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الملك يستمع لرد مجلس األمة 
على خطاب العرش السامي

*عمان 
على  رده  الأح����د،  الأم����ة،  جمل�س  رف��ع 
جاللة  تف�ضل  الذي  ال�ضامي  العر�س  خطاب 
العا�ضر  يف  باإلقائه  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امللك 
ال��دورة  بافتتاح  اإي��ذان��ا  احل��ايل،  ال�ضهر  من 

العادية الرابعة ملجل�س الأمة الثامن ع�ضر.

في�ضل  الأع��ي��ان،  جمل�س  رئي�س  وق���ال 
خطاب  على  املجل�س  رد  يف  الفايز،  عاكف 
ال��ع��ر���س ال���ذي األ��ق��اه يف ق��اع��ة ال��ع��ر���س يف 
جاللتكم  اأوام��ر  “اإن  العامر:  رغ��دان  ق�ضر 
ل��ل��ح��ك��وم��ة، ب�����ض��رورة ات���خ���اذ اإج�����راءات 
عن  التخفيف  ت�ضتهدف  ومالية،  اقت�ضادية 
التي  كاهل املواطن يف ظل الظروف ال�ضعبة 

يعانيها الوطن والإقليم؛ م�ضوؤولية واأولوية، 
اهلل  باإذن  و�ضتلقى  فورا،  بها  املبا�ضرة  يجب 
موقعنا  من  و�ضنتابع  جميعا،  منا  الدعم  كل 
اأول  التنفيذ  خطوات  والرقابي،  الت�ضريعي 
باأول، و�ضول اإىل حتقيق روؤية جاللتكم، يف 

خدمة الأردن والأردنيني«.
النواب  جمل�س  رئي�س  ق��ال  جانبه،  من 

“اإننا يف جمل�س  املهند�س عاطف الطراونة: 
ال�ضامية  بتوجيهاتكم  ملتزمون  ال��ن��واب 
مبا  الت�ضريعات  وت��ع��دي��ل  ال��ق��وان��ني  ل�ضن 
يحفظ هيبة الق�ضاء ونزاهته، متعاونني مع 
احلكومة يف �ضبيل اتخاذها لقرارات جريئة 
الوطني  القت�ضاد  على  اإي��ج��اب��ا  تنعك�س 
وحياة املواطن.                      تابع �س2

الملك يلتقي رئيس هيئة األركان 
المشتركة للجيش األميركي

*عمان 
ق�ضر  يف  الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة  التقى 
امل�ضرتكة  الأرك���ان  هيئة  رئي�س  الأح���د،  ب�ضمان 
يف  ميلي،  م��ارك  اأول  الفريق  الأم��رك��ي  للجي�س 
ال�ضرتاتيجية  ال�ضراكة  عالقات  تناول  اجتماع 
بني الأردن والوليات املتحدة، خ�ضو�ضا يف جمالت 

التعاون الع�ضكري.
واأعرب جاللة امللك، خالل اللقاء، عن تقديره 

يف  ل��الأردن  املتحدة  الوليات  تقدمه  الذي  للدعم 
العديد من املجالت التنموية والدفاعية.

وتطرق اللقاء اإىل اجلهود الإقليمية والدولية 
يف احلرب على الإرهاب، وفق نهج �ضمويل.

وح�ضر اللقاء وزير اخلارجية و�ضوؤون املغرتبني، 
وم�ضت�ضار جاللة امللك لالت�ضال والتن�ضيق، ورئي�س 
لرئي�س  املرافق  والوفد  امل�ضرتكة،  الأرك��ان  هيئة 

هيئة الأركان امل�ضرتكة للجي�س الأمركي.

الخارجية: االفراج عن مواطنين موقوفين في اليمن
*عمان 

اأكد الناطق الر�ضمي با�ضم وزارة اخلارجية و�ضوؤون املغرتبني �ضيف اهلل الفايز، 
ان الوزارة ا�ضتطاعت الفراج عن املواطنني الأردنيني اللذين احتجزا لدى جماعة 

احلوثي يف اليمن منذ 7 من ال�ضهر احلايل.
بعد  �ضنعاء  مدينة  غ��ادرا  ملحم  وحمدي  قطي�ضات  ثامر  ان  الفايز:  وق��ال 

الفراج عنهما بالتعاون مع الأجهزة احلكومية. واو�ضح ان اجلهود تكللت بالنجاح 
عرب الإفراج عن املواطنني وتاأمني عودتهما، مثمنا التعاون الذي اأبدته كوادر الأمم 

املتحدة وخ�ضو�ضا مكتب املبعوث اخلا�س لالأمني العام لالأمم املتحدة اإىل اليمن.
وقامت جماعة احلوثي باحتجاز قطي�ضات وملحم بعد و�ضولهما اإىل اليمن يف 

مهمة تتعلق باإجراء عمليات مراجعة احل�ضابات اخلا�ضة بالربامج الإن�ضانية.

*عمان 
يف  ال��رزاز  عمر  الدكتور  ال��وزراء  رئي�س  ا�ضتقبل 
القيادة  الأحد، قائد  اليوم  الوزراء  برئا�ضة  مكتبه 
التحويلية يف حلف الناتو الفريق اأول اأندريه لناتا 

والوفد املرافق.
اإطار  يف  التعاون  جم��الت  بحث  اللقاء  وتناول 
برنامج ال�ضراكة القائمة بني الأردن وحلف الناتو 
الأو�ضاع  تطورات  اإىل  اإ�ضافة  املجالت،  خمتلف  يف 

يف منطقة ال�ضرق الأو�ضط.

اللواء  امل�ضرتكة  الأركان  هيئة  رئي�س  وا�ضتقبل 
بالقيادة  مكتبه  يف  احلنيطي  اأحمد  يو�ضف  الركن 
حلف  يف  التحويلية  القيادة  قائد  الأح��د،  العامة 
املرافق.  والوفد  مارثيو  اندريه  اأول  الفريق  الناتو 
حيث  ر�ضمي  ا�ضتقبال  ال�ضيف  اأول  للفريق  وجرى 
لتحيته.  ا�ضطف  ال��ذي  ال�ضرف  حر�س  ا�ضتعر�س 
اأوجه  ال�ضيف،  مع  احلنيطي  الركن  اللواء  وبحث 
تعزيز  و�ضبل  امل�ضرتك  الع�ضكري  والتن�ضيق  التعاون 
عالقات التعاون الثنائي مبا يخدم م�ضلحة القوات 

امل�ضلحة. 

*عمان 
وال����دواء  ل��ل��غ��ذاء  ال��ع��ام��ة  امل��وؤ���ض�����ض��ة  �ضبطت 
 683 البيئة،  حلماية  امللكية  الإدارة  مع  بالتعاون 
اأحد  املزورة يف  امللونة  الال�ضقة  العد�ضات  علبة من 

املحالت مبنطقة جبل احل�ضني.
العامة  املوؤ�ض�ضة  با�ضم  الإعالمي  الناطق  وقالت 
مت  انه  معايعة:  متا�ضر  الدكتورة  وال��دواء  للغذاء 
من  املتورطني  وتوقيف  الكمية  كامل  على  التحفظ 
قبل الجهزة الأمنية متهيدا لتحويلهم اإىل النائب 

العام، كما �ضيتم اتالف الكمية امل�ضبوطة يف الأماكن 
املخ�ض�ضة، م�ضرة اإىل ان العد�ضات الال�ضقة تخ�ضع 
م��دار  على  العاملة  التفتي�س  ك���وادر  م��ن  للرقابة 

ال�ضاعة يف املوؤ�ض�ضة.
هذه  ���ض��راء  اإىل  امل��واط��ن��ني  الوؤ�ض�ضة  ودع���ت 
املرخ�ضة  والأماكن  املوثوقة  امل�ضادر  من  املنتجات 
ال�ضكاوى  ل�ضتقبال  ا�ضتعدادها  مبدية  لبيعها، 
املختلفة،  الت�ضال  قنوات  خالل  من  واملالحظات 
وم��ن�����ض��ة ب��خ��دم��ت��ك��م ع���رب ت��ط��ب��ي��ق ال��وات�����ض��اب 

0795632000 وخط ال�ضكاوى املجاين 117114.

*عمان 
حازت املوؤ�ض�ضة العامة لل�ضمان الجتماعي 
املخاطر  من  الوقاية  يف  التميز  �ضهادة  على 
املهنية ال�ضادرة عن اجلمعية الدولية لل�ضمان 
الجتماعي يف اإطار برنامج العرتاف بتطبيق 
من  ال��وق��اي��ة  جم��ال  يف  التوجيهية  امل��ب��ادئ 
واإدارة  منع  اإىل  يهدف  الذي  املهنية  املخاطر 

احلوادث والأمرا�س املهنية. 
الأحد  املوؤ�ض�ضة  من  �ضحفي  بيان  وح�ضب 
التميز خالل حفل  �ضهادة  املوؤ�ض�ضة  منحت   “
اأع��م��ال  فعاليات  هام�س  على  اأق��ي��م  ت��ك��رمي 
ال��ذي  الجتماعي  لل�ضمان  العاملي  املنتدى 
البلجيكية  العا�ضمة  يف  اجلمعية  نظمته 

بروك�ضيل اأخرا.
لل�ضمان  الدولية  اجلمعية  اأن  اىل  ي�ضار 
الجتماعي ت�ضم اأكرث من 330 ع�ضوا من 158 
دولة يف العامل، ومنحت املوؤ�ض�ضة هذه ال�ضهادة 
التي تعد الأوىل من نوعها على م�ضتوى اململكة 
كافة  تلبية  عليها  للح�ضول  ي�ضرتط  التي 

املتطلبات الواردة يف جميع املبادئ التوجيهية 
ال�ضادر  املهنية  املخاطر  من  الوقاية  دليل  يف 

عن اجلمعية.
الدكتور  للموؤ�ض�ضة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  واأث��ن��ى 

الوقاية  دليل  متابعة  فريق  رحاحلة  ح��ازم 
فرا�س  برئا�ضة  وامل�ضكلة  املهنية  املخاطر  من 
�ضطناوي مدير اإدارة ال�ضالمة املهنية واإ�ضابات 
العمل.    تابع �س3

المستهلك تطالب بتخفيض 
اسعار الكاز والديزل خالل الشتاء

*عمان 
بتخفي�س  امل�ضتهلك  حلماية  الوطنية  اجلمعية  طالبت 
املواطنني  ال�ضتاء حلاجة  والغاز خالل ف�ضل  الكاز  ا�ضعار مادتي 
تت�ضم  التي  اجل��وي��ة  ال��ظ��روف  ظ��ل  يف  التدفئة  اج��ل  م��ن  لها 

حاليا. ال�ضعار  لرتفاع  نظرا  والربودة  بال�ضقيع 
بيان  يف  عبيدات  حممد  الدكتور  اجلمعية  رئي�س  وق��ال 
كاهل  اثقلت  ي��وم  بعد  يوما  امل��ت��زاي��دة  الع��ب��اء  اإن  �ضحفي: 
المن  اإىل  ي��وؤدي  الجتماعي  الم��ن  اأن  م�ضيفا  ال�ضر،  معظم 
ُتعنى  التي  العامل  دول  من  احلكومات  جميع  عند  القت�ضادي 
و�ضالمة  واأمن  على  احلفاظ  اجل  من  وتعمل  مواطنيها  بحماية 

بلدانها.
ال�ضعبة  القت�ضادية  ال��ظ��روف  ان  اإىل  عبيدات  وا���ض��ار 
بعدة  القيام  ت�ضتدعي  املجتمع  �ضرائح  اغلب  منها  تعاين  التي 
يف  خا�ضة  الأ���ض��ر  معاناة  م��ن  التخفيف  �ضاأنها  م��ن  اج���راءات 
بن�ضب  والغاز  الكاز  ا�ضعار  تخفي�س  مقدمتها  ويف  ال�ضتاء،  ف�ضل 

اأثرها. املواطنون  يلم�س  معقولة 

رالرر ضبط سائق متهور واخر 
مطلوب لمكافحة المخدرات

*عمان 
ان  ال��ع��ام  الم���ن  م��دي��ري��ة  با�ضم  الع��الم��ي  ال��ن��اط��ق  ق��ال 
ظهر  مركبة  �ضائق  �ضبط  من  متكنوا  ال�ضر  ادارة  يف  العاملني 
الجتماعي  التوا�ضل  مواقع  عرب  ت��داول��ه  مت  فيديو  مبقطع 
متثلت  وا�ضتعرا�ضية  متهورة  ب�ضورة  للمركبة  قيادته  اثناء 
�ضقف  على  واجللو�س  للمركبة  ال�ضقف  فتحة  من  فتاة  بخروج 

م�ضرها. اثناء  املركبة 
وانه  ل�ضيما  املركبة،  وحجز  ال�ضائق  �ضبط  مت  انه  وا�ضاف 
مبينا  للخطر،  الطريق  وم�ضتخدمي  املركبة  ركاب  حياة  عر�س 

بحقه. والدارية  القانونية  الجراءات  اتخاذ  �ضيتم  انه 
التابعة  اخلارجية  الدوريات  كوادر  متكنت  اخرى،  جهة  من 
مكافحة  لإدارة  املطلوبني  اح��د  �ضبط  م��ن  ال�ضواحي  لفرع 

طلبات. ع�ضرة  وبحقه  املخدرات 
اأثناء  انه  الدارة  يف  العامة  العالقات  ق�ضم  رئي�س  وق��ال 
منطقة  يف  ال�ضواحي  لفرع  التابعة  ال��دوري��ات  اإح��دى  عمل 
تبني  ال�ضائق  على  التدقيق  وبعد  مركبة  اإيقاف  مت  القوي�ضمة 

طلبات. ع�ضرة  وبحقه  املخدرات  مكافحة  لدارة  مطلوب  اأنه 

*عمان 
املناطق،  اأغلب  يف  لطيفة  اليوم  الأج��واء  تبقى 
ومعتدلة يف الأغوار والبحر امليت والعقبة، مع ظهور 
�ضرقية  جنوبية  ال��ري��اح  وتكون  العالية،  الغيوم 

معتدلة ال�ضرعة تن�ضط اأحياناً.
يطراأ  اجلوية  الأر�ضاد  دائ��رة  تقرير  وبح�ضب 

الثالثاء ارتفاع على درجات احلرارة، وت�ضود اأجواء 
معتدلة يف اأغلب املناطق، ودافئة يف الأغوار والبحر 
ارتفاعات  على  الغيوم  ظهور  م��ع  والعقبة،  امليت 
�ضرقية  جنوبية  الرياح  وتكون  وعالية،  متو�ضطة 
على  تن�ضط  ال�ضرعة  معتدلة  غربية  جنوبية  اإىل 

فرتات وتكون مثرة للغبار اأحيانًا.

أمانة عمان تصدر أول 
رخصتي أبنية إلكترونيًا

*عمان 
اأ����ض���درت اأم���ان���ة ع��م��ان ال��ك��ربى 
على  اإلكرتونيُا  اأبنية  رخ�ضتي  اأول 
اأرا�س خالية )بناء لأول مرة( �ضمن 

منطقتي اجلبيهة وطارق.
ال��رخ�����س �ضمن  اإ����ض���دار  وي��اأت��ي 
لالأمانة  الإلكرتوين  التحول  م�ضروع 
من خالل عملية الربط الإلكرتوين مع 
املهند�ضني، ونقابة  نقابة  ال�ضركاء من 
امل��ق��اول��ني، وال��دف��اع امل���دين، ودائ���رة 
خالل  م��ن  اعتمادها  ومت  الأرا���ض��ي، 
الرقم املرجعي وتقنية QR وبالتايل 
ال�ضتغناء عن التوقيع اليدوي. ووفقا 
املعلومات  تكنولوجيا  دائ���رة  مل��دي��ر 
تاريخه  لغاية  مت  اخلراب�ضة  �ضلطان 
اأبنية  ترخي�س  طلب   170 ت��ق��دمي 
عمان  اأمانة  مناطق  �ضمن  اإل��ك��رتوين 
اخل��دم��ات  اأن  اإىل  لف��ت��ًا  ال���ك���ربى، 
الت�ضهيل  ���ض��اأن��ه��ا  م��ن  الإل��ك��رتون��ي��ة 
الإج���راءات  وتب�ضيط  امل��واط��ن  على 

وحت�ضيل اخلدمة من اأي موقع.

الرزاز والحنيطي يستقبالن قائد 
القيادة التحويلية في الناتو

ضبط 683 علبة من
 العدسات الالصقة المزورة

الضمان تحصد شهادة تمّيز دولية

اجواء لطيفة لثالثة أيام

الفايز والطراونة يشيدان بقرار إنهاء العمل بالملحقين الخاصين بمنطقتي الباقورة والغمر

الفايز:األردن ال يعرف المستحيل وسيبقى أهل الوفاء والشهامة
بواجبه  القيام  سيواصل  الــفــايــز:األردن 
ــى  األول قضيتنا  خــدمــة  فــي  التاريخي 

القضية الفلسطينية
الطراونة:األردن الذي يقوده ملك شجاع 
الحرم  واقــع  على  تغيير  ــأي  ب يقبل  ال 

القدسي
بالوطن  جاللتكم  إيمان  الــطــراونــة:إن 
مصدر  هو  وطاقاتهم  أبنائه  وإمكانات 

إلهام ومفتاح للمستقبل

*عمان 
النيابية على قرارها  املالية  اللجنة  اأبقت 
بتقرير  ال���واردة  املخالفة  بتحويل  ال�ضابق 
بعقد  واملتعلقة   2017 لعام  املحا�ضبة  دي��وان 
اإىل  الردنية  اجلامعة  موظفي  تاأمني  �ضندوق 

هيئة النزاهة ومكافحة الف�ضاد.
اللجنة  عقدته  اجتماع  خالل  ذلك  جاء 
البكار  خالد  الدكتور  النائب  برئا�ضة  الأحد 

وتراأ�س جانبا منه النائب ريا�س العزام.
وقال البكار: اإن اللجنة قررت الإبقاء على 
هيئة  اإىل  املخالفة  بتحويل  ال�ضابق  قرارها 
النزاهة ومكافحة الف�ضاد، بعد تقدمي اإي�ضاح 
ورد من قبل رئي�س اجلامعة الأردنية الدكتور 
عبدالكرمي الق�ضاة ومدراء الدوائر باجلامعة 

اإحالة  اأن  موؤكدا  عليها،  والرد  املخالفة  حول 
باملخالفة  ف�ضاد  وج��ود  يعني  ل  للهيئة  امللف 
واإمنا لغايات التاأكد منها، وما يرتتب عليها من 
خمت�ضني  على  بناء  الهيئة  حتددها  اإجراءات 
اللجنة  وا�ضلت  ال�ضياق،  ويف  لديها.  وخ��رباء 
 2017 لعام  املحا�ضبة  ديوان  تقرير  مناق�ضتها 
الدكتور  املحا�ضبة  دي��وان  ع��ام  اأم��ني  بح�ضور 
با�ضتمرارية  او���ض��ت  اذ  امل��ج��ايل،  اإب��راه��ي��م 
مناق�ضتها  مت  التي  املخالفات  بع�س  متابعة 
وتزويد اللجنة النيابية بالنتائج. كما اأو�ضت 
م�ضتحقة  اأموال  حت�ضيل  على  بالعمل  اللجنة 
على �ضركات وموؤ�ض�ضة ل�ضالح خزينة الدولة. 
وزارات  قيام  النيابية  اللجنة  اأع�ضاء  وانتقد 
املخالفات  لبحث  جلان  ت�ضكيل  با�ضتمرارية 
اإىل  الو�ضول  دون  الديوان  تقرير  يف  ال��واردة 

ت�ضكل يف  التي  اللجان  ان هذه  موؤكدين  نتائج، 
معظمها ل ت�ضل اإىل نتائج وحلول حتافظ على 
اجلدية  من  مزيد  يتطلب  ما  وهو  العام،  املال 
ثمن  الذي  الوقت  ويف  العمل.  يف  وال�ضفافية 
والقائمني  املحا�ضبة  دي��وان  دور  النواب  فيها 
اأنهم  اإل  العام،  امل��ال  على  املحافظة  يف  عليه 
التف�ضيالت  بع�س  بغياب  و�ضفوه  ما  انتقدوا 
وموؤ�ض�ضات  و�ضركات  جهات  باأ�ضماء  املتعلقة 
بتزويدهم  مطالبني  خمالفات،  بحقها  ورد 
معلومة  اأي  اإخ��ف��اء  وع��دم  التفا�ضيل  بكافة 
النواب  النيابية. ح�ضر الجتماع  اللجنة  عن 
عقله الغمار والدكتور ح�ضن ال�ضعود والدكتور 
والدكتور  ال�ضوحة  ورا���ض��د  الوح�س  مو�ضى 
ابو  ومعتز  رزوق  ووائ��ل  ه��اين  بني  ابراهيم 

رمان.

*عمان 
دان رئي�س الحتاد الربملاين العربي رئي�س 
الطراونة،  عاطف  املهند�س  ال��ن��واب  جمل�س 
اإيران بتمثيل ميلي�ضيا احلوثي لديها،  اعرتاف 
وت�ضليمها مقر البعثة الدبلوما�ضية للجمهورية 
اليمنية يف طهران واملباين التابعة لها واأموالها 
وممتلكاتها. واعترب الطروانة يف بيان �ضدر عن 

خطرة  �ضابقة  اخلطوة  هذه  الأح��د،  الحت��اد 
وانتهاكا وا�ضحا ملبادئ العالقات الدبلوما�ضية، 
ولن ت�ضهم اإل بزيادة التوتر يف املنطقة واإف�ضال 
كافة اجلهود الإقليمية والدولية الهادفة اإىل 
اإىل  وال�ضتقرار  الأمن  تعيد  لت�ضوية  التو�ضل 
دعمه  ع��ن  الحت���اد  واأع���رب  ال�ضقيق.  اليمن 
احلكومة  تبذلها  التي  اجلهود  جلميع  املطلق 
اليمن  للحفاظ على وحدة  ال�ضرعية،  اليمنية 

و�ضيادته وا�ضتقالله و�ضالمته الإقليمية، ف�ضال 
عن عالقاته الدبلوما�ضية الدولية.

ت�ضوية  اإىل  للتو�ضل  امللحة  احلاجة  واأكد 
اإطار  يف  الأطراف  جميع  فيها  ي�ضارك  �ضيا�ضية 
ومعاجلة  داخليا،  اخلالفات  حلل  وطني  حوار 
دون  ال��ي��م��ن  يف  ال��داخ��ل��ي��ة  ال��ق�����ض��اي��ا  جميع 
اليمن  خدمة  يف  ت�ضهم  ل  خارجية  تدخالت 

و�ضيادته وا�ضتقراره.

المالية: ال تغيير على إحالة ملف 
الجامعة األردنية للفساد 

البرلمان العربي يدين تسليم السفارة 
اليمنية في طهران للحوثي

ـــزرقـــاء  أرصـــفـــة ال
!!.. للمشاة  ليست 

الخريشـا خــازر  خــالـد 
التحرير ــيــس  رئ مــقــال 
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*عمان 
عمان  �أمانة  يف  �لنقل  عمليات  د�ئرة  مدير  �كد 
 220 نحو  و�ضع  �ضعوبة  عليم  �ب��و  خالد  �ملهند�س 
�ضيارة �جرة )�ضرفي�س( يف �ضارع �مللك غازي بو�ضط 
�لبلد بعد �أن �أعادت �لأمانة تاأهيله؛ لي�ضبح �ضارعا 
�ضديقا للم�ضاة على غر�ر �ضارع �لوكالت يف منطقة 
�ل�ضويفية. وبني �أن �لأمانة قبل �ملبا�ضرة يف �إعادة 
تاهيل �ل�ضارع عملت على توفري �ملوقع �لبديل ملو�قف 
�ضيار�ت �ل�ضرفي�س �ضمن �ضارع ياقوت �حلموي �لذي 
يبعد 300 مرت فقط عن �ملوقع �ملطلوب وهو مالئم 

لوقوف �ملركبات )�ل�ضرفي�س(.
ق��ر�ره��ا بعدم وجود  �خ��ذت  �ن �لم��ان��ة  و�ك��د 
رجعة  ول  غازي،  �مللك  �ضارع  يف  لل�ضرفي�س  مو�قف 
�إعاقة  ي�ضكل  �ل�ضارع  يف  موقف  وج��ود  لن  عنه، 
مبرور  �ضمحت  �لمانة  �ن  مبينا  �ملوقع،  يف  مرورية 

ودون  فقط  غ���ازي  �مل��ل��ك  ���ض��ارع  يف  �ل�ضري  ح��رك��ة 
)�ل�ضرفي�س(  �لعاملة  �ل�ضيار�ت  با�ضتثناء  �لتوقف 
وتنزيل  حتميل  لعمليات  فقط  �لوقوف  و�قت�ضار 
�ضارع  يف  به  معمول  هو  وكما  �ل�ضارع،  يف  �لب�ضائع 

�لوكالت.
غازي  �مللك  �ضارع  تاأهيل  �أعادت  �لمانة  وكانت 
�ملنطقة  طبيعة  م��ع  ين�ضجم  مب��ا  �لبلد  و�ضط  يف 
�لتجارية  �حلركة  تن�ضيط  على  وي�ضاعد  �لرت�ثية 
و�ل�ضياحية. و�ضملت �أعمال �لتاأهيل حتديث �لبنية 
�مطار  مياه  ت�ضريف  �ضبكات  من  بالكامل  �لتحتية 
و�لحو��س  �ل�ضارع  بالط  ��ضفل  �لتح�ضني  وطبقات 
�لإن��ارة  و�ع��م��ال  �حلجرية  و�لأع��م��دة  �لزر�عية 
مبدخل  �ل�ضتنادي  وللجد�ر  ل��الدر�ج  وحت�ضينات 
�ل�ضارع من جهة �ضارع �مللك ح�ضني، و�عمال �لق�ضارة 

للجدر�ن �لقائمة.

*عمان 
عودة  �أجمد  �لإع��الم  ل�ضوؤون  �لدولة  وزير  �أكد 
�لع�ضايلة دور �لناطقني �لإعالميني �لأ�ضا�ضي و�ملهم 
بر�مج  بتو�ضيح  �حلكومية،  و�ملوؤ�ض�ضات  �لوز�ر�ت  يف 

وز�ر�تهم وموؤ�ض�ضاتهم للمو�طنني وو�ضائل �لإعالم.
�لناطقني  ل��ق��ائ��ه  خ���الل  �ل��ع�����ض��اي��ل��ة،  وق����ال 
�حلكومية،  و�ملوؤ�ض�ضات  �ل���وز�ر�ت  يف  �لإعالميني 
�لأحد، يف رئا�ضة �لوزر�ء “�لناطقون �لإعالميون يف 
وز�ر�تهم  وجه  هم  �حلكومية،  و�ملوؤ�ض�ضات  �لوز�ر�ت 
�لإيجابي  �لتو��ضل  يف  مهم  ودوره��م  وموؤ�ض�ضاتهم، 
ومن�ضات  �لإع��الم  وو�ضائل  �ملو�طنني  مع  و�لتفاعل 

�لتو��ضل �لجتماعي«.
�إب��ر�ز  يف  �لإع��الم��ي  �لناطق  دور  على  و���ض��دد 
�حلقيقة و�ملعلومة �ل�ضحيحة، م�ضريً� �إىل �أن غياب 
�حلقيقة و�ملعلومة عن و�ضائل �لإعالم �ضيوؤدي �إىل 
�لدقيقة  غري  �لأخبار  وتناقل  �لإ�ضاعات  �نت�ضار 
�ل�ضرعة  عامل  �أهمية  �لع�ضايلة  و�أك��د  و�مل�ضللة. 
�لأ�ضئلة  ع��ل��ى  و�ل����رد  �مل��ع��ل��وم��ة  ع��ن  �لإع����الن  يف 
�لإع���الم  و�ضائل  م��ن  �مل��ط��روح��ة  و�ل�ضتف�ضار�ت 
و�ضائل  فيها  مبا  �ملن�ضات،  خمتلف  على  و�ملو�طنني 
�لتو��ضل �لجتماعي، منوهًا �إىل �أن �لبطء يف تدفق 
حقاًل  يعد  �ل��ذي  �لغمو�س  �إىل  �ضيف�ضي  �ملعلومات 
خ�ضبًا لنت�ضار �لإ�ضاعات، �لأمر �لذي يرتتب عليه 

�رتباك يف �مل�ضهد �لعام. 
يف  �لإع��الم��ي  �لناطق  منح  �أهمية  �إىل  و�أ���ض��ار 
�لتو��ضل  حرية  �حلكومية  و�ملوؤ�ض�ضات  �ل���وز�ر�ت 

�ملبا�ضر مع �مل�ضوؤول، ومعرفة بر�مج موؤ�ض�ضته كافة، 
ليتمكن من و�ضع �خلطط �لإعالمية �ملنا�ضبة للوز�رة 
ومبا�ضر  �ضريع  ب�ضكل  و�ل��رد  �ملعنية،  �ملوؤ�ض�ضة  �أو 
�إىل  ولفت  و��ضتف�ضار�ت.  �أ�ضئلة  من  يتلقاه  ما  على 
�لناطق  بني  و�لتن�ضيق  �ليومي  �لتو��ضل  �ضرورة 
يتو�جد  �أن  “يجب  مبينًا  و�مل�����ض��وؤول،  �لإع��الم��ي 
�أو مدير �ملوؤ�ض�ضة،  �لناطق �لإعالمي بجانب �لوزير 
و�لر�ضالة  �لرو�ية  توحيد  �أردن��ا  ما  �إذ�  خ�ضو�ضًا 
�لر�ضمية للدولة �لأردنية، و�لتي �ضنحتفي مبئويتها 
موحدة  ر�ضالتها  تكون  �أن  يجب  و�لتي  عامني،  بعد 

وقوية«.
و�ل��وح��د�ت  �ل���دو�ئ���ر  بهيكلة  يتعلق  وف��ي��م��ا 
�لإعالمية يف �لوز�ر�ت و�ملوؤ�ض�ضات �حلكومية، �أو�ضح 
�لوز�ر�ت  �ضتزور  ميد�نية  فرقًا  �أن هناك  �لع�ضايلة 
�حتياجات  على  للوقوف  �حلكومية،  و�ملوؤ�ض�ضات 
ينعك�س  مبا  �أدو�تها  وتعزيز  �لإعالمية،  �لدو�ئر 

�إيجابا على تعزيز وتطوير �أد�ئها.
�ضهد  �ل��ذي  �للقاء  خ��الل  �لع�ضايلة،  و�أج���اب 
حيال  �لناطقني  و�أ�ضئلة  مالحظات  على  تفاعاًل، 
خمتلف �لق�ضايا �ملرتبطة بالعمل �حلكومي، و�آليات 
�لتو��ضل و�لتعامل مع �لإعالم و�لإعالميني ون�ضطاء 

مو�قع �لتو��ضل �لجتماعي.
وم���ن ج��ان��ب��ه��م، ع��ر���س ع���دد م���ن �ل��ن��اط��ق��ني 
�لإع��الم��ي��ني لأب����رز �ل��ت��ح��دي��ات و�ل��ق�����ض��اي��ا �لتي 
�ل��ت��و����ض��ل  خ���الل  م��ن  ي��وم��ي  ب�ضكل  ي��و�ج��ه��ون��ه��ا 

و�ل�ضتباك مع �ملو�طنني وو�ضائل �لإعالم.

