتخذت قرارات بتخفي�س مدة العزل، 
 5 اإىل  العزل  مدة  خف�ست  الأمريكية  املتحدة  الوليات  اأن  اإىل  لفتا 

اأيام، واأي�سا كندا خف�سته ملدة 7 اأيام.
وعن تقييم الو�سع الوبائي يف اململكة، قال البلبي�سي اإن الإ�سابات 
اأن هناك زيادة يف ن�سبة الفحو�سات الإيجابية جراء  يف ازدياد، كما 
انت�سار املتحور "اأوميكرون". وتوقع انخفا�س عدد الوفيات يف الأ�سبوع 
الوبائي احلايل، مقارنة مع الأ�سبوع املا�سي، رغم زيادة عدد الإ�سابات، 
مبينا اأن وفيات اليوم هي انعكا�س لإ�سابات قبل اأ�سبوعني.    تابع �س2

ة وجنايات  ر جرائمه 15 مرَّ شخص يكرِّ
جن 30 عاما مادبا تضعه بالسِّ

  
ان  *عمَّ

 15 جرائمه  رر  كَّ �سخ�س  عقوبات  مادبا  جنايات  حمكمة  جمعت 
رة ذلك  اقة املوؤقتة ملدة 30 عاما، مربِّ ة لت�سبح و�سعه بالأ�سغال ال�سَّ مرَّ
ن�س  وح�سب  اجلرائم  ارتكاب  لتكرار  واخلا�س  العام  دع  ال��رَّ بتحقيق 
لوكالة  ت�سريح  يف  الق�سائي  للمجل�س  العامة  المانة  وقالت  القانون. 
العقوبات  جمع  قّررت  املحكمة  اإنَّ  اخلمي�س،  )برتا(  الأردنية  الأنباء 
و30  �سنتني  بني  العقوبات  تراوحت  حيث  اأ�سخا�س   5 بحق  ادرة  ال�سَّ
للعقوبات  دمج  بطلب  م  تقدَّ اجلنايات  مكرري  اأحد  اإنَّ  وقالت  عاما. 
بعد اأن �سدر بحقه 15 حكمًا جنائيًا وقررت املحكمة كونه من مكرري 
العقوبات  جمع  واخل��ا���س،  العام  ال��ردع  حتقيق  ولغايات  اجلنايات 
ال�سادرة بحقه لت�سبح و�سعه بالأ�سغال املوؤقتة مدة 30 عامًا والر�سوم 
حم�سوبة له مدة املحكومية.     تابع �س2

*عمان 
تعديل  م�سروع  الأع��ي��ان  جمل�س  اأع��اد   
الد�ستور الأردين ل�سنة 2022، اىل جمل�س 
ب�ساأن  النواب  قرار  خمالفته  بعد  النواب، 

تعديل املادة 75 من الد�ستور.
اخلمي�س  جل�سته  يف  الأع��ي��ان،  واأق��ر 
الفايز  في�سل  املجل�س  رئي�س  برئا�سة 
ب�سر  ال��دك��ت��ور  ال����وزراء  رئي�س  وح�����س��ور 
وبالإجماع  ال���وزارة،  وهيئة  اخل�ساونة 
الد�ستور  ت��ع��دي��ل  م�����س��روع  م���واد  جميع 
با�ستثناء  النواب،  من  وردت  كما  الأردين 
للمادة  امل��ع��ّدل��ة  امل�����س��روع  م��ن   20 امل���ادة 
على  قيودًا  ت�سع  التي  الد�ستور،  من   75
جمل�سي  اع�ساء  على  يحظر  التي  الأعمال 
الأع���ي���ان وال���ن���واب ال��ق��ي��ام ب��ه��ا اث��ن��اء 

. يتهم ع�سو
املادة 22،  وادخل العيان تعدياًل على 
وباأغلبية 47 �سوتا، ورف�س 7 اأعيان، ي�سمح 
لأع�ساء جمل�س الأمة الذين ميلكون اأ�سهمًا 
او �سركاء يف ال�سركات بن�سبة ل تزيد على 
5 باملئة من التعاقد مع احلكومة اأثناء مدة 
التدخل  عليهم  يحظر  انه  على  ع�سويتهم، 
مع  ال�سركات  هذه  تربمها  التي  العقود  يف 

احلكومة.
اق��ره��ا جمل�س  ك��م��ا  امل����ادة 20  ومت��ن��ع 
والنواب  الأعيان  جمل�سي  اأع�ساء  النواب، 
تعاقد  اأي  اإب��رام  من  ع�سويته،  مدة  اثناء 
اأو تاأجري اأو بيع اأو مقاي�سة اأو اأي عقد كان 
العامة  الر�سمية  املوؤ�س�سات  اأو  احلكومة  مع 
اأو املوؤ�س�سات العامة اأو ال�سركات التي متلكها 
موؤ�س�سة  اأي  اأو  احلكومة  عليها  ت�سيطر  اأو 
با�ستثناء  عامة  موؤ�س�سة  اأو  عامة  ر�سمية 
تزيد  ل  بن�سبة  �سريكًا  اأو  م�ساهمًا  كان  من 
ا�ستئجار  عقود  من  كان  وما  باملئة،   2 على 

الرا�سي والمالك.
ب�سر  ال��دك��ت��ور  ال����وزراء  رئي�س  واأك���د 

اخل�ساونة اأن جمل�س الأمن القومي ل ينازع 
الد�ستوري  الف�سل  يف  الوا�سح  الخت�سا�س 
امللك  جاللة  �سالحيات  عن  يتحدث  ال��ذي 
�سمنها  ومن  ميار�سها  التي  والخت�سا�سات 
واب��رام  ال�سلم  وعقد  احل��رب  حالة  اإع��الن 

التفاقات.
مداخلة  خ��الل  ال���وزراء  رئي�س  ولفت 
هذا  اأن  اإىل  الأعيان  جمل�س  جل�سة  خالل 
احلكومة  ق��ب��ل  م��ن  امل��ق��رتح  ك���ان  املجل�س 
اأن  اإل  الوطني  الأم���ن  جمل�س  بت�سميته 
القومي  ب��امل��ورث  وع��م��ال  ال��ن��واب،  جمل�س 
واختار  ال�سواب  باجتاه  ذهب  الدولة  لهذه 
لرتباط  القومي  الأمن  جمل�س  ي�سميه  اأن 
وم�سائل  باعتبارات  ق�سايانا  م��ن  الكثري 

الردن��ي��ة  اململكة  يف  "وجي�سنا  ق��وم��ي��ة 
الها�سمية ا�سمه اجلي�س العربي"، موؤكدا اأن 
هذا منحى حميد ذهب اإليه جمل�س النواب، 

ونحن نوؤيده ونثني عليه.
الد�ستور  من   45 امل��ادة  اأن  اإىل  وا���س��ار 
ن�ست على الخت�سا�س العام ملجل�س الوزراء 
باإدارة �سوؤون الدولة الداخلية واخلارجية 
اإىل  ال�سوؤون  تلك  من  به  يعهد  قد  ما  اإل 
اأن  اإىل  لفتا  اأخ��رى،  هيئة  اأو  �سخ�س  اأي 
ال�سخ�س املق�سود به ت�سريعيا هو ال�سخ�س 
العادي واملعنوي، موؤكدا اأن العربة يف الن�س 
ولي�س  وامل��ع��اين  للمقا�سد  هي  الد�ستوري 

لالألفاظ واملباين.
تابع �س2

األعيان يعيد التعديالت 
الدستورية لمجلس النواب

الخصاونة: مجلس األمن القومي يختص 
بالشؤون العليا وينعقد عند الضرورة

*وكاالت
حفظ  ق��وات  اأن  رو�سية  م�سادر  ك�سفت 
الأم���ن  م��ع��اه��دة  ملنظمة  ال��ت��اب��ع��ة  ال�����س��الم 
كازاخ�ستان  من  بالن�سحاب  ب��داأت  اجلماعي 

اليوم اخلمي�س.
لها  بيان  يف  الرو�سية  الدفاع  وزارة  وقالت 
رو�سيا،  تقودها  التي  ال�سالم،  حفظ  قوات  اإن 
بداأت اخلمي�س ان�سحابها من كازاخ�ستان، حيث 
اأُر�سلت لدعم ال�سلطات يف مواجهة اأعمال �سغب 
غري م�سبوقة يف الدولة الكربى يف و�سط اآ�سيا.
"وحدات  اإن  ب��ي��ان  يف  ال�����وزارة  وق��ال��ت 
الأمن  معاهدة  ملنظمة  التابعة  ال�سالم  جنود 
اجلماعي بداأت، بعدما اأجنزت املهام املحددة، 
لنقلها  والتقنية  الع�سكرية  معّداتها  حت�سري 
اإىل طائرات �سالح اجلّو الرو�سي بهدف العودة 

اإىل قاعدتها الدائمة".
الن�سحاب،  م��وع��د  ع��ن  الإع����الن  وج���اء 
جومارت  قا�سم  كازخ�ستان  رئي�س  ل�سان  على 
العام  الأم���ني  م��ع  اجتماع  خ��الل  توكاييف، 
�ستاني�سالف  اجلماعي  الأمن  معاهدة  ملنظمة 

زا�س.
وكان قا�سم جومارت توكاييف، اأعلن اأم�س 
الأربعاء اكتمال مهمة حلفظ ال�سالم يف بالده 
نفذتها منظمة معاهدة الأمن اجلماعي بقيادة 

رو�سيا، بح�سب رويرتز.
ال�سالم  حفظ  وح��دة  اإن  املنظمة  وقالت 
�ست�ستغرق 10 اأيام لالن�سحاب الكامل واإن هذه 

العملية �ستبداأ اخلمي�س.
وجاءت م�ساركة هذه القوات، �سمن عملية 
وا�سعة  ا���س��ط��راب��ات  عقب  ال��ق��ان��ون  لفر�س 

�سربت عا�سمة البالد القت�سادية اأملاتي.

قوات بقيادة روسيا تبدأ انسحابها من كازاخستان
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الخصاونة: مجلس األمن القومي يختص 
بالشؤون العليا وينعقد عند الضرورة

مجلس الوزراء يقر مشروع 
قانون معدل لنقل مهام هيئة 
االستثمار الى الوزارة المستحدثة

مكافحة المخدرات تتعامل مع 3 
قضايا لتهريب وترويج مواد مخدرة

الخصاونة: المادة 22 من الدستور تستهدف 
وضع ضوابط بحيث ال تطغى الحكومات الحزبية 

على حقوق المكونات األخرى بالمجتمع

البلبيسي يوضح مبررات تقليل 
مدة العزل لمصابي كورونا

*عمان 
اأكد رئي�س الوزراء الدكتور ب�سر اخل�ساونة اأن جمل�س الأمن القومي 
ل ينازع الخت�سا�س الوا�سح يف الف�سل الد�ستوري الذي يتحدث عن 
�سالحيات جاللة امللك والخت�سا�سات التي ميار�سها ومن �سمنها اإعالن 

حالة احلرب وعقد ال�سلم وابرام التفاقات.
الوزراء خالل مداخلة خالل جل�سة جمل�س الأعيان  ولفت رئي�س 
جمل�س  بت�سميته  احلكومة  قبل  من  املقرتح  كان  املجل�س  هذا  اأن  اإىل 
لهذه  القومي  باملورث  وعمال  ال��ن��واب،  جمل�س  اأن  اإل  الوطني  الأم��ن 
الدولة ذهب باجتاه ال�سواب واختار اأن ي�سميه جمل�س الأمن القومي 
يف  "وجي�سنا  قومية  وم�سائل  باعتبارات  ق�سايانا  من  الكثري  لرتباط 
هذا  اأن  موؤكدا  العربي"،  اجلي�س  ا�سمه  الها�سمية  الردنية  اململكة 

منحى حميد ذهب اإليه جمل�س النواب، ونحن نوؤيده ونثني عليه.
العام  املادة 45 من الد�ستور ن�ست على الخت�سا�س  اأن  اإىل  وا�سار 
ما قد  اإل  الداخلية واخلارجية  الدولة  �سوؤون  باإدارة  الوزراء  ملجل�س 
يعهد به من تلك ال�سوؤون اإىل اأي �سخ�س اأو هيئة اأخرى، لفتا اإىل اأن 
موؤكدا  واملعنوي،  العادي  ال�سخ�س  هو  ت�سريعيا  به  املق�سود  ال�سخ�س 
لالألفاظ  ولي�س  واملعاين  للمقا�سد  هي  الد�ستوري  الن�س  يف  العربة  اأن 

واملباين.
الع�سوية  اأن  ال��وزراء  رئي�س  اأكد  املجل�س،  بع�سوية  يتعلق  وفيما 
املجل�س  يجتمع  التي  باملهام  اخلا�سة  املو�سوعية  الحتياجات  تعك�س 
بال�سيا�سات  ومرتبطة  للغاية  حمدودة  حالت  وهي  وحلها،  ملعاجلتها 
العليا يف املجال الدفاعي والأمني وجمالت ال�سيا�سات اخلارجية واأن 

تتوافر لها خا�سية ال�سرورة.
اأو  لأ�سهر  يجتمع  ل  ورمب��ا  يوم  كل  يجتمع  ل  جمل�س  "هذا  وق��ال 
اهلل-  قدر  -ل  م�سدود  افق  هناك  يكون  عندما  يجتمع  وهو  �سنوات، 
املجل�س  يكون  بحيث  الربملان  داخل  حزبية  اأغلبيات  تتاأ�س�س  عندما 
ال�سمانة لكي حتاول اأغلبية حزبية معينة باأن تقدم ال�سالح احلزبي 
اأو ال�سالح العقائدي على اعتبارات عليا متعلقة بال�سيا�سات الدفاعية 
خماطر  باإنتاج  �سلة  له  م�سارات  تغيري  اأو  اخلارجية  اأو  والأمنية 

حمدقة بالدولة وكينونتها وتركيبتها".
وب�ساأن الرقابة، لفت اإىل اأن ت�سكيلة املجل�س غالبيتها من الوزراء 
الإدارة  يف  م�سوؤولني  كبار  على  عالوة  التنفيذية  ال�سلطة  يف  العاملني 
نظام  �سي�سدر  اأنه  اإىل  لفتا  التنفيذية،  ال�سلطة  تتبع  التي  العامة 
يف  املادة  هذه  مبقت�سى  �سي�سدر  والذي  املجل�س  و�سوؤون  اأعمال  ينظم 

حال اإقرارها من قبل جمل�س الأعيان.
�سمام  ي�سكل  جمل�س  ه��ذا  ب��اأن  التاأكيد  ال����وزراء  رئي�س  واع���اد 
املخت�سة  بالق�سايا  يتعلق  فيما  يومي  بعمل  يقوم  جمل�سا  ولي�س  اأمان، 
العام  الخت�سا�س  واأن  والدفاعية،  والأمنية  اخلارجية  بال�سيا�سة 
 45 املادة  لأحكام  وفقا  الوزراء  ملجل�س  منعقدا  يبقى  الق�سايا  هذه  يف 
"اخت�سا�س هذا املجل�س حم�سور بحالت �سرورة  من الد�ستور. وتابع 
و�سوؤون عليا قد نكون ب�سددها اأمام اأفق م�سدود اأو خطر حمدق تتقدم 
فيه اعتبارات حزبية على اعتبارات وطنية -ل قدر اهلل" معربا عن 
الأمل باأن نكون قد و�سلنا اإىل مرحلة ن�سج ل تتطلب اأن ي�سار اإىل مثل 

هذا التدخل.

