ٟخ ٝػِ( ّٞصٌؽٔز ه.إدٌث ْ٤ٛػذجُ)
أسهىب خذٌذ فً انرخذٌز أكثز ساليح وأسزع فً انشفاء
صٌٖٔ ثُذٌٝكْ ًٞكجدًٝ ٖ٤٤الٕ ٝهْ٣ًٌ .ضٝ ٖ٤صٌ ٖٓ َ٤ٔ٣هْْ ثُضنو ٌ٣ك ٢ؽجٓؼز ًِ٤٘٤ي
٤ٗٞ٣لٌّ٤ض ٌ٤ك ٢دٌ ًَْٝدذِؾٌ٤ج ٖٓ ثُض َٙٞإُ٣ٌٟ ٠وز ؽو٣ور ك ٢ثُضنو ٌ٣صْضنوّ كٞٗ ٢ع
ٓؼ ٖٓ ٖ٤ثُؼِٔ٤جس ثُؾٌثف٤ز (ٓغَ دؼ ٜأٗٞثع ٌّٟجٕ ثُغوٝ ١ثّضتٚجٍ ثُـور ثُوًه٤ز ًجِٓز أٝ
ؽَء ٜٓ٘ج  ،إٝجكز إُ ٠ؽٌثفجس أمٌٓ ٟغَ ؽٌثفز ثٌُٖ٣جٕ ثُْذجصٝ ٢ثُلضجم ثُي٤ٚ٣ ١خ أّلَ
ؽجٗخ ثُذطٖ ٝ ،ؽٌثفجس ثًٌُذز ثُض ٢صؾٌ ٟدجُض٘ظٝ ،ٌ٤ؽٌثفجس أٌٓث ٛثُْ٘جءٟٝ ،خ ثُؼ،ٕٞ٤
ٝثألىٕ ٝثألٗق ٝثُق٘ؾٌر ٝؽٌثفجس ثُضؾٔٝ َ٤ثّضٌؽجع ثُذٞ٣ٞز ُؼالػ ثُنٞٚدز) ٕ ٖٓٝ ،أٗٚ
ثُْٔجػور ػِ ٠ثُضتجّ ثُؾٌؿ دٌْػز أًذٌ ٖٓ ثُٔؼضجه ٝ ،ثُضوِ ٖٓ َ٤ثّضنوثّ ثأله٣ٝز ٓٝور ثُضْ٘٣ٞ
ك ٢ثُْٔضٖلٝ ، ٠ىُي ٖٓ مالٍ ثُؾٔغ د ٖ٤ثأله٣ٝز ثُٔ٘ٓٞز ٝثُضنو ٌ٣ثُٔٝٞؼ. ٢
وقد وجدت هاتٌن الطبٌبتٌن أن هذا الجمع ٌمكن أن ٌساعد أٌضًا فً تجنب عودة اإلصابة
بالسرطان والتقلٌل من نمو الخالٌا السرطانٌة  ،وفقا لبحث جدٌد تتم تقدٌمه أمس (األحد) فً
مؤتمر التخدٌر األوروبً فً أمستردام وفق ما ذكره موقع "مٌدٌكال نٌوز توداي" االلكترونً
أمس.
*

*

*

انشي انًحرشى نهًًزظاخ حرى ال ٌرعزظٍ إلخزاءاخ ذأدٌثٍح
فيًس ثُِْطجس ثُٚق٤ز ثُذٌ٣طجٗ٤ز ثٌُٔٔٝجس ٝثُطذ٤ذجس ٖٓ ثًصوثء ٓالدِ ؿٓ ٌ٤قضٖٔز ًضِي
ثُض ٢صٌٖق ػٖ ثُذطٖ  ،أ ٝثُض٘جٗ ٌ٤ثُوٌ٤ٚر أ ٝثُٖٔوٞهز أع٘جء ثُؼَٔ دؼو صِو ٢ثُؼو٣دو ٓدٖ ٕدٌجٟٝ
ثٌُٔٝ .٠ٝأٙوًس ٤ٛتز "ٌٕم ٝؿٌح ٛجًكًٞه ٕج "ٌ٣ثُٚق٤ز الةقز ٖٓ ّش ٙلقجس دٜديث
ثُٚوه صض ٖٔٞثُٔقظًٞثس ٝص٘٘ ػًٌِٝٝ ٠ر ثُضو٤دو ددَٞٓ ١فدو ٓقضٖدْ ٝ ،ف٤دظ ٞ٣دغ ػدوّ
ثُضو٤ددو دذ٘ددٞه صِددي ثُالةقددز ثٌُٔٔٝددز أ ٝثُطذ٤ذددز صقددش ٟجةِددز ثةؽددٌثءثس ثُضأه٣ذ٤ددز ٝكددن ٓددج ٖٗددٌصٚ
ٙدق٤لز ثُضِؾددٌثف ثُذٌ٣طجٗ٤ددز أٓددِ ثُضد ٢ثّددضطٌهس دددإٔ صِددي ثُالةقدز صٔددش ثُٔٞثكوددز ػِٜ٤ددج كدد٢
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ٓجًُ ثُٔج ٖٓ ٢ٝهذدَ ثُٔؾدجُِ ثُ٘وجد٤دز ٝثُضؾجً٣دز ثُٔؼ٘٤دز دٜدوف ثُضأً٤دو ػِد ٠ثُودٝ ْ٤ثُٔذدجهٟء
ثُض ٢صؤٖٓ دٜج ثُ٤ٜتز ٝثُض٘٣ ٢ذـ ٢ثُضو٤و دٜج ٖٓ هذَ ْٓ٘ٞدجس صِي ثُٜٔ٘ز ٝ ،ىًدٌس ف٘دج ٓ٤دوِ٣ضٕٞ
إفدو ٟثُو٤جه٣ددجس كد ٢ثُ٤ٜتددز إٕ صِددي ثُْ٤جّدز ّضٖددَٔ ًجكددز ثُؼدجٓالس كددّ ٢ددِي ثُٜٔ٘دز ّ ،ددٞثء كدد٢
ثُْٔضٖل٤جس أ ٝثُؼ٤جهثس ثُؼجٓدز أ ٝثُنجٙدز  ،دؼدو صَث٣دو ثُٖدٌجٓ ٟٝدٖ هذدَ ثٌُٔٝدٝ ، ٠ف٤دظ ُدْ
صوضٚددٌ صِددي ثُٖددٌج ٟٝػِددْٓ ٠ددأُز ػددوّ ثُقٖددٔز كدد ٢ثُٔالدددِ  ،دددَ صؾجٍٝصٜددج إُدد ٠ثًصددوثء دؼددٜ
ثٌُٔٔٝجس (٘ٙجهٍ) ٓٔج صْذخ كٖٓ ٢جًَ صضؼِن دجُٚقز ٝثُْالٓزٝ .أٝدجكش ٓ٤دوِ٣ض ٕٞإٔ صِدي
ثُْ٤جّز ًجٗش ٓٞؽٞهر هثةٔج ٌُٜ٘ٝ ،ج ّض٘طذن ث ٕ٥دٖدٌَ ٙدجًّٝ .صضٞدٖٔ ثُالةقدز ثُؾو٣دور إُد٠
ؽجٗخ ٓدج ّدذن فظدٌ ثًصدوثء ٕدٌثةٝ ٠هددجد ِ٤ثُٖدؼٌ ٍٝ ،مٌك٤دجس ثُٖدؼٌ ثُقدجهرٝ ،ثُٕٞدْ ثُدي١
٣قَٔ ًٍٓٞث ػوٝثٗ٤ز ٓ ،غ ًٌٝٝر صوِد ْ٤ثألادجكٌ ٝص٘ظ٤لٜدج ًٔ .دج ٘٣ذـد ٢إٔ ٌ٣د ٕٞثُٖدؼٌ ٗظ٤لدج
ٌٓٝصذج ٝ ،إٔ صِضَّ ثٌُٔٔٝجس دجًصوثء ؿطجء ثُدٌأُ ٝ ،إٔ ال صقٔدَ ٓالدْدٝ ٖٜأٗلجّدً ٖٜثةقدز
ثُضوم. ٖ٤
* *

*

"انراي ذشً" نعالج أيزاض انقهة انًشيُح
ص َٙٞدجفغ ٕٞكٓ ٢وًّز ٛجًكجًه ثُطذ٤ز إُ ٠إٔ ثٌُٔ ٠ٝثُي٣ ٖ٣ؼجٗ ٖٓ ٕٞأٌٓث ٛهِخ َٓٓ٘ز
دئٌٓجٗ ْٜثالّضلجهر ٖٓ ٓٔجًّز ً٣جٝز (ثُضج ١صٖ )٢ثُض ٢صؼضذٌ أفو أٗٞثع ثٌُٗٞل ٞثُ ٢٘٤ٚثُٖذٚ٤
دجُٞ٤ؽج ُضقْٙ ٖ٤قضٝ ْٜصـ ٠ٔٗ ٌ٤٤ف٤جص ْٜإُ ٠ثألكٝ ،َٞكن ٓج ٌٖٗٞٓ ٙهغ "ٓ٤وٌ٣جٍ ٍٗٞ٤
صٞهث "١ػِٕ ٠ذٌز ثةٗضٌٗشٝ .هجٍ كٌ٣ن ثُذقظ ثُي ١صضٌأّ ٚه .ؽِ٣ًٞج  ٚ٤٣ .١أٗ ٚػِ ٠ؿٌ٤
ٓجًجٕ ٓؼضووث ك ٢ثُْجدن دإٔ ثٌُٔ ٠ٝثُي٣ ٖ٣ؼجٗ ٖٓ ٕٞه ًٞٚثٗوذج َٖٓٓ ٢ٝك ٢ثُوِخ ال ٘٣ذـ٢
ػِٔٓ ْٜ٤جًّز ثألٖٗطز ثٌُ٣ج٤ٝز  ،كئٕ ثألهُز ثأل٤ُٝز ُذقغ ْٜصوضٌؿ إٔ ٓٔجًّز ثٌُ٣جٝز ثُضأِٓ٤ز
 ٌٖٔ٣إٔ صؼٞه دجُلجةور ػِٛ ٠يث ثُ٘ٞع ٖٓ ثٌُٔٝ .٠ٝهو هجّ كٌ٣ن ثُذقظ ك ٢ثُلضٌر ٓج دٓ ٖ٤جٞ٣
ّٝ 2005ذضٔذٌ  2008دضو ْ٤٤فجُز ٓجةز ٖٓ ثٌُٔ ٠ٝثُٔٚجد ٖ٤دٜيث ثٌُٔ ٛد٘لِ ثُقجُز ٗٝلِ
ثُظٌٝف صوٌ٣ذج دؼو إٔ صْ ثمض٤جً ْٛدٌَٖ ػٖٞثةٝ ، ٢هجّ ٗٚل ْٜدٔٔجًّز (ً٣ٌُ )ًُٞجٝز
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صج ١صٖٓ ٢وص 12 ٚأّذٞػج دٔؼوٍ فٚض ٖ٤ك ٢ثألّذٞع ٓور ًَ فٚز ّجػز ٝثفور  ،كٔ٤ج هجٓش
ٌٓٔٝز ٌٖٓكز ػِ ٠ثُٔؾٔٞػز ثُغجٗ٤ز دجالًضلجء دجُ٘ٞثف ٢ثُضؼِ٤ٔ٤ز ثُض ٢صضؼِن دجٌُٖٔٓ ، ٛ
مالٍ ٗلِ ٓؼوٍ ثُْجػجس ثُٔوًٌر ُِٔؾٔٞػز ثأل٤ُ ٠ُٝضٞـ كٜٗ ٢ج٣ز صِي ثألّجد٤غ إٔ ثُٔؾٔٞػز
ثأل ٠ُٝثُضٓ ٢جًّش صِي ثٌُ٣جٝز فووش صقْ٘ج ِٓقٞاج ك ٠ٔٗ ٢ف٤جص ْٜدجُٔوجًٗز ٓغ ثُٔؾٔٞػز
ثُغجٗ٤ز(ثُضؼِ٤ٔ٤ز)ًٔ .ج إٔ ثُٔؾٔٞػز ثأل ٠ُٝأاٌٜس هًؽز أًذٌ ٖٓ ثُٖ٘جٝ ٟثُغوز ك ٢أهثء دؼٜ
ثألٖٗطز ثٌُ٣ج٤ٝز ىثس ثُِٚز .
*

*

*

يخاغز سٌادج انكىنٍسرزول عُذ انُساء أقم
أًوس مذٌ٤ر ثُضـي٣ز هّ .جًر ؽجًك ِ٤إٔ ٓنج ٌٟثًصلجع ْٗذز ثٌُُْٞضٌ ٍٝك ٢ثُوّ صوَ ػ٘و
ثُْ٘جء أًغٌ ٖٓ ثٌُؽجٍ  ٌُٖ ،صِي ثُْ٘ذز ال صِذظ إٔ صضْج ٟٝػ٘وٓج ص َٚثٌُٔأر إُ ّٖ ٠ثُ٤أُ
ٝكوج ُٚق٤لز ثُضِؾٌثف ثُذٌ٣طجٗ٤زٝ .أٝٝقش ؽجًك ِ٤إٔ أؽْجّ ثُْ٘جء صظ٤ٓ ٌٜال إُ ٠صٌٖ٣ٞ
ثٌُْ٤ُٞضٌ ٍٝثُقٔ٤و (ثُو ٕٞٛػجُ٤ز ثٌُغجكز) أًغٌ ٖٓ أؽْجّ ثٌُؽجٍ  ٌُٖ ،ػ٘وٓج ٘٣وطغ ػٖٜ٘
ثُطٔظ  ،صٚذـ صِي ثُْ٘ذز ٓضْج٣ٝز دٜٔ٘٤ج ٝ ،دجُضجُٚ٣ ٢ذقٖ أًغٌ ػٌٝز ُإلٙجدز دأٌٓثٛ
ثُوِخ ٝثٌُٖثٚٗٝ . ٖ٤٣قش ه.ؽجًكً ِ٤ال ثُؾْ٘ ٖ٤دٔٔجًّز ثٌُ٣جٝز ُٔور ٗٚق ّجػز 5
ٌٓثس ك ٢ثألّذٞع ُضقْْٗ ٖ٤ذز ثُو ٕٞٛػجُ٤ز ثٌُغجكز  HDLإُ ٠ثُو٘ٓ ٕٞٛنلٞز ثٌُغجكز LDL
(ثٌُُْٞضٌ ٍٝثُْ٤ب)ٝ ،دجُضجُ ٢صؾ٘خ ٓنج ٌٟثةٙجدز دأٌٓث ٛثُوِخ ٝثٌُٖث.ٖ٤٣
*

*

*

انقهىج نهرقهٍم يٍ يخاغز سزغاٌ انثزوسراذا
ص َٙٞدجفغٓ ٖٓ ٕٞوًّز ٛجًكجًه ُِٚقز ثُؼجٓز إُٓ ٠ؼٌكز كٞثةو ؽو٣ور ُض٘جٌٖٝٓ ٍٝح ثُوٜٞر
دجٗضظجّ  ،دؼو إٔ أعذضش ٗضجةؼ هًثّجس فو٣غز أٞ٣ج إُ ٠كجةوصٜج ك ٢ثُضوِٓ ٖٓ َ٤نج ٌٟثةٙجدز
دٌٌْ ثُوّ ٖٓ ثُ٘ٞع ثُغجٗٝ ٢أفو أٗٞثع ٌّٟجٕ ثُغوٌّٟٝ ، ١جٕ ثٌُذو ٝٝ .كوج ُٔج ىًٌٞٓ ٙهغ
"ٓ٤وٌ٣جٍ ٗ ٍٞ٤صٞهث "١ثُٖ ، ٌ٤ٜكئٕ ص٘ج ٍٝثُوٜٞر دٌَٖ ٓ٘ضظْ  ٌٖٔ٣إٔ ٣وَِ ٖٓ ٍ٣جهر ثُضٌجعٌ
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ثٌُْ٣غ ُِنال٣ج ثٌُْٟجٗ٤ز ُو ٟثُٔٚجد ٖ٤دٌْٟجٕ ثُذٌّٝضجصج  ،ثُي٣ ١ؼضذٌ أًغٌ أٗٞثع
ثٌُْٟجٗجس ثٗضٖجًث ُو ٟثٌُؽجٍ ك ٢ثُٞال٣جس ثُٔضقور ثألٌٓ٤ٌ٣زٝٝ .ؽو أُٝتي ثُذجفغ ٕٞإٔ ثٌُؽجٍ
ثُيٌٖ٣ ٖ٣د 6 ٕٞك٘جؽ ٖ٤هٜٞر ٤ٓٞ٣ج ُو ْٜ٣كٌٙز ُإلٙجدز دٌْٟجٕ ثُذٌّٝضجصج دْ٘ذز صوَ %20
ػٖ ؿٝ ، ٌْٛ٤إٔ أُٝتي ثألٕنجٗ ُو ْٜ٣كٌٙز ُإلٙجدز دٌْٟجٕ ثُذٌّٝضجصج ٖٓ ثُ٘ٞع
(ثُٜؾ ٢ٓٞثُٔٔ٤ش) دْ٘ذز صوَ  %60ػٖ ؿٝ . ٌْٛ٤صؾوً ثةٕجًر إُ ٠إٔ دي ًٝثُوٜٞر ٗقض١ٞ
ػِٞٓ ٠ثه ٓٞجهر ُألًْور  ،إُ ٠ؽجٗخ ثُؼو٣و ٖٓ ثُٔل٤ور ثألمٌٓ ٟغَ ص٘ظ ْ٤إكٌثٍ ثألْٖٗ٤ُٞ
ٓٝوجٓٝز ثالُضٜجدجس ٝصِ٤ق ثٌُذو .
*

