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الرزاز: اصالح التعليم يشكل 
استثمارا حقيقيا في المستقبل 

*عمان 
خالل  الرزاز  عمر  الدكتور  الوزراء  رئي�س  تابع 
والتعليم،  الرتبية  وزارة  اىل  اخلمي�س  زي��ارت��ه 
على  الوزارة  تعمل  التي  واال�سرتاتيجيات  اخلطط 
تنفيذها لتطوير التعليم وحت�سني البيئة املدر�سية 

.
ولفت رئي�س الوزراء خالل لقائه وزير الرتبية 
موظفي  وكبار  النعيمي  تي�سري  الدكتور  والتعليم 
الثاين  امللك عبداهلل  الوزارة اىل توجيهات جاللة 
ان  م��وؤك��دا  املدر�سي،  التعليم  مب�ستوى  باالهتمام 
يف  حقيقيا  ا�ستثمارا  ي�سكل  التعليم  قطاع  ا�سالح 

امل�ستقبل .
وزير  قدمه  عر�س  اىل  ال��وزراء  رئي�س  وا�ستمع 
الرتبية والتعليم حول ا�سرتاتيجية ا�ستيعاب جميع 
الدرا�سي  للعام  ريا�س االطفال  االطفال يف مرحلة 

.2021 - 2020
ريا�س  تعليم  توفري  اأن  ال���رزاز  الدكتور  واأك��د 

امل�ستويني  على  كبرية  عوائد  له  �سيكون  االطفال 
فر�س  توفري  يف  و�سي�سهم  واالجتماعي  االقت�سادي 
عمل حقيقية لالإناث من �ساأنها تعزيز م�ساركة املراأة 

يف �سوق العمل.
مرحلة  ب��دء  ان  على  ال����وزراء  رئي�س  و���س��دد 
التعليم االلزامي من عمر 5 �سنوات �سي�سهم يف زيادة 
مرحلة  يف  نوعي  تعليم  على  الطلبة  ح�سول  فر�س 
االول  بال�سف  االلتحاق  قبل  املبكرة  الطفولة 

اال�سا�سي.
وكان رئي�س الوزراء الدكتور عمر الرزاز، ك�سف 
تعليم  جلعل  احلكومة  توجه  ع��ن  �سابق  وق��ت  يف 
العام  مطلع  من  اعتبارا  اإلزاميا  االط��ف��ال  ريا�س 

الدرا�سي املقبل  2020 - 2021.
قدمه  عر�س  اىل  ال���وزراء  رئي�س  ا�ستمع  كما 
حت�سني  ا�سرتاتيجية  حول  والتعليم  الرتبية  وزير 
 -  2020 احلكومية  املدار�س  يف  املدر�سية  البيئات 
2021.               تابع �س2

الربضي: 2,6 مليار دوالر منح 
وقروض وصلت األردن 

الصفدي يثمن رفض الدول المنتخبة بمجلس األمن للمستوطنات وعدم شرعيتها 

*واشنطن 
دافعت الواليات املتحدة االأربعاء عن نف�سها 
من  قوية  معار�سة  وج��ه  يف  املتحدة  االأمم  يف 
االأخ��رى  العاملية  وال��ق��وى  االأوروب����ي  االحت���اد 
دون��ال��د  االأم���ريك���ي،  ال��رئ��ي�����س  اإدارة  الإع����الن 
االأرا�سي  يف  اليهودية  “امل�ستوطنات  اأن  ترمب 

الفل�سطينية ال تعد انتهاًكا للقانون الدويل«.
وغري اإعالن وزير اخلارجية، مايك بومبيو، 
4عقود  منذ  القائم  االأمريكي  املوقف  االثنني، 
االأرا���س��ي  يف  ال��ي��ه��ودي��ة  امل�ستوطنات  ب�����س��اأن 
بهذه  اإ�سرائيل  ورحبت  املحتلة،  الفل�سطينية 

اخلطوة، لكنها القت اإدانة عربية واأجنبية.
ال�سيا�سة  املتحدة، تعر�س حتول  االأمم  ويف 
االأوروب���ي  االحت��اد  من  النتقادات  االأمريكية 
وجمموعة من اأع�ساء جمل�س االأمن، مبا يف ذلك 

رو�سيا وال�سني.
االأمم  ل��دى  الربيطانية  ال�سفرية  وق��ال��ت 
اجتماع  لل�سحفيني قبل  كارين بري�س،  املتحدة، 
جمل�س االأمن الدويل “كل الن�ساط اال�ستيطاين 

ويقو�س  ال��دويل  القانون  مبوجب  قانوين  غري 
ال�سالم  واح��ت��م��االت  الدولتني  ح��ل  �سالحية 
الدائم”. وكانت بري�س تتحدث نيابة عن اأملانيا 
اأع�ساء  وبريطانيا،  وبلجيكا  وبولندا  وفرن�سا 

االحتاد االأوروبي يف جمل�س االأمن الدويل . 
وثمن وزير اخلارجية و�سوؤون املغرتبني اأمين 
ال�سفدي، بيان الدول الع�سر املنتخبة يف جمل�س 
ال  اأك��د  ال��ذي  االأرب��ع��اء،  جل�سته،  بعد  االأم���ن 
خرقًا  باعتبارها  ورف�سها،  امل�ستوطنات  �سرعية 
وفر�س  الدولتني  حل  يقو�س  ال��دويل،  للقانون 
تغريدة  يف  ال�سفدي  وق��ال  ال�����س��الم.  حتقيق 
اإعالن الدول الع�سر بيانها يف ختام جل�سة  بعد 
من  الإحاطة  املجل�س  فيها  ا�ستمع  االأمن  ملجل�س 
املبعوث اخلا�س لالأمم املتحدة للعملية ال�سلمية، 
العمل  نيته  اإ�سرائيل  وزراء  رئي�س  “اإعالن  اإن 
قتل  اإع��الن  هو  املحتل  االأردن  وادي  �سم  على 
كل اجلهود ال�سلمية«. كما ثمن ال�سفدي املوقف 
املماثل الذي اأعلنته الدول االأوروبية االأع�ساء 
اأي�سًا  اأكد  والذي  بعد اجلل�سة  االأمن  يف جمل�س 

ال��وا���س��ح ح��ول ال �سرعية  االأوروب����ي  امل��وق��ف 
وقرارات  الدويل  للقانون  وخرقها  امل�ستوطنات 
متثل  امل��واق��ف  ه��ذه  اإن  وق��ال  االأم���ن.  جمل�س 
امل�ستوطنات  رف�س  يف  الوا�سح  الدويل  االإجماع 
جهود  يقو�س  ال��دويل  للقانون  خرقا  ب�سفتها 

التو�سل لل�سالم ال�سامل.
واأكد ال�سفدي اأن “ال �سالم �سامال دون زوال 
االحتالل وتلبية حق الفل�سطينيني يف احلرية 
يف  اأوروب��ي��ة  دول  خم�س  وانتقدت  والدولة”. 
عدم  املتحدة  ال��والي��ات  ق��رار  املّتحدة  االأمم 
معار�سًة  االإ�سرائيلّية  امل�ستوطنات  اعتبار 
تذكر  مل  ال��دول  هذه  اأّن  غري  ال��دويل،  للقانون 
وا�سنطن مبا�سرة. وقالت فرن�سا واأملانيا واململكة 
اأع�ساء  وجميعها  وبولندا،  وبلجيكا  املّتحدة 
حالًيا يف جمل�س االأمن الدويل يف بيان م�سرتك، 
االإ�سرائيلّية  اال�ستيطان  �سيا�سة  من  “موقفنا 
ذلك  يف  مبا  املحتّلة،  الفل�سطينّية  االأرا�سي  يف 

القد�س ال�سرقّية، وا�سح ومل يتغري”. 
تابع �س7+2

*عّمان 
العام  ب��داي��ة  منذ  العمل  وزارة  �سبطت 
احلايل وحتى نهاية ت�سرين االأول املا�سي، 403 
اإنذارا،   271 وجهت  كما  اأطفال،  عمالة  حاالت 
اأ�سحاب  بحق  خمالفة   245 اإ�سدار  جانب  اإىل 
تفتي�سية  زيارة   6325 خالل  من  وذلك  العمل، 

متعلقة بعمالة االأطفال.
عمل  اأن  اخلمي�س،  بيان،  ال���وزارة  واأك���دت 
اإىل  داعية  حلقوقهم،  انتهاًكا  ميثل  االأطفال 
ملواجهة  والدولية  الوطنية  اجلهود  ت�سافر 

اأزمات  امل�سكلة، ال�سيما بعد تناميها ب�سبب  هذه 
اللجوء، وما �سكله من اأعباء اإ�سافية.

ووفًقا للبيان، اأكد الناطق االإعالمي للوزارة 
حمالت  تنفذ  ال����وزارة  اأن  اخل��ط��ي��ب،  حممد 
تفتي�سية متخ�س�سة على بع�س القطاعات التي 
ك��وادر  خ��الل  من  اأطفال  عمالة  فيها  يتواجد 
التفتي�س املدربة واملوؤهلة واملنت�سرة يف امليدان.

يف  العاملني  ق��درات  تطوير  مت  اأنه  واأو�سح 
التاأهيل  خ��الل  من  االأط��ف��ال  عمالة  مكافحة 
والتدريب امل�ستمرين ملفت�سي العمل على موا�سيع 

تقنيات املقابلة واالت�سال اخلا�سة باالأحداث، 
بيئة  وخماطر  عملهم  اأ�سكال  حتديد  وط��رق 
العمل، بالتعاون مع كافة اجلهات ذات العالقة.

على  عملت  ال���وزارة  اأن  اخلطيب  واأ���س��اف 
ال�سالمة  دليل  على  املفت�سني  من  عدد  تدريب 
والنظام  االأط��ف��ال،  وعمالة  املهنية  وال�سحة 
االأطفال  عمالة  من  للحد  الوطني  االإلكرتوين 
ال�سريكة ذات  الوزارات واجلهات  مع  بال�سراكة 

العالقة، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.
تابع �س2

*بكني 
وتكنولوجيا  للعلوم  ال�سني  �سركة  اأطلقت 
ال�سناعية  االأق��م��ار  خلدمات  من�سة  الف�ساء 
بهدف جعل موارد هذه االأقمار متاحة على نحو 

اأكرب للم�ستخدمني.
يي  هونغ  ي��وان  ال�سركة  يف  امل�سوؤول  وق��ال 
منتدى  يف  م�ساركته  خالل  اخلمي�س  ت�سريح  يف 

يف  اخلام�س  )الدويل(  التجاري  للف�ساء  ال�سني 
اجلديدة  املن�سة  “اإن  ال�سينية  ووهان  مدينة 
اأقمار  م��وارد  للم�ستخدمني  تقدم  اأن  املمكن  من 
حمطات  �سبكة  خ��الل  م��ن  متكاملة  �سناعية 
اأر�سية والتي تكون مب�سطة و�سهلة اال�ستخدام 
ال�سائع  العمل  اأن  واأو���س��ح  اأك���رب«.  نحو  على 
من  اأكرث  ال�سناعية  االأقمار  ت�سيري  على  يركز 

املوارد  م�ساركة  ال�سعب  من  يجعل  ما  اخلدمات، 
اأكرب  قدر  اإىل  احلاجة  ب�سبب  امل�ستخدمني  بني 
املعلومات،  على  للح�سول  واخل��ربة  املعرفة  من 
التنمية  خ��ط��ة  م��ن  ك��ج��زء  اأن���ه  اإىل  م�����س��ريا 
تهدف  بال�سركة،  اخلا�سة  للف�ساء  التجارية 
املن�سة اإىل حتقيق متطلبات خمتلف ال�سناعات 

من موارد االأقمار ال�سناعية. 

*واشنطن 
ل�سوؤون  اخل��ا���س  االأم��ريك��ي  امل��ب��ع��وث  دع��ا 
اإىل  يانغ  بيونغ  بيغون  �ستيفن  ال�سمالية  كوريا 
�سالحها  بنزع  املتعلقة  املفاو�سات  ا�ستئناف 
النووي، على م�ستوى اأعلى مما هي عليه حاليا، 

حمذرا اإياها من اأنها قد »تفوت الفر�سة«. 

نقلت  التي  بو�ست  وا�سنطن  �سحيفة  وبح�سب 
اخلرب، قال بيغون الذي اختري لتويّل من�سب نائب 
الكونغر�س  جلنة  اأمام  االأمريكي  اخلارجية  وزير 
اأن  نعتقد  زلنا  »م��ا  االأرب��ع��اء،  م�ساء  االأم��ريك��ي 
فيها  �ساركت  اإذا  اأن حترز تقدما  كن  املفاو�سات ميمُ
ب�سكل مبا�سر نائبة وزير خارجّية كوريا ال�سمالية 

التي  الوحيدة  »اأنها  مو�سحا  هوي«،  �سون  ت�سوي 
كيم  ال�سمايل  ال��ك��وري  ال��زع��ي��م«  بثقة  حتظى 
جونغ- اأون«. واأ�ساف، “حتى االآن، هي مل ت�سارك 
يف هذه املفاو�سات على نحو جاد”، م�سريا اإىل اأن 
كوريا  على  لكن  ممكنا  يزال  ال  املفاو�سات  جناح 

ال�سمالية “انتهاز هذه الفر�سة قدًما”.

قرار المستوطنات يؤجج معركة 
عالمية ضد واشنطن 

العمل تضبط 403 حاالت 
عمالة أطفال منذ بداية العام

الصين تطلق منصة لخدمات األقمار الصناعية

أميركا تدعو كوريا الشمالية
 الستئناف مفاوضات نزع السالح

مالية النواب:زيادة الرواتب 
قبل إرسال مشروع الموازنة

اطلع على خطط واستراتيجيات وزارة التربية والتعليم

الغذاء والدواء تحول 3 اشخاص للقضاء 
وتتلف كميات من زيت الزيتون المغشوش

*عمان 
النائب  اىل  �سخ�سا  وال��دواء  للغذاء  العامة  املوؤ�س�سة  حولت 
العام واثنني اخرين اىل املدعي العام الإجراء املقت�سى القانوين 

بحقهم بعد تداولهم زيت الزيتون املغ�سو�س. 
وح�سب بيان �سادر عن املوؤ�س�سة اخلمي�س والذي ت�سمن عددا 
التي  الكميات  فان  املغ�سو�س  الزيتون  زيت  متداويل  ا�سماء  من 
من�ساأ  زي��ت  طن  واح��د  منها  ل��رتا،  و150  طنني  بلغت  اتالفها  مت 

فل�سطيني متت حماولة ادخاله عرب ج�سر امللك ح�سني. 
اتالفها  مت  التي  الزيتون  زي��ت  كمية  ان  اىل  البيان  وا�سار 
تقدر ب 72 تنكة بوزن اجمايل ) 1152( لرتا وعدد اال�سخا�س 

املحولني للمحكمة )3( ا�سخا�س، فيما بلغت كمية زيت الزيتون 
جالونا   29 نحو  الب�سري  لال�ستهالك  �سالح  غري  فل�سطني  من�ساأ 
�سعة 35 لرتا بوزن طن تقريبا. و قامت املوؤ�س�سة العامة الغذاء 
كافة  يف  ح��راري  وختم  ليبل   20000 حوايل  باإل�ساق  ال��دواء  و 
)ال�سمال  اقاليم  يف  املتواجدة  الكوادر  خالل  من  اململكة،  معا�سر 

والو�سط واجلنوب وال�سرق(.
ودعت املوؤ�س�سة املواطنني اىل عدم �سراء مادة زيت الزيتون 
اال من امل�سادر املوثوقة وعدم �سراء املعلن عنه باأ�سعار ال تتنا�سب 
مع �سعر الزيت الذي مت حتديده من قبل اجلهات الر�سمية، م�سرية 

ال�ستعدادها لفح�س اية كمية ي�سرتيها املواطنون.

وزيرة أميركية تدعو لدعم 
جوي للقوات العراقية

الكونغرس يتبنى باإلجماع قرارا داعما 
لهونغ كونغ في مواجهة بكين

ضبط سائق مركبة يقوم 
بتدخين االرجيلة أثناء القيادة

الوطني لحقوق االنسان يثمن 
تعميم الرزاز بإنفاذ توصياته 

دعوة طلبة المنحة الهنغارية 
إلدخال نتيجة امتحان االنجليزي

فرز النفايات من المصدر 
مشروع تطبقه االمانة السبت

ارتفاع طفيف على درجات 
الحرارة وأجواء معتدلة

مهندسو مادبا يعتصمون 
ويغلقون مكاتب النقابة

*عمان 
اخلطوط  البكار  خالد  الدكتور  النائب  النيابية  املالية  اللجنة  رئي�س  اأعلن 
م�سروع  ملالمح  النواب  جمل�س  ورغبة  روؤية  عن  املنبثقة  اللجنة  لروؤية  العري�سة 
قبيل  وذل��ك   ،2020 لعام  احلكومية  والوحدات  للدولة،  العامة  املوازنة  قانون 

اإقرارها من قبل جمل�س الوزراء واإر�سالها ملجل�س النواب.
واأ�ساف البكار خالل اللقاء الذي جمع اللجنة بوزيري املالية الدكتور حممد 
ملناق�سة  الرب�سي اخلمي�س  و�سام  الدكتور  الدويل  والتعاون  والتخطيط  الع�سع�س، 
مالمح م�سروع املوازنة اأن هذا اللقاء يعترب الثاين مع احلكومة للتباحث يف مالمح 
م�سروع املوازنة القادم، وهذا ال يعني جتاوز الد�ستور وخمالفته بل ياأتي يف اإطار 
لنا  ي�سمح  ال  الد�ستور  الن  للمجل�س  املوازنة  اإر�سال  قبيل  عري�سة  خطوط  و�سع 
بعد ذلك باإ�سافة اأي بند مايل اأو زيادة يف النفقات، ولذلك كان ال بد من اجللو�س 
م�سبقا مع احلكومة وحتديد بع�س النقاط التي تنعك�س على حت�سني دخل املواطن.
والكلف  اال�سعار  تخفي�س  اآلية  احلكومة  مع  تبحث  اللجنة  اأن  اإىل  واأ�سار 
املعي�سية على املواطن، وهذا ياأتي من خالل حت�سني الدخل للمواطن ب�سكل مبا�سر، 
وزيادة الواتب بحيث تنعك�س الزيادة بالن�سبة االعلى على االقل دخال ، ا�سافة 
اىل �سرورة تخفي�س ال�سرائب م�سريا اىل ان جمل�س النواب وافق على اإقرار قانون 
�سريبة الدخل مقابل التدرج يف تخفي�س �سريبة املبيعات ولكن احلكومة مل تلتزم 
بذلك. واأعلن البكار رف�س اللجنة اأي بند يت�سمن رفع اأ�سعار الكهرباء واملياه �سمن 
م�سروع املوازنة مهما بلغت ال�سغوطات، وهذا هو الربنامج الوطني اال�سالحي الذي 

نريده.
واأ�سار اإىل اأن حجم ما ينفق على ال�سحة والتعليم كبري جدا، ولكن ال ي�سل اإىل 
امل�ستوى املطلوب من اخلدمات التي تقدم للمواطن وهذا تتحمله احلكومة من خالل 

الوزيرين املعنيني بهما.
ونفى ديوان اخلدمة املدنية، �سحة املعلومات املتداولة حول تفا�سيل برنامج 
اإعادة هيكلة الرواتب والعالوات يف القطاع العام.    تابع �س2

*بغداد 
لتقدمي  باريت  بربارا  االأمريكية  اجلوية  القوات  وزي��رة  دع��ت 

الدعم اجلوي للقوات العراقية.
ملقر  اخلمي�س  اليوم  زيارتها  خالل  االأمريكية  الوزيرة  واأعربت 
الدعم  بتقدمي  بالدها  رغبة  عن  العراقية،  اجلوية  القوة  قيادة 
اللوج�ستي يف جمال الت�سليح والتدريب. وقالت، “بحثنا مع قائد القوة 
اجلوية العراقية الفريق الركن اأنور حمد اأمني اآفاق التعاون بيننا يف 

خمتلف املجاالت«.
وتتزعم الواليات املتحدة قوات التحالف الدويل الذي ت�سكل يف 
مطلع  العراق  يف  مناطق  على  االإرهابي  داع�س  تنظيم  �سيطرة  اأعقاب 

عام 2014.

*واشنطن 
قراًرا  االأربعاء  ليلة  �ساحقة  بغالبّية  االأمريكي  الكونغر�س  تبّنى 
مواجهة  يف  كونغ  هونغ  يف  والدميوقراطّية”  االإن�سان  “حقوق  يدعم 

بكني .
كي  الن�س  على  ترمب  دونالد  االأمريكي  الرئي�س  يوّقع  اأن  ويجب 

�سبح نافًذا. يمُ
قّوتني  اأّول  بني  �ساّقة  مفاو�سات  خ�سّم  يف  الت�سويت  هذا  وياأتي 

اقت�سادّيتني يف العامل للخروج من حربهما التجارّية.
�سوت  مقابل  �سوًتا   417 باأغلبية  القرار  على  الكونغر�س  وواف��ق 

واحد بعد اعتماده باالإجماع يف جمل�س ال�سيوخ الثالثاء.
واأثار هذا الت�سويت غ�سب بكني التي توعدت بالرد يف حال اعتماد 

الن�س ب�سكل نهائي.
ي�سمح  خا�س  اقت�سادي  بو�سع  بوا�سنطن  كونغ  هونغ  وترتبط 
باإعفاء املنطقة من القيود التي تطبق على ال�سني القارية. وي�سرتط 
اأن تقدم وزارة اخلارجية االأمريكية  الن�س لالإبقاء على هذا الو�سع، 
تقييما �سنويا يوؤكد اأن الو�سع منا�سب يف جمال احرتام احلقوق املدنية 

من قبل �سلطات هونغ كونغ. 

*عمان 
ال�سلماين/  مبنطقة  العاملة  اخلارجية  الدوريات  اإحدى  �سبطت 
بتدخني  يقوم  �سائقا  اململكة اخلمي�س،  جنوب  عربة  وادي  طريق 
االرجيلة اأثناء القيادة، وب�سكل غري مبال ب�سالمته و�سالمة االآخرين 

من م�ستخدمي الطريق.
اخلارجية  الدوريات  اإدارة  يف  العامة  العالقات  ق�سم  رئي�س  وقال 
بحق  القانوين  املقت�سى  اإج���راء  مت  اإن��ه  العجرمي:  �سفيان  النقيب 

ال�سائق وحتويله اىل احلاكم االإداري.
على  اخلاطئة  ال�سلوكيات  جتنب  اىل  ال�سائقني  االإدارة  ودع��ت 
على  حفاظا  املركبات  قيادة  اثناء  ال�سري  بقانون  وااللتزام  الطريق، 

�سالمتهم و�سالمة م�ستخدمي الطريق.

*عمان
الوزراء  الوطني حلقوق االن�سان توجيهات رئي�س  املركز  ثمن 
على  بالعمل  واملوؤ�س�سات  االجهزة  كافة  اىل  الرزاز  عمر  الدكتور 
اإنفاذ التو�سيات الواردة يف التقرير ال�سنوي اخلام�س ع�سر حلالة 

حقوق االن�سان يف اململكة والذي اطلقه موؤخرا.
التنفيذ  اأه��م��ي��ة  اخلمي�س،  �سحفي  ب��ي��ان  يف  امل��رك��ز  واأك���د 
ب�سمانات  الوطني  االل��ت��زام  عن  تعبري  من  لذلك  ملا  والتطبيق 

احلقوق وال�سفافية .
وكان رئي�س الوزراء ا�سدر تعميما بتنفيذ ما ورد من تو�سيات 
التام  والتقيد  اخت�سا�سه؛  �سمن  كل  االن�سان  حقوق  تقرير  يف 
حقوق  منظومة  لتعزيز  ي�ستحقها  التي  االهمية  املطلوب،  وايالء 

االن�سان.

*عمان 
جميع  على  ان  العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  اكدت 
الهنغارية  املنح  من  لال�ستفادة  بطلبات  تقدموا  الذين  الطلبة 
للعام اجلامعي املقبل والذين قاموا باإدخال طلباتهم على الرابط 
نتيجة  تبني  التي  الر�سمية  الوثيقة  بتحميل  القيام  الهنغاري 
من   )IELTS ، TOEFL iBT( االإجنليزية  اللغة  امتحان 
http://rce.mohe. التايل:  الرابط  اإىل  الدخول  خالل 

لها  �سحفي  بيان  يف  الوزارة  gov.jo/hungary2020و�سددت 
 Application( اخلمي�س، على �سرورة اإدخال الرقم ال�سحيح
تخزين  عند  للطالب  ا�ستحداثه  يتم  والذي   )ID number
طلبه على الرابط الهنغاري، وبخالف ذلك فاإنه لن يتم النظر يف 

الطلب.

*عمان 
تطلق اأمانة عمان الكربى م�سروع “فرز النفايات من امل�سدر” 

املمول من الوكالة االملانية للتعاون الدويل .
وياأتي ذلك ا�ستكماال ملتطلبات حماية املناخ واملوارد من خالل 

االقت�ساد الدائري . و�سيقام حفل اإطالق امل�سروع غدا ال�سبت .

*عمان 
الغيوم  م��ن  كميات  اململكة  �سماء  يف  اجلمعة  ال��ي��وم  تظهر 
العالية، وت�سود اأجواء لطيفة احلرارة يف اأغلب املناطق ومعتدلة 
يف االأغوار والبحر امليت والعقبة، وتكون الرياح جنوبية �سرقية 

معتدلة ال�سرعة.
غدا  االجواء  تبقى  اجلوية  االأر�ساد  دائرة  تقرير  وبح�سب 
االأغ��وار  يف  ومعتدلة  املناطق  اأغلب  يف  احل��رارة  لطيفة  ال�سبت 

والبحر امليت والعقبة، وتكون الرياح �سرقية معتدلة ال�سرعة.

*مادبا
نفذ عدد كبري من املهند�سني يف حمافظة مادبا اعت�ساما امام مقر  
نقابة املهند�سني  يف  مادبا ، رف�سا لف�سل اأحد املهند�سني تع�سفيا على حد 

قولهم.
و�سقيق  االعت�سام  با�سم  الناطق  اخلريبات  اأحمد  املهند�س  وقال 
قرار  “اإن  تع�سفيا  النقابة  من  املف�سول  اخلريبات  حممد  املهند�س 
يف  النقابة  اج���راءات  واإن  تربيره،  ميكن  وال  تع�سفيا  ج��اء  الف�سل 
الف�سل مل تقم على اأية ا�س�س علمية او قانونية بل ت�سفية حل�سابات 

�سخ�سية«.
ا�ستقاالت  وتقدمي  النقابة  مقر  اغ��الق  “اإن  اخلريبات  واأ�ساف 
القرار  اإيقاف  يتم  مل  اآذا  الت�سعيدية  االجراءات  اأوىل  �ستكون  الفرع 

ب�سكل عاجل«.

*عمان
الرب�سي  عدنان  و�سام  الدويل  والتعاون  التخطيط  وزير  قال 
اإن حجم املنح وامل�ساعدات التي و�سلت للمملكة حتى �سهر ت�سرين 

االأول من العام اجلاري بلغت 2 مليار و600 مليون دوالر.
التعاقد حاليا على  يتم  اأنه  النواب  مالية  اجتماع  وبني خالل 
منح بقيمة 770 مليون دوالر منها 730 مليون دوالر دعم اأمريكي 

للموازنة.
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*عمان 
اأكد وزير الدولة ل�ض�ؤون الإعالم اأجمد الع�ضايلة، 
اأن وكالة الأنباء الأردنية )برتا( تلعب دورا حي�يا 
وتنقل  للدولة،  ال�طنية  ال��روؤي��ة  ترجمة  يف  مهما 
اخلربة  بيت  وه��ي  ودول��ي��ا،  واإقليما  حمليا  م�اقفها 

ال�ضحفية.
)ب��رتا(  ل�كالة  زي��ارت��ه  خ��الل  الع�ضايلة  وب��ن   
وعددا  حجازين  فايق  الزميل  العام  مديرها  ولقائه 
من الزمالء، اخلمي�س، اأن خرب »برتا« يحظى باهتمام 
العالية،  ومهنيته  وم��ض�عيته  ل�ضدقيته  كبري  دويل 
اإ�ضافة اإىل اأن حمت�اها الإعالمي ي�ضكل ن�ضبة كبرية 
على  الإع��الم،  و�ضائل  ملختلف  الإعالمي  املحت�ى  من 

ال�ضعيد املحلي.
عمل  تط�ير  باجتاه  الدفع  على  احلر�س  واأك��د 
للعاملن  املعي�ضية  الأو�ضاع  وحت�ضن  مهنيا،  ال�كالة 
اإدارة ال�كالة  الت�ضاور والتن�ضيق مع  ، من خالل  فيها 

ونقل اهتماماتها واحتياجاتها ملجل�س ال�زراء.
واأو�ضح اأن احلك�مة تبحث �ضبل حت�ضن الأو�ضاع 
اأن  واملت�قع  العام،  القطاع  م�ظفي  جلميع  املعي�ضية 
اأن  اإىل  لفتا  املقبلة،  الأ�ضابيع  خالل  معامله  تت�ضح 
احلك�مية  والدوائر  امل�ؤ�ض�ضات  بع�س  هيكلة  اإع��ادة 
العام،  القطاع  يف  امل�ضتحدثة  العمل  فر�س  من  قل�س 
ميثل  ال��ذي  اخلا�س،  للقطاع  الت�جه  اإىل  يدع�  ما 
احل��ا���ض��ن��ة ال��ك��ربى ل��ت���ف��ري ف��ر���س ال��ع��م��ل. واأ���ض��ار 

املنطقة،  تعي�ضها  ال��ت��ي  الأح����داث  اإىل  الع�ضايلة 
القطاعات  خمتلف  على  مبا�ضر  تاأثري  لها  كان  والتي 
التحديات  راأ�ضها  وعلى  التحتية،  وبنيتها  اململكة  يف 
انعكا�ضاتها  من  التخفيف  على  والعمل  القت�ضادية، 
على م�ضت�ى معي�ضة امل�اطن، مبينا ان احلك�مة تتبنى 
بع�س  عن  اأعلنت  متكامال  اقت�ضاديا  وطنيا  برناجما 
مالحمه يف احلزمتن القت�ضاديتن الأوىل والثانية 

خالل الفرتة املا�ضية.
التحديات  لب��رز  عر�س  حجازين  الزميل  وك��ان 
املهنية واملالية، التي ت�اجه ال�كالة والعاملن فيها، 
ملعاجلة  تنفيذها  املزمع  واخلطط  احلل�ل  جانب  اإىل 
الإعالمي  باملحت�ى  والنه��س  التحديات  خمتلف 

ال�طني باأ�ضكاله واأن�اعه املختلفة.
تنظيمي  هيكل  ل��ضع  ت�جها  هناك  اأن  واأو�ضح 
خمتلف  يف  ال��زم��الء  مع  بالت�ضارك  لل�كالة  جديد 
الإعالمي  املحت�ى  انتاج  تعزيز  على  يركز  م�اقعهم، 
ع��رب ت���ح��ي��د ال��ع��م��ل يف ال��ق��ط��اع��ات امل��ت��داخ��ل��ة يف 
وظائفها ومهامها، اإىل جانب دمج بع�س الأق�ضام ذات 

الأن�ضطة املت�ضابهة.
واأكد اأن “برتا” كانت ولزالت خط الدفاع الأول 
عن اململكة وم�اقفها اإعالميا، اإذ اأنها حا�ضرة دائما يف 
امل�ضهد املحلي، اإ�ضافة اإىل معظم الأن�ضطة والأحداث 
ب��خ��ربات  تتمتع  ك�����ادر  ع��رب  وال��ع��امل��ي��ة،  ال��ع��رب��ي��ة 

وكفاءات مهنية ووطنية عالية.