*عمان 
اأقرَّ جمل�س الوزراء يف جل�سته التي عقدها اخلمي�س برئا�سة رئي�س 
اإعادة  لقانون  ل  معدِّ قانون  م�سروع  اخل�ساونة  ب�سر  الدكتور  ال��وزراء 

�سات ودوائر حكوميَّة ل�سنة 2022. هيكلة موؤ�سَّ
امية  ل نظرًا ل�سدور الإرادة امللكيَّة ال�سَّ وياأتي م�سروع القانون املعدِّ
لال�ستثمار  جاذبة  بيئة  تهيئة  بهدف  ال�ستثمار،  وزارة  با�ستحداث 
يات واملعيقات التي تواجه  والإ�سهام يف اإيجاد احللول املنا�ِسبة للتحدِّ

هذا القطاع.
ويهدف م�سروع التعديل اإىل حتفيز ال�ستثمار عرب اإيجاد التَّناغم 
اقات  الطَّ وا�ستثمار  القرار،  خاذ  اتِّ وتب�سيط  املختلفة  ال��وزارات  بني 
ة، واإعادة النَّظر يف القوانني  ك بحيويَّ ند للتحرَّ الكاِمنة، ومنحها ال�سَّ

والأنظمة املعنيَّة باملنظومة ال�ستثماريَّة.
بهيئة  املناطة  الحيَّات  وال�سَّ املهام  نقل  التعديالت  و�سيتّم مبوجب 
 2014 ل�سنة   )30( رقم  ال�ستثمار  قانون  مبوجب  املن�ساأة  ال�ستثمار 

اإىل الوزارة امل�ستحَدثة.
كما وافق جمل�س الوزراء على وثيقة ال�ّسروط الأوىل لتوريد عالج 
ة و�سركة فايزر الأمريكيَّة، بكميَّة تكفي  كوفيد 19 بني وزارة ال�سحَّ

لعالج )8000( مري�س.
عقود  معهم  اأُبِرمت  الذين  امل�ستثمرين  �سمول  على  املجل�س  ووافق 
ب�سبب  فت  وتوقَّ اأعمالهم  رت  وتاأثَّ الكربى،  ان  عمَّ اأمانة  مع  ا�ستثمار 
"اإعفاء  ن  املت�سمِّ ابق  ال�سَّ ال���وزراء  جمل�س  بقرار  ك��ورون��ا،  جائحة 
ف عن  ان الكربى عن فرتة التوقًّ ات واأمانة عمَّ م�ستاأجري اأمالك البلديَّ

العمل".
الإداري  التَّنظيم  لنظام  ًل  م��ع��دِّ نظامًا  ال���وزراء  جمل�س  واأق���رَّ 

ة ل�سنة 2022. �سة الأردنيَّة لتطوير امل�ساريع القت�ساديَّ للموؤ�سَّ
جمعيَّة  عام  مدير  تعيني  ال��وزراء  جمل�س  ر  ق��رَّ اآخ��ر،  �سعيد  على 
الربيد  توفري  �سندوق  اإدارة  جمل�س  يف  ع�سوًا  املحروق  ماهر  البنوك 
يف  ع�سوًا  اد  الرقَّ علي  خلف  د  حممَّ تعيني  املجل�س  ر  قرَّ كما  الأردين. 

�سة الإذاعة والتلفزيون. جمل�س اإدارة موؤ�سَّ

*عمان 
اإدارة مكافحة املخدرات حماولتني لتهريب كميات كبرية  اأحبطت 
من احلبوب املخدرة، ومداهمة 3 جتار للمخدرات يف الزرقاء بحوزتهم 

21 كغم من مادة احل�سي�س بالإ�سافة اإىل �سالحني ناريني.
العاملني يف  اإن  العام  وقال الناطق الإعالمي با�سم مديرية الأمن 
اإدارة مكافحة املخدرات تعاملوا خالل الأيام املا�سية مع ثالث ق�سايا 
نوعية من خالل جهودهم اليومية ملتابعة و�سبط واإيقاف الن�ساطات 

كافة املرتبطة بالإجتار وترويج وتهريب املواد املخدرة.
من  جمموعة  ح��ول  املعلومات  جمع  وبعد  الأوىل  الق�سية  ويف 
التاأكد  ال��زرق��اء، ج��رى  امل��خ��درة يف حمافظة  امل��واد  جت��ار وم��روج��ي 
املواد  لتخزين  �سحراوية  منطقة  يف  اخليم  لإحدى  ا�ستخدامهم  من 
جرت  داخ��ل��ه،  وج��وده��م  من  والتاأكد  املكان  حتديد  وبعد  امل��خ��درة، 
مداهمة اخليمة، والقي القب�س على ثالثة ا�سخا�س داخلها وبتفتي�س 
اخليمة عرث داخلها على 21 كغم من مادة احل�سي�س املخدرة، بالإ�سافة 

اإىل �سالحني ناريني، اأحدهما اأوتوماتيكي.
الأردن��ي��ة  اجل��م��ارك  مع  وبالتعاون  احل��دودي��ة  املعابر  اح��د  ويف 
والأجهزة الأمنية العاملة داخل املعرب، ا�ستبه باإحدى مركبات ال�سحن 
عرث  دقيقا  تفتي�سا  وبتفتي�سها  بالفاكهة،  واملحملة  للمملكة  القادمة 
داخلها على حوايل 200 الف حبة خمدرة اأخفيت يف خمابئ �سرية يف 
ج�سم املركبة، وبعد التحقيق يف الق�سية حددت هوية م�ستلم ال�سحنة 

داخل اململكة، واألقي القب�س عليه بالإ�سافة اإىل �سائق ال�ساحنة.

*عمان 
امل��ادة  فل�سفة  ان  اخل�ساونة  ب�سر  الدكتور  ال���وزراء  رئي�س  اك��د 
من  القوانني  من  جمموعة  بتح�سني  الد�ستور  تعديل  م�سروع  من   22
تالفيا  ياأتي  والنواب  العيان  جمل�سي  اع�ساء  ثلثي  ت�سويت  خالل 
الو�سول اىل ت�سكيل حكومات حزبية  لأي جتاذبات حزبية يف حال 
م�ستقبال . وقال رئي�س الوزراء يف مداخلة خالل جل�سة جمل�س العيان 
التي عقدها �سباح اخلمي�س ملناق�سة واإقرار التعديالت الد�ستورية، ان 
التعديل ي�ستهدف و�سع �سوابط عند ت�سكيل حكومات حزبية بحيث 
ل تطغى احلكومات احلزبية على حقوق املكونات الخرى يف املجتمع.

ولفت اىل ان املخاوف تكمن يف ان تقوم هذه الأغلبيات احلزبية 
لها  قوانني  بتغيري  الربملان،  داخل  ب�سيطة  اأغلبيات  كانت  واإْن  حتى 
مكافحة  وهيئة  املحا�سبة  دي��وان  مثل  الرقابية  باملنظومة  عالقة 
الت�سريع  باجتاه  ن�سري  ونحن  اننا  اىل  اخل�ساونة  وا�سار   . الف�ساد 
العتبة  مثل  ق�سايا  ف��اإن  التحديث  م��ن  كاملة  ملنظومة  وال��د���س��رتة 
النتخابية  النظمة  يحكم  وما  بها  املرتبطة  والن�سبة  النتخابية 
الرقابة على الحزاب هي جميعها ق�سايا  املرتبطة بكيفية  والمور 
ان  بد  ول  انتخابية،  دورات  ثالث  مدى  على  تباعا  خطاها  �ست�سري 
لتغيريها  يتوافر  ان  التي يجب  بالقوانني  يتعلق  ما  ال�سوابط  تت�سمن 
او تغيريات د�ستورية  املح�سنة لأي تعديل  بالأغلبية  �سبيهة  اغلبية 

ب�ساأن ن�سبة الغلبية املطلوبة.
ولفت رئي�س الوزراء اىل التعديل احلميد الذي ذهب اليه جمل�س 
حزمة  اىل  ال�سخ�سية  والح��وال  اجلن�سية  قانوين  باإ�سافة  النواب 
ا�سافتهما  ان  موؤكدا  د�ستوريا،  وحت�سينهما  للد�ستور  املكملة  القوانني 
اململكة  مت�س  وجودية  بق�سايا  مرتبطة  خماوف  ار�سية  على  تكن  مل 
اخل�ساونة،  وقال  ذلك.  من  عودا  ا�سلب  هي  التي  الها�سمية  الردنية 
ا�سافة قانوين الحوال  على  بالن�س  قام  عندما  النواب  جمل�س  "ان 
وفق  لتعديلهما  ثلثني  اغلبية  تتطلب  التي  واجلن�سية  ال�سخ�سية 
متاما يف تقدمي الربهان والدليل القاطع امام ا�سوات كانت ت�ستهدف 
مبداأ  جوهر  من  تغري  ل  تعابري  ا�ستخدام  ازاء  الربيء  غري  الت�سكيل 
الت�ساوي يف الد�ستور ارتبط باإ�سافات مثل ا�سافة كلمة الردنيات ما 

ولد خماوف نفخ فيها غري املحبني لهذا الوطن".

*عمان 
اللجنة  من  تو�سية  على  بناء  اخلمي�س،  ال�سحة،  وزارة  اأعلنت 
الوطنية ملكافحة الأوبئة، عن خف�س فرتة احلجر ال�سحي للم�سابني 
بفريو�س كورونا، للذين ل تظهر عليهم اأعرا�س املر�س، من 14 اإىل 7 

اأيام، ومن يعانون من اأعرا�س اإىل 10 اأيام.
ل�سوؤون  ال���وزراء  رئا�سة  م�ست�سار  اأو�سح  ال��ق��رار،  م��ربرات  وح��ول 
ال�سحة وملف كورونا الدكتور عادل البلبي�سي لوكالة الأنباء الأردنية 
اأن التغيري مربر علميا، وذلك لأن مدة ح�سانة متحور  )برتا(، اليوم، 
"اأوميكرون" من فريو�س كورونا، املنت�سر بن�سبة 33 باملئة من الإ�سابات 
املتحور  من  اأق��ل  وال�سفاء  املر�س  وم��دة  اأق��ل،  اململكة،  يف  امل�سجلة 
اإىل 5 اأيام. وتوقع الدكتور البلبي�سي اأن ي�سيب متحور  "دلتا" وت�سل 
النا�س، ما �سيوؤثر على  اأعدادا كبرية من  �سريع النت�سار،  "اأومريكون، 
الو�سع القت�سادي والت�سغيلي، ل �سيما اأن القرار يعزز ا�ستمرار عجلة 
اأن عدة دول حول العامل اتخذت قرارات  احلياة القت�سادية. وبني 
الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  اأن  اإىل  لفتا  ال��ع��زل،  م��دة  بتخفي�س 

خف�ست مدة العزل اإىل 5 اأيام، واأي�سا كندا خف�سته ملدة 7 اأيام.
وعن تقييم الو�سع الوبائي يف اململكة، قال البلبي�سي اإن الإ�سابات 
يف ازدياد، كما اأن هناك زيادة يف ن�سبة الفحو�سات الإيجابية جراء 
انت�سار املتحور "اأوميكرون". وتوقع انخفا�س عدد الوفيات يف الأ�سبوع 
الوبائي احلايل، مقارنة مع الأ�سبوع املا�سي، رغم زيادة عدد الإ�سابات، 

مبينا اأن وفيات اليوم هي انعكا�س لإ�سابات قبل اأ�سبوعني. 

الخصاونة: ال مساس باستقاللية البنك 
المركزي ودوره بأي شكل من األشكال

*عّمان 
الد�ستور  تعديل  م�سروع  من   )26( امل��ادة  اأن  ال��وزراء  رئي�س  اأك��د 
موازنة  فيه  مبا  واحدة  عامة  موازنة  قانون  م�سروع  بتقدمي  املتعلقة 
الإط��الق  على  لها  �سلة  ل  الأم��ة،  جمل�س  اإىل  احلكومية  ال��وح��دات 
من  �سكل  ب��اأي  املطلوبة  امل��رك��زي  البنك  ا�ستقاللية  على  بالتجاوز 

الأ�سكال وفق املعايري الوطنية والدولية.
الأعيان   جمل�س  جل�سة  يف  مداخلة  خالل  ال��وزراء  رئي�س  واأو�سح 
اإذا  اأنه  الد�ستورية،  التعديالت  واإق��رار  ملناق�سة  املخ�س�سة  اخلمي�س 
كانت هناك اأي مقت�سيات ت�سريعية �سواء يف اإطار اأنظمة اأو قرارات اأو 
تعديالت لقوانني، من �ساأنها اأن تعزز ا�ستقاللية البنك املركزي، "ليظل 
قلعة تذود عن ال�ستقرار النقدي واملايل يف اململكة، و�ستقوم احلكومة 
باملبا�سرة بو�سع هذه الإجراءات والأطر الت�سريعية مو�سع التنفيذ".
م�سروع  احلكومة  تقدم  اأن  هو  اليوم  القائم  الو�سع  اأن  اإىل  واأ�سار 
احلكومية  الوحدات  موازنات  قانون  وم�سروع  العامة  املوازنة  قانون 
اإىل جمل�س النواب، لفتًا اإىل اأن هناك مطلبًا ملحًا باأن ل نظل م�ستتني 
م�ستقلة  وهيئات  حكومية  لوحدات  خمتلفة  مبوازنات  يتعلق  فيما 
وهي م�سرية بداأت ومل تكتمل، واآن الأوان كي تكتمل بتقدمي موازنات 
تعديل  م�سروع  من   )26( امل��ادة  وه��ذه  احلكومية  للوحدات  م�ستقلة 

الد�ستور متثل فر�سة لل�سري يف هذا الجتاه.
لأي  مبا�سرة  �ستت�سدى  احلكومة  اأن  ال���وزراء  رئي�س  اأك��د  كما 
فيما  املركزي  للبنك  املطلوبة  باملرونة  متعلقة  اإجرائية  حتديات 
النقدية  بال�سيا�سة  املتعلقة  واليومية  ال�سرورية  بالتدخالت  يخت�س 
وال�سقوف بحيث ل يعيق عمل البنك من هذه التدخالت املطلوبة على 

مدار ال�ساعة وعلى مدار اليوم.
عرب  املركزي  للبنك  الرفيع  ب��الأداء  اخل�ساونة  الدكتور  واأ�ساد 
للدولة،  العامة  واملالية  الوطني  القت�ساد  ح�سن  ب�سكل  �سنوات 
و�سيا�سته النقدية التي ا�سهمت يف حتقيق ال�ستقرار واملنعة النقدية 

يف اململكة.