*عمان 
�أكد روؤ�ضاء وفود �لدول �لعربية �مل�ضيفة 
�مللك  جاللة  �أن  �لفل�ضطينيني،  لالجئني 
�لدولية  باملحافل  يد�فع  �لثاين  عبد�هلل 
و�ملقد�ضات،  �لفل�ضطينية  �لق�ضية  عن  كافة 
�لالجئني  وت�ضغيل  غ��وث  وك��ال��ة  خا�ضة 
بو�جباتها  �لقيام  يف  لت�ضتمر  �لفل�ضطينيني 

جتاه �لالجئني بالتعليم و�ل�ضحة وغريها.
للدول  تن�ضيقي  �جتماع  خ��الل  وقالو� 
نظمته  �لعربية،  �ل��دول  وجامعة  �مل�ضيفة 
�لأحد:  بعمان  �لفل�ضطينية  �ل�ضوؤون  د�ئرة 
بعودة  �إل  �لغوث  وكالة  عن  بديل  ل  �ن��ه 
وتنفيذ  ودي��اره��م،  �أر�ضهم  �إىل  �لالجئني 
ول  �ل��ع��ودة،  بحق  �خلا�س  �ل��دويل  �لقر�ر 
�ل��دول  �أم��ام  �لوكالة  �ضورة  ت�ضويه  يجوز 
بالف�ضاد،  فيها  �ضخ�س  ب��ات��ه��ام  �مل��ان��ح��ة 
نتيجة  �مل��ان��ح��ة  �ل����دول  ع��ن  و�لإغ���ف���ال 
�أنه ل يوجد ف�ضاد  �لتي ك�ضفت  �لتحقيقات 
لالجئني  م�ضيفة  دول��ة  ب��اأي  �أو  بالوكالة 
�لفل�ضطينيني. ويف كلمة �لأردن، قال مدير 
�ملهند�س  �لفل�ضطينية  �ل�ضوؤون  د�ئ��رة  عام 
رفيق خرفان: �إن �لأردن بقيادة وتوجيهات 
يتو�ن  مل  �لثاين،  عبد�هلل  �مللك  جاللة  من 
وعلى  �أم��ت��ه،  ق�ضايا  ع��ن  �ل��دف��اع  ع��ن  يوما 

ر�أ�ضها ق�ضيتنا �لأوىل ق�ضية فل�ضطني.
و�أ����ض���اف �ن �ج��ت��م��اع��ن��ا �ل��ي��وم ي��اأت��ي 
تنفيذ� لتو�ضية موؤمتر �مل�ضرفني على �ضوؤون 
�مل�ضيفة  �لعربية  �ل��دول  يف  �لفل�ضطينيني 
�لتا�ضعة  بدورته  �لفل�ضطينيني،  لالجئني 
و�ل�ضتني و�لتي عقدت يف �لقاهرة يف كانون 
�لثاين لعام 2003، و�لتي توؤكد �ضرورة عقد 
و�خل��روج  للبحث  �لجتماعات  ه��ذه  مثل 
وتطور�ت  ق�ضايا  من  موحد  عربي  مبوقف 
�أن �عرب با�ضمي و��ضم  �أود  �لأون��رو�. وز�د: 
وفد �لأردن عن ��ضتنكارنا �ل�ضديد و�إد�نتنا 
مل��ا مي��ار���ض��ه �لح���ت���الل �لإ���ض��ر�ئ��ي��ل��ي من 
�نتهاكات وجر�ئم يف �لأر��ضي �لفل�ضطينية 
�ملحتلة مبا فيها �لقد�س �ملحتلة، و�ضد قطاع 
�أكرث  منذ  ح�ضار  عليه  يفر�س  �ل��ذي  غزة 
حقيقي،  �ضجن  �إىل  حوله  ما  عاما،   12 من 
�ل��ذي  �لأخ���ري  �لت�ضعيد  �إىل  ب��الإ���ض��اف��ة 
ت�ضمن �غتيال قياد�ت فل�ضطينية، و�لق�ضف 

عن  �أ�ضفر  �لذي  �لأمر  غزة  لقطاع  �لهمجي 
��ضت�ضهاد ع�ضر�ت �لأبرياء.

يف  ت�ضهد  �ل��غ��وث  وك��ال��ة  �أن  �إىل  ولفت 
�لآون����ة �لأخ����رية حت��دي��ات خ��ط��رية وغري 
بها،  تع�ضف  و�ضيا�ضية،  مالية  م�ضبوقة، 
وتهدد كيانها، فقد مت توجيه �تهامات �ضد 
�لتحقيقات  نتائج  و�أظهرت  م�ضوؤوليها،  كبار 
�أثرها  فيها بع�س �ملخالفات �لإد�رية وعلى 
كمفو�س  ��ضتقالته  كرينبول  بيري  ق���ّدم 
هذه  �أن  �إىل  خرفان  و�أ���ض��ار  للوكالة.  ع��ام 
مايل  ف�ضاد  بق�ضايا  تتعلق  ل  �ملخالفات 
�د�ري��ة  خمالفات  و�من��ا  �أخ��رى،  �ضبهات  �أو 
�نها  مو�ضحا  �ضحتها،  �لعام  �ملفو�س  نفى 
�لتي  �لوكالة  ت�ضيي�س  حم��اولت  من  جزء 
تتعر�س لها، لفتا �إىل �أن عدة دول ��ضدرت 
�ظهار  حتى  تنتظر  �أن  دون  �لتهامات  تلك 
�أو  لإي��ق��اف  لها  حجة  �لتحقيقات،  نتائج 
هذ�  وك��اأن  وتابع:  للوكالة.  دعمها  جتميد 
�لوكالة،  �د�رة  يف  لأ�ضخا�س  موجه  �لدعم 
ولي�س ملاليني �لالجئني �لفل�ضطينيني �لذين 
�لذي  �حليوي  �لدور  ومتجاهلني  تخدمهم، 
تقوم به �لوكالة يف دعم و��ضتقر�ر �ملنطقة 
�أجمع، و�نعكا�ضات ذلك عليها،  �لعامل  ل بل 
�لت�ضويت على جتديد  وهذ� كله تز�من مع 
�إليها من �جلمعية �لعامة  �لتفوي�س �ملمنوح 
لالأمم �ملتحدة وفق قر�رها 302 �ل�ضادر عام 
1949. وبني �نه مع ذلك فقد مت �لت�ضويت 
وبنتيجة  �لر�بعة  �للجنة  يف  لتجديدها 
فاقت �لتوقعات، موؤكد� �أنه ل ميكننا �لنظر 
عن  مبعزل  �لفل�ضطينيني  �لالجئني  لق�ضية 
حل  �أي  و�ن  �ل�ضر�ئيلي،  �لعربي  �ل�ضر�ع 
له مرتبط باملعاجلة �لعادلة لهذه �لق�ضية 
�لتي متثل ت�ضويتها �أحد عنا�ضر �ل�ضتقر�ر 
قر�ر�ت  على  ��ضتناد�  �لإقليميني،  و�ل�ضالم 
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وتطبيق هذ� �لقر�ر.
�لها�ضمية  بقيادته  �لأردن  �ن  و�أو�ضح 
على  �لها�ضمية  �لو�ضاية  ع��ن  يتنازل  ل��ن 
عن  ول  �لقد�س،  يف  �لإ�ضالمية  �ملقد�ضات 
�ل��ذي��ن  �لفل�ضطينيني  �ل��الج��ئ��ني  ح��ق��وق 
و�ضعوها �أمانة يف �أعناق �لها�ضميني على مر 
�ل�ضنني، ومبا �أن �لأونرو� هي �لرمز و�ل�ضاهد 

فاإن  �لفل�ضطينيني  �لالجئني  ق�ضية  على 
عملها  باإنهاء  يقبل  ولن  يتنازل  لن  �لأردن 
وفق  حقوقهم  كامل  على  ح�ضولهم  بعد  �إل 

قر�ر�ت �ل�ضرعية �لدولية.
�أننا جنتمع هنا قبيل �نعقاد  �إىل  و�أ�ضار 
غ��د�  �ل���ض��ت�����ض��اري��ة  �للجنة  �ج��ت��م��اع��ات 
تلك  ملناق�ضة  �لثالثاء  غد  وبعد  �لثنني 
�إز�ء  �لعربية  �ملو�قف  ولبلورة  �لتحديات 
�أعمال  ج��دول  على  �مل��ط��روح��ة  �ملو��ضيع 
هذه �للجنة، و�أهمها �لو�ضع �ملايل لالأونرو�، 

وتفوي�ضها �لقادم.
بت�ضويت  �لرتحيب  علينا  بهذ�  وتابع: 
�للجنة  يف  �لأون��رو�  ولية  لتجديد  �لدول 
وقوفها  على  دليال  ج��اء  و�ل���ذي  �ل��ر�ب��ع��ة 
وح��ق��وق��ه  �لفل�ضطيني  �ل�����ض��ع��ب  ب��ج��ان��ب 
�أن �ل��دع��م �مل��ايل  �ل��ت��اري��خ��ي��ة، و�ل��ت��اأك��ي��د 
�ل��دويل  �ملجتمع  يقدمه  �ل��ذي  و�ل�ضيا�ضي 
�لالجئني  جت���اه  ب��ال��ت��ز�م��ات��ه  �ي��ف��اء  ه��و 
غري  م��ن  ل���ذ�  وق�ضيتهم،  �لفل�ضطينيني 
�ملن�ضف ربطه بعو�مل وظروف ل دخل لهم 
جمدت  �أو  �أوقفت  �لتي  �لدول  وطالب  بها. 
فهذ�  قر�رها،  عن  بالعدول  للوكالة  دعمها 
خدماته  تقدم  �لتي  للوكالة  موجه  �لدعم 
�لأ�ضا�ضية ملا يزيد عن 5ر5 لجئ فل�ضطيني 
ب��امل��ب��ادر�ت  و�ل��رتح��ي��ب  لإد�رت���ه���ا،  ولي�س 
�ضوء  على  باتخاذها،  �لوكالة  تعهدت  �لتي 
نتائج  �ظهرتها  �لتي  �لد�ري���ة  �ملخالفات 

�لتحقيقات.
و�أكد خرفان �أنه ويف �طار �لو�ضع �ملايل 
�لج���ر�ء�ت  �ن  ن��وؤك��د  �أن  علينا  للوكالة، 
لتخفيف  تتخذها  ز�لت  ما  �لتي  �لتق�ضفية 
م�ضتوى  على  تنعك�س  ل  �ن  يجب  �لعجز، 

�خلدمات �لتي تقدمها، كمًا ونوعا.
وقال رئي�س وفد جامعة �لدول �لعربية 
�مللك  جاللة  �ن  �جلبوري:  حيدر  �لدكتور 
عن  للدفاع  دول��ي��ا  ي�ضعى  �ل��ث��اين  ع��ب��د�هلل 
�لغوث  وكالة  لبقاء  �لفل�ضطينية  �لق�ضية 
بدورها  لتقوم  �ملالية،  قوتها  بنف�س  قائمة 
تقدمه  مم��ا  وغ��ريه��ا  و�ل�ضحي  �لتعليمي 

لالجئني �لفل�ضطينيني.
�لغوث  وكالة  �أن  �إىل  �جلبوري  و�أ���ض��ار 
ب�ضبب  ع�ضري  وبامتحان  �ضعب  بو�ضع  مرت 

جميعا  منا  ي�ضتوجب  وهذ�  �ملالية،  �لأزم��ة 
�ل��وك��ال��ة، و�ل��ت��ح��دث للدول  �ل��وق��وف م��ع 
ق�ضية  �ن  ول��غ��ريه��م  لهم  لنبني  �مل��ان��ح��ة، 
دولية،  ق�ضية  هي  �لفل�ضطينيني  �لالجئني 
ونطالبهم  �ل��دويل،  �ملجتمع  م�ضوؤولية  وهي 

باإ�ضعافها من �لزمة �ملالية.
و�أكد رئي�س وفد دولة فل�ضطني �لدكتور 
عبد�هلل  �مللك  جاللة  دور  هويل  �بو  �حمد 
وما  �لفل�ضطينية  �لق�ضية  دع��م  يف  �لثاين 
�أن  �إىل  لفتا  �ل��غ��وث،  وك��ال��ة  ل��ه  تتعر�س 
�لفل�ضطينيني  لالجئني  �مل�ضيفة  �ل���دول 
بديال  وط��ن��ا  لي�ضت  �لأردن  م��ن��ه��ا  �ل��ت��ي 
م�ضرون  �لفل�ضطينيني  �ن  بل  للفل�ضطينيني، 

على حق �لعودة.
و�لتحقيق  �مل�����ض��اءل��ة  م��ع  �ن��ن��ا  وق���ال: 
للدول  تهم  توجيه  يجوز  ول  و�مل��ر�ق��ب��ة، 
�مل�ضيفة لالجئني �لفل�ضطينيني ب�ضبب �ضبهة 
�ملانحة  �ل��دول  مطالبا  م��وؤك��دة،  غري  ف�ضاد 
بدعم وكالة �لغوث و�لتمديد لها ملدة ثالث 
على  وعملها  بدورها  لتقوم  قادمة  �ضنو�ت 

�أكمل وجه.
�لعربية  �جلمهورية  وفد  رئي�س  ولفت 
جلهود  �أن���ه  �إىل  م�ضطفى  علي  �ل�ضورية 
جاللة �مللك عبد�هلل �لثاين �مل�ضتمرة مكانة 
دولية، و�أثمرت عن �إنت�ضار �لقانون �لدويل 
�لغوث  وكالة  ودع��م  �لفل�ضطينيني  و�حل��ق 

لالجئني �لفل�ضطينيني.
�مل�ضيفة  �ل����دول  �ن  م�ضطفى  و�أك����د 
�ل��دول  وج��ام��ع��ة  �لفل�ضطينيني  لالجئني 
يرف�ضون  و�مل�����ض��ل��م��ني  و�ل���ع���رب  �ل��ع��رب��ي��ة 
ب����اأن ي��ك��ون��و� ب��دي��ال ع��ن وك��ال��ة �ل��غ��وث، 
و�لوطن  �لتوطني  يرف�ضون  و�لفل�ضطينيني 
حق  قر�ر  تنفيذ  حتى  وم�ضتمرون  �لبديل، 
م�ضر  جمهورية  وفد  رئي�س  و�أ�ضار  �لعودة. 
بديل  ل  �أن��ه  �إىل  �جلندي  �أك��رم  �لعربية 
عن وكالة �لغوث لالجئني �لفل�ضطينيني �إل 
�أر�ضهم  �إىل  �لفل�ضطينيني  �لالجئني  بعودة 
وعلينا  حقوقهم،  كافة  و�أخ���ذ  ودي��اره��م، 
�لفل�ضطينيني  لالجئني  م�ضت�ضيفة  ك��دول 
و�أن  و�ملبادر�ت،  �لطروحات  بكل  �لهتمام 
تكون ر�ضالتنا موحدة للدول �ملانحة، لدعم 

مقرتحات جاللة �مللك عبد�هلل �لثاين.

*عمان 
رفع جمل�س �لأمة، �لأحد، رده على خطاب 
�مللك  ج��الل��ة  تف�ضل  �ل���ذي  �ل�ضامي  �ل��ع��ر���س 
�ل�ضهر  من  �لعا�ضر  يف  باإلقائه  �لثاين  عبد�هلل 
�حلايل، �إيذ�نا بافتتاح �لدورة �لعادية �لر�بعة 

ملجل�س �لأمة �لثامن ع�ضر.
وقال رئي�س جمل�س �لأعيان، في�ضل عاكف 
�لعر�س  خ��ط��اب  على  �ملجل�س  رد  يف  �ل��ف��اي��ز، 
رغد�ن  ق�ضر  يف  �لعر�س  قاعة  يف  �ألقاه  �ل��ذي 
�لعامر: “�إن �أو�مر جاللتكم للحكومة، ب�ضرورة 
ت�ضتهدف  ومالية،  �قت�ضادية  �إجر�ء�ت  �تخاذ 
�لظروف  ظل  يف  �ملو�طن  كاهل  عن  �لتخفيف 
�ل�ضعبة �لتي يعانيها �لوطن و�لإقليم؛ م�ضوؤولية 
و�أولوية، يجب �ملبا�ضرة بها فور�، و�ضتلقى باإذن 
�هلل كل �لدعم منا جميعا، و�ضنتابع من موقعنا 
�أول  �لتنفيذ  خطو�ت  و�لرقابي،  �لت�ضريعي 
يف  جاللتكم،  روؤي��ة  حتقيق  �إىل  و�ضول  ب��اأول، 

خدمة �لأردن و�لأردنيني«.
�ل��ن��و�ب  جمل�س  رئي�س  ق��ال  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
جمل�س  يف  “�إننا  �لطر�ونة:  عاطف  �ملهند�س 
ل�ضن  �ل�ضامية  بتوجيهاتكم  ملتزمون  �لنو�ب 
يحفظ  مب��ا  �لت�ضريعات  وت��ع��دي��ل  �ل��ق��و�ن��ني 
�لق�ضاء ونز�هته، متعاونني مع �حلكومة  هيبة 
تنعك�س  جريئة  ل��ق��ر�ر�ت  �تخاذها  �ضبيل  يف 
�إيجابا على �لقت�ضاد �لوطني وحياة �ملو�طن، 
وت�ضطلع بدورها جتاه �لقطاع �خلا�س ك�ضريك 
�أ�ضا�ضي يف عملية �لتنمية، ول نغفل هنا دورنا 

�لرقابي ل�ضمان تنفيذ تلك �لإجر�ء�ت«.
رد جمل�س �لعيان

�لأع��ي��ان  جمل�ضي  ردي  ن�����س  ي��ل��ي  وف��ي��م��ا 
و�لنو�ب على خطاب �لعر�س �ل�ضامي: رد جمل�س 
�لرحيمو�ل�ضالة  �لرحمن  »ب�ضم �هلل  �لأعيان: 
و�ل�ضالم على �ضيد �ملر�ضلني حممد �لنبي �لعربي 
�لها�ضمية  �جلاللة  �لأمني،�ضاحَب  �لها�ضمي 
�ملعظم،  �حل�ضني  �ب��ن  �ل��ث��اين  ع��ب��د�هلل  �مل��ل��ك 

�ل�ضالم عليكم، قائد �لوطن وحامي �حلمى...
�ملعطاءة،  �مل��ب��ارك��ة  �مل�ضرية  على  �ل�ضالم 
ب��اأري��ِج  ت��زه��و  �ل��ت��ي  و�ل�����ض��وؤدد،  بالعز  �ملكللة 

�ل�ضهادة و�لت�ضحيات �جل�ضام...
و�أجهزتنا  �لعربي  جي�ضنا  على  و�ل�ضالم 
�لأمنية، وعلى كل عني باتت حتر�س يف �ضبيل 

�هلل...
�لتي  و�ل�ضالم على �لأردنيني، وعلى �جلباه 

مل تنحن �إل هلل، وبعد...
�إىل  يرفع  ب��اأن  �لأع��ي��ان  جمل�س  يت�ضرف 
و�لعرفان  �ل�ضكر  �آي��ات  �أ�ضمى  �ل�ضامي  مقامكم 
�لعادية  �ل���دورة  بافتتاح  جاللتكم  لتف�ض�ل 

�لر�بعة ملجل�س �لأمة �لثامن ع�ض�ر.
ولقد جئنا من حتت �لقبة �لتي �أق�ضمتم يف 
“�أن تكون حافظا  رحابها، قبل ع�ضرين عاما: 
للد�ضتور وخمل�ضا لالأمة”؛ لنت�ضرف باملثول بني 
�أيديكم يف رغد�ن �لعامر، عرين �لعرب وحمط 
�لعرب جدكم  �أح��ر�ر  بايع  �لأم��ة، حيث  �آم��ال 
�ل�ضريفة،  �لبي�ضاء  �لعمامة  ن�ضتذكر  �ملوؤ�ض�س؛ 
�آباوؤنا  �ضطره  و�لإخال�س،  �لوفاء  من  وتاريخا 
�ملظفرة،  �لها�ضمية  �ل��ر�ي��ة  خلف  و�أج��د�دن��ا 
ر�ضوله  بيت  �آل  ول��و�ء  �هلل،  بحبل  معت�ضمني 
�لكرمي، عليه �أف�ضل �ل�ضالة و�لت�ضليم؛ وجندد 
و�جلند  �لأوف��ي��اء  نبقى  �أن  جميعا:  �لق�ضم 
على  عرفناه،  �ل��ذي  �ملفدى،  ملليكنا  �ملخل�ضني، 
عهد �آبائه و�أجد�ده، ر�ئد� ل يعرف �إل �ل�ضدق 
تلو  �مل��ب��ادرة  زم��ام  �ل��دو�م  على  ميتلك  وقائد� 
خدمته،  يف  متفانيا  لوطنه،  خمل�ضا  �مل��ب��ادرة، 
�هلل  علينا  وي�ضهد  و�ضعبه...  �أمته  مع  �ضادقا 

و�ملكان و�لزمان.
�عتز�ز�  هاماتنا  �جلاللة،ترتفع  �ضاحب 
�لعمل  باإنهاء  �ل�ضجاع  جاللتكم  بقر�ر  وفخر�، 

و�لغمر  �لباقورة  مبنطقتي  �خلا�ضني  بامللحقني 
ح�ضن  �إىل  و�إعادتهما  �ل�ضالم،  �تفاقية  يف 
�لوطن �ملنيع و�ضيادته �لتامة.. مما �أثلج �ضدور 
�ضاحب  �ملوؤمنني.  وقلوب  و�ل��ع��رب  �لأردن��ي��ني 
و�ل��ت��ح��دي��ات،  �ل�ضعوبات  ك��ل  �جل��الل��ة،رغ��م 
�أ�ضاعت فينا خطبة �لعر�س �ل�ضامي روح �لأمل 
و�ليقني، فطماأنتم جاللتكم، �لأردنيني جميعا، 
وه��م �أه���ل �ل��وف��اء و�لإخ���ال����س، وق��د عرفو� 
قلبه  يف  لهم  كبري�،  و�أخ��ا  نبيال  �أب��ا  جاللتكم، 
�لكبري �ملكان �لأول وله يف قلوبهم �أعلى درجات 
تلو  مرة  للعامل  �أثبتنا  وقد  و�لتقدير.  �حلب 
و�أن  �مل�ضتحيل،  يعرف  ل  �لأردن  �أن  �لأخ��رى، 
ي�ضمد  بل  �ل�ضعاب،  �أم��ام  يرت�جع  ل  �لأردين 

ويثابر، وي�ضر على �لعمل و�لإجناز.
لكم  ف��اإن  رقبتكم،  يف  �لوطن  حملتم  وكما 
�ملمتد  عهدكم  مبنجز�ت  �لعرفان  رقابنا  يف 
برعاية �هلل وحمايته، وما �ضهده من �إجناز�ت 
�أمنا  وعا�ضوها  �لأردن���ي���ون،  يعرفها  نوعية، 
وعمال  و�إ�ضالحا  و��ضتقر�ر�  وتنمية  و�إمي��ان��ا 
ل  و�ضعبه،  �لقائد  بني  فريدة  وعالقة  دوؤوب��ا، 

و�ضطاء فيها ول حو�جز.
�أه��ل  �ل����دو�م،  على  �لأردن���ي���ون  و�ضيبقى 
و�ل�ضجاعة،  �ل�ضدق  ومثال  و�ل�ضهامة؛  �لوفاء 
و�لنفي�س  �لغايل  يبذلون  �خلطوب  تثنيهم  ل 
عهد  على  و�ملبد�أ،  و�لر�ضالة  �لوطن  عن  دفاعا 
�لأو�ئ����ل، رج��الت  �لبناة  �لآب���اء و�لأج����د�د، 
�لثورة �لعربية �لكربى وقادتها، �لذين �ضاغو� 

كيان هذ� �لوطن �لطيب �لعظيم.
و�ضتبقى قو�تنا �مل�ضلحة “�جلي�س �لعربي” 
�لع�ضكريون،  و�ملتقاعدون  �لأمنية  و�أجهزتنا 
و�ضياج  �لأردن  درع  وثقتكم؛  عزمكم  قدر  على 
كربيائنا  وع��ن��و�ن  عنايتكم،  حم��ط  �حل��م��ى، 

وعزتنا وكر�متنا.
�لأردن��ي��ون  �أث��ب��ت  �جل��الل��ة،ل��ق��د  �ضاحب 
بقيادتكم  �مل�����ض��ط��ف��وي،  �ل��ع��رب��ي  و�جل��ي�����س 
و�أنهم  ومنجز�ته؛  �لوطن  حماة  �أنهم  �لو�ثقة، 
يف �ملقدمة د�ئما، دفاعا عن فل�ضطني �حلبيبة، 
على  �ل��و���ض��ي  وجاللتكم  و�أه��ل��ه��ا،  وق�ضيتها 
�لقد�س  يف  و�مل�ضيحية،  �لإ�ضالمية  �ملقد�ضات 

�ل�ضريف؛ �أمانة حملتموها كابر� عن كابر.
�ل�ضجاعة  بقيادتكم  �لأردن  و�ضيو��ضل 
ق�ضيتنا  خدمة  يف  �لتاريخي  بو�جبه  �لقيام 
�لفل�ضطينيني  لأ�ضقائنا  تقوم  حتى  �لأوىل، 

دول��ت��ه��م �مل�����ض��ت��ق��ل��ة ع��ل��ى �ل�����رت�ب �ل��وط��ن��ي 
حزير�ن  من  �لر�بع  خطوط  على  �لفل�ضطيني 
�ل�ضرقية،  �ل��ق��د���س  وعا�ضمتها   1967 ع��ام 
للم�ضلمني  ج��الل��ت��ك��م  دع����وة  ع��ل��ى  م��وؤك��دي��ن 
جاللتكم  وج��ه��ود  �لأردن  دع��م  و�مل�ضيحيني 
�لقانوين  بالو�ضع  �مل�ضا�س  ب��ع��دم  �مل��ب��ارك��ة، 
و�ملحافظة  و�مل�ضيحية  �لإ�ضالمية  للمقد�ضات 
توجيهاتكم  كانت  �جلاللة،لقد  �ضاحب  عليها. 
على  ت��وؤك��د  �ملتعاقبة،  للحكومات  �ل�ضامية، 
يلم�س  و�أن  �عتبار،  �أي  وقبل  �لإن�ضان،  �أولوية 
و�ل�ضيا�ضات  �لرب�مج  �أثر  مبا�ضرة،  �لأردنيون 
جاللتكم  �أو�م���ر  و�إن  حياتهم.  م�ضتوى  على 
للحكومة، ب�ضرورة �تخاذ �إجر�ء�ت �قت�ضادية 
�ملو�طن  كاهل  عن  �لتخفيف  ت�ضتهدف  ومالية، 
�لوطن  يعانيها  �لتي  �ل�ضعبة  �لظروف  ظل  يف 
و�لإقليم؛ م�ضوؤولية و�أولوية، يجب �ملبا�ضرة بها 
فور�، و�ضتلقى باإذن �هلل كل �لدعم منا جميعا، 
و�لرقابي،  �لت�ضريعي  موقعنا  م��ن  و�ضنتابع 
خطو�ت �لتنفيذ �أول باأول، و�ضول �إىل حتقيق 

روؤية جاللتكم، يف خدمة �لأردن و�لأردنيني.
و�إننا ندرك بكل تاأكيد، �أن �لهم �لقت�ضادي 
بات �أكرب �لتحديات �لتي تو�جه وطننا و�ضعبنا، 
�قت�ضادية  �ضيا�ضات  عرب  نتجاوزه  �أن  وعلينا 
و�ل��رو�ت��ب،  �لأج���ور  يف  �لنظر  تعيد  مالئمة، 
وحت�ضن  �ل�ضتثمار،  وحتفز  �لقت�ضاد  وتن�ضط 
جودة �خلدمات �ملقدمة للمو�طنني، و�لإ�ضالح 
عمل  فر�س  وخلق  �لعامة،  و�ملالية  �لإد�ري 
�لنظر يف  �إعادة  ت�ضتوجب  �أمور  وكلها  لل�ضباب، 
�لت�ضريعات، لتحقيق هذه �لغايات، ومبا يخفف 

�لأعباء عن �لأردنيني.
�ضاحب �جلاللة،

�ل�ضتثنائية  و�لظروف  �لأح��د�ث  كل  رغم 
�ل�ضعبة �لتي �ضهدتها �ملنطقة و�نعك�ضت �آثارها 
على وطننا، مل نزدد �إل عزمية و�إميانا ويقينا، 
جنيب  ذ�هبون؟  نحن  �أين  �إىل  �ل�ضوؤ�ل:  وعند 
باأننا  جميعا، كما كان جو�بكم و�ثقا مطمئنا: 
ما�ضون �إىل �لأمام بخطى ثابتة، وقد �أ�ضبحت 
و�مل�ضتقبل  خلفنا،  �ضعوبة  �لأكرث  �لإ�ضالحات 
�لو�عد �أمامنا، من�ضي نحوه بكل ثقة، لتحقيق 

طموح �لوطن و�أبنائه.
جهود  مع  جهودنا،  تت�ضافر  �أن  ونعاهدكم 
كل  وم��ع  و�لق�ضائية،  �لتنفيذية  �ل�ضلطتني 
على  م�ضوؤولة  وبت�ضاركية  �لوطن،  موؤ�ض�ضات 

و�ملليك،  و�لوطن  عنها  �هلل  ي�ر�ضى  وجه  �أكمل 
فكلنا، نعم كلنا يا �ضيدي، كما تف�ضلتم جاللتكم، 

�ليوم م�ضوؤولون، ويف �لغد م�ضاءلون.
�ضاحب �جلاللة،

به  �إميانكم  د�م  ما  �ل��وط��ن،  على  خ��وف  ل 
وميهد  �لآف����اق،  �أم��ام��ه  يفتح  يقيننا؛  وم��ع��ه 
مدرك  ب���الأردن،  موؤمن  كله  فالعامل  �لطريق، 

لطاقاته، ويقدر �إمكاناته حق قدرها.
بالعمل  ت��ب��د�أ  �أن  �لنه�ضة  ���ض��روط  و�أول 
مكان  ول  و�لتفاوؤل،  �لثقة  وعمادها  و�ملثابرة، 
ملن يحاول �أن ي�ضيع �أجو�ء �لت�ضاوؤم و�ل�ضود�وية 
و�لت�ضكيك، ويقلل من قيمة �لإجناز. وكما قلتم 
ن�ضتمد  �ضعبنا  “من  د�ئما:  وتقولون  جاللتكم، 
ونحن  �لتفاوؤل”،  ن�ضتلهم  تفاوؤله  ومن  �لعزم، 

ن�ضتمد �لعزم ون�ضتلهم �لتفاوؤل من جاللتكم.
مولي �ضاحب �جلاللة �ملفدى،

حبا  �حل���ب  �ل����ويف،  �ضعبكم  ب��ادل��ك��م  ل��ق��د 
وعلى  ع��ط��اء،  و�لإخ���ال����س  ولء  و�ل���وف���اء 
�مل�ضوؤولية،  ق��در  على  ت��ك��ون  �أن  �حل��ك��وم��ات 
فتم�ضي يف طريق �لإجناز، تدعمها يف م�ضريتها 
وقطاع  نزيه،  وق�ضاء  قوية،  ت�ضريعية  �ضلطة 
خا�س ن�ضيط، ومو�طن و�ثق بنف�ضه ومب�ضتقبل 

�لوطن.
�مل�ضرية،  ق��ائ��د  ي��ا  ورع��اك��م  �هلل  حماكم   
وحفظ ويل عهدكم �لأمني �ضمو �لأمري �حل�ضني 
بن عبد�هلل �لثاين، �لذي يحمل عهد عبد�هلل 
و��ضم  �مل��وؤ���ض�����س،  ع��ب��د�هلل  قبله  وم��ن  �مل��ع��زز، 
علي  ب��ن  �حل�ضني  قبله  وم��ن  �ل��ب��اين،  �حل�ضني 

مفجر �لثورة و�ضاحب �لنه�ضة. 
�أعز �هلل ملككم و�أيدكم بن�ضر من لدنه.
و�ل�ضالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته«.