*عمان 
اأمي��ن  املغرتبن  و���ض���ؤون  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  ثمن 
جمل�س  يف  املنتخبة  الع�ضر  ال��دول  بيان  ال�ضفدي، 
�ضرعية  ل  اأكد  الذي  الأربعاء،  جل�ضته،  بعد  الأم��ن 
للقان�ن  خ��رق��ًا  باعتبارها  ورف�ضها،  امل�ضت�طنات 
الدويل، يق��س حل الدولتن وفر�س حتقيق ال�ضالم. 
الع�ضر  الدول  اإعالن  بعد  تغريدة  يف  ال�ضفدي  وقال 
فيها  ا�ضتمع  الأم���ن  ملجل�س  جل�ضة  ختام  يف  بيانها 
املتحدة  لالأمم  اخلا�س  املبع�ث  من  لإحاطة  املجل�س 
اإ�ضرائيل  وزراء  رئي�س  »اإعالن  اإن  ال�ضلمية،  للعملية 
اإعالن  ه�  املحتل  الأردن  وادي  �ضم  على  العمل  نيته 

قتل كل اجله�د ال�ضلمية«.
اأعلنته  الذي  املماثل  امل�قف  ال�ضفدي  ثمن  كما 
بعد  الأم��ن  جمل�س  يف  الأع�ضاء  الأوروب��ي��ة  ال��دول 
ال�ا�ضح  الأوروب��ي  امل�قف  اأي�ضًا  اأكد  والذي  اجلل�ضة 
ح�ل ل �ضرعية امل�ضت�طنات وخرقها للقان�ن الدويل 
متثل  امل�اقف  هذه  اإن  وقال  الأمن.  جمل�س  وقرارات 
امل�ضت�طنات  رف�����س  يف  ال���ا���ض��ح  ال���دويل  الإج��م��اع 
ب�ضفتها خرقا للقان�ن الدويل يق��س جه�د الت��ضل 
�ضامال  �ضالم  “ل  اأن  ال�ضفدي  واأكد  ال�ضامل.  لل�ضالم 
يف  الفل�ضطينين  حق  وتلبية  الحتالل  زوال  دون 

احلرية والدولة«.

وعقد جمل�س الأمن جل�ضته بعد ي�من من اإعالن 
�ضرعية  ل  اإزاء  م�قفها  تغيري  املتحدة  ال���لي��ات 

امل�ضت�طنات وخرقها للقان�ن الدويل.
وكان ال�ضفدي اأكد امل�قف الأردين الثابت الرا�ضخ 
يف اإدانة امل�ضت�طنات الإ�ضرائيلية ورف�ضها باعتبارها 
الدولية،  ال�ضرعية  وق��رارت  ال��دويل  للقان�ن  خرقا 

واآخرها قرار جمل�س الأمن 2334.
و�ضدد ال�ضفدي يف بيان بعد الإعالن الأمريكي عن 
التغيري يف م�قفها اأن ل �ضيء يغري حقيقة ل �ضرعية 
امل�ضت�طنات التي يجمع املجتمع الدويل على اإدانتها، 
م�قفها  املتحدة  ال�ليات  تغيري  خط�رة  من  حمذرا 
ال�ضالم  حتقيق  جه�د  على  واأث��ره  امل�ضت�طنات  اإزاء 
غري  حتديات  ال�ضلمية  العملية  فيه  ت�اجه  وقت  يف 
الإ�ضرائيلية  واملمار�ضات  ال�ضيا�ضات  نتيجة  م�ضب�قة 
التي تقتل كل فر�س حل ال�ضراع. واأكد اأن » تكري�س 
الدولية  ال�ضرعية  قرارات  وخرق  وظلمه  الحتالل 

لن يحققا �ضالمًا، ولن ي�ضمنا اأمنًا وا�ضتقرارًا«.
تخرق  امل�ضت�طنات  اأن  الع�ضر  ال���دول    واأك���دت 
الأمن  جمل�س  وق��رارات  الدولية  ال�ضرعية  ق��رارات 
وتق��س حل الدولتن وفر�س حتقيق ال�ضالم، وطالبت 
اإ�ضرائيل ب�قف بناء امل�ضت�طنات واحرتام التزاماتها 

القان�نية ب�ضفتها الق�ة القائمة بالحتالل.

*عّمان 
احلايل  العام  بداية  منذ  العمل  وزارة  �ضبطت 
ح��الت   403 املا�ضي،  الأول  ت�ضرين  نهاية  وحتى 
جانب  اإىل  اإن���ذارا،   271 وجهت  كما  اأطفال،  عمالة 
من  وذلك  العمل،  اأ�ضحاب  بحق  خمالفة   245 اإ�ضدار 
خالل 6325 زيارة تفتي�ضية متعلقة بعمالة الأطفال.
اأن عمل الأطفال  واأكدت ال�زارة بيان، اخلمي�س، 
اجله�د  ت�ضافر  اإىل  داعية  حلق�قهم،  انتهاًكا  ميثل 
ال�طنية والدولية مل�اجهة هذه امل�ضكلة، ل�ضيما بعد 
اأعباء  من  �ضكله  وما  اللج�ء،  اأزم��ات  ب�ضبب  تناميها 

اإ�ضافية.
ل��ل���زارة  الإع��الم��ي  الناطق  اأك��د  للبيان،  ووف��ًق��ا 
تفتي�ضية  حمالت  تنفذ  ال���زارة  اأن  اخلطيب،  حممد 
فيها  يت�اجد  التي  القطاعات  بع�س  على  متخ�ض�ضة 
املدربة  التفتي�س  ك����ادر  خ��الل  م��ن  اأط��ف��ال  عمالة 

وامل�ؤهلة واملنت�ضرة يف امليدان.
واأو����ض���ح اأن���ه مت ت��ط���ي��ر ق����درات ال��ع��ام��ل��ن يف 
مكافحة عمالة الأطفال من خالل التاأهيل والتدريب 
امل�ضتمرين ملفت�ضي العمل على م�ا�ضيع تقنيات املقابلة 
والت�ضال اخلا�ضة بالأحداث، وطرق حتديد اأ�ضكال 
كافة  م��ع  بالتعاون  العمل،  بيئة  وخم��اط��ر  عملهم 

اجلهات ذات العالقة.
تدريب  على  عملت  ال���زارة  اأن  اخلطيب  واأ�ضاف 
عدد من املفت�ضن على دليل ال�ضالمة وال�ضحة املهنية 
وعمالة الأطفال، والنظام الإلكرتوين ال�طني للحد 
ال�زارات واجلهات  مع  بال�ضراكة  الأطفال  من عمالة 
العمل  منظمة  مع  بالتعاون  العالقة،  ذات  ال�ضريكة 

الدولية.
الت�ضاهل  نهج  اأب���دا  تتبع  ل  ال����زارة  اأن  و���ض��دد 
من  ن���ع  اي  ي�جد  ول  الأط��ف��ال،  عمالة  ح��الت  مع 
قبل  من  ترتكب  قد  التي  املخالفات  عن  التغا�ضي 

ا�ضحاب عمل ممن ي�ضغل�ن اأطفالاَ خالًفا للقان�ن.
اأجرت  ال���زارة  اأن  اإىل  العالمي  الناطق  واأ�ضار 
متعلقة  تفتي�ضية  زي��ارة   7883 املا�ضي،  العام  خالل 
حالة   737 مع  التعامل  عنها  نتج  الأطفال،  بعمالة 
عمالة لالأطفال، وت�جيه 625 اإنذارا، و671 خمالفة 

بحق اأ�ضحاب العمل.
ووجهت وزارة العمل مبنا�ضبة الي�م العاملي للطفل 
بعدم  الل��ت��زام  ب�ضرورة  العمل  اأرب���اب  اإىل  ر�ضالة 
اأ�ضر  داعية  القان�ين،  ال�ضن  دون  الأطفال  ت�ضغيل 
والتنبه  م�ض�ؤولياتها  حتمل  اإىل  العاملن  الأطفال 

لالأخطار والأ�ضرار التي يتعر�س لها الطفال.

*عمان 
العامل  برملانات  الفل�ضطيني  ال�طني  املجل�س  دعا 
اإىل م�اجهة النقالب والتمرد الأمريكي  واحتاداته 
بامل�ؤ�ض�ضات  وال���ض��ت��خ��ف��اف  ال���دويل  ال��ق��ان���ن  على 

الدولية وقراراتها.
املجل�س  طالب  اخلمي�س،  �ضحفي  بيان  وبح�ضب 
الزعن�ن  �ضليم  رئي�ضه  اأر�ضلها  متطابقة  ر�ضائل  يف 
واجلمعيات  الحت��ادات  وروؤ�ضاء  العامل  برملانات  اإىل 
ال��ربمل��ان��ي��ة ال��ع��رب��ي��ة والإ���ض��الم��ي��ة والإف��ري��ق��ي��ة 
والحت���اد  والالتينية  واملت��ضطية  والأوروب���ي���ة 
لهذا  ال�ضريحة  اإدانتهم  “اإعالن  ب�  الدويل،  الربملاين 
جتاه  حازمة  م�اقف  واتخاذ  امل�ضب�ق،  غري  ال�ضل�ك 
اأ�ض�س  تغيري  حت��اول  التي  اله�جاء  ال�ضيا�ضة  ه��ذه 
عرب  القائم  ال��دويل  النظام  عليها  ا�ضتقر  وق�اعد 

عق�د من الزمن«.
اإدارة  قبل  من  اجلديد  الإع��الن  هذا  اأن  واأو�ضح 
على  خطرًا  ل  “ي�ضكُّ ترمب  دونالد  املريكي  الرئي�س 
جميع  واج���ب  م��ن  واأن  ال��دول��ي��ن،  والأم����ن  ال�ضلم 
هذه  وم�ضاءلة  اخل��ط��ر،  لهذا  الت�ضدي  ال��ربمل��ان��ات 
واملت�ا�ضلة،  ال�ضافرة  اخلروقات  هذه  على  الإدارة 
ورف�س حماولتها الهادفة ل�ضتبدال القان�ن الدويل 
ب�ضريعة الغاب وعنجهية الق�ة”، داعيا اىل ا�ضتنكار 
اإح��الل الأم��ن  ه��ذا الع��ت��داء من ب��اب احلر�س على 
ال�ضالم  حتقيق  خا�س  وب�ضكل  العامل،  يف  وال�ضتقرار 

دولته  يف  العي�س  يف  حق�قه  ل�ضعبنا  ي�ضمن  ال��ذي 
 1967 عام  حزيران  من  الرابع  حدود  على  امل�ضتقلة 

وعا�ضمتها مدينة القد�س.
وتبعات  خماطر  اىل  ر�ضائله  يف  املجل�س  واأ���ض��ار 
ب�مبي� ح�ل  مايك  الأمريكي  وزير اخلارجية  اإعالن 
الفل�ضطينية  الأرا�ضي  يف  الإ�ضرائيلي  ال�ضتيطان  اأن 
املحتلة غري خمالف للقان�ن الدويل، معتربا اأن “هذا 
ال�ليات  روؤ�ضاء  يتجراأ  مل  �ضابقة  ي�ضّكل  الإع��الن 

املتحدة الأمريكية على اتخاذ مثله.
واعترب ان هذا الإعالن انتهاك وحتد �ضافر ملبداأ 
والقان�ن  الدويل  القان�ن  عليه  ن�س  م�ضتقر  قان�ين 
القرارات  ع�ضرات  عليه  ون�ضت  ال��دويل،  الإن�ضاين 
ال�ضتيطان  اع��ت��ربت  ال��ت��ي  ال�ضلة،  ذات  ال��دول��ي��ة 
بكافة اأ�ضكاله غري �ضرعي وباطل ويجب تفكيكه من 

الأرا�ضي الفل�ضطينية املحتلة.
واأكد املجل�س اأن هذا الإعالن غري القان�ين اإ�ضافة 
ل�ضيا�ضات واإجراءات اإدارة الرئي�س ترمب منذ �ضنتن 
جتاه الق�ضية الفل�ضطينية، و�ضعها ك�ضريك لالحتالل 
يف انتهاك القان�ن الدويل والقرارات الأممية خا�ضة 
واتفاقية   ،2334 رق��م  ال��دويل  الأم��ن  جمل�س  ق��رار 
ل��ل��راأي  وخم��ال��ف��ة   ،1949 ل��ع��ام  ال��راب��ع��ة  جنيف 
 ،2004 لعام  الدولية  ال��ع��دل  ملحكمة  ال�ضت�ضاري 
وخرق مليثاق روما لعام 1998 الذي اعترب ال�ضتيطان 

وتبعاته جرمية حرب.

*عمان 
النيابية  املالية  اللجنة  رئي�س  اأعلن 
اخلط�ط  البكار  خالد  الدكت�ر  النائب 
عن  املنبثقة  اللجنة  ل��روؤي��ة  العري�ضة 
م�ضروع  ملالمح  الن�اب  جمل�س  ورغبة  روؤية 
وال�حدات  للدولة،  العامة  امل�ازنة  قان�ن 
احلك�مية لعام 2020، وذلك قبيل اإقرارها 
ملجل�س  واإر�ضالها  ال���زراء  جمل�س  قبل  من 

الن�اب.
اللقاء الذي جمع  واأ�ضاف البكار خالل 
حممد  الدكت�ر  املالية  ب���زي��ري  اللجنة 
ال��دويل  والتعاون  والتخطيط  الع�ضع�س، 
ملناق�ضة  اخلمي�س  الرب�ضي  و�ضام  الدكت�ر 
مالمح م�ضروع امل�ازنة اأن هذا اللقاء يعترب 
مالمح  يف  للتباحث  احلك�مة  م��ع  ال��ث��اين 
م�����ض��روع امل���ازن��ة ال��ق��ادم، وه���ذا ل يعني 
جتاوز الد�ضت�ر وخمالفته بل ياأتي يف اإطار 
و�ضع خط�ط عري�ضة قبيل اإر�ضال امل�ازنة 
للمجل�س لن الد�ضت�ر ل ي�ضمح لنا بعد ذلك 
باإ�ضافة اأي بند مايل اأو زيادة يف النفقات، 
مع  م�ضبقا  اجلل��س  من  بد  ل  ك��ان  ولذلك 
التي  ال��ن��ق��اط  بع�س  وحت��دي��د  احل��ك���م��ة 

تنعك�س على حت�ضن دخل امل�اطن.
مع  ت��ب��ح��ث  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  اإىل  واأ����ض���ار 
والكلف  ال�ضعار  تخفي�س  اآلية  احلك�مة 
املعي�ضية على امل�اطن، وهذا ياأتي من خالل 
مبا�ضر،  ب�ضكل  للم�اطن  ال��دخ��ل  حت�ضن 
ال��زي��ادة  تنعك�س  بحيث  ال���ات��ب  وزي���ادة 
بالن�ضبة العلى على القل دخال ، ا�ضافة 

ال�ضرائب م�ضريا اىل  اىل �ضرورة تخفي�س 
قان�ن  اإق��رار  على  وافق  الن�اب  جمل�س  ان 
تخفي�س  يف  التدرج  مقابل  الدخل  �ضريبة 
تلتزم  مل  احلك�مة  ولكن  املبيعات  �ضريبة 

بذلك.
بند  اأي  اللجنة  رف�س  البكار  واأع��ل��ن 
�ضمن  واملياه  الكهرباء  اأ�ضعار  رفع  يت�ضمن 
ال�ضغ�طات،  بلغت  مهما  امل���ازن��ة  م�ضروع 
وهذا ه� الربنامج ال�طني ال�ضالحي الذي 

نريده.
على  ينفق  م��ا  ح��ج��م  اأن  اإىل  واأ����ض���ار 
ي�ضل  ولكن ل  كبري جدا،  والتعليم  ال�ضحة 
التي  اخل��دم��ات  من  املطل�ب  امل�ضت�ى  اإىل 
للم�اطن وهذا تتحمله احلك�مة من  تقدم 

خالل ال�زيرين املعنين بهما.
وثمنت اللجنة على ل�ضان رئي�ضها احلزم 
القت�ضادية ال�ضادرة عن احلك�مة، م�ضريا 
اإىل اأن هذه احلزم لي�ضت هي الطم�ح الذي 
من  مبزيد  املطالبة  جم��ددا  اإل��ي��ه،  نتطلع 
القت�ضادي  النم�  حتفز  التي  اخل��ط���ات 
بن  ال�ضراكة  تفعيل  و���ض��رورة  ال�طني، 
ال�ضبيل  وه���  واخل��ا���س  ال��ع��ام  القطاعن 
الهم لتحقيق النم� يف ظل العتماد على 

رفع ال�ضعار وفر�س ال�ضرائب �ضابقا .
لقاء  يف  قدمت  اللجنة  اأن  البكار  واأكد 
�ضابق مع احلك�مة ولقاء الي�م عدة مطالب 
تدريجية  بخط�ات  ن��ب��داأ  علينا  وي��ج��ب 
للتخفيف على امل�اطن ، و�ضتختلف اللجنة 
مع احلك�مة اذا مل تت�ضمن م�ضروع امل�ازنة 

منا  ولكل  م�ضبقا  والن�اب  اللجنة  مطالب 
احلق يف ا�ضتخدام ما كفله الد�ضت�ر له من 

قرارات وم�اقف.
ب����دوره ق���ال وزي����ر امل��ال��ي��ة ال��دك��ت���ر 
ومطالب  مالحظات  اإن  الع�ضع�س  حممد 
النيابية  املالية  واللجنة  الن�اب  جمل�س 
اأن  م�ؤكدا  وا�ضحة،  وهي  للحك�مة  و�ضلت 
طم�حات  عن  بعيدة  تك�ن  لن  احلك�مة 
تلك  اىل  لل��ض�ل  جاهدة  وت�ضعى  ال�ضعب 
ما  بكل  و�ضتعمل  والتطلعات،  الطم�حات 
من  الق��رتاب  اأج��ل  من  اإمكانيات  من  ميكن 
من  ال����اردة  واملقرتحات  املالحظات  ه��ذه 

اللجنة النيابية.
الذي  امل���ازن��ة  م�ضروع  اأن  اإىل  واأ���ض��ار 
الن�اب  جمل�س  اىل  لحق  وقت  يف  �ضري�ضل 
مل ياأت من فراغ بل ه� نتاج ل�اقع امل�ازنات 
بها  مرت  التي  ال�ضعبة  والظروف  ال�ضابقة 
العجاف”  ب�”ال�ضبع  و�ضفها  ل�ضن�ات  البالد 
نتيجة لنقطاع الغاز امل�ضري، وزيادة ن�ضبة 
ب�ضبب  وجيزة  زمنية  فرتة  خالل  ال�ضكان 
م�جات اللج�ء، اإ�ضافة اإىل اإغالق احلدود 
اأم��ن  حفظ  وتكلفة  وال��ع��راق،  �ض�ريا  م��ع 
وا�ضتقرار اململكة يف ظل حروب و�ضراعات 
�ضهدتها دول اجل�ار، وهذا له تكلفة مالية 
كل  ن��ت��ج��اوز  اأن  ا�ضتطعنا  ول��ك��ن  ك��ب��رية، 
العتماد  خالل  من  وال�ضع�بات  التحديات 

على اأنف�ضنا.
م�ضروع  يف  ت�ضع  لن  احلك�مة  اأن  واأك��د 
لل�ضرائب  برفع  متعلق  بند  اأي  امل���ازن��ة 

�ضتعمل  امل��ق��اب��ل  يف  ول��ك��ن  امل����اط���ن،  ع��ل��ى 
والهروب  التهرب  وحماربة  معاجلة  على 
ال�ضريبي واجلمركي بالقان�ن، اإ�ضافة اإىل 
رفع من املخ�ض�ضات املالية  تقدمي م�زانة تاَ
ورفع  الجتماعي،  الأم��ان  �ضبكات  ل�ضالح 
كفاءة اخلدمة التي تقدم للم�اطن يف ظل 
اإرتفاع حجم النفاق على التعليم وال�ضحة 

والنقل.
و�ضدد الع�ضع�س التاأكيد على اأن الردن 
خيارات  ب��اأي  يقبل  ول��ن  ق��رارات��ه،  ميلك 
النقد  �ضندوق  فيها  مب��ا  خارجية  مالية 
وبرناجمنا  به،  حتدثنا  ما  وه��ذا  ال��دويل، 

ال�ضالحي ه� خيارنا ال�ضرتاتيجي.
التخطيط  وزي��ر  ا�ضتعر�س  جانبه  من 
الرب�ضي  و�ضام  الدكت�ر  ال��دويل  والتعاون 
الدول  مع  عليها  املتعاقد  امل�ضاعدات  واقع 
املبا�ضر  امل���ايل  ال��دع��م  خ��الل  م��ن  املانحة 
خلزينة الدولة اأو من خالل دعم امل�ضاريع، 

وهذا يتم بالت�ضاور مع اجلهات املانحة.
ل��الأردن  و�ضلت  التي  املنح  اأن  واأ���ض��اف 
ت�ضرين  نهاية  وح��ت��ى  ال��ع��ام،  ه��ذا  خ��الل 
منها  دولر  مليار   2.6 بلغت  املا�ضي  الأول 
خطة  فيها  مب��ا  منحا  دولر  ملي�ن   707
ال�ضتجابة لالزمة ال�ض�رية، والباقي على 

�ضكل قرو�س مي�ضرة.
دينار  770ملي�ن  عن  الرب�ضي  واأعلن 
العام  نهاية  قبيل  الأردن  عليها  �ضيح�ضل 
املنحة  ���ض��م��ن  دي��ن��ار  م��ل��ي���ن   745 م��ن��ه��ا 

المريكية، وهي نقدية لدعم امل�ازنة.

*عمان 
فا�ضل  الل�اء  العام  الم��ن  مدير  بحث 
ال�ضفري  اخلمي�س،  لقائه  خ��الل  احل��م���د 
نا�ضر  بن  �ضع�د  ال�ضيخ  عمان  يف  القطري 
بن  التعاون  اوا�ضر  تعزيز  �ضبل  ثاين،  اآل 
ال�ضرطية  املجالت  يف  ال�ضقيقن  البلدين 

وتبادل اخلربات.
اللقاء،  خ��الل  احل��م���د  ال��ل���اء  واك���د 
بن  والم��ن��ي  ال�ضرطي  ال��ت��ع��اون  اهمية 
جم��الت  اأن  مبينا  ال�ضقيقن،  البلدين 
التدريب  ج�انب  يف  امل�ضرتك  التعاون  ذلك 
اخل��ربات  وت��ب��ادل  املتخ�ض�س  ال�ضرطي 
اخلدمات  وت��ق��دمي  اجل��رمي��ة  مكافحة  يف 
الأمنية املختلفة، يعك�س متيز العالقة بن 
البلدين ال�ضقيقن ور�ض�خها بف�ضل العالقة 

الطيبة التي جتمع قيادتي البلدين.

واأ�ضاف، ان نهج مديرية الأمن العام يف 
تقدمي كافة امكاناتها التدريبية والفنية 
لدعم جه�د التط�ير وتبادل اخلربات مع 
ياأتي ترجمة  ال�ضقيقة  نظرائها يف الدول 
ج�ض�ر  مد  يف  ال�ضامية  امللكية  للت�جيهات 
وال�ضرطة  الأم����ن  اأج��ه��زة  م��ع  ال��ت��ع��اون 
لفتح  دومًا  ن�ضعى  فاإننا  هنا  ومن  العربية، 
اجلانب  مع  جديدة  تعاون  وق��ن���ات  اف��ق 

القطري .
القطري،  ال�ضفري  ا���ض��اد  جانبه،  م��ن 
بامل�ضت�ى الذي و�ضلت اليه مديرية المن 
العام والعالقة القائمة بن جهازي المن 
التطلع  اىل  لفتا  ال�ضقيقن،  البلدين  يف 
للمزيد من هذا التعاون خا�ضة يف املجالت 
ينعك�س  مبا  اخل��ربات  وتبادل  التدريبية 

على القدرات والداء ال�ضرطي.

*عمان 
اأكد م�ض�ؤول�ن ان �ضبكة الطرق يف اململكة 
الكثري  اإىل  بحاجة  زالت  ما  تط�رها،  ورغم 
الدورية  ال�ضيانة  و  والتح�ضن  الهتمام  من 
الطرق  هذه  تقدمه  ما  اىل  م�ضريين  الالزمة، 
م��ن خ��دم��ة اأ���ض��ا���ض��ي��ة جل��م��ي��ع ال��ق��ط��اع��ات 
وحركة  وال�ضياحي  العام  النقل  وبخا�ضة 

امل�اطنن.
ل�كالة  ت�����ض��ري��ح��ات  يف  ه�����ؤلء  واأ����ض���ار 
متابعتها  �ضمن  اخلمي�س  الأردن��ي��ة  الأن��ب��اء 
حلالة الطرق يف اململكة، اهمية هذه ال�ضبكة 
من  الأردن  �ضهده  ما  تعك�س  وطنية،  ك��روة 
داعن  التحتية،  البنية  جمال  يف  كبري  تط�ر 
الدورية  ال�ضيانة  اعمال  اإجراء  �ضرورة  اإىل 
يلبي  ومبا  وحتديثها  ال�ضبكة  لهذه  الالزمة 
متطلبات النم� الذي ت�ضهده اململكة يف جميع 

القطاعات.
وال�ضكان  العامة  ال�ضغال  وزي��ر  وق��ال 
ميتلك  الردن  ان  العم��س،  ف��الح  املهند�س 
ال��دول  بكل  تربطه  متكاملة  ط��رق  �ضبكة 

على  حاليا  ال�����زارة  تعمل  فيما  امل��ج��اورة، 
لهذه  وال��دوري��ة  ال��الزم��ة  ال�ضيانة  اإج���راء 
الطريق  يف  الجن��از  ن�ضبة  ان  مبينا  الطرق، 

ال�ضحراوي جتاوزت 65 باملئة.
الردنية  النباء  ل�كالة  العم��س  وقال 
ال����زارة  خطة  ان  اخلمي�س،  ال��ي���م  )ب���رتا( 
للحفاظ  ال�ضيانة  على  ترتكز  املقبل  للعام 
وطنية،  ثروة  تعترب  التي  الطرق  �ضبكة  على 
يزيد  الطرق اخلارجية  �ضبكة  ان  م�ضريا اىل 
بحاجة  وه��ي  م��رت  كيل�   5000 على  ط�لها 
واإط��ال��ة  دمي�متها  على  للحفاظ  لل�ضيانة 

الت�ضغيلي. عمرها 
ا�ضار  ال��درا���ض��ة،  قيد  امل�����ض��اري��ع  وح����ل 
بغداد  ط��ري��ق  اإن�����ض��اء  اإع����ادة  اىل  ال���زي��ر، 
لت�ضبح  امل��دورة  معان  طريق  اإن�ضاء  واإع��ادة 
باأربعة م�ضارب تف�ضلها جزيرة و�ضطية، لفتا 
امل�ضروعن  عطاءات  �ضتطرح  ال�زارة  ان  اىل 
ال��الزم��ة.  امل��ال��ي��ة  املخ�ض�ضات  ت���ف��ري  عند 
 500 على  يزيد  ما  ال���زارة  لدى  ان  وا�ضاف، 
يف   2020-2018 من  الفرتة  خ��الل  م�ضروع 

قطاع التعليم وال�ضحة، بع�ضها اأجنز وبع�ضها 
ما يزال قيد التنفيذ، من بينها 5 م�ضت�ضفيات 

جديدة وت��ضعة 5 اأخرى.
اخلدمات  جلنة  رئي�س  ق��ال  جهته،  م��ن 
عبدالرزاق  العن  العيان  جمل�س  يف  العامة 
على  اطلعت  اللجنة  ان  ل���)ب��رتا(،  طبي�ضات 
مراحل العمل يف الطريق ال�ضحراوي، وا�ضفا 

ن�ضبة الجناز باملمتازة.
ال�ا�ضل  امل��ف��رق  ط��ري��ق  اأن  اىل  واأ���ض��ار 
م�ضاكل  من  يعاين  يزال  ما  العراقية  للحدود 
نتيجة  للتلف  الطريق وتعر�ضه  تتعلق ب�ضيق 
قبل  من  خ�ض��ضا  عليه  النقل  حركة  كثافة 

الثقيلة. ال�ضحن  مركبات 
ال�ضياحة  جلنة  ع�ض�  او�ضح  جانبه،  من 
ج���دت  النائب  العامة  واخل��دم��ات  والث���ار 
اخل��ارج��ي��ة  ال��ط��رق  �ضبكة  ان  ال��دراب�����ض��ة، 
عليها  حم��دودة  ال�ضيانة  وعمليات  قدمية 
حيث  فقط،  املت�ضررة  الجزاء  على  وتقت�ضر 
م�ضاكل  من  ال��دويل  الروي�ضد  طريق  يعاين 

كبرية.)برتا-م�ؤمن احل�ري(

دفاع مدني العقبة 
ينفذ تمرينا وهميا

*عمان 
مدين  دف��اع  مديرية  نفذت 
اجلهات  مع  وبالتعاون  العقبة 
مترينًا  اخلمي�س،  العالقة  ذات 
حل����ادث وه��م��ي م��ف��رت���س على 
مبنى �ضركة الأ�ضمدة اليابانية 

الأردنية يف حمافظة العقبة.
وق���ال���ت م��دي��ري��ة ال��دف��اع 
فر�ضية  ان  ب��ي��ان،  يف  امل����دين 
ت�ضرب  على  ا�ضتملت  التمرين 
داخل  وانت�ضارها  الم�نيا  ملادة 
اإ�ضابة  اإىل  اأدى  م��ا  ال�ضركة، 
يف  ب�ضيق  ال��ع��ام��ل��ن  م��ن  ع���دد 
املادة  ا�ضتن�ضاقهم  اثر  التنف�س 
فريق  ق���ام  ح��ي��ث  امل��ت�����ض��رب��ة، 
مبعاجلة  ال��ك��ي��م��اوي  التطهري 
املادة املت�ضربة وتطهري املنطقة 
بينما عملت فرق ال�ضعاف على 
ت��ق��دمي الإ���ض��ع��اف��ات الأول��ي��ة 

الالزمة للم�ضابن.