*عمان 
تعديل  م�سروع  الأع��ي��ان  جمل�س  اأع���اد 
جمل�س  اىل   ،2022 ل�سنة  الأردين  الد�ستور 
ب�ساأن  النواب  ق��رار  خمالفته  بعد  النواب، 

تعديل املادة 75 من الد�ستور.
اخلمي�س  جل�سته  يف  الأع���ي���ان،  واأق���ر 
الفايز  في�سل  املجل�س  رئ��ي�����س  ب��رئ��ا���س��ة 
وح�����س��ور رئ��ي�����س ال�����وزراء ال��دك��ت��ور ب�سر 
اخل�ساونة وهيئة الوزارة، وبالإجماع جميع 
كما  الأردين  الد�ستور  تعديل  م�سروع  مواد 
من   20 امل��ادة  با�ستثناء  النواب،  من  وردت 
امل�سروع املعّدلة للمادة 75 من الد�ستور، التي 
على  يحظر  التي  الأعمال  على  قيودًا  ت�سع 
اع�ساء جمل�سي الأعيان والنواب القيام بها 

اثناء ع�سويتهم.
 ،22 املادة  على  تعدياًل  العيان  وادخل 
وباأغلبية 47 �سوتا، ورف�س 7 اأعيان، ي�سمح 
اأ�سهمًا  لأع�ساء جمل�س الأمة الذين ميلكون 
او �سركاء يف ال�سركات بن�سبة ل تزيد على 
5 باملئة من التعاقد مع احلكومة اأثناء مدة 
التدخل  عليهم  يحظر  انه  على  ع�سويتهم، 
مع  ال�سركات  ه��ذه  تربمها  التي  العقود  يف 

احلكومة.
جمل�س  اق��ره��ا  ك��م��ا   20 امل����ادة  ومت��ن��ع 
والنواب  الأعيان  جمل�سي  اأع�ساء  النواب، 
اثناء مدة ع�سويته، من اإبرام اأي تعاقد اأو 
تاأجري اأو بيع اأو مقاي�سة اأو اأي عقد كان مع 
اأو  العامة  الر�سمية  املوؤ�س�سات  اأو  احلكومة 
متلكها  التي  ال�سركات  اأو  العامة  املوؤ�س�سات 
موؤ�س�سة  اأي  اأو  احلكومة  عليها  ت�سيطر  اأو 
ر�سمية عامة اأو موؤ�س�سة عامة با�ستثناء من 
كان م�ساهمًا اأو �سريكًا بن�سبة ل تزيد على 2 
باملئة، وما كان من عقود ا�ستئجار الرا�سي 
بحاجة  قرارهم،  الأعيان  وبّرر  والمالك. 
الدولة للتعاقد مع ال�سركات الوطنّية، وان 
هي  ال�سركات  يف  امل��وؤث��رة  امل�ساهمة  ن�سبة 
املجل�س  او�سى  كما  باملئة.   5 تتجاوز  التي 
ل�سمان  ال��الزم  الت�سريع  باإ�سدار  احلكومة 
رئي�س  وكان  النقدية.  ال�سيا�سة  ا�ستقاللية 
اق��رار  عقب  ا�ساد  الفايز،  في�سل  املجل�س 
الكبرية  باجلهود  الد�ستور  تعديل  م�سروع 
مناق�سة  اج��ل  م��ن  بذلت  التي  واملخل�سة 
كان  والتي  الد�ستورية  التعديالت  واق��رار 

عبداهلل  امللك  جاللة  روؤي��ة  حتقق  نتاجها 
ال���س��الح  ن��ح��و  �سعبنا  وت��ط��ل��ع��ات  ال��ث��اين 
املن�سود.  الدميقراطي  والبناء  ال�سيا�سي 
عبور  بوابة  ت�سكل  التعديالت،  ان  وا�ساف، 
ال�سيا�سية  املنظومة  حتديث  م�سار  لإطالق 
الوطن بقيادته  لت�ستمر م�سرية  يف مملكتنا، 
والزدهار  التقدم  من  املزيد  نحو  الها�سمية 
ب��الأح��زاب  وللنهو�س  الجن���از،  ومراكمة 
احلياة  يف  فاعل  دور  لها  ليكون  الوطنية، 
ت�سكيل  اىل  ال��و���س��ول  ب��ه��دف  ال�سيا�سية، 

احلكومات احلزبية الرباجمية.
وا�سار اىل ان التعديالت الد�ستورية من 
الأح��زاب،  وا�ستقاللية  دور  تعزز  ان  �ساأنها 
ال�سلطات،  ب��ني  ال��ف�����س��ل  م��ب��داأ  وت��ر���س��ي��خ 
القرار  �سناعة  امل�ساركة يف  وتو�سيع قاعدة 
ا�سافة  وامل��راأة،  ال�سباب  متكني  على  والعمل 
وهي  القانون،  �سيادة  مبادئ  تر�سيخ  اىل 
والتطوير  التحديث  لعملية  ا�ستكمال  تاأتي 
ان�ساء  مبوجبها  ومت   2011 عام  بداأت  التي 
امل�ستقلة  والهيئة  الد�ستورية  املحكمة 

لالنتخاب.
على  ال��ت��ع��دي��الت  تعمل  كما  واأ����س���اف، 
ت�سكل  باعتبارها  الدولة  موؤ�س�سات  حماية 
بعيدا  قويا  الردن  لبقاء  اكيدة  �سمانة 
والجتماعية  ال�سيا�سية  التجاذبات  عن 
وتابع،  احلزبية.  للحكومات  الو�سول  حال 
بايجابية  ال��ت��ف��اع��ل  ال��ي��وم  امل��ط��ل��وب  ان 
ومع  التعديالت  هذه  مع  وطنية  وم�سوؤولية 
الوطنية،  ال��ن��زاه��ة  منظومة  خم��رج��ات 
ون�سعى  نن�سده  الذي  ال�سالحي  وم�سروعنا 
اليه، ويعمل على حتقيق روؤية جاللة امللك 
نحو  ال�سعي  ف��اإن  لذلك  �سعبنا،  وتطلعات 
تكون  التي  امل�ستقبلية  احلزبية  احلكومات 
قادرة على حتمل امل�سوؤولية الوطنية، يجب 
قوية  �سيا�سية  اح��زاب  ت�سكيل  يتبعه  ان 
ار�س  على  للتنفيذ  قابلة  برامج  ذات  تكون 
على  العمل  علينا  الوقت  وب��ذات  ال��واق��ع، 
والدميقراطية،  احلزبية  ثقافتنا  تعزيز 
وت��ك��ري�����س ن��ه��ج الن��ت��خ��اب ع��ل��ى ا���س��ا���س 
ولالأ�سف،  الآن  فنحن  والنزاهة،  الكفاءة 
خا�سة  الدميقراطية  ممار�ساتنا  اغلب  ويف 
زالت  ما  والبلدية،  الربملانية  النتخابات 
واملناطقية،  اجلهوية  ثقافة  علينا  ت�سيطر 

وهذا المر اذا ما ا�ستمر من �ساأنه ان يعيق 
طموحاتنا ويحد من تطلعاتنا ال�سالحية.
ولفت اىل ان الردن يتعر�س منذ فرتة 
بن�سيجه  العبث  ت�ستهدف  �سر�سة  حلملة 
الج��ت��م��اع��ي واأم���ن���ه ال��وط��ن��ي وم��واق��ف��ه 
حماولت  اي�سا  وهناك  امل�سرفة،  القومية 
م���ن ق��ب��ل ال��ب��ع�����س لإخ������راج ال��ت��ع��دي��الت 
الد�ستورية عن م�سمونها احلقيقي واهدفها 
ال�سامية، واعتبارها خطوة باجتاه التوطني 
الوطنية  الهوية  يف  والعبث  والتجني�س 
الردنية، وانقالبا على الد�ستور، ونحن هنا 
ل نحتكر احلقيقة ومن حق اجلميع التعبري 
لكن  ومهنية،  مو�سوعية  بطريقة  راأيه  عن 
امل�سامني  على  والقفز  وال���س��اءة  الت��ه��ام 
غريب  ام��ر  التعديالت  لهذه  ال�سالحية 

وم�ستهجن.
بثوابته  يفرط  ل��ن  الردن  ان  وق���ال، 
الوطنية وقد دفع ثمنا كبريا جراء مت�سكه 
الفل�سطيني،  ال�سعب  بحقوق  ومت�سكه  بها، 
والتاأويل،  ال�سك  تقبل  ل  معلنة  ومواقفنا 
الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  لءات  ان  كما 
هي  وفل�سطني  الردن  هو  )الردن  وا�سحة 
فل�سطني، ول للتوطني، والقد�س خط احمر، 
الفل�سطينيني  الالجئني  كافة  ع��ودة  وحق 
وت��ع��وي�����س��ه��م(. واك���د ع���دم وج���ود تعدد 
للهويات يف الردن، هناك هوية واحدة هي 
الردنيني  وكافة  الردنية  الوطنية  الهوية 
الردنية  والوطنية  القانون،  امام  �سوا�سية 
تقا�س مبدى النتماء لرتاب الوطن والولء 

لقيادتنا الها�سمية والعر�س الها�سمي.
الفقرة  الد�ستور-  من  ال�ساد�سة  فاملادة 
ام��ام  "الردنيون  ان  على  تن�س  الويل، 
احلقوق  يف  بينهم  متييز  ل  �سواء،  القانون 
والواجبات، وان اختلفوا يف العرق او اللغة 

او الدين".
امل���ادة  ال��ث��ان��ي��ة م��ن ذات  ال��ف��ق��رة  ام���ا 
الوطن ووحدة  "الدفاع عن  ان  فتن�س على 
الجتماعي،  ال�سلم  على  واحلفاظ  �سعبه، 
يعني  اردين" وهذا  كل  على  مقد�س  واجب 
العبث  ملحاولت  الت�سدي  جميعا  علينا  ان 
بقوة  الوطني  وامننا  الجتماعي  بن�سيجنا 

وحزم. 
)برتا-وليد الهباهبة(

ان  *عمَّ
عقوبات  مادبا  جنايات  حمكمة  جمعت 
ة لت�سبح و�سعه  رر جرائمه 15 مرَّ �سخ�س كَّ
عاما،   30 مل��دة  املوؤقتة  اقة  ال�سَّ بالأ�سغال 
واخلا�س  العام  دع  ال��رَّ بتحقيق  ذلك  رة  م��ربِّ
ل��ت��ك��رار ارت���ك���اب اجل���رائ���م وح�����س��ب ن�س 

القانون.
وقالت المانة العامة للمجل�س الق�سائي 
الأردنية )برتا(  الأنباء  لوكالة  يف ت�سريح 
اخلمي�س، اإنَّ املحكمة قّررت جمع العقوبات 
تراوحت  حيث  اأ�سخا�س   5 بحق  ادرة  ال�سَّ

العقوبات بني �سنتني و30 عاما.
م  تقدَّ اجلنايات  مكرري  اأحد  اإنَّ  وقالت 
بحقه  �سدر  اأن  بعد  للعقوبات  دم��ج  بطلب 
15 حكمًا جنائيًا وقررت املحكمة كونه من 
ال��ردع  حتقيق  ولغايات  اجلنايات  مكرري 
ال�سادرة  العقوبات  جمع  واخل��ا���س،  العام 
املوؤقتة  بالأ�سغال  و�سعه  لت�سبح  بحقه 
مدة  له  حم�سوبة  والر�سوم  عامًا   30 م��دة 

املحكومية.
وبينت اأنَّ اأحد مكرري جرم اإعطاء �سيك 
م بطلب لدمج العقوبات  ل يقابله ر�سيد تقدَّ
ال�سادرة بحقه، حيث �سبق وان �سدر بحقه 

اأحكام ق�سائية كل منها يق�سي بحب�سه   10
مت  والغرامة  والر�سوم  واح��دة  �سنة  م��دة 
مكررا  امل�ستدعي  وكون  منها،  حكمني  تنفيذ 
جمع  املحكمة  قررت  فقد  القانوين  باملعنى 
على  يزيد  ل  مبا  بحقه  ال�سادرة  العقوبات 
احلب�س  لت�سبح  للعقوبة  الأعلى  احلد  مثلي 

مدة �سنتني والر�سوم والغرامة.
حكم  يف  رت  ق��رَّ املحكمة  اإنَّ  واأ���س��اف��ت، 
احد  من  مقدم  دمج  بطلب  عنها  �سادر  اخر 
وان  �سبق  والذي  ال�سرقة  جلناية  املكررين 
ترتاوح  ق�سائية  اأحكام  �ستة  بحقه  �سدر 
واحدة  �سنة  ملدة  احلب�س  من  فيها  الحكام 
�سنوات،  ث��الث  مل��دة  املوؤقتة  ال�سغال  اىل 
يزيد  ل  ومب��ا  بها  املحكوم  العقوبات  جمع 
على ن�سف احلد الأعلى للعقوبة وهي و�سعه 
ون�سف  �سنة   14 مل��دة  امل��وؤق��ت��ة  بالأ�سغال 

والر�سوم حم�سوبة له مدة املحكومية.
ال�سرقة  جناية  مكرري  اأحد  اأنَّ  وبينت 
ال�����س��ادرة  ال��ع��ق��وب��ات  ل��دم��ج  م بطلب  ت��ق��دَّ
بحقه يف اربع ق�سايا وبعقوبات ترتاوح من 
احلب�س مدة �سنة واحدة لت�سل اىل و�سعه 
وكون  ون�سف،  �سنة  ملدة  املوؤقتة  بالأ�سغال 
فقد  اجلرمية،  ه��ذه  مكرري  من  امل�ستدعي 