*

*

انحشٍش نعالج انصزع!
ٓغِٔج ْ٣ضنوّ أفو ٓ٘ضؾجس ٗذجس ثُنٖنجٓ (ثألك )ٕٞ٤ثُٔنوً  ٞٛٝثًُٔٞك -ٖ٤ك ٢ػالػ ث٥الّ
ثُٔذٌفز ثُض ٢ػجهر ٓج صؼوخ ثُؼِٔ٤جس ثُؾٌثف٤ز ثٌُذٌ٤ر  ،صو ّٞدٌ٣طجٗ٤ج ث ٕ٥دضطْٓ ٌ٣ٞضقٌٞ
ٟذٖٓ ٢ضن ٖٓ ٗذجس ثُقٖ ٔ٤ثُٔنوً ُؼالػ ٌٓ ٛثٌُٚع ٝكن ٓج ٌٖٗصٙ ٚق٤لز ٘ٙوث١
صِؾٌثف أِٓ ٝ .ىًٌ ً٣ضٖجًه ؽٌث ١ثُٔقًٌ ثُؼِٔ ٢ك ٢ثُٚق٤لز دٜيث ثُٚوه إٔ كٌ٣ن دقظ
ك ٢ؽجٓؼز ً٣و٘٣ؼ ٣وٞه ٙه .دٝ ٖ٤ثُ ٢أّضجى ثُ٤ٚوُز ك ٢ثُؾجٓؼز ثًضٖق أٗٞ٣ ٚؽو عالعز ًٌٓذجس
ك ٢أًٝثم ٗذجس ثُقٖ ٔ٤صْجػو ك ٢ثُقو ٖٓ ٝثُضقٌْ ك ٢ثٌُٔ ٛمجٙز ثُضٖ٘ؾجس ثُض ٢صؼضذٌ
ثُؼجً ٛثألمطٌ ثُيٌ٣ ١ثكن ٗٞدز ثٌُٚع ػ٘وٓج صقوط ٌُِٔ٤ٞٓ ، ٜ٣لج أٗ٣ ٚضْ ث ٕ٥ثّضنوثّ
ْٓضقٌٞثس ٖٓ ثُ٘ذجس ثُي ١مٚٚش ْٓجفجس ٝثّؼز ٖٓ ؽ٘ٞح دٌ٣طجٗ٤ج الّضًَثػُٜ ٚيث
ثُـٌ ٛإٗٔج دٌْ٣ز دجُـز ،صطِؼج ٗق ٞثٗضجػ هٝثء ؽو٣و دلجػِ٤ز أًذٌ ٝأػٌث ٛؽجٗذ٤ز أهَ ٖٓ
ثأله٣ٝز ثُْٔضنوٓز فجُ٤ج ك ٢ػالػ ثٌُٚع  ،ف٤ظ ٣ضٞهغ ثُنذٌثء إٔ ٣ؤه ١ثُوٝثء ثُؾو٣و ثُي ١صْ
صؾٌدض ٚدجُلؼَ ػِ ٠فٞ٤ثٗجس ثُٔنضذٌ د٘ؾجؿ ٝثُٔؤَٓ إٔ ٣ؤه ١إُ ٠ثُضوِٓ ٖٓ َ٤ؼجٗجر ثُٔالٖ٤٣
ف ٍٞثُؼجُْ ثُي٣ ٖ٣ؼجٗٛ ٖٓ ٕٞيث ثٌُٔٝ ، ٛف٤ظ ٞ٣ؽو ك ٢دٌ٣طجٗ٤ج ٝفوٛج هٌثدز ٗٚق ِٕٓٞ٤
ٓٚجح دجٌُٚع.
4
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*

*

خالٌا انذياغ ًٌكٍ أٌ ذرىقف عٍ انعًم نهزاحح!
اكتشف باحثون من جامعة وٌسكونسون األمرٌكٌة أنه خال ًفا للرأي السائد بأن الدماغ لٌس دائمًا
ً
مستٌقظا بالكامل  ،وإنما قد ٌأخذ جزءًا فترة راحة بالتوقف عن العمل  ،وهو ما
نائمًا بالكامل أو
ٌفسر شعور البعض منا بأنه نصف نائم  ،وما ٌنتج عن ذلك من أخطاء بسٌطة ونسٌان مثل
وضع المفاتٌح فً غٌر مكانهم الصحٌح أو وضع الحلٌب فً دوالب المالبس  ،وذلك وف ًقا لما
نشرته صحٌفة الصنداي تلجراف أمس التً أوضحت أنه أمكن التوصل إلى هذا االكتشاف من
خالل قٌاس الموجات الكهربائٌة فً الدماغ حٌث وجد أن بعض الخالٌا العصبٌة تبدو متعبة
وٌمكن أن تتوقف عن العمل لبعض الوقت  ،وأن تخطٌط الدماغ الكهربائً  EEGsالذي ٌقٌس
النشاط الكهربائً فً الدماغ ٌمكنه اكتشاف ما إذا كانت خالٌا المخ تعمل أو متوقفة عن العمل .
وقال د ,شٌارا أستاذ علم النفس فً الجامعة  ،والذي قاد فرٌق البحث أنه حتى قبل أن ٌشعر
اإلنسان بالتعب  ،فإن هنالك عالمات فً الدماغ تحذر من ضرورة التوقف عن ممارسة بعض
األنشطة التً تتطلب الٌقظةٝ.أٝٝـ ثُذٌٝكْ٤ٕ ًٞجًث إٔ ٓؾٔٞػز ٓؼ٘٤ز ٖٓ ثُنال٣ج ثُؼٚذ٤ز
 ٌٖٔ٣إٔ صـ ٠ك ٢ثُ٘ٓ ّٞغ ٓج ٣ضٌصخ ػِ ٠ىُي ٖٓ آعجً ِّذ٤ز ػِ ٠ثألهثءٝ .أًؽؼش ثُوًضًٞر
ٌّ٤ثُِ ٢إفو ٟثُيٕ ٖ٣جًًٞث ك ٢ثُذقظ إٔ فجالس ثُ٘ ّٞثُؾَة٤ز ثُض ٢ص٘ضؼ ػٖ ثةؽٜجه ٝصؤه١
إُ ٠صؼط َ٤ػَٔ ؽَء ٖٓ مال٣ج ثُوٓجؽ صٌَٖ ثُْذخ ثألًذٌ ك ٢فٞثهط ثٌُٔ. ًٝ
*

*

*

غحانة انكهىرٌال انخعزاء  :انغذاء انحهى نإلَساٍَح
2009/8/18
صنِ٘ ٖٓ ٙق ٕٞثُطؼجّ ثُٖ٤ٜز ٝثفَٔ إُ ٠أٓؼجةي صِي ثُطقجُخ ثُضٚ٣ ٢لٜج ػِٔجء ٓؼٜو
ًجً٘٣ؾ ٢دجُٞال٣جس ثُٔضقور دأٜٗج “ثُـيثء ثُقِْ” ،كوو أعذش دقظ ؽو٣و أؽٌث ٙكٌ٣ن ٖٓ ثُؼِٔجء
ثُ٤جدجٗ ٖ٤٤كجػِ٤ز ٗٞع ٖٓ ثُطقجُخ ثُنٌٞثء  ٞٔ٘٣دٌغٌر ك ٢دٌى ثُٔ٤ج ٙثُؼيدز ك٘ٓ ٢طوز ثٌُٖم
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ثألهٝ ٠ٚأّضٌثُ٤ج ك ٢ػالػ ثُْٔ٘زٝ ،صوِْٗ َ٤ذز ثٌٌُْ ٝثُو ٕٞٛك ٢ثُوّ ّٞٝء ثُْٜٞ
ٝثالًضتجح.
ٟقجُخ ثٌُِ٣ًٞال ثُض ٢أٙذقش ٓؼٌٝكز ُو ٟثُذٌ٣طجٗ ٖ٤٤دؼو صٞكٌٛج ػِ ٌَٕ ٠أهٌثٗ ٓ٘ي
عالط ّ٘ ٖ٤صْضقٞى ث ٕ٥ػِ ٠ثَُٔ٣و ٖٓ ثٛضٔجٓ ،ْٜدؼوٓج أعذضش ؽوثًصٜج ًـيثء ٓٔضجٍ ٗظٌث
ُٔقضٞثٛج ثُؼجُ ٖٓ ٢ثُذٌٝص٘٤جس (ٝؼق ثٌُٔ٤ز ثُٔٞؽٞهر ك ٢ثُْذجٗل ٝفٞثُٝ 38 ٠ؼلج ٌُٔ٤ز
ثُذٌٝص ٖ٤ك ٢فذٞح ثُ٣ٞٚجٝ 55ٝ ،ؼلج ٌُٔ٤ز ثُذٌٝص ٖ٤ك ٢ثألًٍ) ،إٝجكز إُ ٠صْؼز أفٔجٛ
أٓ٤٘٤ز ٤ًٔٝجس ًذٌ٤ر ٖٓ ثُل٤ضجٓ٘٤جس ٝثُٔؼجهٕ دٔج ٣و ٖٓ ١ٞؽٜجٍ ثُٔ٘جػزْ٣ٝ ،جػو ػِٓ ٠وجٓٝز
أٌٓثْٓ ٛضؼ٤ٚز ًجٌُْٟجٕٝ .دنجٙز ٌّٟجٕ ثُغؤً ،١ج ْ٣جػو ػِٓ ٠ؼجُؾز ٌٓ ٠ٝثٌٌُْ
ٖٓ ثُ٘ٞع ثُغجٗٝ ،٢هو هًّش ًٝجُز ثُلٞجء ثألٌٓ٤ٌ٣ز (ٗجّج) إٌٓجٗ٤ز ثّضنوثًٓٚٔ ٚوً ؿيثة٢
ٌُٝثه ثُلٞجء ٓغ ثفضٔجٍ ٓقجُٝز ص٘ٔ٤ض ٚكٓ ٢قطجس ثُلٞجء.
*

*

*

تٍط وغًاغى وفاصىنٍا ..وصفح سحزٌح نصحح أتذٌح
2010/1/21
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ًؿْ ُّٜٞز ٌٕثةٜج ٝصٞكٌٛجًٝ ،ؿْ أ٤ٔٛضٜج ك ٢ثُقلجا ػِ ٠ثُٚقز ،إالّ إٔ ثٌُغ٘ٓ ٖ٣ٌ٤ج ٣ـلِدٕٞ
ػٖ ص٘ج٘ٙ 20 ٍٝلج ٖٓ ثألٟؼٔز ٝثألٕدٌدز ثألًغدٌ كجةدور ُِٚدقز ثُؼجٓدز ٝكدن ٓدج ٖٗدٌصٙ ٚدق٤لز
ثُضددج َٔ٣ثُذٌ٣طجٗ٤ددز أٓددِ ،ثّددض٘جهث إُدد ٠مذددٌثء ثُضـي٣ددزٝ .صٞددْ (هجةٔددز ثُؼٖددٌ )ٖ٣ثُلدد - ٍٞثُٖددج١
ثألم - ٌٞثُْدٔي ثُدو - ٢٘ٛثُذودو - ِٗٝثُضلدجؿ  -ثُؾٌ٣دخ كدٌٝس  -ثُطٔدج - ْٟػٚد ٌ٤ثٌُٓدجٕ -
ثُذطجٟج ثُٖٔ٣ٞز  -ثُٖٞكجٕ  -ثُذ ٜ٤ثُِْٔٞم  -ثُذجٍالء ثُٔؾٔور  -ثُنٞك  -ثُٖدًٞٞالصز ثُوثً٘دز -
ثُضددٞس  -ثَُ٣ضدد - ٕٞثُِدد - ٍٞثُلِلددَ  -ثٌٌُٔٗٝددز ثُٔٚدد٘ٞػز ٓددٖ ثُؤددـ ثٌُجٓددَ  -ثٌُددًٌْٝ .صنلددٜ
ثُلج٤ُٞٙج ثُقٌٔثء ٖٓ ثًصلجع ٝـ ٠ثُوّ ْٓٝض ٟٞثٌُْ٤ُٞضٌ ،ٍٝأ ّٓج ثُٖج ١ثألمٞدٌ كٜدٞٓ ٞدجه
ُألًْددور٣ٝ ،ؼضذددٌ أٞ٣ددج ٓٞددجهث ُِذٌض٣ٌ٤ددج ُِٝضنغددٌٓٝ ،و٣ٞددج ُِٔ٘جػددزٝ .صقضدد ١ٞثُْددٌهّٝ ،ٖ٣ددٔي
ثُٔجًٌٝ ،َ٣ثُِْٔٝ ،ٕٞثألٖٗٞؽج صقضًِٜ ١ٞج ػِْٗ ٠ذز ػجُ٤ز ٖٓ ه ٕٞٛأ٤ٓٝؾج  ،3ثُض ٢صوَِ ٓدٖ
ثُضٚجم ثُٚلجةـ ثُوٓ٣ٞدز دذؼٞدٜج ثُدذؼٝ ،ٜصقدو ٓدٖ ثُؾِطدجسْ٣ٝ .ضقْدٖ ص٘دجٛ ٍٝدي ٙثألّدٔجى
ٟجٍؽز ٣ٖٞٓٝزٚ٘٣ٝ .ـ ثُضوٌ٣دٌ دض٘دج ٍٝثُذودوُ ِٗٝـ٘دج ٙدٔدجهر ثًٌُِٝٞك٤دَٝ ،ك٤ضدجّٓ ٖ٤د ٢ثُدي١
٣قٔ ٢ثُقٞ٤ثٗجس ثُٔ٘٣ٞز ،كٔ٤ج صقض ١ٞثُضلجفز ثُٞثفور ػِ 150 ٠ػٌ٘ٚث ؿيثةّ٤ج ٓضَّٔ٤ث.

انحًط انُىوي ٌكشف يٍ هى انٍهىدي
2010/3/9
ُْ ٣ؼو ٖٓ ثُٚؼخ ثةؽجدز ػِ ٠ثُْؤثٍ ٖٓ  ٞٛثُٜٞ٤هٓ ١غ ثمضال ٟػ٘ج ٌٙثُؼو٤ور ٝ ،ثُو، ْ٤
ٝثُؼٌم ٝ ،ثُؾْ٘٤ز دؼو إٔ أٌٖٓ ٓؼٌكز ثةؽجدز ػٖ ٣ٌٟن ثُٔنضذٌ ٝكن ٓج ىًٌصٙ ٚق٤لز
ثُضِؾٌثف ثُذٌ٣طجٗ٤ز أِٓ ٣ٝ .يًٌ إٔ أٌٟٝفز ؽ٣ٍٞق ٓ٘٤ؾَ ػٖ ثُوًضًٞثر ثُض ٢ص٘جُٝش
ثُؼالهز د ٌَٕ ٖ٤ثُلي ٝثُ٣ٜٞز ثُؼٌه٤ز أػضذٌس ك ٢ف ٚ٘٤كٌٌر ّن٤لز ُْ صِذظ دؼو ٌٓ ًٝػٌٖٖ٣
ػجٓج إٔ أعجًس ثُٜٞ٤ه دٌَٖ مجٗ ثُي ٖ٣ثػضذٌٝث إٔ كٌٌر إؽٌثء ثمضذجً ًٝثعُ ٢أل َٙثُٜٞ٤ه١
ٌٓػذز ٝ .إٔجًس ثُٚق٤لز إُ ٠إٔ ثُـجُذ٤ز ثُؼظٔ ٖٓ ٠ثُٜٞ٤ه ثألٌٕ٘٤جٍ (ثُـٌد )ٕٞ٤ال ٘٣ضٕٔٞ
إُ ٠أٜٞ٣ ٍٞٙه٣ز مجُٚز ألٕ أؽوثه ْٛثُيً ٖ٣جٗٞث ٣ؼ ٕٖٞ٤ك ٢أًٝٝدج ثٌُٖه٤ز ٝثُّٞط ٠ثػض٘وٞث
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ثُٜٞ٤ه٣ز ه ٕٝإٔ  ُْٜ ٌٕٞ٣أٞٙال ػٌه٤ز ٜٞ٣ه٣ز ،كٔ٤ج إٔ ثُـجُذ٤ز ثُؼظٔ ٖٓ ٠ثُٜٞ٤ه ثُْلجًهْ٣
(ثٌُٖه )ٕٞ٤ثُي٣ ٖ٣لضٌ ٛأٗ٘٣ ْٜضٔ ٕٞإُ ٠أٜٞ٣ ٍٞٙه٣ز مجُٚز ُْٞ٤ث ٜٞ٣هث دؼو إٔ أؽذٌ
أؽوثه ْٛػِ ٠ثػض٘جم ثُْٔ٤ق٤ز دؼو ثٗضٜجء ثُؼٜو ثةّالٓ ٢ثُٔضْجٓـ ك ٢ثألٕ هُِ ثُيٌَٕ ١
ثُؼ ٌٚثُيٛذُِ ٢غوجكز ثُٜٞ٤ه٣ز ٝ ،دؼو صوٕ ٖ٤هٌٗج ًجٓال ٖٓ ٓقجًْ ثُضلض ٔ٤ثُي ١أٝطٜو كٚ٤
ثُٜٞ٤ه ٝأًؿٔٞث ػِ ٠ثػض٘جم ثٌُجع٤ٌ٤ُٞز.
ٝإٔجًس ثُضِؾٌثف إُ ٠إٔ ْٓقج ُ٘ٚق ِٓٞٓ ٖٓ ٕٞ٤ثهغ ٓض٘ٞػز ك ٢أٗقجء ثُؾ( ّٞ٘٤ثُنٌ٣طز
ثًُٞثع٤ز ثُذٌٖ٣ز) ُؼور ٓتجس ٖٓ ثُٜٞ٤ه ثألٌٓٝ ٖ٤٤ٌ٣ثألًٝٝد٣ ، ٖ٤٤ؼٌف ًَ ٝثفو ٖٓ٘ٓ ْٜ
صجً٣ل ثُؼجةِز ٓج إىث ًجٕ أؽوثه ٙثػض٘وٞث ثُٜٞ٤ه٣ز أ ٝأٗ٘٣ ٚضٔ ٢أل ٍٞٙؿٜٞ٣ ٌ٤ه٣ز ،أا ٌٜكٚال
هه٤وج د ٖ٤ثُٜٞ٤ه ٝؿ ٌ٤ثُٜٞ٤ه  ،فض ٠ك ٢فجُز ٝؽٞه ؽو ٝثفو ُِٖن٘ أػضذٌ ًجك٤ج ُضٞك٣ٞٛ ٌ٤ز
ٝثٝقز ٞٓٝؽٞهر ك ٢ثُقٔ ٜثُ٘ٝ .١ٝٞهو أًوس ػ٘٤ز صْ ثمض٤جًٛج دؼ٘ج٣ز ٖٓ  300كوٛ ٖٓ ٠يٙ
ثُٔٞثهغ ثُٖ٢ء ٗلْٝ .ٚأٝٝقش ثُٚق٤لز إٔ ٜٞ٣ه ثُ ّٞ٤ثُي ْٛ ٖ٣ك ٢أؿِذ٤ض ٖٓ ْٜثألٌٕ٘٤جٍ –
فٞثُ -ٕٞ٤ِٓ 8 ٢ثُيً ٖ٣جٕ أؽوثه٣ ْٛؼ ٕٖٞ٤ك ٢أًٝٝدج ثٌُٖه٤ز ٝثُّٞطٝ ٠ثُئ٣ ٖ٣غِ ٕٞثٕ٥
ثُـجُذ٤ز ثُؼظٔ ٖٓ ٠ثُٜٞ٤ه ثألٌٓ ، ٖ٤٤ٌ٣ثُوِ ْٜ٘ٓ َ٤كو ُْٜ ٠ؽوثس ٜٞ٣ه٣جس (ثُٜٞ٤ه ١فْخ
ثُضؼٌ٣ق ثُقجمجٓ ٞٛ ٢ثُُٔٞٞه ألّ ٜٞ٣ه٣ز) ٝ ،إٔ فٞثُ ٢ثُ٘ٚق ٖٓ ًَ أًدغ ْٗجء ٖٓ أُٝتي
ثألٌٕ٘٤جٍ ُ ٖٜأٜٞ٣ ٍٞٙه٣ز  ،دٔؼ٘ ٠أٗ ٚال ٞ٣ؽو كو ٕٞ٤ِٓ 2 ّٟٞ ٠إٌٔ٘٤جٍ ٌٖٔ٣ ١إٔ ٌٞٗٞ٣ث
ٖٓ أٜٞ٣ َٙه.١
ٝىًٌس ثُٚق٤لز إٔ ػوه ثُٜٞ٤ه (ثألٌٕ٘٤جٍ) ك ٢أًٝٝدج  َٙٝػجّ  1650إُ 100 ٠أُق ٝ ،إٔ
ٛيث ثُؼوه ص٘جه٘ دؼو ىُي دْذخ ثُذؾٌ( ّٝثالٝطٜجه) ٝإٔ ثُٜٞ٤ه "ثُْلجًهِٞٙٝ "ْ٣ث إُ ٠أّذجٗ٤ج
ٝثُذٌصـجٍ ػِ ٠إعٌ ثُـَ ٝثٌُٓٝجُِٗ ٢ووُ ك ٢ثُوٌٕ ثُغجٗ ٢ثُٔ٤الهٝ ،١إٌٟٗ ْٜهٝث ٖٓ ٘ٛجى
دؼو ػٞهر ثُقٌْ ثُْٔ٤ق ٢ػجّ  ، 1492ف٤ظ ثٗضٌٖ ثُؼو٣و ٓ٘ ْٜدؼو ىُي ك ٢أٗقجء أًٝٝدج
ٝثٌُٖم ثألٝ ٠ّٝثُؼجُْ ثُؾو٣و ٝ ،صٞؽ ٚػوهث ًذٌ٤ث ٓ٘ ْٜإُ ٠صًٌ٤جٝ .إٔ ثُوِ َ٤كو ٖٓ ٠ثُٜٞ٤ه
ثُْلجًه ْ٣صظجٌٝٛث دجػض٘جم ثُْٔ٤ق٤ز ُضؾ٘خ إًؿجٓ ْٜػِ ٠صـ ٌ٤٤ه٣جٗضٝ ْٜثالٝطٜجه ٝثُطٌه ،
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ف٤ظ إٔجًس ثُٚق٤لز دٜيث ثُٚوه إُ ٠إٔ أٌّر ٜٞ٣ه٣ز ك ٢إفو ٟهٌ ٟثُذٌصـجٍ اِش صقضلظ
دو٣جٗضٜج ثُٜٞ٤ه٣ز ٌّث ػِٓ ٠و 500 ٟػجٓج .
*