*عمان 
عمر  ال��دك��ت���ر  ال�����زراء  رئي�س  ت��اب��ع 
ال������رزاز خ���الل زي���ارت���ه اخل��م��ي�����س اىل 
اخل��ط��ط  وال��ت��ع��ل��ي��م،  ال��رتب��ي��ة  وزارة 
ال�زارة على  التي تعمل  وال�ضرتاتيجيات 
تنفيذها لتط�ير التعليم وحت�ضن البيئة 

املدر�ضية .
ولفت رئي�س ال�زراء خالل لقائه وزير 
الرتبية والتعليم الدكت�ر تي�ضري النعيمي 
ت�جيهات  اىل  ال�����زارة  م�ظفي  وك��ب��ار 
بالهتمام  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة 
ان  م���ؤك��دا  امل��در���ض��ي،  التعليم  مب�ضت�ى 
ا�ضتثمارا  ي�ضكل  التعليم  قطاع  ا���ض��الح 

حقيقيا يف امل�ضتقبل .
عر�س  اىل  ال����زراء  رئي�س  وا�ضتمع 
ق��دم��ه وزي���ر ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م ح���ل 
الطفال  جميع  ا�ضتيعاب  ا�ضرتاتيجية 

الدرا�ضي  للعام  الطفال  ريا�س  مرحلة  يف 
.2021 - 2020

تعليم  ت�فري  اأن  ال��رزاز  الدكت�ر  واأك��د 
كبرية  ع�ائد  له  �ضيك�ن  الطفال  ريا�س 
والجتماعي  القت�ضادي  امل�ضت�ين  على 
حقيقية  عمل  فر�س  ت�فري  يف  و�ضي�ضهم 
يف  املراأة  م�ضاركة  تعزيز  �ضاأنها  من  لالإناث 

�ض�ق العمل.
بدء  ان  على  ال�����زراء  رئي�س  و���ض��دد 
مرحلة التعليم اللزامي من عمر 5 �ضن�ات 
�ضي�ضهم يف زيادة فر�س ح�ض�ل الطلبة على 
املبكرة  الطف�لة  مرحلة  يف  ن�عي  تعليم 

قبل اللتحاق بال�ضف الول ال�ضا�ضي.
عمر  ال��دك��ت���ر  ال�����زراء  رئي�س  وك���ان 
ت�جه  ع��ن  �ضابق  وق��ت  يف  ك�ضف  ال���رزاز، 

الط��ف��ال  ري��ا���س  تعليم  جلعل  احل��ك���م��ة 
الدرا�ضي  العام  مطلع  من  اعتبارا  اإلزاميا 

املقبل  2020 - 2021.
عر�س  اىل  ال���زراء  رئي�س  ا�ضتمع  كما 
ق��دم��ه وزي����ر ال��رتب��ي��ة وال��ت��ع��ل��ي��م ح���ل 
يف  املدر�ضية  البيئات  حت�ضن  ا�ضرتاتيجية 

املدار�س احلك�مية 2020 - 2021.
اأن  اإىل  ال��ن��ع��ي��م��ي  ال��دك��ت���ر  وا����ض���ار 

عدد  من  التقليل  تت�ضمن  ال�ضرتاتيجية 
حاليا  ت�ضكل  التي  امل�ضتاأجرة  امل��دار���س 
امل��دار���س  جم��م���ع  م��ن  باملئة   20 ح����ايل 
نظام  م��ن  التقليل  ع��ن  ف�ضال  احلك�مية 

دوام الفرتتن يف املدار�س.
ح�ضب  ال�ضرتاتيجية  تت�ضمن  كما 
وزير الرتبية والتعليم بناء 120 مدر�ضة 
حك�مة جديدة مع العام 2022 وا�ضافات 
�ضفية ب�اقع 1500 غرفة واأعمال �ضيانة 

لنح� 800 مدر�ضة.
ايجاد  على  الرتكيز  �ضيتم  انه  واأك��د 
ب��ي��ئ��ة م��در���ض��ي��ة ام��ن��ة وت��ع��زي��ز ب��رام��ج 
الر�ضاد، لفتا اإىل اأن الح�ضائيات ت�ضري 
العنف  معدل  يف  ملح�ظ  انخفا�س  اىل 
املدر�ضي. ولفت رئي�س ال�زراء اىل �ضرورة 
التي  الال�ضفية  الن�ضاطات  على  الرتكيز 
وت��ضيع  الطلبة  �ضخ�ضية  �ضقل  �ضاأنها  من 
مداركهم والهتمام ب�ضيانة املرافق العامة 

للمدار�س.
ك��م��ا اأك���د ال����رزاز ���ض��رورة اله��ت��م��ام 
النظر  واإع���ادة  املهني  التعليم  مب�ضارات 
من  ال��ن���ع  ه��ذا  يف  الطلبة  اختيار  باآلية 
الطلبة  ل��دى  ال��ك��ف��اي��ات  ح�ضب  التعليم 

ومي�لهم.

العضايلة : بترا تساهم في ترجمة الرؤية 
الوطنية للدولة وتنقل مواقفها بمهنية

اطلع على خطط واستراتيجيات وزارة التربية والتعليم

وزير الخارجية يثمن رفض الدول المنتخبة 
بمجلس األمن للمستوطنات وعدم شرعيتها 

العمل: ضبط 403 حاالت عمالة 
أطفال منذ بداية العام

الوطني الفلسطيني يدعو لمواجهة 
التمرد األميركي على القانون الدولي

مالية النواب: زيادة الرواتب مطلب 
أساسي قبل إرسال مشروع الموازنة

الحمود يلتقي السفير القطري

العموش: األردن يمتلك شبكة طرق متكاملة

الرزاز:اصالح التعليم يشكل 
استثمارا حقيقيا في المستقبل 



للحصول على بشرة كاألطفال.. 
حضري مقشر الرمان والسكر

* وكاالت
والآخر  احلني  بني  التق�شري  اإىل  الب�شرة  حتتاج 
من  وتخلي�شها  الأو����ش���اخ  م��ن  تنظيفها  اأج���ل  م��ن 
من  وغريها  البثور  ظهور  ت�شبب  التي  ال�شارة  البقايا 
عناية  على  العتماد  ميكن  الغاية  ولهذه  ال�شوائب. 
الطبيعية  الو�شفات  بع�ض  على  كما  الخت�شا�شيني 

ومنها مثاًل و�شفة الرمان وال�شكر.
من  ملل   100 توفري  يجب  حت�شريها  اأج��ل  وم��ن 
ميزج  ال�شكر.  م��ن  ط��ع��ام  وملعقتي  ال��رم��ان  ع�شري 
مع  الوجه  ب�شرة  على  املزيج  ويطبق  جيدًا  املكونان 
الفرك والتدليك اللطيف ملدة ل تقل عن 5 دقائق.  

الفاتر جيدًا  بعد ذلك يغ�شل الوجه جيدًا باملاء 
اأجل  ومن  النظيف.  القما�ض  من  بقطعة  يجفف  ثم 
ال�شتفادة من خ�شائ�ض املكونات من ال�شروري اإعادة 
تطبيق الو�شفة مرة اأ�شبوعيًا مع احلر�ض على اتباع 

نظام غذائي �شحي وتنظيف الب�شرة يوميًا.  

الفاتر جيدًا  بعد ذلك يغ�شل الوجه جيدًا باملاء 
اأجل  ومن  النظيف.  القما�ض  من  بقطعة  يجفف  ثم 
ال�شتفادة من خ�شائ�ض املكونات من ال�شروري اإعادة 
تطبيق الو�شفة مرة اأ�شبوعيًا مع احلر�ض على اتباع 

نظام غذائي �شحي وتنظيف الب�شرة يوميًا. 

ُصداُع انسحاب الكافيين.. ما 
أسبابه وكيف ُيعالج؟

* وكاالت
الذين  ���ش��خ��ا���ض  الأ ي�شعر  م��ا  ع���ادًة 
قهوتهم  ف��ن��ج��ان  ���ش��رب  ع��ل��ى  اع���ت���ادوا 
يقوموا  مل  حال  يف  داع  بال�شّ ال�شباحي 
��ب��ب  امل��ح��ّدد، وال�����شّ امل��وع��د  ب��ت��ن��اول��ه يف 
تعرف  طبّية  ح��ال��ٍة  اإىل  يعود  ذل��ك  يف 
اأو  الكافيني"  ان�شحاب  داع  "�شُ با�شم 
النوع  هذا  يبداأ  حيُث  القهوة"،  داع  "�شُ
يتوّقف  ح��ني  ال��ظ��ه��ور  يف  ��داع  ال�����شُ م��ن 
الكافيني  ا�شتهالك  على  املُعتاد  ال�ّشخ�ض 
ت��ن��اول��ه  م��ن  ال��ت��ق��ل��ي��ل  و  اأ ت��ن��اول��ه،  ع��ن 
الكافيني  م��ادة  ّث��ر  وت��وؤ مفاجئ.  ب�شكل 
الأدوي���ة  اأك��ر  م��ن  واح���دة  باعتبارها 
لوجودها  العامل،  يف  �شعبية  النف�شانية 
ال��ك��ث��ري م��ن الأط��ع��م��ة وامل�����ش��روب��ات،  يف 
حيث  امل��رك��زّي،  الع�شبّي  اجل��ه��از  ع��ل��ى 
�شرعة  زي��ادة  على  املنّبهات  تلك  تعمل 
اله�شم،  وحت�شني  البول،  واإدرار  الأي�ض 
واإرخ��اء  القلب،  نب�شات  �شرعة  وزي��ادة 
وتعزيز  الن��ت��ب��اه،  وزي���ادة  ال��ع�����ش��الت، 
ان�شحاب  فاإنَّ  وبالتايل  البديّن.   الأداء 
عك�شّية،  ن��ت��ائ��ج  اإىل  ي����وؤّدي  ال��ك��اف��ي��ني 
املعتادين  ���ش��خ��ا���ض  الأ م��ن   %50 ّن  اأ ْذ  اإ
اخلفقان،  �شعور  يختربون  تناوله  على 
الكمّية  يتناولون  ل  عندما  ��داع  وال�����شّ
اإىل  ال�ّشبب يف ذلك  املُعتادة منه.  ويعود 
الّدموّية،  الأوعية  ي�شيق  الكافيني  ّن  اأ
الوقت  مرور  ومع  الّدم،  تدّفق  من  ويقّلل 
ت��ع��ت��اد الأوع��ي��ة ال��ّدم��وّي��ة ع��ل��ى ذل��ك، 
املُ�شتهلكة  الكافيني  كمّية  تقّل  وح��ني 
على  لالّت�شاع  الّدموّية  الأوعية  تعود 

وال�ّشبب  داع.   ال�شّ م�شّببة  مفاجئ،  نحو 
بع�ض  باإغالق  الكافيني  قيام  هو  الآخر 
منّظمات  دور  ت���وؤّدي  التي  امل�شتقبالت 
الأمل  انت�شار  من  يقّلل  وبالّتايل  الأمل، 
الذين  الأ�شخا�ض  اأنَّ  كما  ���ض.  ال��ّراأ يف 
يكونون  بانتظام  الكافيني  ي�شتهلكون 
تلك  من  اأكرب  عدد  لتنمية  عر�شة  اأكر 
تناول  عن  توّقفهم  وعند  امل�شتقبالت، 
��داع.   ّن��ه��م ي�����ش��ع��رون ب��ال�����شّ ال��ك��اف��ي��ني ف��اإ
م���ر؟   ول��ك��ن ك��ي��ف مي��ك��ن ع���الج ه���ذا الأ
���ش��ه��ل ل��ت��دارك  ���ش��رع والأ ال��ط��ري��ق��ة الأ
ا�شتهالك  هي  الكافيني  ان�شحاب  داع  �شُ
ترغبون  كنتم  حال  يف  ولكْن  الكافيني، 
طرٌق  فهناك  عليه،  اعتمادكم  تقليل  يف 

الأمل  م�شّكنات  ا�شتخدام  وهي:   عديدة 
ال�شت�شارة  اإىل  حتتاج  ل  الأدوية  بع�ض 
ي����ب����وب����روف����ني،  ال���ط���ب���ّي���ة، م���ث���ل: الإ
وهي  ���ش��ي��ت��ام��ي��ن��وف��ني،  والأ ���ش��ربي��ن،  والأ
حت��ت��وي ع��ل��ى ت��رك��ي��ب��ات ت��خ��ّف��ف اأغ��ل��ب 
اأّن  معرفة  يجب  ل��ك��ْن  ��داع،  ال�����شّ ن���واع  اأ
من  اأكر  الأمل  ت�شكني  اأدوي��ة  ا�شتعمال 
���ش��ب��وع،  الأ يف  م���رات  ث��الث  اإىل  م��رت��ني 
داع  ب�شُ ي��ع��رف  ��داع  ���شُ اإىل  ي���وؤّدي  رّب��ا 

لالأدوية. الّزائد  ال�شتخدام 
يت�شّبب  م��ا  غ��ال��ًب��ا  اجل�شم  ترطيب 
يفّجر  مّم��ا  امل���ّخ،  ان��ك��م��ا���ض  يف  اجل��ف��اف 
ورّب��ا  اجلمجمة،  يف  الأمل  م�شتقبالت 
الأحيان  بع�ض  يف  ال�ّشوائل  قّلة  ت��وؤّدي 

ال��ّث��ل��ج  ا���ش��ت��خ��دام  ���ش��دي��د.  ���ش��داع  اإىل 
و���ش��ع  ّن  اأ ال��درا���ش��ات  اإح����دى  اأظ��ه��رت 
و���ش��ادة مم��ل��وؤة ب��ال��ّث��ل��ج ح���ول ال��ّرق��ب��ة 
الّن�شفّي،  ��داع  ال�����شّ تقليل  اإىل  ي���وؤّدي 
ا�شتخدام  ّن  اأ اإىل  ذلك  يف  ال�ّشبب  وعزوا 
املوجودة  الّدموّية  الأوعية  على  الّثلج 
الإ�شارات  اإر�شال  من  يبّطئ  الّرقبة  يف 
ال��ع�����ش��ب��ّي��ة.  ا���ش��ت��خ��دام امل��ن��ت��ول ف��ْرك 
العطرّي  النعناع  زيت  من  قطرات  ب�شع 
يكون  رّبا  الّراأ�ض  مقّدمة  على  املخّفف 
الأمل.  وتقليل  اجللد  تخدير  يف  فّعاًل 
احل�����ش��ول ع��ل��ى ق��در ك���اٍف م��ن ال��ّراح��ة 
الّنوم  ا�شطراب  بني  كبرية  �شلة  هناك 
يقّلل  ما  وعادة  العموم،  يف  داع  ال�شّ واأمل 
الّنوم  م��ن  ال��ك��ايف  ال��ق��در  على  احل�شول 
ميكن  كيف  ��داع.   ال�����شّ اأمل  من  الليل  يف 
الكافيني؟  على  الع��ت��م��اد  م��ن  التقليل 
للتقليل  ط��ري��ق��ة  ف�����ش��ل  اأ ال��ت��درج  ُي��ع��ّد 
ال�ّشروع  بداية  يف  وميكن  الكافيني،  من 
بني  اخل��ل��ط  جت��رب��ة  م�����ر،  الأ ذل���ك  يف 
الكافيني  على  حتتوي  التي  امل�شروبات 
الكافيني،  على  حت��ت��وي  ل  ال��ت��ي  وت��ل��ك 
وزي������ادة م���ع���ّدل ا���ش��ت��ه��الك الأخ����رية 
ممار�شة  من  ذلك  ميكن  كما  بالّتدريج. 
اأطعمة  وت��ن��اول  ب��ان��ت��ظ��ام،  ال��ّري��ا���ش��ة 
الغذائّية،  بالعنا�شر  ومليئة  �شحّية 
من  ال��ّت��ق��ل��ي��ل  ت��ق��ن��ّي��ات  ومم���ار����ش���ة 
مكّونات  قائمة  وق���راءة  ��غ��ط،  ال�����شّ
ّي  اأ ت���ف���ادي  اأج�����ل  م���ن  الأط���ع���م���ة 
كتلك  للكافيني،  متوّقعة  غري  م�شادر 
واحللوّيات. ال�ّشكولتة  يف  املوجودة 

عالج اإلمساك المزمن في يومين فقط
* وكاالت

الإم�شاك  من  تعاين  اأن��ك  تالحظ  قد 
يوؤ�شر  ذل��ك  طويلة،  ومل��دة  م�شتمر  ب�شكل 
فما  لديك،  ال�شديد  الم�شاك  وجود  على 
الم�شاك  عالجه؟عالج  ميكن  وكيف  هو، 
البوا�شري،  عالج  طرق  اأه��م  من  هو  املزمن 
حيث اأن الإم�شاك هو اأحد اأ�شباب البوا�شري 
يجب  الإم�شاك  عالج  فاإن  ولذا  املتطرفة، 
اأن يكون املرحلة الأويل يف عالج البوا�شري 
اإم�شاك  اإما  نوعان،  له  والإم�شاك  طبيعيًا. 
موؤقت اأو اإم�شاك مزمن، ويف احلالتني ميكن 
اجلهاز  يف  ا���ش��ط��راب  الإم�����ش��اك  تعريف 
ال�شعب  الإخ����راج  عليه  يطلق  اله�شمي 
حركة  يف  ت��راج��ع  بحيث  املتكرر  غ��ري  اأو 
الأمعاء ويرجع ال�شبب وراء ذلك يف وجود 
مروره  ي�شعب  بحيث  قا�شي  اأو  جاف  براز 
الإم�شاك  يكون  اأن  وميكن  طبيعي،  ب�شكل 
هي  وت�شنج.ما  واأمل  بنفخة  م�شحوبًا 
اإيل الإم�شاك املزمن؟ومن  املوؤدية  العوامل 
اأهم اأ�شباب الإم�شاك عدم وجود ماء كايف 
يف الرباز، وذلك اإما لعدم �شرب املاء ب�شكل 
الغليظة  الأمعاء  يف  الرباز  مكوث  اأو  كاف 
ل��ف��رة ط��وي��ل��ة الأم����ر ال���ذي ي����وؤدي اإيل 
اإيل  حتوله  ثم  ومن  للماء  ال��رباز  خ�شارة 
الثاين  ال�شبب  يعترب  حني  يف  قا�شي،  براز 
الغذائية  العنا�شر  توافر  عدم  لالإم�شاك 
داخل  املاء  لتخزين  والالزمة  ال�شرورية 
الأمعاء. ومن ناحية اأخري ميكن اأن يوؤدي 
�شعف حركة الأمعاء اأو توقفها عن العمل 

اأ�شباب الإم�شاك؟ اإىل الإم�شاك.ما هي 
اأحدهما  رئي�شيان  �شببان  له  الإم�شاك 
والآخ����ر  ب�����ش��دة  منت�شر  وظ��ي��ف��ي  ���ش��ب��ب 
اأ�شباب  احل��دوث:اأوًل:  نادر  ع�شوي  �شبب 
درجات  ارتفاع  الوظيفية:1-  الإم�شاك 

وال��ذي يحدث يف ح��الت احلمى  احل��رارة 
الفرة  يف  املعتاد  الإم�شاك  وال�شخونة.2- 
الرحم  �شغط  ب�شبب  احلمل  من  الأخ��رية 
على اجلزء الأخري من اجلهاز اله�شمي.3- 
ل  بحيث  النف�شي  والتوتر  القلق  ح��الت 
مر�ض  وج���ود  م��ر���ش��ي.4-  ال�شبب  ي��ك��ون 
الإ�شابة  عقلي.5-  اأو  نف�شي  اأو  ع�شبي 
ب��ال��ق��ول��ون ال��ع�����ش��ب��ي.6- ب��ط��ئ ح��رك��ة 
اجل�شم  ام��ت�����ش��ا���ض  وزي�����ادة  ال��ف�����ش��الت 
ب�شبب  بالف�شالت  امل���وج���ودة  لل�شوائل 
خ��م��ول ح��رك��ة ال���ق���ول���ون.7- اخل��م��ول 
التمثيل  عملية  �شوء  احل��رك��ة.8-  وقلة 
يف  ال��ت��وازن  ع��دم  ع��ن  الناجتة  ال��غ��ذائ��ي 
الغالب  يف  يحدث  وال��ذي  اجل�شم  وظائف 
ب�����ش��ب��ب الإ���ش��اب��ة ب��ر���ض ال�����ش��ك��ري اأو 
ال��ن��ق�����ش��ان يف  اأو  ب��ال��زي��ادة  وج���ود خ��ل��ل 
ال��دم  يف  للكال�شيوم  الطبيعية  الن�شب 
كبت  ال��درق��ي��ة.9-  ال��غ��دة  اإف����راز  يف  اأو 
ال�شفر  ع��ن  الناجتة  ال��ت��ربز  يف  الرغبة 
املعي�شية  ال��ع��ادات  تغري  اأو  طويلة  مل��دة 
�شعف  ال��ت��دخ��ني.10-  ع��ن  الإق���الع  مثل 
ال�شن  كبار  مع  مثلما يحدث  قولوين ع�شلي 
الأدوي��ة  بع�ض  تناول  املقعدين.11-  من 
الإم�شاك  يكون  التي  الطبية  والعقاقري 
التي  كالأدوية  اجلانبية  تاأثرياتها  اأحد 
حت��ت��وي ع��ل��ي ال��ك��ودي��ني م��ث��ل م�����ش��ادات 
�شغط  وارتفاع  احلمو�شة  واأدوية  ال�شعال 
املنت�شر  ال��غ��ذائ��ي  الإم�����ش��اك  ال����دم.12- 
العادات  اإىل  اأ�شبابه  اأه��م  ترجع  وال��ذي 
اأطعمة  كتناول  �شحيحة  الغري  الغذائية 
اأطعمة  اأو  كاللحوم  قليلة  ف�شالت  تنتج 
يف  ت�شاهم  اأط��ع��م��ة  اأو  ب��الأل��ي��اف  ف��ق��رية 
اأو  الألبان  كمنتجات  الرباز  �شالبة  زيادة 
اأ�شباب  والع�شائر.ثانيًا:  املاء  �شرب  قلة 

الع�شوية  الع�شوية:الأ�شباب  الإم�شاك 
اأمثلتها  اأهم  نادرة احلدوث، ومن  لالإم�شاك 
الإ�شابة –ل قدر اهلل- بالأورام احلميدة 
واأحيانا  �شيق  يف  تت�شبب  التي  واخلبيثة 
اأو  ال�شرج  فتق  ظهور  اأو  القولون  ان�شداد 
امل�شتقيم اأو خراج �شقوط اأو �شيق الأمعاء 
وجود  اأو  القولون  او  باملرارة  الإ�شابة  اأو 

اأو امل�شتقيم. اعتالل يف فتحة ال�شرج 
الإم�شاك:للوقاية  من  الوقاية  كيفية 
ل  ما  ب�شرب  ين�شح  املزمن  الإم�شاك  من 
ومن  يومي،  ب�شكل  املاء  من  لر   2 عن  يقل 
غذائي  نظام  اإت��ب��اع  يجب  اأخ��ري  ناحية 
���ش��ح��ي غ��ن��ي ب��الأل��ي��اف وال��ت��ي ت��ت��واف��ر 
الطازجة  والفواكه  اخل�شروات  يف  بكرة 
الم�شاك  عالج  الكاملة.كيفية  واحلبوب 
اإىل  املوؤدية  العوامل  يف  ذكرنا  املزمن:كما 
الوقاية  ف��اإن  امل��زم��ن،  الإم�����ش��اك  ح��دوث 
ا�شتخدام  حال  ويف  العالج،  من  خري  دائمًا 
بالرغم  ال��رباز،  لتليني  عقاقري  اأو  اأدوي��ة 
جم��ددًا  الإم�����ش��اك  �شيعود  اأهميتها  م��ن 
الأدوي���ة  ه��ذه  تعاطي  م��ن  الن��ت��ه��اء  بعد 
الأدوي��ة  تكون  األ  يجب  ول��ذا  والعقاقري 
امللينة عالج الإم�شاك املزمن الوحيد، ويف 
الطبيب  ا�شت�شارة  يجب  احل��الت  جميع 
كان  اإذا  خا�شة  وق��ت  اأق��رب  يف  املخت�ض 
امل  وج��ود  حالة  يف  اأو  �شديد  الإم�����ش��اك 
لحظت  اأو  )التغوط(  التربز  اأثناء  كبري 
انخفا�ض غري مربر لوزنك.وهذه اأهم �شبل 
وط���رق ع��الج الم�����ش��اك امل��زم��ن الأخ���رى 
امللينة  الأدوي��ة  عن  اأهمية  تقل  ل  والتي 
كبرية  كميات  �شرب  اأهمية:1-  تفوقها  بل 
امل��اء  م��ن  ل��ر   2 امل���اء ب��ا ل يقل ع��ن  م��ن 
امل�شروبات  اعتبار  يجب  ول  يومي،  ب�شكل 
بالرغم  عنها  بدياًل  الع�شائر  اأو  الغازية 

مد  يف  ال��ط��ازج��ة  الع�شائر  م�شاهمة  م��ن 
اجل�����ش��م ب���الأل���ي���اف.2- ت��ن��اول اأط��ع��م��ة 
علي  تعمل  والتي  بالألياف  غنية  واأغذية 
الأغذية  اأهم  ومن  الأمعاء  حركة  حتفيز 
واخل�شروات  الفاكهة  بالألياف  الغنية 
الألياف  مكمالت  تناول  وميكن  الطازجة. 
الم�شاك  ع��الج  �شرعة  علي  للم�شاعدة 
اأو  الإم���ك���ان  ب��ق��در  التقليل  امل���زم���ن.3- 
يف  تت�شبب  التي  الأطعمة  تناول  جتنب 
اكتمال  حتى  موؤقتة  لفرة  ولو  الإم�شاك، 
منتجات  الأطعمة:  هذه  اأهم  ومن  العالج، 
بال�شكريات  الغنية  والأغ��ذي��ة  الأل��ب��ان 
اإيل  ب��الإ���ش��اف��ة  وال����زي����وت  وال����ده����ون 
واخلبز  والأرز  امل�شلوق  والبي�ض  احللويات 
العديد  تناول  جتنب  يجب  كما  الأبي�ض. 
�شرورية  الغري  والأغ��ذي��ة  الأطعمة  من 
والكوكيز  املثلجة  والأطعمة  كال�شب�شيات 
واللحم  والدونات  والب�شل  كرمي  والآي�ض 

الن�شوج. الغري مكتمل  الأحمر واملوز 
وال�����ش��اي  ال��ق��ه��وة  ���ش��رب  جت��ن��ب   -4
بالكافيني  الغنية  الأخ���رى  وامل�شروبات 
ب�����ش��ك��ل ك��ب��ري، وب��ال��رغ��م م���ن م�����ش��اع��دة 
على  انه  اإل  الإم�شاك  عالج  علي  الكافيني 
ظهور  اإيل  ي��وؤدي  اأن  ميكن  الطويل  امل��دى 
تاأخري  ع��دم  مت���ام���ًا.5-  عك�شية  نتيجة 
�شبب،  لأي  احلاجة  ق�شاء  اإىل  الذهاب 
العربية  احلمامات  ا�شتخدام  ويف�شل 
الإف��رجن��ي��ة  احل��م��ام��ات  ا���ش��ت��خ��دام  و  اأ
اجللو�ض  مكان  على  قدميك  ت�شع  بحيث 
 -6 م���ع���اء. ف��ه��ذا ي�����ش��ه��ل م��ن ح��رك��ة الأ
التمارين  ممار�شة  تتم  اأن  يجب  واأخريًا 
اجللو�ض  عدم  الأقل  على  اأو  الريا�شية، 
لفرات طويلة فهذه من اأهم طرق حتفيز 

اله�شمي اجلهاز 

أهم فوائد زيت الجوجوبا 
للبشرة والشعر..تعرفي إليها

*وكاالت
وال��ذي  الرائحة  "عدمي  اجلوجوبا  زي��ت  يعرف 
اجلمة  بفوائده  اجلوجوبا"،  نبات  م��ن  ي�شتخل�ض 
الب�شرة  بجمال  للعناية  املتنوعة  وا�شتخداماته 
ا�شخدام  الفوائد مع  اأبرز هذه  وال�شعر. فتعريف على 
اأخرى  زي��وت  مع  بخلطه  اأو  بفرده  اجلوجوبا  زيت 
والب�شرة  ال�شعر  ترطيب  يف  مفعوله  وت�شريع  لتعزيز 
من  لل�شعر  اجلوجوبا  زي��ت  بهما.فوائد  والعناية 
مطهر  اأنه  لل�شعر  اجلوجوبا  زيت  ا�شتخدامات  اأجمل 
واإزال��ة  امل�شام  تنقية  على  يعمل  حيث  للفروة  رائ��ع 
طول  وعلى  الفروة  على  العالقة  الأو�شاخ  بقايا  كل 
اخل�شالت كما مينع تق�شف ال�شعر ويعزز من ترطيبه 
بتلك  مت��ام��ا  �شبيهة  تركيبته  واأن  خا�شة  بعمق 
كما  البوي�شالت.  تفرزها  التي  الطبيعية  الزيوت 
املتخ�ش�شة  العالجات  يف  اجلوجوبا  زيت  ي�شتخدم 
لتعزيز  الت�شفيف  م�شتح�شرات  ويف  ال�شالونات  يف 
اأ�شتخداماته  الأط��راف.وم��ن  وتنعيم  ال�شعر  ملعان 
ت�شاقطه  الطبيعي ومينع  ال�شعر  اأنه يحفز منو  اأي�شا 
اأو  الطويل  ال�شعر  ل�شاحبات  اأي�شا  اأي�شا.وميكن 
لل�شعر  كبل�شم  اجلوجوبا  زي��ت  ت�شتخدم  اأن  اجل��اف 
مظهره.  وانعا�ض  ملم�شه  لتنعيم  واملتق�شف  التالف 
باأطراف  الراأ�ض  فروة  اجلوجوبا  بزيت  دلكي  فقط 
الأ�شابع بحركات لطيفة ت�شرع من امت�شا�شه داخل 
اخل�شالت  كامل  على  الزيت  مترير  مع  البوي�شالت 
التلف.  من  ووقايتها  وتغذيتها  لرطيبها  والأط��راف 
اجلوجوبا  زيت  لأن  للب�شرة  اجلوجوبا  زيت  فوائد 
املرطب  ال�شرياميد  من  وف��رية  كميات  على  يحتوي 
يوفر  ما  ب�شهولة  الب�شرة متت�شه  فاإن خاليا  للب�شرة، 
م�شتويات فائقة من الرطيب للب�شرة كما يعد عالجا 
اجلفاف  منها  الب�شرة  م�شكالت  م��ن  للعديد  رائ��ع��ا 
والحمرار وحتى الأكزميا والتح�ش�ض. ويعرف اأي�شا 

بخوا�شه يف حماربة عالمات واآثار التقدم يف ال�شن 
كونه غني جدا يفيتامني E الذي يت�شدى لل�شوارد 
وال�شيخوخة.  للتجاعيد  امل�شببة  الطليقة  احلرة 
كما ي�شتخدم زيت اجلوجوبا اأي�شا يف عالج م�شكلة 
اآثار الندوب وحب ال�شباب لدى املراهقني ويدخل يف 
امل�شممة  العناية  م�شتح�شرات  من  العديد  تركيبة 
اأو  دب��ق  غري  ملم�ض  ذو  وكونه  الدهنية،  للب�شرة 
ال�شباب واآثار الندوب  دهني فهو عالج مثايل حلب 
كما ينقي امل�شام بعمق ويحررها من الزهم املحتقن 
فيها. ومن ا�شتخداماته الأخرى للعناية بالب�شرة، 
وتنظيف  العنيدة  املكياج  بقايا  لإزال��ة  رائ��ع  اأن��ه 
طيات  بني  تعلق  التي  امل��ات  ال��روج  واآث��ار  الب�شرة 
للج�شم  اجلوجوبا  زيت  فوائد  الرفيعة.   ال�شفاه 
ميكنك ترطيب كامل ب�شرة اجل�شم بزيت اجلوجوبا 
فهو عدمي الرائحة كما اأن الب�شرة متت�شه ب�شرعة 
فال يرك اأثرا للملم�ض الدهني الدبق، كما ميكنك 
اأي�شا تنعيم املناطق القا�شية التي حتتاج اإىل مزيد 
والركبتني  واملرفقني  الكوعني  مثل  الرطيب  من 
خرباء  وين�شح  والقدمني  اليديدن  تنعيم  واأي�شا 
والقفازات  اجل���وارب  ب��ارت��داء  بالب�شرة  العناية 
اجلوجوبا  بزيت  م�شاءا  الرطيب  بعد  القطنية 
ملنح الب�شرة الفر�شة لال�شتفادة الق�شوى من فوائد 
الزيت  هذا  يعد  وال�شحري.كما  الطبيعي  الزيت 
ملحرابة  رائع  البيولوجية  باملواد  الغني  الطبيعي 
نتيجة  اجل�شم  على  تظهر  التي  التمدد  عالمات 
احلمل اأو فقدان الوزن كما يوفر حماية فائقة �شد 
للب�شرة.   املبكرة  للتجاعيد  امل�شببة  ال�شم�ض  اأ�شعة 
على  احل�شول  على  القارئة  عزيزتي  فاحر�شي 
هذا الزيت الطبيعي واملفيد وا�شتخدامه يف روتني 
العناية اليومي بجمالك على كامل الب�شرة وال�شعر 

واجل�شم والأظافر اأي�شا.