جائزة  بت�ضلمه  �مللك  جاللة  �لفايز  وهناأ 
2019، موؤكد�  – �لباحث” لعام  �لدولة  “رجل 
�أن هذ� �لإجناز م�ضدر فخر و�عتز�ز لكل ن�ضمي 
�ضنبقى  و�أننا  �لوطن،  هذ�  �أبناء  من  ون�ضمية 

د�ئما ر�فعني �لر�أ�س عاليا بوطننا ومليكنا.
على  �أتلو  �أن  �ضيدي  يا  يل  “��ضمح  و�أ�ضاف 
م�ضامعكم �لكرمية ما يدور يف وجد�ين ووجد�ن 
يا  �مل��ف��دى:  مليكنا  جت��اه  و�أردن��ي��ة  �أردين  ك��ل 
�ضاحب �لتاج روحي تفتدي �لتاجا، ما زلت رغم 
ظالم �لليل وهاجا.... فاعرب بنا �لرب �إنا �ضوف 

نعربه، و�عرب بنا �لبحر نغدو فيه �أمو�جا«.
 رد جمل�س �لنو�ب: 

�لرحيم �لرحمن  “ب�ضم �هلل 
�لعربي  �ل��ن��ب��ي  ع��ل��ى  و�ل�����ض��الم  و�ل�����ض��الة 

�لها�ضمي �لأمني،
وعلى �ضائر �لأنبياء و�ملر�ضلني

ٌة َيْدُعوَن �إىَِل  نُكْم �أُمَّ قال تعاىل : )َوْلَتُكن مِّ
�مْلُنَكِر  َعِن  َوَيْنَهْوَن  ِبامْلَْعُروِف  َوَي��اأُْم��ُروَن  ��رْيِ  �خْلَ

َو�أُوَلِئَك ُهُم �مْلُْفِلُحوَن( �ضدق �هلل �لعظيم.
�مللك  �لها�ضمية  �جل��الل��ة  �ضاحب  �ضيدي 
عبد�هلل �لثاين �بن �حل�ضني �ملعظم حفظه �هلل 

و�أعز ملكه.
�ل�ضالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته.

مقامكم  من  نتقدم  �أن  م��ولي  يا  ي�ضرفني 
على  و�لع��ت��ز�ز،  �لفخر  معاين  باأرفع  �ل�ضامي 
�لر�بعة  �لعادية  �ل���دورة  بافتتاح  تف�ضلكم 
�لعر�س  بخطبة  ع�ضر  �لثامن  �لأم���ة  ملجل�س 
وت��زف  ب��الأم��ل،  لت�ضع  ج���اءت  �ل��ت��ي  �ل�ضامي 
�لب�ضرى، وت�ضحذ �لهمم، وتطلق �لعنان للطاقات 
ولتظل  �لإجن��از،  ليتعاظم  �لعطاء،  ميد�ن  يف 
تطال  خفاقة  �ملجد،  �ضو�ري  على  �لعز  ر�ي��ات 
ها�ضم  �آل  من  �ملجد  ورث  مبن  فخر�  �ل�ضحب، 
�لأطهار، فكان ل�ضان �لقوم �ل�ضادق، و�ملنافح عن 

كر�مة �لأمة، و�ضيادة �لوطن، وم�ضرية �ل�ضعب.
 مولي �ضاحب �جلاللة،

حملته  �ل��ذي  و�لثقة  �ل��ت��ف��اوؤل  ق��در  على 
على  رده  �لنو�ب  جمل�س  يرفع  �لعر�س،  خطبة 
�ضليل  �لبالد،  �ضيد  �إىل  �ل�ضامي  �لعر�س  خطبة 
�لباين  �حل�ضني  نذره  �لذي  �لها�ضمية  �لدوحة 
– طّيب �هلل ثر�ه- خلدمة �أمته، فانربى حلمل 
�أمانة �لآباء و�لأجد�د متجاوز� بها عقدين من 

�لزمان.
مولي �ضاحب �جلاللة،

�ضاهم  من  لكل  �لعز  حتية  بتوجيه  ب��د�أمت 
�لقلب  بحديث  و�ل��ب��ن��اء،  �لنه�ضة  م�ضرية  يف 
م��ولي  ي��ا  خلفكم  م��ن  ونحن  �ل�����ض��الح،  ل��رف��اق 
�مل�ضلحة  لقو�تنا  و�لفخر  �لإجالل  حتية  نرفع 
�لأمنية،  و�لأجهزة  �لعربي  -�جلي�س  �لبا�ضلة 
�لباقية على �لعهد مع �لوطن و�لقائد يف �لذود 
�لوغى  �ضاحات  يف  و�لأرو�ح  باملهج  �لأر���س  عن 
حتمي �حلمى، �ضديدة �لباأ�س على �لعد�، تدك 
�أوكار زمر �لظالم، وعنو�نها يف كل موعد، حفظ 
ر�ضالة �لدولة �لأردنية، يد حتمل بندقية، ويد 
حتنو على كل من لذ باأر�ضنا من ويالت �حلروب 

و�ل�ضر�عات.

مولي �ضاحب �جلاللة،
جتاه  مو�قفه  على  بثبات  �لأردن  مي�ضي 
�أمتيه �لعربية و�لإ�ضالمية وعلى ر�أ�ضها ق�ضيتنا 
مببادئ  �لتز�ما  فل�ضطني،  ق�ضية   - �ملركزية 
�لدولية  �ل�ضرعية  وق��ر�ر�ت  �ل��دويل  �لقانون 
يف  �لفل�ضطينيني  �لأ���ض��ق��اء  ح��ق  ع��ن  مد�فعا 
�لوطني،  تر�بهم  على  �مل�ضتقلة  دولتهم  قيام 
�لأردن  يقبل  ولن  �ل�ضريف،  �لقد�س  وعا�ضمتها 
ب���اأي تغيري على  ���ض��ج��اع،  م��ل��ك  ي��ق��وده  �ل���ذي 
�لإ�ضالمية  و�ملقد�ضات  �لقد�ضي  �حل��رم  و�ق��ع 
�لو�ضاية عليها  �أمانة  �لتي حتملون  و�مل�ضيحية 
نيابة  و�لتاريخي  �ل�ضرعي  باإرثكم  متم�ضكني 
�أجمع يف �لدفاع عنها وحمايتها من  عن �لعامل 
رغم  و�لتاريخي،  �لقانوين  بو�قعها  عبث  �أي 
حميط  يف  �لأح��الف  وتبدل  �ل�ضغوط  تعاظم 

ي�ضج بال�ضر�عات.
مولي �ضاحب �جلاللة،

وتردد  �لأم��ة،  جمل�س  من  �إعالنكم  وقع  �إن 
�لعمل  باإنهاء  �أجمع،  �لعامل  �آف��اق  عرب  �ضد�ه 
بامللحقني �خلا�ضني مبنطقتي �لغمر و�لباقورة، 
�ضي�ضجله �لتاريخ، عنو�نا لإر�دة وطن، وكر�مة 
�أمة، وم�ضرية �ضعب، لفر�س �ضيادة �لأردن على 
كامل �أر�ضه، ولقد عظم قر�ركم م�ضاعر �لفخر 
و�لعتز�ز يف نفو�س �لأردنيني وكان ر�ضالة وفاء 

لروح �حل�ضني ول�ضهد�ء �لأردن و�لأمة.
مولي �ضاحب �جلاللة،

�إن ت�ضخي�ضكم لو�قع حياة �ملو�طن وقربكم 
يجعل  �لتحديات  حلجم  و�إدر�ككم  منه  �ملعهود 
رحم  من  �لفر�س  وخلق  للعمل  دعوة  ذلك،  كل 

�لتحدي، ��ضتجابة لإ�ضر�ر وعزمية جاللتكم.
علينا  ب��ه  �أل��ق��ت  وم��ا  �ملنطقة  ظ���روف  �إن 
متنع  مل  �لقت�ضادي،  �جلانب  يف  تاأثري�ت  من 
و�لعطاء،  �لبناء  م�ضرية  مو��ضلة  من  �لأردنيني 
وكلنا فخر مبا مت �إجنازه من �إ�ضالحات جتاوزنا 

بها �ملحن و�لأزمات، و�ضتى �لعقبات.
مولي �ضاحب �جلاللة،

�إننا يف جمل�س �لنو�ب ملتزمون بتوجيهاتكم 
�ل�ضامية ل�ضن �لقو�نني وتعديل �لت�ضريعات مبا 
مع  متعاونني  ونز�هته،  �لق�ضاء  هيبة  يحفظ 
جريئة  لقر�ر�ت  �تخاذها  �ضبيل  يف  �حلكومة 
�لوطني وحياة  �لقت�ضاد  �إيجابًا على  تنعك�س 
�ملو�طن، وت�ضطلع بدورها جتاه �لقطاع �خلا�س 
ك�ضريك �أ�ضا�ضي يف عملية �لتنمية ول نغفل هنا 

دورنا �لرقابي ل�ضمان تنفيذ تلك �لإجر�ء�ت.
مولي �ضاحب �جلاللة،

�إن �إميان جاللتكم بالوطن و�إمكانات �أبنائه 
للم�ضتقبل  ومفتاح  �إلهام  م�ضدر  هو  وطاقاتهم 
ت�ضيء  وتوجيهاتكم  روؤ�ك��م  و�ضتظل  �لو�عد 
بخطى  و�لعلياء  �ملجد  نحو  �أمامنا  �لطريق 
ثابتة، معاهدين �أن ننه�س بامل�ضوؤوليات �ملوكولة 
كافة،  �ل�ضلطات  مع  ومتعاونني  م�ضاندين  �إلينا 
�ضائلني �ملوىل بجالله وعزه وقدرته �أن يحفظ 
�لأردن يف ظل قيادتكم �ملظفرة و�أن ي�ضدد على 
و�ضاحب  يحفظكم  و�أن  خطاكم  �خلري  طريق 
�ل�ضمو �مللكي �لأمري �حل�ضني بن عبد�هلل �لثاين 

ويل عهدكم �لأمني.
يا  خلفكم  ن�ضري  و�لثبات  �حلق  خطى  على 
حامل  يا  �لفخر  طريق  �إىل  بنا  فام�س  مولي، 

ر�ية �ملجد و�ضعبك كله معك يد� بيد.
و�ل�ضالم عليكم ورحمة �هلل وبركاته«.

�لعر�س  خطاب  على  �ل��رد  ت��الوة  وح�ضر 
�لأم���ر�ء،  �ل�ضمو  �أ���ض��ح��اب  م��ن  ع��دد  �ل�ضامي 
�لق�ضائي،  �ملجل�س  ورئي�س  �ل���وزر�ء،  ورئي�س 
�لديو�ن  ورئي�س  �لد�ضتورية،  �ملحكمة  ورئي�س 
�مللكي �لها�ضمي، وم�ضت�ضارو جاللة �مللك، وناظر 
�ل�ضيا�ضية  �ل�ضوؤون  ووزي��ر  �مللكية،  �خلا�ضة 
و�لربملانية، و�أمني عام �لديو�ن �مللكي �لها�ضمي. 

االمانة: شارع الملك غازي صديق للمشاه

العضايلة يشدد على دور الناطق اإلعالمي في 
إبراز الحقيقة لوسائل اإلعالم والمواطنين

رؤساء وفود: الملك يدافع عن القضية 
الفسطينية في المحافل الدولية

الملك يستمع إلى رد مجلس األمة على خطاب العرش السامي



االثنين )25( تشرين ثاني 2019محلي
3العدد )1386(

الضمان تحصد 
شهادة تمّيز دولية

األردن يحتفل باليوم العالمي 
للقضاء على العنف ضد المرأة

*عمان 
حازت امل�ؤ�ش�شة العامة لل�شمان االجتماعي على �شهادة التميز يف 
ال�قاية من املخاطر املهنية ال�شادرة عن اجلمعية الدولية لل�شمان 
الت�جيهية  املبادئ  بتطبيق  االعرتاف  برنامج  اإطار  يف  االجتماعي 
واإدارة  منع  اإىل  يهدف  الذي  املهنية  املخاطر  من  ال�قاية  جمال  يف 

احل�ادث واالأمرا�ض املهنية. 
وح�شب بيان �شحفي من امل�ؤ�ش�شة االأحد “ منحت امل�ؤ�ش�شة �شهادة 
التميز خالل حفل تكرمي اأقيم على هام�ض فعاليات اأعمال املنتدى 
العا�شمة  يف  اجلمعية  نظمته  ال��ذي  االجتماعي  لل�شمان  العاملي 

البلجيكية بروك�شيل اأخريا.
ي�شار اىل اأن اجلمعية الدولية لل�شمان االجتماعي ت�شم اأكرث من 
330 ع�ش�ا من 158 دولة يف العامل، ومنحت امل�ؤ�ش�شة هذه ال�شهادة 
التي تعد االأوىل من ن�عها على م�شت�ى اململكة التي ي�شرتط للح�ش�ل 
عليها تلبية كافة املتطلبات ال�اردة يف جميع املبادئ الت�جيهية يف 

دليل ال�قاية من املخاطر املهنية ال�شادر عن اجلمعية.
فريق  رحاحلة  ح��ازم  الدكت�ر  للم�ؤ�ش�شة  العام  املدير  واأثنى 
فرا�ض  برئا�شة  وامل�شكلة  املهنية  املخاطر  من  ال�قاية  دليل  متابعة 

�شطناوي مدير اإدارة ال�شالمة املهنية واإ�شابات العمل.
واأكد الرحاحلة اأن امل�ؤ�ش�شة ت�شعى دائمًا لتعزيز دورها يف جمال 
اأف�شل املمار�شات،  اإدارة ال�شالمة وال�شحة املهنية من خالل تطبيق 
اأن�شطة  حيث ي�شاعد دليل ال�قاية من املخاطر املهنية على تنفيذ 
ال�قاية بهدف تقليل احل�ادث واالأمرا�ض املهنية والتع�ي�شات ذات 
ال�شلة وميّكن امل�ؤ�ش�شة من تعزيز ثقافة ال�قاية من خالل ت�شجيع 

حت�شني االأداء على م�شت�ى املن�شاآت وامل�شت�ى ال�طني.

*عّمان 
العاملي  بالي�م  االحتفال  االإثنني  الي�م  العامل  االأردن  ي�شارك 
للق�شاء على العنف �شد املراأة، حتت عن�ان »العامل الربتقايل: جيل 

امل�شاواة يقف �شد االغت�شاب«.
وحددت اجلمعية العامة لالأمم املتحدة ي�م 25 من �شهر ت�شرين 
بهدف  امل��راأة،  �شد  العنف  على  للق�شاء  عاملًيا  ي�ًما  ليك�ن  الثاين 
لدى  العام  ال�عي  م�شت�ى  ورفع  العاملية،  امل�شكلة  بحجم  التعريف 
ال�شع�ب واحلك�مات مب�شكلة العنف �شد املراأة، ومتهيد الطريق نح� 
العامل،  اأنحاء  جميع  يف  والفتيات  الن�شاء  �شد  العنف  على  الق�شاء 

والعمل بامل�اثيق والت��شيات الدولية.
روؤية ور�شالة  اإن  لل�شكان يف بيان �شحفي،  املجل�ض االأعلى  وقال 
يف  اأ�شا�شي  كمح�ر  ال�شكاين  بالبعد  االهتمام  تت�شمن  املجل�ض 
وحتقيق  ال�شكانية  للفر�شة  االأمثل  اال�شتثمار  ل�شمان  التنمية 
ن�شف  ت�شكل  والتي  امل���راأة  ذل��ك  يف  مبا  االأردين  للمجتمع  ال��رف��اه 
للتح�ل  داعمة  بيئة  ت�فري  عاتقة  على  ياأخذ  اأنه  م�ؤكدا  املجتمع، 
املراأة  االأردن، والرتكيز على ق�شايا متكني  املنتظر يف  الدمي�غرايف 
واالهتمام ب�شحتها االجنابية وحتقيق امل�شاواة بني اجلن�شني، حيث 
لالأفراد  العامة  ال�شحة  على  كبري  ب�شكل  االإجنابية  ال�شحة  ت�ؤثر 
واملجتمع بكافة فئاته العمرية. واأ�شار املجل�ض اإىل اأن متكني املراأة 
واالهتمام ب�شحتها االجنابية وحتقيق امل�شاواة بني اجلن�شني، يعترب 
من امل�ا�شيع ذات االهتمام املتزايد من قبل املجل�ض من خالل عقد 
من  الثالث  الهدف  اأن  م��شحا  الت�ع�ية،  العمل  وور���ض  الندوات 
ال�شكان  جميع  متتع  “�شمان  على  ين�ض  امل�شتدامة  التنمية  اأهداف 
باأمناط عي�ض �شحية والرفاهية يف جميع االأعمار”، وكذلك الهدف 
اخلام�ض املتعلق ب� “امل�شاواة بني اجلن�شني وحماية الن�شاء والفتيات 
من العنف”، واللذين يعدان عن�شرين ال بد منهما لتحقيق التنمية 
اأر�شية  اإىل  اال�شتناد  اأهمية  اإىل  املجل�ض  ون�ه  للدول.  امل�شتدامة 
�شلبة من االتفاقيات الدولية كاتفاقية الق�شاء على جميع اأ�شكال 
التمييز �شد املراأة، وااللتزامات الدولية التي تعهدت بها 79 دولة 
والتنمية،  لل�شكان  العاملي  امل�ؤمتر  عن  املنبثق  العمل  برنامج  �شمن 
واإعالن ومنهاج عمل بكني، اإىل جانب خمرجات م�ؤمتر االأمم املتحدة 
واالإع��الن��ات   ،)20+ )ري���  امل�شتدامة  التنمية  ح���ل   ،2012 لعام 
وجمل�ض  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  عن  ال�شادرة  والقرارات 
اخلتامية  وال�ثيقة  واالجتماعي،  االقت�شادي  واملجل�ض  االأم��ن 

للجنة اأو�شاع الن�شاء.

توسيع مجال اعتماد مختبر ملصق 
الطاقة في العلمية الملكية

*عمان 
االأردين  والتقيي�ض  االعتماد  نظام  يف  االعتماد  وحدة  قررت   
ت��شيع جمال اعتماد خمترب مل�شق الطاقة التابع للمركز ال�طني 
لبح�ث الطاقة يف اجلمعية العلمية امللكية لفح��شات م�شت�ى اأداء 
االأيزو  الدولية  امل�ا�شفة  ملتطلبات  وفقًا  املنزلية  املالب�ض  غ�شاالت 

اآيي�شي.
وقال مدير املركز ال�طني لبح�ث الطاقة املهند�ض وليد �شاهني 
ل� )برتا( االأحد، اإن خمتربات مل�شق الطاقة وخمترب االإنارة تق�م 
االأجهزة  اأداء  م�ا�شفات  من  التحقق  اأجل  من  الفح��شات  باإجراء 

املنزلية مثل املكيفات وامل�شابيح والغ�شاالت والثالجات.
حا�شلة  الطاقة  لبح�ث  ال�طني  املركز  خمتربات  اأن  واأ�شاف 
اأنظمة اجل�دة العاملية  على �شهادات اعتماد وطنية ودولية ح�شب 

املتبعة لعمل املختربات.
وخمترب  االإن��ارة  م�شابيح  فح�ض  خمترب  ان  اىل  �شاهني،  وا�شار 
بعد   2015 عام  منذ  الفح�ض  اأعمال  بداأت  املكيفات  كفاءة  فح�ض 
اأن�شئت خمتربات فح�ض كفاءة  ح�ش�لهما على �شهادة االعتماد ثم 

الثالجات املنزلية والتي ح�شلت على االعتماد عام 2018.
املنزلية  االأجهزة  اأداء  بفح�ض  �شاهني،  وفق  املختربات  وتق�م 
للتاأكد من مطابقتها للم�ا�شفات املحلية والعاملية، م�شريا اإىل اأن هذه 

املختربات ال�حيدة يف االأردن التي تق�م بهذه الفح��شات.
رفع  على  ال�ا�شح  االثر  لها  �شيك�ن  املختربات  هذه  اأن  واأو�شح 
و�شت�فر  وامل�شت�ردة  امل�شنعة  املنزلية  الكهربائية  االأجهزة  ج�دة 
فر�شة اأف�شل للم�اطنني الختيار االأجهزة املنا�شبة وامل�فرة للطاقة 

من خالل مل�شق كفاءة الطاقة.
تلبية متطلبات  اإطار  ياأتي يف  املختربات  اإن�شاء هذه  بان  وافاد، 
ق�اعد  واملقايي�ض  امل�ا�شفات  م�ؤ�ش�شة  اأ�شدرت  حيث  املحلي  ال�ش�ق 
مل�شقات  فح��شات  اإج��راء  تتطلب  والتي  املنزلية  لالأجهزة  فنية 

كفاءة الطاقة لهذه االأجهزة.

اتفاقية بين اتحاد مؤسسات 
البحوث الزراعية وجمعية التمور

*عمان 
وقع احتاد م�ؤ�ش�شات البح�ث الزراعية يف ال�شرق االدنى و�شمال 
افريقيا »ارينينا« مع جمعية التم�ر االردنية اتفاقية تعاون لتنمية 

املجتمع املحلي االردين واالقليمي.
وذكر االحتاد يف بيان ، ان االتفاقية التي وقعها االمني التنفيذي 
ان�ر  املهند�ض  اجلمعية  ورئي�ض  اخل�الدة،  ر�شا  الدكت�ر  لالحتاد 
والتدريب  البحثية  املجاالت  يف  التعاون  تعزيز  على  تن�ض  حداد، 

واعداد درا�شات م�شرتكة لالإ�شالح الزراعي والتنمية الريفية.
الفنية  اال���ش��ت�����ش��ارات  وت��ب��ادل  ت���ف��ري  على  ال��ط��رف��ان  وات��ف��ق 
البح�ث  اج��راء  يف  والتعاون  واخل��ربات  واالف��ك��ار  واالقت�شادية 

التطبيقية.

»الدراسات االستراتيجية”: 64 
بالمئة من األردنيين يعتقدون أن 
الفقر أهم أسباب العنف األسري

*عمان 
اال�شرتاتيجية  الدرا�شات  مركز  اأج��راه  للراأي  ا�شتطالع  اأظهر 
اأن 86 باملئة من االأردنيني يعتقدون بانت�شار  اجلامعة االأردنية،   –
اأهم  الفقر ه�  اإن  باملئة  وا�شع، فيما قال 64  ب�شكل  االأ�شري  العنف 

اأ�شباب ذلك، واأن االأطفال والن�شاء هم الفئات االأكرث عر�شة له.
واأعلن املركز �شباح االأحد، نتائج اال�شتطالع الذي اأجرته دائرة 
ا�شتطالعات الراأي وامل�ش�ح امليدانية، خالل الفرتة ال�اقعة بني 18 
و21 من ال�شهر احلايل، على عينة ممثلة للمجتمع االأردين ومن كل 

املحافظات، �شمن �شل�شلة ا�شتطالعات “نب�ض ال�شارع االأردين 8«.
ت�اجه  كانت  التي  اإحلاًحا  الق�شايا  اأهم  اإىل  اال�شتطالع  وتطرق 
االإقليم  وت���اج��ه  اال���ش��ت��ط��الع،  تنفيذ  حلظة  واالأردن���ي���ني  االأردن 
العنف  8” على  االأردين  ال�شارع  “نب�ض  ركز  حيث  ال��دويل،  واملجتمع 
عر�شة  االأكرث  الفئات  اأ�شبابه،  حيث  من  املجتمعي  والعنف  االأ�شري 
والعنف  العام  الراأي  منه.  احلّد  يف  احلك�مة  ودور  اأ�شكاله،  اأبرز  له، 
االأ�شري والعنف املجتمعي�ب�شاأن العنف االأ�شري، اأظهر اال�شتطالع اأن 
47 باملئة من امل�شتجيبني يعتقدون اأن العنف االأ�شري منت�شر بدرجة 
منت�شر بدرجة  اأنه  باملئة  يعتقد 35  فيما  االأردين،  املجتمع  كبرية يف 
وعند  قليلة.  بدرجة  منت�شر  اأنه  باملئة   13 يعتقد  حني  يف  مت��شطة، 
االأ�شري  العنف  اأ�شكال  اأبرز  عن  اعتقادهم  ح�ل  امل�شتجيبني  �ش�ؤال 
اأن 47 باملئة يعتقدون  النتائج  اأظهرت  امل�ج�دة يف املجتمع االأردين، 
وياأتي  االأ�شري،  العنف  اأ�شكال  من  ك�شكل  اجل�شدي  العنف  بانت�شار 
عن  الناجت  العنف  يليه  باملئة،   19 اللفظي  العنف  الثانية  املرتبة  يف 
باملئة. وح�شب  االأطفال 10  واملنعك�ض على تربية  الزوجني  خالفات 
النتائج، فاإن 39 باملئة يعتقدون باأن انت�شار الفقر ه� اأهم �شبب لربوز 
العنف االأ�شري يف املجتمع االأردين، فيما اأفاد 19 باملئة اأن اأهم �شبب 
ه� ال��شع االقت�شادي ال�شعب ب�شفة عامة، ومن ثم عدم التفاهم بني 
الزوجني 9 باملئة يليه اجلهل وعدم ال�عي 8 باملئة ومن ثم البطالة 
االأ�شري،  للعنف  عر�شة  االأكرث  الفئات  عن  ال�ش�ؤال  وعند  باملئة.   6
اأفاد 36 باملئة باأن االأطفال هم االأكرث عر�شة للعنف االأ�شري، يليهم 
الن�شاء 29 باملئة، ومن ثم الزوجات 11 باملئة، والفقراء ب�شفة عامة 
8 باملئة. وح�ل الدور الذي يجب اأن تق�م به احلك�مة للحد من العنف 
الت�عية  حمالت  تكثيف  احلك�مة  على  اأن  باملئة   21 اأف��اد  االأ�شري، 
واالإر�شاد االأ�شري، بينما اأفاد 18 باملئة باأن على احلك�مة و�شع ق�انني 
على  اإن  باملئة   16 وقال  العق�بات،  وت�شديد  االأفراد  حلماية  �شارمة 
 15 اأف��اد  حني  يف  العمل،  عن  للمتعطلني  عمل  فر�ض  ت�فري  احلك�مة 

باملئة اأن على احلك�مة حت�شني االأو�شاع املعي�شية للم�اطنني.

*عمان 
ك��رم م��دي��ر االأم���ن ال��ع��ام ال��ل���اء فا�شل 
قيادة  مرتبات  م��ن  ع��ددا  االح���د،  احل��م���د، 

�شرطة البادية امللكية/ �شرايا الهجانة.
القائم  بح�ش�ر  احل��م���د  ال��ل���اء  وق���دم 
حممد  اململكة  يف  ال�شع�دي  ال�شفري  باأعمال 
على  البادية  �شرطة  ملرتبات  ال�شكر  العتيق، 
عندما  واالإن�شاين  ال�شرطي  ب�اجبهم  قيامهم 
املقد�ض  واجبهم  لتاأدية  ابطاء  دون  حترك�ا 
بعد ان تلق�ا بالغا باجنراف مركبة بداخلها 
ال�شع�دية،  اجلن�شية  م��ن  ا�شخا�ض  ارب��ع��ة 
ما  باأب�شط  ومتكن�ا  اال�شتغاثة  ن��داء  ولب�ا 
ميتلك�ه من امكانات معتمدين على اج�شادهم 
وبع�ض احلبال من انقاذ امل�اطنني ال�شع�ديني 
االربعة دون ان يلحق بهم اية ا�شابة تذكر، 
لنا  واالع��ت��زاز  الفخر  م�شدر  بذلك  فكان�ا 
تلك  �شاهد  م��ن  لكل  ا���ش��ادة  وحم��ل  جميعا 
على  تناقلها  وجرى  قدم�ها،  التي  الت�شحية 

م�شت�ى وا�شع يف البلدين ال�شقيقني.
ميكن  ما  اق��ل  ه�  التكرمي  ه��ذا  ان  واك��د 
على  لهم  تقدمه  ان  ال��ع��ام  االم���ن  مل��دي��ري��ة 

ت�جيهات  خالله  من  وعك�ش�ا  ب��ه،  قام�ا  ما 
امللك  امل�شلحة  للق�ات  االأعلى  القائد  جاللة 
عبداهلل الثاين وال�شهامة واالخالق االأردنية 
واملله�ف  املحتاج  باإغاثة  عليها  ترب�ا  التي 
من  اوت���ا  ما  بكل  ذل��ك  �شبيل  يف  والت�شحية 
التكرمي  ه��ذا  يك�ن  ان  اأم��ال  وع��زمي��ة،  ق���ة 
حافزا لهم على بذل املزيد ور�شالة لزمالئهم 
ليقتدوا بهم ويق�م�ا ب�اجباتهم يف احلفاظ 
اينما  واالع��را���ض  واملمتلكات  االرواح  على 

كان�ا ويلب�ا كل نداء.
للمملكة  ال�شكر  احل��م���د  ال��ل���اء  وق���دم 
و�شعبا  وحك�مة  قيادة  ال�شع�دية  العربية 
له�ؤالء  و�شكر  اهتمام  من  اب��دوه  ما  كل  على 
العالقات  متانة  خالله  من  واك��دوا  الرجال، 
ال��ت��اري��خ��ي��ة وامل���ت���ج���ذرة ب���ني امل��م��ل��ك��ت��ني 
باأعمال  القائم  حر�ض  وك��ان  ال�شقيقتني، 
هذا  ح�ش�ر  على  االردن  يف  ال�شع�دي  ال�شفري 
جهته،  من  ذلك.  على  دليل  خري  ه�  التكرمي 
ال�شع�دية  العربية  اململكة  �شكر  العتيق  نقل 
قيادة وحك�مة و�شعبا ملرتبات �شرايا الهجانة 
للت�شحية  امللكية  البادية  �شرطة  قيادة  يف 

التي اظهروها وكادوا ان ي�شح�ا بحياتهم يف 
�شع�ديني جرفت  اربعة م�اطنني  انقاذ  �شبيل 
التفاعل  مدى  اإىل  م�شريا  مركبتهم،  ال�شي�ل 
اململكة  داخ���ل  احل��ادث��ة  لتلك  االي��ج��اب��ي 
امل�اطن�ن  ع��اد  ان  بعد  ال�شع�دية  العربية 

ال�شع�دي�ن اإىل ديارهم بخري و�شالمة.
لي�ض  الرجال  اولئك  به  قام  ما  ان  واأك��د 
دوما  عرف  الذي  االردين  ال�شعب  عن  بغريب 

بال�شهامة والت�شحية.
مديرية  اليه  و�شلت  مبا  العتيق  وا���ش��اد 
االمن العام من م�شت�ى �شرطي متميز حلماية 
وزوار  �شي�ف  من  اململكة  ار���ض  يطاأ  من  كل 
ب�شكل  عملنا  خالل  نلم�شه  ما  وه�  ومقيمني 
من  عددا  العام  االمن  مدير  كرم  كما  ي�مي. 
حمطة  اخلارجية،  الدوريات  ادارة  مرتبات 
اثناء  جه�د  من  به  قام�ا  ملا  امل�جب  دوري��ات 
امل��ن��خ��ف�����ض اجل�����ي االخ����ري وان���ق���ذوا اح��د 
اغلقت  ان  بعد  امل�اطنني كما عمل�ا جاهدين 
على  الرئي�شة  الطرق  احدى  واملياه  االتربة 
معدات  م��ن  ميتلك�ه  ومب��ا  باأنف�شهم  فتحها 

ب�شيطة.

*عمان 
دورة  االح���د  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  نظمت 
ادارة  بعن�ان  م�ظفيها  من  لعدد  تدريبية 

املعرفة.
الدكت�ر  الداخلية  وزارة  عام  امني  وقال 
الدورة  افتتاحه اعمال  اب� حم�ر لدى  خالد 
م�ظفيها  لتمكني  با�شتمرار  ت�شعى  ال�زارة  ان 
مبا  املعرفية  قدراتهم  وتط�ير  وتاأهيلهم 
ي�شهدها  التي  والتط�رات  امل�شتجدات  ي�اكب 
جت�يد  بهدف  وذل��ك  الداخلية  وزارة  عمل 
واملراجعني،  للم�اطنني  املقدمة  اخل��دم��ات 
من  ان��ط��الق��ا  وذل���ك  مب�شت�اها  واالرت���ق���اء 
متكني  باأهمية  الداخلية  وزي���ر  ت�جيهات 

امل�ظفني يف ال�زارة .
ال��دورة  ان  حم�ر  اب���  الدكت�ر  وا���ش��اف 
ت��ه��دف اىل ن�����ش��ر م��ف��ه���م ث��ق��اف��ة امل��ع��رف��ة 
تطبيقها  وادوات  وم��راح��ل��ه��ا  ومتطلباتها 
وا�شرتاتيجيات ادارتها، وكيفية ت�شخري هذه 
من  واال�شتفادة  ال�شحيح،  بال�شكل  االدوات 
م�شادر املعرفة امل�ج�دة يف ال�زارة وت�ظيفها 

ب�شكل م�ؤ�ش�شي يف تط�ير عمل ال�زارة بحيث 
يك�ن امل�ظف جزءا من ادارة املعرفة.