*

*

مذٌثء أٌٓٞٗ 40 :ٕٞ٤ٌ٣ػج ٖٓ ثألؿي٣ز صقجًح ثُٖ٤نٞمز ٝصو ١ٞثُيًًٞر
2010/10/25

ٌٖٗ ٓٞهغ ٓؾِز «ٙقز ثٌُؽَ» ثألٌٓ٤ٌ٣زٝ ،ثُض٣ ٢قًٌٛج دجهز ٖٓ ثُنذٌثء ٝثُذجفغٖ٤
ٝثُٔضن ،ٖ٤ٚٚهجةٔز صٞٗ 40 ْٞػج ٖٓ ثألٟؼٔز ٝثألٌٕدز دجػضذجًٛج ثألك َٞكٓ ٢وجٓٝز
أػٌث ٛثُٖ٤نٞمز ٝأٌٓثٜٝجٓ ،ؤًو ٖ٣إٔ صِي ثألؿي٣ز صؼَٔ ػِ ٠صو٣ٞز ثُيثًٌر ٝثُضوِٖٓ َ٤
ثفضٔجٍ ثةٙجدز دجَُٛجٝ ٌٔ٣دؼ ٜأٗٞثع ثٌُْٟجٗجسٝ ،ثُقو ٖٓ ثُضؾجػ٤وٝ ،فٔج٣ز ثُؼظجّ ٝثُوِخ
٣ٍٝجهر ٓ٘جػز ثُؾْْ.
ٝف ٌٚثُٔٞهغ أّٔجء صِي ثألؿي٣ز :٢ٛٝ ،ثُِ -ٍٞديً ثٌُضجٕ -ثُطٔج-ْٟثُذطجٟج ثُقِٞر -ثُْذجٗل-
ثًِ َ٤ثُؾذَ (ٗذجس ػطٌ -)١ثُِْٔ -ٕٞثُضٞس -ثُٖج ١ثالم -ٌٞثٌُٖٞالصز ثُوثً٘ز -ثُضٗٞج -ثُؾًَ
– ثُنٞك ثُٔؾلق -ثُقذٞح ثٌُجِٓز -ػ ٌ٤ٚثُؼ٘خ ثالفٌٔ -ثُِذٖ ثَُدجه -١ثألكًٞجه -ٝثُؾٍٞ
(ػ ٖ٤ثُؾَٔ) -ثًٌٌُْ -ثُِٞد٤ج -ثُضلجؿ -ثٌُجد٣ًٞج -ثٌُٓجٕ -ثُنِ -ثُٔقجً -ثُذٌ -٢ًِٝثٌُ-١ٞ٤
ٍ٣ش ثَُ٣ض -ٕٞثٌٌُثس -ثُنٌٕٞف -ثُلِلَ ثالفٌٔ -ثَُٗؾذ -َ٤ثُوٌكز -ثُذ -ٜ٤ثُض ٖ٤ثُٔؾلق-
ُقْ ثألدوجً ثُض ٢صضـي ٟػِ ٠ثُقٖجةٔ -ثُلطٌ -ثألٗجٗجُ -ػ ٌ٤ٚثُلٞثً ٚأ ٝثُنٌٝٞثس –
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ثٌٌٍُ.
ٝكٔ٤ج ٗ ٢ِ٣ؼٌٗ ٛذير ػٖ دؼ ٜصِي ثألؿي٣ز ٝكٞثةوٛج ُِٚقز ثُؼجٓز ُإلْٗجٕ:
-----------------------ثُذطجٟج ثُقِٞر صوج ّٝثٌٌُْ١
صؼضذٌ ثُذطجٟج ثُقِٞر إفو ٟأك َٞثألؿي٣ز ثُٚق٤ز ػًًِٞ ٠خ ثألً ،ٛإُ ٠ؽجٗخ كجةوصٜج ك٢
ٓؼجهُز ثُضأعٌ٤ثس ثُٞجًر ُِضوم٘ٓٝ ٖ٤غ ثةٙجدز دٌٔ ٛثٌٌُْٝ .١صقض ١ٞثُذطجٟج ثُقِٞر ػِ٠
ٓجهر ٓٞجهر ُألًْور صْٔ« ٠ؽِٞصجع»ٕٞ٤ثُض ٢صْجػو ٙػِ ٠صٌْ٣غ ػِٔ٤ز ثُضٔغ َ٤ثُـيثةٝ ٢صو٣ٞز
ؽٜجٍ ثُٔ٘جػز إُ ٠ؽجٗخ ثُقٔج٣ز ٝو أٌٓث ٛثَُٛج ٌٔ٣دجًًْ٘ٝ ،ٕٞثٌُذو ٝ ،ثٌُْٟجٕ ٝثُؾِطز.
ًٔج إٔ ثُذطجٟج ثُقِٞر ؿ٘٤ز دل٤ضجٓ ٢ّ ٖ٤ثُٔل٤و ك ٢ثٍثُز ثُضؾجػ٤و ٖٓ مالٍ صقل َٙ٤ثٗضجػ ٓجهر
ثٌُٞالؽٝ .ٖ٤هو أعذضش هًثّز ؽو٣ور ٌٖٗس ك« ٢أًٌٓ٤جٕ ؽًٗٞجٍ أٝف ًٌِ٘٤جٍ ٗٞ٤صٌ »ٖٖ٣إٔ
ثُٔضطٞػ ٖ٤ثُي ٖ٣ص٘جُٞٝث ٓ 4ؾْ ٖٓ ك٤ضجٓ٤ٓٞ٣ ٢ّ ٖ٤ج ُٔور ّٞ٘ 3ثس (فٞثُٚٗ ٢ق فذز دطجٟج
فِٞر ٙـٌ٤ر) ثٗنلٞش ُو ْٜ٣ثُضؾجػ٤و دْ٘ذز . %11
----------------------ثُْذجٗل صو ١ٞؽْ٘٤ج
صٖض ٌٜثُْذجٗل دأٜٗج ىُي ثُ٘ٞع ٖٓ ثُنٞجً ثُذجُِٗ ٢ؼٞالس ٝثُطؼجّ ثُٔغجٌُُِ ٢ؽجٍ ً٣َ٣ ٚٗٞو
ٖٓ صوكن ثُوّ إُ ٠ثُؼ ٞٞثُيًٌٝ .١صقض ١ٞثُْذجٗل ػِ ٠ثُٔؼجهٕ ثألّجّ٤ز ٖٓ ثُذٞصجّّٞ٤
ٝثُٔـ٘ ، ّٞ٣َ٤إُ ٠ؽجٗخ أٜٗج أفو أٚٓ ْٛجهً ٓجهر ثُِٞ٤ص ٖ٤ثُٔٞجهر ُألًْور ٘ٓٝغ صؾِ٠
ثٌُٖثًٔ .ٖ٤٣ج إٔ ؿ٘جٛج دجُٔؼجهٕ ٝثُل٤ضجٓ٘٤جس ْ٣جػو ك٣ٍ ٢جهر ًغجكز ثُؼظجّ ٜٓٝجؽٔز مال٣ج
ٌّٟجٕ ثُذٌّٝضجصج٣ٝ ،وَِ ٖٓ ٓنج ٌٟأًٝثّ ثُؾِو ٜٓٝجؽٔز مال٣ج ٌّٟجٕ ثُو.ُٕٞٞ
------------------------ثٌُٓجٕ ٣قجًح ثٌُْٟجٕ
٣وَِ ػ ٌ٤ٚثٌُٓجٕ ٖٓ ٓنج ٌٟثةٙجدز دٔؼظْ أٗٞثع ثٌُْٟجٕ دْذخ ٓج ٣قضٓ ٖٓ ٚ٣ٞؾٔٞػز
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(ثُذ ٢ُٞك )َُٞ٘٤ثُض ٢صْٔ ٠إ٣الؽ٤ضجٗ ِ٘٤ثُض ٢صؼطُٜ ٢ي ٙثُغٌٔر ُٜٗٞج ثُٔٔٝ .َ٤أعذضش هًثّز
ػِٔ٤ز أؽٌصٜج ؽجٓؼز ًجُ٤ل٤ًٗٞج إٔ ػ ٌ٤ٚثٌُٓجٕ ٣ذطب ٗٔ ٞمال٣ج ٌّٟجٕ ثُذٌّٝضجصج.
--------------------ثُطٔجٞٓ ْٟجهر ُألًْور
صؼضذٌ ثُطٔج ْٟثُقٌٔثء ثألك َٞألٜٗج صقض ١ٞػِ٤ًٔ ٠ز أًذٌ ٖٓ ٓجهر ٌُٞ٤د ٖ٤ثُٔٞجهر ُألًْور.
ٝثُطٔج ْٟثُٔؼِذز صقض ١ٞػِ ٠ثُووً ٗلْٛ ٖٓ ٚي ٙثُٔجهرٝ .هو هُش ثُضؾجًح ػِ ٠إٔ ص٘ج ٍٝأؿي٣ز
ؿ٘٤ز دٔجهر ثٌُِٞ٤دٕ ٖٓ ٖ٤أٗ ٚإٔ ٣وَِ ٖٓ ٓنج ٌٟثةٙجدز دٌْٟجٗجس ثُٔغجٗز – ثٌُةز – ثُؾِو –
ثُٔؼور -إُ ٠ؽجٗخ ثُضوِ ٖٓ َ٤ثفضٔجٍ ثةٙجدز دٌٔ ٛثٌُٖ٣جٕ ثُضجؽ ،٢إُ ٠ؽجٗخ إٔ ص٘جٍٝ
ثُطٔج ْٟدٌٔ٤ز ًذٌ٤ر ْ٣جػو ك ٢إٍثُز صؾجػ٤و ثُؾِو.
---------------------ثُضٗٞز ٓل٤ور ُِؾِو
صقض ١ٞثُضٗٞز ػِٓ ٠ؼوٕ ثُْ ّٞ٤٘٤ِ٤ثُيْ٣ ١جػو ػِ ٠ثُقلجا ػِٓ ٠جهر ثة٣الّض ٖ٤ثُذٌٝص٤٘٤ز ثُض٢
صؾؼَ ثُؾِو ٗجػٔج ٖٓٝوٝهث.
ًٔج أٗ ٖٓ ٚثُٔؼٌٝف إٔ ٓجهر ثُُْٜ ّٞ٤٘٤ِ٤ج كجػِ٤ز ٝو ثُضأعٌ٤ثس ثُٞجًر ألٕؼز ثُِٖٔ.
ًٔج إٔ ثُضٗٞج ٓٚوً ؿُِ٘ ٢ذٌٝصٝ ٖ٤ال صقض ١ٞػِ ٠هٓ ٕٞٛضقُٞز.
---------------------ثُْجُٔ ٕٞثُطجٍػ ٓـئُِ ١ل
صقض 4 ١ٞأٝه٤جس ٖٓ ثُْجُٔ ٕٞػِ ٠فٞثُ٤ِ٤ٓ 2000 ٢ؾٌثّ ٖٓ هًٍٞٝث٤ٌَٗٝ٤ٛي أّ٤و ٝإٌٍٞ٣ث
د٘ضجٗ٣ٞي أّ٤و ثُِي٘٣ ٖ٣وًؽجٕ صقش ٓؾٔٞػز (أ٤ٓٝؾج  )3ثُض ٢صؼضذٌ دٔغجدز ٍٞ٣س ثُضٖقُ ْ٤ؾٜجٍ
ثُٔل ٖٓ مالٍ ْٓجػور ثُنال٣ج ثُؼٚذ٤ز ثُضٞثٓ َٙغ دؼ ْٜٞثُذؼ ٖٓٝ .ٜثُٔؼٌٝف إٔ
ثألفٔج ٛثُو٤٘ٛز ثُض ٢ػِٕ ٠جًِز صِي ثألفٔج ٛصٌ ٖٓ %35 ٕٞثُٔل ٛ ٌُٖ ،ي ٙثألفٔجٛ
ثُو٤٘ٛز صذوأ ك ٢ثُض٘جه٘ ٓغ ٌّٓٞ٘ ًٝثس ثُؼٌٔ.
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-----------------------ثُِ٣ ٍٞنل ٜثٌُْ٤ُٞضٌٍٝ
٣ؤه ١إُ ٠ملْٗ ٜذز ثٌُْ٤ُٞضٌ ٍٝثُٞجً ٝصوِْٗ َ٤ذز ثٌٌُْ ك ٢ثُوّ ٌُٔ ٠ٝثٌٌُْ ،إُ٠
ؽجٗخ إٔ ٛيث ثُ٘ٞع ٖٓ ثٌٌُْٔثس ؿ٘ ٢دجألفٔج ٛثألٓ٤٘٤ز ثُض ٢صٌكغ ْٓض٣ٞجس ٌٕٞٓٛ
ثُضْضًٔ . ٌٕٝ٤ج أٗ ٚؿ٘ ٢دل٤ضجٓ E ٖ٤ثُُ ١ًٌٝٞقٔج٣ز ثألْٗؾز ٖٓ ثُضِق ٣ٍٝجهر هوًر ثُؾِو
ػِ ٠صقَٔ ثُقٌٝهجس ٖٓ ؽٌثء ثُضؼٌُ ٛألٕؼز كٞم ثُذ٘لْؾ٤زًٔ .ج إٔ ٛيث ثُل٤ضجْٓ٣ ٖ٤جػو
ػِ ٠صقْ ٖ٤ثُيثًٌر ٝكوج ُْجً ١ؽٌ٣لَ مذٌ٤ر ثُضـي٣ز كْٓ ٢ضٖل ٠ؽجٓؼز دٌْ٣ذ٤ض٣ٌ٤جٕ-
ً.َ٤ًٗٞ
-----------------------ديً ثٌُضجٕ  َ٣َ٣ثُضؾجػ٤و
ٛيث ثُ٘ٞع ٖٓ ثُذي ًٝؿ٘ ٢دجُذٌٝصٝ ٖ٤ثألُ٤جف ٝدأفٔج ٛأ٤ٓٝؾج 3 -ثُض ٢صْجػو ػِ ٠إٍثُز
ثُضؾجػ٤و ٝثُذوغ ٖٓ ثُؾِو ٝ .هو ىًٌس ٓؾِز (دٌ٣ضٔ ؽًٗٞجٍ أٝف ٗٞ٤صٌٓ )ٖٖ٣ؤمٌث إٔ ص٘جٍٝ
ٗٚق ِٓؼوز ٖٓ ٛي ٙثُذي٤ٓٞ٣ ًٝج ُْضز أّجد٤غ ٖٓ ٕأٗ ٚصنل٤ق ثالفٌٔثً ٝثُض٤ٜؼ ُو ٟثألٕنجٗ
ثُي٣ ٖ٣ؼجٗ ٖٓ ٕٞؽلجف ثُؾِو ًٔ .ج أعذضش هًثّز فو٣غز أٞ٣ج كجةور ديًر ثٌُضجٕ ك ٢ملْٗ ٜذز
ثٌُْ٤ُٞضٌ ٍٝك ٢ثُوّ.
-----------------------ًٍٓٝجً“ ١إًِ َ٤ثُؾذَ” ٣وج ّٝثَُٛجٌٔ٣
٣قضٛ ١ٞيث ثُ٘ذجس ثُؼطٌ ١ػًِ( ٠جًٗ٣ٍٞي أّ٤و) ثُٔؼٌٝف دووًص ٚػِ ٠ثُضوِ ٖٓ َ٤مطٌ
ثةٙجدز دجُؾِطز ك ٢ثُلتٌثٕ دْ٘ذز ٝ %40كن هًثّز ٌٖٗس ٓؤمٌث ك ٢ؽًٗٞجٍ
«ْٗ٤ٔ٤ًٍٞ٤ضٌٝ »١ثُْٔؤ ٍٝأٞ٣ج ػٖ دوء ثُؼِٔ٤ز ثُض ٢صقٔ ٢مال٣ج ثُٔل ٖٓ ثُضِقًٔ .ج إٔ ٛيث
ثُقجٓ ٜأٞ٣ج ُ ٚمج٤ٙز صٞك ٌ٤ثُقٔج٣ز ُِؾْْ ٖٓ ثةٙجدز دٌٔ ٛثَُٛجٝ ٌٔ٣ثُـضأعٌ٤ثس ثُؼجٓز
ُِٖ٤نٞمز.
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-----------------------ثُنِ ثُ٣ ٢٘٤ٚذ٘ ٢ثُؼظجّ
ٛيث ثُ٘ذجس ثُي٣ ١ؼضذٌ ٖٓ ٓؾٔٞػز ثُٔوذالس ؿ٘ ٢دجٌُجُْ ّٞ٤ثُيْ٣ ١جػو ػِ ٠د٘جء ثُؼظجّ ،
ٝأٞ٣ج ك٤ضجٓ ٖ٤أُق (إٝ ، ٢ّٝ )ٚ٣ثُل٤ُٞي أّ٤و ٝ ،ثُقو٣وٝ ،د٤ضج ًجًٝصٝ ،ٖ٤ثُذٞصجّ ّٞ٤ثُي٣ ١ذو٢
ثُؼٞالس ٝثألػٚجح ك ٢ثالمض٤جً ٝك ٢ثُٞهش ٗلْْ٣ ٚجػو ك ٢ملٝ ٜـ ٠ثُوّ ٝ ،صٌٖ٤
ثُذقٞط إٔ د٤ضج ًجًٝص ٌٖٔ٣ ٖ٤إٔ ٣وَِ ٖٓ ٓنج ٌٟثةٙجدز دٌَ ٖٓ ٌّٟجٕ ثٌُةز ٝثُٔغجٗز ،
ًٝيُي ثُ ًٞٔٞثُذوؼ.٢
-----------------------ثُذٌٞٓ ٢ًِٝجه ٌُِْٟجٕ