بها  املحكوم  العقوبات  جمع  املحكمة  قررت 
لت�سبح و�سعه بالأ�سغال املوؤقتة �سبع �سنوات 

والر�سوم حم�سوبة له مدة املحكومية.
ويف حكم اخر تقدم اأحد املكررين بطلب 
احلاق احلكم ال�سادر بحقه واملت�سمن و�سعه 
بطلب  �سنوات  ثالث  مدة  املوؤقتة  بالأ�سغال 
واملت�سمن  بحقه  ال�����س��ادر  ال�سابق  ال��دم��ج 
و�سعه  وهي  بحقه  الأ�سد  العقوبة  تنفيذ 
بالأ�سغال املوؤقتة مدة ثالث �سنوات، وقررت 
املحكمة كون اجلرم املحكوم به هو ال�سرقة 
لت�سبح  بحقه  ال�����س��ادرة  العقوبات  جمع 
�سنوات  �ست  مدة  املوؤقتة  بالأ�سغال  و�سعه 

والر�سوم.
للمجل�س  ال��ع��ام��ة  الم���ان���ة  واأك������دت 
�سندًا  ج��اء  العقوبات  جمع  انَّ  الق�سائي 
لأحكام املادة )72( والتي اأعطت للمحكمة 
�سالحية جمع العقوبات املحكوم بها بحيث 
ل يزيد جمموع العقوبات املوؤقتة على احلد 
للجرمية  قانونًا  املقررة  للعقوبة  الأعلى 
اجل��ن��اي��ات،  يف  ن�سفها  مب��ق��دار  ال  الأ���س��د 
وذلك  اإدغامها،  اأو  اجلنح  يف  مثلها  ومبقدار 
لتحقيق الردع العام واخلا�س والق�ساء على 

يود( الظواهر اجلرمية. )برتا- بركات الزِّ

األعيان يعيد التعديالت 
الدستورية لمجلس النواب

ة وجنايات  ر جرائمه 15 مرَّ شخص يكرِّ
جن 30 عاما مادبا تضعه بالسِّ

الجمعة )14( كانون الثاني 2022
العدد )2145(

�ستقوم �سركة كهرباء حمافظة اربد يوم الثنني املوافق 2022/1/17 
ف�سل  اإىل  خاللها  من  ت�سطر  قد  والتي  �سبكتها  على  �سيانة  اأعمال  باإجراء 
من  الغربي  احلي  ب�سرى  منطقة  يف  امل�سرتكني  جميع  عن  الكهربائي  التيار 
ال�ساعة التا�سعة �سباحا لغاية ال�ساعة الثانية ع�سرا وعن املناطق التالية: 
من  ح�سني  امللك  حي  رداي��دة،  ح�سني  احمد  قائم  ال�سهيد  �سارع   / كفريوبا 

ال�ساعة التا�سعة �سباحا لغاية ال�ساعة الثالثة م�ساءا يف حمافظة اربد.
وعن املناطق التالية: طريق �سامتا النعيمة اول تفريعة على اليمني بعد 
مفتاح �سامتا، جنوب عنجرة طريق راجب، را�س منيف قرب ا�سارة �سخرة، 
ال�ساعة  لغاية  �سباحا  التا�سعة  ال�ساعة  من  �سامتا  النعيمة  طريق  �سخرة 

الثالثة ع�سرا يف حمافظة عجلون.
البلد  اول  الرمثا  البلد،  اول  الرمثا  الرمثا،  باجتاه  ب�سرى  طريق  وعن 
غرب ا�سارة جابر، الرمثا غرب ا�سارة جابر حي الزهور من ال�ساعة التا�سعة 

�سباحا لغاية ال�ساعة الثالثة م�ساءا يف مدينة الرمثا.
وعن املناطق التالية: ام اجلمال قرب املركز ال�سحي، ام اجلمال غرب 
ال�ساعة  لغاية  �سباحا  التا�سعة  ال�ساعة  من  الثار  �سرق  اجلمال  ام  البلد، 

الثالثة م�ساءا يف حمافظة املفرق.
ق�سم العالقات العامة

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

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

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

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

رمز H+ �أو 4G يف �أعلى �ل�شا�شة.
كثري  لل�شخ�ض  بالن�شبة  باأنه  �ل�شحيفة  ونوهت 
و�لتاأكد  �الإ�شارة،  ��شتقر�ر  �إىل  حاجة  ويف  �ل�شفر، 
من �حل�شول ب�شكل د�ئم على جودة �ت�شال ممتازة، 
فاإنه يجب عليه مقارنة م�شتوى �خلدمة يف خمتلف 
�ملكان  يف  �شبكاتها  تغطية  ج��ودة  وم��دى  �ل�شركات 
هاتف  �شريحتي  ��شتعمال  مع  �إليه،  �شي�شافر  �لذي 
�ل�شاحنة،  �أو  بال�شيارة  �ل�شفر  حال  ويف  خمتلفتن. 
تقوم  �ملركبات  لهذه  خم�ش�شة  �أجهزة  هناك  ف��اإن 
بتقوية �إ�شارة �لهاتف �جلو�ل، وهي تباع يف �الأ�شو�ق، 

وتكون غالبا �شهلة �ال�شتخد�م.
�أما فيما يخ�ض �شعف تغطية �شبكة �الإنرتنت يف 
�ملنزل، فاإن �أول �شيء يجب فعله هو حتديد �لنقاط 
وميكننا  ت�شعف.  �أو  �الإ���ش��ارة  فيها  تختفي  �لتي 
�الإ���ش��ارة  م�شتوى  مالحظة  خ��الل  من  ذل��ك  معرفة 
�شيغنال"  "�أوبن  تطبيق  با�شتخد�م  �أو  هو�تفنا،  يف 
�أنه تكون  �لذي يوفر دقة كبرية. وبينت �ل�شحيفة 
�لهاتف  �إ�شارة  لفقد�ن  توؤدي  عديدة  �أ�شباب  هناك 
معدنية  �أثاث  قطع  وجود  ب�شبب  �ملنزل،  يف  �جلو�ل 
عن  �ل�شادرة  �الإ���ش��ار�ت  مع  �لتد�خل  �أو  �ملنزل،  يف 
ب�شبب  �أو  و�الإلكرتونية،  �لكهربائية  �الأجهزة  بع�ض 
عرب  �مل�شكلة  ه��ذه  حل  وميكن  نف�شه.  �ملنزل  بنية 
�لهاتف �جلو�ل  �ل�شبكة يف  �لتقاط  �إعد�د�ت  �شبط 
يف  �ال�شرت�ك  خالل  من  �أو  �شابقا،  �ملذكور  بال�شكل 
خدمة �إنرتنت �لو�ي فاي يف �ملنزل. و�إذ� كان �لتقاط 
�ملخاطرة،  يحتمل  وال  جد�  مهّما  �أمر�  جيدة  �إ�شارة 
�أو  �ملر�قبة  �أجهزة  يف  �الإنرتنت  على  �العتماد  مثل 
�لتجهيز�ت �لطبية، فاإن �أف�شل خيار هو تركيز جهاز 
لتقوية �الإ�شارة. وهذه �الأجهزة فعالة جد�، وتوجد 
يف �الأ�شو�ق باأ�شعار خمتلفة، حيث �إن �أجهزة تقوية 
من  ثمنا  �أق��ل  و�لثالث  �لثاين  �جليل  �شبكة  �إ�شارة 

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

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

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

التكنولوجيا والسوشيال ميديا على حياتك:

إليك ستة إجراءات ميكن اتباعها.

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

فإن عقلك سيعمل بكل طاقته«.

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

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

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

اهلاتف وحتسن من تركيزك.
 

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

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

الالحقة«.

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

لوجه، اتصل هبم سوف تشعر بتحسن.

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

جهاز الكمبيوتر.

6- قم حبرفة
بينما تقلص حجم الدوافع الرقمية، ميكنك 
أن ختصص وقتا هلواياتك، سواء كانت رمسا أو 
عزفا على آلة موسيقية أو حىت التصفري. قم 
باستخدام يديك بشكل إنتاجي، ستقوم بصنع 
شيء تفخر به. هذا سيساعدك يف نسيان كل 

ما حيدث على هاتفك.

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

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

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

التقيا  قد  وكانا  بالتبين.  وابنة  أطفال  أربعة 
حينما كانت ماكيزني يف مقابلة عمل مع جيف 
عام 1993. يشار إىل أن خالفا تطور يف شهر 
شباط/ فرباير، بني الرئيس التنفيذي لشركة 
بوست«،  »واشنطن  صحيفة  مالك  »أم��ازون« 
»أمريكان  شركة  رئيس  وبني  بيزوس،  جيف 
ميديا«، ناشر جملة »ناشونال إنكويرر«، ديفيد 
بيكر، الذي هدد بنشر صور فاضحة لبيزوس 
ما مل يوقف التحقيق يف كيفية حصول جملة 

الفضائح على لقاءاته اخلاصة مع عشيقته.
وأملح بيزوس، يف تدوينة غري عادية نشرها 
على موقع »ميدمي«، إىل أن اهلجمة اليت طالته 
صحيفته  انتقادات  إىل  تعود  بيكر  قبل  من 
دونالد  األمريكي  للرئيس  بوست«  »واشنطن 
ترامب وللسعودية، معتربا أن رئيس »أمريكان 
موالية  »صحيفة  إنتاج  إىل  عمد  ميديا« 

للسعودية«، وفق توصيفه.

*وكاالت
�إلكرتونيك�ض"  "�شام�شونغ  ط��رح��ت 
يعمل  ذكي  هاتف  �أول  �ل�شوق  يف  �جلمعة 
�أن  بعد  جي"   5" �خلام�ض  �جليل  ب�شبكة 
هذ�  يف  ر�ئ��دة  �جلنوبية  كوريا  �أ�شبحت 
�مل��ج��ال �ل��ذي م��ن �شاأنه �إح���د�ث ث��ورة يف 

�الت�شاالت.
وب��ات��ت ك��وري��ا �جل��ن��وب��ي��ة �ل��ت��ي تعّد 
�ل�شعيد  على  ت��ط��ّور�  �ل��ب��ل��د�ن  �أك���ر  م��ن 
يف  بلد  �أول  �الأرب��ع��اء  م�شاء  �لتكنولوجي، 
�أر��شيه  على  �شاملة  تغطية  يوّفر  �لعامل 
�ل�شبكة  م��ع��اي��ري  م��ن  �خل��ام�����ض  ب��اجل��ي��ل 
�خللوية �ملعروف ب�"5 جي"، وذلك بو��شطة 

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

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

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

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

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

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

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

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

بالتج�ش�ض على �لغرب.

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

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

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

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

جي يوبال�ض" بال�شبكة.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

دون ظهور �شريط �لتنقل يف �ملت�شفح.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�ملعاجلة �لذهنية.
ويقوم �لطيارون با�شتخد�م �لريا�شيات 
�لرتكيز،  من  �لكثري  تتطّلب  �لتي  �لذهنية 
�الأم��ام  �إىل  طيار  دون  �لطائر�ت  وتتقدم 
بناًء على قوة �ملوجات �لدماغية �ملنتجة".

هي  �ل�شحيحة  �الإج��اب��ات  تكون  ول��ن 
�لد�فع �لذي �شيحّرك �لطائر�ت دون طيار 
�لدماغية  �مل��وج��ات  كثافة  و�إمن��ا  ل��الأم��ام، 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 تغطية شبكة المحمول 
سيئة؟ إليك الحل

 ست طرق لمنع اإلنترنت من إفساد يومك

 زوجة مالك أمازون تحصل 
على مبلغ خيالي بعد طالقها

 سامسونغ تطلق أول هاتف لها يعمل بتقنية الجيل الخامس

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

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

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

ل�سحة العظام.
فوائد البورون

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

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

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

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

العظام باملجمل.
2- ل�سحة الرجال

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

بناء الأج�سام.
3- ل�سحة املراأة

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

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

ال�سهرية.
4- مكافحة مر�ص ال�سرطان

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

املزيد من البحث.
5- حت�سني القدرات الإدراكية

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

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

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

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

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

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

يلزمها املزيد من البحث والأدلة.
اأ�سرار البورون

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

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

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

اأعرا�ص ت�سمم البورون:
    الغثيان والتقيوؤ.

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

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

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

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

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

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

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

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

الغذائية لا�ستفادة من البورون:
    زيت الزيتون.

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

    الزبيب.
    املك�سرات املختلفة.

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

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

فوائد وأضرار البورون، 
ومعلومات أخرى هامة حوله!

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

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

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

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

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

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

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

العادة دون �سبب لذلك
    براز اأ�سود

    وجود دم يف الرباز
    وجود خماط يف الرباز

    اأمل يف منطقة البطن
    اأمل اأثناء عملية التغوط

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

التغوط
    فقدان غري مربر للوزن

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

    تغيري يف حجم الرباز

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

والفيديو من اأجل معينة املنطقة.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

القلب وبالتايل اإحلاق ال�سرر به.

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

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

كافة التفا�سيل:
ما هو هرمون احلب؟

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

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

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

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

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

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

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

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

حركة احليوانات املنوية.
فوائد هرمون احلب للعاقات

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

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

للدورة
FSH امل�ستويات الطبيعية لهرمون لهورمون    

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

الدرقية
    تقرير خمترب الغدد ال�سماء

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

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

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

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

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

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

والأبوة؟
الأمهات  يلعب هرمون احلب دورًا كبريًا يف حياة 

والباء، كما يلي:
1- هرمون احلب لدى الأم

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

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

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

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

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

الأب اأكرث واأكرث.

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

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

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

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

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

ملخاطر على �سحة الطفل.
اأ�سباب البلوغ املبكر

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

والإناث.
خماطر البلوغ املبكر عند الذكور

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

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

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

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

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

والإنطواء مبرور الوقت.
البلوغ املبكر عند الإناث

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

الفتاة.
اأعرا�ص البلوغ املبكر عند الإناث

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

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

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

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

يف الظهور خال هذه املرحلة.
خماطر البلوغ املبكر عند الإناث

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

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

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

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

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

�سن مبكر.
طرق الوقاية من البلوغ املبكر

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

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

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

الد�سمة وغري ال�سحية.

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

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

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

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

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

والتطور ال�سليم.
اأنواع فيتامينات ب املركبة

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

    ب1 )ثيامني(
    ب2 )رايبوفافني(

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

    ب6 )بايروديك�سني(
    ب 7 )بيوتني(

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

م�سادر فيتامني ب املركب

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

املدعمة بها.