اىل  كذلك  ت�شعى  ال��دورة  ان  اىل  وا�شار 
اطالع امل�شاركني على احدث التط�رات يف هذا 
املعرفة  ادارة  معايري  حتقيق  واآليات  املجال 
اال�شرتاتيجية  ال�����زارة  اه���داف  لتحقيق 

و�ش�ال اىل بناء قدرات امل�ظفني وتط�يرها .
ايام  �شتة  ت�شتمر  التي  ال��دورة  وتتناول 
ادارة  ا�شرتاتيجيات  ح�ل  م��ش�عات  عدة 
وكيفية  القرارات  واتخاذ  وان�اعها  املعرفة 
للم�ظفني  ال�زارة  يف  امل�ج�دة  اخلربات  نقل 

اوال باأول.

*عمان 
 2600 نح�  امللكي  اجلغرايف  املركز  اأ�شدر 
�ش�رة ج�ية لالأبنية القدمية وغري املرخ�شة 
اململكة خالل  املنت�شرة يف خمتلف حمافظات 

العامني املا�شي واحلايل.
املهند�ض  العقيد  املركز  عام  مدير  وق��ال 
اإ�شدار  اإن  االأحد،  )برتا(  ل����  حدادين  معمر 
االأبنية  ترخي�ض  �شمن  ياأتي  اجل�ية  ال�ش�ر 
البلديات  قبل  من  املرخ�شة  غري  القدمية 
دفع  امل�اطنني  جتنيب  بهدف  عمان،  واأمانة 
اأو�شاع  ت�ش�ية  جانب  اإىل  اإ�شافية،  ر�ش�م 
االأبنية املخالفة، واحل�ش�ل على الرتاخي�ض 

القان�نية.
املركز  ب��ه  ق��ام  م��ا  اإىل  ول��ف��ت ح��دادي��ن 
اململكة  مل��ن��اط��ق  ج����ي  م�شح  م��ن  اجل��غ��رايف 
ومبقايي�ض  احل��ي���ي��ة  امل��ن��اط��ق  وال���ش��ي��م��ا 

اخل��رائ��ط  اإن���ت���اج  اإىل  اإ���ش��اف��ة  خم��ت��ل��ف��ة، 
والعمل  اجل�ي  الت�ش�ير  من  الطب�غرافية 
الفنية  امل���ا���ش��ف��ات  �شمن  حتديثها  ع��ل��ى 
حتتاجها  التي  امل�شاحية  لالأعمال  الالزمة 
احلك�مية  وامل���ؤ���ش�����ش��ات  ال�����زارات  خمتلف 

واخلا�شة.
�ش�را  ميتلك  اجلغرايف  املركز  ب��اأن  ون���ه 
التقطت  ح��ي��ث   ،1953 ل��ع��ام  ت��ع���د  ج���ي��ة 
جمال  يف  متخ�ش�شة  �شركات  م��ع  بالتعاون 
�شريك  املركز  اأن  م���ؤك��دا  اجل���ي،  الت�ش�ير 
امل�شتدامة  التنمية  حتقيق  يف  ا�شرتاتيجي 
ال�حيد  ال�طني  املزود  اأنه  عن  ف�شال  للبالد، 
خرائط  من  حتتاجه  مبا  القطاعات  ملختلف 
املعل�مات  وت���ف��ري  وف�شائية  ج�ية  و���ش���ر 

اجلغرافية.
واأبدى حدادين ا�شتعداد املركز اجلغرايف 

وامل�ؤ�ش�شات  ال����زارات  خمتلف  مع  بالتعاون 
ذات  واجل����ه����ات  واخل���ا����ش���ة  احل���ك����م���ي���ة 
التخطيطية  امل�شروعات  لتنفيذ  العالقة، 
اإ�شافة  وامل��ائ��ي��ة،  والبيئية  والتنظيمية 
العل�م  جم��االت  يف  والتاأهيل  التدريب  اإىل 
امل�شاحية وتقنيات نظم املعل�مات اجلغرافية 

واال�شت�شعار عن بعد.
وي�شرع  ي�شهل  ما  كل  قدم  املركز  اأن  وبني 
اإ�شدار ال�ش�ر لالأبنية غري املرخ�شة القائمة 
ف��رتة  اأن  م��شحا  اأق��دم��ي��ت��ه��ا،  تثبت  ال��ت��ي 
االنتظار لت�شهيل احل�ش�ل على هذه اخلدمة 
خدمة  مكتب  خ��الل  من  قل�شت  قد  مبا�شرة 
الإجناز  م�ظفني  ت�فري  على  عالوة  اجلمه�ر، 
للمراجعني،  انتظار  وم�شاحة  اخلدمة  هذه 
تنا�شب  بتكلفة  الكاملة  التجهيزات  وت�فري 

اجلمه�ر.

*عمان 
االردنية  ال�شياحة  تن�شيط  هيئة  حازت 
ح�كمة  جمال  يف  االول  امل�شت�ى  �شهادة  على 
�شركات  م��ع  بالتعاون  ج��اء  ال��ذي  االع��م��ال، 
مت  حيث  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف  عاملية  متخ�ش�شة 
االعمال  ح�كمة  معايري  وتطبيق  اعتماد 
وفق املمار�شات الدولية، واعتماد االجراءات 
ل��دى  امل��ع��ت��م��دة  امل��ع��اي��ري  م��دون��ة  يف  املتبعة 

ال�شركات االردنية. 
فعالية  اإن  االأحد،  بيان  يف  الهيئة  وقالت 
يف  ع��ق��دت  احل���ك��م��ة  جم���ال  يف  متخ�ش�شة 
خاللها  مت  بريطانيا،  يف  بريمنغهام  مدينة 
وال�شركات  امل�ؤ�ش�شات  على  اجل���ائ��ز  ت�زيع 
يف  وال��ث��اين  االول  امل�شت�يات  حققت  ال��ت��ي 
اأن هيئة  جمال ح�كمة االعمال، م�شريًة اإىل 
امل�ؤ�ش�شة  كانت  االردنية  ال�شياحة  تن�شيط 
التي  بريطانيا  خ��ارج  من  املمثلة  ال�حيدة 

حت�ز على مثل هذا الن�ع من ال�شهادات.
واو�شح البيان، ان هيئة تن�شيط ال�شياحة 
واالإج�����راءات  العمل  خطة  ب��اإجن��از  ق��ام��ت 
املتعلقة بعملية احل�كمة بتم�يل من برنامج 
ال�كالة االمريكية للتنمية الدولية، ما �شاهم 
حد  على  النتائج  و  االعمال  اداء  حت�شني  يف 
اجل�ائز  لت�زيع  اأقيم  حفل  وخ��الل  �ش�اء. 
ت�شلم اجلائزة مندوبا عن املدير العام لهيئة 
امل��ايل  امل��دي��ر  االردن��ي��ة،  ال�شياحة  تن�شيط 
ال��ذي  ال��رو���ش��ان،  وائ��ل  الهيئة  يف  واالداري 

جمال  يف  العاملية  اجلائزة  اأهمية  بدوره  اأكد 
ح�كمة.

من  فقط  باملئة   20 ن�شبته  م��ا  ان  يذكر 

ا�شتطاعت  ال��ع��امل  م�شت�ى  على  امل�ؤ�ش�شات 
حتقيق معايري احل�كمة �شمن فئة امل�ؤ�ش�شات 

ال�شغرية ومت��شطة احلجم. 

اللواء الحمود يكرم عددا 
من مرتبات األمن العام

دورة تدريبية لموظفي وزارة 
الداخلية بعنوان ادارة المعرفة

المركز الجغرافي الملكي يصدر نحو 
2600 صورة جوية لترخيص األبنية

هيئة تنشيط السياحة تحوز على 
شهادة المستوى االول بحوكمة االعمال

مقال رئيس التحرير

ح�شدت  ���ش��ن���ات  ق��ب��ل  
يف  العامل  م�شت�ى  على  الثاين  املركز  عمان  �ش�ارع 

»بال  م�قع   به  قام  تقييم  احدث  وفق  للم�شاة  �ش�ارع  اأ�ش�اأ  ك�نها 
م�شت�ى  على  الثاين  باملركز  عامة  عمان  �ش�ارع  وحظيت    « ب�ل  ننج 
عمان  �ش�ارع  يف  االأر�شفة  الأن  نظرا  انه  التقرير  ذكر  حيث  العامل 
يت�ىل بناءها اأ�شحاب االأر�ض والبي�ت املجاورة فان االأر�شفة تتمتع 
وزاد   ، واالرتفاعات  املقا�شات  يف  كبرية  واختالفات  متباين  ب�شيق 
التقرير اإن من �شمن امليزات التي ر�شحت �ش�ارع عمان لتك�ن من اأ�ش�اأ 
التجار ي�شتخدم�ن  البي�ت وبع�ض  اأ�شحاب  اأن  للم�شاة  العامل  �ش�ارع 
االأ�شجار  زراع��ة  اجل  من  وحمالتهم  لبي�تهم  املال�شقة  االأر�شفة 
لعر�ض  ا�شتغاللها  اأو  عليها  “الق�اوير”  الزراعية  االح�ا�ض  وو�شع 

الب�شائع واملنتجات .
باهلل عليكم ل� زار امل�قع العاملي  �ش�ارع الزرقاء واأر�شفتها ماذا 
�شيق�ل وما هي النتيجة التي �شتح�شدها املدينة الف��ش�ية بالن�شبة 
باأي  واملخيم  وجناعة  الغ�يرية  �ش�ارع  يف  جت�ل�ا  ول�   ، لالر�شفة 

نتيجة �شيخرج�ن .. بالتاأكيد التقرير �شيك�ن �شارخ و�شادم ؟؟
والبكبات  والعربات  الب�شطات  قبل  من  تام  احتالل  هناك  نعم   
للر�شيف وال�شارع ويف بع�ض االحيان يختفي الر�شيف وال�شارع بتاتا 
امل�ؤرق  امللف  هذا  عن  امل�ش�ؤولة  االجهزة  لبع�ض  �شت�ي  �شبات  وهناك 
او  زوجتة  ا�شطحاب  الزرقاوي  امل�اطن  يحبذ  وال  وال�شكان  للتجار 
بناته اىل ال��شط التجاري ويف كل مرة يخرج علينا روؤ�شاء البلديات 
ان هذه الب�شطات للحاالت االن�شانية البل وتف�شل احلمالت االمنية 
يف معاجلة هذه الظاهرة امل�ؤرقة وتك�ن عادة على مبداأ ذر الرماد يف 

العي�ن .
والطامة الكربى االك�شاك الع�ش�ائية يف جممع الزرقاء القدمي 
اخلدمي  التنظيمي  بال�شاأن  املعنية  االجهزة  لكل  تام  غياب  حيث 
القان�ين واالبعاد ال�شحية االمنية الغائبة يف املجمع وكذلك غياب 
تام لهيئة النقل العام من حيث التنظيم واملخارج واملداخل للمجمع .

عند ال�ش�ؤال يقال ان معظم الب�شطات ميلكها التجار اأنف�شهم وبع�ض 
الب�شطات ميلكها اأو حمرو�شة من بع�ض م�ظفني متنفذين من البلدية 
وغريها وبع�ض الب�شطات جاءت ب�شكل ف��ش�ي والبع�ض منها ميلكها 
عمال وافدين والجئني �ش�ريني  ولال�شف يف بع�ض االحيان يبدو ان 
ان�شانية  حلاالت  كانت  واذا  الدولة  هيبة  من  اأق���ى  الب�شطات  هذه 
 ، الق�شة  هذه  يف  االجتماعية  التنمية  وزارة  ا�شراك  يتم  ال  مل��اذا 
واجزم �شادقا ان بع�ض الباعة ال ميلك�ن �شهادات عدم حمك�مية من 

االجهزة امل�ش�ؤولة وال حتى �شهادات خل� امرا�ض من ال�شحة .
البلدية  مع  لقاءات  عدة  وبعد  الب�شطات  من  املت�شررين  التجار  
والغرفة التجارية ) غ�شل�ا اأياديهم( من امل��ش�ع ب�شبب  عدم وج�د 
اأكلها البل  ت�ؤتى  التي مل  البلدية واحلمالت االمنية  تقدما يف عمل 
ب�شكل  يع�د  ب��داأ  ال�شلبي  ال��شع  الن  ال�شابق  عن  الب�شطات  زادت 
تدريجي مما اثر على املحال التجارية وعطل العمل يف العديد منها ، 
ومما زاد )الطني بلة( اأن بع�ض التجار اما ميلك�ن بع�ض الب�شطات اأو 
يق�م�ن بتاأجريها مبعنى ان عدة اأطراف �شركاء يف جرمية االعتداء 

على االر�شفة .
امل�شالح  على  ال��ع��ام��ة  امل�شالح  تطغى  عندما  ال��دول��ة  تتط�ر 
العامة  امل�شلحة  اأهمية  ينكر  اأن  اأح��د  ي�شتطيع  وال  ال�شخ�شية، 
و�شرورة تقدميها على امل�شالح اخلا�شة وال�شخ�شية، حيث اإن املنفعة 
التي  ال�شعاب  كل  تذليل  وجب  وعليه  كافة،  املجتمع  �شت�شمل  العامة 
حت�ل دون حتقيق هذه املنفعة اجلماعية، وبالتايل عندما تتعار�ض 
م�شلحة الفرد مع امل�شلحة العامة من ال�اجب خ�ش�ع م�شلحة الفرد 

للم�شلحة العامة اجلماعية .
لكن هذا الطرح ال ميكن باأي حال من االأح�ال اأن ي�شتغل بطريقة 
ال�شرر  اإحل���اق  خاللها  م��ن  يتم  بحيث  م��ب��االة  دون  وم��ن  ع�ش�ائية 
قطع  اأج��ل  من  كبرية  اأهمية  له  ذل��ك  ف��اإن  ل��ذا  الفردية،  بامل�شلحة 
اأن يحر�ض  امل�ش�ؤول  النف�ذ، وعلى  الطريق على املتجاوزين واأ�شحاب 
البلد  �شالح  يف  واأه��داف��ه  عمله  جل  يجعل  واأن  العام  ال�شالح  على 
حتقق  ال  قد  اأخرى  جت��اوزات  غري  ومن  اأحد،  حلق�ق  جتاوز  دون  من 
امل�شلحة العامة، وه� اأمر من املمكن اأن ي�ؤدي اإىل فقدان ثقة امل�اطن 
هذه  حتقيق  يف  مترده  ورمبا  احلك�مية،  امل�ؤ�ش�شات  او  االأ�شخا�ض  يف 
 ، اال�شتقرار االجتماعي  �شيهدد  ما  القان�ن وه�  امل�شلحة ويف تطبيق 
لال�شف ل�شان او�شاع معاجلة امل�ش�ؤولني لالك�شاك والب�شطات  وتنظيم 

املجمعات بالزرقاء على مبداأ ) اكرام امليت دفنه( .

خالد خازر الخريشا

أرصفة الزرقاء 
ليست للمشاة ..!!

khrishakhaled@yahoo.com
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العربية للطاقة المتجددة تروج لالستثمار باألردن

جيدكو تنّفذ ورشات تدريبية لـ 22 شركة صناعية محلية

الهيئة العربية للطاقة المتجددة 
تبحث التعاون مع سلطة ُعمان

مطالبة بشمول فئات من 
المركبات بحزم تحفيز االقتصاد

*عمان 
يف  ول��وازم��ه��ا  الثقيلة  والآل��ي��ات  ال�سيارات  قطاع  ممثل  طالب 
مركبات  ب�سمول  احلكومة  اجلبايل  �سالمة  الأردن  جت��ارة  غرفة 
وتن�سيط  حتفيز  حزمة  �سمن  اب(  واإلبك  )الفان  امل�سرتك  النقل 
اأن  الح��د  �سحفي  ت�سريح  يف  اجلبايل  وب��ن  الوطني.  القت�ساد 
حزمة حتفيز القت�ساد التي اأعلنتها احلكومة ال�سبوع املا�سي فيما 
يتعلق باملركبات مل ت�سمل هذه الفئة من املركبات �سمن بند التعرفة 

اجلمركية )8704 و8702( بقرار تعديل ن�سب ال�ستهالك.
ن�سبة جمرك مركبات  و�سدد اجلبايل على �سرورة البقاء على 

الهايربد عند 30 باملئة وعدم رفعها مع بداية العام املقبل.

ارتفاع صادرات قطاع 
المواد الغذائية

*عمان 
باملئة خالل  بن�سبة 4ر5  الغذائية  املواد  �سادرات قطاع  ارتفعت 
الفرتة  نف�س  مع  مقارنة  احلايل  العام  من  املا�سية  الثمانية  ال�سهر 
والغذائية  التموينّية  ال�سناعات  قطاع  ممثل  وح�سب   .2018 من 
حممد  الأردن  �سناعة  غرفة  يف  احليوانّية  وال���روة  وال��زراع��ّي��ة 
املا�سية من  الثمانية  القطاع خالل ال�سهر  بلغت �سادرات  اجليطان، 
للفرتة  دينار  مليون  مع 224  مقارنة  دينار  مليون  العام احلايل 237 

نف�سها من العام املا�سي. 
ل���� )برتا( ان ت�ستمر �سادرات قطاع  وتوقع اجليطان يف ت�سريح 
احل��ايل،  العام  من  املتبقية  الفرتة  خ��الل  بالنمو  الغذائية  امل��واد 
باملعار�س  للغذاء  امل�سنعة  املحلية  ال�سركات  م�ساركة  بظل  ول�سيما 
اخلارجية الدولية ما يعطيها م�ساحة وا�سعة لرتويج منتجاتها وفتح 
ا�سواق جديدة.  وا�سار اىل ان ح�سة الغذاء املُ�سنع يف اململكة داخل 
ال�سوق املحلية ت�سل اإىل نحو 52 باملئة ما يجعل من قطاع ال�سناعات 
الغذائي  الأم��ن  بتحقيق  ت�سهم  التي  القطاعات  اأه��م  من  الغذائية 
منتجاته  ت�سل  فيما  التنمية،  حمركات  ودعم  العمل  فر�س  وتوفري 

اإىل 70 �سوقًا حول العامل.

كهرباء السمرا توقع اتفاقية تشغيل 
محطة رياح معان باستطاعة 80 ميجاواط

*عمان 
جميزا  �سيمنز  �سركة  مع  الكهرباء  لتوليد  ال�سمرا  �سركة  وقعت 
معان  ري��اح  حمطة  و�سيانة  لت�سغيل  اتفاقية  املتجددة  للطاقة 

با�ستطاعة 80 ميجاواط للحفاظ على جاهزية عالية للمحطة.
ووقع التفاقية مدير عام ال�سمرا الدكتور �سفيان البطانية وعن 

�سركة �سيمنز جميزا باول جار�سيا.
وقال البطاينة يف ت�سريح �سحفي الحد، ان التفاقية ومدتها 
جمال  يف  جميزا  �سيمنز  �سركة  خربات  تقدمي  ت�سمل  �سنوات  ع�سر 

ت�سغيل و�سيانة املحطة ونقل هذه اخلربة ملوظفي ال�سمرا.
واكد اهمية التفاقية يف �سمان امن التزود بالطاقة، واحلفاظ 
الكهربائي  النظام  متد  التي  معان  رياح  ملحطة  عالية  جاهزية  على 
يف  ي�سهم  م�ستدام  حملي  طاقة  م�سدر  با�ستغالل  كهربائية  بطاقة 

تعزيز م�سادر الطاقة املحلية يف خليط الطاقة الكلي.
وا�ساف، ان ال�سمرا تعمل يف اطار دورها على حتقيق ا�ستقرارية 
بتكاليف  الداء  على  حتافظ  عاملية  معايري  وفق  الكهربائي  النظام 
التي  ال�سمرا  توليد  حمطة  عمل  الية  على  بالعتماد  اقل  ت�سغيلية 
متتلك �سبع وحدات غازية واأربع وحدات بخارية، با�ستطاعة 1240 

ميغاواط ، وتولد 40 باملئة من الكهرباء امل�ستهلكة يف اململكة.

*عمان 
املتجددة  للطاقة  العربية  الهيئة  عام  امن  اكد 
م�ساركة  اهمية  الطعاين،  حممد  املهند�س  )اأري��ك(، 
والجنبية  العربية  الفعاليات  خمتلف  يف  الهيئة 
الأردنين  ال�سباب  من  الوطنية  الكفاءات  لت�سويق 
والذكاء  املتجددة  الطاقة  قطاع  يف  للعمل  املوؤهلن 

ال�سطناعي.
ان  الح����د،  �سحفي  ب��ي��ان  يف  ال��ط��ع��اين  وق����ال 

العرب  امل�ستثمرين  حث  على  با�ستمرار  تعمل  الهيئة 
جم��الت  يف  الأردن  يف  ال�ستثمار  على  والج��ان��ب 
به  تتمتع  ملا  ال�سطناعي  والذكاء  املتجددة  الطاقة 
اأن الأردن هو  اململكة من اإعفاءات ومميزات ل �سيما 

بوابة ال�ستثمار لل�سرق الأو�سط و�سمال اأفريقيا.
الث��ن��ن،  غ��دا  �ست�سارك  الهيئة  ان  وا���س��اف، 
وال��ت��ج��ارة  ال���س��ت��ث��م��ار  تنمية  اآل��ي��ة  اج��ت��م��اع  يف 
ال��واح��د  ال����دوري  والج��ت��م��اع  العربية  ال��ب��الد  يف 

املتخ�س�سة  النوعية  العربية  لالحتادات  واخلم�سن 
وموؤمتر”التعاون العربي الإفريقي” اللذين �سيعقدان 
ورقة  تقدمي  مت  اأنه  الطعاين،  واو�سح  القاهرة.  يف 
اجليل  ال��ث��ورة  بعنوان  الفعاليات  ه��ذه  خ��الل  عمل 
ال�سطناعي  وال��ذك��اء  امل��ت��ج��ددة  للطاقة  ال��راب��ع 
احلالة  العربي  الوطن  يف  امل�ستدامة  للتنمية  مدخل 
الهيئة  الأردنية، بالإ�سافة اىل عر�س ا�سرتاتيجية 
تتطلب  والتي  املتجددة  للطاقة  الطريق  خلارطة 

 ،2030 عام  بحلول  الطاقة  كفاءة   30 اإىل  الو�سول 
و40   ،2030 ال��ع��ام  يف  متجددة  طاقة  باملئة  و30 
مدن  و40   ،2040 العام  يف  كهربائية  �سيارات  باملئة 
ذكية بالعام 2040. وبن املهند�س الطعاين اأن حجم 
�ستفوق  املتجددة  الطاقة  يف  العربية  ال�ستثمارات 
الطلب  و�سينمو   ،2040 عام  بحلول  دولر  مليار   500
على الطاقة اىل ان ي�سل ا�ستهالك الطاقة يف الوطن 

العربي 300 جيجاوات يف العام 2030.

*عمان 
امل�ساريع  لتطوير  الأردن��ي��ة  املوؤ�س�سة  ن��ّف��ذت 
ال��ور���س��ات  م��ن  �سل�سلة  »ج��ي��دك��و«  الق��ت�����س��ادي��ة 
امل�ساريع  من��و  »ت�سريع  برنامج  �سمن  التدريبية 
تعمل  حملية  �سناعية  �سركة   22 ل�  القت�سادية« 

خمتلفة. قطاعات  �سمن 
تت�سمن  الأوىل  مرحلتن،  على  الربنامج  وينّفذ 
ل��ل��ت�����س��دي��ر واع������داد خطط  حت��ل��ي��ل اجل��اه��زي��ة 
ثالثة  ت�ستغرق  والتي  الت�سدير  وا�سرتاتيجيات 
خطط  تنفيذ  متابعة  على  ت�ستمل  والثانية  اأ�سهر، 
حده  على  �سركة  لكل  الر�ساد  وتقدمي  الت�سدير 

اأ�سهر. اأربعة  وت�ستغرق 
ب�سار  الدكتور  للموؤ�س�سة  التنفيذي  املدير  وقال 
التدريبية  الور�سات  ان  �سحفي،  ت�سريح  يف  الزعبي 
يتوىّل  متخ�س�سة  جهات  مع  بالتعاون  عقدها  مت 
تنمية  مو�سوع  يف  متخ�س�سون  م�ست�سارون  تنفيذها 
والإ�سرافية  القيادية  املهارات  وتطوير  ال�سادرات 
وعاملية،  مبتكرة  منهجيات  با�ستخدام  والعمل 
التمويل  طرق  معرفة  من  امل�ساركن  �ستمّكن  حيث 
والبتكار  ج��دي��دة  عاملية  اأ���س��واق  اإىل  وال��دخ��ول 

والإبداع يف قطاع ال�سناعة.
�سمن  تاأتي  الور�سات  هذه  اأن  الزعبي،  واو�سح 
للجيل  التحول  ا�سرتاتيجية  نحو  املوؤ�س�سة  توّجه 
املتخ�س�سة  اخلدمات  بتقدمي  تعنى  والتي  الثالث 
من  املنتجة،  القت�سادية  امل�ساريع  ومتكن  لدعم 

مرحلة الفكرة والريادة اإىل مرحلة التدويل.
وا����س���اف، ان���ه ���س��ي��ت��م ت��ق��دمي جم��م��وع��ة من 
�سمن  الت�سدير  يف  املتخ�س�سة  الفنية  اخل��دم��ات 
القت�سادية  امل�ساريع  ���س��ادرات  ت�سريع  برنامج 
وحتليل  للت�سدير،  اجلاهزية  حتليل  اإجراء  لت�سمل 
واختيار ال�سواق امل�ستهدفة، واعداد ا�سرتاتيجيات 
لكل  ار�سادي  برنامج  وتنفيذ  الأ�سواق،  تلك  دخول 
وخطة  ا�سرتاتيجية  لإع���داد  ح��ده  على  �سركة 

لها. املنا�سبة  الت�سدير 

بقوائم  ال�����س��رك��ات  ت��زوي��د  ال��ربن��ام��ج  وي�سمل 
مل�سرتين حمتملن من الدول امل�ستهدفة وم�ساعدتهم 
وتقدمي  امل�سرتين  هوؤلء  مع  الفعال  التوا�سل  على 
الإر�ساد بخ�سو�س �سيغة العقود الدولية بال�سافة 
الرتويجية  وامل��واد  اللكرتوين  املوقع  تقييم  اىل 
تلك  تتبعها  التي  الت�سويق  وو�سائل  والدعائية 
ال�سركات وحتديد مدى مالءمتها لتوقعات امل�سرتين 

امل�ستهدفة. الدول  املحتملن يف 
م�ساعدة  على  يعمل  الربنامج  ان  اىل  وا���س��ار، 
اخلارجية  الأ�سواق  توجهات  معرفة  يف  ال�سركات 

دخول  ومتطلبات  فيها  ال�ستهالك  ومنط  امل�ستهدفة 
التغليف  وطرق  املطلوبة،  وال�سهادات  ال�سواق  تلك 
التي  الدولية  املعار�س  وحتديد  وال�سحن  والليبل 
تطوير  ب��ه��دف  فيها  امل�����س��ارك��ة  اأو  زي��ارت��ه��ا  يجب 
ال���س��واق  اح��ت��ي��اج��ات  لتالئم  ال�سركة  منتجات 

اخلارجية.
ال�سركات  ي�ساعد  الربنامج  ان  الزعبي،  وق��ال 
�سواء  التمويل  م�سادر  اىل  الو�سول  على  امل�ساركة 
وت�سهيل  ا�ستثمارية،  �سناديق  اأو  قرو�س  اأو  منحا 
متوقعا  املنا�سبة،  التمويلية  اجلهات  مع  ت�سبيكها 

منوا  الربنامج  هذا  يف  امل�ساركة  ال�سركات  حتقق  اأن 
 2020 عام  دينار  مليون  6ر7  مقداره  ال�سادرات  يف 

وا�ستحداث 120 فر�سة عمل جديدة.
يف  يعملون  م��وظ��ف   500 م��ن  اأك���ر  اأن  ي��ذك��ر 
 53 من  ا�ستفادوا  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات 
برنامج  من  الأوىل  املرحلة  �سمن  تدريبية  ور�سة 
تعزيز  بهدف  القت�سادية”  امل�ساريع  منو  “ت�سريع 
الأعمال  وتطوير  والإ�سرافية  القيادية  مهاراتهم 
لتنفيذ  الت�ساركية  والقيادة  التوا�سل  وم��ه��ارات 

بها. يعملون  التي  املوؤ�س�سات  ا�سرتاتيجيات 

*عمان 
بحث اأمن عام الهيئة العربية للطاقة املتجددة 
�سلطنة  �سفري  مع  الطعاين  حممد  املهند�س  »اأري��ك« 
امكانية  الفار�سي،  حممد  بن  خمي�س  ال�سيخ  ُعمان 
يف  الأردن��ي��ة  وال��ك��ف��اءات  اخل��ربات  م��ن  ال�ستفادة 
واملباين  الطاقة  وكفاءة  املتجددة  الطاقة  جمال 

اخل�سراء والذكاء ال�سطناعي.
الح���د،  لقائهما  خ���الل  اجل��ان��ب��ان  ب��ح��ث  ك��م��ا 
املتجددة  للطاقة  واأكادميية  مركز  لإن�ساء  الإعداد 
يف �سلطنة ُعمان مبدينة �ساللة ملا متلكه من مقومات 
وبنية حتتية متكاملة وموانئ ومنافذ برية جتعلها 
لل�سياحة  عاملية  ووجهة  ذكية  مدينة  لتكون  موؤهلة 
التح�سري  اإط��ار  يف  اجلانبن  لقاء  وي��اأت��ي  البيئة. 
املتجددة  بالطاقة  لال�ستثمار  ال�ساد�س  للمنتدى 
املقبل  ال�سهر  بعمان  �سيعقد  الذي  الطاقة  وكفاءة 

برعاية رئي�س الوزراء الدكتور عمر الرزاز.
الهيئة  ق��ي��ام  امكانية  اإىل  اجل��ان��ب��ان  وت��ط��رق 
واجلمعية  “اأريك”  امل��ت��ج��ددة  للطاقة  العربية 

الفنية  الكوادر  بتدريب  املتجددة  للطاقة  الأردنية 
ال��دول  بن  اخل��ربات  وت��ب��ادل  الأردن  يف  الُعمانية 
والذكاء  الطاقة  املتجددة وكفاءة  للطاقة  العربية 

خلدمة  ال��ع��رب��ي  امل���ال  ا�ستثمار  م��ن  ال�سطناعي 
وقال  الوطنية.  واحلكومات  العربية  املجتمعات 
لتوزيع  ت�سعى  الردن  ومقرها  الهيئة  اإن  الطعاين: 

تفعيل  اأج��ل  من  العربية  ال��دول  كل  يف  ن�ساطاتها 
املتجددة  ال��ط��اق��ة  يف  امل�����س��رتك  ال��ع��رب��ي  ال��ت��ع��اون 

وكفاءة الطاقة والذكاء ال�سطناعي.
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*رام اهلل 
طالبت وزارة اخلارجية الفل�سطينية بتحرك عربي وا�سالمي ودويل عاجل حلماية مدينة اخلليل 

جنوب ال�سفة الغربية املحتلة من خطر التهويد.
 وقالت الوزارة يف بيان الأحد: اإنها تنظر بخطورة بالغة للمخططات التهويدية التي تنفذها دولة 
مدينة  يف  القدمية  البلدة  �سد  املتطرفة  امل�ستوطنني  ميلي�سيات  فيها  مبا  املختلفة  واأجهزتها  الحتالل 

اخلليل واحلرم الإبراهيمي ال�سريف على وجه اخل�سو�ص. 
اخلليل  يف  القدمية  للبلدة  التهويدية  الحللتللالل  خمططات  اأن  على  بيانها  يف  اللللوزارة  و�للسللددت 
واعتداءات امل�ستوطنني لن تتمكن من ك�سر اإرادة �سمود اأبناء �سعبنا يف خليل الرحمن وبلدته القدمية، 

مطالبة الأمني العام لالأمم املتحدة بتقدمي مقرتحات عملية لكيفية توفري هذه احلماية.