٣قضًٞ ١ٞح ٝثفو ٖٓ ٛيث ثُ٘ذجس ػِ ٠ؽٌػز هِذ٤ز ٖٓ ثٌُجًُْٝ ،ّٞ٤يُي ثُٔ٘ؾ٘ٝ َ٤ثُذٞصجّّٞ٤
ٝثُلّٞلٝ ًٞثُٔـ٘ٝ ّٞ٣َ٤ثُقو٣و دجةٝجكز إُْٗ ٠ذز ػجُ٤ز ٖٓ ثُل٤ضجٓ٘٤جس ،دٔج ك ٢ىُي أ ، ٢ّ ،
ٝى  ،إُ ٠ؽجٗخ ك٤ضٞ٤ٗٞصٌ٘٣ش (ِّلًٞثكجٕ) ثُض ٌٟ٣ ٢ثُذجفغ ٕٞك ٢ؽجٓؼز ؽٞٛ ٕٞدٌَ٘٤
ثألٌٓ٤ٌ٣ز إٔ ُٜج مٞثٗ ٓٞجهر ٌُِْٟجٕ.
-----------------------ثُلِلَ ثألفٌٔ ٓل٤و ٌُِؽجٍ
 ٠ٖ٘٣ثُلِلَ ثألفٌٔ ػِٔ٤ز ثُضٔغ َ٤ثُـيثةْ٣ٝ ٢جػو ػِ ٠إكٌثٍ إٗوًٝكٝ ٖ٤إػطجء ٌٜٗز ُِطؼجّ
ه٣ٍ ٕٝجهر ثُؤً .ٕٞٛج أٗ ٚؿ٘ ٢دجُذ٤ضجًجًٝص ٖ٤ثُي٣ ١ضق ٍٞإُ ٠ك٤ضجٓ ٖ٤أ ك ٢ثُوّ ٓٝقجًدز
ثالُضٜجدجسًٔ .ج ٣قض ١ٞػِٓ ٠جهر ًجدْ ٖ٤ْ٤ثُوِ٣ٞز ثُض ٢صقذ ٠ثًُ٘ٝٞ٤د٤ذضج٣وٍ (ٓٞثه ً٤ٔ٤جة٤ز
صْذخ ثالُضٜجدجس) ٝ .هو أعذضش هًثّز ؽو٣ور ٌٖٗس ك ٢ه٣ًٝز ؽًٗٞجٍ أدقجط ثٌُْٟجٕ إٔ ثُلِلَ
ثُقجً ُ ٚمج٤ٙز ٓوجٓٝز ٌّٟجٕ ثُذٌّٝضجصج ٌ٣ٝ .لٚٗ ٢ق (هٌٕ) كِلَ أفٌٔ ٤ٓٞ٣ج ُِقٍٞٚ
ػِٛ ٠ي ٙثُلٞثةو ثُٚق٤ز ٌُِؽَ.
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-----------------------ثٌٌٍُ ُِ٘وٌُ ٝثُؼٞالس
أعذضش هًثّجس أؽٌصٜج ٍٝثًر ثًَُثػز ثألٌٓ٤ٌ٣ز إٔ ص٘ج ٍٝثٌٌٍُ ٤ٓٞ٣ج  ٌٖٔ٣إٔ ٣وَِ ٖٓ مطٌ
ثةٙجدز دجُضٜجح أٝصجً ثُؼٞالس ٝثُضٜجح ثُٔلجٝ ،َٙثُ٘وٌُ ،إٝجكز إُ ٠ثُضوِٓ ٖٓ َ٤نجٌٟ
ثةٙجدز دجألٌٓث ٛثَُٔٓ٘زٓٝ ،ضالٍٓز ثُضٔغ َ٤ثُـيثة.٢
-----------------------ثُذ٘٣ ٜ٤و٘ ثٍُٕٞ
هُش هًثّز ٌٖٗس ك ٢ه٣ًٝز ثُٔؾِز ثُو٤ُٝز ُِْٔ٘ز ػِ ٠إٔ أُٝتي ثُي٣ ٖ٣ض٘ج ُٕٞٝثُذ ٜ٤ػِ٠
ثُلط٣ ًٞلوو %65 ٍْٜٗٝ ٖٓ ٕٝأًغٌ ٖٓٔ ٣ضؼج ٕٟٞك ٢كطٗ ًْٛٞلِ ثٌُٔ٤ز ٖٓ ثُْؼٌثس
ثُقٌثً٣ز ه ٕٝثُذ .ٜ٤أُٝتي ثُي ٖ٣أّلَ ثُنذَ ثالكطجً ٓغ ٗلِ ثُؼوه ٖٓ ثُْؼٌثس ثُقٌثً٣ز.
ٝهو أعذضش ثُوًثّجس ثُقو٣غز إٔ ثُو ٕٞٛك ٢ثُؾَء ثألٙلٌ ٖٓ ثُذ٣ ٜ٤قض ١ٞػِ ٠ثٌُغٖٓ ٌ٤
ثُٔؼجهٕ ٝثُٔٞثه ثُـيثة٤ز صلٞم ك ٢كٞثةوٛج ثُضأعٌ٤ثس ثُِْذ٤ز ٌُِْ٤ُٞضٌ.ٍٝ
-----------------------ثُٔقجً ٣قٌّٟٔ ٖٓ ٢جٕ ثُذٌّٝضجصج
٣ؼضذٌ ثُٔقجً ٓٚوًث ٓٔضجٍث َُِٗي ٝثٌُجُْٝ ّٞ٤ثُ٘قجُ ٝثُٞ٤ه ٝثُقو٣و ٝثُذٞصجّٝ ّٞ٤ثُْ. ّٞ٤٘٤ِ٤
ًٔج ٝإٔ ُ ٚثُووًر ػِ٣ٍ ٠جهر ْٓض٣ٞجس  ٌٕٞٓٛثُضْضْ٤ضٌٝ ٕٝصٞك ٌ٤ثُقٔج٣ز ٝو ٌّٟجٕ
ثُذٌّٝضجصج.
-----------------------ٝثُضلجؿ ٣ؼجُؼ ثُقْجّ٤ز
عذش ػِٔ٤ج إٔ ص٘ج ٍٝصلجفز ٝثفور ك ٢ثُ٣ ّٞ٤وَِ ٖٓ ًجكز أٗٞثع ثالٗضلجمجس٣ٝ .قض ١ٞثُضلجؿ ػِ٠
ٓجهر «ًْ٣ٌ٤ض»ٖ٤ثُض ٢ص٘ضُٔٔ ٢ؾٔٞػز (ثُلِل٣ٞ٘٤وٍ) ثُض ٢صوَِ ٖٓ ٓنج ٌٟأٌٓث ٛثُقْجّ٤ز
ٝثُ٘ٞدجس ثُوِذ٤ز ٝثألٍٛجٝ ٌٔ٣ثُذجًً( ْٕٞ٘٤ثالًصؼجٓ ثُؼٚذٝ )٢ثُذٌّٝضجصج ٌّٟٝجٕ ثٌُةز.
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٣ٝؼضذٌ ثُضلجؿ ثألفٌٔ ثألك َٞك ٢ثالفضٞثء ػِ ٠ثُْ٘ذز ثألًذٌ ٖٓ ٓٞجهثس ثألًْور.
-----------------------ثُوٌكز ٌُٔ ٠ٝثٌٌُْ١
ّضنوّ ثُوٌكز ًٔج ٓ ٞٛؼٌٝف ك ٢صق ٌ٤ٞثُؼو٣و ٖٓ أٟذجم ثُقِ ٢ٛٝ ،ٟٞؿ٘٤ز دٔٞجهثس
ثألًْور ثُض ٢صٔ٘غ صنغٌ ثُوّ  ٞٔٗٝثُذٌض٣ٌ٤ج ٝ.صٖ ٌ٤ثُوًثّجس أٞ٣ج إُ ٠أٜٗج صْجػو ػِ ٠صغذ٤ش
ْٗذز ثٌٌُْ ك ٢ثُؤّٓ ،ج ٣وَِ ٖٓ مطٌ ثةٙجدز دجٌٌُْ ٖٓ ١ثُ٘ٞع ثُغجٗٝ .٢صو ٍٞثمضٚج٤ٙز
ثُضـي٣ز ٗجًْٗ ٢الًىٓ ،ؤُلز ًضجح «هُٗ َ٤جًْٗ ٢الًى ُِضـي٣ز ٝثٌُ٣جٝز» ٓج  ٞٛأًغٌ ٖٓ ىُي .
إى إٔ ثُوٌكز صْجػو أٞ٣ج ػِ ٠صوِْٗ َ٤ذز ثٌُْ٤ُٞضٌ ٍٝثُْ٤ب ك ٢ثُوّ ٌٖٔ٣ٝ .ص٘جٚٗ ٍٝق ِٓؼوز
هٌكز ٙـٌ٤ر ٤ٓٞ٣ج ك ٢ثَُدجه ١أ ٝهه٤ن ثُٖٞكجٕ ُِق ٍٞٚػِٛ ٠ي ٙثُلٞثةو.
-----------------------ُقْ ثُذوٌ ثٌُػ٣ ١ٞذ٘ ٢ثُؼٞالس
ثألك َٞك ٢د٘جء ثُؼٞالس ٌٕ٣طز إٔ صضـي ٟثألدوجً ػِ ٠ثٌُٔثػ ٢ثُنٌٞثء  ِ٤ُٝثُقذٞح ،ألٕ
ثألمٌ٤ر صٌْخ ُقٜٓٞج ْٗذز ػجُ٤ز ٖٓ ٕق ّٞأ٤ٓٝؾج 6 -ثُٞجًر ُِؾْْ  ،كٔ٤ج إٔ ثألدوجً ثُض٢
صضـي ٟػِ ٠ثٌُٔثػ ٢ثُنٌٞثء صقضُ ١ٞقٜٓٞج ػِْٗ ٠ذز أهَ ٖٓ ٕق ّٞأ٤ٓٝؾج ْٗٝ 6ذز أًذٌ
ٖٓ ٕق ّٞأ٤ٓٝؾج ًٔ . 3ج إٔ ُق ّٞثُذوٌ ثٌُػ ١ٞصقض ١ٞػِ ٠فٔ ٜثُِ٤ُٞ٘٤ي ثُي ١أعذضش
ثُوًثّجس أٗ٣ ٚنل ٜثُو ٕٞٛك ٢ثُذطٖ ْ٣ٝجػو ك ٢د٘جء ثُؼٞالس.
-----------------------ثٌُ٣ ١ٞ٤وَِ أٌٓث ٛثُوِخ
صؼضذٌ كجًٜز ثٌُ ٖٓ ١ٞ٤أؿ٘ٚٓ ٠جهً ثُذٞصجّ ّٞ٤ثُْٔؤ ٍٝػٖ فٔج٣ز ثُؼظجّ.
ًٔج أٜٗج ؿ٘٤ز دل٤ضجٓٝ ٢ّ ٖ٤ثُٞصجً( ٖ٤٣جًٝص٣ٞ٘٤و) ثُيْ٣ ١جػو ك ٢صوِٓ َ٤نج ٌٟثةٙجدز
دأٌٓث ٛثُوِخٝ ،ثألك َٞػوّ صوٖ ٌ٤عٔجً ثٌُ ١ٞ٤ألٕ ثُوٌٖر صقض ١ٞػِ ٠أُ٤جف ٓل٤ور.
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-----------------------ثُض٣ ٖ٤نل ٜثٌٌُْ
صٔضجٍ ٛي ٙثُلجًٜز دـ٘جٛج دجُذٞصجّٝ ّٞ٤ثُٔ٘ؾ٘ٞٓٝ َ٤جهثس ثألًْورًٔ ،ج صْجػو ػِ ٠فلظ صؼجهُ٤ز
ثُؾْْ (ثُذ ٢إصٔ) ػ٘و ْٓض٣ٞجس صؾؼَ ٖٓ ثُٚؼخ ثةٙجدز دجألٌٓث( ٛثُ ٠ّٞثُقجٌَٖٓ٣ ٢ٞ
٘ٓ ٠ّٝجّخ ُ٘ٔ ٞثُذٌض٣ٌ٤ج ٝثُؾٌثعٝ ْ٤ثُلطٌ٣جس ٝثُلٌّٝ٤جس ٝؿَٛٝج ُِؾْْ) ًٔ .ج إٔ ثألُ٤جف
ثُٔٞؽٞهر ك ٢ثُض ٖ٤دئٌٓجٜٗج صنلْٗ ٜ٤ذز ثٌٌُْ ك ٢ثُوّ .
-----------------------ثَُٗؾذٓ َ٤ل٤و ُِوُٕٞٞ
صٚق٤قج ُنطأ ٕجةغ كئٕ ثَُٗؾذ ِ٤ُ َ٤ؽيًٝث ٝ ،إٗٔج ّ٤وجٕ  ،دٔج ٣ؼ٘ ٢أٗ٣ ٚقض ١ٞػٌِٗٞٓ ٠جس
ف٤ز ٓل٤ور ُِؾْْ ٓغَ ٓجهر «ؽ٘٤ؾ »ٌٍٝ٤ثُض ٢صوَِ ٖٓ مطٌ ثةٙجدز دٌْٟجٕ ثُؤٌٖ٣ٝ . ُٕٞٞ
إٝجكز ثَُٗؾذُِ َ٤ؼو٣و ٖٓ ثألٟؼٔز ٝثألٌٕدز إٓج ٟجٍؽج أ ٝػِ ٌَٕ ٠دٞهًر ه ٕٝإٔ ٣وَِ ىُي
ٖٓ كٞثةو ٙثُٚق٤ز.
-----------------------ثألٗجٗجُ ٓٞجه ُالُضٜجدجس
٣قض ١ٞثألٗجٗجُ ػِ ٠مِ ٖٓ ٠٤ثُل٤ضجٓ٘٤جس ٞٓٝجهثس ثألًْور ٝثةَٗٔ٣جس ٝػِٝ ٠ؽٚ
ثُنٓ ٗٞٚجهر ثُذٌ٤ٓٝالٕ ثُض ٢صؼضذٌ دٔغجدز ًًٞضٞٓ َ٤جه ُالُضٜجدجسًٔ .ج أٗ٣ ٚقٔ ٢ثُؾْْ ٖٓ
ٌّٟجٕ ثُوٝ ،ُٕٞٞثُضٜجح ثُٔلج ًٞٔٝٝ َٙثُؼٞالس.
*

*

*

ذقٍُح خذٌذج نالحرفاظ تأععاء انًرثزعٍٍ قثم سرعها
صجً٣ل ثُنذٌ 2010/12/08:
ثُضٌؽٔز  -إدٌث ْ٤ٛػذجُ
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أؽٌ٣ش ػِٔ٤ز ًٍع هِخ (ٗجد )ٜألٌٓ٤ٌ٣ز ٖٓ ُ ُٞأٗؾِ ُٞصوػ ٠أهً٣جٗج ٣ذجًث (ّ٘ 40ز) ٖٓ
مالٍ آُ٤ز ؽو٣ور صو ّٞػِ ٠أّجُ صَ٣ٝو هِخ ثُٔضذٌع دوّ هثك٠ء ٖٓذغ دجألًْؾ ٖ٤فض٣ ٠ضْ ًٍػٚ
ك ٢ؽْو ثُٔضِوٝ ،٢ف٤ظ ٣قلظ ثُوِخ ك ٢ؽٜجٍ مجٗ ػذجًر ػٖ ٘ٙوٝم َٓ ّٝه دٔقِ ٍٞأ٢ٗٞ٣
ٓـ ٍّي فض٣ ٠ضْ ًٍػ٣ٝ .ٚأَٓ ثألٟذجء إٔ صؤهٛ ١ي ٙثُطٌ٣وز ثُؾو٣ور إُ ٠إٟجُز ػٌٔ ثألػٞجء
ثًَُٔٝػز ثُض ٌٖٔ٣ ٢إٔ صضِق ٝص٤ٚـ ػؤ٣ز ثُلجةور ػ٘وٓج ٣ضٞهق إٓوثهٛج دجُوًّٝ .جٗش ٣ذجًث
ثُض ٢أؽٌ٣ش ُٜج ٛي ٙثُؾٌثفز كْٓ ٢ضٖل ٠ؽجٓؼز ًجُ٤ل٤ًٗٞج ك ُُٞ ٢أٗؾِٝ ُٞثفور ٖٓ ثُوِٖ٤ِ٤
ثُي ٖ٣أؽٌ٣ش ُ ْٜػِٔ٤ز ًٍع هِخ دٜي ٙثُطٌ٣وزًٝ ،جٗش صؼجٗ ٌٛٓ ٖٓ ٢ثُيةذز ثُقٌٔثءٞٛٝ ،
ٌٜٓ٣ ٛجؽْ ك ٚ٤ثُؾٜجٍ ثُٔ٘جػ ٢أػٞجء ثُؾْْ دٔج ك ٢ىُي ثُوِخ ٝؿالك ٚثُٔذطٖ ٝػِٞضٚ
ٝأٝػ٤ض ٚثُوٓ٣ٞزٝ .ىًٌ ٓٞهغ (ٓ٤وٌ٣جٍ ٗ ٍٞ٤صٞهث )١ثُي ١أًٝه ٛيث ثُضوٌ ٌ٣إٔ ػِٔ٤ز ٗوَ ثُوِخ
ثُ٘جد٤ُ ٜذجًث ٝثفور ٖٓ ٓجةز ػِٔ٤ز أؽٌ٣ش دٜي ٙثُطٌ٣وز ،صٔش ؿجُذ٤ضٜج ك ٢أًٝٝدجٝ ،ف٤ظ صذوٝ
ثُ٘ضجةؼ ثأل٤ُٝز ٖٓؾؼز.
*