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

ومنها:
    منتجات الألبان

    البي�ص
    املاأكولت البحرية

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

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

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

واخلنزير(

    اجلوز
    البطاطا

    الدواجن
    احلبوب الكاملة.

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

فوائدها:
    تقلل من التوتر وحت�سن من املزاج

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

يف اجل�سم
    زيادة م�ستويات الطاقة والتقليل من 

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

بالريبوفافني

    امل�ساعدة يف حتطيم الكربوهيدرات 
والربوتينات والدهون املاأخوذة من النظام 

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

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

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

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

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

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

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

    كابة وغ�سب ب�سهولة وانزعاج
    طفح جلدي

    احمرار اجللد
    اختال النوم

    تورم يف البطن
    م�ساكل يف التذوق

    فقدان ال�سهية.

أعراض سرطان المستقيم

ما هي صمامات القلب 
ووظيفتها في الجسم؟

هرمون الحب: ما الذي تعرفه عنه؟

البلوغ المبكر لدى الذكور واإلناث: أسباب وأضرار

كل ما تريد معرفته عن فيتامين ب المركب
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*وكاالت
التن�س  جن��م��ة  م��غ��ام��رة  ت��وق��ف��ت 
بطولة  يف  ج���اب���ر،  اأن�������س  ال��ت��ون�����س��ي��ة 
�سيدين، فجر اخلمي�س، بان�سحابها اأمام 
كونتافيت  اآن��ات  ال�سلوفينية  مناف�ستها 

امل�سنفة ال�سابعة عامليا.
بداية  يف  ج��اب��ر،  اأن�����س  وان�سحبت 
ربع  الدور  مباراة  من  الثانية  املجموعة 
النهائي لتح�سم كونتافيت اللقاء، بعدما 
فازت يف املجموعة الأوىل بنتيجة )6-

خ�سارة  بعد  جابر  اأن�س  و�سعرت   .)4
الظهر،  اأ�سفل  ب��اآلم  الأوىل  املجموعة 
العالج  اإخ�سائية  تدخل  فر�س  ما  وهو 
الطبيعي، التي حاولت م�ساعدتها ملدة 5 

دقائق على التخل�س من الأوجاع.
ما  �سرعان  لكن  للعب،  اأن�س  وع��ادت 
التي  الآلم،  ب�سبب  ان�سحابها  اأعلنت 
باإنهاء  لها  ت�سمح  مل  حيث  توا�سلت 

املواجهة كما يلزم.
وك��ان��ت اأن�����س ج��اب��ر ق��دم��ت اأم�����س 

حيث  ال��ث��اين،  ال���دور  يف  طيبة  م��ب��اراة 
بيرتا  الت�سيكية  الالعبة  من  فيها  ثاأرت 
واأخرجتها  عامليا   21 امل�سنفة  كفيتوفا 
اأن فازت  مبكرا من بطولة �سيدين، بعد 

عليها مبجموعتني دون رد.
وكانت اأن�س امل�سنفة العا�سرة عامليا، 
بطولة  خ��الل  بعيدا  ال��ذه��اب  يف  تاأمل 
بطولة  يف  مل�ساركتها  متهيدا  �سيدين 
اأ���س��رتال��ي��ا امل��ف��ت��وح��ة، ل��ك��ن الإ���س��اب��ة 

حرمتها من ذلك.

*وكاالت
ل��ن��ادي  اجل����دي����دة  الإدارة  ت���وق���ن 
على  امللقاة  امل�سوؤوليات  حجم  ال��وح��دات، 
عاتقها، يف املو�سم الكروي اجلديد، فالعودة 
الأهم  الهدف  �ستكون  التتويج  من�سات  اإىل 

الذي يعزز من �سعبيتها لدى جماهريها.
عدة  ح�سم  يف  مبكرا  ال��وح��دات  وب���داأ 
قوة  تعزيز  اإىل  ت��ه��دف  نوعية  �سفقات 
تنتظره  ال��ذي  القدم  كرة  فريق  وخيارات 

حتديات اآ�سيوية وحملية.
وي�سلط كووورة ال�سوء يف هذا التقرير، 
على طموحات نادي الوحدات قبل انطالق 
وفقا  وذل��ك  ال��ك��روي��ة،  املحلية  امل�سابقات 

للتايل:

كتلة البطوالت
تراأ�سها  التي  البطولت  كتلة  جنحت 
الدكتور ب�سار احلوامدة يف ال�ستحواذ على 
الدارة،  جمل�س  ع�سوية  يف  الأ�سد  ح�سة 

حيث ح�سلت على 9 مقاعد من اأ�سل 11.
كتلة  اأن  ي��ع��ن��ي  ال���س��ت��ح��واذ،  وه����ذا 
الأول  القرار  �ساحبة  �ستكون  البطولت، 
والنهائي يف كل ما يتعلق بحا�سر وم�ستقبل 
بالهتمام  يحظى  ال��ذي  القدم  كرة  فريق 

الأكرب لدى جماهري "املارد الأخ�سر".
جمل�س  يف  الن�سجام  حالة  فاإن  وكذلك 

ال��ب��ط��ولت  كتلة  اك��ت�����س��اح  ب��ع��د  الإدارة 
اأكرب يف  لالنتخابات، تعطي �سهولة و�سرعة 

اتخاذ القرار، بعيدا عن اأي خالفات.

أبناء النادي
باإغالق  ال��وح��دات  ن��ادي  اإدارة  قامت 
باختيار  القادم  الفني  املدير  على  الطريق 
ج���ه���ازه ال��ت��دري��ب��ي امل���ع���اون ح��ي��ث متت 

ال�ستعانة باأبناء النادي.
الأ�سابيع  يف  ال��وح��دات  اإدارة  وك��ان��ت 
من  ع��دد  م��ع  مفاو�ساتها  وخ��الل  املا�سية 
الطاقم  اأن  لهم  توؤكد  الفنيني،  املديرين 
هو  تبقى  ما  وكل  جاهز،  املعاون  التدريبي 

حتديد هوية املدير الفني.
اأن  اإدارة نادي الوحدات بذلك  و�سمنت 
من  القدم  كرة  لفريق  الفني  اجلهاز  يكون 
اأبناء النادي، حيث عينت راأفت على مدربا 
للمدرب  م�ساعدا  الفتاح  عبد  وح�سن  عاما 

ور�سيد النجار مدربا حلرا�س املرمى.
وب����داأ ال���وح���دات ت��دري��ب��ات��ه الإث��ن��ني 
تتو�سل  اأن  اإىل  علي  راأف��ت  بقيادة  املا�سي 
الإدارة لتفاق مع اأحد املديرين الفنيني من 

خارج الأردن.

صفقات نوعية
على  ال���وح���دات  ن����ادي  اإدارة  ع��م��ل��ت 

ب�ساأن  بتو�سياتها  تديل  فنية  جلنة  ت�سكيل 
احتياجات الفريق.

حتى  الوحدات  نادي  تعاقدات  وجاءت 
الآن مر�سية جلماهريه، ويف حال مت انتقاء 
ف��اإن  فائقة،  بعناية  الأج��ان��ب  املحرتفني 
لالألقاب  العودة  مقومات  �سيمتلك  الفريق 

بعد مو�سم كان للن�سيان.
اأبرز ال�سفقات املهمة التي اأجنزها  ومن 
الأي�سر  الظهري  م��ع  التعاقد  ال���وح���دات، 
الدويل حممد اأبو ح�سي�س، واملدافع ال�سلب 
مهند خري اهلل و�سانع الألعاب اأحمد �سريوة، 
اإىل جانب الالعب عمر منا�سرة الذي ميتاز 

باللعب يف اأكرث من مركز.
كذلك فاإن الفريق ما يزال ي�سم كوكبة 
من الالعبني الذين مل تنته عقودهم كمنذر 
جتديد  مت  فيما  ع�سام،  وخالد  عمارة  اأب��و 

عقود �ستة لعبني.
اإىل  جنح  الوحدات  ف��اإن  �سبق  ملا  ووفقا 
الفريق  هيكل  على  املحافظة  يف  كبري  حد 
مع تدعيمه بعدد من العنا�سر القادرة على 

حتقيق الإ�سافة املرجوة.
من�سجمة  الوحدات  تعاقدات  وج��اءت 
يف  �سي�سارك  الذي  الفريق  ا�ستحقاقات  مع 
اأبطال  دوري  جانب  اإىل  حملية  بطولت   3
اآ�سيا، حيث دفعه ذلك، اإىل تعزيز اخليارات 

وتوفري دكة بدلء قوية.)كوورة(

وزير الرياضة يضع صالح أمام 
سؤال صعب في منتخب مصر

اتحاد كرة القدم يبرم اتفاقية 
رعاية جديدة بمليون دينار

*عمان
م��دار���س الرتبية  م��ع  ال��ق��دم، اتفاقية رع��اي��ة  ك��رة  اأب���رم احت��اد 
الريادية، يقدم مبوجبها الأخري مبلغ مليون دينار، لرعاية املنتخبات 
جانب  اإىل   ،2022 املو�سم  يف  املحرتفني  بطولت  من  وعدد  الوطنية، 

امل�ساهمة يف مبادرات الحتاد لتطوير م�ساريعه التنموية.
حفل  لإقامة  زمنيًا  ج��دوًل  اجلديد،  الراعي  مع  الحت��اد  وو�سع 
علي  الأمري  �سمو  برعاية  �سيقام  والذي  ر�سمي  ب�سكل  الرعاية  توقيع 
تفا�سيل  ذلك  مت�سمنًا  لالحتاد،  التنفيذية  الهيئة  رئي�س  احل�سني  بن 
القدم  كرة  منظومة  يخدم  مبا  الرعاية،  واأوج��ه  ومزاياه  التعاقد 

الأردنية، ومدار�س الرتبية الريادية على حد �سواء.
التي  الرعاية  اتفاقية  ن�سار،  �سمر  لالحتاد،  العام  الأمني  وثمنت 
وت�سكل  جميعًا،  به  نعتز  كبري  تعليمي  �سرح  من  رائ��دة  “خطوة  تعد 
عجلة  يعيد  والريا�سة،  التعليم  بني  موؤ�س�سي  تاآخي  ذاته  الوقت  يف 
ال�ستثمار يف القطاع الريا�سي للدوران، ويحقق اأهدافًا م�سرتكة لكال 
�سحفي  بيان  يف  القدم  كرة  لحتاد  الر�سمي  املوقع  وقال  اجلانبني”. 
ال�ساملة  التجارية  الحتاد  ل�سرتاتيجية  نتاج  ياأتي  التعاقد  هذا  اأن 
التي و�سعها للنهو�س بالكرة من خالل العمل مع القطاع اخلا�س خللق 

�سراكات فاعلة ومنتجات ت�سويقية نوعية.

*وكاالت
جدد نادي احل�سني اإربد، عقد الالعب �سعد الرو�سان للعب مع فريق 

كرة القدم خالل مناف�سات املو�سم الكروي املقبل 2022.
انتهت  والالعب،  النادي  بني  مفاو�سات  اأم�س  اول  ليلة  و�سهدت 

بالتفاق على جتديد عقد الرو�سان الذي يلعب يف مركز الدفاع.
واأكد الرو�سان يف ت�سريح لوكالة الأنباء الأردنية )برتا( جتديد 
األقاب  املناف�سة على  النادي على  م�ساعدة  ي�سهم يف  اأن  متمنيا  عقده، 
املحلية. ويوا�سل النادي ن�ساطه امللحوظ يف �سوق انتقالت الالعبني، 
عبداملطلب  حممد  اأمثال  النجوم؛  من  عدد  مع  تعاقد  اأن  �سبق  حيث 

وعبداهلل العطار وم�سطفى كمال وعبداهلل العطار وماهر حجازي.

نادي الحسين إربد يجدد
 عقد الروسان

رونالدو: ال أقبل بأقل من هذا 
الوضع في البريميرليج

*وكاالت
دعم الربتغايل كري�ستيانو رونالدو جنم مان�س�سرت يونايتد، املدير 
اأنه يحتاج فقط للوقت من  اإىل  ُم�سرًيا  الفني للفريق رالف راجننيك، 

اأجل تطبيق اأفكاره وتطوير اأداء الفريق.
واأ�سندت الإدارة املهمة لراجننيك حتى نهاية املو�سم، عقب اإقالة 
الرنويجي اأويل جونار �سول�سكاير يف نوفمرب/ت�سرين ثان املا�سي، بعد 

�سل�سلة من النتائج ال�سلبية.
"منذ  �سبورت�س":  "�سكاي  ل�سبكة  ح��واره  خ��الل  رون��ال��دو،  وق��ال 
الوقت  اإىل  يحتاج  لكنه  الأ�سياء،  من  الكثري  تغريت  راجننيك  و�سول 

لعر�س اأفكاره على الالعبني، واأعتقد اأنه �سيوؤدي ب�سكل جيد".
واأ�ساف: "نحن نعلم اأننا ل نلعب ب�سكل اأف�سل، لكن لدينا العديد من 

املباريات ويجب اأن نتح�سن".
وتابع رونالدو: "اأعتقد اأننا اأف�سل يف بع�س النقاط مع راجننيك، 
والثقافة  لعبهم  وطريقة  الالعبني  عقلية  تغيري  ال�سهل  من  ولي�س 

والنظام".
املراكز  بني  كوننا  من  اأق��ل  عقليتنا  تكون  اأن  اأقبل  "ل  واأو���س��ح: 

الثالثة الأوىل بالربميريليج".
اأحيانا  عليك  جيدة،  اأ�سياء  لبناء  اأنه  "اأعتقد  الدون:  وا�ستكمل 
تدمري بع�س الأ�سياء، وملا ل، عام جديد وحياة جديدة، واآمل اأن يظهر 

الفريق بامل�ستوى الذي يريده امل�سجعون، فهم ي�ستحقون ذلك".
الطريقة  واأع��رف  الآن،  الأم��ور  تغيري  على  ق��ادرون  "نحن  واأمت: 
ولكنني لن اأذكرها هنا، لأنني ل اأعتقد اأنه اأمر اأخالقي التحدث عن 
ذلك، بل ما ميكنني قوله اإننا قادرون على القيام بعمل اأف�سل، واأنا هنا 

لأحاول الفوز واملناف�سة".