الخارجية الفلسطينية ُتطالب 
*ديب بتحرك دولي عاجل لحماية الخليل

املتنقلة  لالت�سالت  العاملية  الللرابللطللة  اأعلنت 
اكتمال قائمة املتحدثني يف �سل�سلة موؤمترات »موبايل 
360 – ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا« والتي تنعقد 
تكنولوجيا  دور  ملناق�سة  ودوللليللة  عربية  مب�ساركة 
اأف�سل  الهاتف اخللوي يف تغيري امل�سهد وبناء م�ستقبل 
دور  ابللرزهللا  عللدة  حمللاور  عللر  واللللدول،  للمجتمعات 

�سبكات اجليل اخلام�ص لالت�سالت الرقمية.
وبح�سب بيان �سحفي للمنظمني �سدر الأحد جتمع 
ال�سهر  من  و27   26 يف  يومني  ت�ستمر  التي  الفعالية 
احلايل يف دبي قادة القطاعني العام واخلا�ص ملناق�سة 

ملمثلي  الفعالية  وتوفر  الت�سال.  تكنولوجيا  دور 
ال�سركات فر�سة لتعميق معرفتهم حول التقدم املُحرز 
اخلام�ص  اجليل  مثل  التحويلية  التقنيات  جمللال  يف 
يف  ال�سطناعي  والذكاء  الأ�سياء،  واإنرتنت  جي”،   5“
الرئي�سية  العرو�ص  من  جمموعة  خالل  من  املنطقة، 
منطقة  رئي�ص  وقال  العمل.  وور�ص  النقا�ص  وجل�سات 
 )GSMA( ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا يف رابطة
و�سمال  الأو�للسللط  ال�سرق  منطقة  ان  عبا�سي  جللواد 
بع�ص  تبحث  فبينما  كللبللريا،  تنوًعا  ت�سهد  اإفريقيا 
الأ�سواق عن اإقامة �سراكات عاملية على م�ستوى �سبكات 

اجليل اخلام�ص، ل يزال البع�ص الآخر يف طور النمو.

على  ال�سوء  العام  لهذا  الرئي�سي  املوؤمتر  وي�سلط 
ومتطلبات  والتحويلية  اجلللديللدة  التقنيات  تللاأثللري 
جمموعة  يقدم  كما  النا�سئة،  الأ�للسللواق  يف  النجاح 
ميثلون  الذين  واملتخ�س�سني  املتحدثني  من  متميزة 
بالت�سالت  العالقة  ذات  اجلهات  اأطلللراف  خمتلف 
علي،  بللن  اأحللمللد  الللدكللتللور  قللال  جللانللبلله،  املتنقلةمن 
جمموعة  يف  املوؤ�س�سي  لالت�سال  الأول  الرئي�ص  نائب 
“تطّور قطاع الت�سالت بات  ات�سالت الإماراتية ان 
اإطالق تقنية اجليل اخلام�ص، ويحظى  اكرث زخًما مع 
ومبادراتنا  اأعمالنا  يف  هامة  مبكانة  الرقمي  التحول 

احلكومية«.

مؤتمر االتصاالت يناقش بدبي تطورات شبكات الجيل الخامس

مفوضية حقوق اإلنسان 
بالعراق ترحب بقرار 

القضاء مع المتظاهرين

إطالق تطبيق لإلغاثة من الكوارث في الصين

وزير البحرية االميركي
 ينفي التهديد باالستقالة

اصابات باالختناق بغاز االحتالل 
االسرائيلي جنوب الخليل

بنس يعرب عن قلق واشنطن 
من النفوذ اإليراني في العراق

مقتل 18 شخصا بتحطم 
طائرة في الكونجو

الصين تسجل 2147 وفاة 
بأمراض معدية الشهر الماضي

االحتالل يعتقل 60 فلسطينيا 
بالضفة الغربية االسبوع الماضي

*بغداد 
بقرار  الأحللد،  بالعراق،  الإن�سان  حلقوق  العليا  املفو�سية  رحبت 
حمكمة التمييز الحتادية الذي تعامل مع الأفعال املخالفة للقانون 

من املتظاهرين، باأنها خمالفات ولي�ست جرائم اإرهابية.
وقالت املفو�سية يف بيان، اليوم الأحد: يف الوقت الذي نطالب فيه 
احل�سول  وحق  الراأي  عن  التعبري  وحرية  التظاهر  يف  احلق  بحماية 
وعدم  التظاهرات  �سلمية  على  احلفاظ  �سرورة  نوؤكد  املعلومة،  على 
ال�سماح للمخربني بت�سويه �سورتها احل�سارية.  واأ�سافت نرحب بقرار 
حمكمة التمييز الحتادية الذي ن�ص على اأن الأفعال املخالفة للقانون 
املرتكبة من بع�ص املح�سوبني على املتظاهرين ل ت�سكل جرائم اإرهابية، 
واإمنا تنظر بح�سب قانون العقوبات النافذ. وقالت املفو�سية: اإن هذا 
الإجراء القانوين جاء بعد التحركات التي قام بها اأع�ساء املفو�سية 
ال�سلطات  يف  للم�سوؤولني  ذلك  و�سرح  ال�سجون،  يف  املعتقلني  مع  واللقاء 
اأ�سدر  العراقي  الق�ساء  وكان  والت�سريعية.  والتنفيذية  الق�سائية 
قراره اليوم الأحد معترا بع�ص الأفعال التي يقوم بها حم�سوبون على 

املتظاهرين باأنها خمالفات ول ترتقي مل�ستوى جرائم اإرهاب.

*بكني 
اأطلللللللقلللت اللل�للسللني تللطللبلليللق هللاتللف 
لتعزيز  الللكللوارث  من  لالإغاثة  حممول 
قللدرتللهللا علللللى الللوقللايللة مللن الللكللوارث 
منها  والإغللاثللة  حدتها  من  والتخفيف 
الأقمار  تكنولوجيا  م�ساعدة  خالل  من 
ال�سني  موؤ�س�سة  واأعلنت  ال�سناعية. 

“دمج  مللوؤخللرا  الللفللقللر  حللدة  لتخفيف 
ب�سكل  تللطللويللره  مت  الللللذي  الللتللطللبلليللق 
الف�ساء  مللعلللللومللات  معهد  مللع  ملل�للسللرتك 
للعلوم،  ال�سينية  لالأكادميية  التابع 
الكوارث  واإدارة  املبكر  الإنذار  ووظائف 

الكوارث«. تخفيف  عن  والتثقيف 
�سينية  ر�سمية  اعالم  و�سائل  وقالت 

الإغاثة  يف  التجارب  يجمع  التطبيق  ان 
تكنولوجيات  وي�ستخدم  الللكللوارث  مللن 
ال�سناعية  الأقمار  عر  املواقع  حتديد 
ا�ستخدامه  وميكن  التقنيات،  من  وغريها 
من  الإغلللاثلللة  تن�سيق  يف  للللللملل�للسللاعللدة 
واخلدمات  املوقع  يف  واإدارتها  الكوارث 

التطوعية.

*واشنطن 
نفى وزير البحرية الأمريكي، ريت�سارد 
هاليفاك�ص  يف  اأمني  موؤمتر  خالل  �سبن�سر، 
و�سط  بال�ستقالة  هدد  اأنه  ال�سبت،  م�ساء 
خلللالف مللع الللرئلليلل�للص الأملللريكلللي دونللالللد 
ترمب حول حتقيق جلنة من كبار القادة 
قوات  من  كبري  �سابط  لف�سل  يللوؤدي  رمبا 
يف  خللطللاأ  بللارتللكللاب  اإدانللتلله  بعد  النخبة 

اإحدى �ساحات املعارك.
النقي�ص  “على  �للسللبلليللنلل�للسللر،  وقللللال 
اأهللدد  ومل  موقعي  يف  اأزال  ل  ي�ساع،  مما 
قللالللت  اأن  بللعللد  وذلللللك  بال�ستقالة”، 
�سبن�سر  اأن  تللاميللز  نلليللويللورك  �سحيفة 
العمليات  قائد  وقللال  بال�ستقالة.  هدد 
اأن  عليه  يتعني  غالغر،  اإدوارد  اخلا�سة، 
القادة  كبار  من  حتقيق  جلنة  اأمللام  ميثل 

النظام  بح�سن  تتعلق  العملية  “لأن 
اإن  ال�سبت،  �سبن�سر،  وقللال  والن�سباط. 
اأي�سا  هما  والن�سباط  النظام  “ح�سن 

اإطاعة اأوامر رئي�ص الوليات املتحدة«.
وتدخل ترمب يف الق�سية قبل اأ�سبوع 
واأمر البحرية باإعادة رتبة وراتب غالغر 
مبعا�ص  للتقاعد  للله  الللطللريللق  ومتللهلليللد 

تقاعدي كامل.

*رام اهلل 
اأ�سيب ع�سرات الفل�سطينيني والطلبة �سباح الأحد، بحالت اختناق 
بالغاز ال�سام امل�سيل للدموع يف املنطقة اجلنوبية من مدينة اخلليل جنوب 
الفل�سطيني،  الحمر  الهالل  جمعية  وقالت  املحتلة.  الغربية  ال�سفة 
الغاز  قنابل  من  وابال  اأطلقت  الإ�سرائيلي،  الحتالل  قوات  اإن  بيان،  يف 
امل�سيل للدموع يف حميط جممع املدار�ص، وحاجز اأبو الري�ص الع�سكري يف 
املنطقة اجلنوبية من اخلليل، ما اأدى لإ�سابة ع�سرات املواطنني بحالت 
اختناق. وت�سهد املنطقة اجلنوبية من املدينة، والبلدة القدمية، وحميط 
احلرم الإبراهيمي ال�سريف، حالة من التوتر ال�سديد نتيجة اعتداءات 

امل�ستوطنني امل�ستمرة حتت حماية جي�ص الحتالل الإ�سرائيلي.

*بغداد 
نفوذ  من  بالده  قلق  عن  بن�ص،  مايك  الأمريكي  الرئي�ص  نائب  عر 
مع  التعامل  �سلمية  على  احلفاظ  اإىل  بغداد  داعيًا  العراق،  يف  اإيران 
املتظاهرين وتنفيذ مطالبهم. وقال بن�ص خالل زيارته للعراق، ولقائه 
القوات الأمريكية يف قاعدة عني الأ�سد، ال�سبت، اإن قوات بالده باقية 

يف �سوريا والعراق لتعزيز ال�سراكة مع احللفاء.

*عمان 
طائرة  حتطم  جراء  حتفهم  الأحد،  القل،  على  �سخ�سا   18 لقي 
الكوجنو  جمهورية  �سرق  جوما  مبدينة  مزدحمة  �سكنية  منطقة  يف 
�سركة  من  م�سوؤول  وقال  وجيزة.  بفرتة  اإقالعها  بعد  الدميقراطية 
)بيزي بي( اإن الطائرة “دورنري 228-200” التي ت�سم 19 مقعدا كان 
على متنها 16 راكبا واثنني من اأفراد الطاقم. واعلن مكتب حاكم اإقليم 
كيفو ال�سمايل يف بيان ان الطائرة التابعة ل�سركة بيزي بي حتطمت 
اأثناء اإقالعها يف رحلة اإىل مدينة بيني،وانت�سل عمال الإغاثة جثث 

18 �سخ�سا على الأقل من حطام الطائرة، بح�سب وكالة رويرتز.

*بكني 
 2147 وفاة  ت�سجيل  ال�سني  يف  لل�سحة  الوطنية  اللجنة  اأعلنت 

�سخ�سا باأمرا�ص معدية يف البالد خالل ت�سرين الثاين املا�سي.
وذكرت اللجنة يف بيان لها ، اأنه مت ر�سد 597610 حالت اإ�سابة 
باأمرا�ص معدية يف ال�سني ال�سهر املا�سي، م�سرية اإىل اأنه مل يتم ت�سجيل 
حالت اإ�سابة باأمرا�ص معدية من الفئة )اإيه( وهي الت�سنيف الأخطر 
يف قانون ال�سني للوقاية من الأمرا�ص املعدية وعالجها، والتي تت�سمن 

اأمرا�ص الكولريا والطاعون.
واأ�سافت اللجنة، اأنه مت ت�سجيل 291746 حالة اإ�سابة باأمرا�ص 
اأن  مو�سحة  وفللاة،  حالة   2145 اإىل  اأدت  )بللي(،  الفئة  من  معدية 
اأمرا�ص هذه الفئة تت�سمن التهاب الكبدي الفريو�سي وال�سل والزهري 

وال�سيالن والدو�سنتاريا.
وا�سارت، اىل اأن اأمرا�ص الفئة “�سي”، ت�سببت بحالتي وفاة خالل 
والإ�سهال  القالعية  احلمى  اأمرا�ص  تعد  حيث  املا�سي،  الول  ت�سرين 

املعدي والإنفلونزا الأكرث انت�سارا يف هذه الفئة من الأمرا�ص.

*رام اهلل 
الحللتللالل  جي�ص  ان  الحلللد،  الفل�سطيني  ال�للسللري  نلللادي  اأعلللللن 
ال�سفة  يف  خمتلفة  مناطق  يف  فل�سطينيا   60 اعتقل  الإ�سرائيلي، 

الغربية املحتلة خالل الأ�سبوع املا�سي، جرى حتويلهم للتحقيق.
ت�سن  الإ�سرائيلي  الحتالل  قوات  ان  بيان،  يف  ال�سري  نادي  وافاد 
كل يوم حملة اعتقالت ومداهمات وا�سعة يف اأنحاء متفرقة بال�سفة 
وذخرية  اأ�سلحة  �سبط  والآخللر  احلني  بني  وتزعم  املحتلة،  الغربية 

وتقوم باعتقال الع�سرات من الفل�سطينيني بزعم اأنهم مطلوبون.

*رام اهلل 
ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  �سر  اأملللني  �للسللدد 
اأن  على  عريقات  �سائب  الفل�سطينية  التحرير 
حقوق  حلماية  اأ�س�ست  التي  املوؤ�س�سات  يت�سلم  من 
احلرب،  جرائم  ومكافحة  عنها  والدفاع  الن�سان 
يتوجب عليه األ يخ�سع لأية ابتزازات �سيا�سية من 
هذه الدولة اأو تلك، م�سريا اإىل اأن فل�سطني �ستطرح 
كل ما لديها من ق�سايا خالل اجتماع الهيئة العامة 

للمحكمة اجلنائية الدولية ال�سهر املقبل.
واأكد عريقات، يف بيان �سادر عن مكتبه الأحد، 
اأن على املحكمة اجلنائية الدولية ال�ستناد اإىل ما 
مت تفوي�سها به من العامل، م�سريا اإىل اأنه ل يوجد 
فتح  عدم  باملحكمة  الق�سائي  املجل�ص  يف  مرر  اأي 
ما  يوجد  ل  اأنه  كما  الحتالل،  جرائم  يف  حتقيق 
يرر عدم ن�سر جمل�ص حقوق الن�سان قاعدة بيانات 
اإىل  واأ�سار  امل�ستوطنات.  مع  تتعامل  التي  ال�سركات 
جمل�ص  لرئي�سة  خطية  ر�سالة  اأم�ص  اأول  اأر�سل  انه 
حقوق الن�سان طالب فيها باإ�سدار قاعدة البيانات 
وعللدم  امل�ستوطنات  مللع  تتعامل  الللتللي  لل�سركات 
على  متار�ص  التي  الأمريكية  لل�سغوط  اللتفات 
املجل�ص بهذا ال�ساأن، مو�سحا اأن القيادة الفل�سطينية 
اتخذت جمموعة من اخلطوات ردا على الإجراءات 
توجهت  اأنها  �سمنها  من  والإ�سرائيلية  الأمريكية 
العدل  وحمكمة  الللدوللليللة  اجلنائية  للمحكمة 
اجلمعية  يف  و�ستتحرك  الأمللن،  وجمل�ص  الدولية 
العامة، اإ�سافة اإىل اجتماع جمل�ص وزراء اخلارجية 
دول  لكل  ر�سائل  اإر�للسللال  جانب  اإىل  غللدا،  العرب 
اأجل  من  عبا�ص  حممود  الرئي�ص  من  بطلب  العامل 

اإ�سدار مواقف توؤثر يف القرار الأمريكي. 
العربية  باجلامعة  قلللرارات  وجللود  اإىل  ونللوه 
اأي  مع  كافة  العالقات  بقطع  بالقد�ص،  يتعلق  فيما 
م�سددا  ل�سرائيل،  عا�سمة  بالقد�ص  تعرتف  دولة 

الدول  قبل  من  جادة  مواقف  اتخاذ  �سرورة  على 
العربية ب�ساأنها. 

وتعقيبا على هجمة الحتالل وامل�ستوطني على 

ال�سعب الفل�سطيني وا�ستهدافه، قال: اإنها حماولت 
الإجلللراءات  كل  اأن  على  م�سددا  وفا�سلة،  يائ�سة 
الأمريكية والإ�سرائيلية بحق �سعبنا مبا فيها اإغالق 

املوؤ�س�سات يف القد�ص وحظر عمل تلفزيون فل�سطني، 
لن تخلق اأي حق ولن ُتن�سئ اأي التزام.

عريقات: القيادة الفلسطينية 
ستتوجه للمحكمة الجنائية الدولية

*بريوت
اجلي�ص  خملللابلللرات  اأجلللهلللزة  اأوقلللفلللت 
من  اأ�سخا�ص،   5 ال�سبت،  م�ساء  اللبناين، 
 15 اأعمارهم  تتجاوز  ل  قا�سرين   3 بينهم 
للتيار  حزبية  لفتة  اإ�سقاطهم  اإثللر  �سنة، 
اجلمهورية  لرئي�ص  التابع  احلللر  الوطني 
مي�سال عون و�سهره وزير اخلارجية جران 
مركز  مللدخللل  على  معلقة  كللانللت  با�سيل، 
التيار. واأثار خر العتقال يف بلدة حمانا 
لبنان،  يف  عللارمللا  ا�ستياء  لبنان،  جبل  يف 
بعد قرار النائب العام ال�ستئنايف، توقيف 
ال�سبان اخلم�سة على خلفية اإزالة الالفتة.

التوقيف  وحقوقيون  نا�سطون  وو�سف 
الأمر  يف  اخلطري  اإن  وقالوا  بل”التع�سفي”، 
ل  املللوقللوفللني  بللني  قا�سرين   3 وجلللود  هللو 

تتجاوز اأعمارهم اخلام�سة ع�سرة عاما.
املحامني  جلنة  ا�ستنكرت  ناحيتها،  من 
التوقيف،  عملية  لبنان  يف  املتظاهرين  عن 
للواقعة  ت�سجيل  على  اطلعت  اأنها  واأكللدت 

ومل تالحظ اأي جرم. 
خمابرات  قبل  من  ال�سبان  توقيف  ومت 

جرى  ثم  ال�سبت،  م�ساء  اللبناين،  اجلي�ص 
الع�سكرية،  ال�سرطة  مللركللز  اإىل  نقلهم 
حمانا  بلدة  يف  ال�سرطة  مركز  اإىل  و�ُسلموا 

بجبل لبنان. 
وطلللاللللبلللت اللللللجللنللة، امللللدعلللي الللعللام 
يف  ال�ستئنايف  الللعللام  واملللدعللي  التمييزي 
ب�سكل  املوقوفني  عن  بالإفراج  لبنان،  جبل 
وعقب  جللرم.  اأي  وقللوع  لعدم  نظرا  فللوري، 
املركز  اأمام  وقفة  وتنظيم  املحامني  �سغط 
اخلم�سة  ال�سبان  عن  الإفللراج  مت  الأمني، 

بعد  �سباحا،  والن�سف  الثانية  ال�ساعة  يف 
متطوعة  حمامية  وبح�سور  اإفاداتهم،  اأخذ 
ومبتابعة من قبل احتاد حماية الأحداث. 
وقال اجلي�ص اللبناين يف بيان “اإن مديرية 
املخابرات مل توقف هوؤلء، بل ت�سّلمتهم من 
التي  اأوقفتهم �سرطتها  بلدية حمانا بعدما 
�سل�سلة  بعد  مكّثفة  بللدوريللات  تقوم  كانت 
جمهولني  وقيام  املنطقة  �سهدتها  حللوادث 
اإحللراق  وحماولة  اأوجللريو،  مبنى  باإحراق 

مركز التيار الوطني احلر«.

*موسكو
اإىل  الغربية  والللقللوى  رو�سيا  ت�ستعد 
مواجهة جديدة هذا الأ�سبوع، وذلك خالل 
الأ�سلحة  حظر  ملنظمة  ال�سنوي  الجتماع 
للمرة  حمققوها  ي�ستعد  التي  الكيماوية، 
هجمات  عللن  امللل�للسللوؤولللني  لتحديد  الأوىل 

كيماوية يف �سوريا.
بللدايللة  يف  يلل�للسللدر  اأن  املللنللتللظللر  وملللن 
املحققني  لفريق  تقرير  اأول  املقبل  العام 
الهجمات  مرتكبي  هويات  بتحديد  املكلفني 
الكيماوية يف �سوريا، وهو الأمر الذي ت�سبب 
يف  الأعلل�للسللاء  اللللدول  بللني  توتر  يف  بالفعل 
التي  الكيماوية  الأ�سلحة  حظر  منظمة 

تتخذ لهاي مقرا لها.
الذي  املهم  ال�سنوي  الجتماع  وخللالل 
املقبلني،  اجلمعة  اإىل  الثنني  من  ي�ستمر 
الت�سويت  باإعاقة  خ�سو�سا  مو�سكو  ُتهدد 
الأ�سلحة  حللظللر  منظمة  ملليللزانلليللة  علللللى 
ت�سمنت  حللال  يف   2020 لعام  الكيماوية 

متويال لفريق املحققني.
وقد يوؤّدي جتميد امليزانية اإىل م�ساكل 

واإن  حتى  املنظمة،  اإىل  بالن�سبة  خطرية 
واململكة  وفرن�سا  املتحدة  الللوليللات  كانت 
املتحدة تعتر اأن لديها ما يكفي من الدعم 
من  كبرية  باأغلبية  امليزانية  هذه  لعتماد 

الأ�سوات.
من  قوية  اعرتا�سات  من  الرغم  وعلى 
غالبية  �سوتت  وحلفائها،  �سوريا  جانب 
الدول الأع�ساء يف املنظمة، والبالغ عددها 
تعزيز  ل�سالح   2018 يونيو  يف  دولللة،   193

بتحديد  لها  ال�سماح  عر  املنظمة،  �سلطات 
فقط  ولي�ص  كيماوي  هجوم  منفذ  هوية 

توثيق ا�ستخدام نوع معني من ال�سالح.
باأنها  املنظمة  وقتذاك  رو�سيا  و�سبهت 
اإياها  متهمة  تغرق”،  “تايتانيك  �سفينة 
وبح�سب  جلللدا.   م�سي�سة  اأ�سبحت  باأنها 
العديد من الدبلوما�سيني من املنتظر اأن يتم 
مار�ص  اأو  فراير  يف  املحققني  تقرير  ن�سر 

املقبلني.

لبنان.. اعتقال قاصرين يثير
 سخطا شعبيا والجيش يرد

»معركة مرتقبة« بين روسيا
 والغرب بسبب كيماوي سوريا



اعالنات االثنين )25( تشرين ثاني 2019
العدد )1386( 6



االثنين )25( تشرين ثاني 2019منوعات
7العدد )1386(



NATION’S NEWSPAPER

يومية - أردنية - شاملة

العنوان :
 عمان / شارع الملكه رانية 

)الصحافه سابقا(

الموقع األلكتروني
www.omamjo.com

صفحة الفيسبوك
www.facebook.com/omamjo

هاتـــف : 5154001
فاكس : 5166065

رئيس التحرير 

خالد خازر الخريشا

NATION’S NEWSPAPER

يومية - أردنية - شاملة

االثنين )25( تشرين ثاني 2019
العدد )1386( 8

بطل الدوري يتأهل ألبطال آسيا 2021

رونالدو وميسي في مهمة استعادة الكبرياء مبكًرا

10 العبين عرب يتنافسون على
 الكرة الذهبية في إفريقيا

الهالل السعودي يتوج بلقب
 بطولة دوري ابطال آسيا

آل الشيخ يطلق إشارة االحتفاالت بدوري أبطال آسيا

منتخب المصارعة يحصد 3 
ميداليات ببطولة في القاهرة

مباراتان في بطولة الشيخ 
سلطان العدوان اليوم

الالعب الصيفي يعلن رحيله 
عن فريق السالمية الكويتي

فوز السلط على كفرنجة 
بدوري كرة اليد

الجبيهة والجزيرة يلتقيان كفريوبا 
والوحدات بدوري كرة السلة

إقامة مهرجان الالعبات 
الواعدات لكرة اليد

الفيصلي يثمن جهود 
وحدة أمن المالعب

وكاالت
القدم �سيزار  العام الحتاد كرة  اأكد االمني 
املو�سم  يف  حمليًا  ال��دوري  بطل  ان  �سوبر، 
ابطال  دوري  اىل  مبا�سرة  �سيتاأهل  املقبل، 
ا���س��ت��م��راري��ة  م��ع   ،2021 بن�سخة  اآ���س��ي��ا 
االحت��اد  ك��اأ���س  يف  مقعدين  على  احل�سول 
القاري، لو�سيف الدوري وحامل لقب كاأ�س 

االردن.
واأو�سح االمني العام لالحتاد ب�سفته ع�سوًا 
يف  االآ�سيوي  باالحتاد  امل�سابقات  جلنة  يف 
اللجنة  اجتماعات  ان  �سحفي،  ت�سريح 
هام�س  على  اليابان،  يف  حاليًا  جتري  التي 
يقام  والذي  اآ�سيا  ابطال  دوري  نهائي  اياب 

من  العديد  مناق�سة  �سهد  االأحد  يف طوكيو 
امللفات التي تعنى بتطوير نظام امل�ساركة يف 

البطولة.
مقعد  منح  على  االت��ف��اق  ج��رى  وا���س��اف، 
املو�سم  يف  االردين  ال���دوري  لبطل  مبا�سر 
القادم 2020، للم�ساركة يف دوري االبطال 
على  احل��ف��اظ  م��ع   ،2021 بن�سخة  ق��اري��ًا 

املقعدين يف كاأ�س االحتاد اال�سيوي.
ح�سول  تاأكيد  رغم  انه  اىل  �سوبر،  وا�سار 
الكرة االردنية على مقعد بدوري االبطال 
باملو�سم بعد القادم، اال ان ذلك يعتمد اي�سًا 
اال�سيوية  الرتخي�س  معايري  تطبيق  على 
من  ذل��ك  يت�سمن  وم��ا  امل��ط��ل��وب،  بال�سكل 
تراجع  مع  لالأندية  مالية  بيانات  تقدمي 

الديون، و�سواًل اىل �سمان تطابق  اجمايل 
ال�سروط  م��ع  وامل��الع��ب  التحتية  البنية 

القارية.
بن  علي  االم���ري  �سمو  ن��ظ��رة  ان  واو���س��ح، 
احل�سني، يف ترتيب البيت الداخلي لالحتاد، 
ارت���ك���زت ع��ل��ى ا���س��ت��ب��اق ت��وج��ه االحت���اد 
يف  امل�ساركة  ق��اع��دة  تو�سيع  يف  االآ���س��ي��وي 
دوري االبطال، من خالل اجراءات مو�سعة 
زي����ارات مكثفة  ات��خ��ذن��اه��ا حم��ل��ي��ًا، ع��ر 
وور�سات  لوج�ستيًا  دعمًا  ت�سمنت  لالأندية 
�سروط  حتقيق  ب��ه��دف  مت�سل�سلة،  عمل 
والعمل  اجلديد،  ب�سكله  القاري  الرتخي�س 
كرة  فرق  ملختلف  مايل  نظام  تاأ�سي�س  على 
�سروط  مع  م�سمونه  يف  يتما�سى  مبا  القدم، 

“االآ�سيوي” اجلديدة.
تعدياًل  اج��رى  االردين  االحت��اد  ان  يذكر 
لتتما�سى  املحلية،  البطوالت  اجندة  على 
القادم  املو�سم  من  ابتداًء  “االآ�سيوي”  مع 
نظام  ا�سهر  منذ  بتطبيق  ب��داأ  كما   ،2020
مرتفعة،  ملعايري  وفقًا  ال��ق��اري  الرتخي�س 
البطوالت  يف  االن��دي��ة  م�ساركة  ل�سمان 

اخلارجية كافة.
ابطال  دوري  يف  امل�ساركة  االندية  وحت�سل 
خو�س  نظري  دوالر  ال��ف   360 على  اآ�سيا 
دوالر  الف   60 وبواقع  املجموعات،  دوري 
لكل لقاء، مقابل 120 الف يف كاأ�س االحتاد 
اال�سيوي، باالإ�سافة اىل جوائز التاأهل اىل 

االدوار االق�سائية يف امل�سابقتني.

وكاالت
للحياة  اأوروبا  اأبطال  مناف�سات دوري  تعود 
االأ���س��ب��وع  ه���ذا  ي�سهد  ح��ي��ث  ج��دي��د،  م��ن 
مرحلة  م��ن  اخلام�سة  اجل��ول��ة  م��ب��اري��ات 
من  جمموعة  تتخللها  التي  املجموعات، 

املواجهات القوية.
رونالدو،  كري�ستيانو  الرتغايل  وي�ستعد 
جنم يوفنتو�س، ملواجهة نارية �سد اأتلتيكو 
�سهد  ال���ذي  األ��ي��ان��ز،  ملعب  ع��ل��ى  م��دري��د 
�سباك  يف  “هاتريك”  ثالثية  ت�سجيله 

الروخيبالنكو�س املو�سم املا�سي.
لغرميه  ب��ال��ن�����س��ب��ة  احل����ال  ي��خ��ت��ل��ف  وال 
بر�سلونة،  مي�سي، قائد  ليونيل  االأرجنتيني 
فريق  زمالئه  باقي  رفقة  ي�ستقبل  ال��ذي 
يف  نو  كامب  ملعب  على  دورمتوند  بورو�سيا 

مباراة من العيار الثقيل.
ا�ستعادة الكرياء

 بالنظر اإىل تاريخ رونالدو ومي�سي يف دوري 
التهديفية  اأرقامهما  روؤي��ة  ف��اإن  االأب��ط��ال، 
خفوت  باقرتاب  ال�سعور  تزيد  املو�سم  هذا 

بريقهما االأوروبي ب�سكل الفت.
 واكتفى كل من الدون والرغوث بت�سجيل 
كبري  بفارق  ليبتعدا  اآخ��ر،  و�سناعة  هدف 

 4 م���رور  بعد  البطولة  ه���دايف  ���س��راع  ع��ن 
جوالت.

 ويت�سدر الرنويجي اإيرلينج هاالند، مهاجم 
قائمة  النم�ساوي،  ���س��ال��زب��ورج  ب��ول  ري��د 

الهدافني بر�سيد 7 اأهداف، ما يعني تفوقه 
التاريخي  ال��ه��داف  ع��ن  اأه���داف   6 ب��ف��ارق 

للبطولة وو�سيفه.
ويرغب مي�سي وغرميه رونالدو يف ا�ستغالل 

ل��زي��ادة  امل��ج��م��وع��ات  ب���دور  جولتني  اآخ���ر 
ا�ستعادة  اأمل  على  التهديفية،  ح�سيلتهما 
معارك  يف  الدخول  قبل  مبكًرا،  الكرياء 

االأدوار االإق�سائية.
 عودة للوراء

اكتفاء  يتبني  املا�سي،  املو�سم  اإىل  بالعودة   
دور  يف  وح��ي��د  ه���دف  بت�سجيل  رون���ال���دو 
املجموعات، بينما اأحرز مي�سي 6 اأهداف يف 

ذات املرحلة.
 ومل ي�سبق لرونالدو ت�سجيل معدل تهديفي 
منذ  امل��ج��م��وع��ات  دور  يف  ذل���ك  م��ن  اأ����س���واأ 
يف  خالله  ف�سل  الذي   ،2009  �2008 مو�سم 
اإحراز اأي هدف مع مان�س�سرت يونايتد بهذه 

املرحلة.
اكتفى  ف��ق��د  االأرج��ن��ت��ي��ن��ي،  ال��ن��ج��م  اأم���ا   
ب���دور  ق��ب��ل  م���ن  وح��ي��د  ه���دف  بت�سجيل 
املجموعات، وذلك يف مو�سمي 2005� 2006 

و2006� 2007.
 ومل ي�سبق ملي�سي اإنهاء دور املجموعات دون 
موا�سمه  اأول  با�ستثناء  اأي هدف  ي�سجل  اأن 
مع البار�سا 2004� 2005، الذي �سهد ظهوره 
�ساختار  مباراة وحيدة فقط، كانت �سد  يف 

دونيت�سك االأوكراين.