*

*

دواء أيزٌكً خذٌذ نهذئثح انحًزاء ٌعانح ايزأج سعىدٌح
2011/03/11
كضقش ٤ٛتز ثُـيثء ٝثُوٝثء ثألٌٓ٤ٌ٣ز أدٞثح أمٌُ ٟألَٓ أٓجّ ٌٓ ٠ٝثُيةذز ثُقٌٔثء ثُي ٖ٣اِٞث
٣ؼضٔو ٕٝكٓ ٢وجٓٝض ٌُِٛٔ ْٜػِ ٠ثألّذٌٝ ٖ٣ثًٌٌُٝصَٗٝ٤جس ٝثُذالً َ٤٘٤ألًغٌ ٖٓ  50ػجٓج
ف٤ظ ٝثكوش ثُ٤ٜتز ٓؤمٌث ػِ ٠ثػضٔجه هٝثء (دْ٤ِ٘٤ضج) ثُؾو٣و ك ٢ػالػ ٛيث ثُوثء ثُي ١ؿجُذج ٓج
٤ٚ٣خ ى ١ٝثُذٌٖر ثٌُْٔثء أًغٌ ٖٓ ى ١ٝثُذٌٖر ثُذٞ٤جء ٣ٝضْذخ ك ٢صوٓ ٌ٤ؽٜجٍ ثُٔ٘جػز ُوٟ
ثةْٗجٕ.
ٝىًٌس ٙق٤لز «ًٗٞ٣ٞ٤ى صج »َٔ٣ثُض ٢أًٝهس ثُ٘ذأ أِٓ إٔ ٛيث ثالًضٖجف ٖٓ ٕأٗ ٚإٔ ٣ووّ
أٓال ؽو٣وث ُِٔٚجد ٖ٤دٜيث ثٌُٔ٣ٝ ،ٛؼضذٌ ثُوٝثء ثُؾو٣و دجًًٞر إٗضجػ ًٌٕز (ٓٞ٤ٛجٕ ؽّٞ٘٤
ّج )ِْ٘٣ثُض ٢دِـش مْجةٌٛج ثُٔضٌثًٔز ٓ٘ي صأّْٜ٤ج ػجّ  )2( 1992دِ ٕٞ٤هٝالً.
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ٝأٝجكش ثُٚق٤لز إٔ ثُوٝثء ثُؾو٣و صْ ثػضٔجه ٖٓ ٙهذَ إهثًر ثُوٝثء ٝثُـيثء دؼو إٔ فجٍ ػِ٠
أٞٙثس  13ػٞٞث ٖٓ أػٞجء ثُ٤ٜتز كٓ ٢وجدَ ًك ٜػ ٖ٣ٞٞكوٝ .٠دؼو إٔ صْ صؾٌدز ثُوٝثء
دٌَٖ ًة ِ٤كٕٔ ٢جٍ أٌٌٓ٣ج ،ف٤ظ أدو ٖٓ %43 ٟثٌُٔ ٠ٝثُي ٖ٣ػُٞؾٞث د ٚصقْ٘ج ِٓقٞاج
دؼو ػجّ ،دجُٔوجًٗز ٓغ  % 3338صِوٞث ثُوٝثء دوٓ ٕٝجهص ٚثُلؼجُز (أهٌثٗ ًجىدز)ًٝ .أ ٟثُؼِٔجء
إٔ صؼج ٢ٟثُوٝثء  ٌٖٔ٣إٔ ٣وَِ ٖٓ ؽٌػز ثًٌُٞص َٕٝ٤ثُيْ٣ ١ذخ ٍ٣جهر ثُٝٝ ٍٕٞؼق ثُؼظجّ
ٝؿ ٌ٤ىُي ٖٓ ثُٔٞجػلجسٝ .إٔجًس ثُٚق٤لز إُ ٠إٔ ثٌٓأر ّؼٞه٣ز صوطٖ دٌ ٌِٗٝصْ ػالؽٜج
دجُوٝثء مالٍ ٌٓثفَ صؾجًد ٚثأل ٠ُٝػجّ  2003دأٜٗج ػٞك٤ش ٖٓ ثُضوٌفجس ثُؾِو٣ز ٝصنِٚش ٖٓ
ثةؽٜجه دٌَٖ ًذ ُْٝ ،ٌ٤صؼو صْضنوّ ثًٌُٞصٓ ٞٛٝ ،َٕٝ٤ج ٓ ٌّٜ٘ج ٖٓ ثُوًثّز ٝثُؼَٔ ػِ ٠فو ٓج
ؽجء ك ٢ثُٚق٤لز ثُض ٢هوًس صٌِلز ثُؼالػ دٜيث ثُؼوجً دـ  35أُق هٝالً ّ٘٣ٞج٣ٝ .ضٞهغ ثُنذٌثء
إٔ صضؾجٓ ٍٝذ٤ؼجس (دْ٤ِ٘٤ضج) ثُيّ ١ضْجػو ًٌٕز ؽالّؾ٤ّٔ ٞظ ًال ٖ٣ك ٢صْ٣ٞو 2 ٚدِٕٞ٤
هٝالً ّ٘٣ٞج.
*

*

*

انٍاتاٍَىٌ ٌشرزوٌ “ٌىدٌذ انثىذاسٍىو” نهىقاٌح يٍ اإلشعاع
2011/3/18
٣ضْجدن ثُ٤جدجٗ ٕٞ٤ػٌِٕ ٠ثء ٓجهر ٞ٣ه٣و ثُذٞصجّ ّٞ٤صقْذج ٖٓ ثةٙجدز دٌْٟجٕ ثُـور ثُوًه٤ز
دْذخ ثُضؼٌُ ٛإلٕؼجع ثُ٘ ١ٝٞثُ٘جصؼ ػٖ إٙجدز ٓلجػالس كٔ٤ًٕٞٞج ثألًدؼز ألٌٝثً دجُـز
ػِ ٠إعٌ ثََُُثٍ ثُيٌٝ ١ح صِي ثُٔو٘٣ز ٝثُضْٗٞجٓ ٢ثُي ١أػوذ.ٚ
ٝىًٌ ؽٓ ٍّٞٔ ْ٤و ٌ٣إفو ٟثًٌُٖجس ثُْ٣ٞو٣ز ثُض ٢صؼضذٌ ثُٔ٘ضؼ ثألًذٌ ُٜيث ثُوٝثء ػِ٠
ْٓض ٟٞثُؼجُْ إٔ ٓذ٤ؼجس ثًٌُٖز ٖٓ أهٌثٗ ٞ٣ه٣و ثُذٞصجّ ّٞ٤مالٍ ثُغالعز أ٣جّ ثُْجدوز كجهش
ٓذ٤ؼجصٜج مالٍ ثُغالعز أػٞثّ ثُْجدوز ٝكن ٓج ىًٌصٙ ٚق٤لز ًٗٞ٣ٞ٤ى صج َٔ٣أِٓ ثُض ٢أٝجكش إٔ
ثًٌُٖز ثٝطٌس إُِٟ ٠خ ثألهٌثٗ ٖٓ ثُؼو٣و ٖٓ ثُوُ ٍٝضقِٜ٣ٞج إُ ٠ثُ٤جدجٕ ُٔٞثؽٜز ِٟذجس
ثألكٌثه ٝثًٌُٖجس ثُٔضَث٣ور ٝ .هجٍ أالٕ ٓٓ ٞٛٝ ،ِ٣ًٞوًٌٕ ٌ٣ز أه٣ٝز أٌٓ٤ٌ٣ز أمٌ٘ٓ ٟضؾز
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ُٜيث ثُوٝثء :إٕ ًٌٕض ٚدجػش  ٕٞ٤ِٓ 2هٌٗ ٓ٘ض٤ٜز ٙالف٤ض٤ُِ ٚجدجٕ (ٌُ٘ ٚال َ٣ثٍ كؼجال) ُْو
ثُؼؾَ كٛ ٢يث ثُوٝثء.

يًارسح انزٌاظح يهًح نهىقاٌح يٍ األيزاض  ..نكُها ال ذُقص انىسٌ!
()2011/3/24
أعذضش ثُؼو٣و ٖٓ ثُوًثّجس ثُؼِٔ٤ز ثُقو٣غز إٔ ٓٔجًّز ثٌُ٣جٝز دٌَٖ ٓ٘ضظْ ُْ٤ش ػجٓال ٜٓٔج
ك ٢ثُْٔجػور ػِ ٠إٗوجٗ ثًُٔ ٍٕٞج صٌهه ٙثُوػج٣جس ًؿْ ٓج ٓ ٞٛؼٌٝف ٖٓ إٔ ىُي ٣ؤه ١إُ٠
فٌم ثٌُغ ٖٓ ٌ٤ثُْؼٌثس ثُقٌثً٣ز ٝ .ػَث ثُذجفغ ٕٞفوٝط ثُؼٌِ ك ٢ثٌُغ ٖٓ ٌ٤ثألف٤جٕ دإٔ
ٓٔجًّز ثٌُ٣جٝز صقلَ ثُٖؼ ًٞدجُؾٞع ٓٔج ٣ؤه ١إُ ٠ص٘جُ٘ٝج ًٔ٤ز ٟؼجّ أًذٌ ٟذوج ةًدي
ًثك ٖ٤ّٞأّضجى ًٌّ ٢ثُضـي٣ز ٝأٌٓث ٛثٌٌُْ ٝثُضٔغ َ٤ثُـيثة ٢ك ٢ؽجٓؼز ٝال٣ز ُ٣َ٣ٞجٗج
ثألٌٓ٤ٌ٣ز ٝ .ىًٌس ٓؾِز "صج "ْ٣ثألٌٓ٤ٌ٣ز دٜيث ثُٚوه أٗ ٚدجٌُؿْ ٖٓ إٔ ٘ٛجُي ٕٞ٤ِٓ 45
أٌٓ٘٣ ٢ٌ٣ضْذ ٕٞإُٞٗ ٠ثه ُ٤جهز ث( ٕ٥أٝ ١ؼق ػوه ْٛػجّ ٘٣ٝ )1993لو ٕٞأًغٌ ٖٓ ٤ِٓ 19جً
هٝالً ّ٘٣ٞج ُوجء ثٕضٌثً ْٜك ٢صِي ثُ٘ٞثه ، ١إال إٔ ٓؼوٍ ثُْٔ٘ز ٝثَُ٣جهر ثُٔلٌٟز ثٍهثه دٌَٖ
ًذ ، ٌ٤ف٤ظ ٣ؼجٗ ٢عِظ ثألٌٓ ٖٓ ٖ٤٤ٌ٣ثُْٔ٘ز ٣ٝ ،ؼجٗ ٢عِظ آمٌ ٖٓ ثَُ٣جهر ثُٔلٌٟز ٝ .أًوس
ثُٔؾِز أٗ ٚدجٌُؿْ ٖٓ ىُي  ،كئٕ ثألٟذجء ٓج ٍثُٞث ٣ؤًو ٕٝػِ ٠أ٤ٔٛز َٓثُٝز ثٌُ٣جٝز فض٠
دجُْ٘ذز ُِْٔ٘ ٖ٤دجػضذجًٛج ػجٓال ٜٓٔج ك ٢ثُٞهج٣ز ٖٓ ثةٙجدز دجألٌٓث ِ٤ُ ، ٛكو ٠أٌٓثٛ
ثُوِخ ٝ ،إٗٔج أٞ٣ج أٌٓثٝج أمًٌ ٟجٌٌُْ ٝثٌُْٟجٕٝ ،ؿ ٌ٤ىُي ٖٓ ثألٌٓث .ٛإفوٛ ٟيٙ
ثُوًثّجس أؽٌ٣ش ػِ 464 ٠ثٌٓأر ٣ؼجٗ ٖٓ ٖ٤ثَُ٣جهر ثُٔلٌٟز ك ٢ثُٝ ٍٕٞال ٔ٣جًّٖ ثٌُ٣جٝز
دٌَٖ ٓ٘ضظْ  ،هْٖٔ إُٓ 4 ٠ؾٔٞػجس  ،عالعز ٓ٘ٓ ْٜجًّٖ ثٌُ٣جٝز ػِ٣ ٠و ٓوًح دٞثهغ 72
 194ٝ 136ٝهه٤وز أّذٞػ٤ج ػِ ٠ثُضٞثُُٔ ٢ور  6إٔ ٌٜكٔ٤ج ِٟخ ٖٓ ثُٔؾٔٞػز ثٌُثدؼز
ثالّضٌٔثً كٗ ٢لِ ثُ٘ٔ ٠ثُق٤جص ٢ثُٔؼضجه ٝ ،ؽجءس ثُ٘ضجةؼ ٓيِٛز  ،ف٤ظ ٝؽو إٔ ًجكز
ثُٔؾٔٞػجس ثألًدغ كووس دؼ ٜثألٍٝثٕ  ٌُٖ ،ثُٔؾٔٞػجس ثُغالط ثُضٓ ٢جًّش ثٌُ٣جٝز كووس
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ٍٗٝج أهَ ٖٓ ثُ ٍٕٞثُي ١كووص ٚثُٔؾٔٞػز ثٌُثدؼز ٝ ،ػَ ١ثُذجفغ ٕٞصِي ثُ٘ض٤ؾز إُ ٠إٔ ًجكز
ثُٔؾٔٞػجس فج ُٖٝثُضوِ٤ًٔ ٖٓ َ٤ز ثُطؼجّ ىثس ثُْؼٌثس ثُقٌثً٣ز ثٌُٔصلؼز ثُض٣ ًٖ ٢ض٘جُٜ٘ٝج
مالٍ صِي ثُلضٌر.
*

*

*

دواء خذٌذ نعالج سزغاٌ اندهذ
()2011/3/26
ُْ ٣ؼو ٌّٟجٕ ثُؾِو ٜ٣وه ثُٔٚجد ٖ٤د ٚدجُٔٞس ثُٔذٌٌ دؼو إٔ أػطش ٤ٛتز ثُوٝثء ٝثُـيثء
ثألٌٓ٤ٌ٣ز ٓٞثكوضٜج ػِ ٠ثّضنوثّ هٝثء ؽو٣و ٣ؼضذٌ ثألٞٗ ٖٓ ٍٝػ ٚك ٢فٔج٣ز ثُٔٚجد ٖ٤دٜيث ثُ٘ٞع
ٖٓ ثٌُْٟجٕ ٖٓ ثُٔٞس ثُٔذٌٌ ٝكوج ُٔج ٌٖٗصٙ ٚق٤لز ًٗٞ٣ٞ٤ى صج َٔ٣أِٓ .ثُوٝثء ثُؾو٣و
ثُٔؼٌٝف دجّْ (ٌ٣كٝ )١ٞثُيًٟٞ ١صًٌٕ ٚز دٌْ٣ضٓ ٍٞج٣ٌّٞ ٌٍ٣خ ٣ؼَٔ ٖٓ مالٍ صٖ٘٠٤
ٗظجّ ثُٔ٘جػز ٌُٔجكقز ثألًٝثّ ٝ ،ىًٌ ه .ؽٌ٤ثُو ُ٤٘٤ش ثألّضجى ثُْٔجػو كٟ ٢خ ثألًٝثّ ك٢
ؽجٓؼز ٝثٕ٘طٖ كّ ٢جٗش ُ َ٣ٞثُيٕ ١جًى ك ٢صؾٌدز ثُؼوجً ثُؾو٣و أٜٗج ثٌُٔر ثأل ٠ُٝكٓ ٢ؾجٍ
ٌّٟجٕ ثُؾِو ثُضُ ٌٖٔ٣ ٢وٝثء إٔ ٣وَِ ٖٓ ثفضٔجٍ ثُٞكجر ثُٔذٌٌر ٗض٤ؾز ثةٙجدز دٜيث ثٌُٔ. ٛ
ٝك ٢ثُٔقجٝالس ثألُ ٠ُٝضؾٌدز ثُؼوجً ثُؾو٣و ٝ ،ؽو إٔ ثٌُٔ ٠ٝثُٔٚجد ٖ٤دٌْٟجٕ ثُؾِو ػ٘و
صِو ْٜ٤ػوجً ٌ٣ك ١ٞأٌٖٓ إٔ ٣ظِٞث أف٤جء دٔؼوٍ  10إٔ ٌٜدجُٔوجًٗز ٓغ أُٝتي ثُي٣ ُٖ ٖ٣ضِوٞث ٛيث
ثُؼوجً ٝ ،إٗٔج ػوجًث آمٌ ٣ؼضوو إٔ ُ ٚصأعٌ٤ث أهَ ٝثُي ٖ٣اِٞث ػِ ٠ه٤و ثُق٤جر ُٔور  634إٌٜٔث كو٠
ٝ .أٝجكش ثُٚق٤لز إٔ أًغٌ ٖٓ  ٖٓ %20ثألٕنجٗ ثُي ٖ٣صِوٞث ٛيث ثُؼوجً ك ٢صؾجًد ٚثأل٠ُٝ
ػجٕٞث ػِ ٠ثألهَ ّ٘ضٝ ، ٖ٤دؼ ْٜٞاِٞث أف٤جء ٓور أ ٖٓ ٍٟٞىُي  ٌُٖ ،ثُٚق٤لز أًهكش أٗ ٚال
 ٌٖٔ٣ثُض٘ذؤ دجألٕنجٗ ثُي ٌٖٔ٣ ٖ٣إٔ ْ٣ضل٤وٝث ٖٓ ٛيث ثُ٘ٞع ٖٓ ثُؼوجً.
*