* وكاالت
املا�شكات  ل�شتخدام  الن�شاء  م��ن  الكثري  تلجاأ 
جمال  على  للحفاظ  طبيعية  مواد  من  تتكون  التي 
ون�شارة ب�شرتهن، وعالج الأثار ال�شلبية الناجتة عن 
املكياج،  و�شع  من  والإكثار  ال�شم�ض  لأ�شعة  التعر�ض 
التوا�شل  مواقع  الأ�شا�شي  م�شدرهم  يكون  ما  وغالًبا 

الجتماعي.
الأمرا�ض  ا�شت�شاري  راأف��ت،  عال  الدكتورة  قالت 
الطبيعة  املا�شكات  اإن  التجميل،  وجراحة  اجللدية 
الن�شاء  تعتمدها  التي  الطرق  واأرخ�����ض  اأ�شهل  من 
لالهتمام بب�شرتهن، ولكنهم يجهلن اأن بع�ض املنتجات 
الطبيعية قد متثل خطورة كبرية على �شحة وجمال 
من  البي�ض  يعترب  البي�ض  ومنها.-ما�شك  الب�شرة، 
وعالج  الب�شرة  �شد  على  تعمل  التي  املا�شكات  اأف�شل 
اخلطوط الرفيعة والتجاعيد، ولكن عند ا�شتخدام 
يزيد  الأخ���رى  املكونات  م��ن  جمموعة  م��ع  البي�ض 

املايونيز  -ما�شك  بال�شاملونيال.  الإ�شابة  خطر  من 
الدهون  اإفراز  من  يزيد  الب�شرة  على  املايونيز  و�شع 
خا�شة  م�شامها،  �شد  على  ويعمل  الب�شرة،  وي�شر  بها 
م�شامها  لطبيعة  نظًرا  الدهنية  الب�شرة  �شاحبات 
حبوبا  مكونة  والدهون  الزيوت  فتراكم  الوا�شعة، 

دهنية ي�شعب التخل�ض منها ومن اآثارها فيما بعد.
ما�شكات  تطبيق  ال��ب�����ش��رة  تق�شري  -م��ا���ش��ك��ات 
تهيج  اإىل  ي��وؤدي  قد  يومي  ب�شكل  القوية  التق�شري 
خاليا  يحفز  كما  للغاية،  ح�شا�شة  ويجعلها  الب�شرة 
نق�ض  لتعوي�ض  الدهون  اإف��راز  زي��ادة  على  الب�شرة 
والبثور  ال�شباب  حب  ظهور  اإىل  ي��وؤدي  مما  الزيوت 
والروؤو�ض ال�شوداء، فعلى �شبيل املثال تق�شري الب�شرة 
با�شتخدام ال�شكر اخل�شن قد �شبب جروًحا �شطحية 
غري مرئية على الوجه.  -ما�شك الن�شا  ي�شبب ما�شك 
الن�شا جفاف للب�شرة وي�شيبها بالحمرار واللتهاب 
خل  اأن  الن�شاء  بع�ض  تعتقد  التفاح   -خل  ال�شديد. 

التفاح عالج فعال للتخل�ض من حبوب ال�شباب، ولكنه 
حفر  وي�شبب  لونها،  تغيري  على  ويعمل  الب�شرة  ي�شر 
مرهقة  تبدو  ب�شرتك  ويجعل  داكنة  وبقع  �شغري 

وباهتة.

5 وصفات طبيعية للبشرة والشعر.. 
احذريها فهي مضّرة
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التدخين قد يزيد من مشاكل 
»الصحة العقلية«

* وكاالت 
�شجائر  تدخني  اأن  عن  جديدة  درا���ش��ة  ك�شفت 
التبغ قد يزيد من خطر م�شاكل ال�شحة العقلية، مثل 
طويلة  فرة  منذ  املعروف  ومن  والف�شام.  الكتئاب 
امل�شابني  الأ�شخا�ض  بني  �شيوعا  اأك��ر  التدخني  اأن 
الوا�شح  باأمرا�ض عقلية، ومع ذلك فقد كان من غري 
ما اإذا كان التدخني عامال م�شببا يف مثل هذه امل�شاكل، 
بني  ال��ذات��ي  العالج  اأ�شكال  من  �شكل  جم��رد  اأن��ه  اأو 
م�شاكل  مع  بالفعل  يعي�شون  الذين  الأ�شخا�ض  هوؤلء 
ووتون،  روبني  الدكتورة  وقالت  العقلية.  ال�شحة  يف 
املوؤلفة الرئي�شية من جامعة بري�شتول: "ما وجدناه 
كان عبارة عن دليل وا�شح على وجود اآثار �شببية يف 
"الغارديان"  �شحيفة  نقلت  ملا  وفقا  الجتاهني"،  كال 
اأن  من  الرغم  على  اأنه  ووتون  واأ�شافت  الربيطانية. 
للجميع،  معروفة  كانت  للتدخني  اجل�شدية  الآث��ار 
النا�ض  منع  اأهمية  على  اجلديد  البحث  اأك��د  فقد 
على  املدخنني  وم�شاعدة  التدخني،  ع��ادة  ب��دء  من 
العقلية، �شواء كانت لديهم  الإقالع حلماية �شحتهم 
م�شاكل �شحية موجودة اأو ل. ويف مقال ن�شر يف جملة 
قارنوا  كيف  وزم��الوؤه��ا  ووت��ون  ذكر  النف�شي،  الطب 
ال�شخ�شية بني  انف�شام  اأو  الإ�شابة بالكتئاب  خطر 
الوراثي  ال�شتعداد  من  يعانون  الذين  الأ�شخا�ض 
وراث��ي��ا  ن��وع��ا   378 على  ال��ف��ري��ق  ورك���ز  للتدخني. 
يبداأون  الأ�شخا�ض  ك��ان  اإذا  با  م�شبقا  ربطها  مت 
العوامل  من  نوعا   126 اإىل  بالإ�شافة  بالتدخني، 

الوراثية التي وجدها الفريق كانت مرتبطة بدرجة 
اأعلى بالتدخني على مدى احلياة، وهو مقيا�ض ي�شمل 
الزمنية،  وباملدة  ب�شراهة،  الأ�شخا�ض  تدخني  مدى 
وماذا لو توقفوا عن التدخني.  بعد ذلك، مت ا�شتخدام 
حتتوي  الأوىل  منف�شلتني،  جينية  بيانات  قاعدتي 
والثانية  بالف�شام،  امل�شابني  الأفراد  من  الآلف  على 
ما  ل�شتك�شاف  ال�شديد؛  بالكتئاب  امل�شابني  الأفراد 
يرتبط  ال�شروط  هذه  بثل  الإ�شابة  خطر  كان  اإذا 
باملتغريات الوراثية للتدخني.وك�شفت النتائج اأن كل 
من بدء التدخني ومن كان يدخن ب�شراهة يرتبطان 
والف�شام.وعلى  بالكتئاب  الإ�شابة  خطر  بزيادة 
�شبيل املثال، ال�شخ�ض الذي يدخن 20 �شيجارة يوميا 
ملدة 15 عاما، ثم توقف ملدة 17 عاما، لديه اأكر من 
�شعف الحتمال لالإ�شابة بر�ض انف�شام ال�شخ�شية.

أطعمة تساعد على خفض 
الكولسترول.. تعّرف اليها

* وكاالت
لإعادة  �شروري  لأنه  الكول�شرول  اجل�شم  ينتج 
ح�شة  على  الطعام  يحتوي  وعندما  اخلاليا،  بناء 
الدم.  يف  ن�شبته  ترتفع  قد  الكول�شرول  من  كبرية 
وح��دوث  ال�شرايني  بان�شداد  الرت��ف��اع  ه��ذا  ويهدد 
اجللطات، كما توجد اأدلة على اأن زيادة الكول�شرول 
بالزهامير. الإ�شابة  خطر  تزيد  التي  العوامل  من 
هو  ال��ك��ول�����ش��رول،  خلف�ض  اأ���ش��ا���ش��ي  دواء  وي��وج��د 
على  ي�شاعد  اأنه  املحتملة  اآثاره  من  لكن  "�شتاتني"، 
خف�ض  ميكن  كيف  اإذن،  ال�����ش��ك��ري.  م��ر���ض  ت��ط��ّور 
اأ�شا�شي  دواء  ويوجد  اأدوي��ة؟  دون  من  الكول�شرول 
اآث��اره  من  لكن  "�شتاتني"،  هو  الكول�شرول،  خلف�ض 
املحتملة اأنه ي�شاعد على تطّور مر�ض ال�شكري. اإذن، 

كيف ميكن خف�ض الكول�شرول من دون اأدوية؟
التغذية هي العامل الأ�شا�شي اإىل جانب التمارين 
الأطعمة  اإليك  ال���وزن.  وخف�ض  البدين  والن�شاط 

التي ت�شاعد على خف�ض الكول�شرول: -اللوز. -زيت 
الزيتون.  -الهليون )اأ�شبارغا�ض(.  -الباذجنان.

-القرنبيط.-البامية.-ال�شوفان.-التوت الأزرق.
)ال��ب��ن��دورة(.-الأ���ش��م��اك  الطماطم  -�شل�شة 
والتونة.-ال�شويا  وال�شردين  ال�شلمون  مثل  الدهنية 

ومنتجاته من احلليب والربوتني.
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* وكاالت
خدمات  توفري  ال���دول  م��ن  ع��دد  با�شر 
املعروفة  اخلام�س  اجليل  اّت�شاالت  �شبكة 
ب�«جي5« و�شط مناف�شة عاملية على ن�شرها. 
�شحّية  حتذيرات  مع  التطور  هذا  ويرتافق 
املو�شوع  ه��ذا  يتناولها  وخم����اوف،  ك��ث��رية 
الوهم.ت�شكل  م��ن  احلقيقة  لك�شف  �شعيا 
ث��ورة  اخلام�س  اجليل  �شبكة  تكنولوجيا 
�شتوفر  فهي  االت�����ش��االت.  ع��امل  يف  هائلة 
مع  باملقارنة  البيانات  نقل  فائقة يف  �شرعة 
تكنولوجيا اجليل الرابع احلالية، ما �شيتيح 
نقل  اإمكان  مع  املحتويات  اإىل  اأ�شرع  و�شواًل 
مليارات البيانات من دون عرقلة. و�شت�شمح 
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا اجل��ي��ل اخل��ام�����س ب��ال��رب��ط 
اأنواعها،  على  االإلكرتونية  االأج��ه��زة  بني 
امل�شتقبل  تقنّيات  انت�شار  يف  ي�شاهم  م��ا 
ع��ل��ى ن��ط��اق اأو����ش���ع، ك��ال�����ش��ي��ارات ذات��ي��ة 
والعمليات  اآليًا،  لة  املُ�َشغَّ وامل�شانع  القيادة، 
»الذكية«  والروبوتات  ُبعد،  من  اجلراحية 
البيانات  حجم  زي���ادة  وب��ه��دف  وغ��ريه��ا. 
اخلام�س  اجليل  �شبكة  ت�شتخدم  املتداولة، 
نطاق ترددات اأعلى من تلك امل�شتخدمة يف 
تنطلق  احلالية،  اخلليوية  الهواتف  �شبكة 
من 3.4 غيغاهرتز لتتخطى 26 غيغاهرتز 
كانت  ال��رتددات  علت  كلما  ولكن  م�شتقبال. 
�شبكة  ن�شر  يتطلب  لذلك،  اأق�شر.  املوجات 
الهوائيات،  ع��دد  زي���ادة  اخلام�س  اجل��ي��ل 
م���ا ي��ث��ري خم����اوف ب��ع�����س امل��ن��ظ��م��ات غري 

احلكومية.
�شبكة  ن�شر  املتحدة  ال��والي��ات  وب��داأت 
اأعلنت  كما  املدن،  بع�س  يف  اخلام�س  اجليل 
تغطية  اأبريل/ني�شان  يف  اجلنوبية  كوريا 

باتت  اأوروب������ا،  ويف  الأرا���ش��ي��ه��ا.  ���ش��ام��ل��ة 
اأول  وموناكو  واإ�شتونيا  وفنلندا  �شوي�شرا 
يف  اخلام�س،  اجليل  �شبكة  بن�شر  ب��داأ  من 
ال���رتددات  لني  للُم�شغِّ اأمل��ان��ي��ا  ق��دم��ت  ح��ني 
ال�����ش��روري��ة ل��ذل��ك، و���ش��ت��ح��ذو ح��ذوه��ا.

اجليل  خدمات  توفري  فبداأت  ال�شني،  اأم��ا 
اجل��اري  ال�شهر  م��ن  االأول  منذ  اخل��ام�����س 
و�شنغهاي.  بكني  بينها  مدينة  خم�شني  يف 
ال��رادي��وي��ة  ال���رتددات  م�شادر  ه��ي  كثرية 
)االإ���ش��ع��اع��ي��ة( م���ن ح��ول��ن��ا: ال��ه��وات��ف 
اخل��ل��ي��وي��ة وح��ت��ى اأج���ه���زة ال��ت��ل��ف��زي��ون 
والراديو و�شبكات االإنرتنت الال�شلكي)واي 
اأن  ف���اي(. وك��ل ذل��ك يثري خم���اوف، رغ��م 
التعر�س  اأن  االآن  حتى  تثبت  مل  االأبحاث 
منخف�شة  الكهرومغناطي�شية  احلقول  اإىل 
ذلك،  ال�شحة.مع  على  خطرًا  ي�شكل  القوة 
زيادة  »اإمكان  اإىل  الدرا�شات  بع�س  ت�شري 
الطويل،  املدى  على  الدماغي،  الورم  خطر 
ب�شكل  اخلليوية  الهواتف  م�شتخدمي  لدى 
الفرن�شية  الوطنية  الوكالة  ح�شب  كثيف« 
 . والعمل  والبيئة  للغذاء  ال�شحي  لالأمن 
العاملية،  ال�شحة  منظمة  حمل  م��ا  وه��ذا 
على   2011 ع��ام  املتحدة،  ل��الأمم  التابعة 
ب��اأن��ه��ا  ال��ال���ش��ل��ك��ي��ة  ال������رتددات  ت�شنيف 
مو�شية  لالإن�شان«،  م�شرطنة  تكون  »ق��د 
بعيدا  الهاتف  ا�شتخدام  و�شائل  باعتماد 
 ،2016 ع��ام  ُن�شر  بحث  يف  و  ال��راأ���س.  م��ن 
الفرن�شية  ال��وط��ن��ي��ة  »ال��وك��ال��ة  رت  َق����دَّ
والعمل«  والبيئة  للغذاء  ال�شحي  لالأمن 
واالأجهزة  اخلليوية  االأجهزة  موجات  ان 
لها  يكون  قد  املت�شلة  واالأل��ع��اب  اللوحية 
ل��الأوالد،  االإدراك��ي��ة  الوظائف  على  تاأثري 

الرتكيز  على  وق��درت��ه��م  ذاك��رت��ه��م  وع��ل��ى 
تعري�س  م��ن  باحلد  واأو���ش��ت  والتن�شيق. 
العاملية  ال�شحة  منظمة  تقول  لها.  االأوالد 
للحقول  الرئي�شي  البيولوجي  »االأث��ر  ان 
الرتددات  عن  الناجمة  الكهرومغناطي�شية 
يعني  م��ا  ح�����راري«،  اث���ر  ه��و  الال�شلكية 
لهذه  املعر�شة  املناطق  يف  احل��رارة  ارتفاع 
احلقول. اإىل ذلك، اأو�شح اأوليفييه مريكل، 
الفرن�شية  الوطنّية  »الوكالة  يف  اخلبري 
ان  والعمل«  والبيئة  للغذاء  ال�شحي  لالأمن 
»بع�س الدرا�شات اأ�شارت اإىل وجود مفاعيل 
كالنوم  حمددة  جماالت  تطاول  بيولوجية 
اأن  اإىل  االإ���ش��ارة  جت��در  ال�شغط«.لكن  اأو 
بال�شرورة  تعني  ال  البيولوجية  املفاعيل 
غري  على  ي�شعب  الذي  االأمر  �شحية،  اآثارا 
البيولوجية  فاالآثار  متييزه.  املتخ�ش�شني 
هي اإ�شارة اإىل اأن اجل�شم يتاأقلم مع تغريات 
�شلماوي،  اإبراهيم  الباحث  وي�شرح  بيئته. 
ال�شناعية  للبيئة  الفرن�شي  »املعهد  م��ن 
ن�شبة  يرفع  مثال  »االإجهاد  ان  واملخاطر«، 
االأدرينالني، واجلهد اجل�شدي يرفع حرارة 
اجل�شم، وهذا رد فعل فيزيولوجي طبيعي«.
وتنح�شر امل�شاألة تاليًا يف معرفة ما اإذا كان 
ق��درة  ي��ف��وق  البيولوجية  االآث���ار  ت��راك��م 
الذي  االأم��ر  التاأقلم،  على  االإن�شان  ج�شم 
�شحة  على  ع��واق��ب  حينها  ل��ه  ت��ك��ون  ق��د 
نطاق  ان  مريكل  اأوليفييه  االإن�شان.ويقول 
اجليل  �شبكة  ن�شر  لبدء  املعتمدة  الرتددات 
»قريب  غيغاهرتز،   3.5 نحو  اأي  اخلام�س، 
ل�شبكة  حاليا  امل�شتخدمة  تلك  م��ن  ج��دا 
اجليل الرابع اأو �شبكة االإنرتنت الال�شلكية 
يغري  ال  ذلك  فاإن  وبالتايل،  ف��اي(«.  )واي 

املطروحة  العلمية  االأ�شئلة  جذري  ب�شكل 
تغري  م��ع  �شيختلف  االأم���ر  اأن  ح��ول��ه��ا.اإال 
غيغاهرتز   26 اإىل  لي�شل  الحقا  النطاق 
اجليل  �شبكة  ا�شم  عليه  يطلق  ما  )وه��ذا 
يف  مريكل  امليليمرتية(.ويقول  اخلام�س 
هذا ال�شدد اإنه »اعتبارا من 10 غيغاهرتز، 
الكهرومغناطي�شية  ال��ط��اق��ة  ت��دخ��ل  ال 
م�شتوى  على  ترتكز  بل  اجل�شم  اإىل  عمليا 
خمتلفة  اأ�شئلة  ذل��ك  وي��ط��رح  ال��ب�����ش��رة: 
ال�شحة«. على  املحتملة  االآث���ار  لناحية 

ال�70  عتبة  »عند  اأنه  �شلماوي  يو�شح  كما 
البتة،  معر�شا  الدماغ  يكون  ال  غيغاهرتز، 
ويكون الرتكز �شطحيًا على م�شتوى الب�شرة 
عن  الدقيقة  املعلومات  ان  واالأذن��ني«.غ��ري 
احلا�شر  الوقت  يف  وافية  غري  امل�شائل  هذه 
»الوكالة الوطنية  .ففي عام 2012، قامت 
والبيئة  للغذاء  ال�شحي  لالأمن  الفرن�شية 
االإلكرتونية  املا�شحات  بتقييم  والعمل« 
التي  )�شكانرز(  امل��ط��ارات  يف  امل�شتخدمة 
ت��ع��م��ل ب��امل��وج��ات امل��ي��ل��ي��م��رتي��ة، ف��ك��ان��ت 
ال  املا�شحات  من  النوع  »ه��ذا  اأن  اخلال�شة 
االإن�شان«.ولكن  �شّحة  على  خطرا  ي�شكل 
فهي  النوع،  حيث  من  ت�شابهت  واإن  املوجات 
االنتقال  فمع  ا�شتخدامها.  لناحية  تختلف 
اإىل اجليل اخلام�س، �شيكون تعر�س النا�س 
بكثري.وح�شب  اأو�شع  نطاق  على  للموجات 
اأوليفييه مريكل، ت�شتعد »الوكالة الوطنية 
والبيئة  للغذاء  ال�شحي  لالأمن  الفرن�شية 
حول  حتليلية  بدرا�شة  البدء  اإىل  والعمل« 
اإ�شارات  من  تتاأتى  قد  التي  املحددة  االآثار 
تاأمل  االإن�شان،  على  اخلام�س  اجليل  �شبكة 

يف اإمتامها بحلول نهاية العام املقبل«.

هل تطرح شبكة اتصاالت الجيل 
الخامس مخاطر صحية؟

هل تريد أن تجرب حياة السجن؟ 
فندق في ألمانيا يوفر لك ذلك!

* وكاالت
حتّولت كلبة �شالة اإىل جنمة �شهرية عرب مواقع 
ت�شبه  التي  حاجبيها  ب�شبب  االإجتماعي،  التوا�شل 
الب�شر، وذلك بعد ان وجدت منزاًل جديًدا بعد رف�شها 
من قبل ملكيها لكون �شكلها غريبًا.وبح�شب �سحيفة 
بيتي  الكلبة  على  العثور  مت  الربيطانية،  "مريور" 
البالغة من العمر خم�شة اأ�شهر وهي تتجول يف �شوارع 
نقلها  مت  الكلبة  على  العثور  وبعد  �شيبرييا.  مدينة 
بتنظيفها  قاموا  حيث  االليفة  للحيوانات  ماأوى  اإىل 
الب�شر  ي�شبهان  اللذان  حاجبيها  اأن  لظنهم  جيًدا، 
هو عبارة عن عالمات مت ر�شمها على وجهها من قبل 

ا�شخا�س كانوا ميزحون معها بطريقة قا�شية.وتبني 
ر�شومات،  جمرد  ولي�شت  حقيقية  احلواجب  تلك  اأن 
منزل  لها  واأ�شبح  الكلبة  ا�شتهرت  احلني  ذلك  منذ 
الكالب  �شمن  من  كانت  اأن  بعد  فيه  تعي�س  جديد 
ناديزدا  بال�شوارع.واأكد  وحدها  ت�شري  التي  ال�شالة 
غروزيت�شكايا وهو طبيب بيطري يف مدينة برات�شك 
املالكة  مزيفة.وقامت  تكن  مل  الكلبة  حواجب  اأن 
عرب  لها  �شخ�شي  ح�شاب  باإن�شاء  للكلبة  اجلديدة 
و�شائل التوا�شل االإجتماعي، حيث �شتظهر الكلبة يف 
اأ�شهر برنامج توك �شو يف رو�شيا وذلك بعد ا�شتهارها 

يف االآونة االأخرية.

كلبة ضالة تتحول لنجمة على 
مواقع التواصل االجتماعي 
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موظفون يهدون زميلهم سيارة 
جديدة بعد تعرضه لحادث

األمن السيبراني يحذر من ثغرة 
أمنية في "واتسآب"

* وكاالت
وج���ه امل���رك���ز ال��وط��ن��ي االإر�����ش����ادي ل��الأم��ن 
لالمن  ال��وط��ن��ي��ة  للهيئة  ال��ت��اب��ع  ال�����ش��ي��رباين 
"عايل  حتذيرًا  ال�شبت،  اأم�س  م�شاء  ال�شيرباين، 
اآب"،  "وات�س  تطبيق  يف  اأمنية  ثغره  من  جدًا" 
عن  الثغرة  ا�شتغالل  من  بعد  عن  املهاجم  متكن 
لل�شحية،   "MP4" ب�شيغة  ملف  اإر���ش��ال  طريق 
امللفات  و���ش��رق��ة  جت�ش�س  ب��رام��ج  زرع  ث��م  وم���ن 

�شحيفة  بالتطبيق.وبح�شب  اخلا�شة  واملحادثات 
لالأمن  االإر�شادي  الوطني  املركز  اأو�شى  "عاجل"، 
ن�شخة  اآخ��ر  اإىل  التطبيق  بتحديث  ال�شيرباين 
املركز  اأن  ويذكر  الر�شمية.  املتاجر  يف  متوفرة 
الوطني االإر�شادي، يهدف اإىل رفع م�شتوى الوعي 
االأمن  باأخطار  املعرفه  التحذيرات وتعزيز  ون�شر 
�شعودي  �شيرباين  للو�شول اىل ف�شاء  ال�شيرباين؛ 

اآمن وموثوق ميكن النمو واالزدهار.

بيل جيتس يتربع على قائمة 
أغنياء العالم

 * وكاالت
مت��ك��ن ب��ي��ل ج��ي��ت�����س م��وؤ���ش�����س ���ش��رك��ة 
مايكرو�شوفت من اإزاحة مناف�شه القوي "جيف 
بيزو�س" موؤ�ش�س �شركة اأمازون، من املركز االأول 
فى قائمة اأغنياء العامل، ليحتل مركزال�شدارة 
دوالر  مليارات   110 ل�  و�شلت  ث��روة  باإجمايل 
 businessinsider موقع  اأمريكي.وبح�شب 
يتمكن  التى  االأوىل  املرة  هي  هذه  االأمريكى، 
االأول  باملركز  االحتفاظ  من  "جيت�س"  فيها 
عامني،  من  اأك��ر  منذ  العامل  يف  رج��ل  كاأغنى 
لوقت  االأول  املركز  اإىل  و�شل  قد  ك��ان  حيث 
ق�شري ال�شهر املا�شي، وذلك عقب اإعالن اأمازون 
الف�شلية بن�شبة 28 % مقارنة  اأرباحها  هبوط 
وخ�شر  عاد  "جيت�س"  اأن  اإال  ال�شابق،  بالعام 
مركزه �شريعا ل�شالح بيزو�س فى ذلك الوقت. 

"جيت�س"  ع��ودة  التقرير  واأرج��ع 
ل�شفقة  نتيجة  االأول  املركز  اإىل 
فازت  دوالر  مليارات   10 قيمتها 
بيانات  لتخزين  مايكرو�شوفت  بها 
والتي  االأم��ريك��ي��ة  ال��دف��اع  وزارة 
وذلك  اأ�شهمها،  زي��ادة  يف  �شاهمت 
يف الوقت الذى تراجعت فيه اأ�شهم 
على  تناف�س  كانت  التي  اأم���ازون، 
ارتفعت  بن�شبة 2%، كما  ال�شفقة، 
العام  ه��ذا  مايكرو�شوفت  اأ�شهم 
بقيمة 48 %، مما زاد قيمة االأ�شهم 
�شركة  يف  جيت�س  ميتلكها  ال��ت��ي 
اأ�شبح  فيما  العمالقة،  الربجميات 
الثاين  املركز  يف  بيزو�س"  "جيف 
دوالر  مليار   108.7 ث��روة  ب�شايف 

اأمريكي.

* وكاالت
�شورًا  االجتماعي،  التوا�شل  مواقع  رّواد  تداول 
ال�شمال  ب��رج  يف  العاملني  م��ن  ع��دد  اإه���داء  ُتظهر 
الطبي بعرعر، �شيارة جديدة اإىل زميلهم يف العمل.

تلف  عنه  نتج  حل��ادث  تعر�شه  بعد  ذل��ك  وك��ان 

���ش��ي��ارت��ه، ف��ق��رروا اإ���ش��ع��اده ب���اأن ي�����ش��رتوا ل��ه هذه 
ال�شيارة اجلديدة عو�شًا عما حدث معه، حيث كانت 
�شيء  اأي  ب�شالمته قبل  منهم  احتفاءًا  ال�شيارة  هذه 
اللفته  هذه  عرب  له  حبهم  مدى  عن  معرّبين  اآخ��ر، 

اجلميلة.

خالد الجندي: ال يوجد ملك 
للموت اسمه عزرائيل

 * وكاالت
خالد  امل�شهور  امل�شري  االإ�شالمي  الداعية  ق��ال 
اجلندي اإنه ال يوجد ملك للموت ا�شمه "عزرائيل" ال 
يف الكتاب وال يف ال�شنة.واأ�شار الداعية االإ�شالمي يف 
برناجمه "لعلهم يفقهون"، اإىل اأنه: "ال يوجد م�شند 
ا�شمه  امل��وت  ملك  اأن  عن  وال�شنة  الكتاب  يف  ثابت 
عزرائيل، وعندما تقول هذه املعلومة الأي اأحد هيتم 
موجة  هذا  تفتكر  النا�س  وبع�س  دينك،  يف  اتهامك 

لتغيري الدين.. ال دي موجة لت�شحيح الدين".
حل�شارة  �شببا  كانت  "الغيبيات  اأن:  واأ���ش��اف 
الب�شرية، فاملالئكة غيبيات ولكن حدث انحراف يف 

فهمها ليتم اخرتاع مالئكة جدد مثل عزرائيل، حتى 
الفزع  اأيقونة  ليكون  امل��وت  ملك  ا�شتخدام  يتم  اأن��ه 
اأوامر اهلل تعاىل، وال يجب ا�شتغالل  اأنه ينفذ  رغم 
الغيبيات بل تركها للم�شار االإمياين اخلا�س بها، مثل 
مو�شوع )احلور العني(، الذي ي�شتغله البع�س لتغييب 
وين�شر  ال�شباب  ي�شيع  ه��ذا  اأن  مو�شحا  ال��ع��ق��ول، 
اخلاطئ  الفهم  هو  وال�شبب  الدول  ويفكك  االإره��اب 
اأ�شبحت  ال�شرعية  الرقية  ب��اأن  للغيبيات".ونوه 
"�شبوبة" للبع�س حيث يتعاملون وكاأن معهم مفاتيح 
اجلنة واملالئكة، م�شددا على اأن التنوير مهمة ثقيلة 

جدا.

* وكاالت
لي�س من ال�شروري اأن تكون جمرما لكي 
ق�شاء  يف  ترغب  كنت  فاإذا  ال�شجن،  تدخل 
فيمكنك  �شجن،  داخ��ل  ليال  ع��دة  اأو  ليلة 
على  ال��ق��ائ��م��ون  وي�شعى  اأمل��ان��ي��ا.  يف  ذل��ك 
"ال�شجن" اإىل تطوير اخلدمة بحيث ت�شمل 
التعذيب  عمود  ون�شب  باالأغالل  التقييد 
فيه.الذين يرغبون يف ق�شاء ليلتهم داخل 
الكائنة  فور�شتناو  مدينة  يف  �شابق  �شجن 
ذلك  حتقيق  ميكنهم  اأمل��ان��ي��ا،  غ��رب  �شمال 
الليلة  يف  دوالرا(   50( ي���ورو   45 مقابل 
املبلغ  ه��ذا  تخفي�س  ميكن  ب��ل  ال��واح��دة، 
لي�شبح 37 يورو يف حالة مد فرتة االإقامة.