منتخب الواعدات يواجه نظيره 
اللبناني في نهائي غرب آسيا اليوم

مطر في لبنان للتفاوض 
مع األنصار

اإلحباط يسيطر على العبي 
برشلونة بعد الكالسيكو

*وكاالت
نظريه  القدم،  لكرة  عاما   14 �سن  حتت  الواعدات  منتخب  يلتقي 
اللبناين )اأ(، عند ال�ساعة الواحدة والن�سف من ظهر اليوم  اجلمعة، 

يف مباراة نهائي بطولة غرب اآ�سيا التي تقام يف لبنان.
جديد  اجناز  وحتقيق  الفوز،  لتحقيق  الواعدات  منتخب  وي�سعى 

بهذه البطولة التي تقام مب�ساركة 4 فرق.
اأمام  باخل�سارة  بالبطولة،  م�سواره  ال��واع��دات  منتخب  وا�ستهل 
منتخب لبنان )اأ(، قبل اأن يحقق فوزين متتاليني على منتخبي لبنان 

)ب( وفل�سطني، ليتاأهل للمباراة النهائية.
منتخب  ت��دري��ب  على  ت�سرف  فريج  منار  امل��درب��ة  اأن  اإىل  ي�سار 
الواعدات الذي ي�سم عددا من املواهب القادرة على رفد املنتخب الأول 

يف ال�سنوات املقبلة.

*وكاالت
الأن�سار  فريق  تدريبات  زم��ع،  اأب��و  اهلل  عبد  الأردين  امل��درب  قاد 

ع�سر الأربعاء، وذلك بح�سور نخبة من لعبيه.
اجلمعة،  ع�سر  طرابل�س،  بنظريه  الأن�سار  يلتقي  اأن  املرتقب  ومن 
لكرة  املمتاز  اللبناين  ال��دوري  من  العا�سرة  اجلولة  مناف�سات  �سمن 

القدم.
�سفوف  اإىل  حديثا  املن�سمون  اجل��دد  النجوم  ب��ريوت  اإىل  وو�سل 
�سياج واللبناين خالد حم�سن واللبناين  الأن�سار، وهم الأردين جيمي 

من اأ�سول برازيلية بيدرو هرنيك فيتوري.
من جهة ثانية، و�سل اإىل لبنان الالعب نادر مطر، حيث دخل يف 

مفاو�سات جدية مع الأن�سار.
بعد  النور  �ستب�سر  املفاو�سات  ف��اإن  ك���ووورة،  معلومات  وبح�سب 
�ساعات، حيث اأ�سبح اأقرب للفريق الأخ�سر من النجمة، بعد الأحداث 

الأخرية للنبيذي. 
ويحتل الأن�سار املركز اخلام�س بر�سيد 11 نقطة يف جدول ترتيب 

الدوري اللبناين.

*وكاالت
ك�سف تقرير �سحفي اإ�سباين، عن �سيطرة حالة من الإحباط على 
ال�سوبر  نهائي  ن�سف  كال�سيكو  خ�سارة  بعد  بر�سلونة،  مالب�س  غرفة 
الإ�سباين �سد الغرمي التقليدي ريال مدريد بنتيجة )3-2( الأربعاء.
الهزمية  "طعم  الإ�سبانية:  ديبورتيفو"  "موندو  �سحيفة  وقالت 
باأن  الالعبون  و�سعر  للفريق،  الأخ��رية  الهزائم  مثل  يكن  مل  بالأم�س 
الفوز كان يف متناول اأيديهم يف مباراة كبرية مثل ن�سف نهائي ال�سوبر 

�سد ريال مدريد".
التحول  نقطة  يكون  اأن  ميكن  كان  "الفوز  ال�سحيفة:  واأ�سافت   
التي اأ�سار اإليها املدير الفني ت�سايف هرينانديز يف املوؤمتر ال�سحفي قبل 

املباراة".
تعديل  بعد  �سعروا  بر�سلونة،  لعبي  اأن  اإىل  التقرير،  واأ���س��ار   

النتيجة مرتني، اأنه ميكنهم الفوز يف الأ�سواط الإ�سافية.
 و�سجل الأهداف لريال مدريد فيني�سيو�س جونيور وكرمي بنزميا 
وفيدي فالفريدي يف الدقائق 25 و72 و98، بينما �سجل لرب�سلونة لوك 

دي يوجن واأن�سو فاتي يف الدقيقتني 41 و83.
 وبتاأهل ريال مدريد، ي�سرب املريجني موعًدا يف النهائي مع الفائز 

من مواجهة اأتلتيكو مدريد واأتلتيك بيلباو.

اإلصابة تقطع طريق
 أنس جابر في سيدني

الوحدات يضع أقدامه على طريق األلقاب

*وكاالت
ليفربول  جن��م  ���س��الح،  حم��م��د  لزال 
الغائب  احلا�سر  دور  يلعب  الإجن��ل��ي��زي، 
الربتغايل  تعيني  منذ  م�سر،  منتخب  م��ع 
الفراعنة  قيادة  مبهمة  كريو�س،  كارلو�س 

خلفا للمدرب ال�سابق ح�سام البدري.
ال�سباك  هز  عن  �سيامه  �سالح  ووا�سل 
الباهت  ظهوره  بخالف  م�سر،  منتخب  مع 
مع زمالءه يف مباراة نيجرييا يوم الثالثاء 
املا�سي، يف اجلولة الأوىل لدور املجموعات 
املقامة  الإفريقية  الأمم  كاأ�س  ببطولة 

حاليا يف الكامريون.
م�سر  منتخب  مع  املحري  �سالح  م�ستوى 
اأثار الت�ساوؤلت، لدرجة اأن م�سوؤول حكومي 
بقيمة الدكتور اأ�سرف �سبحي وزير ال�سباب 
تليفزيونية  بت�سريحات  اأدىل  والريا�سة، 
حملت ر�سائل قوية، طالب خاللها الالعبني 
املحرتفني ب�سرورة تقدمي م�ستويات مميزة 

مع املنتخب اأ�سوة مبا يقدموه مع اأنديتهم.
الالعبني  اأب��رز  �سالح،  حممد  ويبقى  
امل�����س��ري��ني امل��ح��رتف��ني يف اأوروب�����ا ال��ذي��ن 
مير  وال��ذي  �سك  بال  اأنديتهم  مع  يتاألقون 

بحالة من الرتاجع مع منتخب م�سر.
ت�سريحات �سبحي و�سعت حممد �سالح، 
ال�سعب مع منتخب م�سر وهو  ال�سوؤال  اأمام 

ما ي�سرده كووورة يف التقرير التايل:
 7 اآخ����ر  يف  ���س��الح  حم��م��د  ي�سجل  مل 
وهو  م�سر  منتخب  م��ع  خا�سها  م��ب��اري��ات 
م�سرية  يف  قبل  م��ن  يحدث  مل  �سلبي  رق��م 
التاألق مع  الذي طاملا عرف  ليفربول،  جنم 

الفراعنة، بدليل و�سوله اإىل و�سافة هدايف 
 45 بر�سيد  التاريخ  عرب  الفراعنة  منتخب 

هدفا خلف ح�سام ح�سن.
مرمى  يف  ثنائية  �سالح  اأح��رز  اأن  ومنذ 
العام  من  م��ار���س/اآذار   29 يوم  القمر  جزر 
الإفريقية،  الأمم  كاأ�س  بت�سفيات  املا�سي 
مل يهز النجم العاملي ال�سباك مع الفراعنة 

وهو ما اأ�ساب اجلماهري امل�سرية باحلرية.
حتديدا  كريو�س  الربتغايل  مع  �سالح 
مل  ف��الأخ��ري  التكتيكية،  اأدواره  اختلفت 
يعتمد عليه كجناح هجومي، بل اعتمد على 
�سالح تارة ك�سانع لعب ومرة اآخرى كمهاجم 

�سريح مثلما حدث يف لقاء نيجرييا.

م�ساكل فنية
اأزمة لدى �سالح، بدليل  البع�س ل يرى 
م�ستويات  وتقدميه  ليفربول  م��ع  تاألقه 
زمالئه  يف  تكمن  اأزم��ة  اأن  وي��رى  متميزة، 

فنية  م�ساكل  يعاين  ال��ذي  م�سر  مبنتخب 
كبرية.

الأهلي  جن��م  ال��ع��ال،  عبد  ر�سا  وداف���ع 
وال���زم���ال���ك الأ����س���ب���ق، ع���رب ت�����س��ري��ح��ات 
اأن  موؤكدا  �سالح،  حممد  عن  تليفزيونية، 
تراجع  م�سوؤولية  وحده  يتحمل  ل  الأخ��ري 
ل��الأه��داف  ت�سجيله  وع���دم  م�سر  منتخب 

م�سوؤولية زمالءه.
ومل  �سالح  ت�سلمها  ك��رة  "كم  واأ���س��اف: 
ل�سالح؟  الفريق  �سنعها  لعبة  كم  ي�ستغلها؟ 
بهذه  باللعب  مظلوم  ���س��الح  اأن  احلقيقة 
ومل  كريو�س  عليها  يعتمد  التي  الطريقة 

يق�سر يف تعامله مع املنتخب".

اأزمة ال�سارة
تاأثر  على  البع�س  اختلف  املقابل،  يف 
�سالح بح�سوله على �سارة القيادة وتعر�سه 
ل�����س��غ��وط اأك����رب اأث����رت ع��ل��ى م�����س��ت��واه مع 
ب�سكل  ال�سارة  الفراعنة. �سالح ح�سل على 

املدير  البدري  بعدما قرر ح�سام  ا�ستثنائي، 
ك�سر  امل�����س��ري،  للمنتخب  ال�سابق  الفني 
لالعب  ال�سارة  مبنح  بها  املعمول  القاعدة 

الأقدم داخل املنتخب.
ومنح  النهج  نف�س  على  ك��ريو���س  و���س��ار 
���س��الح ���س��ارة ال��ق��ي��ادة، ب��ع��ي��دا ع��ن معيار 
الأق��دم��ي��ة ول��ك��ن جن��م ل��ي��ف��رب��ول حت��دث 
ح��وار  يف  م��وؤك��دا  الأم���ر،  ه��ذا  ع��ن  بنف�سه 
تليفزيوين اأن �سارة منتخب م�سر م�سوؤولية 

كبرية وت�سعه حتت �سغوط.
الريا�سة،  وزي���ر  ت�سريحات  وج���اءت 
خ�سو�سا  �سالح،  على  ال�سغوط  هذه  لتزيد 
لعبني   3 اأف�سل  واأح��د  املنتخب  قائد  اأن��ه 
توزيع  جلنة  اختيارات  بح�سب  العامل  يف 
الحت��اد  ل��دى  املعتمدة  الأف�����س��ل  ج��وائ��ز 

الدويل )فيفا(.
ببطولة  امل��و���س��م  ه���ذا  ���س��الح  و���س��ج��ل 
هداف  وه��و  هدفًا   16 الإجنليزي  ال��دوري 

الربميريليج حتى الآن.
*وكاالت

متكن الأهلي من حتقيق فوز ثمني على اأم �سالل يف اجلولة 14 من 
الدوري القطري، بنتيجة 1/2، وذلك يف املباراة التي اأقيمت الأربعاء 

على �ستاد حمد بن خليفة بالنادي الأهلي.
و�سجل هديف الأهلي �سفيان بوفتيني ويزن النعيمات يف الدقيقتني 
لأم  الوحيد  الهدف  الر�سيدي  الرحمن  عبد  �سجل  فيما  و51(،   21(
�سالل.وبهذا الفوز رفع الأهلي ر�سيده اإىل 16 نقطة يف املركز ال�سابع، 

فيما جتمد ر�سيد اأم �سالل عند 19 نقطة يف املركز اخلام�س.
و�سهدت املباراة �سراعا كبريا، لأهمية نقاط هذه املواجهة، حيث 
تقدم الأهلي يف النتيجة بوا�سطة املغربي �سفيان بوفتيني يف الدقيقة 
21، عرب راأ�سية جميلة.واأ�ساف الأردين يزن النعيمات الهدف الثاين 
يف الدقيقة 51، بعدما تلقى عر�سية من زميله عبد الرحمن احلرازي.

الرحمن  عبد  عرب   71 الدقيقة  يف  النتيجة  �سالل  اأم  وقل�س 
الر�سيدي، بعد حماولت كثرية من �سقور رزان.

 وعرفت املباراة خروج عبد العزيز هزاع لعب الأهلي بالبطاقة 
احلمراء يف الدقيقة 1+90.

*وكاالت
جنومه  كافة  جتهيز  الفرن�سي  جريمان  �سان  باري�س  نادي  يحاول 
للمباراة املرتقبة �سد ريال مدريد، املقرر لها يوم 15 فرباير/�سباط 

املقبل، يف ذهاب دور ال�16 لدوري اأبطال اأوروبا.
اأن م�سوؤويل  "ليكيب" الفرن�سية  ال�سدد، ذكرت �سحيفة   ويف هذا 
مي�سي  اإعفاء  على  الأرجنتيني  الكرة  احتاد  مع  اتفقوا  جي  اإ�س  بي 
من الن�سمام ل�سفوف منتخب بالده جمددا بعد 3 اأ�سابيع من مغادرة 

البالد لق�ساء الإجازة ال�ستوية.
 واأ�سافت اأي�سا اأن اإدارة �سان جريمان توا�سلت مع ليونيل �سكالوين، 
اأكرث  )ليو(  يركز  اأن  يف  برغبتها  لإبالغه  الأرجنتني،  منتخب  مدرب 
"التاجنو" بالفعل  تاأهل  ظل  يف  خا�سة  الفرن�سي  الفريق  اأه��داف  مع 
نف�س  مي�سي  مع  يتبع  جي  اإ���س  بي  اأن  اإىل  ولفتت   .2022 ملونديال 
حتركاته مع نيمار جونيور، الذي �سيبقى يف باري�س ل�ستكمال برناجمه 

العالجي والتاأهيلي اأمال يف اللحاق مبواجهة ريال مدريد.
بينما  باري�س،  يف  ونيمار  مي�سي  النجمان  "�سيبقى  ليكيب  وذكرت   
اأمريكا الالتينية مثل كيلور  �سي�سطر الفريق لرتك باقي لعبيه من 

نافا�س، ماركينيو�س، اآنخيل دي ماريا ولياندرو باريدي�س".
 وتقام جولتان يف ت�سفيات اأمريكا اجلنوبية املوؤهلة لكاأ�س العامل 
من  تاأجيلهما  بعد  املقبل،  ال�سهر  ومطلع  اجلاري  ال�سهر  اأواخر   2022

مار�س/ اأذار املا�سي ب�سبب جائحة كورونا.