وكاالت
اأعلن االحتاد االأفريقي لكرة القدم »كاف«، 
مر�سحني  العًبا   30 ت�سم  قائمة  االأح���د، 
القارة  اأف�سل العب يف  لقب  للمناف�سة على 

ال�سمراء عن عام 2019.
و�سمت القائمة 10 العبني عرب من بينهم 
وثنائي  م�سري  وثنائي  اجل��زائ��ر  رب��اع��ي 

تون�سي وثنائي مغربي.
وت�����س��م ال��ق��ائ��م��ة ال��رب��اع��ي اجل���زائ���ري 
ميالن  و���س��ط  الع��ب  نا�سر  ب��ن  اإ�سماعيل 
مان�س�سرت  جن��م  حم��رز  ري��ا���س  االإي��ط��ايل، 
جناح  الباليلي  يو�سف  االإجنليزي،  �سيتي 
مهاجم  بوجناح  وبغداد  ال�سعودي  االأهلي 

ال�سد القطري.
اأ�سرف  املغربي  الثنائي  القائمة  و�سملت 
االأملاين  دورمتوند  بورو�سيا  العب  حكيمي 
وح��ك��ي��م زي���ا����س ���س��ان��ع األ���ع���اب اأي��اك�����س 
�سالح  حممد  امل�سري  والثنائي  الهولندي 
ح�سن  وحممود  االإجنليزي  ليفربول  جنم 
االإجنليزي  فيال  اأ�ستون  العب  تريزيجيه 
اخلني�سي  يا�سني  ط��ه  التون�سي  والثنائي 
�سا�سي  وفرجاين  التون�سي  الرتجي  مهاجم 

العب و�سط الزمالك امل�سري.
ماين  �ساديو  ال�سنغايل  النجم  ا  اأي�سً و�سمت 
ومواطنه  االإجن��ل��ي��زي  ليفربول  مهاجم 

االإيطايل  نابويل  مدافع  كوليبايل  كاليدو 
�سان  باري�س  و�سط  الع��ب  جايي  واإدري�سا 
اإميريك  بيري  واجلابوين  الفرن�سي  جريمان 

اأوبامياجن مهاجم اآر�سنال االإجنليزي.
احلار�س  اأونانا  اأندريه  بالقائمة  ويتواجد 
ال���ك���ام���ريوين جن���م اأي���اك�������س ال��ه��ول��ن��دي 
االأوغندي  واحلار�س  كارلو�س  وامللجا�سي 
اإري���ك  وال��ك��ام��ريوين  اأون��ي��اجن��و  ديني�س 
والغاين  كودجو  البا  والتوجويل  موتينج 
�ساماتا  م��ب��وان��ا  وال��ت��ن��زاين  اأي���و  ج����وردان 
كيتا  نابي  والغيني  ماريجا  مو�سى  وامل��ايل 
واجل��ن��وب  بيبي  ن��ي��ك��وال���س  واالإي���ف���واري 

اأفريقي بري�سي تاو.
اإيجالو  اأوديون  النيجريي  القائمة  و�سمت 
نديدي  ووي��ل��ف��ري��د  اأف��ري��ق��ي��ا  اأمم  ه���داف 
وف��ي��ك��ت��ور اأو���س��ي��م��ني ب��ج��ان��ب االإي���ف���واري 

ويلفرييد زاها والغاين توما�س بارتي.
فاز  قد  �سالح  حممد  امل�سري  النجم  وك��ان 
بالقارة  عامني  اآخر  يف  العب  اأف�سل  بلقب 
ال�سمراء متفوًقا على ال�سنغايل �ساديو ماين 

واجلابوين بيري اأوبامياجن.
ويقام حفل ت�سليم جوائز الكاف يف مدينة 
ثان  كانون   / يناير   7 يوم  مب�سر  الغردقة 

املقبل.

وكاالت
بطولة  بلقب  ال�سعودي،  الهالل  فريق  توج 
فوزه  بعد  القدم،  لكرة  اآ�سيا  اأبطال  دوري 
داميوندز  ريد  اأوراوا  م�سيفه  على  االح��د 
الياباين بنتيجة 2-0 يف مباراة اإياب نهائي 
�سايتاما  ملعب  على  اقيمت  التي  البطولة 

باليابان.
اقيمت يف  ال��ت��ي  ال��ذه��اب  م��ب��اراة  وك��ان��ت 
بنتيجة  اي�سا  الهالل  بفوز  انتهت  الريا�س 

.0-1
االآ�سيوية  ال��ف��رق  اأك���ر  ال��ه��الل  واأ���س��ب��ح 
مع  مت�ساوًيا  االأب��ط��ال،  ب���دوري  تتويًجا 

بوهانغ �ستيلرز الكوري اجلنوبي.
واأبدى تركي اآل ال�سيخ رئي�س جمل�س اإدارة 
العربية  باململكة  للرتفيه  العامة  الهيئة 
الهالل  بفوز  الكبرية  �سعادته  ال�سعودية، 
على اأوراوا ريد داميوندز الياباين وتتويجه 

بلقب دوري اأبطال اآ�سيا لعام 2019.
اأبطال  دوري  لقب  االأحد،  الزعيم،  وح�سد 
ريد  اأوراوا  م�سيفه  على  ف��وزه  بعد  اآ�سيا، 
داميوندز الياباين بنتيجة )2-0(، يف اإياب 
نهائي البطولة على ملعب �سايتاما، ليح�سد 

النجمة االآ�سيوية الثالثة يف تاريخه.

ببدء  االإذن  اإ����س���ارة  ال�سيخ  اآل  واأط��ل��ق 
بلقب  ال�سعودية  يف  مو�سعة  اح��ت��ف��االت 
على   %  50 خ�سم  عمل  قرر  حيث  الهالل، 

اأماكن الرتفيه واالحتفاالت، م�ساء اليوم.
ح�سابه  ع���ر  ال�����س��ي��خ  اآل  ت��رك��ي  وق����ال 
االجتماعي  التوا�سل  موقع  على  ال�سخ�سي 

باللقب:  ال��ه��الل  تتويج  عقب  “تويرت”، 
“الليلة  واأ�ساف:  مروك«.  هلل..  “احلمد 
واملقاهي  البوليفارد  لدخول   %50 خ�سم 
داخ��ل  ���س��يء  وك���ل  وال�سينما  وامل��ط��اع��م 
واألعاب  الهالل..  فوز  مبنا�سبة  البوليفارد 
وبذلك  م��روك«.  األف   ..9 ال�ساعة  نارية 

الفرق  اأكر  الهالل  اأ�سبح  التاريخي  اللقب 
االآ���س��ي��وي��ة ت��ت��وي��ًج��ا ب����دوري االأب���ط���ال، 
ال��ك��وري  �ستيلرز  ب��وه��ان��غ  م��ع  م��ت�����س��اوًي��ا 
البطولة  يف  االأول  لقبه  وحمقًقا  اجلنوبي، 
من�سة  عن  غياب  اجلديد” بعد  “مب�سماها 

التتويج دام ملدة 19 عاًما.

  وكاالت
ثالث  الرومانية  للم�سارعة  الوطني  املنتخب  اأحرز 
ميداليات يف بطولة ابراهيم م�سطفى الدولية التي 

اقيمت بالعا�سمة امل�سرية القاهرة.
الف�سية  امليدالية  القا�سي  م�سطفى  الالعب  ونال 
بعد فوزه يف نزالني كما توج �سلطان علي بامليدالية 

الف�سية بعد فوزه يف ثالثة نزاالت.
برونزية  مبيدالية  القا�سي  با�سل  الالعب  فاز  كما 
املرايف  اأحمد  وح�سل  ن��زاالت،  ثالثة  يف  فوزه  بعد 

على املركز الرابع وجاء اأحمد ده�سان خام�سًا.
ويف ختام البطولة نال املنتخب الوطني كاأ�س املركز 

الثاين للمجموع العام للميداليات.

وكاالت
جتري اليوم االثنني مباراتان بكرة القدم يف اطار 
العدوان  �سلطان  ال�سيخ  الراحل  بطولة  مناف�سات 

التي ينظمها النادي الفي�سلي.
ال�ساعة  عند  وال�سلط  اجل��زي��رة  فريقا  ويلعب 
�ستاد  ي�سهد  فيما  عمان  �ستاد  على  م�ساء  الرابعة 

ال�ساد�سة  عند  بالقوي�سمة  الثاين  عبداهلل  امللك 
والن�سف م�ساء مباراة فريقي الوحدات وال�سريح.

اخلمي�س  ي��وم  انطلقت  البطولة  مناف�سات  وكانت 
 ،1-3 الكرمل  على  االردن  �سباب  فاز  حيث  املا�سي، 
على  معان  وفاز   ،  1-2 الدواء  دار  على  �سحاب  وفاز 

االأهلي 2-1 ، وفاز الفي�سلي على ام القطني 1-2.

  وكاالت
ن��ادي  ف��ري��ق  �سفوف  يف  االردين  امل��ح��رتف  اأع��ل��ن 
ال�ساملية الكويتي لكرة القدم عدي ال�سيفي، رحيله 
ق�ساها  طويلة  �سنوات  بعد  الكويتي  الفريق  عن 

حمرتفا يف الفريق.
وا�سار ال�سيفي الذي لعب يف �سفوف املنتخب الوطني 
ل�سنوات طويلة، لوكالة االنباء االردنية “برتا” من 

ب�سبب  ال�ساملية،  مع  عقده  ف�سخ  قرر  انه  الكويت، 
املتاأخرة  املالية  م�ستحقاته  دفع  يف  النادي  تاأخر 
منذ املو�سم املا�سي. ولفت ال�سيفي اإىل ان تعليمات 
عقده،  ف�سخ  له  تتيح  القدم  لكرة  ال��دويل  االحت��اد 
ما  وهو  املالية،  م�ستحقاته  على  يح�سل  مل  حال  يف 
العرو�س  من  عددا  تلقيه  عن  النقاب  كا�سفا  فعله 

االحرتافية خا�سة من اخلليج العربي.

وكاالت
فاز فريق نادي ال�سلط على فريق كفرجنة بنتيجة 
�سالة  يف  ال�سبت  اقيمت  التي  امل��ب��اراة  يف   21-29
احل�سن باإربد، يف اإطار مناف�سات اجلولة الثالثة من 

دوري اندية الدرجة االوىل لكرة اليد.

الذين  ال�سلط  لالعبي  اف�سلية  امل��ب��اراة  و�سهدت 
كفرجنة  ن��ادي  حم��اوالت  رغ��م  ا�سلوبهم،  فر�سوا 
املباراة  انهوا  الذين  ال�سلط  العبي  خرة  جم��اراة 

ل�ساحلهم.
ويت�سدر فريق ال�سلط الدوري حتى االن بر�سيد 6 

نقاط من 3 انت�سارات.

وكاالت
لل�سباب  ت�سهد �سالة االمري حمزة مبدينة احل�سني 
مناف�سات  اإط��ار  يف  مباراتني  اإقامة  االثنني  اليوم 
ويلعب  ال�سلة.  لكرة  املمتاز  اال�سكان  بنك  دوري 
ال�ساد�سة  ال�ساعة  عند  وكفريوبا  اجلبيهة  فريقا 
عند  والوحدات  اجلزيرة  فريقا  يلتقي  فيما  م�ساء 

يوم  اجل��ول��ة  وت�ستكمل  م�ساء.  الثامنة  ال�ساعة 
واالهلي  االرثوذك�سي  فريقي  يجمع  بلقاء  الثالثاء 
عند ال�ساعة ال�سابعة م�ساء يف �سالة االمري حمزة 
مبدينة احل�سني لل�سباب. وي�سهد دوري ال�سلة الذي 
قوية  مباريات  ال��وح��دات  فريق  حاليا  يت�سدره 

ومثرية تنعك�س اإيجابا على كرة ال�سلة االأردنية.

وكاالت
�سمن  تن�سيطية  اليد،بطولة  ك��رة  احت���اد  نظم 
�سالة  يف  اأقيم  الذي  الواعدات  الالعبات  مهرجان 

االأمرية �سمية مبدينة احل�سني لل�سباب.
و�سهدت البطولة التن�سيطية م�ساركة مراكز اأندية 
ال�سري،  ووادي  والعربي  والفجر  وكفر�سوم  عمان 

االأول،  املركز  وكفر�سوم  عمان  فريقا  تقا�سم  حيث 
يليهما فريق الفجر ثم العربي واأخريًا وادي ال�سري.

اكت�ساف  على  للرتكيز  اليد،  ك��رة  احت��اد  وي�سعى 
املنتخبات  رف��د  على  ال��ق��ادرة  ال��واع��دة  امل��واه��ب 
الوطنية واالأندية، مبا ي�سمن االرتقاء بلعبة كرة 

اليد يف االأردن.

وكاالت
النادي  برئي�س  ممثلة  الفي�سلي  اإدارة  اجتمعت 
واأمني ال�سر ومدير وحدة اأمن املالعب، االأحد، حيث 
مت الوقوف على بع�س االأحداث التي رافقت مباراة 
ال�سيخ  املرحوم  بطولة  يف  القطني  اأم  اأمام  الفريق 

�سلطان العدوان.
نادي  ملوقف  تفهمها  امل��الع��ب،  اأم��ن  وح��دة  واأب���دت 
 - الفردية  التجاوزات  بع�س  يخ�س  فيما  الفي�سلي 
كما اأطلق عليها - يف بع�س االإجراءات املتبعة اأثناء 
دخول  الإج���راءات  وت�سهيل  تفتي�س  من  املباريات 

وخروج اجلماهري.
ال�سبت حتفظه على  اأم�س  اأبدى  الفي�سلي قد  وكان 
ملعب  اإىل  الدخول  قبل  جماهريه  تفتي�س  طريقة 

عقد  على  ام�س،  اجتماع  يف  االتفاق  ومت  املباراة. 
اأمن  ووح��دة  الفي�سلي،  نادي  اإدارة  يجمع  اجتماع 
لبيان  الفي�سلي،  ن��ادي  جماهري  ورواب��ط  املالعب، 
املتبعة  والتعليمات  االإج����راءات  جميع  وتباحث 
من  اللعبة  اأرك��ان  جميع  وتعاون  املباريات،  اأثناء 
اأجل خروج املباريات ب�سورة جميلة تعك�س ح�سارة 

الكرة االأردنية امل�سرقة.
واأكد رئي�س نادي الفي�سلي بكر �سلطان العدوان، يف 
وجماهريه  االإدارة  جمل�س  اعتزاز  على  االجتماع 
اأم��ن  وح��دة  تقدمها  التي  واجل��ه��ود  االأم���ن  ل��ق��وات 
الريا�سية،  واملن�ساآت  للمالعب  حماية  من  املالعب 
كما اأكد على فخره الكبري بجماهري ناديه الواعية 

والراقية بت�سجيعها.



قتلى باشتباكات جنوبي العراق.. 
وحرق مقر للوقف الشيعي

*بغداد
يف  بالر�صا�ص  الأح��د  متظاهران  قتل 
مواجهات مع قوات الأمن العراقية يف بلدة 
م�صدر  بح�صب  الب�صرة،  مبحافظة  ق�صر  اأم 
الذين  املتظاهرين  عدد  يرفع  مما  حكومي، 
منذ  العراق  جنوب  يف  مواجهات  يف  ق�صوا 

ليلة ال�صبت اإىل اأربعة.
حقوق  مفو�صية  مكتب  ع�صو  وق���ال 
لوكالة  التميمي  مهدي  الب�صرة  يف  الإن�صان 
اثنان  م��ت��ظ��اه��ران  “قتل  ب��ر���ص:  ف��ران�����ص 
خم�صني  من  اأك��ر  وج��رح  احل��ي  بالر�صا�ص 
متظاهرا )...( من جراء تعر�صهم لر�صا�ص 

حي وقنابل الغاز امل�صيل للدموع«.
متظاهران  قتل  الأحد،  �صابق  وقت  ويف 
يف  اآخرين   20 من  اأك��ر  واأ�صيب  عراقيان 
حمافظة ذي قار، خالل تفريق قوات الأمن 

العراقية حمتجني با�صتخدام الر�صا�ص.
يف غ�����ص��ون ذل���ك، اأح����رق م��ت��ظ��اه��رون 
يف  ال�صيعي  للوقف  يعود  مبنى  غا�صبون 
حمافظة ذي قار، وفق ما اأفاد مرا�صل �صكاي 

نيوز عربية، الأحد.
وياأتي هذا التطور بعد �صاعات من اإعالن 
م�صادر يف ال�صرطة العراقية وم�صادر طبية، 
�صاعة  يف  الأق��ل  على  اأ�صخا�ص   3 مقتل  عن 
النار  اإطالق  خالل  املا�صية  الليلة  متاأخرة 
مركز  النا�صرية،  مدينة  يف  املحتجني  على 

حمافظة ذي قار.
جتمعوا  املحتجني  اأن  امل�صادر  وذك��رت 
املدينة،  يف  رئي�صية  ج�صور  ث��الث��ة  عند 
احلية  الذخرية  الأم��ن  ق��وات  وا�صتخدمت 

وعبوات الغاز امل�صيل للدموع لتفريقهم.
 تابع �ص10

*وكاالت

قائد  م��اك��ن��زي  كينيث  اجل����رال  ق���ال   
ال�صبت  ي��وم  الأمريكية  امل��رك��زي��ة  ال��ق��ي��ادة 
جندي   500 نحو  ي�صتاأنف  اأن  املتوقع  من  اإن 
تنظيم  �صد  العمليات  �صوريا  �صرق  يف  اأمريكي 
ال��دول��ة الإ���ص��الم��ي��ة يف الأي����ام والأ���ص��اب��ي��ع 

املقبلة.
جميع  الإ�صالمية  الدولة  تنظيم  وفقد 
يف  عليها  ي�صيطر  كان  التي  تقريبا  الأرا�صي 

اأبو  زعيمه  الأمريكية  القوات  وقتلت  �صوريا 
التنظيم  لكن  املا�صي  ال�صهر  البغدادي  بكر 
ثلث  على  الأوق��ات  من  وق��ت  يف  �صيطر  ال��ذي 

�صوريا والعراق املجاور ما زال ميثل خطرا.
دونالد  الأمريكي  الرئي�ص  اإدارة  و�صدمت 
دي�صمرب  يف  املتحدة  الوليات  حلفاء  ترامب 
وا�صنطن  اإن  ق��ال��ت  ع��ن��دم��ا  الأول  ك��ان��ون 

�صت�صحب جميع قواتها من �صوريا.
ق��ررت  اإن��ه��ا  لح��ق  وق��ت  يف  ق��ال��ت  لكنها 
ال�صرقي  ال�صمايل  اجلزء  يف  بقوة  الحتفاظ 

ال��دول��ة  منع  على  �صرتكز  واإن��ه��ا  ال��ب��الد  م��ن 
يف  �صفوفها  جتميع  اإع���ادة  م��ن  الإ���ص��الم��ي��ة 

املنطقة ومهاجمة حقول النفط فيها.
هام�ص  على  لل�صحفيني  ماكنزي  وق���ال 
”الآن  البحرين  يف  الأمني  املنامة  حوار  قمة 
لدي نحو 500 فرد اأمريكي ب�صكل عام �صرقي 
حتى  الزور  دير  من  ال�صرق  واإىل  الفرات  نهر 
اأق�صى  حتى  ال�صرقي  ال�صمال  يف  احل�صكة، 

�صمال �صرق �صوريا“.
 تابع �ص11

القيادة المركزية األمريكية: العمليات ضد الدولة اإلسالمية ستتصاعد في األيام المقبلة

الدولـــــي

الجيش الليبي يفرض حظرا 
جويا على طرابلس

*طرابلس
اأحمد  اللواء  الليبية،  امل�صلحة  للقوات  العامة  القيادة  با�صم  املتحدث  اأعلن 
العمليات  منطقة  ف��وق  ال��ط��ريان  فيها  يحظر  منطقة  ال�صبت،  م�صاء  امل�صماري، 

الع�صكرية بالعا�صمة طرابل�ص وما حولها.
وقال امل�صماري خالل موؤمتر �صحفي عقده اإن اإعالن احلظر اجلوي ياأتي “نظرا 

لتطور العمليات الع�صكرية وتقدم قواتنا نحو العا�صمة«.
اجلوي  النقل  خطوط  �صركات  وكافة  الليبي  املدين  الطريان  م�صلحة  وحذر 
املحددة  املنطقة  ودخول  احلظر  خرق  من  الليبي  اجلوي  املجال  م�صتخدمي  وكل 
ل  حتى  اإذن  على  واحل�صول  الليبي  للجي�ص  العامة  القيادة  مع  م�صبق  تن�صيق  دون 

يتعر�صون لأي خطر اأو اأي اأ�صرار.
واأو�صح امل�صماري اأن املنطقة التي يحظر فيها حركة الطريان منعا باتا ت�صمل 7 
مواقع وهي منطقة املايا وم�صنع القما�ص والكلية الع�صكرية بنات ومزرعة النعام 

وغرب منطقة القربويل ومنحى الطريق ومفرتق الطرق.
منطقة  من  معيتيقة  مطار  ا�صتثناء  مت  اأنه  الليبي  اجلي�ص  با�صم  املتحدث  واأكد 

احلظر اجلوي نظرا للحاجات الإن�صانية املحتملة.
بهذا  املعنية  اجلهات  كافة  الليبي  الوطني  للجي�ص  العامة  القيادة  وطالبت 
الإعالن بالتقيد التام به والتعامل بجدية كاملة مع الأمر.    تابع �ص11
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*رام اهلل 
اقتحم نحو 30 األف م�صتوطن يهودي متطرف م�صاء ال�صبت، احلرم الإبراهيمي ال�صريف 
يف مدينة اخلليل جنوب ال�صفة الغربية املحتلة، واأغلقت �صلطات الحتالل ال�صرائيلي، 
امل�صجد الإبراهيمي اأمام امل�صلني الفل�صطينيني، بحجة تاأمني احتفالت امل�صتوطنني بعيد 
اأبو  حفظي  الإبراهيمي  امل�صجد  مدير  وقال  اليهودي.  التقومي  ح�صب  »�صارة«  ي�صمى  ما 
�صنينة، يف بيان الحد، اإن �صلطات الحتالل اأغلقت امل�صجد بجميع اأروقته و�صاحاته، اأمام 
ال�صاعة  اإغالقه حتى  الرابعة بعد ع�صر اجلمعة، ووا�صلت  ال�صاعة  امل�صلمني من  امل�صلني 
التا�صعة من م�صاء اأم�ص ال�صبت، و�صط اقتحام نحو ثالثني الف م�صتوطن له. و�صدد على اأن 
هذه الإجراءات التع�صفية لالحتالل التي تطال بيوت العبادة تعترب “تعديا �صارخا على 

الديانات ال�صماوية، وحرية العبادة، التي كفلتها ال�صرائع والقوانني الدولية”.

*أوتاوا 
اأقال زعيم حزب املحافظني الكندي املعار�ص اأندرو �صري، اثنني من كبار م�صاعديه، 

يف اأعقاب هزمية حزبه بالنتخابات الفيدرالية التي جرت نهاية ال�صهر املا�صي.
الت�صالت  ومدير  اأن��دري��ه  م��ارك  احل��زب  موظفي  كبري  اإن  بيان،  يف  �صري  وق��ال 
اأن كال من ع�صوي  باحلزب بروك هاري�صون، مت اإعفاوؤهما من واجباتهما، م�صريًا اإىل 
احلزب مارتن بيالجنز و�صيمون جيفرز �صوف يقومان بواجباتهما موؤقتًا حلني الو�صول 

اإىل بديلني دائمني لهما.
واأ�صاف �صري “لدينا مهمة يجب القيام بها وهي حما�صبة جا�صتني ترودو وحكومته” 
على حد و�صفه، م�صيفًا “عندما نقوم بهذه املهمة ب�صكل جيد �صنكون م�صتعدين لنحل 

حمله عندما تاأتي النتخابات الفيدرالية املقبلة«.

30 ألف مستوطن متطرف يقتحمون 
الحرم اإلبراهيمي بالخليل

زعيم المعارضة الكندية يقيل اثنين من كبار 
مساعديه عقب هزيمة حزبه باالنتخابات
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*بغداد
يف  بالر�صا�ص  الأح��د  متظاهران  قتل 
مواجهات مع قوات الأمن العراقية يف بلدة 
اأم ق�صر مبحافظة الب�صرة، بح�صب م�صدر 
حكومي، مما يرفع عدد املتظاهرين الذين 
منذ  العراق  جنوب  يف  مواجهات  يف  ق�صوا 

ليلة ال�صبت اإىل اأربعة.
حقوق  مفو�صية  مكتب  ع�صو  وق���ال 
الإن�صان يف الب�صرة مهدي التميمي لوكالة 
اثنان  متظاهران  “قتل  ب��ر���ص:  فران�ص 
خم�صني  من  اأكرث  وجرح  احلي  بالر�صا�ص 
تعر�صهم  ج����راء  م��ن   )...( م��ت��ظ��اه��را 
لر�صا�ص حي وقنابل الغاز امل�صيل للدموع«.

ويف وقت �صابق الأحد، قتل متظاهران 
يف  اآخرين   20 من  اأك��رث  واأ�صيب  عراقيان 
ق��وات  تفريق  خ��ال  ق���ار،  ذي  حمافظة 
با�صتخدام  حمتجني  ال��ع��راق��ي��ة  الأم����ن 

الر�صا�ص.
متظاهرون  اأح���رق  ذل���ك،  غ�صون  يف 
يف  ال�صيعي  للوقف  يعود  مبنى  غا�صبون 
مرا�صل  اأف���اد  م��ا  وف��ق  ق��ار،  ذي  حمافظة 

�صكاي نيوز عربية، الأحد.
من  �صاعات  بعد  التطور  ه��ذا  وي��اأت��ي 
العراقية  ال�����ص��رط��ة  يف  م�����ص��ادر  اإع����ان 
على  اأ�صخا�ص   3 مقتل  عن  طبية،  وم�صادر 
املا�صية  الليلة  متاأخرة  �صاعة  يف  الأق��ل 
خال اإطاق النار على املحتجني يف مدينة 

النا�صرية، مركز حمافظة ذي قار.
جتمعوا  املحتجني  اأن  امل�صادر  وذك��رت 
املدينة،  يف  رئي�صية  ج�صور  ثاثة  عند 
احلية  الذخرية  الأم��ن  قوات  وا�صتخدمت 

وعبوات الغاز امل�صيل للدموع لتفريقهم.
واأ�صافت امل�صادر اأن اأكرث من 50 اآخرين 
الليلة،  باملدينة  ا�صتباكات  يف  اأ�صيبوا 

الغاز  وعبوات  احلي  بالر�صا�ص  معظمهم 
امل�صيل للدموع.

على  متظاهرا   47 اأن  امل�صادر  واأف��ادت 
ال��ت��ي �صهدت  امل��دي��ن��ة  الأق���ل ج��رح��وا يف 
اأكتوبر،  مطلع  منذ  وا�صعة  احتجاجات 
وال��دوائ��ر  مقفلة  امل��دار���ص  ت��زال  ل  حيث 

احلكومية مغلقة.
اخلم�صة  اجل�صور  املتظاهرون  وقطع 
يف مدينة النا�صرية على نهر الفرات عرب 
مع  وذل��ك  فيها،  ال�صيارات  اإط��ارات  اإ�صعال 
اإطار  يف  امل��دين  الع�صيان  حتركات  ات�صاع 
الحتجاجات املطلبية املتوا�صلة منذ نحو 

�صهرين.
الأم����ن  ق����وات  اأع������ادت  ب���غ���داد،  ويف 
القا�صم  حممد  طريق  افتتاح  العراقية 
ال�صريع و�صط العا�صمة بعد قطع حمتجني 
اأجزاء منه، وفق ما اأفاد مرا�صل �صكاي نيوز 

مواجهات  وقوع  بعد  ذلك  وياأتي  عربية. 
ومتظاهرين  ال�صغب  مكافحة  ق��وات  بني 
قرب ج�صر الأحرار و�صط العا�صمة بغداد. 
واأف�����ادت م�����ص��ادر اأم��ن��ي��ة وط��ب��ي��ة مبقتل 
متظاهر وجرح 12 اآخرين خال مواجهات 

مع قوات الأمن يف العا�صمة.
اأطلقت  اأن قوات الأمن  وذكرت امل�صادر 
للدموع  امل�صيل  والغاز  املطاطية  الأع��رية 
الر�صيد  ���ص��ارع  يف  املتظاهرين  لتفريق 
بالقرب من ج�صر الأحرار. وكان 15 قتيا 
واأكرث من 100 جريح �صقطوا خال 3 اأيام 
من ال�صتباكات املتوا�صلة يف هذه املنطقة.

�صخ�صا منذ  ما ل يقل عن 330   وقتل 
وجنوبي  ب��غ��داد  يف  ال���ص��ط��راب��ات  ب���دء 
اأكرب  يف  املا�صي،  اأكتوبر  مطلع  يف  العراق 
موجة احتجاجات ت�صهدها الباد منذ 16 

عاما.

قتلى باشتباكات جنوبي العراق.. 
وحرق مقر للوقف الشيعي *لندن 

املعار�ص  الربيطاين  العمال  ح��زب  زعيم  ن��دد 
التهرب  ب�«بثقافة  اأ���ص��م��اه  مب��ا  ك��ورب��ني  ج��ريمي��ي 
املتعددة  ال�صركات  اأو�صاط  يف  املنت�صرة  ال�صريبي« 
م��رك��زًا  زي��ارت��ه  خ��ال  ك��ورب��ني  وق���ال  اجلن�صية. 
“اأمازون” يف �صيفيلد يف يورك�صري يف �صمال  ل�صركة 
لثقافة  �صتت�صدى  عمالية  “حكومة  اإن  اإنكلرتا، 
التهرب ال�صريبي والغ�ص يف الأجور، الذي متار�صه 
التي  اجلن�صيات،  املتعددة  ال�صركات  من  العديد 

لتخدع  ال�صعيفة،  وقوانينا  ن��ف��وذه��ا،  ت�صتخدم 
موظفيها ودافعي ال�صرائب على ال�صواء«.

اإىل  “جئت  اأي�صًا  تويرت  على  ك��ورب��ني  وكتب 
لل�صركات  ب�صيطة  ر�صالة  لأو���ص��ل  اليوم  اأم���ازون 
املتعددة اجلن�صية: اإذا كنتم تبيعون منتجاتكم هنا 
يف بلدنا، عليكم دفع �صريبة يف بلدنا، وعدم اإخفاء 
متحدث  ورف�ص  �صريبية”.  م��اذات  يف  اأرباحكم 
با�صم اأمازون اتهامات التهرب ال�صريبي التي اأطلقها 

كوربني، معتربًا باأنها “خاطئة”.