*

*

ظعف األغثاء األخاَة فً تزٌطاٍَا نهغح ٌهذد حٍاج انًزظى
()2011/3/30
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ٟجُخ ثُٔؾِِ ثُطذ ٢ثُؼجّ ك ٢دٌ٣طجٗ٤ج ٖٓ ثُٔل٤ٝٞز ثألًٝٝد٤ز إػجهر ثُ٘ظٌ ك ٢ثُوٞثٗ ٖ٤ثُنجٙز
دٔٔجًّز ثألٟذجء ثألؽجٗخ ُٜٔ٘ز ثُطخ ك ٢دِوثٕ ثُوجًر دق٤ظ ٣ضؼ ٖ٤ػِ ْٜ٤ثؽض٤جٍ ثمضذجًثس
ثُٜٔجًثس ثُِـ٣ٞز أٝالٝ .أٝجكش ٙق٤لز ثُضِؾٌثف ثُذٌ٣طجٗ٤ز ثُض ٢أًٝهس ٛيث ثُنذٌ أِٓ إٔ
ثكضوجً ثألٟذجء ثألؽجٗخ ُٜٔجًثس ثُِـز ثةٗؾِ٣َ٤ز ٣ؼٌ ٛف٤جر ثٌُُِٔ ٠ٝنطٌ دْذخ ػؾَ
ثُؼو٣و ٓ٘ ْٜػٖ ثُضٞث َٙثُِـٓ ١ٞغ ٌٓٝجٝ . ْٛثػضذٌ ثُٔؾِِ إٔ ثُوٞثٗ ٖ٤ثألًٝٝد٤ز ثُقجُ٤ز ال
صقظٌ ػِ ٠ثألٟذجء ثألؽجٗخ ثُذقظ ػٖ ػَٔ ك ٢دٌ٣طجٗ٤ج ٝ ،فيً ٖٓ إٔ دؼ ٜأُٝتي ثألٟذجء
 ٌٖٔ٣إٔ ٣ؾوٝث ػٔال ٖٓ مالٍ صووٜٕ ْ٣جهثس أ٣ٞٛ ٝجس ًَٓٝر ُؼوّ ًلج٣ز ثُٞٞثد ٠ثألٓ٘٤ز  ،أٝ
ُٔقجُٝز ثُذؼ ٜإملجء ثُقو٤وز دجةهػجء دأٗ٘ٓ ْٜؼٞث ٖٓ ٓٔجًّز ثُٜٔ٘ز ك ٢داله ْٛثأل٤ِٙز.
ٝثّضطٌهس ثُٚق٤لز دأٗ ٚفض ٠ثألٟذجء ثُقو٤و ٕٞ٤ثُي٣ ٖ٣أص ٖٓ ٕٞثُنجًػ هو ال ُ ٌٕٞ٣و ْٜ٣أهٗ٠
كٌٌر ػٖ ً٤ل٤ز صطذ٤ن ثُٔؼج ٌ٤٣ثُنجٙز دَٔثُٝز ثُٜٔ٘ز ك ٢دٌ٣طجٗ٤ج ألٗ ٚال ٞ٣ؽو ٓؼجُِ ٌ٤٣ضوً٣خ
 ،أ ٝثُضؼِ ، ْ٤أٗ ٝظجّ ثٌُػج٣ز ثُٚق٤ز.

 %22يٍ انُساء األيزٌكٍاخ نذٌهٍ أغفاالً يٍ أكثز يٍ رخم
()2011/4/3
ًٖلش هًثّز أٌٓ٤ٌ٣ز هوٓش ٗضجةؾٜج دوث٣ز ٛيث ثُٖ ٖٔٝ ٌٜثالؽضٔجع ثُُِْ٘ ١ٞؾٔؼ٤ز ثألٌٓ٤ٌ٣ز
ٌُِْجٕ كٝ ٢ثٕ٘طٖ ثُؼجٔٙز إٔ  ٖٓ % 28ثُْ٘جء ثألٌٓ٤ٌ٣جس ( دٞثهغ  ٖٓ %59أٍٞٙ
أٌٓ٤ٌ٣ز  ٖٓ %35ٝ ،أ ٍٞٙالص٤٘٤ز  ٖٓ %22ٝ ،أ ٍٞٙأًٝٝد٤ز) ِ٣وٕ أٟلجال ٗض٤ؾز
ٓؼجٌٕص ٖٜألًغٌ ٖٓ ًؽَ ٝكوج ُٔج ٌٖٗٞٓ ٙهغ (ٓ٤وٌ٣جٍ ٗ ٍٞ٤صٞهث )١ثُطذ ٢أِٓٝ .ػذٌس
هً.جّ٘وًث ه ُٞ٣ًٝثألّضجىر ثٌُٖٔكز ػًِّ ٠جالس ثُوًضًٞثر ك ٢ؽجٓؼز ٓؼٜو ٓ٤ضٖ٤ؾجٕ
ُألدقجط ثالؽضٔجػ٤ز ٝثُض ٢هجٓش دجُوًثّز ػٖ هٖٛضٜج ُٜي ٙثُ٘ضجةؼ ٓؼضذٌر إٔ ٛي ٙثُظجٌٛر
أٙذقش صقضَ ؽَء ٛجّ ٖٓ ثُق٤جر ثُٔؼجٌٙر ُألٌّر ثألٌٓ٤ٌ٣ز ال ّٔ٤ج ُو ٟثُؼو٣و ٖٓ ثُْ٘جء
ثألٌٓ٤ٌ٣جس الفقٌرات وغٌر المتعلمات بعد أن كانت الدراسات السابقة دٜيث ثُٖإٔ صذقظ صِي
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ثُظجٌٛر ُو ٟثُْ٘جء ٙـٌ٤ثس ثُْٖ أ ٝثُْ٘جء ثُالص٣ ٢ؼٖٖ ك ٢ثُٔ٘جٟن ثُق٣ٌٞز ٓ ٞٛٝ ،جٞ٣غ
هًثّز ه .ه ُٞ٣ًٝثألٞٗ ٖٓ ٠ُٝػٜج لتقٌٌم انتشار تلك الظاهرة لدى عٌنة وطنٌة من النساء فً
الوالٌات المتحدة الذٌن أكملوا سنوات االنجاب.
ٝهو أؽٌس ه .ه ُٞ٣ًٝهًثّضٜج صِي ػِ 4000 ٠ثٌٓأر أٌٓ٤ٌ٣ز أؽٌس ٓؼٓ ٖٜوجدالس ألًغٌ ٖٓ
ٌٓ 20ر ػِٓ ٠و 27 ٟػجٓج .

اكرشاف عهًً خذٌذ:
ذشخٍص انشهاًٌز قثم عقذ يٍ اإلصاتح ته
2011/4/17
إىث دوأ ٓل ثةْٗجٕ ك ٢ثالٌٗٔجٓ  ،كئٕ ىُي ٣ؼ٘ ٢أٗٚ٤ّ ٚجح دٌٔ ٛثَُٛج ٌٔ٣ك ٢ؿ ٕٞٞػوو
ٝكن ٓج أػِ٘ ٚدجفغْٓ ٖٓ ٕٞضٖلٓ ٠جّجصْٖ٤ّٞش ثُؼجّ ٝؽجٓؼز "ًٓ"ك ٢ثُٞال٣جس ثُٔضقور
ثألٌٓ٤ٌ٣ز ًٖٝ ،لضٓ ٚوًّز ٛجًكجًه ُِطخ ُؾًٗٞجٍ ًُٗٞٝٞ٤ؽٓ ٢ؤمٌث .وٌضٌف هذا االكتشاف
الجدٌد المزٌد من األدلة على أن ظهور أعراض مرض الزهاٌمر تكون بطٌئة وتدرٌجٌة .وٌقول
الخبراء أن هذا الكشف ٌمكن أن ٌساعد العاملٌن فً مجال الرعاٌة الصحٌة والعلماء على تحدٌد
األفراد المعرضٌن لخطر اإلصابة بهذا المرض قبل اإلصابة به بـ  01سنوات.
وذكر موقع "مٌدٌكال نٌوز" الذي أورد هذا الخبر أنه تم استخدام التصوٌر بالرنٌن المغناطٌسً
لقٌاس سماكة قشرة الدماغ التً تعطً الداللة على اإلصابة بالمرض على  56شخص لٌتضح
بعد فحص النتائج أن األشخاص الذٌن لدٌهم درجة سماكة عالٌة فً قشرة الدماغ لم تظهر علٌهم
أي أعراض للمرض .فٌما أن أولئك الذٌن لدٌهم سماكة متوسطة أظهر  %01منهم أعراضً ا
لإلصابة بالمرض  .أما األشخاص الذٌن لدٌهم درجة سماكة منخفضة  ،فقد أظهر  %66منهم
أعراضً ا باإلصابة بالمرض.
*

*
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*

أدوٌح انقهة ًٌكٍ أٌ ذعانح ذسًى انحًم
()2011/4/21
 ٌٟ٣كٌ٣ن ٖٓ ثُذجفغ ٖ٤ك ٢ؽجٓؼز أهٗذٌر ٣وٞه ٙثُوًض ًٞآٙق أفٔو ثّض٘جهث إُ ٠أدقجط صٕٞي
ػِ ٠ثالٗضٜجء إٔ أه٣ٝز (ثُْضجّ )ٖ٤ثُض ٢صْضؼَٔ ُنلْٗ ٜذز ثٌُُْٞضٌ ٍٝك ٢ثُوّ ٝثُضوِٖٓ َ٤
ثفضٔجٍ ثةٙجدز دجُؾِطز  ٌٖٔ٣إٔ صْجػو أٞ٣ج ك ٢صنل٤ق فور صْْٔ ثُقَٔ ثُي٤ٚ٣ ١خ فٞثُ٢
 700أُق ثٌٓأر فجَٓ ك ٢دٌ٣طجٗ٤ج ْٓذذج ٓٞس ْٗ 10جء ٓ٘ٞٓٝ ٖٜس  ٖٓ 1000ثألؽ٘ز ًَ ػجّ
ٝكن ٓج ٌٖٗصٙ ٚق٤لز صِؾٌثف ثُِ٘وٗ٤ز أِٓ ٝ .ىًٌ ه .آٙق دٜيث ثُٚوه أٗٓ ٚضلجةَ دإٔ ثألدقجط
ثُض٣ ٢و ّٞدٜج كٌ٣و ٚث ٕ٥ػِٕٝ ٠ي إٔ صضٞػ دجُ٘ؾجؿ  ،وحٌث ٌمكن لهكذا دواء أن ٌتوفر فً
األسواق خالل  6سنوات  ،مضٌ ًفا أن هذا االكتشاف ٌعد اختراق كبٌر فً مجال الحد من
خطورة هذا المرض لٌس فقط بالنسبة ُألٜٓجس ثُقٞثَٓ ك ٢دٌ٣طجٗ٤ج ٝ ،إٗٔج أٞ٣ج ك ٢ثُوٍٝ
ثُ٘جٓ٤ز ف٤ظ صَهثه ثُقجؽز إُ ٠ػالؽجس أًم٘ ٝ.ثّضطٌهس ثُٚق٤لز إٔ ٌٓ ٛصْْٔ ثُقَٔ
٣ؤه ١إُ ٠ثًصلجع ٝـ ٠ثُوّ ٝك ٢ثُقجالس الشدٌدة ٌمكن أن ٌؤدي إلى مشاكل فً الكلى وتلٌف
فً الكبد أو والدة أجنة مٌتة .وأضافت التلجراف أن تلك األبحاث ٌتم تموٌلها من قبل مجلس
البحث الطبً وتشمل  001امرأة حامل ٌبدٌن أعراض تسمم حمل مبكر  ،وحٌث ٌمكن متابعة
المجموعة من تلك النساء الالتً أعطٌن (الستاتٌن) لمعرفة ما إذا أدى هذا العقار إلى خفض
بروتٌ ًنا ذائبًا ٌسمى ٓ ٞٛٝ ،flt-1ج ٣ؼط ٢ثُٔؤٌٕ ػِ ٠ثُضنل٤ق ٖٓ مطًٞر ثٌُٔ ٛػِ٠
ثُقجَٓ ٝثُضوِ ٖٓ َ٤ثُقجؽز إُ ٠إؽٌثء ٝالهر ٓذٌٌر.
*

*

*

تاحثىٌ :خالٌا انذياغ ذرىقف عٍ انعًم نهزاحح
2011/05/05
ثًضٖق دجفغ ٖٓ ٕٞؽجٓؼز  ٌْْٕٞٗٞ٣ٝثألٌٓ٤ٌ٣ز ،أٗ ٚمالكج ٌُِأ ١ثُْجةو دإٔ ثُوٓجؽ ُ ِ٤هثةٔج
ٗجةٔج دجٌُجَٓ ،أْٓ ٝض٤وظج دجٌُجَٓٝ ،إٗٔج هو ٣أمي ؽَءث (كضٌر ًثفز) دجُضٞهق ػٖ ثُؼَٔٓ ٞٛٝ ،ج
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٣لٌّْ ٕؼ ًٞثُذؼّ٘ٓ ٜج دأٗٚٗ ٚق ٗجةْٓٝ ،ج ٘٣ضؼ ػٖ ىُي ٖٓ أمطجء دْ٤طز٤ْٗٝ ،جٕ ٓغَ ٝٝغ
ثُٔلجص٤ـ ك ٢ؿٌٓ ٌ٤جٜٗج ثُٚق٤ـ ،أٝٝ ٝغ ثُقِ٤خ ك ٢هٝالح ثُٔالدِٝ ،ىُي ٝكوج ُٔج ٌٖٗصٚ
ٙق٤لز صِؾٌثف ثُذٌ٣طجٗ٤ز ثُض ٢أٝٝقش أٗ ٚأٌٖٓ ثُض َٙٞإُٛ ٠يث ثالًضٖجف ٖٓ مالٍ ه٤جُ
ثُٔٞؽجس ثٌٌُٜدجة٤ز ك ٢ثُوٓجؽ.

اَي -تاد نرخفٍف آالو إصاتاخ األغفال
()2011/5/8
صْضنوّ ثٌُٔٔٝجس كْٓ ٢ضٖل ٠دٌْ٣ذضٌ٣جٕ ًٓٞؽجٕ ّضجُِٗ ٢ألٟلجٍ كًٞ٣ٞ٤ٗ ٢ى دٌٗجٓؾج
ُضنل٤ق ث٥الّ ٖ٣ضَٔ ػِ ٠صو٘٤ز ًثةور ٖٓ دٜ٘٤ج ثّضنوثّ ؽٜجٍ (آ ١دجه) ثُي٣ ١و ّٞدضٖـ َ٤ػور
أٗٞثع ٖٓ ثُّٞجةً ٠جُٔ٤ّٞوٝ ٠ثألُؼجح ٝ ،ف٤ظ ٝؽو إٔ ٛي ٙثُضو٘٤ز صؤه ١إُ ٠ثُضوِ ٖٓ َ٤ث٥الّ
ٖٓٝجػٌ ثُوِن ٝثُلَع ُو ٟثألٟلجٍ ٝكوج ُٔج ٌٖٗٞٓ ٙهغ "ٓ٤وٌ٣جٍ ٗ ٍٞ٤صٞهث "١أِٓٝ .ىًٌ
دٌٗ٤جه٣ش أٝدٌ٣جٕ ٗجةخ ًة ِ٤ثُؼِٔ٤جس ك ٢ثُْٔضٖل ٠إٔ ٛيث ثُذٌٗجٓؼ فون ٗؾجفج ًذٌ٤ث ػ٘وٓج
الفظ ث٥دجء إٔ أٟلجُ ْٜثُي٘٣ ٖ٣وِ ٕٞإُ ٠ؿٌف ثُطٞثًا ك ٢ثُْٔضٖل ًٌُْٞ ٠ك ٢ثُيًثع أٝ
فجالس ًد ٞفجهر ٌّػجٕ ٓج ٣نِو ٕٝإُ ٠ثٌُْ٘٤ز ٝثُٜوٝء ػ٘و صٖـ َ٤صِي ثُضو٘٤ز.
*

*

*

أخٍ ًزا أصثح عالج (انرهاب انكثذ انفٍزوسً )C -يًكًُا
()2011/5/15
أػطش ٤ٛتز ثُـيثء ٝثُوٝثء ثألٌٓ٤ٌ٣ز ٓٞثكوضٜج ثُؾٔؼز ثُٔج٤ٝز ػِ ٠صْ٣ٞن هٝثء boceprevir
ثُي٣ ١ؼضذٌ أ ٍٝهٝثء ُؼالػ هثء ثُضٜجح ثٌُذو ثُلٞٗ ٖٓ ٢ٌّٝ٤ع ّ ٢ػِٓ ٠و ٟثُؼٌٖ ٖ٣ػجٓج
ثُٔج٤ٝزٝ .ىًٌس ٙق٤لز ُ ُٞأٗؾِِ صج َٔ٣ثُض ٢أًٝهس ثُ٘ذأ إٔ ثُ٤ٜتز دٚوه إػطجء ثُٔٞثكوز
ػِ ٠هٝثء عجٕ ٖٓجدُ )telaprevir( ٚؼالػ ثٌُٔٗ ٛلْٝ ، ٚف٤ظ ٘٣ضٔ ٢ثُوٝثة ٖ٤إُٓ ٠ؾٔٞػز
ؽو٣ور ٖٓ ثأله٣ٝز ثُٔؼ٘٤ز دؼالػ ثُضٜجح ثٌُذو ثُل )٢ّ( ٢ٌّٝ٤صْٔٓ" ٠غذطجس ثَٗ ْ٣ثُذٌٝص٘٤جٍ"
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 ،ثُض٣ ٢قضجؽٜج ثُلٓ ٞٛٝ ، ٞٔ٘٣ ٢ً ٌُٝ٤ج هكغ ثُنذٌثء إُ ٠صٞهغ إٔ ٣ضقٛ ٍٞيث ثٌُٔ ٛثُٞدجة٢
ثُلٚ٣ ٌٛٓ ٖٓ ٢ٌّٝ٤ؼخ ثُٖلجء ٓ٘ ٚإُ ٌٖٔ٣ ٌٛٓ ٠ثُْ٤طٌر ػُِ ٚ٤و ٟؿجُذ٤ز ثٌُٔ٠ٝ
ثُٔٚجد ٕٞد ٚػِ ٠فو ٙٝق ثُٚق٤لز ثُض ٢أٝجكش إٔ ثُوٝثء ثُؾو٣و ٚ٘٣ـ دجّضنوثٓٓ ٚغ
ثأله٣ٝز ثُضً ٢جٗش صٙٞق ٌُِٔ ٠ٝثُٔٚجد ٕٞدٜيث ثٌُٔٓ ٛغَ ثالٗضٌٝ٤ك, ٌٕٝ٤
٣ً ٝ peginterferon-alphaذجكٝٝ. ribavirin ٖ٣ٌ٤ؽو ثُذجفغ ٕٞإٔ  ٖٓ %66ثٌُٔ٠ٝ
ثُٔٚجد ٖ٤دٜيث ثٌُٔ ٛأدوٝث صقْ٘ج ِٓقٞاج ػ٘و صؼجٛ ْٜ٤ٟيث ثُوٝثء ثُؾو٣و ٓغ هٝثة٢
د٤ؾ٘٤ضٌ٤ك – ٌٕٝ٤أُلج ٣ًٝ ،ذجك ٖ٣ٌ٤دجُٔوجًٗز ٓغ ُ %38و ٟثٌُٔ ٠ٝثُي ٖ٣صؼجٟٞث كو ٠هٝثة٢
٣ً ٝ peginterferon-alphaذجكٝ .ribavirin ٖ٣ٌ٤هَِ ثُذجفغ ٖٓ ٕٞثُٔٞجػلجس ثُؾجٗذ٤ز ثُض٢
 ٌٖٔ٣إٔ ص٘ضؼ ػٖ صؼج ٢ٟثُوٝثء ثُؾو٣و ٓغ ثُوٝثة ٖ٤ث٥مٌ( ٖ٣ثُضوِ٤وًٜٗٞ )ٖ٤٣ج صوض ٌٚػِ٠
دؼ ٜثألػٌث ٛثُؾجٗذ٤ز ثُذْ٤طز ًجُٚوثع ٝثُـغ٤جٕ ٝثةؽٜجه ٝ .صٞهؼش ثُٚق٤لز إٔ صٞثكن
ًٌٕجس ثُضأٓ ٖ٤ػِ ٠هكغ كٞثص ٌ٤ثُؼالػ ثُؾو٣و "دْذخ كجػِ٤ض."ٚ