األهلي يحقق فوزا ثمينا
 على أم صالل

باريس يتبع خطة نيمار
 مع ميسي
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*فيينا 
اجلولة  اج��ت��م��اع��ات  فيينا  يف  تتوا�سل 
النووي  التفاق  اإحياء  حمادثات  من  الثامنة 
ا�ستمرار  م��ن  غ��رب��ي  قلق  و���س��ط  الإي�����راين، 
نحو  وم�ساع  النووية،  ن�ساطاتها  يف  طهران 
ولو  اجلانبني  خماوف  ينهي  موؤقت"  "اتفاق 

ب�سكل جزئي.
بفيينا  اجل���اري  يناير   3 يف  وا�ستوؤنفت 
والوليات  اإيران  بني  املبا�سرة  غري  املحادثات 
امل��ربم عام  ال��ن��ووي  املتحدة لإن��ق��اذ الت��ف��اق 

.2015
ونقلت جملة "فورين بولي�سي" عن م�سوؤول 
اأمريكي، مل ت�سمه، اأن املفاو�سات حققت "بع�س 
التقدم" اإل اأنه اعترب اأن هذا الأمر لي�س كافيًا 
لتربير حمادثات مفتوحة دون تواريخ واآجال 

حمددة.
بها  تتقدم  التي  ال��وت��رية  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
املحادثات ل تواكب التقدم النووي الإيراين، 
خالل  امل��ح��ادث��ات  ا�ستمرت  اإذا  اأن���ه  م��وؤك��دا 
املتباطئة احلالية،  بالوترية  املقبلة  الأ�سابيع 
يف  النظر  اإع���ادة  وا�سنطن  على  يتعني  فقد 

قرار  واتخاذ  متاًما،  النووي  التفاق  اأهمية 
ب�ساأن ت�سحيح امل�سار.

بدوره، قال وزير اخلارجية الفرن�سي، جان 
امللف  ب�ساأن  فيينا  مفاو�سات  اإّن  لودريان،  اإيف 
اأّن  معتربًا  جدًا"،  "بطيئة  الإي��راين  النووي 
ل اإىل اتفاق يف "اإطار  ذلك يهّدد اإمكانية التو�سّ

زمني واقعي".
"الو�سع خطر لأّن اإيران و�سلت  اأّن  واأو�سح 
�سعيد  على  الأخرية"  قبل  م��ا  املرحلة  اإىل 
واحل�سول   %90 بن�سبة  اليورانيوم  تخ�سيب 

على القدرة النووية.
الإيرانية،  الأنباء  لوكالة  ت�سريحات  ويف 
قال رئي�س جلنة الأمن القومي بالربملان، وحيد 

"اتفاق  املفاو�س  فريقنا  هدف  اإن  زاده،  جالل 
املوؤقت حال  التفاق  نرف�س  اأننا مل  دائم" اإل 

مل يكن هناك بديال.
اأثريت  املوؤقت  التفاق  م�ساألة  اأن  واأو�سح 
قلقنا  يثري  وم��ا  املحادثات  خ��الل  م��رات  ع��دة 

جتاهه هو جتربة ان�سحاب اأمريكا 2018.
يف  تراجعا  تعد  زاده  ج��الل  ت�سريحات 

با�سم  امل��ت��ح��دث  اإن  حيث  الإي����راين  امل��وق��ف 
كان  زاده،  خطيب  �سعيد  الإيرانية،  اخلارجية 
قد اأكد اأن اإيران ل تريد اتفاقا موؤقتا وتطالب 

باتفاق �سامل وب�سمانات.
الإ�سرائيلي،  ال���وزراء  رئي�س  اعترب  فيما 
باأي  ملزمة  تكون  لن  بالده  اأن  بينيت،  نفتايل 
�ست�ستمر يف  اأنها  اإيران، موؤكدا  اتفاق نووي مع 

اإذا  اأعدائها  �سد  الت�سرف  بحرية  الحتفاظ 
لزم الأمر.

يف  ط��رف��ا  ل��ي�����س��ت  "اإ�سرائيل  واأ�����س����اف 
عليه  �ستن�س  مب��ا  نتقيد  ل��ن  الت��ف��اق��ي��ات. 
التفاقيات اإذا ما مت التوقيع عليها و�ستوا�سل 
الكاملة  الت�سرف  بحرية  الحتفاظ  اإ�سرائيل 

يف اأي مكان ويف اأي وقت دون قيود".

العاملية  القوى  طالبت  اإ�سرائيل  وكانت 
م�سداقيته  له  ع�سكري  خيار  على  بالإبقاء 
اإىل  للتو�سل  ال�سعي  اأثناء  اإي��ران  مواجهة  يف 

اتفاق.
ملوقع  قال  �سكري،  اأميد  الإي��راين،  املحلل 
"�سكاي نيوز عربية"، اإنه يف جولت املفاو�سات 
الثمانية ال�سابقة، دعت اإيران اإىل رفع جميع 
حقوق  الأق�سى،  ال�سغط  )�سيا�سة  العقوبات 
اإلخ(  النووي،  والربنامج  ال�سواريخ  الإن�سان، 
رئي�سي  اإبراهيم  توىل  وعندما  طهران،  �سد 

ال�سلطة، اتبع نف�س ال�سيا�سة مرة اأخرى.
ال�سيا�سة  م�ست�ساري  كبري  �سكري،  واأ�ساف 
"حتليالت  مركز  يف  الطاقة  واأم��ن  اخلارجية 
غ�سون  "يف  وا�سنطن(:  )مقره  اخلليج"  دول 
ال�سوء  ال�سني  املتحدة  الوليات  اأعطت  ذلك، 
النفط الإيراين  املزيد من  الأخ�سر با�سترياد 
لتح�سني اقت�سادها ب�سكل طفيف، ما اعتربته 
احلكومات  مواقف  ذلك  وعزز  تنازل  طهران 
الغربية ما �سجعها على زيادة ن�سبة تخ�سيب 
اليورانيوم ويف الوقت نف�سه تبدي ا�ستعدادها 
يتم  اأن  املتوقع  "من  اأنه  اإىل  واأ�سار  للتفاو�س. 
وحم��دود  الأج���ل  ق�سري  ات��ف��اق  اإىل  التو�سل 
�سيتم  احلالة  هذه  ويف  فرباير،  اأوائ��ل  بحلول 
من  ملزيد  اإي��ران  واإيقاف  العقوبات  بع�س  رفع 
التخ�سيب وزيادة عدد اأجهزة الطرد املركزي، 
وتو�سيع دور وكالة الطاقة الذرية يف تفتي�س 

املن�ساآت النووية الإيرانية".

العراق.. هل تتغير 
»الرئاسيات الثالث«؟

*بغداد
بعد جناح رئي�س الربملان العراقي، حممد احللبو�سي، يف احلفاظ 
على من�سبه لولية جديدة، ت�سود توقعات باأل يتغري الو�سع عما كان 
يف  واجلمهورية  احلكومة  رئي�س  ا�سمي  ب�ساأن  النتخابات  قبيل  عليه 

ظل ال�سراعات والنق�سامات ال�سيا�سية التي تعي�سها البالد.
العراق  غ��زو  بعد  الأ�سا�سية  املكونات  بني  النق�سامات  ودفعت 
التوافق  �سكلي يقوم على  عام 2003، باجتاه فر�س نظام دميقراطي 
ال�سمني غري املعلن بني روؤ�ساء الأحزاب ال�سيا�سية الرئي�سية يف توزيع 

الرئا�سات الثالث.
رئا�سة  اأم��ا  لل�سيعة،  احلكومة  رئا�سة  تكون  املحا�س�سة  ووف��ق 
لالأكراد،  فيعود  ال�سالحيات  حمدود  �سريف  من�سب  وهو  اجلمهورية 

ورئا�سة ال�سلطة الت�سريعية "الربملان" فللعرب ال�سنة.
والأحد، انتخب نواب الربملان العراقي، احللبو�سي رئي�سا للمجل�س 
ُيعاد  للربملان  رئي�س  اأول  ليكون  جل�ساته،  اأوىل  يف  الأ�سوات  باأغلبية 
وتنظيم   ،2003 عام  ح�سني  �سدام  بنظام  الإطاحة  منذ  انتخابه 

انتخابات متعددة الأحزاب.
وح�سل احللبو�سي على 200 �سوت مقابل 14 �سوتا ملناف�سه حممود 

امل�سهداين، فيما اعتربت 14 بطاقة اقرتاع ملغاة.
م�سطفى  احل��ايل،  العراقي  ال���وزراء  رئي�س  يقرتب  املقابل  ويف 
احلالية،  ال�سطفافات  ظل  يف  ثانية،  بولية  الفوز  من  الكاظمي، 
ولكونه مر�سحا توافقيا يف ظل خماوف اإيران والقوى التابعة لها من 

تفرد زعيم التيار ال�سدري، مقتدى ال�سدر، يف تر�سيح من يريد.
مبنطقة  اإقامته  حمل  يف  بال�سدر  الكاظمي  التقى  اأ�سبوع،  وقبل 
لقاء  تغطية  من  ال�سحفيون  منع  حيث  النجف،  مبحافظة  احلّنانة 
التفاق  ب�ساأن  التكهنات،  واأثار  �ساعة،  من  اأكرث  دام  الذي  الطرفني، 
امل�ست�سار  عبا�س  م�سرق  واأن  خا�سة  للكاظمي،  ثانية  ولي��ة  على 

ال�سيا�سي لرئي�س الوزراء، كان حا�سرا يف اللقاء.
لإع��ادة  ال��دول��ة،  يف  من�سب  اأعلى  اإىل  الكاظمي  و�سول  وحّفز 
متو�سعه �سيا�سيا، والتوغل داخل العملية ال�سيا�سية، مدفوعا بجملة 
واأظهرت  املا�سية،  الأ�سهر  خالل  مكانته،  تعزيز  يف  �ساهمت  عوامل 
�سيا�سية  ا�سطرابات  يعاين  بلد  يف  الأم��ور  زم��ام  اإدارة  على  قدرته 

عاتية.
ت�سّلم من�سب  �سيا�سي،  اأي حزب  اإىل  والكاظمي، م�ستقل ل ينتمي 
العبادي  حيدر  تويل  فرتة  خالل   ،2016 يونيو  يف  املخابرات  رئي�س 

رئا�سة احلكومة بني عامي 2014 و2018.
باب  فتح  العراقي،  النواب  جمل�س  رئي�س  اأعلن  املا�سي،  والأح��د 
الرت�سيح ملن�سب رئي�س اجلمهورية، موؤكدا اأن "فرتة الرت�سيح للمن�سب 
على  الت�سويت  جل�سة  جت��ري  الأخ��ري  اليوم  ويف  يوما،   15 ل�  متتد 

املر�سحني".
ومنذ اأيام جتري الأحزاب الكردية تفاهمات ب�ساأن من�سب رئا�سة 
الكرديني،  الطرفني  من  مقبولة  �سخ�سية  اختيار  بهدف  اجلمهورية، 
�سيناريو  تكرار  وعدم  العراقي،  الربملان  اإىل  واحد  مبر�سح  والذهاب 

عام 2018.
)الحتاد  العراق  كرد�ستان  اإقليم  يف  الرئي�سني  احلزبني  اأن  اإل 
الكرد�ستاين  الدميقراطي  واحل��زب  طالباين،  اآل  برئا�سة  الوطني 
برئا�سة م�سعود بارزاين(، قدما مر�سحني هما الرئي�س املنتهية وليته 
برهم �سالح وع�سو املكتب ال�سيا�سي للحزب الدميقراطي الكرد�ستاين 

هو�سيار زيباري.
كما اأعلن رزكار حممد، قا�سي حماكمة الرئي�س العراقي الراحل 
الكردية  الأح��زاب  مطالبا  الرئا�سة،  ملن�سب  تر�سحه  ح�سني،  �سدام 

بدعمه.
املحلل العراقي، ها�سم عبد الكرمي، قال اإن هناك موؤ�سرات قوية 
ال�سني  ال�سدري  التكتل  جناح  اأبرزها  الثالث  الرئا�سات  جتديد  على 

الكردي يف مترير احللبو�سي باأريحية كبرية.
رف�س  رغم  اأنه  عربية"،  نيوز  "�سكاي  ملوقع  الكرمي  عبد  واأ�ساف 
اإل  والكاظمي  �سالح  برهم  من  لكل  لإيران  املوايل  التن�سيقي  الإطار 
اأن خيارات طهران باتت حمدودة و�ستقبل اآخر املطاف به كونه اخليار 

الأف�سل، بدل من اأن ميرر ال�سدر اأي مر�سح اآخر. 
ولفت اإىل اأن "هناك بدائل مطروحة للكاظمي مثل رئي�س الوزراء 
حدثت  ح��ال  ويف  ع��الوي،  توفيق  وحممد  العبادي  حيدر  الأ�سبق 
مرة  للوزراء  رئي�سا  العبادي  يكون  فقد  جوهرية  تغريات  اأو  مفاجاآت 
الكرديني  احلزبني  بني  اخلالفات  "ت�ساعد  اأن  اإىل  واأ�سار  اأخرى". 
)الحت���اد ال��وط��ن��ي، وال��دمي��ق��راط��ي ال��ك��رد���س��ت��اين(، ح��ول من�سب 
للحزب  ال�سيا�سي  املكتب  ع�سو  اإعالن  بعد  خا�سة  اجلمهورية  رئا�سة 
الدميقراطي الكرد�ستاين هو�سيار زيباري، تقدمي اأوراق تر�سحه، قد 

يرفع اأ�سهم القا�سي رزكار".
ويفرت�س بالربملان بعد جل�سته الأوىل، اأن ينتخب خالل 30 يوما 
رئي�سا جديدا للعراق، يكّلف رئي�سا للحكومة، يكون مر�سحا من "الكتلة 
اأم��ام  يكون  تكليفه،  ومنذ  الد�ستور،  وف��ق  عددا"،  الأك��رب  النيابية 

الرئي�س اجلديد للحكومة 30 يوما لت�سكيلها.