ولكن  فاخرة،  ال�شغرية  الزنازين  تبدو  وال 
ومنذ  احل�����ش��ور،  ع��ن  ال���زوار  يثني  ذل��ك ال 
افتتاح الفندق يف اأيار/مايو 2019، ت�شمنت 
املرتفعات  بني  التجول  هواة  الزوار  نوعية 
زوجني  وحتى  البولينج،  ن��وادي  واأع�شاء 
به.وا�شت�شاف  الزفاف  ليلة  ق�شاء  ف�شال 
الفندق 140 نزيال منذ بداية �شهر ت�شرين 
برايز،  فرينر  ويقول   .2019 اأول/اأكتوبر 
لرعاية  حملية  ع��م��ل  جم��م��وع��ة  رئ��ي�����س 

والتي  للمدينة،  التاريخية  ال�شوؤون  االآثار 
منذ  ال�شابق  ال�شجن  جتديد  يف  تعمل  كانت 
الفندق  على  االإقبال  "هذا  اإن   ،2015 عام 
الدعاية".ويح�شل  من  ن��وع  اأي  ب��دون  مت 
على  الفندق  دخولهم  عند  ال���زوار  جميع 
باللونني  املخططة  ال�شهرية  ال�شجن  �شرتات 
جونرت  يقول  ذلك  ويف  واالأبي�س.  االأ�شود 
باملجموعة  اآخ���ر  ع�شو  وه���و  ���ش��وب��ن��ه��اور 
هذه  ي��رت��دون  ال���زوار  "معظم  اإن  املحلية 
اإتاحة  تعتزم  املجموعة  اإن  ال�شرتات".بل 
اأمام الزوار لنقلهم من حمطة القطار  خيار 
فوق  باالأغالل  مقيدون  وهم  الفندق،  اإىل 
كما  اخل��ي��ول،  جت��ره��ا  مك�شوفة  ع��رب��ة 
التعذيب  عمود  اإق��ام��ة  اإمكانية  ت��در���س 
الو�شطى،  الع�شور  يف  موجودا  كان  الذي 
املجرمني  رب��ط  بغر�س  ال��ف��ن��دق،  داخ���ل 
�شجن  بناء  بهم.ومت  العقاب  واإن��زال  فيه 
بني  م��ن  وك���ان   ،1720 ع���ام  ف��ور���ش��ت��ن��او 
املحكوم  املجرمني  عتاة  من  كثري  نزالئه 
و���ش��ارق  ق��ات��ل  وبينهم  بال�شجن،  عليهم 
ف��ور���ش��ت��ن��او ع��ام  اإع��دام��ه يف  ح�����ش��ان مت 
���ش��وب��ن��ه��اور.ومت  ي��ق��ول��ه  مل��ا  وف��ق��ا   1883

ال�شت�شافة  غرف  اإىل  زنازين  �شت  حتويل 
بحالتهما  زن��زان��ت��ني  ت��رك  ومت  ال����زوار، 
عليهما  يتفرج  اأن  ميكن  حتى  االأ�شلية 
معامل  م�شاهدة  ج���والت  اأث��ن��اء  ال�شياح 
كانت  واأحدهما  برايز،  املدينة، كما يقول 
اإع��دام��ه،  قبل  القاتل  ال�شجني  زن��زان��ة 
وتتيح  لال�شتحمام.  مكانا  كانت  واالأخرى 
 90 الواحد منها  التي يبلغ عر�س  رة  االأ�شِّ
اأعلى  �شنتيميرت،   200 وطوله  �شنتيمرتا 
قليلة  الزنازين  داخ��ل  ال��راح��ة  درج��ات 
التي  الزنازين  يف  حتى  اأن��ه  غري  ال��ع��دد. 
مت جتديدها، من ال�شهل اإدراك اأن احلياة 
خلوية  رحلة  متثل  تكن  مل  �شجن  داخ��ل 
فقد   19. وال�   ،18 ال�  القرنني  يف  لنزالئه 
 90 ب�شمك  قوية  بجدران  حماطة  كانت 
النذر  اإال  يدخلها  يكن  ومل  �شنتيمرتا، 
تفتقر  وكانت  النهار،  �شوء  من  ال�شئيل 
خ�شبية  اأبواب  لها  كان  كما  التدفئة،  اإىل 
ويو�شح  الهرب.  من  ال�شجناء  ملنع  �شميكة 
برايز اأنه يوجد بال�شجن 27 بابا، ويقول 
ال�شجناء". من  اأحد  يهرب  "مل  اإنه  بفخر 
ا�شت�شافة  لرف�س  مرة  ذات  برايز  وا�شطر 

اأملانيا  جنوب  من  رج��ل  ج��اء  حيث  زائ��ر، 
فقط  له  ي�شمح  كم�شجون  يعامل  اأن  وطلب 
اأوقات معينة. ويو�شح  مبغادرة ال�شجن يف 
برايز: "ال ميكن اأن نذهب اإىل هذا احلد، 

الأن ذلك �شيعد حرمانا من احلرية".
اأملانيا  يف  امل�شتحدثة  الظواهر  وم��ن 
خ��الل االأع����وام االأخ����رية اإق��ام��ةف��ن��ادق 
كامل  ع��امل  وه��ن��اك  وغ��ري��ب��ة،  متنوعة 
وبينها  ال��ع��ج��ي��ب��ة،  اخل���ي���ارات  ت��ل��ك  م��ن 
احلظائر  ي�شبه  م��ا  داخ��ل  غ��رف��ه  ف��ن��دق 
على  ��رة  اأ���شِّ به  واآخ��ر  بالق�س،  املفرو�شة 
اأطباق  عدة  يف  تقدم  التي  النقانق  �شكل 
قرية  يف  وذل���ك  االإف���ط���ار،  يف  خمتلفة 
مدينة  من  بالقرب  ال�شغرية  ريرت�شبا�س 
النوعية  ه��ذه  ال���زوار  نورمبريغ.ويحب 
الفر�شة  ل��ه��م  تتيح  الأن��ه��ا  ال��ف��ن��ادق  م��ن 
ل��ت��ع��ل��م ���ش��يء ج���دي���د، ك��م��ا ي��ق��ول ري��ر 
للفنادق  االأملانية  الرابطة  مدير  بالكه، 
النوعية  "هذه  ي�شيف:  والذي  واملطاعم، 
يف  التجارية  االأن�شطة  تدعم  الفنادق  من 
اأوقات تكون  كثري من االأحوال، خا�شة يف 

م�شبعة". ال�شوق  من  كبرية  قطاعات  فيها 

رجل يقتل زوجته طعنا بسبب 
رسائل »واتساب«

 * وكاالت
م��غ��رب��ي   ” رج�����ل   ” ق�����ام 
اتهمها  بعدما  زوجته؛  بقتل 
ب��ت��وا���ش��ل��ه��ا م��ع رج���ل غ��ري��ب 
.وتف�شيالآ،   ” وات�شاب   ” عرب 
الزوجني  بني  اخلالف  احتدم 
عدة  لتوجيه  ال��زوج  دفع  مما 
طعنات غادرة لزوجته، وذلك 

ج�شدها  من  خمتلفة  انحاء  يف 
مما ت�شبب يف مقتلها .

وت��ل��ق��ت اجل��ه��ات االأم��ن��ي��ة 
ب����الغ ب��ال��واق��ع��ة وب��ا���ش��رت 
املعلومات  ُت�شري  حيث  احلادث، 
هو   ” ال����زوج   ” اأن  االول��ي��ة 
بارتكاب  االول  ب��ه  امل�شتبه 

اجلرمية.

بنى بيت االحالم من حاويات 
الشحن !

* وكاالت
 ال يبدو تكدي�س 11 حاوية �شحن معدنية 
مكون  منزل  لبناء  جيدة  فكرة  بع�شها  فوق 
امل�شمم ويل برو فعل  لكن  من ثالثة طوابق، 
مذهلة<ويت�شاءل  النتيجة  وك��ان��ت  ذل��ك، 
اخلرب:  نقل  الذي   odditycentral موقع 
من  م��ن��زل  ببناء  �شخ�س  اأي  ي��ق��وم  "ملاذا 
حاويات �شحن كبرية جدا وموجودة يف �شارع 
االأمريكية؟". هيو�شنت  مدينة  يف  مكغوين 
ويجيب املالك ويل برو: "مل ال؟" فقد كان 
برو يفكر يف االأمر لفرتة من الوقت، وبعد 
جلعل  االأب��ع��اد  ثالثي  برنامج  ا�شتخدام 

اإ���ش��دار  على  العمل  ب��داأ  حقيقة،  حلمه 
���ش��ارع  ح��اف��ة  ع��ل��ى  م��ن��ه  واق��ع��ي��ة  ن�شخة 
بناء  برو  هيو�شتنون.بداأ  مدينة  بو�شط 
عندما   2007 العام  منذ  اخلا�س  منزله 
البالغ  املعدنية،  احل��اوي��ات  جميع  جمع 
ا�شتخدم  ثم  واح��د،  مكان  يف   ،11 عددها 
حتريك  على  لت�شاعده  عمالقة  راف��ع��ة 
اإن  ب��رو  و�شعها.يقول  واإع���ادة  احل��اوي��ات 
عدم  �شبب  ه��ي  املطلوبة  االأم���وال  نق�س 
االآن، حيث ال  منزله احللم حتى  ا�شتكمال 
بناء  من  االنتهاء  بعد  جاريا  العمل  يزال 

املكون من ثالثة طوابق. املنزل  ثلثي 

* وكاالت
 11 مقتل  يف  احل��رارة  درج��ات  ارتفاع  ت�شبب 
التكيف على درجات  األف خفا�س، بعد ف�شلها يف 
احلرارة التي بلغت 42 درجة.وُن�شر قطع فيديو 
على  ميتة  وهي  الطائرة  الكائنات  خالله  يظهر 
اأر�س الغابة يف اأ�شرتاليا، بينما عر امل�شتك�شفون 
اأم��ه.واأرج��ع  جثة  يف  عالق  ر�شيع  خفا�س  على 

الذي  حلراري"  "االحتبا�س  اإىل  ال�شبب  لعلماء 
درجات  الرتفاع  واأدى  االأر�س  كوكب  منه  يعاين 
احلرارة مع جفاف ينابيع املياه والبحريات التي 

كانت تعني اخلفافي�س على تربيد اأج�شامها.
واأو�شح الباحثون اأنهم متكنوا من اإنقاذ 350 
الربية  يف  اإطالقهم  اإع���ادة  اأم��ل  على  خفا�س، 

جمددا.

االحتباس الحراري يقتل 
11 ألف خفاش
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لعشاق »موتوروال«.. الهاتف 
يعود بميزة استثنائية

* وكاالت
عامل  يف  طفرة  موتوروال  "رازر" من  هاتف  �شكل 
املميز  �شكله  ب�شبب  ع��ام��ا،   15 نحو  قبل  الهواتف 
مع  موعد  على  االآن  ع�شاقه  و�شيكون  للطي،  القابل 
ن�شخة جديدة، تناف�س الهواتف القابلة للطي. وعلى 
اأول جهاز  اإطالق  الرغم من مرور نحو 15 عاما على 
الذكي  للهاتف  ال�شور  اأحدث  اأن  املرء  �شي�شعر  رازر، 
القابل  االأ�شلي  الهاتف  ملحبي  خ�شو�شا  م��األ��وف��ة، 
االأنيق  للطي  القابل  الت�شميم  فاإن  ذلك،  ومع  للطي. 
يدور حول امليزة الوحيدة التي ال تزال كما هي، لكنه 
اأن حتول  املتوقع  مرفق مع ترقيات تقنية كربى من 
الهاتف التقليدي االأيقوين اإىل ع�شر الهاتف الذكي.
"رازر"  هاتف  طرح  "فريايزون"،  �شركة  واأعلنت 
اجلديد، الذي يتمتع ب�شا�شة بحجم 6،2 اإن�شات قابلة 
من  غريه  وبخالف  حجمها.  ن�شف  اإىل  لت�شل  للطي، 
االأجهزة، فاإنه عند فرد �شا�شة الهاتف بالكامل، فاإنها 

منف�شلتني.   �شا�شتني  ولي�شت  واح��دة،  ك�شا�شة  تبدو 
ي�شتخدموا  اأن  مل�شتخدميه  ميكن  الهاتف،  طي  وعند 
�شور  واأخذ  التنبيهات،  على  للرد  اخلارجية  ال�شا�شة 
 google" ال�شيلفي"، وت�شغيل املو�شيقى، وا�شتخدام"

الهاتف. لفتح  احلاجة  دون   ،"assistant

فيسبوك حذفت 5.4 مليار 
حساب مزيف

* وكاالت
 5.4 حذفت  اأنها  االأرب��ع��اء  "فاي�شبوك"  اأعلنت 
موؤ�شر  يف  العام،  هذا  االآن  حتى  مزّيف  ح�شاب  مليار 
من�شات  على  ُت��ب��ذل  ال��ت��ي  امل�شتمرة  اجل��ه��ود  اإىل 
والت�شليل. التالعب  ملكافحة  االجتماعي  التوا�شل 

ر�شد  على  قدرتنا  عّززنا  "لقد  "فاي�شبوك":  واأكدت 
ما  وف��ق  ومنعها"،  مزّيفة  ح�شابات  خلق  حم��اوالت 
اأعلنت ال�شركة يف تقريرها االأخري حول ال�شفافية. 
بوا�شطة  يوميا  مننع  تقديراتنا  "وفق  وت��اب��ع��ت 
خللق  امل��ح��اوالت  ماليني  خا�شتنا  الر�شد  اأنظمة 
ن�شبة  اأن  "فاي�شبوك"  مزّيفة".وتعتقد  ح�شابات 
اأحدهم  فيها  يّدعي  التي  وهي  املزّيفة،  احل�شابات 
خم�شة  نحو  بلغت  لها،  وجود  ال  جهة  اأو  �شخ�س  اأنه 
خالل  النا�شطني  مل�شتخدميها  ال�شهري  املعّدل  باملئة 
احل��ايل.واأزال��ت  العام  من  والثالث  الثاين  الف�شلني 

ي�شورُعري  من�شور  مليون   11.6 من  اأك��ر  ال�شركة 
"فاي�شبوك"  على  جن�شيا  وا�شتغاللهم  االأط��ف��ال 
الربع  خ��الل  "اإن�شتغرام"  على  من�شور  األ��ف  و754 
االإج���راءات  عن  بيانات  اأي�شا  اأ�شافت  الثالث.كما 
اإي��ذاء  يت�شمن  ال��ذي  املحتوى  ب�شاأن  اتخذتها  التي 
الذات الأول مرة يف التقرير. وقالت اإنها اأزالت نحو 
ت�شجع  اأو  ت�شور  الثالث  الربع  يف  من�شور  مليون   2.5
ال�شركة يف  النف�س. وذكرت  اإيذاء  اأو  االنتحار  على 
مليون   4.4 نحو  اأي�شا  اأزال��ت  اأنها  ن�شرتها  تدوينة 
ذات��ه��ا. ال��ف��رة  يف  امل��خ��درات  مبيعات  ع��ن  من�شور 
وا�شتثمرت �شبكة التوا�شل االجتماعي مبالغ كبرية 
م�شدر  حول  النا�س  خلداع  م�شممة  ح�شابات  لر�شد 
املعلومات  تنت�شر  عنما  وحتديدا  وحذفها،  املعلومات 
اأو  �شيا�شية  اأج��ن��دات  مع  من�ّشقة  اإط��ارح��م��الت  يف 

اجتماعية.

»آبل« تشن الحرب على السجائر 
اإللكترونية.. وهذا ما فعلته

* وكاالت
اأع��ل��ن��ت ���ش��رك��ة اآب����ل، اجل��م��ع��ة، اأن��ه��ا 
بتدخني  املتعلقة  التطبيقات  �شتحظر 
ال�شجائر االإلكرونية من متجر التطبيقات 
التابع لها، واأزالت بالفعل جميع التطبيقات 
احلالية البالغ عددها 141 تطبيًقا. وتاأتي 
هذه اخلطوة و�شط تقارير عن االآالف من 
االأمرا�س املرتبطة باأبخرة هذه ال�شجائر، 
حتى اإن 42 حالة وفاة �ُشجلت ب�شبب هذه 
ال�شجائر.ُي�شار اإىل اأن اآبل مل ت�شمح مطلًقا 
متجر  ع��ل��ى  ال�شجائر  ه���ذه  بتطبيقات 
حظر  ق��رار  اأم��ا  بها.  اخلا�س  التطبيقات 
من  مزيًجا  ي�شمل  فهو  التطبيقات احلديث 
واالأجهزة  واالأل��ع��اب،  املتاجر،  تطبيقات 
للم�شتخدمني تنظيم  التي تتيح  امل�شاحبة 
ال�شجائر  وت�شخني  اإ�شعال  مثل  اأ���ش��ي��اء، 
وقالت  م�شجعة  تطبيقات  االإلكرونية. 
�شركة اآبل يف بيان: "لقد حدثنا اإر�شادات 
بنا  اخلا�س  التطبيقات  متجر  مراجعة 

التي  اأو  امل�شجعة،  التطبيقات  اأن  لنوؤكد 
ت�شهل ا�شتخدام هذه املنتجات غري م�شموح 
"اعتباًرا من اليوم، مل تعد  بها". واأ�شاف: 
وقالت  للتنزيل".  متاحة  التطبيقات  هذه 
الذين  اآبل  اأجهزة  م�شتخدمي  اإن  ال�شركة 
�شابق  وق��ت  يف  التطبيقات  بالفعل  نزلوا 
ا�شتخدامها. يف  اال�شتمرار  من  �شيتمكنون 

وتاأتي هذه اخلطوة من جانب �شركة اآبل يف 

الوقت الذي ت�شتمر فيه حاالت االأمرا�س 
املرتبطة باأبخرة ال�شجائر االإلكرونية يف 
جماح  لكبح  امل�شوؤولون  وي�شارع  االرتفاع، 
على  ال�شيطرة  مراكز  قالت  وقد  املر�س. 
االأمرا�س والوقاية منها يوم اخلمي�س: اإن 
– وهي   EVALI ”اإفيايل“ حالة ت�شمى 
االإلكرونية،  )ال�شجائر  لعبارة  اخت�شار 
 2،172 مر�س  يف  ت�شببت   – االأبخرة(  اأو 

حمتمل  �شم  ا.  �شخ�شً  42 وقتل  ا،  �شخ�شً
 ،THC اأبخرة  عن  املر�شى  معظم  واأبلغ 
من  عالية  ن�شبة  ينتج  ال��ذي  املركب  وهي 
االأ�شبوع  امل�شوؤولون  واأع��ل��ن  املاريجوانا. 
امل��ا���ش��ي ع���ن ح����دوث ت��ق��دم حم��ت��م��ل يف 
املت�شاعد.  ال��رئ��ة  م��ر���س  �شبب  حت��دي��د 
وق���ال امل��رك��ز: اإن���ه مت اك��ت�����ش��اف خ��الت 
اأن�شجة  عينات  جميع  يف  )ه���(  فيتامني 
وو�شف  عينة.   29 عددها  البالغ  الرئة 
حمتمل  "�شم  باأنه  املركب  هذا  امل�شوؤولون 
اأ�شهر  منذ  حت��اول  فهي  اآب��ل،  للقلق".اأما 
املتعلقة  التطبيقات  ع��ن  بنف�شها  ال��ن��اأي 
يف  توقفت  اإذ  االإل��ك��رون��ي��ة،  بال�شجائر 
قبول  ع��ن  املا�شي  حزيران/يونيو  �شهر 
ا�شتخدام  تعزز  التي  اجلديدة  التطبيقات 
منتجات ال�شجائر االإلكرونية.وقالت اآبل 
يف البيان: "اإننا نحر�س ب�شدة على �شمان 
به  موثوًقا  مكاًنا  ليكون  التطبيقات  متجر 

للعمالء

الصين تطلق أكبر شبكة »جيل خامس« في العالم
* وكاالت

اجلمعة،  املحمولة  االت�شاالت  خلدمات  امل�شغلة  الثالث  ال�شينية  ال�شركات  اأطلقت 
العامل.  يف  االأكرب  هي  �شبكة  عرب  اخلام�س  اجليل  تقنية  على  املعتمدة  اجلديدة  خدماتها 
االأول  يف  تيليكوم"  و"�شاينا  يونيكوم"  و"�شاينا  موبايل"  "�شاينا  الثالث،  ال�شركات  ويداأت 
من نوفمرب تقدمي اخلدمات باأ�شعار تبداأ من 128 يوان )ما يعادل 18 دوالرا( وحتى 599 
يوان �شهريا، وفقا لوكالة االأنباء ال�شينية �شينخوا. و�شتتوافر اخلدمات التجارية اجلديدة 
للم�شتهلكني ال�شينيني يف 50 مدينة من بينها بكني و�شانغهاي وغوانزو. ومن املنتظر اأن يتم 
احلايل  العام  بنهاية  ال�شني  يف  اخلام�س  للجيل  ات�شال  حمطة  األف   130 من  اأكر  ت�شغيل 
من  وكان  حكومي.  لبيان  وفقا  اخلام�س،  اجليل  ل�شبكة  اأف�شل  ودعم  اأو�شع  تغطية  لتقدمي 
املفر�س اأن تبداأ ال�شبكة  ال�شينية العمل بحلول العام املقبل، لكن  ال�شركات امل�شغلة متكنت 
من اإطالق ال�شبكة خالل عام 2019.يذكر اأن �شركة هواوي لعبت دورا بارزا يف اإطالق �شبكة 
امل�شغلة  ال�شركات  هواوي  حملية.وزودت  �شحفية  لتقارير  وفقا  ال�شني،  يف  اخلام�س  اجليل 
الت�شغيل  �شركات  باأن  علما  ال�شبكة،  لت�شغيل  املطلوبة  واملعدات  االأدوات  من  كبرية  بن�شبة 
وقت  ويف  ونوكيا.  اإريك�شون  مثل  ال�شبكة  لبناء  اأخرى  �شركات  مع  الوقت  نف�س  يف  تعاونت 
بالفعل  اجلنوبية  وكوريا  وبريطانيا  املتحدة  الواليات  اأطلقت  اجل��اري،  العام  من  �شابق 
العامل.  ال�شينية تتفوق كونها االأكرب يف  ال�شبكة  لكن  ات�شال من اجليل اخلام�س،  خدمات 
�شيبلغ  ال�شني  يف  اخلام�س  اجليل  خدمات  م�شتخدمي  عدد  اأن  اإىل  املحللني  توقعات  وت�شري 

110 مليون م�شتخدم وفقا لوكالة �شينخوا.

إنستغرام وفيسبوك يخوضان 
حربا ضد المحتوى "الموحي جنسيا"

* وكاالت
جديدة  حربا  وفي�شبوك  اإن�شتغرام  يخو�س 
يبداآ  اأن  واختارا  جن�شيا"،  "املوحي  املحتوى  على 
ذك��ر  م��ا  وف��ق  التعبريية"،  ب�"الرموز  حملتهما 
املا�شي،  يوليو  ويف  االأمريكي.  نيوز"  "فوك�س  موقع 
التي  "املعايري"،  االج��ت��م��اع��ي��ان  امل��وق��ع��ان  ح��دث 
ب�"التعبري  يتعلق  فيما  االعتبار  بعني  اأخذها  يجب 

"فوك�س  واأو�شح  ا�شتخدامه.  امل�شموح  اجلن�شي" 
الرموز  ب��اأن  اأق��را  واإن�شتغرام  في�شبوك  اأن  نيوز" 
ميكن  اخلوخ"  اأو  "الباذجنان  م��ث��ل  ال��ت��ع��ب��ريي��ة 
ا�شتخدام  اأن  وتابع  جن�شيا".   "موحية  اعتبارها 
قد  متكرر  ب�شكل  التعبريية  الرموز  من  النوع  هذا 
اأو  امل�شتخدم  ح�شاب  على  عالمة  و�شع  اإىل  يوؤدي 

حظره.

الهاتف الذكي األول في العالم 
يعاني من مشاكل

* وكاالت
التكنولوجيا  "�شاومي"عمالق  �شركة  ك�شفت 
العامل  يف  ذك��ي  هاتف  اأول  عن  العمالقة  ال�شيني 
ميغا   108 دّقتها  تبلغ  خارقة  ت�شوير  بكامريا  مزّود 
بالتفا�شيل.وجرى  غنّية  �شور  بتقدمي  تقوم  بك�شل، 
تطوير م�شت�شعر الكامريا بالغ الدّقة من قبل �شركة 
ت�شتخدمه  مل  التي  اجلنوبية،  "�شام�شونغ" الكورية 
بعد يف اأي من هواتفها الذكية اأو منتجاتها اخلا�شة، 
تكمن  الكامريا  فائدة  اأّن  ال�شركتان  اأعلنت  حيث 
كل  على  حتتوي  للغاية  دقيقة  ���ش��وًرا  تقدميها  يف 

التفا�شيل التي رافقت اأجواء وظروف التقاطها.
ورغم هذا االإعالن عن دّقة الكامريا من �شام�شونغ 
اأظهر  التقنية  اأّن االختبار االأّويل لهذه  اإال  و�شاومي 
اأن ال�شور قد احتوت على ت�شّوهات رقمية قريبة من 
تلك التي تقع يف الهواتف الذكية املزّودة بكامريات 
اجلديدة.ويحمل  اخلارقة  الكامريا  من  دق��ة  اأق��ل 
برمييم  "برو  ا�شم  �شاومي  من  اجلديد  الهاتف  ا�شم 
يف  والبيع  لل�شراء  االآن  حتى  متاح  وهو   ،"CC9
ال�شركة،  اأعلنت  ح�شبما  فقط،  ال�شينية  ال�شوق 
 400 نحو  منه  االأ�شا�شي  ال��ط��راز  �شعر  يبلغ  كما 
العمالقة  ال�شينية  ال�شركة  اأمريكي.وكانت  دوالر 

با�شتخدام  تقوم  �شوف  اأّنها  �شابق  وقت  يف  اأعلنت 
ميغابك�شل   108 دقته  تبلغ  الذي  الفائق  امل�شت�شعر 
ك�شفت  ال���ذي   "Mi Mix Alpha هاتفها"  يف 
قامت  اأّنها  اإاّل  املا�شي،  �شبتمرب"  اأيلول"   يف  عنه 
فاخًرا،  هاتًفا  ليكون  اجلهاز  على  تعديالت  باإدخال 
ومن  دوالر،   2900 من  قريب  ب�شعر  ببيعه  و�شتقوم 
االأول"  كانون  �شهر   حلول  قبل  اإطالقه  املقرر  غري 
التي  اال�شت�شعار  اأجهزة  املقبل.وكانت  دي�شمرب" 
فقط  تلحق  واأك���ر  ميغابك�شل   100 دقتها  تبلغ 
ميكن  والتي  احلجم،  متو�شطة  الرقمية  بالكامريات 
التقنية  تخلو  ال��دوالرات.وال  اآالف  ثمنها  يبلغ  اأن 
الهاتف  بكامريا  امل���زّودة  ال��دّق��ة  فائقة  اجل��دي��دة 
اأّن  �شمنها  من  م�شكالت،  من  "�شاومي"  من  الذكي 
اأكرب  تخزينية  م�شاحة  �شت�شتهلك  امللتقطة  ال�شور 
بكثري من املعتاد، كما تتطّلب معاجًلا قوًيا لتحريرها 
واإ�شافة تعديالت عليها.وبح�شب �شركة |كانالي�س" 
يف  تعترب  ال�شينية  "�شاومي"  �شركة  فاإّن  لالأبحاث 
الوقت الراهن رابع بائع للهواتف الذكية يف العامل، 
اأّن  املئة، ويرى خرباء  9.1 يف  تبلغ  �شوقية  بح�شة 
الكامريا  بهذه  هواتفها  "�شاومي"  تزويد  �شاأن  من 

تها يف ال�شوق. اخلارقة زيادة ح�شّ

* وكاالت
اجلنوبية  الكورية  "�شام�شونغ"  �شركة  اأ�شدرت 
التاأخري،  من  �شهور  بعد  للطي  القابل  اجلديد  هاتفها 
 Samsung  " ا�شم  حمل  ال��ذي  اجل��دي��د  الهاتف 
 8 اجلمعة  ال��ي��وم  عر�شه،  مت   "Galaxy Fold
ال�شينية.  ال�شوق  يف  للبيع  الثاين،  نوفمرب/ت�شرين 
 Samsung Galaxy Fold ه��ات��ف  ب��ي��ع  ب���داأ 
 10:00 ال�شاعة  مت��ام  يف  اليوم  ال�شني،  يف  اجلديد 
�شباًحا بالتوقيت املحلي، ب�شعر 15999 يوانا والذي 
يعادل حوايل 2،293 دوالر تقريبا. كما اأعلنت �شركة 
Samsung االآن عن بيع جميع الوحدات يف غ�شون 

فيه  تذكر  مل  ال��ذي  الوقت  يف  فقط،  دقائق  خم�س 
باأن  ال�شركة عن العدد املطروح من االأجهزة.  يذكر 
الهاتف اجلديد مزود ب�شا�شة بحجم 7.3 بو�شة كما 
اآن واحد.وعند طي  وميكن ا�شتخدام 3 تطبيقات يف 
والهاتف  بو�شة،   4.6 بحجم  �شا�شته  ت�شبح  اجلهاز 
مزود مبعالج 7nm مقرن ب� 12 غيغابايت من ذاكرة 
�شعة  من  غيغابايت   512 وحزم  الع�شوائي  الو�شول 
UFS تقنية3.0  با�شتخدام  الداخلية  التخزين 
وكامريا  ميغابيك�شل   16 بكامريا  الهاتف  تزويد  ومت 
ميغابيك�شل،   12 واأخرى  ميغابيك�شل   12 تليفوغرايف 

ويدعم اجلهاز بطارية بحجم 4.380 مللي اأمبري.

بيع جميع النسخ المطروحة من هاتف 
"سامسونغ" الجديد في أول 5 دقائق

احذروا.. ثغرة في "واتساب" تثبت 
برامج التجسس سرًا

* وكاالت
ثغرة  م��وؤخ��ًرا  وات�شاب  تطبيق  اأ�شلح 
اأمنية خطرية جديدة قد ت�شمح للمهاجمني 
بخرق االأجهزة امل�شتهدفة عن بعد و�شرقة 
املخزنة  وامللفات  االآمنة  الدرد�شة  ر�شائل 
 The موقع  ذك��ره  ملا  وفًقا  وذل��ك  �شمنها، 
اأن  من  الرغم  وعلى   .Hacker News
ال��دائ��رة  امل�شاكل  بعد  يحل  مل  وات�����ش��اب 
من�شة  اأن  اإال  االأخ����ري،  االخ����راق  ح��ول 
وج��دت  ال��ع��امل  يف  �شهرة  االأك���ر  الرا�شل 
نف�شها واقعة يف امل�شاكل من جديد. وتتعلق 
-2019-CVE امل�شماة  االأمنية  الثغرة 

11931 مب�شكلة جتاوز �شعة املخزن املوؤقت 
موجودة  كانت  والتي  املكد�س  اإىل  امل�شتندة 
يف ال��ط��ري��ق��ة ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه��ا اإ����ش���دارات 
البيانات  بتحليل  للهجوم  املعر�شة  وات�شاب 
اإىل  ي��وؤدي  مما   ،MP4 ملف  لبث  االأولية 
اأو تنفيذ التعليمات  هجمات رف�س اخلدمة 
من  املهاجمون،  ُبعد.ويحتاج  عن  الربجمية 
رقم  اإىل  االأمنية،  الثغرة  ا�شتغالل  اأج��ل 

هاتف امل�شتخدمني امل�شتهدفني واإر�شال ملف 
MP4 معد ب�شكل �شار عرب وات�شاب، والذي 
�شار  خلفي  باب  لتثبيت  ا�شتخدامه  ميكن 
املخرقة  االأجهزة  على  جت�ش�س  برامج  اأو 
على  االأمنية  الثغرة  �شري.وتوؤثر  ب�شكل 
وات�شاب  من  واملوؤ�ش�شات  امل�شتهلكني  ن�شخ 
يف  مب��ا  الرئي�شية،  املن�شات  جميع  على 

اآبل  من   iOS و  جوجل  من  اأن��دروي��د  ذل��ك 
االإ���ش��دارات  مايكرو�شوفت.  من  ووي��ن��دوز 
ن�شرتها  ال�شت�شارة  ووفًقا  بالثغرة  املتاأثرة 
املرا�شلة  لتطبيق  املالكة  في�شبوك،  �شركة 
وات�شاب  اإ���ش��دارات  قائمة  ف��اإن  ال�شهري، 
اأندرويد  اإ���ش��دارات  يلي:  كما  هي  املتاأثرة 
قبل   iOS 2.19.274.اإ������ش�����دارات  قبل 

املوؤ�ش�شة  عميل  اإ���ش��دارات   .2.19.100
فون  وي��ن��دوز  اإ����ش���دارات   .2.25.3 قبل 
اأن��دروي��د  اإ����ش���دارات   .2.18.368 ق��ب��ل 
 .2.19.104 ق��ب��ل  ال��ت��ج��اري��ة  ل��الأع��م��ال 
قبل  التجارية  لالأعمال   iOS اإ���ش��دارات 
وتاأثري  و�شدة  نطاق  ويبدو   .2.19.100
لثغرة  م�شابًها  حديًثا  امل�شححة  الثغرة 
االأخرية   WhatsApp VoIP ات�شال 
 NSO �شركة  قبل  من  ا�شتغاللها  مت  التي 
برجمية  لتثبيت  االإ�شرائيلية   Group
من   1400 من  يقرب  ما  على   Pegasus
يف  امل�شتهدفة   iOS و  اأن��دروي��د  اأج��ه��زة 
جميع اأنحاء العامل. ويعد من غري الوا�شح 
ا  ما اإذا كانت ثغرة MP4 قد ا�شتغلت اأي�شً
وت�شححها،  عنها  في�شبوك  تعلم  اأن  قبل 
في�شبوك  ا�شت�شارة  اأن  اإىل  بالنظر  لكن 
بع�س  ���ش��وى  اآخ���ر  ���ش��يء  اأي  تت�شمن  ال 
اإر�شادات  يف  االأ�شا�شية  التقنية  املعلومات 
من  املزيد  تظهر  فقد  بها،  اخلا�شة  االأمان 

املعلومات الحًقا.