*وكاالت
طلبت احلركة من اأجل جودة احلكم يف اإ�صرائيل 
من املحكمة العليا يوم الأحد اأن تاأمر رئي�ص الوزراء 
بنيامني نتنياهو برتك من�صبه بعد اتهامه يف ق�صايا 
داخل  من  يواجهها  التي  ال�صغوط  يزيد  مما  ف�صاد 

حزبه احلاكم.
ونفى نتنياهو، الذي اأم�صى يف احلكم اأربع وليات، 
التهامات بالر�صى والحتيال وخيانة الأمانة وقال 

اإنه �صيظل يف من�صبه ويدافع عن نف�صه.
و�صط  اخلمي�ص  يوم  له  التهامات  توجيه  وجاء 
يف  امل�صبوقة  غ��ري  ال�صيا�صية  الفو�صى  م��ن  ح��ال��ة 
ثم  ني�صان  اأبريل  يف  جرت  انتخابات  بعد  اإ�صرائيل 
مناف�صه  اأو  نتنياهو  فيها  يفز  ومل  اأيلول  �صبتمرب  يف 
الو�صط،  تيار  ميثل  ال��ذي  جانت�ص،  بيني  الرئي�صي 

باأغلبية توؤهله للحكم.
وقالت احلركة من اأجل جودة احلكم يف اإ�صرائيل 
اتهامات  توجيه  اإن  العليا  للمحكمة  التما�صها  يف 
جنائية لرئي�ص وزراء ل يزال يف من�صبه لأول مرة 
و�صفعة  اأحمر  خلط  ”جتاوزا  يعترب  اإ�صرائيل  يف 

قوية لثقة الراأي العام يف موؤ�ص�صات احلكم“.
العليا  املحكمة  على  يتعني  اإن��ه  احلركة  وق��ال 
ب�صكل  التنحي  اأو  ال�صتقالة  على  نتنياهو  اإجبار 
موؤقت عن مهام رئي�ص الوزراء. ومل يت�صح على الفور 

متى �صت�صدر املحكمة قرارها بخ�صو�ص اللتما�ص.
لت�صكيل  جلانت�ص  مهلة  الأرب��ع��اء  ي��وم  وانتهت 
اليوم  ويف  ذل��ك.  يف  نتنياهو  ف�صل  اأن  بعد  حكومة 
اأعلن الرئي�ص الإ�صرائيلي مهلة مدتها ثاثة  التايل 
اأ�صابيع ميكن لأع�صاء الكني�صت خالها اختيار واحد 

منهم ملحاولة ت�صكيل ائتاف.

واإذا ف�صل ذلك اأي�صا �صتجرى انتخابات جديدة، 
الثالثة يف اإ�صرائيل خال 12 �صهرا.

تر�صيح  على  احل�صول  يف  نتنياهو  اآمال  وتواجه 
الربملان حتديا من مناف�ص من داخل حزبه ليكود هو 

جدعون �صاعر.
وقال �صاعر يوم ال�صبت اإن نتنياهو لن يتمكن من 
الفوز يف انتخابات ثالثة ودعا حزب ليكود لإجراء 

اقرتاع على زعيم جديد للحزب.
وقال �صاعر للقناة 12 يف التلفزيون الإ�صرائيلي 
من  واإخراجها  الباد،  لإنقاذ  واحد  �صبيل  ”هناك 
الأزمة و�صمان ا�صتمرار حزب ليكود يف احلكم- وذك 
هو اأن نذهب لنتخابات متهيدية مبكرة اليوم خال 
املهلة ومدتها 21 يوما“. وكان قد قال يف وقت �صابق 
اإنه �صيدر�ص خو�ص النتخابات لزعامة حزب ليكود.

نتنياهو  ولي��ة  لفرتة  تقديره  �صاعر  واأب���دى 
اإدانته  تثبت  حتى  بريء  اأنه  اإىل  واأ�صار  القيا�صية 
اتهامات  يف  مقا�صاته  ت�صوير  حماولته  انتقد  لكنه 
جنائية على اأنها ”حماولة انقاب“ ت�صمل ال�صرطة 

والدعاء والإعام.
ينم  بل  ذلك،  قول  فقط  اخلطاأ  من  ”لي�ص  وقال 

عن ت�صرف غري م�صوؤول“.
ورف�ص املتحدث با�صم حزب ليكود هذا التحدي.

وقال ”من املحزن اأنه يف الوقت الذي يحافظ فيه 
بنيامني نتنياهو على اأمن اإ�صرائيل على كل اجلبهات 
ويعمل على �صمان ا�صتمرار ليكود يف احلكم، اأن يظهر 
جدعون �صاعر كعادته انعدام الولء واأق�صى درجات 
افتتاح  يف  كلمته  يف  نتنياهو  يذكر  ومل  التاآمر“. 
ال�صيا�صية  الأزمة  الوزراء يوم الأحد  جل�صة جمل�ص 

اأو م�صاكله القانونية وحتدث عن ق�صايا الأمن.

كوربين يندد بثقافة التهرب الضريبي 
لدى الشركات المتعددة الجنسيات

رئيس وزراء إسرائيل يواجه 
المحكمة وتحديات حزبية 

بعد اتهامه بالفساد

*وكاالت
قاعدة  اإن  الأح��د  يوم  الفرن�صية  الدفاع  وزي��رة  قالت   
بحرية فرن�صية يف اأبوظبي �صتكون مقر مهمة تقودها اأوروبا 

لتاأمني مياه اخلليج والتي من املقرر اأن تبداأ قريبا.
وزيرة الدفاع الفرن�صية فلورن�ص باريل يف باري�ص يوم 21 
اأكتوبر ت�صرين الأول 2019. ت�صوير: بنوا تي�صييه - رويرتز

بحرية  ق��وة  ت�صكيل  خلطة  الأ�صا�صي  امل��وؤي��د  وفرن�صا 
بقيادة اأوروبية ل�صمان �صامة املاحة يف م�صيق هرمز بعد 
مب�صوؤوليتها  وا�صنطن  األقت  العام  هذا  ناقات  على  هجمات 

على اإيران.
ناقات  على  الهجمات  عن  م�صوؤوليتها  طهران  ونفت 
النفط و�صفن اأخرى يف ممر ال�صحن العاملي املهم والتي وقعت 
بني  التوتر  من  وزادت  اأيار  مايو  يف  الإم��ارات  �صاحل  قبالة 

الوليات املتحدة واإيران ودول اخلليج العربية.
وقالت فلورن�ص باريل وزيرة الدفاع لل�صحفيني يف قاعدة 
”اعتبارا  اأبوظبي  الإماراتية  العا�صمة  يف  فرن�صية  بحرية 
القيادة  مقر  يكون  اأن  ر�صمية  ب�صفة  قررنا  اليوم  �صباح  من 

على الأرا�صي الإماراتية“.
واأ�صافت اأن مركز القيادة �صي�صم نحو 12 م�صوؤول ميثلون 
الفرن�صيني  للجنود  خطاب  ويف  املهمة.  يف  امل�صاركة  الدول 
تزور  عندما  ب��داأت  قد  املهمة  تكون  اأن  يف  تاأمل  اإنها  قالت 

القاعدة يف املرة املقبلة و�صكرت الإمارات على دعمها.
ودعت  الهجمات  على  فعلها  رد  من  الإم���ارات  وخففت 

خلف�ص الت�صعيد وللحوار مع اإيران.
وقالت باريل اأم�ص ال�صبت اإن املبادرة قد تبداأ يف اأوائل 
وغري  اأوروبية  دول  ع�صر  نحو  اأن  اإىل  م�صرية  املقبل  العام 
اأوروبية �صت�صارك لكن الأمر متوقف على املوافقة الربملانية 

يف تلك الدول.
يف  الأوىل  للمرة  عنها  اأعلن  التي  الأوروب��ي��ة  واخلطة 
تقودها  اأخ���رى  بحرية  م��ب��ادرة  ع��ن  م�صتقلة  مت��وز  يوليو 
اأن  من  الأوروبية  الدول  بع�ص  خ�صيت  اإذ  املتحدة  الوليات 

م�صاركتها فيها �صتفاقم من التوتر الإيراين الأمريكي.
�صامة  ل�صمان  معا  �صتن�صقان  املهمتني  اإن  باريل  وقالت 

املاحة يف املنطقة التي ت�صهد توترا بالفعل.
ماحة  توفري  يف  الإ�صهام  يف  ”ناأمل...  قائلة  وتابعت 
اأنها  نعلم  منطقة  يف  ال�صامة  من  ممكن  حد  باأق�صى  تتمتع 
الوقائع  م��ن  معينا  ع��ددا  بالفعل  و�صهدت  ن��زاع��ات  حم��ل 

اخلطرة“.
التزاماتها  لتقلي�ص  اإيران  اأحدث خطوات  اأي�صا  واأدانت 

مبوجب التفاق النووي املوقع يف 2015.
لل�صعودية  تر�صل  باري�ص  اإن  ال�صبت  يوم  باريل  وقالت 
ارتفاعات  من  تنفذ  التي  الهجمات  ملواجهة  دفاعيا  عتادا 
هجوم  اإث��ر  امل�صاعدة  الريا�ص  طلبت  اأن  بعد  منخف�صة 
وا�صنطن  واألقت  للنفط.  من�صاأتني  على  اأيلول  �صبتمرب  يف 
والريا�ص مب�صوؤولية الهجوم على اإيران التي نفت اأي �صلوع 

لها فيه.
من  مماثا  طلبا  نتلق  ”مل  الأح��د  ي��وم  ب��اريل  وذك��رت 

الإمارات“.

فرنسا: أبوظبي ستستضيف مقر
 المهمة البحرية األوروبية في الخليج
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*طرابلس
العامة  القيادة  با�سم  املتحدث  اأعلن 
اأحمد  ال��ل��واء  الليبية،  امل�سلحة  للقوات 
يحظر  منطقة  ال�سبت،  م�ساء  امل�سماري، 
العمليات  منطقة  ف���وق  ال��ط��ران  فيها 
وم��ا  ط��راب��ل�����س  بالعا�سمة  الع�سكرية 

حولها.
�سحفي  موؤمتر  خالل  امل�سماري  وق��ال 
ي��اأت��ي  اإع���الن احل��ظ��ر اجل���وي  اإن  ع��ق��ده 
وتقدم  الع�سكرية  العمليات  لتطور  “نظرا 

قواتنا نحو العا�سمة«.
الليبي  املدين  الطران  م�سلحة  وحذر 
اجل��وي  النقل  خ��ط��وط  ���س��رك��ات  وك��اف��ة 
من  الليبي  اجلوي  املجال  م�ستخدمي  وكل 
املحددة  املنطقة  ودخ���ول  احلظر  خ��رق 
العامة  القيادة  م��ع  م�سبق  تن�سيق  دون 
حتى  اإذن  على  واحل�سول  الليبي  للجي�س 

ل يتعر�سون لأي خطر اأو اأي اأ�سرار.
التي  املنطقة  اأن  امل�سماري  واأو���س��ح 
باتا  منعا  ال��ط��ران  ح��رك��ة  فيها  يحظر 

املايا وم�سنع  ت�سمل 7 مواقع وهي منطقة 
القما�س والكلية الع�سكرية بنات ومزرعة 
ومنحى  القربويل  منطقة  وغ��رب  النعام 

الطريق ومفرتق الطرق.
الليبي  اجلي�س  با�سم  املتحدث  واأك��د 
اأنه مت ا�ستثناء مطار معيتيقة من منطقة 
الإن�سانية  للحاجات  نظرا  اجلوي  احلظر 

املحتملة.
للجي�س  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  وط��ال��ب��ت 
املعنية  اجل��ه��ات  ك��اف��ة  الليبي  ال��وط��ن��ي 

والتعامل  به  التام  بالتقيد  الإعالن  بهذا 
بجدية كاملة مع الأمر.

العامة  ال��ق��ي��ادة  اأن  امل�سماري  وذك��ر 
�سبق واأعلنت منطقة تبعد حوايل 50 كم 
احلدود  اإىل  و�سول  �سرت  مدينة  �سمايل 
ع�سكرية،  عمليات  منطقة  التون�سية 
م�ستبه  ه��دف  لأي  الت�سدي  يتم  حيث 
املواطنني  و�سالمة  الأم���ن  تهديد  يف  ب��ه 
هدفا  كان  �سواء  النران،  بقوة  والدولة 

بريا اأو جويا اأو بحريا.

الجيش الليبي يفرض حظرا 
*وكاالتجويا على طرابلس

 زار نائب الرئي�س الأمريكي مايك بن�س العراق 
بالده  دعم  على  العراق  اأكراد  لطماأنة  ال�سبت  يوم 
�سحب  ترامب  دون��ال��د  الرئي�س  ق��رار  اأث��ار  بعدما 
وا�سنطن  ب��اأن  انتقادات  �سوريا  �سمال  من  قواتها 

خانت حلفاءها الأكراد هناك.
رئي�س  ب���رزاين  نيجرفان  اأي�����س��ا  بن�س  وزار 
حكومة كرد�ستان العراق واأجرى ات�سال هاتفيا مع 
ملناق�سة  املهدي  العراقي عادل عبد  الوزراء  رئي�س 
ال�سطرابات والحتجاجات على الف�ساد التي تهز 

البالد.
معنويات  دعم  اأي�سا  الزيارة  اأه��داف  من  وكان 
يف  ال�سكر  عيد  عطلة  قبل  الأم��ري��ك��ي��ة  ال��ق��وات 

الوليات املتحدة اخلمي�س املقبل.
و�سملت زيارة بن�س الق�سرة، التي مل تعلن قبلها 
قاعدة  اأول  بن�س  وزار  حمطتني.  اأمنية،  لأ�سباب 
الأ�سد اجلوية �سمال غربي بغداد على منت طائرة 

�سحن ع�سكرية واأجرى ات�سال مع عبد املهدي.
عن  ”حتدثنا  ل��ل�����س��ح��ف��ي��ني  ب��ن�����س  وق�����ال 
ال�سطرابات التي وقعت يف الأ�سابيع الأخرة هنا 
يف العراق... اأكد يل اأنهم يعملون على جتنب العنف 
اأو نوع القمع الذي نراه يحدث، حتى ونحن نتحدث، 

يف اإيران“.
باأنهم �سيعملون على حماية  ”تعهد يل  واأ�ساف 
العملية  اإط��ار  يف  ال�سلميني...  املحتجني  واح��رتام 

الدميقراطية هنا يف العراق“.
الأول  ت�سرين  اأكتوبر  اأوائ��ل  منذ  املئات  وُقتل 
حني اندلعت احتجاجات حا�سدة يف بغداد وجنوب 
بالطبقة  الإط��اح��ة  املحتجون  وي��ري��د  ال��ع��راق. 
للقوى  واأ���س��رة  فا�سدة  يرونها  التي  ال�سيا�سية 
يعانون  الذين  العراقيني  ح�ساب  على  الأجنبية 

الفقر و�سوء الرعاية ال�سحية.
بومبيو  مايك  الأمريكي  اخلارجية  وزير  وقال 
يوم الثنني اإن بالده م�ستعدة لفر�س عقوبات على 
اأي م�سوؤولني عراقيني يتم الإقرار بف�سادهم وعلى 
املحتجني  من  وجرحى  قتلى  �سقوط  عن  امل�سوؤولني 

ال�سلميني.
لإظهار  فر�سة  ترامب  اإدارة  الزيارة  واأعطت 
اأنها تعمل يف ملف ال�سيا�سة اخلارجية على الرغم 

من جل�سات امل�ساءلة بقيادة الدميقراطيني.
وقال بن�س اإنه اأكد التزام ترامب بعراق م�ستقل 
ذي �سيادة. وقال ”ل نزال ن�سعر بالقلق اإزاء التاأثر 

اخلبيث لإيران يف جميع اأنحاء العراق“.
* دعم الأكراد

العراق  كرد�ستان  منطقة  يف  اأربيل  بن�س  زار 
الأك���راد  لت�سحيات  الأم��ري��ك��ي  التقدير  لإظ��ه��ار 
للمقاتلني  املتحدة  الوليات  دعم  ر�سالة  وتاأكيد 

الأكراد و�سراكتها معهم.

يف  ب���رزاين  م��ع  لقائه  ب��داي��ة  يف  بن�س  وق���ال 
ترامب  دونالد  الرئي�س  عن  ”نيابة  اأربيل  مطار 
اغتنم الفر�سة اأي�سا لتاأكيد الروابط القوية التي 
توطدت بني الأمريكيني والأكراد اأثناء احلرب يف 

هذه املنطقة“.
�سمال  يف  هجوما  املا�سي  ال�سهر  تركيا  و�سنت 
�سرق �سوريا بعد قرار ترامب املفاجئ �سحب جميع 
األ��ف.  وع��دده��م  املنطقة  من  الأمريكيني  اجلنود 
املقاتلني  ملنح  اأنقرة  مع  هدنة  اتفاق  بن�س  واأب��رم 

الأكراد فر�سة لالن�سحاب.
التي  الأزم���ة  لتخفيف  الهدنة  تلك  وه��دف��ت 
بانتقادات  قوبل  والذي  ترامب  اإعالن  فيها  ت�سبب 
من اأع�ساء جمهوريني ودميقراطيني يف الكوجنر�س 
الذين حتالفوا  الأمريكي باعتباره خيانة لالأكراد 
ال��دول��ة  تنظيم  ���س��د  ال��ق��ت��ال  يف  وا���س��ن��ط��ن  م��ع 

الإ�سالمية.
وردا على �سوؤال عما اإذا كان عليه اأن يخفف عن 
اأعتقد  ”ل  بن�س  قال  باخليانة،  �سعور  اأي  الأك��راد 
اأن هناك اأي لب�س الآن بني القيادة هنا يف املنطقة 
الكردية يف اأن التزام الرئي�س ترامب بحلفائنا هنا 
�سوريا  بالن�سبة ملن هم يف قوات  العراق وكذلك  يف 
اإىل  قاتلت  التي  الكردية  القوات  الدميقراطية، 

جانبنا، مل يتغر“.
قاعدة  يف  الأمريكية  للقوات  زيارته  واأثناء 
البيت  ب��ه  ي�سعر  عما  بن�س  ع��ر  اجل��وي��ة  الأ���س��د 
الأبي�س من اإحباط جتاه التحقيق الذي يجري يف 
وحتدث  ترامب.  م�ساءلة  ق�سية  اإطار  يف  وا�سنطن 
التي  والتحقيقات  احلزبية  ”ال�سيا�سات  عن  بن�س 
على  القدرة  من  يبطئ  مما  وا�سنطن  تنتهي“ يف  ل 

تزويد القوات مبا حتتاجه من موارد.
زيارة  يف  ترامب  اإليها  ذهب  التي  القاعدة  ويف 
وزوجته  بن�س  قدم  املا�سي،  العام  مماثلة  مفاجئة 
 700 لنحو  التقليدية  ال�سكر  عيد  وجبة  كارين 

جندي اأمريكي.
اإىل  يذهب  مل  بن�س  اإن  اأمريكي  م�سوؤول  وقال 
بغداد ملقابلة رئي�س الوزراء يف اأول زيارة له للعراق 
متعلقة  اأمنية  خم���اوف  ب�سبب  للرئي�س  كنائب 

بالحتجاجات.

بنس ُيطمئن األكراد في زيارة للعراق 
ويناقش االحتجاجات مع رئيس الوزراء

*وكاالت
قائد  م��اك��ن��زي  كينيث  اجل����رال  ق���ال   
القيادة املركزية الأمريكية يوم ال�سبت اإن من 
اأمريكي  اأن ي�ستاأنف نحو 500 جندي  املتوقع 
الدولة  تنظيم  �سد  العمليات  �سوريا  �سرق  يف 

الإ�سالمية يف الأيام والأ�سابيع املقبلة.
جميع  الإ�سالمية  الدولة  تنظيم  وفقد 
يف  عليها  ي�سيطر  كان  التي  تقريبا  الأرا�سي 
اأبو  زعيمه  الأمريكية  القوات  وقتلت  �سوريا 
التنظيم  لكن  املا�سي  ال�سهر  البغدادي  بكر 
ثلث  على  الأوق��ات  من  وقت  يف  �سيطر  ال��ذي 

�سوريا والعراق املجاور ما زال ميثل خطرا.
دونالد  الأمريكي  الرئي�س  اإدارة  و�سدمت 
دي�سمر  يف  املتحدة  الوليات  حلفاء  ترامب 
وا�سنطن  اإن  ق��ال��ت  ع��ن��دم��ا  الأول  ك��ان��ون 

�ست�سحب جميع قواتها من �سوريا.
اإن��ه��ا ق��ررت  ق��ال��ت يف وق��ت لح��ق  لكنها 
ال�سرقي  ال�سمايل  الحتفاظ بقوة يف اجلزء 
الدولة  منع  على  �سرتكز  واإن��ه��ا  ال��ب��الد  م��ن 
يف  �سفوفها  جتميع  اإع���ادة  م��ن  الإ���س��الم��ي��ة 

املنطقة ومهاجمة حقول النفط فيها.
هام�س  على  لل�سحفيني  ماكنزي  وق��ال 
”الآن  البحرين  الأمني يف  املنامة  قمة حوار 
لدي نحو 500 فرد اأمريكي ب�سكل عام �سرقي 
الزور حتى  ال�سرق من دير  واإىل  الفرات  نهر 
اأق�سى  حتى  ال�سرقي  ال�سمال  يف  احل�سكة، 

�سمال �سرق �سوريا“.
واأ�ساف ”تن�سرف نيتنا اإىل البقاء يف هذا 
)قوات  ق�سد  من  �سركائنا  مع  والعمل  الو�سع 
�سد  عملياتنا  ملوا�سلة  الدميقراطية(  �سوريا 
حيث  ال��ف��رات  نهر  وادي  اآخ��ر  حتى  داع�س 

توجد هذه الأهداف“.
�سد  هجوما  اأوق��ف��ت  ث��م  تركيا  وب���داأت 
الرئي�سي  املكون  ال�سعب وهي  وحدات حماية 
من  املدعومة  الدميقراطية  �سوريا  قوات  يف 
وا�سنطن  �ساعدت  والتي  املتحدة  ال��ولي��ات 
تركيا  وتقول  الإ�سالمية.  الدولة  هزمية  يف 
اإرهابية  منظمة  ال�سعب  حماية  وح��دات  اإن 
ال��ع��م��ال  ح���زب  مب�سلحي  ���س��الت  ت��رب��ط��ه��ا 
الأرا���س��ي  يف  ين�سطون  ال��ذي��ن  الكرد�ستاين 

الرتكية.
للرئي�س  الرئي�سي  الداعم  رو�سيا  وقالت 
ال�����س��وري ب�����س��ار الأ����س���د الأ���س��ب��وع امل��ا���س��ي 
ال�سرطة  من  املزيد  بن�سر  اأي�سا  تقوم  اإنها 
�سوريا  �سرق  �سمال  يف  الرو�سية  الع�سكرية 
وتوزع  للمدنيني  ميدانية  م�ست�سفيات  وتقيم 
البنية  ب��ن��اء  وتعيد  اإن�سانية  م�����س��اع��دات 

التحتية.

القيادة المركزية األمريكية: العمليات ضد 
الدولة اإلسالمية ستتصاعد في األيام المقبلة
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*وكاالت
فيديو  مليون   1.5 "في�سبوك"  حذفت 
ا�ستهدفت  ال��ت��ي  الإره��اب��ي��ة  ل��ل��م��ج��زرة 

م�سجَدين يف نيوزيلندا- جيتي
اأن  "في�سبوك"،  يف  م�سوؤولة  اأعلنت 
خدمة  على  قيود  و�سع  تدر�س  ال�سركة 
اأ�سبوعني  بعد  موقعها،  على  املبا�سر  البث 

من جمزرة امل�سجدين يف نيوزيلندا.
وك��ت��ب��ت ���س��ري��ل ���س��ان��دب��رغ، ك��ب��رة 
مقال  يف  امل��وق��ع،  يف  الت�سغيل  م�����س��وؤويل 
هرالد"  "نيوزيالند  �سحيفة  ن�سرته 
حول  عديدة  �سكاوى  "تلقينا  اجلمعة: 
في�سبوك  مثل  من�سات  ا�ستخدام  كيفية 
وتلقينا  للهجوم،  مروعة  مقاطع  ن�سر  يف 
ونحن  اإج���راء،  لت��خ��اذ  تدعونا  مطالب 

نوافق على ذلك".
في�سبوك  يف  جميعا  "نحن  واأ�سافت: 
نقف مع ال�سحايا واأ�سرهم واملجتمع امل�سلم 
يف نيوزيلندا"، لكن امل�سوؤولة مل تك�سف عن 

مالمح حمددة ملا تعتزم ال�سركة اتخاذه.
من  عا�سفة  بعد  �ساندبرغ  رد  وج��اء 
الن��ت��ق��ادات م��ن ج��ان��ب ع���دة ج��ه��ات يف 
في�سبوك  �سماح  كيفية  ب�ساأن  نيوزيلندا 

بن�سر مثل تلك املقاطع امل�سورة.
رئي�س  اإدواردز،  بعثها جون  ر�سالة  ويف 
مكتب اخل�سو�سية يف نيوزيلندا )م�ستقل( 
ال�سعب  من  "�سيكون  ال�سركة قال:  لإدارة 
قدر  م��ن  التقليل  لكم  بالن�سبة  للغاية 
خالل  من  هنا  املتنامي  والغ�سب  الإحباط 
التخفيف  ع��ل��ى  ف��ي�����س��ب��وك  ق���درة  ع���دم 

عن  ال��ن��اج��م  والأذى  العميق  الأمل  م��ن 
اإهانة  هو  "�سمتكم  اأن  م�سيفا  املذبحة"، 

حلزننا".
ر�سمية  وج��ه��ات  دول  ع��دة  وانتقدت 
مع  و"تويرت"  "في�سبوك"  من�ستي  تعامل 
جمزرة امل�سجَدين يف نيوزيلندا، وقد متكن 
م�ساهد  عر�س  من  الإرهابي  الهجوم  منفذ 

جلرميته عربهما دون اأن يواجه اأي حظر 
من قبلهما.

وع��ل��ي��ه، ف��ق��د ب����ررت ت��ل��ك امل��ن�����س��ات 
بالغ  اأي  تتلق  مل  باأنها  لالأمر  ا�ستجابتها 
الع��ت��داء  وق��وع  وق��ت  امل�ستخدمني،  م��ن 
امل�سور  امل��ح��ت��وى  ب���اأن  يفيد  الإره���اب���ي، 
الن�سر ويحمل  ل�سيا�سات  للجرمية خمالف 

م�ساهد قتل.
مليون   1.5 "في�سبوك"  وح���ذف���ت 
فيديو للمجزرة الإرهابية التي ا�ستهدفت 
ت�سر�س"  "كراي�ست  مدينة  يف  م�سجَدين 
والع�سرين  الأرب��ع  خ��الل  النيوزيلندية، 

�ساعة الأوىل من وقوع الهجوم.
م��ار���س،  اآذار/   15 يف  اأن���ه  اإىل  ي�سار 
ا�ستهدف هجوم دموي م�سجدين يف مدينة 
 50 مقتل  اأ�سفر عن  ت�سرت�س"؛  "كراي�ست 
منفذ  وك��ان  اآخ��ري��ن،   50 واإ�سابة  م�سليا 
�سور  تارنت،  برينتون  الإرهابي  الهجوم 
كان  قبعة  يف  ثبتها  كامرا  عرب  جرميته 
منها  دقيقة   17 بث  من  ومتكن  يرتديها، 
اأن  قبل  الجتماعي،  التوا�سل  مواقع  عرب 

يتم حذفها لحقا.

 »فيسبوك« تدرس تقييد خدمة البث 
المباشر بعد مجزرة نيوزيلندا *وكاالت

)نا�سا(  الأم��ري��ك��ي��ة  الف�ساء  وك��ال��ة  وا���س��ل��ت 
الأربعاء الدفاع عن قرارها اإلغاء خروج فريق موؤلف 
من الن�ساء فقط اإىل الف�ساء ب�سبب نق�س يف الَبّزات، 

موؤكدة عدم وجود حتّيز جن�سي.
حمطة  من  اخل��روج  اإن  الثنني،  "نا�سا"  وقالت 
كوك  كري�ستينا  �ستنّفذه  اجلمعة  الدولية  الف�ساء 
ونيك هيغ بدل من كوك واآن ماكلني، وهما رائدتان 
هم  رواد  اأرب��ع��ة  م��ع  حاليا  املحطة  يف  م��وج��ودت��ان 

اأمريكيان ورو�سي وكندي.
متوافرة  واح���دة  ف�سائية  ب��زة  اإل  تكن  ومل 
املحطة  يف  لال�ستخدام  جاهزة  املتو�سط  باحلجم 
وكانت  احل��ج��م،  ذل��ك  اإىل  حاجة  يف  وال��رائ��دت��ان 
من  اأك��ر  نا�سبها  املتو�سط  احلجم  اأن  اأك��دت  ماكلني 
احلجم الكبر بعد خروجها اإىل الف�ساء يف 22 اآذار/

مار�س.
الف�ساء،  اإىل  معا  خرجتا  وماكلني  كوك  اأن  ولو 
كانت هذه املرة الأوىل التي يكون فيها طاقم الرواد 

موؤلفا من ن�ساء بالكامل.
اأو  ذك���ور  م��ن  موؤلفة  ف��رق  ن��ّف��ذت  الآن،  فحتى 

املحطة  خ���ارج  مهمات  واإن����اث  ذك���ور  م��ن  خمتلطة 
م��ن��ذ ان��ط��الق ع��م��ل حم��ط��ة ال��ف�����س��اء ال��دول��ي��ة يف 
حمبي  من  فعل  ردود  الأمر  هذا  واأثار   .1998 العام 
ا�ستعداد  عدم  فيه  راأوا  ن�سويات  ونا�سطات  الف�ساء 
"نا�سا" لتغير اإرث ف�سائي ا�ستمر لعقود كان الرجال 
بعناية  حت�سر  الوكالة  اأن  خ�سو�سا  عليه،  يهيمنون 
رحلة  حت�سر  وهي  لرحالتها،  الدقيقة  التفا�سيل 
وغ��ردت   .2024 العام  بحلول  القمر  اإىل  جديدة 
حجة  "اعطونا  "تويرت":  على  كلينتون  ه��ي��الري 
"اآر بي  اأخرى". وقالت جويل كوهني خمرجة فيلم 
ل  لكن  القمر،  اإىل  رجل  اإر�سال  "ت�ستطيعون  جي": 

ت�ستطيعون جمع بزتني ف�سائيتني لرائدتني؟".
وقالت الناطقة با�سم "نا�سا" براندي دين لوكالة 
�ستجربنا  كانت  اإ�سافية  �ساعة   12" بر�س:  فران�س 
على تاأجيل موعد اخلروج اإىل الف�ساء، الأمر الذي 
للمحطة،  الزمني  اجلدول  ب�سبب  �سعبا  �سيكون  كان 
على  ماكلني  وكتبت  �سحن".  مركبات  و�سول  وموعد 
"تويرت": "هذا القرار اتخذ بطلب مني. يجب علينا 
�سالمة  جتنبها.  ميكن  كان  اإذا  بالأخطار  نقبل  األ 

الطاقم وتنفيذ املهمة هما دائما من الأولويات".

*وكاالت
مقال  الفرن�سية  "لوموند"  �سحيفة  ن�سرت 
ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  من  لكل  م�سرتك  راأي 
موناكو  اإم��ارة  واأمر  بران�سون،  ريت�سارد  "فرجن" 
تبني  اإىل  خ��الل��ه  م��ن  كالهما  دع��ا  ال��ث��اين،  األ��ب��ر 
تدابر  تت�سمن  قانونا  وملزمة  طموحة  معاهدة 
�سارمة للحفاظ على التنوع احليوي لأعايل البحار.