عشرات المستوطنين 
المتطرفين يقتحمون األقصى

*القدس 
جدد ع�سرات امل�ستوطنني املتطرفني اليهود اخلمي�س، اقتحاماتهم 
ال�سريف  القد�سي  املبارك - احلرم  الأق�سى  امل�سجد  لباحات  اليومية 

مبدينة القد�س املحتلة.
باأن ع�سرات  ببيان  القد�س  الإ�سالمية يف  الأوقاف  واأفادت دائرة 
امل�ستوطنني وطالب املعاهد التوراتية واحلاخامات اقتحموا الأق�سى، 
م�سددة  حرا�سة  حتت  جمموعات  �سكل  على  املغاربة،  باب  جهة  من 
واأدوا  بال�سالح،  املدججة  اخلا�سة  الإ�سرائيلي  الحتالل  �سرطة  من 
الغ�سب  من  حالة  و�سط  �ساحاته،  يف  ا�ستفزازية  تلمودية  طقو�سا 
والغليان �سادت بني امل�سلني واملرابطني وحرا�س الأق�سى الذين ت�سدوا 

لهذه القتحامات ال�ستفزازية بهتافات التكبري الحتجاجية.
الإ�سرائيلي،اليوم  الحتالل  �سلطات  اأجربت  مت�سل،  �سعيد  وعلى 
�سعفاط،  خميم  يف  التجارية  من�ساأته  هدم  على  فل�سطينيا  اخلمي�س، 

�سمال �سرق مدينة القد�س املحتلة.
اإن  بيان،  يف  �سعفاط،  خميم  خلدمات  ال�سعبية  اللجنة  وقالت 
بلدية الحتالل يف القد�س اأجربت مواطنا مقد�سيا على هدم من�ساأته 

التجارية قيد الإن�ساء على م�ساحة 150 مرتا مربعا يف املخيم.
من�ساأته  بهدم  ق��رارا  املقد�سي  �سلمت  الح��ت��الل  بلدية  وكانت 
يقوم  اأن  بني  وخريته  احلايل،  الثاين  كانون  من  الرابع  يف  التجارية 
تكاليف  هو  ويدفع  الهدم  عملية  اآلياتها  تنفذ  اأن  اأو  ذاتيا،  بهدمها 

الهدم.

في جلسة اإلثنين لبرلمان 
ليبيا.. كل الخيارات مفتوحة

*طربق 
فتحي  الليبي،  النواب  جمل�س  لرئا�سة  الإعالمي  امل�ست�سار  اأعلن 
املرميي، اأن جل�سة الإثنني املقبل، �ستكون حا�سمة يف طرح حلول نهائية 

ب�ساأن م�ستقبل النتخابات، لفًتا اإىل اأن "كل اخليارات مفتوحة".
خ��ارط��ة  جل��ن��ة  اأن  ���س��ح��ف��ي،  ت�����س��ري��ح  يف  امل���رمي���ي،  واأ����س���اف 
حول  و�سخ�سيات  جهات  مع  بات�سالت  تقوم  باملجل�س  الطريق 
ب�ساأن  نهائي  مقرتح  اإىل  التو�سل  يتم  وقد  املقبلة،  ال�سيناريوهات 
اللجنة  تطلب  وقد  املقبل،  الإثنني  جل�سة  قبل  النتخابات  موعد 

للت�ساور. اآخر  اأ�سبوًعا 
والقرار  كثرية،  املطروحة  والآراء  فامل�ساورات  املرميي،  وبح�سب 
بع�س  تدخالت  اأن  اإىل  م�سرًيا  الربملان،  قبة  حتت  �سيتخذ  النهائي 
مقررة  كانت  التي  الرئا�سية  النتخابات  تاأجيل  اإىل  اأدت  الأط��راف 
24 دي�سمرب املا�سي، م�ستبعًدا اإمكانية اإجراء النتخابات يف 24 يناير 

اجلاري؛ لأن اأ�سباب التاأجيل )الفنية والأمنية( ما زالت قائمة.
وعن احللول املقرتحة، بنيَّ اأن كل اخليارات مفتوحة اأمام جمل�س 
من  املوؤ�س�سات  ت�سكيل  اأو  القوانني،  يف  النظر  باإعادة  �سواء  النواب، 
جديد، واأنه اإذا كان هناك تاأجيل طويل لالنتخابات فقد يتم ت�سكيل 

حكومة جديدة، وكذلك اإعادة ت�سكيل املفو�سية اأو غريها.
اأن ما يتم  ويتوقع خبري القانون الد�ستوري عبد الرحمن اجلايل 
اإحياء  خانة  يف  ي�سب  ودولية،  حملية  قنوات  عدة  عرب  له  التجهيز 
فكرة جلنة م�سرتكة ما بني الربملان واملجل�س الأعلى للدولة؛ ملراجعة 

م�سودة الد�ستور وتنقيحها.
وبح�سب اجلايل يف حديثه ملوقع "�سكاي نيوز عربية"، فاإن جلنة 
عدة  من  الد�ستوري  للغطاء  فاقدة  ا  قانونيًّ تعترب  الد�ستور  �سياغة 
الد�ستوري  الأجل  انتهاء  بعد  الد�ستور  دة  م�سوَّ كتبت  اأنها  منها  زوايا، 
اللجنة  هذه  طريق  عن  خمرجات  واأي  �سنوات،   3 يفوق  مبا  املحدد 

�ستكون حمل طعن واإ�سقاط قانوين وا�سح وم�ستحق.
�ستيفاين  ع��ودة  اأن  ف��راج  بن  حممود  ال�سيا�سي  املحلل  ويعترب 
ويليامز يف من�سب م�ست�سارة الأمني العام لالأمم املتحدة يف ملف ليبيا 
و�سيناريوهات  كثرية  تداعيات  اإىل  الليبية  احلالة  "جرَّ  البالد  اإىل 
اأو التوافق  اأوراق جلنة احلوار يف جنيف،  اإىل  مفتوحة، منها العودة 
بني جمل�سي النواب والدولة، اأو بني جمل�س النواب واملجل�س الرئا�سي، 

اأو اأن يتخذ جمل�س النواب قرارات اأحادية".
املتحدة  الأمم  مبعوث  وظيفة  الأممية  امل�سوؤولة  �سغلت  اأن  و�سبق 

اإىل ليبيا بالإنابة �سنة 2020.
ل�"�سكاي نيوز عربية"، عن خ�سيته من اأن كل  واأعرب، يف حديثه 
هذه ال�سيناريوهات �ستظل اأ�سرية نظرة املجتمع الدويل والإ�سرار على 
تنفيذها، يف حني اأن كل تعهدات املجتمع الدويل وموؤ�س�ساته مل يطبق 

منها �سيء حتى الآن.
الأوروبية  ال��دول  جانب  من  حترك  اأول  املا�سي  الأ�سبوع  و�سهد   
حمادثات  اإيطاليا  اأجرت  حيث  النتخابات؛  تاأجيل  تداعيات  جتاه 
يف  املطروحة  ال�سيناريوهات  لبحث  املتحدة؛  والوليات  فرن�سا  مع 

ات�سالت هاتفية بني وزراء خارجية الدول الثالث.

محادثات فيينا.. مساع نحو »اتفاق مؤقت« لوقف سباق إيران النووي

*بريوت
بدء  اإث��ر  ال�سلل،  من  حالة  لبنان  دخ��ل 
العامة  امل��وا���س��الت  ق��ط��اع  ع��ام يف  اإ���س��راب 
البالد  ت�سهد  فيما  حيوية،  اأخرى  وخدمات 
تفاقم واحدة من اأ�سواأ الأزمات القت�سادية 

يف العامل.
وزادت حدة الأزمة يف لبنان بعدما قررت 
لأجل  اإ�سرابا  تخو�س  اأن  العمال  نقابات 

املطالبة باإيجاد حلول لالأو�ساع املزرية.
ف��ي��م��ا مل تفعل  ه���ذه اخل��ط��وة  وت���اأت���ي 
ملحاولة  تقريبا،  �سيء  اأي  احلاكمة  الطبقة 
والف�ساد  النهيار  حالة  من  البالد  اإخ���راج 

و�سوء الإدارة املتجذرة منذ عقود.
تدير  التي  ال�سيا�سية  الطبقة  وتتعرث 
بينهم  من  ن�سمة،  ماليني  ال���6  ذات  ال��دول��ة 
مليون لجئ �سوري، منذ احلرب الأهلية التي 
جرت يف الفرتة بني عامي 1975 و1990، يف 
املجتمع  بها  طالب  التي  الإ�سالحات  تطبيق 

الدويل.
واخلمي�س، اأغلقت اجلامعات واملدار�س يف 
اأبوابها، ومل يتمكن كثري  لبنان  اأنحاء  جميع 

العمل  اأماكن  اإىل  الو�سول  من  املواطنني  من 
ب�سبب اإغالق الطرق.

ال�سريعة  ال��ط��رق  امل��ت��ظ��اه��رون  واأغ��ل��ق 
داخل  الطرق  وكذلك  البالد،  يف  الرئي�سية 
اخلام�سة  ال�ساعة  من  بدءا  والبلدات  املدن 

�سباحا.
اأن ت�ستمر الحتجاجات على  ومن املقرر 
"يوم  ا�سم  عليها  يطلق  التي  البالد،  م�ستوى 

الغ�سب"، ملدة 12 �ساعة.
وا���س��ت��خ��دم ���س��ائ��ق��و ���س��ي��ارات الأج����رة 
ال��ط��رق،  لإغ���الق  مركباتهم  وال�����س��اح��ن��ات 
اأ�سعار  يف  احل���ادة  ال��زي��ادة  على  احتجاجا 
ال���وق���ود، ح��ي��ث رف��ع��ت احل��ك��وم��ة ال��دع��م، 
مرة  مدعوم  وق��ود  على  باحل�سول  وطالبوا 

اأخرى.
العديد  اإغ��الق  مت  ب��ريوت،  العا�سمة  ويف 
العمالقة  القمامة  ب��ح��اوي��ات  ال��ط��رق  م��ن 

واملركبات.
ويعي�س حوايل 80 يف املائة من اللبنانيني 
يف فقر بعد اأن فقدت اللرية اللبنانية اأكرث من 
القت�ساد  وانكم�س  قيمتها،  من  املائة  يف   90

 2020 عام  املائة  يف   20.3 بن�سبة  اللبناين 
بح�سب  امل��ا���س��ي،  ال��ع��ام  امل��ائ��ة  يف   7 وبنحو 

البنك الدويل.
"هيومن  منظمة  قالت  ال�سياق،  هذا  ويف 
 2022 العاملي  تقريرها  يف  ووت�س"  رايت�س 
اللبنانية  ال�سلطات  اإن  اخلمي�س،  �سدر  الذي 
الكفوؤة"  وغ��ري  ب�"الفا�سدة  و�سفت  ال��ت��ي 
اأ�سواأ  من  واح��دة  يف  البالد  اإغ��راق  تعمدت 
الأزمات القت�سادية يف الع�سر احلديث، مما 

يدل على ا�ستخفاف بحقوق ال�سكان.
اإىل  ال���دويل  املجتمع  املنظمة  ودع���ت 
لل�سغط  ت�سرفه  حتت  اأداة  "كل  ا�ستخدام 
لتطبيق  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني  ال���ق���رار  ���س��ن��اع  ع��ل��ى 
هذه  من  لبنان  لإخراج  الالزمة  الإ�سالحات 
الباحثة  جم���ذوب،  اآي���ة  بح�سب  الأزمة"، 
املخت�سة بال�ساأن اللبناين يف "هيومن رايت�س 

ووت�س".
ي�سمل  اأن  ينبغي  ال�سغط  اأن  واأ�سافت 
عن  امل�سوؤولني  ال��ق��ادة  على  عقوبات  فر�س 
حلقوق  امل�ستمرة  اجل�سيمة  "النتهاكات 

الإن�سان".

*وكاالت
ق���ال ال��رئ��ي�����س امل�����س��ري ع��ب��د ال��ف��ت��اح 
التو�سل  على  حري�سة  ب��الده  اإن  ال�سي�سي، 
ملء  ب�ساأن  و���س��ام��ل،  ملزم  ق��ان��وين  لت��ف��اق 
اإثيوبيا  ت�سيده  الذي  النه�سة،  �سد  وت�سغيل 

على النيل الأزرق.
واأو�سح ال�سي�سي، الأربعاء، يف ت�سريحات 
منتدى  هام�س  على  الإع��الم  و�سائل  ملرا�سلي 
�سباب العامل يف مدينة �سرم ال�سيخ، اأن م�سر 
"يراعي  و�سامال  ملزما  قانونيا  اتفاقا  تريد 

كل �سواغلنا".
تعرثت  "حني  امل�سري  الرئي�س  وت��اب��ع 
�سعيا  الأم��ن  جمل�س  اإىل  توجهنا  املفاو�سات 

لبلوغ هذا التفاق".
"م�ستعدة  م�سر  اأن  ال�سي�سي  واأو���س��ح 
للتعاون مع دول حو�س النيل فيما يخ�س مياه 
النهر، مبا يخدم اجلميع ويراعي م�ساحلهم".
لتفاق  الو�سول  ه��و  ن��ري��ده  "ما  وت��اب��ع 
التنمية  ويحقق  م�ساغلنا  يراعي  قانوين 

لالأ�سقاء يف اإثيوبيا".
وتعرثت املفاو�سات امل�ستمرة منذ �سنوات 
واإثيوبيا،  امل�سب،  بلدي  وال�سودان،  بني م�سر 
تدخلت  حتى  ال�سد،  �سيدت  التي  املنبع  بلد 
اأطراف دولية ونوق�س امللف يف جمل�س الأمن.
ب��ا���س��م وزارة  امل��ت��ح��دث  وم���وؤخ���را، ق���ال 
بالده  اإن  مفتي،  دينا  الإثيوبية  اخلارجية 

النه�سة،  �سد  ب�ساأن  ملزمة  اتفاقية  ترف�س 
وتنتظر دعوة الرئي�س الكونغويل ل�ستئناف 

مفاو�سات �سد النه�سة برعايته.
الأمن  جمل�س  وال�سودان  م�سر  وطالبت 
الدويل بو�سع اتفاق ملزم قانونا حلل النزاع، 
بينما اأكدت اإثيوبيا اأن امل�ساألة ميكن حلها من 

قبل الحتاد الإفريقي.
وتقول القاهرة واخلرطوم اإن 10 �سنوات 
من املفاو�سات مع اإثيوبيا باءت بالف�سل، واأن 
ثانية  ملء  عملية  بالفعل  بداأ  النه�سة  �سد 
اتفاقية  ينتهك  اأن هذا ل  واأ�سافتا  خلزانه، 
عام 2015 فح�سب، بل ي�سكل تهديدا وجوديا 

ل�150 مليون �سخ�س يف دولتي امل�سب.

»يوم الغضب«..
 إضراب عام يشل لبنان

السيسي: حريصون على التوصل 
إلى اتفاق ملزم بشأن سد النهضة
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