اكرشاف كىكة يأهىل شثٍه تكىكة األرض (عهًً)
2011/5/18
دجٌُؿْ ٖٓ ثًضٖجف أًغٌ ٖٓ ًًٞ 500خ صو ًٝفٗ ٍٞؾ ّٞأمٌ ٟؿ ٌ٤ثُِٖٔ ٗضي ػجّ ، 1995
إال إٔ ًًٞذج ؽو٣وث صٌٖٔ ثُؼِٔجء ٖٓ ثًضٖجكٓ ٚؤمٌث أعجً هًؽز ًذٌ٤ر ٖٓ ثالٛضٔجّ ُؾٜز صٖجدٜٚ
دًٌٞخ ثألً ٖٓ ٛف٤ظ ثُوفء ٝصٞكٌ ثُٔ٤ج ، ٙدٔج ًؽـ إٔ ٓ ٌٕٞ٣أٞٛال ػِ ٠فو ٓج ٌٖٗصٚ
ٙق٤لز ثُضِؾٌثف ثُذٌ٣طجٗ٤ز أِٓ ثُضٙٝ ٢لش ىُي ثًٌُٞخ ثُي ١أِٟن ػِ ٚ٤ثُؼِٔجء ثّْ "ؽِِ٤
581ه ، Glies 581G "١دإٔ هٌٖصٙ ٚنٌ٣ز ٣ٝو ًٝفٗ ٍٞؾْ هَّ  ٠ْٔ٣ؽُٞو.ٍٕٝ ٌِ٤ِ٣
٣ٝ ، Goldilocks zoneذؼو ّ٘ 20ز ٞٝة٤ز ػٖ ثألً ٛدٔج ٣ؾؼِ ٚأهٌح ثُؾٌ٤ثٕ ُِ٘ظجّ
ثُْٖٔ.٢
اإلكثار يٍ شزب انقهىج ًٌكٍ أٌ ٌكىٌ سثثًا نهعقى عُذ انُساء
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()2011/5/26
هُش ثُضؾجًح ػِ ٠ثُقٞ٤ثٗجس إٔ ثةًغجً ٖٓ ٌٕح ثُوٜٞر  ٌٖٔ٣إٔ ٣وَِ ٖٓ ٖٗج ٟأٗجد٤خ كجُٞح
ثُض ٢صقَٔ ثُذٞ٣ٞجس ٖٓ ثُٔذ ٜ٤إُ ٠ثٌُفْ ٝدجُضجُ٣ ٢ؤعٌ ِّذج ػِ ٠ثُنٞٚدز ٝكن ٓج ٌٖٗٙ
ٓٞهغ "ٓ٤وٌ٣جٍ ٗ ٍٞ٤ؽًٗٞجٍ" أِٓ ثّض٘جهث إُٗ ٠ضجةؼ هًثّز أؽٌثٛج كٌ٣ن دقظ ٖٓ ؽجٓؼز ٗ٤لجهث
ك ٢ثُٞال٣جس ثُٔضقور ثألٌٓ٤ٌ٣ز ٝ .كٌٕ ٢ف٤ٌُ ٚل٤ز فوٝط ىُي ىًٌ ثُذٌٝكْٝ ٖ٤ّ ًٞثًه ثُي١
هجه كٌ٣ن ثُذقظ  ،إٔ ًفِز ثُذٞ٣ٞز  ٢ٛٝك٣ٌٟ ٢وٜج إُ ٠ثٌُفْ  ،صضْ ٖٓ مالٍ ثٗوذجٝجس أٗذٞح
كجُٞح ٝ ،أٞ٣ج ٖٓ مالٍ "أٛوثح" صذطٖ ؽوثً ثألٗذٞح ٓ ٞٛٝ ،ج ْ٣جػو ػِ ٠هكغ ثُذٞ٣ٞز مالٍ
ثألٗذٞح فض ٠ص َٚإُ ٠ثٌُفْ  ٌُٖ ،هٞر ثُوكغ صِي صٞؼق ػ٘وٓج صؼط ٠كتٌثٕ ثُضؾجًح ٓجهر
ثٌُجكٝ ، ٖ٤٤دجُضجُ ٢صوَ كٌٙز ثُقَٔ ُوٜ٣جًٝ .أ ٟهٝ .ثًه إٔ ثُذقظ  ٌٖٔ٣أٖٗ ْ٣جػو ك ٢كْٜ
أكُِ َٞقجالس ثُض٣ ٢ضْ كٜ٤ج ثُقَٔ مجًػ ثٌُفْ .
*

*

*

انزوتىذاخ ذقرزب يٍ اكرشاف سز تُاء أهزاياخ اندٍشج
()2011/6/7
ًٖق ًٝدٞس صْ إهمجُ ٚدجُقلٌ مالٍ ؽوًثٕ ؿٌكز ثٌُِٔز ك ٌّٛ ٢مٞك ٞثألًذٌ ػٖ ًضجدجس
ؽوثً٣ز ىثس ًٓ ٍٞه٤٘٣ز ٖٓ هذَ أفو ػٔجٍ ثُذ٘جء  ٢ٛثألهوّ ك ٢ثُضجً٣ل  ،إُ ٠ؽجٗخ ثُؼغ ًٞػِ٠
ْٓجٓ ٌ٤دٔج ّجػو ػِ ٠فْْ ثُؾوٍ ف ٍٞثُٔؼوٕ ثُٞف٤و ثُٔٞؽٞه هثمَ ثُ ٌّٜك ٢ىُي ثُٔٞهغ
ه ٕٝؿ ٖٓ ٌٙ٤ؽْْ ثُ ٌّٜثألًذٌٝكن ٓج ىًٌص" ٚثُٞثٕ٘طٖ دّٞش" أِٓ  ،ثُض ٢أٝجكش إٔ ثٌُّٜ
ثألًذٌ ثُيٌ٣ ١ؽغ د٘جة ٚإُ 4500 ٠ػجٓج  ٢ٌٓٛٝ ٞٛملٌع ٘ٓٝوٌع آمٌ ػؾجةخ ثُوٗ٤ج ثُْذغ
ثُذجه٤ز فض ٠ث ٌٖٔ٣ ، ٕ٥إٔ ٣قض ١ٞإُ ٠ؽجٗخ ؿٌكض ٢هكٖ ثُِٔي ٝثٌُِٔز ٝثُذٝ ، ٜٞثُلؾٞصٖ٤
ثُٜٞثة٤ض ٖ٤ثُِض ٖ٤صْٔقجٕ دضؾو٣و ثُٜٞثء ك ٢صِي ثُـٌف ثُغالط  ،ػِ ٠ؿٌكز أمٌٝ ٟكن ثًُٞٚ
ثُض ٢صْ ثُضوجٜٟج دٞثّطز ثٌُٝدٞس (ؽ٤و )١ثُي ١صْ إهمجُ ٚهثمَ ؽْْ  ٌّٛمٞكٓ ٞؤمٌث.
ٝأٝجكش ثُٚق٤لز أّٗ ٚذن ثُضٌ ٖٜدٜي ٙثُلٌ٤ٝز ػجّ  1993ػ٘وٓج صْ صًٌٔٝ ٌ٣دٞس ٙـٌ٤
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ثُقؾْ فض 200 ٠هوّ كٗ ٢لن ك ٢ثُؾوثً ثُؾ٘ٞد ٢ف٤ظ صْ ثًضٖجف ٓج ٣ذو ٝثٗ ٚأدٞثح فؾٌ٣ز
ٙـٌ٤ر ٓغ ٓؾٔٞػز ٖٓ ثُْٔجٓ ٌ٤ثُٔؼوٗ٤ز ٝ .دجٌُؿْ ٖٓ ثًضٖجف ٗلو 8X8 ٖ٤دٙٞز صوٌ٣ذج ك٢
فٔ٣ ٚ٘٤ضوثٕ ٖٓ ثُؾوثً ٖ٣ثُٖٔجُٝ ٢ثُؾ٘ٞدُ ٢ـٌكز ثٌُِٔز ٣ٝل٤ٞجٕ إُ ٠أدٞثح فؾٌ٣ز ٙـٌ٤ر
هذَ ثُ ٍٞٙٞإُ ٠مجًػ ثُ ، ٌّٜإال أٗ٣ ُْ ٚؼٌف ٝا٤لز ٛي ٖ٣ثُ٘لوٝ ٖ٤صِي ثألدٞثح ثُٚـٌ٤ر
فض ٠ث ٌُٖ ، ٕ٥ثٌُٖق ثُؾو٣و ًؽـ دٌَٖ ًذ ٌ٤إٌٓجٗ٤ز إٔ ٣ؤه٣ج إُ ٠ؿٌكز ٌّ٣ز ؽو٣ور هثمَ
ثُٝ .ٌّٜأٝجكش ثُذّٞش  ،أٗ ٚصْ إهمجٍ ًٝدٞس عجٕ ػجّ  2002صٌٖٔ ٖٓ ص ٌ٣ٞٚؿٌكز ٙـٌ٤ر
٣وػٜٔج فؾٌ ًذٝ ، ٌ٤دؼ ٜثألفؾجً ثُٚـٌ٤ر ثألمٌ ٌُٖ ،ٟثٌُٝدٞس ثُغجُظ (ؽ٤و)١ثُي ١صْ
إهمجُٓ ٚؤمٌث  ،أِٟن ػِ ٚ٤صِي ثُضْٔ٤ز ْٗذز إُ ٠ثُْجفٌ ؽ٤و ١ثُي ١ثّضٖجً ٙثُِٔي مٞك ٞهذَ
ثُضلٌ ٌ٤ك ٢د٘جء ٓوذٌصٍ ،ٚفق مالٍ ثُ٘لن دٌجٌٓ٤ث هه٤وز ُِـج٣ز أٌٜٓ٘ج ثُض ٌ٣ٞٚكً ٢جكز ثَُٝث٣ج ،
ٓ ٞٛٝج أّلٌ ػٖ ثُق ٍٞٚػٌُِ ًٞٙ ٠ضجدجس ٌٝ٤ٛؿِ٤و٤ز ًضذش دجُِ ٕٞثألفٌٔ  ٌٖٔ٣ٝإٔ صٌٕٞ
ػالٓجس مِلٜج (ثُٔجّ )ٕٞػ٘وٓج ًجٕ ٣ؾٌ ١فلٌ صِي ثُـٌكز (ثٌُثدؼز) ٝ .أٝجكش ثُٚق٤لز
ثّض٘جهث إُ ٠ثُٜٔ٘وُ ًٝح ً٣ضٖجًهّ ٖٓ ٕٞؽجٓؼز ُ٤وٍ ثُي ْٔٙ ١ثٌُٝدٞس ؽ٤و ١دأٗ ٚإىث
أٌٖٓ كي ًٓ ٍٞصِي ثٌُضجدز كئٕ ىُي ٖٓ ٕأٗ ٚإٔ ْ٣جػو ػِٔجء ثُٔ٣ٌٚجس ك ٢ثٌُٖق ػٖ أٌّثً
د٘جء ثألٌٛثٓجس.
*

*

*

عالج سزغاٌ انقىنىٌ تذواء ٌسرخذو فً عالج انذودج انشزٌطٍح يُذ  00عا ًيا!
()2011/6/19
أعذش أدقجط ُؼوه ٖٓ ثُؼِٔجء ثألًٝٝدٝ ٖ٤٤ثألٌٓ ٖ٤٤ٌ٣كجػِ٤ز هٝثء ٗ ٌُِٞ٤أٓ٤و  -ثُي ١اَ ٣ؼجُؼ
ِ٤ٟز ثُْض ٖ٤ػجٓج ثُٔج٤ٝز ٟل َ٤ثُوٝهر ثٌُٖ٣ط٤ز ثُي٤ٚ٣ ١خ ثألٓؼجء ٝ -و ٌّٟجٕ ثُوُٕٞٞ
دؼو صؾجًح ػِ ٠ثُلتٌثٕ أؽٌثٛج كٌ٣ن دقظ ٖٓ ػور ٌٓثًَ دقغ٤ز ؿٌد٤ز  ،صٌأّض ٚثُذٌٝكًْٞر
أٌُث٣ي ٕضجٝ ٖ٣كن ٓج ٌٖٗٞٓ ٙهغ "ٓ٤وٌ٣جٍ ٗ ٍٞ٤صٞهث "١ثةٌُضٌ ٢ٗٝأِٓ ٝ .صضِن٘ آُ٤ز ػَٔ
ٛيث ثُوٝثء ك ٢هوًص ٚػِ ٠إفذج ٟػَٔ ثُؾ S100A4 ٖ٤ثُْٔذخ ُِ٘ٔ ٞثٌُْٟجٗ ٢ك ٢ثألٓؼجء .
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ٝصؾوً ثةٕجًر إُ ٠إٔ ٌّٟجٕ ثُو٣ ُٕٞٞؼضذٌ أفو أًغٌ أٗٞثع ثٌُْٟجٗجس ثٗضٖجًث ك ٢ه ٍٝثُـٌح
ٝ .ك ٢أُٔجٗ٤ج ٝفوٛج ٞ٣ؽو  73أُق فجُز صٌضٖق ًَ ػجّٝ .دجٌُؿْ ٖٓ صِو ٢ثٌُٔ ٠ٝدٜيث ثُوثء
ُِؼالػ ثٌُ٤ٔ٤جةٝ ٢ثةٕؼجػ ، ٢إُ ٠ؽجٗخ ثُؼالػ ثُؾٌثف ، ٢إال إٔ ٗٚل ْٜكو٣ ٠ضٔجعَ ُِٖلجء.
*

*

*

األيزٌكٍىٌ أصثحىا ٌفعهىٌ االَرحار عهى انطزٌقح انٍاتاٍَح
2011/6/19
ثُطٌ٣وز ثُض٣ ٢لِٜٞج ثُ٤جدجٗ ٕٞ٤ك ٢ثالٗضقجً  ٢ٛٝ ،ثّضنوثّ ثُٔٞثه ثٌُٔ٤ج٣ٝز ثُض ٢صٚوً ػٜ٘ج
ّقذج ؿجٍ٣ز ّجٓز ك ٢أٓجًٖ ٓـِوز ،أٙذقش صؾو ًٝثؽج د ٖ٤كتجس ثألٌٓ ٖ٤٤ٌ٣ثُي٣ ٖ٣وؼ ٕٞكٌْ٣ز
ُِ٤أُ ٝثُو٘ٝ . ٟٞؿجُذج ٓج ٘٣ضؼ ػٖ ثّضنوثّ ٛي ٙثُطٌ٣وز صٌْح ك ٢ثُـجٍثس ٝ ،ف٤ظ ٞ٣طٌ
ًؽجٍ ثٌُٖٟز ٝثةٟلجء إُ ٠إمالء ثٌُْجٕ ٖٓ ثُٔ٘طوز ثُض ٢صضْ كٜ٤ج فٞثهط ثالٗضقجً دٜيٙ
ثُطٌ٣وز ٝكن ٓج ٌٖٗصٙ ٚق٤لز ًٗٞ٣ٞ٤ى صج َٔ٣أِٓ ٝ ،ف٤ظ الفظش ثٌُٖٟز ثألٌٓ٤ٌ٣ز صَث٣وث
كْٗ ٢ذز فٞثهط ثالٗضقجً ثُض ٢صضْ دٜي ٙثُطٌ٣وزٝ .أٝجكش ثُٚق٤لز أٗ ٚصْ صْؾ 36 َ٤فجهط ٖٓ
ٛيث ثُ٘ٞع ثُؼجّ ثُٔجٝ ،٢ٝأٗ ٚصْ ثًضٖجف  27فجُز ٓ٘ي دوث٣ز ٘٣ج ٌ٣ثُٔج ٢ٝدٔج ٣ؤًو ٍ٣جهر صِي
ثُْ٘ذزًٝ .ؿْ ىُي كئٕ صِي ثَُ٣جهر ال صٔغَ إال ْٗذز ٝتِ٤ز ٖٓ ٓؾَٔ ػوه ٓقجٝالس ثالٗضقجً ثُض٢
صْؾَ ك ٢ثُٞال٣جس ثُٔضقور ٝصضْ دطٌم أمٌٝ ، ٟثُض ٢ص َٚك ٢ثُٔض ٠ّٞإُ 34 ٠أُق فجُز ك٢
ثُؼجّ.
*