 MacBook Pro آبل تكشف عن جهاز
جديد.. وهذه مواصفاته

* وكاالت
اأول  عن  االأرب��ع��اء  اآب��ل  �شركة  ك�شفت 
 MacBook خل���ط  ت�����ش��م��ي��م  اإع������ادة 
 Touch Bar اإىل  التحول  منذ   Pro
�شنوات. ث��الث  منذ   USB-C وم��ن��اف��ذ 
– لكن  االخ��ت��الف��ات  اأك���رب  اأح���د  وي��ع��د 
جهاز  – م��ع  و���ش��وح��ًا  اأك��ره��ا  لي�س  رمب��ا 
MacBook Pro اجلديد االنتقال اإىل 
املرجح  ومن  اإن�ًشا،   16 مقا�س  اأكرب  �شا�شة 
موجًها  االأك��رب  ال�شا�شة  حجم  يكون  اأن 
قابلية  يحبون  ال��ذي��ن  املحتوى  ملن�شئي 
.MacBook Pro ن��ظ��ام  م��ع  التنقل 

MacBook Pro اجلديد  ويتميز جهاز 
حمدثة،  مفاتيح  بلوحة  اإن�ًشا   16 بحجم 
م�شكلة  حل  على  العمل  اآبل  حتاول  حيث 
ل��وح��ة م��ف��ات��ي��ح ال��ف��را���ش��ة ال��ت��ي ك��ان��ت 

املا�شية. االأربع  ال�شنوات  خالل  تعتمدها 
بالهزمية  اعرفت  قد  ال�شركة  اأن  ويبدو 
اإىل  وع��ادت  الفرا�شة  اآلية  عن  وتخلت 
املفاتيح  لوحة  ت�شميه  ما  مع  املق�س  اآلية 
.Magic Keyboard ال�����ش��ح��ري��ة 

وت��ع��د امل��ف��ات��ي��ح امل���وج���ودة ع��ل��ى ج��ه��از 
اأكرب  اإن�ًشا   16 مقا�س   MacBook Pro
 MacBook جهاز  يف  املوجودة  تلك  من 
مبزيد  وتتميز  اإن�س،   15.4 مقا�س   Pro
اآبل  اأن  الوا�شح  ومن  التنقل،  مفاتيح  من 
املفاتيح  لوحة  جعل  يف  جهًدا  بذلت  قد 
املفاتيح  لوحة  لالإ�شالح.وتتميز  قابلة 
جنًبا  ي��وج��د  فعلي   ESC مبفتاح  االآن 
 Touch اللم�س  �شريط  م��ع  جنب  اإىل 
 MacBook يحتفظ  ب��ح��ي��ث   ،Bar
يتميز  اللم�س.كما  ب�شريط  اجلديد   Pro

��ا ب�شت  اأي�����شً امل��ح��م��ول اجل��دي��د  احل��ا���ش��ب 
�شماعة  ومقب�س  اأع��ل��ى،  ���ش��وت  م��ك��ربات 
 100 حتى  البطارية  تعزيز  ومت  الراأ�س، 
اأن  اآبل  �شركة  وتدعي  ال�شاعة،  يف  واط 
 11 ملدة  تعمل  بطارية  اجلهاز  مينح  هذا 
اإ�شافية  كاملة  �شاعة  يعني  مما  �شاعة، 
 MacBook Pro جهاز  م��ع  باملقارنة 
�شعة  ال�شركة  اإن�س.وزادت   15.4 بقيا�س 
من   SSD ن��وع  م��ن  الداخلية  التخزين 
كما  غيغابايت،   512 اإىل  غيغبايت   256
الر�شومات  معاجلة  وح��دة  ترقية  جرى 
اإىل   555X  AMD Radeon Pro
و   5300M  AMD Radeon Pro
.5500M  AMD Radeon Pro

مقا�س   MacBook Pro جهاز  ويحل 
 MacBook Pro جهاز  حمل  اإن�ًشا   16

فاإن  ذلك،  ومع  اإن�س،   15.4 مقا�س  احلايل 
احلا�شب  م��ن  االأ�شا�شية  الن�شخة  �شعر 
اأم��ريك��ًي��ا  دوالًرا   2399 ال��ب��ال��غ  اجل��دي��د 
 MacBook Pro جهاز  عن  يتغري  مل 
جهاز  اآب��ل  اإن�����س.وو���ش��ف��ت   15.4 مقا�س 
ي�شتمل  باأنه  اجلديد   MacBook Pro
ال�شرعة  فائق  واأداء  اأك��رب  �شا�شة  على 
لوحة  واأف�����ش��ل  ممكنة  ب��ط��اري��ة  واأك���رب 
�شوت  وم��ك��ربات  دف��ري  حلا�شب  مفاتيح 
رائ��ع��ة وك��م��ي��ات ه��ائ��ل��ة م��ن ال��ت��خ��زي��ن.

ف�شي  ال��ل��ون:  التقنية:•  امل��وا���ش��ف��ات 
مقا�س  ال�شا�شة:  ف�شائي.•  رم���ادي  اأو 
بيك�شاًل   1920×3072 بدقة  اإن�ًشا   16
الواحد.  باالإن�س  بيك�شاًل   226 بكثافة 
اإنتل  معاجلات  من  التا�شع  اجليل  املعالج: 

.2 النوى بردد  �شدا�شية 

* وكاالت
يوتيوب  الفيديو  م�شاركة  من�شة  ن�شرت 
بنود خدمة حمدثة يجري تطبيقها ابتداًء 
من 10 دي�شمرب 2019، والتي تت�شمن �شطًرا 
امل�شخدمني  جلميع  ت��ذك��رًيا  ميثل  ج��دي��ًدا 
االحتفاظ  عليها  يتعني  ال  ال�شركة  ب���اأن 
�شيا�شة  تريده.وتن�س  ال  فيديو  مقطع  باأي 
يوتيوب  اأن  على  اجلديدة  اخلدمة  �شروط 
لي�شت ملزمة با�شت�شافة املحتوى اأو تقدميه، 
بالرغم  اإن��ه  للقول:  اأخ���رى  طريقة  وه��ي 
ن�شيًبا،  مفتوحة  من�شة  يوتيوب  ك��ون  م��ن 
مطالبة  ال�شركة  اأن  يعني  ال  ه��ذا  اأن  اإال 
الفيديو.انتقادات  مقاطع  ت�شغيل  مبوا�شلة 
انتقادات  املن�شة  اجلهاتوواجهت  جميع  من 

اإزال���ة  عمليات  ب�شبب  اجل��ه��ات  جميع  م��ن 
باأن  النقاد  بع�س  ويجادل  الفيديو،  مقاطع 
مقاطع  الإزال����ة  امل��زي��د  فعل  ميكنه  امل��وق��ع 
ال�شركة  ق��وان��ني  ت��ع��ار���س  ال��ت��ي  ال��ف��ي��دي��و 
يجادل  مبا�شر.فيما  ب�شكل  تنتهكها  ال  لكنها 
من�شة  تكون  اأن  يجب  يوتيوب  ب��اأن  اآخ��رون 
يف  تتحكم  اأال  وي��ج��ب  بالكامل،  مفتوحة 
التي  اأو  اأن تبقى  التي يجب  الفيديو  مقاطع 
ب�شكل  ال�شركات  حت��ذف.وحت��دث  اأن  يجب 
وهذا  بها،  اخلا�شة  اخلدمة  �شروط  م�شتمر 
الفيديو  م�شاركة  ملن�شة  الثالث  التغيري  هو 
التحديثات  ه��ذه  اأن  ويبدو   ،2019 ع��ام  يف 
االأخرية تتزامن مع التغيريات القادمة التي 
جلنة  الإر���ش��ادات  وف��ًق��ا  يوتيوب  �شتجريها 

للمن�شة. اجل��دي��دة  الفيدرالية  ال��ت��ج��ارة 
من  ح��ول  التحديثات  م��ن  ال��ع��دي��د  وت��رك��ز 
وذلك  االأطفال،  وحماية  املن�شة  ي�شتخدم 
الفيدرالية  التجارة  جلنة  اأ�شدرت  اأن  بعد 
مليون   170 قدرها  غرامة  �شبتمرب  �شهر  يف 
مزعومة  انتهاكات  ب�شبب  غوغل  �شد  دوالر 
االإنرنت  على  اخل�شو�شية  حماية  لقانون 
على  املن�شة  COPPA.ووافقت  لالأطفال 
خ�شو�شية  حماية  لزيادة  تغيريات  اإج��راء 
�شروط  وتاأتي  للقانون،  واالمتثال  االأطفال 
م�شوؤولية  عن  حمدث  ق�شم  مع  االآن  اخلدمة 
املن�شة. االأطفال  ي�شتخدم  عندما  الوالدين 
التحديث  اأو���ش��ح  القلقوقد  تثري  ���ش��روط 
متطلبات العمر لكل بلد ال�شتخدام يوتيوب، 

اإ�شعاًرا يقول: اإذا كنت قا�شًرا  كما اأن هناك 
على  دائ��ًم��ا  حت�شل  اأن  فيجب  ب��ل��دك،  يف 
ا�شتخدام  قبل  اأم��رك  ويل  اأو  والديك  اإذن 
اجلديدة  اخلدمة  �شروط  اخلدمة.وت�شببت 
املحتوى  ومن�شئي  امل�شتخدمني  بع�س  قلق  يف 
ح�شاباتهم،  حت���ذف  ق��د  ال�����ش��رك��ة  اأن  م��ن 
وبعبارة اأخرى، ميكن ليوتيوب بب�شاطة اإنهاء 
دخ��اًل. حتقق  مل  اإذا  واحل�شابات  القنوات 
وت��ق��ول ���ش��روط اخل��دم��ة امل��ح��دث��ة: يجوز 
ح�شاب  و�شول  اأو  و�شولك  اإن��ه��اء  ليوتيوب 
باأكملها  اخل��دم��ة  اإىل  ب��ك  اخل��ا���س  غ��وغ��ل 
وفًقا  يوتيوب،  اعتقدت  اإذا  منها  ج��زء  اأو 
اأن توفري اخلدمة لك مل  لتقديرها اخلا�س، 

يعد قاباًل للتطبيق جتارًيا.

جديد "يوتيوب" يثير القلق.. ليست 
ملزمة بحفظ الفيديوهات

االحد  )17( تشرين ثاني 2019تكنولوجيا
5العدد )1378( الجمعة )22( تشرين ثاني 2019تكنولوجيا
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لعشاق »موتوروال«.. الهاتف 
يعود بميزة استثنائية

* وكاالت
عامل  يف  طفرة  موتوروال  "رازر" من  هاتف  �شكل 
املميز  �شكله  ب�شبب  ع��ام��ا،   15 نحو  قبل  الهواتف 
مع  موعد  على  االآن  ع�شاقه  و�شيكون  للطي،  القابل 
ن�شخة جديدة، تناف�س الهواتف القابلة للطي. وعلى 
اأول جهاز  اإطالق  الرغم من مرور نحو 15 عاما على 
الذكي  للهاتف  ال�شور  اأحدث  اأن  املرء  �شي�شعر  رازر، 
القابل  االأ�شلي  الهاتف  ملحبي  خ�شو�شا  م��األ��وف��ة، 
االأنيق  للطي  القابل  الت�شميم  فاإن  ذلك،  ومع  للطي. 
يدور حول امليزة الوحيدة التي ال تزال كما هي، لكنه 
اأن حتول  املتوقع  مرفق مع ترقيات تقنية كربى من 
الهاتف التقليدي االأيقوين اإىل ع�شر الهاتف الذكي.

"رازر"  هاتف  طرح  "فريايزون"،  �شركة  واأعلنت 
اجلديد، الذي يتمتع ب�شا�شة بحجم 6،2 اإن�شات قابلة 
من  غريه  وبخالف  حجمها.  ن�شف  اإىل  لت�شل  للطي، 
االأجهزة، فاإنه عند فرد �شا�شة الهاتف بالكامل، فاإنها 

منف�شلتني.   �شا�شتني  ولي�شت  واح��دة،  ك�شا�شة  تبدو 
ي�شتخدموا  اأن  مل�شتخدميه  ميكن  الهاتف،  طي  وعند 
�شور  واأخذ  التنبيهات،  على  للرد  اخلارجية  ال�شا�شة 
 google" ال�شيلفي"، وت�شغيل املو�شيقى، وا�شتخدام"

الهاتف. لفتح  احلاجة  دون   ،"assistant

فيسبوك حذفت 5.4 مليار 
حساب مزيف

* وكاالت
 5.4 حذفت  اأنها  االأرب��ع��اء  "فاي�شبوك"  اأعلنت 
موؤ�شر  يف  العام،  هذا  االآن  حتى  مزّيف  ح�شاب  مليار 
من�شات  على  ُت��ب��ذل  ال��ت��ي  امل�شتمرة  اجل��ه��ود  اإىل 
والت�شليل. التالعب  ملكافحة  االجتماعي  التوا�شل 

ر�شد  على  قدرتنا  عّززنا  "لقد  "فاي�شبوك":  واأكدت 
ما  وف��ق  ومنعها"،  مزّيفة  ح�شابات  خلق  حم��اوالت 
اأعلنت ال�شركة يف تقريرها االأخري حول ال�شفافية. 
بوا�شطة  يوميا  مننع  تقديراتنا  "وفق  وت��اب��ع��ت 
خللق  امل��ح��اوالت  ماليني  خا�شتنا  الر�شد  اأنظمة 
ن�شبة  اأن  "فاي�شبوك"  مزّيفة".وتعتقد  ح�شابات 
اأحدهم  فيها  يّدعي  التي  وهي  املزّيفة،  احل�شابات 
خم�شة  نحو  بلغت  لها،  وجود  ال  جهة  اأو  �شخ�س  اأنه 
خالل  النا�شطني  مل�شتخدميها  ال�شهري  املعّدل  باملئة 
احل��ايل.واأزال��ت  العام  من  والثالث  الثاين  الف�شلني 

ي�شورُعري  من�شور  مليون   11.6 من  اأك��ر  ال�شركة 
"فاي�شبوك"  على  جن�شيا  وا�شتغاللهم  االأط��ف��ال 
الربع  خ��الل  "اإن�شتغرام"  على  من�شور  األ��ف  و754 
االإج���راءات  عن  بيانات  اأي�شا  اأ�شافت  الثالث.كما 
اإي��ذاء  يت�شمن  ال��ذي  املحتوى  ب�شاأن  اتخذتها  التي 
الذات الأول مرة يف التقرير. وقالت اإنها اأزالت نحو 
ت�شجع  اأو  ت�شور  الثالث  الربع  يف  من�شور  مليون   2.5
ال�شركة يف  النف�س. وذكرت  اإيذاء  اأو  االنتحار  على 
مليون   4.4 نحو  اأي�شا  اأزال��ت  اأنها  ن�شرتها  تدوينة 
ذات��ه��ا. ال��ف��رة  يف  امل��خ��درات  مبيعات  ع��ن  من�شور 

وا�شتثمرت �شبكة التوا�شل االجتماعي مبالغ كبرية 
م�شدر  حول  النا�س  خلداع  م�شممة  ح�شابات  لر�شد 
املعلومات  تنت�شر  عنما  وحتديدا  وحذفها،  املعلومات 
اأو  �شيا�شية  اأج��ن��دات  مع  من�ّشقة  اإط��ارح��م��الت  يف 

اجتماعية.

»آبل« تشن الحرب على السجائر 
اإللكترونية.. وهذا ما فعلته

* وكاالت
التطبيقات  �شتحظر  اأنها  اجلمعة،  اآب��ل،  �شركة  اأعلنت 
متجر  م��ن  االإل��ك��رون��ي��ة  ال�����ش��ج��ائ��ر  ب��ت��دخ��ني  املتعلقة 
التطبيقات  جميع  بالفعل  واأزال��ت  لها،  التابع  التطبيقات 
اخلطوة  هذه  وتاأتي  تطبيًقا.   141 عددها  البالغ  احلالية 
باأبخرة  املرتبطة  االأمرا�س  من  االآالف  عن  تقارير  و�شط 
ب�شبب هذه  �ُشجلت  اإن 42 حالة وفاة  ال�شجائر، حتى  هذه 
ال�شجائر.ُي�شار اإىل اأن اآبل مل ت�شمح مطلًقا بتطبيقات هذه 
ال�شجائر على متجر التطبيقات اخلا�س بها. اأما قرار حظر 
التطبيقات احلديث فهو ي�شمل مزيًجا من تطبيقات املتاجر، 
للم�شتخدمني  تتيح  التي  امل�شاحبة  واالأجهزة  واالأل��ع��اب، 
تنظيم اأ�شياء، مثل اإ�شعال وت�شخني ال�شجائر االإلكرونية. 
تطبيقات م�شجعة وقالت �شركة اآبل يف بيان: "لقد حدثنا 
اأن  لنوؤكد  بنا  اخلا�س  التطبيقات  متجر  مراجعة  اإر�شادات 
التطبيقات امل�شجعة، اأو التي ت�شهل ا�شتخدام هذه املنتجات 
غري م�شموح بها". واأ�شاف: "اعتباًرا من اليوم، مل تعد هذه 
التطبيقات متاحة للتنزيل". وقالت ال�شركة اإن م�شتخدمي 

�شابق  وقت  يف  التطبيقات  بالفعل  نزلوا  الذين  اآبل  اأجهزة 
هذه  ا�شتخدامها.وتاأتي  يف  اال�شتمرار  م��ن  �شيتمكنون 
فيه  ت�شتمر  الذي  الوقت  يف  اآبل  �شركة  جانب  من  اخلطوة 
االإلكرونية  ال�شجائر  باأبخرة  املرتبطة  االأمرا�س  حاالت 

وقد  املر�س.  جماح  لكبح  امل�شوؤولون  وي�شارع  االرتفاع،  يف 
يوم  منها  والوقاية  االأمرا�س  على  ال�شيطرة  مراكز  قالت 
وهي   –  EVALI “اإفيايل”  ت�شمى  حالة  اإن  اخلمي�س: 
 – االأبخرة(  اأو  االإلكرونية،  )ال�شجائر  لعبارة  اخت�شار 
�شم  ا.  �شخ�شً  42 وقتل  ا،  �شخ�شً  2،172 مر�س  يف  ت�شببت 
حمتمل واأبلغ معظم املر�شى عن اأبخرة THC، وهي املركب 
امل�شوؤولون  واأعلن  املاريجوانا.  من  عالية  ن�شبة  ينتج  الذي 
�شبب  حتديد  يف  حمتمل  تقدم  حدوث  عن  املا�شي  االأ�شبوع 
مر�س الرئة املت�شاعد. وقال املركز: اإنه مت اكت�شاف خالت 
فيتامني )ه�( يف جميع عينات اأن�شجة الرئة البالغ عددها 
29 عينة. وو�شف امل�شوؤولون هذا املركب باأنه "�شم حمتمل 
عن  بنف�شها  الناأي  اأ�شهر  منذ  حتاول  فهي  اآبل،  للقلق".اأما 
يف  توقفت  اإذ  االإلكرونية،  بال�شجائر  املتعلقة  التطبيقات 
�شهر حزيران/يونيو املا�شي عن قبول التطبيقات اجلديدة 
التي تعزز ا�شتخدام منتجات ال�شجائر االإلكرونية.وقالت 
متجر  �شمان  على  ب�شدة  نحر�س  "اإننا  البيان:  يف  اآب��ل 

التطبيقات ليكون مكاًنا موثوًقا به للعمالء

الصين تطلق أكبر شبكة »جيل خامس« في العالم
* وكاالت

اجلمعة،  املحمولة  االت�شاالت  خلدمات  امل�شغلة  الثالث  ال�شينية  ال�شركات  اأطلقت 
العامل.  يف  االأكرب  هي  �شبكة  عرب  اخلام�س  اجليل  تقنية  على  املعتمدة  اجلديدة  خدماتها 
االأول  يف  تيليكوم"  و"�شاينا  يونيكوم"  و"�شاينا  موبايل"  "�شاينا  الثالث،  ال�شركات  ويداأت 
من نوفمرب تقدمي اخلدمات باأ�شعار تبداأ من 128 يوان )ما يعادل 18 دوالرا( وحتى 599 
يوان �شهريا، وفقا لوكالة االأنباء ال�شينية �شينخوا. و�شتتوافر اخلدمات التجارية اجلديدة 
للم�شتهلكني ال�شينيني يف 50 مدينة من بينها بكني و�شانغهاي وغوانزو. ومن املنتظر اأن يتم 
احلايل  العام  بنهاية  ال�شني  يف  اخلام�س  للجيل  ات�شال  حمطة  األف   130 من  اأكر  ت�شغيل 
من  وكان  حكومي.  لبيان  وفقا  اخلام�س،  اجليل  ل�شبكة  اأف�شل  ودعم  اأو�شع  تغطية  لتقدمي 
املفر�س اأن تبداأ ال�شبكة  ال�شينية العمل بحلول العام املقبل، لكن  ال�شركات امل�شغلة متكنت 
من اإطالق ال�شبكة خالل عام 2019.يذكر اأن �شركة هواوي لعبت دورا بارزا يف اإطالق �شبكة 
امل�شغلة  ال�شركات  هواوي  حملية.وزودت  �شحفية  لتقارير  وفقا  ال�شني،  يف  اخلام�س  اجليل 
الت�شغيل  �شركات  باأن  علما  ال�شبكة،  لت�شغيل  املطلوبة  واملعدات  االأدوات  من  كبرية  بن�شبة 
وقت  ويف  ونوكيا.  اإريك�شون  مثل  ال�شبكة  لبناء  اأخرى  �شركات  مع  الوقت  نف�س  يف  تعاونت 
بالفعل  اجلنوبية  وكوريا  وبريطانيا  املتحدة  الواليات  اأطلقت  اجل��اري،  العام  من  �شابق 
العامل.  ال�شينية تتفوق كونها االأكرب يف  ال�شبكة  لكن  ات�شال من اجليل اخلام�س،  خدمات 
�شيبلغ  ال�شني  يف  اخلام�س  اجليل  خدمات  م�شتخدمي  عدد  اأن  اإىل  املحللني  توقعات  وت�شري 

110 مليون م�شتخدم وفقا لوكالة �شينخوا.

إنستغرام وفيسبوك يخوضان 
حربا ضد المحتوى "الموحي جنسيا"

* وكاالت
جديدة  حربا  وفي�شبوك  اإن�شتغرام  يخو�س 
يبداآ  اأن  واختارا  جن�شيا"،  "املوحي  املحتوى  على 
ذك��ر  م��ا  وف��ق  التعبريية"،  ب�"الرموز  حملتهما 
املا�شي،  يوليو  ويف  االأمريكي.  نيوز"  "فوك�س  موقع 
التي  "املعايري"،  االج��ت��م��اع��ي��ان  امل��وق��ع��ان  ح��دث 
ب�"التعبري  يتعلق  فيما  االعتبار  بعني  اأخذها  يجب 

"فوك�س  واأو�شح  ا�شتخدامه.  امل�شموح  اجلن�شي" 
الرموز  ب��اأن  اأق��را  واإن�شتغرام  في�شبوك  اأن  نيوز" 
ميكن  اخلوخ"  اأو  "الباذجنان  م��ث��ل  ال��ت��ع��ب��ريي��ة 
ا�شتخدام  اأن  وتابع  جن�شيا".   "موحية  اعتبارها 
قد  متكرر  ب�شكل  التعبريية  الرموز  من  النوع  هذا 
اأو  امل�شتخدم  ح�شاب  على  عالمة  و�شع  اإىل  يوؤدي 

حظره.
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الهاتف الذكي األول في العالم 
يعاني من مشاكل

* وكاالت
التكنولوجيا  "�شاومي"عمالق  �شركة  ك�شفت 
العامل  يف  ذك��ي  هاتف  اأول  عن  العمالقة  ال�شيني 
ميغا   108 دّقتها  تبلغ  خارقة  ت�شوير  بكامريا  مزّود 
بالتفا�شيل.وجرى  غنّية  �شور  بتقدمي  تقوم  بك�شل، 
تطوير م�شت�شعر الكامريا بالغ الدّقة من قبل �شركة 
ت�شتخدمه  مل  التي  اجلنوبية،  "�شام�شونغ" الكورية 
بعد يف اأي من هواتفها الذكية اأو منتجاتها اخلا�شة، 
تكمن  الكامريا  فائدة  اأّن  ال�شركتان  اأعلنت  حيث 
كل  على  حتتوي  للغاية  دقيقة  ���ش��وًرا  تقدميها  يف 

التفا�شيل التي رافقت اأجواء وظروف التقاطها.
ورغم هذا االإعالن عن دّقة الكامريا من �شام�شونغ 
اأظهر  التقنية  اأّن االختبار االأّويل لهذه  اإال  و�شاومي 
اأن ال�شور قد احتوت على ت�شّوهات رقمية قريبة من 
تلك التي تقع يف الهواتف الذكية املزّودة بكامريات 
اجلديدة.ويحمل  اخلارقة  الكامريا  من  دق��ة  اأق��ل 
برمييم  "برو  ا�شم  �شاومي  من  اجلديد  الهاتف  ا�شم 
يف  والبيع  لل�شراء  االآن  حتى  متاح  وهو   ،"CC9
ال�شركة،  اأعلنت  ح�شبما  فقط،  ال�شينية  ال�شوق 
 400 نحو  منه  االأ�شا�شي  ال��ط��راز  �شعر  يبلغ  كما 
العمالقة  ال�شينية  ال�شركة  اأمريكي.وكانت  دوالر 

با�شتخدام  تقوم  �شوف  اأّنها  �شابق  وقت  يف  اأعلنت 
ميغابك�شل   108 دقته  تبلغ  الذي  الفائق  امل�شت�شعر 
ك�شفت  ال���ذي   "Mi Mix Alpha هاتفها"  يف 
قامت  اأّنها  اإاّل  املا�شي،  �شبتمرب"  اأيلول"   يف  عنه 
فاخًرا،  هاتًفا  ليكون  اجلهاز  على  تعديالت  باإدخال 
ومن  دوالر،   2900 من  قريب  ب�شعر  ببيعه  و�شتقوم 
االأول"  كانون  �شهر   حلول  قبل  اإطالقه  املقرر  غري 
التي  اال�شت�شعار  اأجهزة  املقبل.وكانت  دي�شمرب" 
فقط  تلحق  واأك���ر  ميغابك�شل   100 دقتها  تبلغ 
ميكن  والتي  احلجم،  متو�شطة  الرقمية  بالكامريات 
التقنية  تخلو  ال��دوالرات.وال  اآالف  ثمنها  يبلغ  اأن 
الهاتف  بكامريا  امل���زّودة  ال��دّق��ة  فائقة  اجل��دي��دة 
اأّن  �شمنها  من  م�شكالت،  من  "�شاومي"  من  الذكي 
اأكرب  تخزينية  م�شاحة  �شت�شتهلك  امللتقطة  ال�شور 
بكثري من املعتاد، كما تتطّلب معاجًلا قوًيا لتحريرها 
واإ�شافة تعديالت عليها.وبح�شب �شركة |كانالي�س" 
يف  تعترب  ال�شينية  "�شاومي"  �شركة  فاإّن  لالأبحاث 
الوقت الراهن رابع بائع للهواتف الذكية يف العامل، 
اأّن  املئة، ويرى خرباء  9.1 يف  تبلغ  �شوقية  بح�شة 
الكامريا  بهذه  هواتفها  "�شاومي"  تزويد  �شاأن  من 

تها يف ال�شوق. اخلارقة زيادة ح�شّ

* وكاالت
اجلنوبية  الكورية  "�شام�شونغ"  �شركة  اأ�شدرت 
التاأخري،  من  �شهور  بعد  للطي  القابل  اجلديد  هاتفها 
 Samsung  " ا�شم  حمل  ال��ذي  اجل��دي��د  الهاتف 
 8 اجلمعة  ال��ي��وم  عر�شه،  مت   "Galaxy Fold
ال�شينية.  ال�شوق  يف  للبيع  الثاين،  نوفمرب/ت�شرين 
 Samsung Galaxy Fold ه��ات��ف  ب��ي��ع  ب���داأ 
 10:00 ال�شاعة  مت��ام  يف  اليوم  ال�شني،  يف  اجلديد 
�شباًحا بالتوقيت املحلي، ب�شعر 15999 يوانا والذي 
يعادل حوايل 2،293 دوالر تقريبا. كما اأعلنت �شركة 
Samsung االآن عن بيع جميع الوحدات يف غ�شون 

فيه  تذكر  مل  ال��ذي  الوقت  يف  فقط،  دقائق  خم�س 
باأن  ال�شركة عن العدد املطروح من االأجهزة.  يذكر 
الهاتف اجلديد مزود ب�شا�شة بحجم 7.3 بو�شة كما 
اآن واحد.وعند طي  وميكن ا�شتخدام 3 تطبيقات يف 
والهاتف  بو�شة،   4.6 بحجم  �شا�شته  ت�شبح  اجلهاز 
مزود مبعالج 7nm مقرن ب� 12 غيغابايت من ذاكرة 
�شعة  من  غيغابايت   512 وحزم  الع�شوائي  الو�شول 
UFS تقنية3.0  با�شتخدام  الداخلية  التخزين 

وكامريا  ميغابيك�شل   16 بكامريا  الهاتف  تزويد  ومت 
ميغابيك�شل،   12 واأخرى  ميغابيك�شل   12 تليفوغرايف 

ويدعم اجلهاز بطارية بحجم 4.380 مللي اأمبري.

بيع جميع النسخ المطروحة من هاتف 
"سامسونغ" الجديد في أول 5 دقائق

احذروا.. ثغرة في "واتساب" تثبت 
برامج التجسس سرًا

* وكاالت
خطرية  اأمنية  ثغرة  م��وؤخ��ًرا  وات�شاب  تطبيق  اأ�شلح 
امل�شتهدفة  االأجهزة  بخرق  للمهاجمني  ت�شمح  قد  جديدة 
املخزنة  وامللفات  االآمنة  الدرد�شة  ر�شائل  و�شرقة  بعد  عن 
.The Hacker News شمنها، وذلك وفًقا ملا ذكره موقع�

وعلى الرغم من اأن وات�شاب مل يحل بعد امل�شاكل الدائرة 
حول االخراق االأخري، اإال اأن من�شة الرا�شل االأكر �شهرة 
يف العامل وجدت نف�شها واقعة يف امل�شاكل من جديد. وتتعلق 
مب�شكلة   11931-2019-CVE امل�شماة  االأمنية  الثغرة 
والتي  املكد�س  اإىل  امل�شتندة  املوؤقت  املخزن  �شعة  جت��اوز 
كانت موجودة يف الطريقة التي تقوم بها اإ�شدارات وات�شاب 
 ،MP4 املعر�شة للهجوم بتحليل البيانات االأولية لبث ملف
التعليمات  تنفيذ  اأو  اخلدمة  رف�س  هجمات  اإىل  يوؤدي  مما 
ا�شتغالل  اأجل  من  املهاجمون،  ُبعد.ويحتاج  عن  الربجمية 
امل�شتهدفني  امل�شتخدمني  هاتف  رقم  اإىل  االأمنية،  الثغرة 
والذي  وات�شاب،  عرب  �شار  ب�شكل  معد   MP4 ملف  واإر�شال 
اأو برامج جت�ش�س  ميكن ا�شتخدامه لتثبيت باب خلفي �شار 
على االأجهزة املخرقة ب�شكل �شري.وتوؤثر الثغرة االأمنية 

جميع  على  وات�شاب  من  واملوؤ�ش�شات  امل�شتهلكني  ن�شخ  على 
 iOS املن�شات الرئي�شية، مبا يف ذلك اأندرويد من جوجل و
املتاأثرة  االإ���ش��دارات  مايكرو�شوفت.  من  وويندوز  اآبل  من 
املالكة  في�شبوك،  �شركة  ن�شرتها  ال�شت�شارة  ووفًقا  بالثغرة 
وات�شاب  اإ���ش��دارات  قائمة  ف��اإن  ال�شهري،  املرا�شلة  لتطبيق 

املتاأثرة هي كما يلي: اإ�شدارات اأندرويد قبل 2.19.274.
عميل  اإ���ش��دارات   .2.19.100 قبل   iOS اإ���ش��دارات 
قبل  ف��ون  وي��ن��دوز  اإ����ش���دارات   .2.25.3 قبل  املوؤ�ش�شة 
قبل  التجارية  لالأعمال  اأندرويد  اإ�شدارات   .2.18.368
قبل  التجارية  لالأعمال   iOS اإ���ش��دارات   .2.19.104
امل�شححة  الثغرة  وتاأثري  و�شدة  نطاق  ويبدو   .2.19.100
 WhatsApp VoIP ات�شال  لثغرة  م�شابًها  حديًثا 
 NSO Group االأخرية التي مت ا�شتغاللها من قبل �شركة
االإ�شرائيلية لتثبيت برجمية Pegasus على ما يقرب من 
1400 من اأجهزة اأندرويد و iOS امل�شتهدفة يف جميع اأنحاء 
العامل. ويعد من غري الوا�شح ما اإذا كانت ثغرة MP4 قد 
اأن تعلم في�شبوك عنها وت�شححها، لكن  ا قبل  اأي�شً ا�شتغلت 
بالنظر اإىل اأن ا�شت�شارة في�شبوك ال تت�شمن اأي �شيء اآخر 

�شوى بع�س املعلومات التقنية االأ�شا�شية يف اإر�شادات االأمان 
اخلا�شة بها، فقد تظهر املزيد من املعلومات الحًقا.