*

*

اسدٌاد عذد يزظى انسكز فً انعانى أكثز يٍ انععف فً  30عا ًيا
()2011/6/26
ثٍهثه ػوه ثُٔٚجد ٖ٤دٌٔ ٛثٌٌُْ ١ك ٢ثُؼجُْ دٔووثً ِٞٚ٤ُ %133ث إُ ٠فٞثُٕٞ٤ِٓ 350 ٢
ْٗٔز ٝ ،ف٤ظ ًجٕ ػوه ْٛػجّ  ٕٞ٤ِٓ ) 150 ( 1980كوٝ ٠كنًث ُضوٌ ٌ٣أػو ٙدجفغٖٓ ٕٞ
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"إٓذ٣ٌ٤جٍ ً٤ُٞؼ ُ٘وٕ" ٓٝوًّز ٛجًكجًه ُِٚقز ثُؼجٓز ٣وٞه ٙثُذٌٝكْٓ ًٞجؽو ػَثصٝ ٢ه.
ؽٞهثًٍ هثٗجةٌٖٗ ٢صٓ ٚؤمٌث ٓؾِز "الْٗ٤ش" ثُطذ٤زٝ .ػَث أُٝتي ثُذجفغ ٕٞثُْذخ ثٌُة ِ٤ك٢
صِي ثَُ٣جهر ثٌُذٌ٤ر إُ ٠ثًصلجع ٓؼوٍ ػٌٔ ثةْٗجٕ ػٔج ًجٕ ػِ ٚ٤ك ٢ثُٔج ، ٢ٝدٔج ٣َ٣و ٖٓ
ثفضٔجٍ ثةٙجدز دجٌُٔٓ ٛغ ثُضووّ ك ٢ثُؼٌٔ  ،إُ ٠ؽجٗخ ػٞثَٓ أمٌٓ ٟغَ ٍ٣جهر ٓؼوالس
ثُْٔ٘ز ٣ٍٝجهر ثُٝ . ٍٕٞأٝٝقش ثُٔؾِز إٔ ثَُ٣جهر كٓ ٢ؼوٍ ثةٙجدز دجٌُِٕٔٔ ٛش ثُؼجُْ ًِٚ
دجّضغ٘جء ثُوِ َ٤ؽوث ٖٓ ثألٓجًٖ ثُض ٢اِش صقضلظ د٘لِ ثُْ٘ذز ثُضً ٢جٗش ػِٜ٤ج ػجّ ٝ .1980فيً
ثُضوٌ ٌ٣إٔ ػوّ صٌٖٔ ٌٓ ٜ٣ثٌٌُْ ٖٓ ٝذْٗ ٠ذز ثٌٌُْ ك ٢ثُوّ  ٌٖٔ٣إٔ ٣ؤه ١إُ ٠ثُؾِطز ،
ٝأٌٓث ٛثُوِخ ٝ ،صِق هٌٗ٤ز ثُؼٝ ٖ٤ثألػٚجح ٝثٌُِ٣ٝ .٠ضٞهغ ثُنذٌثء إٔ ٌ٣صلغ ػوه ثُٞك٤جس
ٗض٤ؾز ثةٙجدز دٌٔ ٛثٌٌُْ ُ٤ضؾج ٍٝػوه ْٛك ٢ثُٞهش ثٌُث ٖٛثُي٣ ١ذِؾ ٕ ٕٞ٤ِٓ 3ن٘ ك٢
ثُؼجُْ ّ٘٣ٞج .
*

*

*

انًشزوتاخ انغاسٌح (انذاٌد) ًٌكٍ أٌ ذؤدي إنى اإلصاتح تانسكز
()2011/6/29
أٙٝش ثُؾٔؼ٤ز ثُؼِٔ٤ز ٌُٔ ٛثٌٌُْ كٓ ٢ؤصٌٔٛج ثُـ  71ثُي ١ػوو ٓؤمٌث كّ ٢جٕ ه٤٣ؾٞ
ٝأٗ ٠ٜأػٔجُ ٚأِٓ ثأل ٍٝدًٌٝٞر ثالُضلجس إُٓ ٠ج أعذضض ٚثألدقجط ٓؤمٌث دإٔ ثُضٌ٣ٝؼ ٌُٖٔٝدجس
(ثُوث٣ش) ثُـجٍ٣ز ػِ ٠أٜٗج ال صقضّ ١ٞؼٌثس فٌثً٣ز ٣نل ٢فو٤وز ػِٔ٤ز ٛجٓز ٘٣ذـ ٢ػوّ
صؾجِٜٛج  ،دؼو إٔ أعذضش ثألدقجط ٓؤمٌث إٔ ٓجهر (ثألّذجًصجّ) ثالٙط٘جػ٤ز ثُض ٢صْضنوّ ك٢
ثُـجُخ ك ٢صقِ٤ز صِي ثٌُٖٔٝدجس  ٌٖٔ٣إٔ صْجػو ػِ٣ٍ ٠جهر ْٗذز ثٌٌُْ ك ٢ثُوّ إُ ٠فو ثةٙجدز
دٌٔ ٛثٌٌُْ ٝكن ٓج ٌٖٗٞٓ ٙهغ "ٓ٤وٌ٣جٍ ٗ ٍٞ٤صٞهث "١أِٓ ثّض٘جهث إُ ٠ثُذقظ ثُي ١هجّ دٚ
ٓؾٔٞػز ٖٓ ثُذجفغ ٖ٤ك ٢ػِْ ثألٝدتز ك ًٌَٓ ٢ؽجٓؼز صٌْجُ ُِؼِ ّٞثُٚق٤ز كّ ٢جٕ أٗطٞ٤ٗٞ
دٌةجّز هٛ ٖ٤ِ٤ٛ .جٍٝهث ًةْ٤ز هْْ ػِْ ثألٝدتز ثةًِ ٢ٌ٤٘٤كٓ ٢وًّز ثُطخ ك ًٌَٓ ٢ثُؼِ ّٞك٢
ؽجٓؼز  ٞ٣ص ٢ػِٓ ٠و 20 ٟػجٓج دٜوف ثُض َٙٞإُ ٠ثُؼالهز ثُض ٢صٌد ٠د ٖ٤ص٘ج ٍٝثٌُٖٔٝدجس
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ثُـجٍ٣ز (ثُوث٣ش) ٝثُضـ ٌ٤كٓ ٢ق ٠٤ثُن ٝ، ،ٌٚصضذغ ثُذقظ صأع ٌ٤ثٌُٖٔٝدجس ثُـجٍ٣ز (ثُوث٣ش)
ػِٕ 474 ٠نٚج ٝ .ىًٌس ثُوًضًٞر  ٖ٤ِ٤ٛإٔ ثُٔؼِٓٞجس ثُض ٢ص َٙٞإُٜ٤ج ثُذقظ ٝ ،ؿٖٓ ٌٙ٤
ثألدقجط ثُٖٔجدٜز  ،إٔ ثُوػج٣جس ف ٍٞثُٔ٤ج ٙثُـجٍ٣ز ثُض ٢صْضنوّ ثُٔٞثه ثُٔقالر ثالٙط٘جػ٤ز
ًذوثةَ ٙق٤ز ٌٌُِْ ثُطذ٤ؼْ٤ُ ٢ش ٙق٤قز  ،ك ٢ٜهو صٌ ٕٞمجُ٤ز ٖٓ ثُْؼٌثس ثُقٌثً٣ز ،
ٌُٜ٘ٝج ُْ٤ش ٓأٓٗٞز ثُ٘ضجةؼ ػِ ٠فو هُٜٞج .
*

*

*

ذحذٌز:
يسكُاخ األنى ًٌكٍ أٌ ذؤدي إنى اإلصاتح تأيزاض انقهة
2011/7/5
أعذضش هًثّز ؽو٣ور أؽٌثٛج كٌ٣ن دقظ ٖٓ ْٓضٖل ٠ؽجٓؼز أً ُٞٛدجُوثٌٗٔى ألٌٓ ٍٝر ٝؽٞه
ػالهز د ٖ٤ثأله٣ٝز ثٌُْٔ٘ز ثُٔٞجهر ُالُضٜجدجس ًجألّذٌٝ ٖ٣ثة٣ذ ٞدٌٝكٝ ٖ٤د ٖ٤ثةٙجدز دٌٔٛ
ثُوِخ ثُٔؼٌٝف دـ"ُـ ٠ثُوِخ" أ ٝػوّ ثالٗضظجّ كٌٝ ٢دجس ثُوِخ ٝ ،ثُي ٌٖٔ٣ ١إٔ ٣ؤه ١ػِ٠
ثُٔو ٟثُط َ٣ٞإُ ٠ثةٙجدز دجُؾِطز أ ٝثٌُْضز ثُوِذ٤ز ٝكوج ُٔج ٌٖٗصٙ ٚق٤لز ثُضِؾٌثف أِٓٝ .هو
كق٘ ثُنذٌثء ثُْؾالس ثُطذ٤ز ألًغٌ ٖٓ  32أُق فجُز إٙجدز دِـ ٠ثُوِخ د ٖ٤ػجٓ1999 ٢
ٝ 2009ٝهجًٗٞث ًَ فجُز دؼٌٖ فجالس ثمضٌ٤س ػٖٞثة٤ج ٤ُ ،ضٞـ إٔ أُٝتي ثُي ٖ٣صِوٞث أه٣ٝز
ٌْٓ٘ز ٓٞجهر ُالُضٜجدجس ٖٓ ؿٓ ٌ٤ؾٔٞػز ثًٌُٞصَٗٝ٤جس ُو ْٜ٣ثالّضؼوثه ُإلٙجدز دجٌُٔٛ
دْ٘ذز  %40أًغٌ ٖٓ أُٝتي ثُي ٖ٣ال ْ٣ضنوٓ ٕٞصِي ثأله٣ٝز .
ٝفيًس ثُوًثّز ثُضٌٖٗ ٢س أِٓ كٓ ٢ؾِز  BMJثألٟذجء ٖٓ ًٌٝٝر ثألمي ك ٢ثالػضذجً
ٓنجٙٝ ٌٟق ٛيث ثُ٘ٞع ٖٓ ثٌُْٔ٘جس ك ٢فجالس ثةٙجدز دٌُٔ ٛـ ٠ثُوِخ ٝ .ىًٌ
ثُذٌٝكْ٣ٌ٘ٛ ًٞي صٞكش ّ ْٖ٘٣ًٞثُي ١هجه كٌ٣ن ثُذقظ أٗ ٚال ٣ضؼ ٖ٤ػِ ٠ثٌُٔ ٠ٝدأٌٓثٛ
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ثُوِخ ٝهق صؼج ٢ٟصِي ثأله٣ٝز ٝ ،إٗٔج ػِ٘ٓ ْٜ٤جهٖز ثُٔنج ٌٟثُٔقضِٔز ٖٓ ؽٌثء ىُي ٓغ
أٟذجة.ْٜ
*

*

*
األيزٌكٍاخ ٌفعهٍ انىالدج فً انًُشل!

()2011/7/11
صَث٣وس ْٗذز ثألٜٓجس ثألٌٓ٤ٌ٣جس ثُالصٞ٣ ٢ؼٖ ٓٞثُ٤و ٖٛك ٢ثٍَُٔ٘ ف٤ظ صضْ ثُٞالهر دٜوٝء
ه ٕٝثالٝطٌثً إُ ٠صؼج ٢ٟثأله٣ٝز أ ٝإؽٌثء ثُؼِٔ٤جس ثُو٣ٌٚ٤ز ثُض ٢أٙذقش صٌَٖ عِظ
ػِٔ٤جس ثُٞالهر ك ٢ثُٞال٣جس ثُٔضقور ِ٣ٝ ،ؾأ إُٜ٤ج أٟذجء ثُض٤ُٞو ػ٘و أهٗ ٠صؼغٌ ك ٢ػِٔ٤ز ثُٞالهر
ٝكن ٓج ٌٖٗصٙ ٚق٤لز ُ ُٞأٗؾِ ُٞصج َٔ٣أِٓ ثُض ٢أٝجكش أًٗ ٚؿْ إٔ ْٗذز ثُٞالهر ثَُُٔ٘٤ز
ك ٢ثُٞال٣جس ثُٔضقور ال صضؼوٝ ، %1 ٟىُي دٔؼوٍ  28400فجُز ك ٢ثُْ٘ز  ،إال إٔ صِي ثُْ٘ذز
ثٍهثهس ّ٘ ٖٓ %20ز  2004إُّ٘ ٠ز ٝ .2008أٝجكش ثُٚق٤لز إٔ ثألٜٓجس ثُالصِ٣ ٢ؾإٔ إُ٠
ثُٞالهر ثَُُٔ٘٤ز  ٖٛك ٢ثُـجُخ ٖٓ ثُٔضؼِٔجس ٝ .أهس صِي ثَُ٣جهر إُ ٠ثفضوثّ ثُ٘وجٓ فٍٞ
ٓٞٝٞع ثُْالٓز ػ٘وٓج صضْ ثُٞالهر ك ٢ثٍَُٔ٘ ٝ ،ف٤ظ صٌك ٜثٌُِ٤ز ثألٌٓ٤ٌ٣ز ألٌٓث ٛثُْ٘جء
ٝثُٞالهر ٛي ٙثُٔٔجًّز ػ٘وٓج أٙوًس ص٤ٙٞضٜج ك٘٣ ٢ج ٌ٣ثُٔج ٢ٝدؼوّ ثُِؾٞء إُٛ ٠ي ٙثُٔٔجًّز
ُؼوّ صٞكؤ أؽَٜر ثُطٞثًٟء ثُطذ٤ز ٝثةمٚجة ٖ٤٤ثُض٘٣ ٢ذـ ٢صٞكٌٛج ك ٢ثُقجالس ثُطجًةز ثُض٢
 ٌٖٔ٣إٔ صؤه ١إُ ٠فوٝط ٓٞجػلجس مالٍ ػِٔ٤ز ثُٞالهر دٔج ٜ٣وه ف٤جر ثألّ أ ٝثُطلَ.
ٝثّضطٌهس ثُٚق٤لز إٔ ىُي ًُ ِ٤أ ١ثُؼو٣و ٖٓ ثألٟذجء  ،إى  ٌٟ٣ه .ؽ٣ٍٞق أ٘٣ٌ٣ٍٝجٕ ًةِ٤
هْْ ثُٞالهر ك ٢ثًٌَُٔ ثُطذ ُُِٞ ٢أٗؾًِ ُٞجٗٝض ٢إٔ ثُٞالهر ثَُُٔ٘٤ز (ثُطذ٤ؼ٤ز) صؼضذٌ ٓؼوُٞز
ٟجُٔج ال صٞثؽ ٚثٌُٔأر ثُؼجَٓ ٖٓجًَ ٙق٤ز أ ٝصٌ ٕٞصنطش ثُـ ٖٓ 35ػٌٔٛج.
*

*

*

أيم خذٌذ نًالٌٍٍ انًزظى تانشهاًٌز  :خالٌا ذعىٌعٍح نخالٌا انًخ
()2011/7/14
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أػضذٌ صق َ٣ٞمال٣ج ؽِو٣ز الٌٓأر ك ٢ثُغالع ٖ٤إُ ٠مال٣ج ػٚذ٤ز ًجِٓز ٖٓجدٜز ُضِي ثُٔٞؽٞهر ك٢
ثُٔل دأٗ ٚدٔغجدز عًٞر ك ٢ثُطخ ثُضؾو٣وٝ . ١أدو ٟثُؼِٔجء هٖٛض ْٜػ٘وٓج ثًضٖلٞث إٔ دئٌٓجْٜٗ
صق٤ْٗ َ٣ٞؼ مِ ١ٞؽِوُ ١إلْٗجٕ إُ ٠مال٣ج ػٚذ٤ز كجػِز ٝا٤ل٤ج دؼو ثٌُٔ ًٝدٌٔفِز ثّضنوثّ
ثُنال٣ج ثُؾيػ٤ز كٛ ٢ي ٙثُضو٘٤ز ثُطذ٤ز ثُقو٣غز ٖٓ مالٍ ٣ٌٟوز دْ٤طز ْٗذ٤ج صضٔغَ ك ٢إٝجكز
القلٌل من الجدائل القصٌرة لـ ( RNAالحمض النووي المعروف بـ رٌبو نٌوكلٌٌك أسٌد)  ،وهو
جزيء جٌنً مشابه لـلحمض النووي (دٌسٌكسو نٌوكلٌك أسٌد ٝ )DNAكن ٓج ٌٖٗصٙ ٚق٤لز
ثةٗو٣ذ٘وٗش ثُذٌ٣طجٗ٤ز أِٓ ثُض ٢ثػضذٌس ٛيث ثالًضٖجف ثمضٌثم ػًِٔ ٢ذُٔ ٌ٤ج  ٌٖٔ٣إٔ ٣ؤه١
إُ ٖٓ ٚ٤ثُ ٍٞٙٞإُ ٠ؽ َ٤ألٗٞثع ٓنضِلز ٖٓ مال٣ج ثُؼوَ ثُذٌٖ ١ك ٢أٗجد٤خ ثُٔنضذٌ  ٌٖٔ٣إٔ
صْضنوّ ػِٗ ٠طجم ٝثّغ ك ٢ثُقجالس ثٌُٔ٤ٝز ثُض ٢صوٌٓ كٜ٤ج ثُنال٣ج ثُؼٚذ٤ز ًجَُٛجٌٔ٣
 ٌٛٓٝدجًً( ْٕٞ٘٤ثَُِٖ ثٌُػجٕٝ. )٢ػِن ثُذٌٝكْ ًٞؽٌ٤ثُو ًٌثدضٌ ١أّضجى ػِْ ثألٌٓثٛ
ك ٢ثًٌَُٔ ثُطذُ ٢ؾجٓؼز ّضجٗوكًٞه كً ٢جُ٤ل٤ًٗٞج دإٔ ثٌُِٖٔز ثٌُذٌ ٟكٟ ٢خ ثألػٚجح ٢ٛ
إٔ مال٣ج ثألػٚجح ال صضٞكٌ ػ٘و ثُقجؽز إُٜ٤ج  ،كْ٤ُ ٢ٜش ًنال٣ج ثُوّ  ٌٖٔ٣ثُق ٍٞٚػِٜ٤ج ٖٓ
ٕن٘ ٓضذٌع .
ٝأٝجكش ثُٚق٤لز أُٜٗ ٌٖٔ٣ ٚيث ثالًضٖجف ثُؾو٣و إٔ ٣ض٤ـ ُألٟذجء ك ٢ثُْٔضوذَ ثُوٌ٣خ ثّض٘ذجس
مال٣ج ػٚذ٤ز ٓذجٌٕر ٖٓ ؽِو ٕن٘ ٌُٓ ٜ٣ضقَ ٓقَ ثألؽَثء ثُضجُلز ٖٓ ثُٔل أ ٝثُؼٔٞه
ثُلوٌ ، ١الّٔ٤ج ك ٢اَ ٓج أعذضض ٚثألدقجط ثُْجدوز ٖٓ إٔ ثُنال٣ج ثُؾيػ٤ز ثُض ٢صْضنِ٘ ٖٓ
ثألؽ٘ز  ٌٖٔ٣صقِٜ٣ٞج إُ ٠مال٣ج ػٚذ٤ز ًجِٓز.
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