 MacBook Pro آبل تكشف عن جهاز
جديد.. وهذه مواصفاته

* وكاالت
ت�شميم  اإع���ادة  اأول  عن  االأرب��ع��اء  اآب��ل  �شركة  ك�شفت 
 Touch اإىل  ال��ت��ح��ول  منذ   MacBook Pro خل��ط 
اأحد  �شنوات.ويعد  ث��الث  منذ   USB-C ومنافذ   Bar
مع   – و�شوحًا  اأكرها  لي�س  رمبا  لكن   – االختالفات  اأكرب 
�شا�شة  اإىل  االنتقال  اجلديد   MacBook Pro جهاز 
ال�شا�شة  حجم  يكون  اأن  املرجح  ومن  اإن�ًشا،   16 مقا�س  اأكرب 
االأكرب موجًها ملن�شئي املحتوى الذين يحبون قابلية التنقل 
 MacBook جهاز  MacBook Pro.ويتميز  نظام  مع 
Pro اجلديد بحجم 16 اإن�ًشا بلوحة مفاتيح حمدثة، حيث 
حتاول اآبل العمل على حل م�شكلة لوحة مفاتيح الفرا�شة 
املا�شية.ويبدو  ال�شنوات االأربع  التي كانت تعتمدها خالل 
اأن ال�شركة قد اعرفت بالهزمية وتخلت عن اآلية الفرا�شة 
املفاتيح  لوحة  ت�شميه  م��ا  م��ع  املق�س  اآل��ي��ة  اإىل  وع���ادت 
ال�شحرية Magic Keyboard.وتعد املفاتيح املوجودة 

على جهاز MacBook Pro مقا�س 16 اإن�ًشا اأكرب من تلك 
اإن�س،   15.4 مقا�س   MacBook Pro جهاز  يف  املوجودة 
اآبل  اأن  الوا�شح  وم��ن  التنقل،  مفاتيح  من  مبزيد  وتتميز 
لالإ�شالح. قابلة  املفاتيح  لوحة  جعل  يف  جهًدا  بذلت  قد 

وتتميز لوحة املفاتيح االآن مبفتاح ESC فعلي يوجد جنًبا 
اإىل جنب مع �شريط اللم�س Touch Bar، بحيث يحتفظ 
يتميز  اللم�س.كما  ب�شريط  اجلديد   MacBook Pro
اأعلى،  �شوت  مكربات  ب�شت  ا  اأي�شً اجلديد  املحمول  احلا�شب 
 100 حتى  البطارية  تعزيز  ومت  الراأ�س،  �شماعة  ومقب�س 
اأن هذا مينح اجلهاز  اآبل  �شركة  واط يف ال�شاعة، وتدعي 
كاملة  �شاعة  يعني  مما  �شاعة،   11 مل��دة  تعمل  بطارية 
بقيا�س   MacBook Pro جهاز  مع  باملقارنة  اإ�شافية 
الداخلية  التخزين  �شعة  ال�شركة  اإن�����س.وزادت   15.4
غيغابايت،   512 اإىل  غيغبايت   256 من   SSD نوع  من 
 AMD الر�شومات  معاجلة  وح��دة  ترقية  ج��رى  كما 

 AMD Radeon Pro اإىل   555X  Radeon Pro
5500M.ويحل   AMD Radeon Pro و   5300M
جهاز  حمل  اإن�ًشا   16 مقا�س   MacBook Pro جهاز 
MacBook Pro احلايل مقا�س 15.4 اإن�س، ومع ذلك، 
البالغ  اجلديد  احلا�شب  من  االأ�شا�شية  الن�شخة  �شعر  فاإن 
 MacBook جهاز  عن  يتغري  مل  اأمريكًيا  دوالًرا   2399
 MacBook مقا�س 15.4 اإن�س.وو�شفت اآبل جهاز Pro
فائق  واأداء  اأكرب  �شا�شة  على  ي�شتمل  باأنه  اجلديد   Pro
مفاتيح  لوحة  واأف�شل  ممكنة  بطارية  واأك��رب  ال�شرعة 
من  هائلة  وكميات  رائعة  �شوت  ومكربات  دفري  حلا�شب 
رمادي  اأو  ف�شي  اللون:  التقنية:•  التخزين.املوا�شفات 
ف�شائي.• ال�شا�شة: مقا�س 16 اإن�ًشا بدقة 3072×1920 

الواحد. باالإن�س  بيك�شاًل   226 بكثافة  بيك�شاًل 
�شدا�شية  اإنتل  معاجلات  من  التا�شع  اجليل  املعالج: 

النوى بردد 2.

* وكاالت
خدمة  بنود  يوتيوب  الفيديو  م�شاركة  من�شة  ن�شرت 
 ،2019 دي�شمرب   10 من  ابتداًء  تطبيقها  يجري  حمدثة 
والتي تت�شمن �شطًرا جديًدا ميثل تذكرًيا جلميع امل�شخدمني 
باأن ال�شركة ال يتعني عليها االحتفاظ باأي مقطع فيديو ال 
اأن  على  اجلديدة  اخلدمة  �شروط  �شيا�شة  تريده.وتن�س 
يوتيوب لي�شت ملزمة با�شت�شافة املحتوى اأو تقدميه، وهي 
اإنه بالرغم من كون يوتيوب من�شة  طريقة اأخرى للقول: 
مطالبة  ال�شركة  اأن  يعني  ال  هذا  اأن  اإال  ن�شيًبا،  مفتوحة 
جميع  م��ن  الفيديو.انتقادات  مقاطع  ت�شغيل  مبوا�شلة 
ب�شبب  اجلهات  جميع  من  انتقادات  املن�شة  اجلهاتوواجهت 
باأن  النقاد  بع�س  ويجادل  الفيديو،  مقاطع  اإزال��ة  عمليات 
املوقع ميكنه فعل املزيد الإزالة مقاطع الفيديو التي تعار�س 
قوانني ال�شركة لكنها ال تنتهكها ب�شكل مبا�شر.فيما يجادل 

اآخرون باأن يوتيوب يجب اأن تكون من�شة مفتوحة بالكامل، 
ويجب اأال تتحكم يف مقاطع الفيديو التي يجب اأن تبقى اأو 
م�شتمر  ب�شكل  ال�شركات  حت��ذف.وحت��دث  اأن  يجب  التي 
�شروط اخلدمة اخلا�شة بها، وهذا هو التغيري الثالث ملن�شة 
م�شاركة الفيديو يف عام 2019، ويبدو اأن هذه التحديثات 
�شتجريها  التي  القادمة  التغيريات  مع  تتزامن  االأخ��رية 
يوتيوب وفًقا الإر�شادات جلنة التجارة الفيدرالية اجلديدة 
ي�شتخدم  من  حول  التحديثات  من  العديد  للمن�شة.وتركز 
جلنة  اأ���ش��درت  اأن  بعد  وذل��ك  االأط��ف��ال،  وحماية  املن�شة 
 170 قدرها  غرامة  �شبتمرب  �شهر  يف  الفيدرالية  التجارة 
لقانون  انتهاكات مزعومة  ب�شبب  مليون دوالر �شد غوغل 
.COPPA حماية اخل�شو�شية على االإنرنت لالأطفال 

حماية  ل��زي��ادة  تغيريات  اإج��راء  على  املن�شة  وواف��ق��ت 
�شروط  وتاأتي  للقانون،  واالمتثال  االأطفال  خ�شو�شية 

الوالدين  م�شوؤولية  عن  حمدث  ق�شم  مع  االآن  اخلدمة 
القلقوقد  تثري  املن�شة.�شروط  االأطفال  ي�شتخدم  عندما 
ال�شتخدام  بلد  لكل  العمر  متطلبات  التحديث  اأو���ش��ح 
اإذا كنت قا�شًرا يف  اإ�شعاًرا يقول:  اأن هناك  يوتيوب، كما 
ويل  اأو  والديك  اإذن  على  دائًما  حت�شل  اأن  فيجب  بلدك، 
اخلدمة  �شروط  اخلدمة.وت�شببت  ا�شتخدام  قبل  اأمرك 
املحتوى  ومن�شئي  امل�شتخدمني  بع�س  قلق  يف  اجلديدة 
اأخرى،  وبعبارة  ح�شاباتهم،  حتذف  قد  ال�شركة  اأن  من 
اإذا  واحل�شابات  القنوات  اإنهاء  بب�شاطة  ليوتيوب  ميكن 
يجوز  املحدثة:  اخلدمة  �شروط  دخاًل.وتقول  حتقق  مل 
اخلا�س  غوغل  ح�شاب  و�شول  اأو  و�شولك  اإنهاء  ليوتيوب 
اعتقدت  اإذا  منها  ج��زء  اأو  باأكملها  اخل��دم��ة  اإىل  ب��ك 
لك  اخلدمة  توفري  اأن  اخلا�س،  لتقديرها  وفًقا  يوتيوب، 

جتارًيا. للتطبيق  قاباًل  يعد  مل 

جديد "يوتيوب" يثير القلق.. ليست 
ملزمة بحفظ الفيديوهات
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*رام اهلل 
الإ�سرائيلي  الحتالل  ق��وات  اعتقلت 
غيث،  عدنان  القد�س  حمافظ  اخلمي�س، 

الفل�سطيني  ال���س��ر  ل��ن��ادي  بيان  بح�سب 
خمابرات  من  عنا�سر  اإن  قال  القد�س،  يف 
بعد  غ��ي��ث  امل��ح��اف��ظ  اعتقلت  الح��ت��الل 

جنوب  �سلوان  بلدة  يف  منزله  اقتحامها 
القد�س املحتلة.  وكان املحافظ غيث منع من 
دخول ال�سفة ملدة �ستة اأ�سهر، جددت ل�ستة 

التوا�سل  من  منعه  اإىل جانب  اأخرى،  اأ�سهر 
منذ  واعتقل  الأ�سخا�س،  من  جمموعة  مع 

توليه من�سبه اأكرث من 13 مرة.

االحتالل يعتقل محافظ القدس
*اوروبا

املّتحدة  الأمم  يف  اأوروبية  دول  خم�س  انتقدت 
امل�ستوطنات  اعتبار  ع��دم  املتحدة  ال��ولي��ات  ق��رار 
هذه  اأّن  غر  الدويل،  للقانون  معار�سًة  الإ�سرائيلّية 

الدول مل تذكر وا�سنطن مبا�سرة.
وبلجيكا  املّتحدة  واململكة  واأملانيا  فرن�سا  وقالت 
الأمن  جمل�س  يف  حالًيا  اأع�ساء  وجميعها  وبولندا، 
�سيا�سة  م��ن  “موقفنا  م�����س��رك،  ب��ي��ان  يف  ال���دويل 
الفل�سطينّية  الأرا�سي  يف  الإ�سرائيلّية  ال�ستيطان 
ومل  وا�سح  ال�سرقّية،  القد�س  ذلك  يف  مبا  املحتّلة، 

يتغّر«.
ن�ساط  “كل  اأن  اخل��م�����س  ال�����دول  واع���ت���رت 
الدويل،  القانون  مبوجب  �سرعي  غر  هو  ا�ستيطاين 
ال�سالم  واأف����ق  ال��دول��ت��ن  اإم��ك��ان��ي��ة ح��ل  وي��ق��و���س 
الأن�سطة  كل  وقف  اإىل  “اإ�سرائيل  داعية  الدائم” 

ال�ستيطانية«.
بر�س،  كارين  املتحدة  اململكة  مندوبة  وقالت 
رئي�سة جمل�س الأمن الدويل لل�سهر احلايل يف البيان 
�سيا�سة  من  “موقفنا  املتحدة،  المم  موقع  ح�سب 
الفل�سطينّية  الأرا�سي  يف  الإ�سرائيلّية  ال�ستيطان 
ومل  وا�سح  ال�سرقّية،  القد�س  ذلك  يف  مبا  املحتلة، 

يتغر«.
غر  ال�ستيطانية  الأن�سطة  “جميع  اإن  واو�سحت 
اإىل  ت��وؤدي  اأنها  كما  ال��دويل،  القانون  وف��ق  قانونية 
�سالم  حتقيق  واآف��اق  الدولتن  حل  اإمكانية  تقوي�س 
دائم وفق ما يوؤكد عليه قرار جمل�س الأمن 2334”. 
ال�سالم يف  املتحدة اخلا�س بعملية  وكان من�سق الأمم 
ال�سرق الأو�سط، نيكولي مالدينوف قدم ملجل�س المن 
خا�سة  املنطقة،  يف  الأخرة  التطورات  حول  اإحاطة 
“موقف  اأن  معترا  ال�ستيطاين،  بالن�ساط  يتعلق  ما 
الأمم املتحدة ل يتغّر فهو يرى الن�ساط ال�ستيطاين 
الإ�سرائيلي باأنه انتهاك �سارخ للقانون الدويل وعقبة 
اأ�سا�سية اأمام حتقيق حل الدولتن والتو�سل اإىل �سالم 
عادل و�سامل ودائم«. وكان وزير اخلارجية الأمركي 
امل�ستوطنات  اأّن  املا�سي  الثنن  اعلن  بومبيو  مايك 
الإ�سرائيلّية “ل ُتعّد يف ذاتها غر مّت�سقة مع القانون 
تعتر  التي  الأم���ن  جمل�س  ق���رارات  رغ��م  الدويل”، 
اأرا���س  على  مقامة  كونها  قانونّية  غر  امل�ستوطنات 
الوليات  التحّول  ه��ذا  وي�سع  حمتّلة.  فل�سطينّية 
بكاملها،  ال��دول��ّي��ة  الأ���س��رة  م��ع  مواجهة  يف  املتحدة 
وق��وب��ل اإع��الن��ه��ا ب��ان��ت��ق��ادات ال��ث��الث��اء م��ن الحّت���اد 

الأوروبي والأمم املّتحدة واجلامعة العربّية.

*واشنطن 
يف  نف�سها  عن  الأربعاء  املتحدة  الوليات  دافعت 
الحتاد  من  قوية  معار�سة  وجه  يف  املتحدة  الأمم 
اإدارة  لإع��الن  الأخ��رى  العاملية  والقوى  الأوروب���ي 
“امل�ستوطنات  اأن  ترمب  دونالد  الأمركي،  الرئي�س 
انتهاًكا  تعد  ل  الفل�سطينية  الأرا�سي  يف  اليهودية 

للقانون الدويل«.
بومبيو،  مايك  اخل��ارج��ي��ة،  وزي��ر  اإع���الن  وغ��ر 
الثنن، املوقف الأمركي القائم منذ 4عقود ب�ساأن 
الفل�سطينية  الأرا���س��ي  يف  اليهودية  امل�ستوطنات 
املحتلة، ورحبت اإ�سرائيل بهذه اخلطوة، لكنها لقت 

اإدانة عربية واأجنبية.
ال�سيا�سة  حت��ول  تعر�س  امل��ت��ح��دة،  الأمم  ويف 
الأم��رك��ي��ة لن��ت��ق��ادات م��ن الحت����اد الأوروب�����ي 
ذلك  يف  مبا  الأم���ن،  جمل�س  اأع�ساء  من  وجمموعة 

رو�سيا وال�سن.

وقالت ال�سفرة الريطانية لدى الأمم املتحدة، 
لل�سحفين قبل اجتماع جمل�س الأمن  كارين بر�س، 
قانوين  غ��ر  ال�ستيطاين  الن�ساط  “كل  ال���دويل 
حل  �سالحية  ويقو�س  ال���دويل  ال��ق��ان��ون  مبوجب 
الدولتن واحتمالت ال�سالم الدائم”. وكانت بر�س 
وبلجيكا  وبولندا  وفرن�سا  اأملانيا  عن  نيابة  تتحدث 
جمل�س  يف  الأوروب���ي  الحت��اد  اأع�ساء  وبريطانيا، 

الأمن الدويل .
الأم��رك��ي  ال�سفرة  نائبة  ك���ررت  جانبها  م��ن 
املوقف  �ساليه،  نورمان  �سري  املتحدة،  الأمم  لدى 
الإ�سرائيلية  امل�ستوطنات  ب�ساأن  اجلديد  الأمركي 
تتعار�س يف حد  “ل  اإنها  قائلة  الغربية،  ال�سفة  يف 

ذاتها مع القانون الدويل«.
تزال  “ل  املتحدة  الوليات  اإن  �ساليه،  واأ�سافت 
ملتزمة بق�سية ال�سالم، واإعالن يوم الثنن ل يغر 

هذه احلقيقة«.

*عمان 
اىل  الثماين،  ال�سالمية  الدول  جمموعة  دعت 
ال�سياحة  قطاع  يف  التعاون  لتعزيز  اجلهود  ب��ذل 
برناما  وكالة  ح�سب  احل��الل،  ال�سياحة  يف  خا�سًة 

املاليزية.
املاليزي  والثقافة  والفن  ال�سياحة  وزير  وقال 
حممد الدين كيتابي اخلمي�س، بعد تروؤ�سه الجتماع 
الوزاري الثاين للمجموعة، اإن الجتماع ناق�س �سبل 
وخ�سو�سا  ال�سياحة  تنمية  اإ�سراتيجيات  تقوية 
يف  وا���س��اف  احل���الل.  ال�سياحة  اأ���س��واق  لتطوير 
ال�سياحة  اإىل تنمية  “ن�سعى  لل�سحفين  ت�سريحات 
الأع�ساء من  الدول  �ست�ستفيد  التي  البينية  احلالل 

منافعها الكثرة«.
ال�سحيح  الجتاه  “وبف�سل  انه  كيتابي،  واو�سح 
ال�سياحة  اأ�سواق  اإىل  نتطلع  قوتنا،  من  وال�ستفادة 
على  يتحتم  “لذلك  انه  مبينا  املتنامية”،  احل��الل 
الدول الأع�ساء الإبقاء على ن�ساطها وبالتايل زيادة 
تعزيز التعاون البيني ويف نف�س الوقت اعتماد حلول 
وتقدمه  ال�سياحة  قطاع  ا�ستدامة  لتحقيق  مبتكرة 

امل�ستمر«.
 1997 ع��ام  تاأ�س�ست  التي  املجموعة  اأن  يذكر 
تهدف اإىل تعزيز العالقات القت�سادية بن الدول 
واإندوني�سيا،  وم�سر،  بنغالد�س،  وه��ي:  الأع�ساء 

واإيران، وماليزيا، ونيجريا، وباك�ستان، وتركيا.

*عمان 
اعلن وزير خارجية لوك�سمبورج جان اأ�سلبورن اأن 
»على الحتاد الأوروبي العراف بدولة فل�سطينية 
للم�ستوطنات  دعمها  املتحدة  ال��ولي��ات  ق��رار  بعد 

الإ�سرائيلية يف ال�سفة الغربية«.
بفل�سطن  “العراف  اخلمي�س  اأ�سلبورن  وقال 
واإمن��ا  مفتوحا  تفوي�سا  ول  م��ع��روف��ا  لي�س  دول���ة 

لي�س  دولته.  يف  الفل�سطيني  ال�سعب  بحق  اع��راف 
اإج���راء  لكنه  اإ���س��رائ��ي��ل،  مناه�سة  منه  املق�سود 
ي�ستهدف متهيد الطريق حلل الدولتن«. وكان وزير 
الثنن  اأعلن  بومبيو  مايك  الأم��رك��ي  اخلارجية 
املا�سي “تخلي وا�سنطن عن موقفها باأن امل�ستوطنات 
موقف  عن  تراجع  يف  الدويل”،  القانون  تخالف 

اتخذه الرئي�س الأمركي جيمي كارتر عام 1978.

لدعمها الدولة الفلسطينية.. 
اسرائيل تحتج لدى كندا

*أوتاوا 
بالده  اأن  باركان  منرود  كندا  لدى  الإ�سرائيلي  ال�سفر  اأعلن 
تعتزم تقدمي احتجاج ر�سمي لكندا بعد ان�سمامها اإىل 165 دولة 
اأخرى بالت�سويت ب� )نعم( على قرار ل�سالح ال�سعب الفل�سطيني يف 
تقرير امل�سر، يف اللجنة الثالثة للجمعية العامة لالأمم املتحدة .
ميل”  اأن��د  “اجللوب  �سحيفة  م��ع  مقابلة  يف  ب��ارك��ان  وق��ال 
نزع  على  “ت�ساعد  الت�سويت  بهذا  كندا  اإن  اخلمي�س،  الكندية 
للتغير  “الأ�سف  عن  معربا  اليهودية”،  الدولة  عن  ال�سرعية 
يف  الكندي  للممثل  ر�سميا  اأ�سفنا  عن  “�سنعرب  وقال  الكندي”، 

اإ�سرائيل الأ�سبوع املقبل«.
ولكنه  جوهريا  قرارا  لي�س  القرار  اأن  “نعتقد  باركان،  وقال 
احلزمة  من  ج��زء  وه��و  اإ�سرائيل  عن  ال�سرعية  لنزع  حماولة 
تلقت  اإ�سرائيل  اأن  مبينا  الفور”،  على  رف�سها  يجب  التي  الكاملة 
اإ�سعارا باأن كندا تعتزم الت�سويت ل�سالح قرار الأمم املتحدة قبل 

�ساعات قليلة من الت�سويت.
“الأمم املتحدة لي�ست حمكمة”،  اأن  اإىل  ال�سفر باركان  اأ�سار 
اإ�سرائيل لذلك ل  اأغلبية تلقائية ت�سوت �سد  “لديها  اإن  م�سيفا 

نعتقد اأن كندا يجب اأن تتعاون مع هذه العملية«.
فيليب  فران�سوا  الكندي  اخلارجية  وزي��ر  اأك��د  جانبه  م��ن 
على  وكانت  حلفائها  من  موقفها  اأو�سحت  “بالده  اأن  �سامباين 
الأمم  بدعم  قرارها  ب�ساأن  اليهودية  اجلالية  باأع�ساء  ات�سال 

املتحدة«.
ويف  كندا  يف  اليهودي  املجتمع  يف  النا�س  اأن  “نعتقد  وق��ال 
جميع اأنحاء العامل يرون كندا كحليف، ولكن هناك اأوقات يجب 
الأمم  يف  بالأم�س  فعلنا  كما  وموقفنا  راأينا  عن  فيها  نعرب  اأن 
املتحدة”، م�سيفا اإن “�سداقة كندا مع اإ�سرائيل قوية و�ستبقى”.

مقتل اثنين واصابة 38 
بجروح في بغداد

*بغداد 
قتل متظاهران واأ�سيب 38 اآخرون بجروح اخلمي�س، بنران 

القوات العراقية يف العا�سمة بغداد.
القوات  اإن  ببغداد،  ملرا�سل )برا(  وقال م�سدر طبي عراقي 
تفريق  عملية  يف  للدموع  امل�سيلة  القنابل  ا�ستخدمت  العراقية 
املحتجن على ج�سري ال�سنك واجلمهورية قرب ميدان التحرير 
على نهر دجلة ، م�سرا اىل اأن �سبب وفاة املتظاهرين اإ�سابتهما يف 

الراأ�س ب�سكل مبا�سر بقنابل الغاز امل�سيلة للدموع.
من جهتها، حذرت الأمم املتحدة، احلكومة العراقية موؤخرا 
حد  ت�سل  عنف  اأعمال  ووقف  بق�سوة  املحتجن  مع  التعامل  من 
بالتعامل  العراقية  احلكومة  مطالبة  املميتة،  والإ�سابات  القتل 
الدفاع  وزي��ر  ونفى  املتظاهرين.  مطالب  وتنفيذ  الي��ج��اب��ي 
العراقي، اأن تكون القوات العراقية تقوم قنابل م�سيلة للدموع، 
دون  ثالث  طرف  باأيدي  هي  واإمن��ا  القنابل،  هذه  مثل  متلك  ول 
افادت  بالعراق،  الإن�سان  حقوق  مفو�سية  ان  يذكر  له.  الإ�سارة 
ت�سرين  مطلع  بالعراق  الحتجاجات  بدء  منذ  القتلى  عدد  بان 

الأول املا�سي جتاوز 340 قتيال واإ�سابة اأكرث من 16 الفا.

*بكني 
املتحدة  الأمم  لدى  الدائم  ال�سن  مندوب  اأك��د 
م�ستقلة  فل�سطينية  دول��ة  اإقامة  اأن  جيون  ت�سانغ 
“حق وطني لل�سعب الفل�سطيني غر قابل للت�سرف، 
حل  مبداأ  اأن  اإىل  م�سرا  عليه”،  املقاي�سة  ميكن  ول 
اخلط  ميثالن  ال�سالم  مقابل  والأر�����س  ال��دول��ت��ن 

الأ�سا�سي للعدالة الدولية.
وقال جيون يف كلمة خالل اجتماع ملجل�س الأمن 
و�سائل  نقلت  ملا  وفقا  الفل�سطينية  الق�سية  ب�ساأن 
جميع  وق��ف  م��ن  ب��د  “ل  اخلمي�س،  �سينية  اإع���الم 
الت�سريحات والإجراءات التي تتعار�س مع قرارات 
يف  ال���دويل  وال��ت��واف��ق  ال�سلة  ذات  املتحدة  الأمم 
حل  يف  املتمثل  العام  بالهدف  والتم�سك  ال�ساأن،  هذا 

الدولتن«.
 2334 رق��م  الأم���ن  جمل�س  ق���رار  اإن  واأ���س��اف، 
ين�س على اأن “الن�ساطات ال�ستيطانية يف الأرا�سي 
ال�سرقية،  القد�س  ومنها  املحتلة،  الفل�سطينية 
تتعار�س مع القانون الدويل، واأنه يف مواجهة الو�سع 
جميع  على  يجب  امل��وؤمل،  الإ�سرائيلي  الفل�سطيني- 
امل�سوؤولة،  غر  الت�سريحات  عن  المتناع  الأط��راف 
اإ�سافة  عن  والتوقف  واملواجهة،  التوتر  ت�سعيد  اأو 

تعقيدات جديدة اإىل الق�سية الفل�سطينية«.
املعني  ال��ط��رف  على  “يجب  اأن���ه  ج��ي��ون  واأك���د 
الأرا�سي  يف  ال�ستيطانية  الن�ساطات  جميع  وقف 
منازل  ه��دم  ووق���ف  ف���ورا،  املحتلة  الفل�سطينية 
قلق  عن  معربا  ممتلكاتهم،  وتدمر  الفل�سطينين 
يف  اأم��ده  طال  الذي  ال�سطراب  اإزاء  العميق  بالده 

احلالة الفل�سطينية- الإ�سرائيلية«.
واأ�سار اإىل اأنه يف الآونة الأخرة، ت�ساعد العمل 
الع�سكري، مت�سببا بوقوع خ�سائر فادحة يف �سفوف 

ال�ستيطانية  الن�ساطات  ت��زال  ل  فيما  املدنين، 
تتقدم، حمذرا من اأن ذلك يقو�س اآفاق حل الدولتن 

ب�سدة.
ال�سيا�سية  بال�سبل  ال�سراع  ت�سوية  اإىل  ودع��ا 
بالهدوء  املعنية  الأط��راف  والتزام  والدبلوما�سية، 
بناء  ج��ه��ود  وم��وا���س��ل��ة  النف�س  �سبط  ومم��ار���س��ة 
ل�ستئناف  ال�سليمة  الظروف  تهيئة  اأجل  من  الثقة 
قد  التي  الإج��راءات  من  حمذرا  ال�سالم،  حمادثات 

توؤدي اإىل ت�سعيد التوترات.
ونوه املبعوث ال�سيني اإىل اأنه ينبغي على املجتمع 
الدولتن،  اأ�سا�س حل  العمل على  اأن يوا�سل  الدويل 
الأر�س  ومبداأ  ال�سلة،  ذات  املتحدة  الأمم  وقرارات 
وغرها،  العربية  ال�سالم  ومبادرة  ال�سالم،  مقابل 
ال�سالم يف وقت  ا�ستئناف حمادثات  اأجل  من  ويدفع 
مبكر بهدف اإن�ساء دولة فل�سطينية ذات �سيادة كاملة 
القد�س  عا�سمتها  تكون   1967 ح��دود  اأ�سا�س  على 

ال�سرقية.
الو�سع  مبتابعة  ال��دويل  املجتمع  جيون  وطالب 
ق��رب  ع��ن  فل�سطن  يف  والإن�����س��اين  الق��ت�����س��ادي 
ال�سالم  لتعزيز  �ساملة  تدابر  واتخاذ  وحت�سينه، 
القت�سادي  الو�سع  اأن  معترا  التنمية،  خالل  من 
والإن�ساين يف الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة ل يزال 

خطرا.
وت�سغيل  لغوث  املتحدة  الأمم  وكالة  اإن  وق��ال، 
بالكثر  قامت  )اأون����روا(  الفل�سطينين  الالجئن 
الفل�سطينين،  لالجئن  الإن�سانية  احلالة  لتح�سن 
داعيا  للوكالة،  امل�ستمر  املهم  ال��دور  تدعم  وال�سن 
املتحدة  الأمم  قرارات  تنفيذ  اإىل  املعنية  الأطراف 
ذات ال�سلة بالكامل ورفع احل�سار املفرو�س على غزة 

متاما يف اأقرب وقت ممكن.

*الدوحة 
قال وزير ال�سحة الدكتور �سعد جابر اإن زيارته 
احلكومة  من  كرمية  بدعوة  جاءت  قطر  دولة  اإىل 
حنان  الدكتورة  ال�سحة  بوزيرة  ممثلة  القطرية 
الأول  قطر  موؤمتر  اأعمال  يف  للم�ساركة  ال��ك��واري، 

لل�سحة العامة بعنوان “ال�سحة العامة«.
وا�ستمر  الأربعاء  اأعماله  اختتم  املوؤمتر  وك��ان 
ت�سريحات  يف  جابر  الوزير  واأ���س��اف  اأي��ام.  ثالثة 
ان  اخلمي�س،  ال��ي��وم  ن�سرتها  القطرية  لل�سحافة 
ال�سحة  جمال  يف  وفاعل  كبر  دور  له  كان  املوؤمتر 
العامة يف دولة قطر، وقدم منوذجا عاليا ومتطورا يف 
املجال ال�سحي، حيث ناق�س املوؤمتر خدمات ال�سحة 
العامة، من اأجل بناء �سراكات ا�سراتيجية وفاعلة. 
ال�سحة  جمال  يف  القطرية  التجربة  جابر  وو�سف 
العامة باملميزة واملتطورة على م�ستوى العامل، مبينا 
اأنه اطلع من خالل زيارات ميدانية على بع�س املراكز 
ال�سحية وامل�ست�سفيات والتي تتميز بامل�ستوى العايل 
واملتطور يف جمال ال�سحة العامة، ا�سافة اإىل مراكز 
اأدخلت الكثر من  الرعاية ال�سحية الأولية، والتي 

العامة، مبا  ال�سحة  الإج��راءات اجلديدة يف جمال 
وخدمات  الطبيعي،  والعالج  اللياقة  مراكز  ذلك  يف 
�سرف الأدوية، ا�سافة اإىل طب الأ�سرة، والذي يدل 
ملواطنيها  راق وعال تقدمه دولة قطر  م�ستوى  على 

واملقيمن.
�سبل  القطرين  امل�سوؤولن  مع  بحث  اإن��ه  وق��ال، 
ال�سقيقن يف املجالت  البلدين  تعزيز العالقات بن 
اخل��رات  ت��ب��ادل  خ��الل  م��ن  وتطويرها  ال�سحية، 
ال�سحية والكوادر الب�سرية، والعمل على ال�ستفادة 
ال�سحية  الرعاية  جمال  يف  القطرية  التجربة  من 
وخا�سة  البلدين  بن  التعاون  ان  مو�سحا  الأولية، 
املجال  يف  الطرفن  تغذية  يف  �سي�سهم  منها  العربية 
ال��دول  ب��ن  ال��وط��ي��دة  ال��ع��الق��ات  وي��ع��زز  ال�سحي 

و�سيكون لها اثارها اليجابية على البلدين.
واأبدى جابر اعجابه مبا و�سلت اليه م�ست�سفيات 
م�ست�سفى  ذلك  يف  مبا  ع��ال،  م�ستوى  من  قطر  دول��ة 
والذي  حمد  م�ست�سفى  يف  الطوارئ  ومركز  القلب، 
ال�سحية  الرعاية  لتقدمي  الفاخر  باملبنى  و�سفه 

للمر�سى.

*عمان 
اع��ل��ن��ت ح��ك��وم��ة ن��ي��و ����س���اوث وي��ل��ز يف 
اجلديدة  القواعد  عن  اخلمي�س،  ا�سراليا 
القادم  ال�سهر  من  بداية  املياه  ل�ستخدام 
مع  واإليوارا  ماونتينز  والبلو  �سيدين  ل�سكان 
ال�سد،  يف  املياه  معدلت  انخفا�س  ا�ستمرار 

ح�سب وكالة »اإ�س بي اإ�س« ال�سرالية.
كانت  انها  ال�سرالية،  ال�سلطات  وقالت 
القيود  من  الثاين  “امل�ستوى  اإع��الن  تعتزم 
املقبل  العام  من  �سباط  �سهر  يف  املياه  على 
ولكن ظروف اجلفاف املتدهورة �سرعت بهذا 

الإعالن«.
واف�����ادت رئ��ي�����س��ة ال���ولي���ة غ��الدي�����س 
بريجيكليان يف ت�سريح �سحفي، اأنه “بالنظر 
يف  املياه  لنخفا�س  الكبرة  امل��ع��دلت  اإىل 
ال�سدود قررنا اإعالن امل�ستوى التايل من قيود 

واحدة  نتوقع  نحن  املخطط.  من  اأ�سرع  املياه 
م��ن اأ���س��واأ م��وج��ات اجل��ف��اف على الإط���الق، 
يف  الثاين  امل�ستوى  قيود  ت�سهم  اأن  ونتوقع 

اإنقاذ 5ر78 جيجا لر من املياه كل عام«.
الولية  يف  املياه  وزيرة  اكدت  جهتها  من 

القيود  من  الأول  امل�ستوى  ان  ب��ايف،  ميلندا 
لر   200 من  بالفعل  املياه  ا�ستهالك  خف�س 
مراقبة  اإىل  داعية  لرا،   183 اإىل  اليوم  يف 
واو���س��ح��ت  ع����ام.  ب�سكل  امل��ي��اه  ا���س��ت��ه��الك 
يف  ال�ستحمام  وق��ت  متو�سط  ان  ال��وزي��رة، 
ا�ستطعنا  لو  لكن  دقائق،  �ست  حوايل  �سيدين 

اأن  فيمكننا  فقط  دقائق  اأربع  اإىل  تخفي�سه 
تعد  حيث  و�سهور،  ل�سهور  املائية  قدرتنا  مند 
على  قيودا  �سيدين  فيها  ت�سع  مرة  اأول  تلك 
املدمر  الألفية  جفاف  منذ  املياه  ا�ستخدام 
الذي بداأ عام 2001 ومت اإعالنه اأ�سواأ موجة 

جفاف ت�سرب البالد عام 2003.

*عمان 
حذرت منظمة العفو الدولية، يف تقرير 
جديد لها ن�سرته اخلمي�س على موقعها، من 
في�سبوك  �سركتا  بها  تقوم  التي  املراقبة  اأن 
الأ�سخا�س  مل��ل��ي��ارات  مكان  ك��ل  يف  وغ��وغ��ل 
الإن�سان،  حلقوق  ممنهجًا  تهديدًا  ت�سكل 
�سلب  يف  ج���ذري  تغير  ب��اإح��داث  مطالبة 

منوذج اأعمال عمالقة التكنولوجيا.
الدولية  العفو  ملنظمة  العام  الأمن  وقال 
“ت�سيطر غوغل وفي�سبوك على  كومي نايدو: 
حياتنا احلديثة، فهي حت�سد نفوذًا ل مثيل له 
البيانات  جمع  خالل  من  الرقمي  العامل  على 
وحتقيق  الأ���س��خ��ا���س  مل��ل��ي��ارات  ال�سخ�سية 
على  امل�سينة  �سيطرتهما  اإن  منها.  املكا�سب 
اخل�سو�سية،  جوهر  تقو�س  الرقمية  حياتنا 
حلقوق  املحددة  التحديات  من  واح��دة  وه��ي 
“اإن  الإن�سان يف ع�سرنا”، وتابع نايدو قائاًل: 

للنا�س  بالن�سبة  حيوي  اأم��ر  الإن��رن��ت  �سبكة 
مليارات  لكن  حقوقهم،  م��ن  بالعديد  للتمتع 
�سوى  حقيقي  خيار  لديهم  لي�س  الأ�سخا�س 
الو�سول اإىل هذا الف�ساء العام ب�سروط متليها 

ان  املنظمة  وترى  وغوغل«.  في�سبوك  من  كل 
ي�سطرون  اأ�سخا�سًا  اأن  يف  اأي�سًا  م�سكلة  هناك 
اأجل  من  بياناتهم  اإىل  الو�سول  اإمكانية  لفتح 
وجاء  وغوغل.  في�سبوك  خدمات  ا�ستخدام 
يعتمد  ال�سركتن  اأعمال  منوذج  اأن  التقرير  يف 

اأول  “يف  م�سيفا  مكان”،  كل  يف  “املراقبة  على 
خطوة، يتعن على امل�سرعن منع ال�سركات من 
اإذا  ب�سرط ّ خلدماتها  الو�سول  اإمكانية  ربط 
كان امل�ستخدمون يوافقون على جمع وا�ستخدام 

بياناتهم ال�سخ�سية لأغرا�س دعائية«.

5 دول أوروبية تنتقد الموقف 
األميركي من المستوطنات

قرار المستوطنات يؤجج معركة عالمية 
ضد واشنطن في األمم المتحدة

مجموعة الدول االسالمية الثماني 
تدعو لتعزيز قطاع السياحة الحالل

ردا على قرار المستوطنات.. لوكسمبورج 
تدعو االتحاد لالعتراف بالدولة الفلسطينية

الصين: الدولة الفلسطينية 
المستقلة حق ال يقايض عليه

جابر: تجديد االتفاقية
 الصحية بين األردن وقطر

اعالن أقسى قيود على 
استخدام المياه في استراليا

العفو الدولية: المراقبة الواسعة من 
فيسبوك وغوغل تهديد لحقوق اإلنسان 
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*وكاالت
على  اجلمعة،  اليوم  ومعان  الأهلي  فريقا  يلتقي 
مناف�سات  اإط��ار  يف  ال��زرق��اء  يف  حممد  الأم��ر  �ستاد 
بطولة ال�سيخ �سلطان العدوان، التي ينظمها النادي 

الفي�سلي مب�ساركة 12 فريقًا.
ووزعت الفرق امل�ساركة يف بطولة ال�سيخ �سلطان 
العدوان، على جمموعتني، �سمت الأوىل: الفي�سلي، 
�سباب الأردن، اجلزيرة، ال�سلط، الكرمل، اأم القطني، 

الأهلي،  الدواء،  دار  الوحدات،  الثانية،  �سملت  فيما 
معان، �سحاب، ال�سريح. وافتتحت مناف�سات البطولة 
اخلمي�س، حيث يلعب فريق �سباب الأردن مع الكرمل 
بالقوي�سمة،  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  ا���س��ت��اد  على 
الأمر  الدواء على ملعب  دار  �سحاب نظره  ويواجه 
مباراة جتمع  املقبل  ال�سبت  وتقام  بالزرقاء.  حممد 
ا�ستاد  على  القطني  اأم  فريق  “املنظم” مع  الفي�سلي 

عمان الدويل.

*وكاالت
اليوم  م�ساء  من  اخلام�سة  ال�ساعة  عند  جتري 
الدرجة  دوري  مناف�سات  اطار  يف  مباراتان  اجلمعة 

الأوىل لكرة اليد.
احل�سني  مبدينة  �سمية  الم��رة  �سالة  وت�سهد 

لل�سباب مباراة فريقي الأهلي والعربي فيما يلعب يف 
�سالة الزرقاء فريقا القوقازي واحل�سني اربد.

ويتوقع اأن تاأتي املباراتان قويتان خا�سة مباراة 
لإح��راز  الفريقان  يطمح  حيث  وال��ع��رب��ي  اله��ل��ي 

اللقب.

*وكاالت
يف  امل��ق��ي��م  ت���راخ  م���ازا  الأردين  امل����درب  ب��ا���س��ر 
الوليات املتحدة الأمركية مهمته التدريبية لفريق 

الوحدات لكرة ال�سلة.
اأن  قبل  الأرب��ع��اء،  عمان  اإىل  ت��راخ  م��ازا  وو�سل 
يبا�سر مهمته كمدرب للوحدات خلفا للمدرب منت�سر 

ابو الطيب الذي قدم ا�ستقالته ال�سبوع املا�سي.
حاليا  ال�سلة  لكرة  ال��وح��دات  فريق  ويت�سدر 

الدوري بعد عرو�س جيدة يف املباريات التي لعبها.
فريق  ق��اد  واأن  �سبق  ت��راخ  م��ازا  اأن  اإىل  ي�سار 
الأندية  بطولة  لقب  لإح��راز   2006 عام  زين  نادي 

الآ�سيوية يف اإجناز لكرة ال�سلة الردنية. 

*وكاالت
اأنهى املنتخب الوطني للكيك بوك�سينج تدريباته 
مدينة  اإىل  اخلمي�س،  للمغادرة  ا�ستعدادا  عمان  يف 
والتي  العامل  بطولة  يف  للم�ساركة  الرتكية  اأنطاليا 

�ستقام خالل الفرتة من 26 اإىل 30 ال�سهر احلايل.
الذي  الوفد  الوح�س  �سامي  الدكتور  وي��رتاأ���س 
وعلي  الدبج  ورائ��د  ن�سار  اأب��و  عي�سى  املدربني  ي�سم 

اأبو ح�سوة اىل جانب الالعبني حميي الدين اأ�سامة 
اأبو  وخالد  علي  حممد  ومو�سى  ح�سوة  اأب��و  وع��دي 
اأحمد  وعلي  فرحان  وحممود  غ�سان  ومهند  غلو�س 
ومهند  واأحمد احل�سنات  ال�سطناوي  وابراهيم  خلف 
عدي  الالعب  ان  اىل  ي�سار  و�سفي.  وحممد  عفانة 
يف  ذهبيتني  مبيداليتني  ظفر  واأن  �سبق  ح�سوة  اأبو 

الن�سختني الأخريتني من البطولة.

*وكاالت
التنفيذية يف احتاد كرة القدم،  الهيئة  �سادقت 
على تو�سيات عدد من اللجان العاملة، ويف مقدمتها 

»املالية«.
جاء ذلك خالل اجتماع الهيئة الذي عقد م�ساء 
الربعاء يف مقر الحتاد، برئا�سة نائب رئي�س الهيئة 
العام  المني  وبح�سور  الطباع،  م�سطفى  التنفيذية 
�سيزار �سوبر، حيث اطلع جمل�س الدارة و�سادق يف 
البداية، على جدول اعمال الجتماع رقم )9( للعام 

الجتماع  ق��رارات  و�سجل  وحم�سر   ،2019 احل��ايل 
املا�سي.

جلنة  م��ن  ملخ�س  اىل  الهيئة  ا�ستمعت  ك��م��ا 
التنفيذ  �سر  متابعة  مع  ال�سرتاتيجي،  التخطيط 
ملختلف القرارات التي �سدرت خالل الفرتة املا�سية، 
مرورًا با�ستعرا�س خطة عمل املنتخب الوملبي الذي 
العام  مطلع  الآ�سيوية  بالنهائيات  للم�ساركة  ي�ستعد 
امللفات  من  عدد  بحث  جانب  اىل  تايلند،  يف  القادم 

املتعلقة باملو�سم القادم 2020.

*وكاالت
»الفيفا«،  القدم  لكرة  ال��دويل  الحت��اد  اأ���س��در 
الأربعاء، حكمًا ل�سالح مدرب فريق اجلزيرة ال�سابق 

لكرة القدم نزار حمرو�س مببلغ 91350 دينارًا.
ال�سوري  امل��درب  قدم  اأن  بعد  الفيفا  حكم  وجاء 
حمرو�س �سكوى للمطالبة مب�ستحقاته املتاأخرة على 
تدريب  على  مو�سم  من  لأكرث  اأ�سرف  اأن  بعد  النادي 

فريق اجلزيرة لكرة القدم.
الدفاع  الذي يتوىل  املحامي عماد حناينة  واأكد 
عن حمرو�س اأن ُحكم الفيفا ي�ستمل على م�ستحقات 

ورواتب �سهرية ومقدم عقد وفوائد.
اأ�سدر  الفيفا  اأن  اإىل  ل���)ب��رتا(  حناينة  واأ���س��ار 
بدفع  اجلزيرة  قيام  بانتظار  احلكم  ر�سميًا  اليوم 
املبلغ خوفًا من عقوبات اإ�سافية يف حال عدم الدفع.

*وكاالت
لكرة  الوطني  املنتخب  مرمى  حار�س  يوا�سل   
اجراء  بعد  التاأهيلي،  برناجمه  يا�سني،  معتز  القدم 
الطبي  ا�سبيتار  مركز  يف  بنجاح  الغ�سروف  عملية 
مكثفة،  عالجية  جلل�سات  وخ�سوعه  ب��ال��دوح��ة، 

ا�سهمت يف قرب عودته للمالعب.
خالل  الوطني  املنتخب  عن  ابتعد  يا�سني  وك��ان 
تاأهيل  ب��رن��ام��ج  التحاقه  بعد  امل��ا���س��ي��ة،  ال��ف��رتة 
لعملية  اخ�ساعه  ت�سمن  ا�سبيتار،  يف  متكامل  طبي 
جراحية يف الغ�سروف، تكللت بالنجاح، قبل ان يبداأ 
مرحلة التعايف با�سراف جهاز طبي على �سوية عالية 

يف الدوحة.
وينتظر ان يوا�سل يا�سني برنامج التاأهيل يف قطر 
اإىل عمان،  ال�سهر اجلاري، قبل ان يعود  نهاية  حتى 

ليبداأ م�ساركته يف التدريبات واملباريات.
برعاية  ا�سبيتار،  يف  يحظى  ان��ه  يا�سني  واأك���د 
طبية متكاملة، بتوا�سل مبا�سر ومتوا�سل مع اجلهاز 
ا�سابته  اثار  من  للتخل�س  الوطني،  للمنتخب  الطبي 
بالغ�سروف والعودة للمالعب خالل ال�سابيع القليلة 

القادمة.
مثايل،  ب�سكل  التاأهيل  برنامج  مي�سي  وا�ساف: 
واحتاج لعدة ايام للتعايف، واتطلع حاليًا للعودة اإىل 

املالعب يف ا�سرع وقت ممكن.

*وكاالت
الن�سار  لنادي  الفني  املدير  حمرو�س  نزار  اأعلن 
اللبناين عن موقفه احلا�سم جتاه ق�سية معلقة عند 

الحتاد الدويل لكرة القدم )الفيفا(. 
وكان حمرو�س قد ابرم عقدا مطلع املو�سم املا�سي 
النادي عن  امتنع  مع فريق اجلزيرة الأردين، حيث 
ملدة  �سويدان  �سائد  م�ساعده  رفقة  م�ستحقاته  دفع 
مع  املرم  العقد  لف�سخ  ا�سطر حمرو�س  ا�سهر، مما   4

النادي بعلم الحتاد الدويل.
مطالبا  الفيفا  اإىل  �سكوى  حمرو�س  بعدها  ورفع 
نادي  اإل��زام  اليوم  تقرر  حيث  املالية،  مب�ستحقاته 
اجلزيرة الأردين بدفع مبلغ وقدره 129 الف دولر. 

ق��رار  على  ع��ر   ح�سري  ب�سكل  حم��رو���س  ورد 
الدويل  الحتاد  قرار  يحرتم  اأنه  اأكد  حيث  الفيفا، 
دفع  ب�سرط  املذكور،  املبلغ  عن  للتنازل  م�ستعد  لكنه 
بالإ�سافة  �سويدان  وللمدرب  له  امل�ستحقة  الرواتب 

لدفع اأتعاب املحامي الذي توىل الق�سية.
واأ�سار اإىل انه يكن كل الحرتام للنادي الردين، 
حيث يعلم متاما الو�سع املادي ال�سعب الذي مير به 
مما �ساعده باتخاذ هذا القرار الذي ي�سعر من خالله 

مع اجلزيرة.
اإن�سافه  على  ال��دويل  الحت��اد  حمرو�س  و�سكر 
حافظا  ان��ه  ج��دي��دة  م��رة  ي��وؤك��د  الفيفا  اأن  م��وؤك��دًا 

حلقوق اجلميع.

*وكاالت
يارا  للجوجيت�سو  الوطني  املنتخب  لعبة  فازت 
بطولة  يف  الف�سية  بامليدالية  الأرب��ع��اء،  قاقي�س 
العا�سمة  ت�ست�سيفها  ال��ت��ي  للجوجيت�سو  ال��ع��امل 

الإماراتية اأبوظبي.
وهذه هي امليدالية الثانية التي حتققها قاقي�س 
توجت  اأن  بعد  للجوجيت�سو  ال��ع��امل  ب��ط��ولت  يف 
التي  الن�سخة  الرونزية يف  بامليدالية  املا�سي  العام 

ا�ست�سافتها ال�سويد.
وا�ستهلت يارا قاقي�س م�ساركتها يف مناف�سات وزنها 

دني�س  الأملانية  الالعبة  على  بالفوز  كغم   70 حتت 
كراهن، لتوا�سل حاملة ف�سية بطولة اآ�سيا الأخرة 
تاألقها، وجنحت يف الدور ن�سف النهائي بتجاوز عقبة 
ويف  اأي�سًا،  بال�ست�سالم  ُمبارك  ال�سغرى  البحرينية 
اأمام الالعبة  النهائي خ�سرت قاقي�س بقرار احلكام 
البولندية لوكا ماجدالينا بعد اأن انتهى النزال على 

وقع التعادل.
العامل  بطولة  يف  الأردنية  امل�ساركة  وتتوا�سل 
حمزة  خ��الل  م��ن  اجلمعة  غ��د  بعد  للجوجيت�سو 

الر�سيد، بدر اخلزاعي، با�سل فانو�س، وزيد �سامي.

*وكاالت
يف  ال�����س��ري��ح،  اإدارة  اأجن����زت 
الأربعاء،  م�ساء  من  متاأخرة  �ساعة 
حممد  الالعب  مع  التعاقد  �سفقة 

العالونة.
ووقع العالونة عقده الذي ميتد 
بح�سور  ال�سريح،  مقر  يف  ملو�سمني، 

رئي�س النادي عمر العجلوين.
ويعتر العالونة مك�سبًا حقيقيًا 
لل�سريح، يف ظل الإمكانات الفردية 

والبدنية التي يتمتع بها.
لفرق  لعب  اأن  للعالونة  و�سبق 
اإرب��د،  واحل�سني  والفي�سلي  الأهلي 

قبل اأن يوقع لل�سريح.
تاأهبًا  ال�سريح  تعاقدات  وتاأتي 
�سلطان  ال�سيخ  بطولة  يف  للم�ساركة 
العدوان التي ينظمها نادي الفي�سلي 

افتتحت مبارياتها اخلمي�س.
يف  م�����س��وارع  ال�سريح  ويفتتح 
بلقاء  امل��ق��ب��ل،  الإث��ن��ني  البطولة 
�ستاد  على  ال��وح��دات  م��ع  يجمعه 

امللك عبداهلل الثاين بالقوي�سمة.

*وكاالت
الأرجنتيني  بليت  ريفر  ع�ساق  ي�ستعد 
املواجهة  مل�ساهدة  للرازيلي  وفالمنجو 
كاأ�س  نهائي  يف  الفريقني  ب��ني  املرتقبة 
�سيقام  الذي  املقبل،  ال�سبت  ليرتادوري�س، 
ليما  مبدينة  حمايدة  اأر���س  يف  امل��رة  هذه 

عا�سمة برو.
الثاين  النهائي  بليت  ريفر  ويخو�س   
على التوايل وال�سابع يف تاريخه، بينما بلغ 

فالمنجو املباراة النهائية للمرة الثانية.
 وي��دخ��ل ف��ري��ق امل��ل��ي��ون��رات امل��ب��اراة 
على  عينه  ي�سع  لذا  اللقب،  حامل  ب�سفته 
الكاأ�س، للظفر بها جمدًدا للعام الثاين على 

التوايل لأول مرة يف تاريخه.
واحدة  مرة  و�سوله  فمع  فالمنجو،  اأما 
حقق  اأنه  اإل  البطولة،  نهائي  اإىل  قبل  من 
ل�ستعادته  يحفزه  ما   ،1981 عام  اللقب 

بعد غياب طويل.
 �سطوة الأرجنتني

 تعد الفرق الأرجنتينية الأكرث ح�سًدا 
للقب على مدار التاريخ، بواقع 25 تتويًجا، 

مقابل 18 للفرق الرازيلية.
النهائي،  يف  اخل�سائر  م�ستوى  وعلى   
بواقع  املقدمة،  يف  الرازيلية  الفرق  تاأتي 
يف  نظراتها  بعدها  ومن  للقب،  خ�سارة   15

الأرجنتني بخ�سارته 11 مرة.
الأرجنتيني  اإندبندينتي  ويت�سدر   
على  للقب  ح�سًدا  الأك���رث  ال��ف��رق  قائمة 
مل  اإذ  م��رات،   7 به  ت��وج  بعدما  الإط���الق، 

ي�سبق له خ�سارته كلما و�سل للنهائي.
 وت��ت��واج��د 4 ف���رق اأرج��ن��ت��ي��ن��ي��ة يف 
كاأ�س  على  ح�سوًل  ف��رق   5 اأك���رث  قائمة 
جونيورز،  بوكا  ين�سم  اإذ  ليرتادوري�س، 
ريفر بليت واإ�ستوديانتي�س اإىل اإندبندينتي 

وبينيارول الأوروجواياين يف القائمة.
ال��رازي��ل��ي��ة، فتعد خ��ارج  ال��ف��رق  اأم���ا 
الفوز  م��رات  ال���5 الأوائ���ل يف ع��دد  قائمة 
باللقب، لياأتي �ساوباولو يف املرتبة الثامنة 
جرمييو  م��ع  بالت�ساوي  األ��ق��اب،   3 ب��واق��ع 

و�سانتو�س.
واإنرتنا�سيونال  لكروزيرو  �سبق  كما   
الرازيليني الفوز باللقب مرتني لكل منهما.

كفة راجحة
 و���س��ه��د ن��ه��ائ��ي ك��اأ���س ل��ي��رت��ادوري�����س 
الأرجنتينية  الفرق  بني  عديدة  مواجهات 
عام  البطولة  ب��داي��ة  منذ  وال��رازي��ل��ي��ة 
�سالح  يف  املواجهات  ه��ذه  و�سبت    .1960
والتي  اأك��ر،  ب�سكل  الأرجنتينية  الفرق 
على  ل�ساحلها  ال��ل��ق��ب  ح�سم  يف  جن��ح��ت 
ح�ساب نظراتها الرازيلية يف 9 منا�سبات.

الفوز  يف  الرازيل  فرق  اكتفت  بينما   

 5 اأرجنتيني  خ�سم  ح�ساب  على  باللقب 
بني  جمع  نهائيا   14 اأ�سل  من  فقط  م��رات 

طرفني من البلدين.
الرازيلية  امل��واج��ه��ات  اأوىل  وج���اءت 
الأرج��ن��ت��ي��ن��ي��ة يف ن��ه��ائ��ي ال��ب��ط��ول��ة ع��ام 
1963، حينما التقى �سانتو�س بنظره بوكا 
اللقب  الرازيلي  الفريق  وحقق  جونيورز، 

بفوزه ذهاًبا واإياًبا.
عام  حتى  امل��واج��ه��ات  تلك  وام��ت��دت   
جرمييو  بني  النهائي  جمع  حينما   ،2017
لي�سقط  ال��رازي��ل��ي،  ولن��و���س  ال��رازي��ل��ي 
الأخر ذهاًبا واإياًبا، ليح�سم جرمييو اللقب 

ل�ساحله.
وب���وج���ه ع����ام، ي�����س��ب ه����ذا ال��ت��ف��وق 
الأرجنتيني على الرازيليني يف �سالح ريفر 
بليت، الذي باتت كفته اأرجح خلطف اللقب 

للمرة اخلام�سة يف تاريخه.

األهلي يلتقي معان ببطولة 
النادي الفيصلي اليوم

مباراتان بدوري كرة اليد اليوم

مدرب فريق سلة الوحدات 
يباشر تدريباته

األردني موسى شناعة يتصدر 
الجولة الثانية لبطولة أساتذة شباب 

الجولف بدولة االمارات

*وكاالت
ال�سباب  ا�ساتذة  لبطولة  بطال  �سناعة  مو�سى  الردين  توج 
للغولف  علي  جبل  نادي  مبلعب  اقيمت  التي  للجولف،  املفتوحة 

بدولة المارات العربية املتحدة.
هذه  فان  )وام(  الماراتية  النباء  وكالة  ذك��رت  ما  وح�سب 
البطولة اقيمت مب�ساركة 52 لعبا من البنني والبنات من الالعبني 
املقيمة  والجنبية  العربية  اجلن�سيات  من  والعديد  الماراتيني 
على اأر�س المارات. وحقق �سناعة املركز الول يف مناف�سات فئة 
حقق  كما   ،68 بنتيجة  املعدل  حتت  �سربتني  بواقع  عام  ال�سباب 

اي�سا املركز الول يف فئة ال�سباب بفئة /ال�سايف .

متسابقون من األردن وفلسطين ومصر 
ببطولة األردن لسباقات الدرفت

  
*وكاالت

من  مت�سابقني  م�ساركة  ال�سيارات  لريا�سة  الأردن��ي��ة  اأعلنت 
الأردن وفل�سطني وم�سر يف ختام جولت بطولة الأردن ل�سباقات 
ال�سيانة  �ساحة  اليوم اجلمعة يف  مناف�ساتها  التي تنطلق  الدرفت 

بالبحر امليت.
ويتكون ال�سباق من جولتني وجولة ثالثة لأف�سل 13 نتيجة.

عملية  اخلمي�س  اقيمت  لل�سباق  التكميلية  التعليمات  ووفق 
على  امل�سار  وخمطط  الت�سابق  اأرق��ام  وتوزيع  الإداري  التدقيق 
و�ستجري يف  امليت،  بالبحر  ال�سيانة  املت�سابقني، وذلك يف منطقة 

اليوم واملكان ذاته عملية الفح�س الفني لل�سيارات.
وي�سرف على ال�سباق جلنة احلكام املكونة من اأن�س ب�ستو رئي�سا، 
النجار وعمر زعرور ويدير  واأمين  البلو�سي  اللجنة علي  واأع�ساء 

ال�سباق مو�سى حزينة.

انطالق فعاليات دورة المدربين 
اآلسيوية للمستوى االول

  
وكاالت

 ،»A« انطلقت فعاليات دورة املدربني الآ�سيوية للم�ستوى الأول
باإ�سراف املحا�سر الآ�سيوي وليد فطافطة، وامل�ساعد �سالح دغ�س.

الواعدين  ومراكز  الأندية  مدربي  من  عدد  بالدورة  وي�سارك 
والواعدات، اىل جانب م�ساركني من فل�سطني والعراق، وفق املنهاج 
التدريبي اجلديد لالحتاد الردين لكرة القدم، الذي مت اعتماده 

موؤخرا من الحتاد ال�سيوي.
وتقام الدورة التي ت�سم 24 م�ساركا، على مرحلتني يف قاعات 
ومالعب البولو مبدينة احل�سني لل�سباب، وت�ستمل على حما�سرات 

نظرية وعملية، اىل جانب اللياقة البدنية وحرا�س املرمى. 

الوحدات يتعاقد مع عرب 
مقابل 65 الف دوالر

*وكاالت
اعلن نادي الوحدات تعاقده ر�سميا مع الالعب يزن عرب للعب 
يف �سفوف فريق كرة القدم ملدة مو�سم واحد مقابل 65 الف دولر.

و�سهد اليوم الربعاء توقيع لعب املنتخب الوطني عرب على 
الذي  احلوامدة  ب�سار  النادي  رئي�س  بح�سور  الوحدات،  ك�سوفات 

رحب بالالعب اجلديد متمنيا له التوفيق مع الفريق.
حيث  اجلزيرة،  فريق  مع  املا�سية  املوا�سم  يف  لعب  عرب  وكان 

برز ب�سكل لفت ما دفع املنتخب الوطني ل�سمه اىل �سفوفه.

بيكيه: حالة نيمار تختلف عن فيدرر

*وكاالت
ل ي�ستبعد جرارد بيكيه، مدافع بر�سلونة، عودة زميله ال�سابق 
نيمار دا �سيلفا، اإىل كامب نو جمدًدا، بعد رحيله اإىل باري�س �سان 

جرمان عام 2017، يف �سفقة قيا�سية بلغت 222 مليون يورو.
اأكد  ديبورتيفو” الإ�سبانية،  “موندو  �سحيفة  مع  مقابلة  ويف 
يف  بر�سلونة  اإىل  نيمار  عودة  بخ�سو�س  وارد،  �سيء  كل  اأن  بيكيه 

ال�سيف املقبل.
روجر  اإقناع  اأم  لر�سلونة  نيمار  عودة  الأ�سهل،  عن  وب�سوؤاله، 
فيدرر بلعب كاأ�س ديفيز للتن�س، ب�سكله اجلديد اأجاب: “ل اأدري، 
احلقيقة هما �سوؤالن خمتلفان متاًما، ويعتمدان على اأ�سياء كثرة، 

لكن يف النهاية، ل يوجد �سيء م�ستحيل يف عامل الريا�سة«.
حقوق  على  اأ�سهر،  عدة  منذ  لبيكيه،  مملوكة  �سركة  وح�سلت 
واأن  للتن�س، لكن روجر فيدرر �سبق له  رعاية بطولة كاأ�س ديفيز 

اأعلن اعتزاله امل�ساركة بها، وعدم رغبته يف العدول عن قراره.
واأنهى ب�ساأن نيمار: “ما علينا بب�ساطة هو النتظار واملراقبة، 

ومعرفة ما اإذا كانت ال�سفقة �ستحدث اأم ل”.

منتخب الكيك بوكسينج يشارك 
ببطولة العالم في تركيا

مجلس اتحاد الكرة يصادق 
على توصيات اللجان العاملة

»الفيفا« يحكم لمدرب الجزيرة 
السابق محروس بـ91 ألف دينار

حارس مرمى المنتخب الوطني ياسين 
يواصل برنامجه التأهيلي في قطر

محروس: مستعد لمساندة الجزيرة 
األردني رغم قرار الفيفا بتغريمه

قاقيش تحرز الميدالية الفضية في 
بطولة العالم للجوجيتسو

الصريح يتعاقد مع العالونة

سطوة األرجنتين تعزز حظوظ 
ريفر بليت في نهائي ليبرتادوريس