ترجمته  ال���ذي  مقالهما  يف  ال��ك��ات��ب��ان،  وق���ال 
على  تقريبا  متتد  البحار  اأع��ايل  اإن  "عربي21"، 
من  واأ�سا�سيا  هاما  جزءا  ت�سكل  كما  كوكبنا،  ن�سف 
النظام البيئي العاملي الذي مل يخ�سع اإىل حد الآن 
اإىل اأي اإجراء حقيقي حلمايته. وحل�سن احلظ، بداأ 
فمنذ  تغيره.  اأجل  من  باأهمية  يحظى  الو�سع  هذا 
يوم الثنني 25 اآذار/ مار�س، اجتمعت الوفود يف مقر 
الأمم املتحدة يف نيويورك لفتح مفاو�سات ب�ساأن ن�س 

املعاهدة املتعلقة بالتنوع احليوي لأعايل البحار.
مبثابة  �ستكون  املعاهدة  هذه  اأن  الكاتبان  وذكر 
البيئية  النظم  اآخ��ر  حلماية  الوحيدة  الفر�سة 
البحرية ال�سا�سعة على �سطح الأر�س. وباعتبار اأنها 
�ستكون واحدة من اأهم الن�سو�س القانونية حلماية 
ميكن  فاإنه  عقود،  منذ  دويل  م�ستوى  على  البيئة 
الأمم  اتفاقية  تطبيق  نحو  الدفع  املعاهدة  لهذه 
املتحدة لقانون البحار يف القرن احلادي والع�سرين، 
املتطلبات  البحري وكل  التنوع احليوي  عرب حماية 

الالزمة حلماية احلياة املائية على �سطح كوكبنا.
ومل يخف كال الكاتبني خماوفهما من اأن تتجمد 
ان�سحاب  ملف  فتح  م��ع  خ�سو�سا  املفاو�سات  ه��ذه 
اأزم��ة  وا�ستداد  الأوروب����ي،  الحت��اد  من  بريطانيا 
الو�سع  عن  عالوة  فرن�سا،  يف  ال�سفراء"  "ال�سرتات 

املتوتر يف فنزويال اأو م�ساكل التجارة الدولية.
 و���س��دد ال��ك��ات��ب��ان ع��ل��ى ���س��رورة ان��ت��ه��از ه��ذه 
ازدياد  ظل  يف  املحيطات،  حماية  اأجل  من  الفر�سة 
بلغ  وق��د  البحرية.  بالبيئة  املحدقة  التهديدات 
احليوي  التنوع  ت�سرر  مع  حرجة  م�ستويات  الو�سع 
اأنه  العلماء  اأك��د  وق��د  املناخي.  والتغر  البحري 
ارتفاع  م�ستويات  اأع��ل��ى   2018 �سنة  خ��الل  �ُسجل 
درجة حرارة املحيطات يف العامل، وهو رقم قيا�سي 
الكاتبان  ون��وه  قريبا.  جت��اوزه  يقع  اأن  املنتظر  من 
ارتفاع  لأن  نظرا  خطورة  ت�سكل  الأرق��ام  هذه  ب��اأن 
درجة حرارة املحيط �سيخلف نتائج وخيمة تتمثل 
يف اإحداث اأعا�سر اأكر قوة، وارتفاع م�ستوى �سطح 
املاء، واإجبار الكائنات احلية على الهجرة نحو املياه 

وتوؤثر  الثمينة.  املرجانية  ال�سعاب  وموت  الباردة، 
كل هذه التغرات على كيمياء البحار واملحيطات.

بداأ  ال�سنني،  ماليني  دام  الذي  ال�ستقرار  وبعد 
يوؤدي  املحيطات  يف  املوجود  الكربون  اأك�سيد  ثاين 
اإىل حتم�سها مبعدل اأعلى مئة مرة من اأي معدل اآخر 
�سجل يف تاريخ الب�سرية. وميتد التلوث وبقايا املواد 
ظاهرة  اأن  كما  قطب،  اإىل  قطب  من  البال�ستيكية 
ال�سيد اجلائر ت�ستمر يف ظل غياب رقابة حقيقية، 
ناهيك عن اأن التعدين يف املياه العميقة على و�سك اأن 

يدمر البيئة البحرية.
البحرية  املخلوقات  اأع��داد  اأن  الكاتبان  واأورد 
التونة  اأ�سماك  املحيطات، على غرار  التي تعي�س يف 
وال�َسالِحف  الهادئ  املحيط  يف  تعي�س  التي  الزرقاء 
جهتها،  ومن  كارثي.  ب�سكل  تراجعت  الَظْهر،  ِجلدّية 
على  ج��ًدا  طويلة  لفرتة  الفعل  احلكومات  ت��رد  مل 
اأي  من  اأك��ر  باتت  املحيطات  حالة  اأن  من  الرغم 
وقت م�سى حمور اهتمام املحادثات. كما اأن التدابر 
املعتمدة ل ترقى اإىل وترة التغيرات الهائلة التي 
لأن  الوقت  حان  وقد  البحرية.  احلياة  على  تطراأ 

نبدي طموحا حقيقيا يف ت�سحيح الو�سع.
تتحد  لكي  ح��ان  قد  الوقت  اأن  الكاتبان  واأك��د 
جميع البلدان وت�سغط من اأجل اإبرام معاهدة قوية 
حلماية اأعايل البحار، �سمن اإطار عاملي �سيعمل على 
اإنقاذ البيئة البحرية مبا يتما�سى مع التدابر التي 
اأقرتها اتفاقية باري�س ل�سنة 2015 للمناخ. ويجب 
اأن تكون هذه التفاقية ملزمة قانوًنا، وتقر تدابر 
�سارمة للحفاظ على التنوع احليوي يف اأعايل البحار 
�سنة  بداية  مع  للتوقيع  جاهزة  وتكون  وحمايته، 

2020 كما هو خمطط له.
حا�سمة  �ستكون   2019 �سنة  باأن  الكاتبان  واأفاد 
على م�ستوى دفع العمل العاملي الذي �سيدعم بدوره 
وخالل  للمحيطات.  احليوي  التنوع  حماية  جهود 
هذه ال�سنة، من املقرر اأن يفتح هذا امللف على طاولة 
وقمة  ال��ي��اب��ان،  يف  �ستنعقد  ال��ت��ي  الع�سرين  قمة 
يف  �ستنعقد  التي  ال�سبع  ال�سناعية  الدول  جمموعة 

بياريتز بفرن�سا. ولكن الكلمات الرنانة ل تكفي.
ويف اخلتام، اأورد الكاتبان اأنه على امتداد عقود، 
انكب العلماء والنا�سطون على البحث من اأجل اإيجاد 
قائمة  راأ���س  على  وجعلها  املحيط  حلماية  حلول 
ال��دول��ي��ة. وتعد حماية  ال��ل��ق��اءات  اأع��م��ال  ج��دول 
الكنوز الثمينة للتنوع احليوي البحري اأمًرا �سرورًيا 

اإذا اأردنا مكافحة ظاهرة التغر املناخي.

*وكاالت
الأمريكي  اإجنينرنغ"  "اإنرت�ستنغ  موقع  ن�سر 
ا�ستخدام  نحو  التوجه  ع��ن  فيه  حت��دث  تقريرا، 
بحالة  للتنبوؤ  ال�سطناعي  ال��ذك��اء  تكنولوجيا 

الطق�س والتخلي عن الطرق التقليدية.
ترجمته  ال����ذي  ت��ق��ري��ره  يف  امل���وق���ع،  وق����ال 
هي  الطق�س  بحالة  التنبوؤ  عملية  اإن  "عربي21"، 
رم��وز  وف��ك  حتليل  تتطلب  اإذ  للغاية،  معقد  علم 
اآلف  متّكنت  التي  البيانات  م��ن  هائلة  جمموعة 
اخلا�سة  ال�سناعية  والأق��م��ار  ال�ست�سعار  اأجهزة 
بالطق�س من جمعها. ويعّد التنبوؤ بحالة الطق�س يف 
�ساقة  مهمة  البيانات  هذه  على  بالعتماد  امل�ستقبل 
تتم  اأن  ينبغي  اأدّق،  نتائج  على  وللح�سول  للغاية. 
العملية يف الوقت الفعلي. وذكر املوقع اأن التوقعات 
اجلوية زادت دقتها مبرور الوقت، لكنها ل تزال غر 
دقيقة بال�سكل الكايف. ونظرا لأن اجلو يتغر ب�سكل 
م�ستمر، اأثبتت التقديرات اأن التنبوؤ بحالة الطق�س 
على مدى فرتات طويلة ل يكون دقيقا للغاية، حيث 
 80 حوايل  الطق�س  بحالة  التنبوؤ  دقة  ن�سبة  تبلغ 
باملئة، وتنخف�س هذه الن�سبة لت�سل 50 باملئة كلما 
زاد طول املدة، يف حني ترتفع لت�سل اإىل 90 باملئة 
املوقع  واأورد  اأق�سر.  الزمنية  الفرتات  كانت  كلما 
جمموعة  ي�ستخدمون  اجلوية  الأر���س��اد  علماء  اأن 
ال�سناعية  والأقمار  ال�ست�سعار  اأجهزة  من  متنوعة 
هذه  وت�سمل  الطق�س.  بحالة  للتنبوؤ  والكمبيوتر 
احل��رارة  درج��ات  لت�سجيل  خا�سة  اأدوات  الأجهزة 
بالإ�سافة  الرياح.  و�سرعة  اجلوي  ال�سغط  وقيا�س 
اإىل ذلك، ي�ستخدم العلماء معدات اأكر تطورا، على 
غرار بالونات الطق�س، وهي بالونات خا�سة جمهزة 
وال�سغط  احل���رارة  درج���ات  لقيا�س  خا�سة  ب���اأداة 
طبقات  جميع  يف  واجتاهها  الرياح  و�سرعة  اجلّوي 
ال�سناعية  الأقمار  اأن  املوقع  واأ�ساف  الرتوبو�سفر. 
بحالة  للتنبوؤ  امل�ستخدمة  الأدوات  اأق��وى  من  تعّد 
"الإدارة  تطلقها  التي  تلك  اأب��رزه��ا  وم��ن  الطق�س، 
التي  اجلوي"،  وال���غ���الف  للمحيطات  ال��وط��ن��ي��ة 
البيئية  ال�سناعية  الأقمار  من  اأن��واع  ثالثة  تدير 
الأقمار  وتعد  الأر����س.  طق�س  حالة  تراقب  التي 
اأهم هذه الأقمار،  اأحد  ال�سناعية يف املدار القطبي 
القطبي  ال�سناعي  القمر  "نظام  م��ن  ج��زء  وه��ي 
ما  اأي  ميل،   500 حوايل  ارتفاعه  ويبلغ  امل�سرتك"، 

يعادل 805 كيلومرتات فوق �سطح الأر�س.
الأر���س  ح��ول  ال�سناعية  الأق��م��ار  ه��ذه  ت��دور 
اليوم.  يف  م��رة   14 ح��وايل  قطبيها  بني  با�ستمرار 
وبف�سل دوران الأر�س حول حمورها ووجود مدارات 
من  ميّكن  ذل��ك  ف��اإن  ال�سريعة،  ال�سناعية  الأق��م��ار 
املناطق املوجودة على �سطح الكوكب  مراقبة جميع 
مرتني يومّيا. وبنّي املوقع اأن الأقمار ال�سناعية توّفر 
اجلوي  الغالف  حول  البيانات  من  هائلة  جمموعة 
واملحيطات،  ال�سحب  ذل��ك  يف  مبا  باأكمله،  ل��الأر���س 
وكل ذلك بدقة عالية للغاية. وبال�ستناد اإىل هذه 
التنبوؤ  اجلوية  الأر�ساد  علماء  ي�ستطيع  البيانات، 
اأنه  بحالة الطق�س على املدى الطويل. وذكر املوقع 
جمموعة  ال�سناعية  الأقمار  هذه  منت  على  يوجد 
على  املعلومات  ت�سجل  التي  الأدوات  من  متنوعة 
هذه  وتعد  املنعك�س(.  الإ�سعاع  )اأو  الكوكب  بيا�س 
البيانات مفيدة للغاية لإجراء تقييمات على جودة 
الهواء مع مرور الوقت، حيث يقع دمج هذه املعلومات 
زي��ادة دقة  ب��دوره يف  ي�ساهم  ما  الطق�س،  يف من��اذج 
الأر�ساد  علماء  ي�ستخدم  كما  اجلوية.  التوقعات 
�سطح  حرارة  درجة  لتحديد  اأخرى  معّدات  اجلوية 
على  بالطق�س  التنبوؤ  يف  مهم  عامل  وه��و  البحر، 
لتوقع  البيانات  هذه  ا�ستخدام  ويقع  الطويل.  املدى 
املو�سمية  التغيرات  ذل��ك  يف  مب��ا  الطق�س،  حالة 
املناخيتني  الظاهرتني  غ��رار  على  النطاق،  وا�سعة 
ال�سرورية  البيانات  جمع  ويقع  والنينا.  نينيو  اإل 
الأعا�سر  مثل  القا�سية  الطق�س  ب��اأمن��اط  للتنبوؤ 
كما  حدوثها.  من  اأي��ام  قبل  الثلجية  والعوا�سف 
البيئية  املخاطر  لتقييم  البيانات  ه��ذه  ُت�ستخدم 
ال�ساحلية  وامل��ي��اه  الغابات  وح��رائ��ق  اجلفاف  مثل 
اجلوية  الأر�ساد  علماء  اأن  املوقع  واأورد  اخلطرة. 
يعتمدون على نوع اآخر من الأقمار ال�سناعية، التي 
املثال،  �سبيل  فعلى  العميق.  الف�ساء  اأقمار  ت�سّمى 
لالإدارة  العميق" التابع  الف�ساء  مناخ  "مر�سد  يدور 
الوطنية للمحيطات والغالف اجلوي على بعد مليون 
اأي حوايل 1.609.344 كيلومرتا من الأر�س.  ميل، 
حتذيرات  ال�سناعية  الأقمار  من  النوع  هذا  ويوفر 
تراقب  بينما  الف�سائي،  الطق�س  ح��ول  وتوقعات 
الطاقة ال�سم�سية التي متت�سها الأر�س يوميا. وميكن 
حول  معلومات  ت�سجيل  العميق  الف�ساء  مناخ  ملر�سد 

م�ستويات الأوزون والهباء اجلوي.

*وكاالت
"لوفيغارو" الفرن�سية،  �سحيفة  ن�سرت 
ثمانية  تطوير  عن  فيه  حتدثت  تقريرا 
الهند�سة  كلية  يف  اأع�ساء  بقيادة  باحثني، 
من  عينة  الوطنية،  �سنغافورة  جامعة  يف 
جلد  خ�سائ�س  من  م�ستوحاة  �سناعي  جلد 
اأمناط  تعديل  على  القادر  البحر،  قناديل 

األوان الب�سرة يف و�سط مائي.
الذي  تقريرها  يف  ال�سحيفة،  وقالت 
تي  بنجامني  اإن  "عربي21"،  ترجمته 
الذي يقود هذا الفريق من الباحثني جنح 
�سنة 2012 يف اخرتاع جلد اإلكرتوين ذاتي 
ال�سفاء. وقد ورد يف بيان ُن�سر عن اجلامعة 
اأن "اأحد اأهم التحديات التي تواجه الكثر 
الذاتي  ال�سفاء  على  القادرة  الأج�سام  من 
تعمل  ول  �سفافة،  غ��ر  اأن��ه��ا  يف  تتلخ�س 

ب�سكل جيد حني تكون رطبة.
وحتد هذه العيوب من جناعتها ل�سيما 
الإلكرتونية،  التطبيقات  ا�ستخدام  عند 

على غرار ال�سا�سات التي تعمل باللم�س".
التي  امل����واد  اأن  ال�سحيفة  وذك����رت 
ا���س��ت��خ��دم��ت يف اخ�������رتاع ه�����ذا اجل��ل��د 
الفلوري  البوليمر  اأ�سا�سا  هي  الإلكرتوين 
امل�سحون  الفلوريت  مبعدن  غني  و�سائل 
للطاقة  ناقلة  مادة  يعترب  الذي  كهربائًيا، 

الكهربائية.
وم��ن مم��ي��زات ه��ذا امل��زي��ج اأن���ه يجعل 
يكون  عندما  بخ�سائ�سه  "اجللد" يحتفظ 
اأو  عذبة  املياه  كانت  �سواء  ورطبا،  جافا 

ماحلة، حم�سية اأو قلوية.

هذا  منها  �سنع  ال��ت��ي  امل���ادة  وتتميز 
�سريط  قطع  يتم  وعندما  مبرونتها،  اجللد 
نف�سه  اجللد  ي�سلح  ن�سفني  اإىل  اجللد  من 

بنف�سه عند و�سعه يف املاء.
الباحثني  اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ���س��ارت 
بجلد  مغطى  ن�سفها  �سغرة  ك��رة  �سنعوا 
اإلكرتوين مت�سل "مب�سباحي ليد" �سغرين 

لونهما اأ�سفر واأحمر.
ت�سلطه  ال��ذي  ال�سغط  وت��رة  وح�سب 
الكرة  �سوء  ي�سع  اجل��ل��د،  على  باإ�سبعك 
الأ�سفر  اللون  من  ويتغر  �سعيفة  بوترة 
اأثبت  اأخ���رى،  جتربة  ويف  الأح��م��ر.  اإىل 
اجللد  ا�ستعمال  اأي�سا  ميكن  اأنه  الباحثون 

ك�سا�سة اإلكرتونية.

الربوفي�سور  ع��ن  ال�سحيفة  ون��ق��ل��ت 
للفنون  الحت���ادي���ة  ل����وزان  م��در���س��ة  يف 
"ل  اإن:  التطبيقية، فرونيك مي�سو، قولها 
اأعرف �سيئا عن هذه الأعمال، ولكنها تبدو 
هامة جدا كما اأن مزيج املواد يحافظ على 

ا�ستقراره اإىل حد ما مع مرور الوقت.
فهو  ال��ذات��ي،  ال�سفاء  خ�سو�س  يف  اأم��ا 
تفاعال  يبد  مل  لو  حتى  اأي�سا  ه��ام  جانب 

�سريعا يف درجة احلرارة املحيطة به".
بنجامني  فريق  اأن  ال�سحيفة  واأوردت 
للطباعة  قابلة  م��واده��م  اأن  اأث��ب��ت  ت��ي 
ميكن  ال��ت��ي  الأب���ع���اد،  ثالثية  بالتقنية 

ا�ستخدامها مع الروبوتات.
تكون  اأن  "ناأمل  الفريق:  اأو�سح  وق��د 
لهذه املواد تطبيقات خمتلفة يف �سناعة ما 
ي�سمى بالروبوتات "الناعمة"، التي حتاكي 
الأن�سجة البيولوجية يف عملية التطوير"، 
و�ستكون �سفاتها "املقاومة للماء" فعالة يف 
�سنع الروبوتات الربمائية اأو الإلكرتونيات 

املقاومة للماء.
اأن  ال�سحيفة  اأك����دت  اخل���ت���ام،  ويف 
الباحثني وعدوا باأن الأبحاث يف �سنغافورة 
�سوئي  اإلكرتوين  جهاز  تطوير  يف  �ست�ستمر 
ات�سالت  واج��ه��ات  يف  ا�ستخدامه  ميكن 

جديدة بني الإن�سان والآلة.
ووفقا لفرونيك مي�سو "ل يزال ال�سوؤال 
مطروحا حول �سعر هذه املنتجات وتاأثرها 
مل  الباحثني  اأن  ومب��ا  املحتمل.  ال�سمي 
اأن  فاإنه يجب عليهم  الأمر،  لهذا  يتطرقوا 

يعملوا عليه جيًدا".

*وكاالت
جنوم  م��ن  بكوكبة  "اآبل"  ا�ستعانت 
ه��ول��ي��وود لإط�����الق خ��دم��ت��ه��ا اجل��دي��دة 
النقطة  وه��ي  ل�"نتفليك�س"،  املناف�سة 
جمال  يف  اإع��الن��ات  �سل�سلة  �سمن  الأب���رز 
دفع  قوة  يكون  لأن  ت�سعى  التي  اخلدمات 

اأ�سا�سية يف ا�سرتاتيجيتها املقبلة للنمو.
وق����د اع��ت��ل��ت جم��م��وع��ة م���ن جن��وم 
كوبرتينو  يف  الث��ن��ني  امل�سرح  ه��ول��ي��وود 
احل�سرية،  امل�سامني  عن  لالإعالن  )غرب( 
وهي ع�سب املعركة ل�ستقطاب امل�ستهلكني، 
عرب "اآبل تي يف" اخلدمة اجلديدة املتاحة 
ل��ال���س��رتاك��ات م��ق��اب��ل ب���دل م���ادي وال��ت��ي 
�ستكون متوافرة اعتبارا من اخلريف. ومل 
قيمة  عن  الإط���الق  حفلة  خ��الل  يك�سف 

ال�سرتاك بهذه اخلدمة.
اأب���رز ال��وج��وه يف الأع��م��ال التي  وم��ن 
اأني�ستون  جنيفر  اخلدمة  عرب  �ستعر�س 
عنوان  يحمل  م�سل�سل  يف  ويذر�سبون  وريز 

�سو". مورنينغ  "ذي 
حفلة  ح�سروا  ال��ذي��ن  امل�ساهر  وم��ن 
ح�سرية  اأع��م��ال  لهم  و�ستكون  الإط���الق 
�سبيلربغ  �ستيفن  يف" املخرج  تي  "اآبل  عرب 
اأوب��را  الأمريكية  التلفزيونية  واملقدمة 

وينفري.
خالل  ك��وك  تيم  "اآبل"  رئي�س  وق��ال 
احلفلة: "نوؤمن ب�سدة بقوة الإبداع". ومن 
املنتظرة  اخلدمة  لهذه  يكون  اأن  املتوقع 
بالبث  الفيديو  خدمات  �سوق  يف  لفت  اأثر 
التدفقي التي ت�سهد مناف�سة حممومة بني 
"نتفليك�س"  بينها  ال�سركات  من  كبر  عدد 
اإليها  تن�سم  اأن  على  و"هولو"  و"اأمازون" 
"ديزين"  مثل  اأخرى  كربى  �سركات  قريبا 

و"وورنر ميديا".
هذه  اإىل  املتاأخر  "اآبل"  و�سول  ورغ��م 
العمالقة  املجموعة  ب��اإم��ك��ان  املناف�سة، 
الهائلة  املالية  م��وارده��ا  على  الع��ت��م��اد 
مليار جهاز  املوؤلفة من 1،4  وعلى قاعدتها 
العامل  م�ستهلكي  اأي��دي  بني  ت�سنيعها  من 
ب�سورة  "اآبل"  خ��دم��ات  عليها  وح��ّم��ل��ت 

تلقائية.
كثر  يف  بلحاقها  املجموعة  ُعرفت  كما 
يف  مناف�سة  �سركات  بركب  الأح��ي��ان  م��ن 

كما  املعادلة،  تغيرها  ثم  خمتلفة  اأ�سواق 
ب�سرعة  تقدمها  اأو  فون"،  "اآي  مع  ح�سل 

كبرة كحال "اآبل ميوزيك".
عرب  متوافرة  يف"  تي  "اآبل  و�ستكون 
تطبيق "اآبل تي يف" الذي اأعلنت املجموعة 
والذي  بالكامل  تغيره  الكربى  الأمريكية 
ا���س��رتاك  م��ق��اب��ل  للم�ستخدمني  ي�سمح 
منف�سل مبتابعة قنوات مثل "اإت�س بي اأو" 
"نتفليك�س"  واأي�سا  و"�ستارز"  و"�سوتامي" 

و"اأمازون برامي".
تكمن  الفكرة  اأن  اإىل  كوك  تيم  واأ�سار 
البث  وخ���دم���ات  ال���ربام���ج  ك��ل  "جمع  يف 
كي  اأجهزتكم  كل  على  والأخبار  الريا�سي 
ترغبون  عما  البحث  يف  اأقل  وقتا  مت�سوا 

مب�ساهدته وت�ستفيدوا اأكر من وقتكم".
وهذا الأمر يفرت�س اأن "اآبل" ت�ستخدم 
لتحليل  مل�ستخدميها  ال�سخ�سية  البيانات 
تف�سيالتهم واقرتاح برامج عليهم. غر اأن 

تيم كوك �سدد مرارا على اأن هذه اخلدمات 
املختلفة لن تتيح ملعلنني ر�سد امل�ستخدمني 
لن  "اآبل"  اأن  كما  اإعالنيا،  وا�ستهدافهم 
جهة  اأي  مع  ال�سخ�سية  البيانات  ت�سارك 

خارجية.
�سركة  من  اآيفز  دانيال  املحلل  واعترب 
يف"  تي  "اآبل  اأن  �سيكيوريتيز"  "ويدبو�س 
�ستواجه  كربى"  "ا�سرتاتيجية  نقلة  متثل 
فيها  و"النجاح  قوية  مناف�سة  "اآبل"  فيها 
يف  خدماتها  منو"  يف  حيويا  دورا  �سيوؤدي 
ت�ستقطب  اأن  وت��وق��ع  املقبلة.  ال�سنوات 
م�سرتك  مليون  مئة  اجل��دي��دة  اخل��دم��ة 
اأما  �سنوات.  خم�س  اإىل  ث��الث  غ�سون  يف 
�سركات  ���س��وؤون  يف  املتخ�س�س  امل�ستثمر 
اإيفانز  بنديكت  الأمريكية  التكنولوجيا 
اإذ  فقد بدا غر مقتنع باخلدمة اجلديدة 
كتب عرب "تويرت": "اآبل مل تخربنا الكثر 
اأنها  با�ستثناء  للفيديو(  عرو�سها  )ع��ن 

موجودة".
امليزانية  معرفة  اأري��د  "ل  واأ���س��اف: 
مليار  ك��ان  ���س��واء  )للم�سامني(  ال�سنوية 
دولر اأو 10 مليارات" مثل نتفليك�س، فكما 
الوحيدة  "الطريق  ال�سواريخ  مع  احل��ال 

اإىل ال�سعود هي بحرق الوقود".
خ��دم��ة  ع��ن  اأي�����س��ا  "اآبل"  واأع��ل��ن��ت 
"نيوز  ا�سم  حتمل  بال�سحف  لال�سرتاكات 
وقال  �سهريا.  دولرات   9،99 مقابل   "+
مذهلة  �ستكون  نيوز  اآب��ل  اأن  "نظن  ك��وك: 

للم�ستهلكني واملحررين" ال�سحافيني.
وت��ت��ي��ح اخل��دم��ة الّط����الع ع��ل��ى ع��دد 
ال�����س��ح��ف  اأن  غ���ر  امل���ج���الت،  م���ن  ك��ب��ر 
اليومية املتاحة للت�سفح عليها قليلة جدا 
منها  البارزة  الأ�سماء  بع�س  على  وتقت�سر 
الأمريكيتان "لو�س اأجنلي�س تاميز" و"وول 

�سرتيت جورنال" والكندية "ذي �ستار".
"نيويورك  رف�ست  ال�سحافة،  وبح�سب 
امل�ساركة  بو�ست"  و"وا�سنطن  تاميز" 
املئوية  الن�سبة  ب�سبب  اخل��دم��ة  ه��ذه  يف 
الإي��رادات  من  توخيها  "اآبل"  طلبت  التي 
مبا�سر  ات�سال  على  الإبقاء  يف  ورغبتهما 

مع القراء.
ال�سحف و�سركات  العالقة بني  وتت�سم 
"غوغل"  خ�سو�سا  العمالقة  التكنولوجيا 
اإن  اإذ  لف��ت��ة،  ب�سعوبة  و"في�سبوك" 
ال�سركات  هذه  تتهم  ال�سحافية  املوؤ�س�سات 
مقابل  دف��ع  دون  من  حمتوياتها  ب�سرقة 

منا�سب من الإيرادات الإعالنية.
ا���س��رتاك  "اآبل" ع��ن  اأع��ل��ن��ت  ك��ذل��ك، 
هذه  اأرك���اي���د(.  )اآب���ل  الفيديو  ب��األ��ع��اب 
من  الأوىل  اأنها  على  قدمت  التي  اخلدمة 
ا�سرتاتيجيا" كما  "فعالة  تكون  قد  نوعها 
يف  فعلية  اإي����رادات  تتوخى  "قد  اآب��ل  اأن 
اأعلنت  اآيفز.كما  وفق  املقبلة"  ال�سنوات 

ائتمانية. بطاقة  عن  "اآبل" الثنني 
جمال  يف  "اآبل"  وجود  تعزيز  وي�سكل 
لها يف ظل تراجع  اأ�سا�سيا  اخلدمات عامال 
مبيعات هواتفها "اآي فون" يف نهاية 2018 
�سوق  بلغتها  التي  الت�سبع  حالة  ظ��ل  يف 

الهواتف الذكية.

 ناسا تلغي مهمة نسائية إلى 
الفضاء وتدافع عن قرارها
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*وكاالت
تعزيز  كيفية  حول  املعتقدات  تتعدد 
حقيقيا  بع�ضها  ي��ك��ون  وق��د  اخل�����ض��وب��ة، 
وبع�ضها وهميا، وكثريا ما يتبع النا�س هذه 
الطرق دون علم اأو حتى ا�ضت�ضارة الطبيب، 
كانت  ح��ال  يف  �ضلبية  نتائج  ي�ضبب  قد  ما 

خاطئة.
�ضحيفة  ن�����ض��رت  ال�����ض��دد،  ه���ذا  ويف 
بع�س  اإىل  فيه  اأ�ضارت  تقريرا،  "مريور" 
اخل�ضوبة  تعزز  التي  الطبيعية  ال��ط��رق 
عند الرجال والن�ضاء، وذلك نقال عن اآمني 
اأكادميية  ا�ضت�ضاري اخل�ضوبة يف  جورجي، 
وهي  لندن،  يف  الن�ضاء  واأمرا�س  اخل�ضوبة 

كما يلي:

الإقالع عن التدخني
اأكد جورجي على �ضرورة ترك الرجال 
عند  ال�ضيئة،  التدخني  ع���ادة  والن�ضاء 

حماولة احلمل والإجناب.
يزيد  "التدخني  اأن  اإىل  اأ���ض��ار  حيث 
ب�ضكل كبري من الوقت الالزم حلدوث احلمل، 
وحتى التدخني ال�ضلبي اأي�ضا له تاأثري �ضار 
على كل من اجلهاز التنا�ضلي للذكور والإناث 
على حدا �ضواء، لهذا ن�ضح بتجنب الأماكن 

التي يتواجد فيها املدخنون".

احلد من التوتر
التوتر  من  اأن احلد  اإىل  ي�ضري جورجي 
اخل�ضوبة،  تعزيز  يف  ي�ضاعد  اأن  ميكن 
اجلميع  على  التوتر  يوؤثر  "نعم  م�ضيفا: 
تاأثري  له  يكون  قد  ولكن  خمتلف،  ب�ضكل 
وميكن  لالأنثى،  التنا�ضلي  اجلهاز  على  �ضلبي 
اأو  اخل�ضوبة"  ب�"انخفا�س  يرتبط  اأن 

اإمكانية حدوث التخ�ضيب والتنبوؤ به".

ممار�ضة الريا�ضة بانتظام
اأو�ضح "جورجي" اأن التمرين الريا�ضي 
وقدرته  اجل�ضم  لطبيعة  واملعادل  املثايل 
اأقوى ويعد ج�ضمِك  اأن ت�ضبحني  ي�ضاعدِك 
بالقول:  م�ضتدركا  تابع  اأن��ه  اإل  للحمل، 
من  يقلل  اأن  ميكن  املفرط  التمرين  "ولكن 
فر�ضة الإبا�ضة بانتظام كل �ضهر، وبالتايل 
يقلل من فر�س احلمل لديِك، لذلك مار�ضي 

الريا�ضة باعتدال".

نظام غذائي �ضحي
"اأمني  اخل�����ض��وب��ة  ا���ض��ت�����ض��اري  ن�����ض��ح 

جورجي" الن�ضاء بالنتباه واحلذر ملا ياأكلن 
وقال: "حاويل احلفاظ على نظام غذائي 
البوتا�ضيوم  من  كافية  م�ضتويات  مع  �ضحي 
والكال�ضيوم  وال�����ض��ودي��وم  واملغني�ضيوم 
وفيتامني )د( للم�ضاعدة يف فر�س احلمل".

النظام  امل��ث��ال  �ضبيل  "على  واأ���ض��اف: 
البحر  حمية  على  يعتمد  ال��ذي  الغذائي 
متطلبات  يلبي  �ضوف  املتوازنة،  املتو�ضط 
الأ�ضا�ضية  الفيتامينات  وه��ذه  ج�ضمِك، 
املثلى  البيئة  خلق  يف  ج�ضمِك  �ضت�ضاعد 

للطفل".
من جهتها، اأ�ضارت اخت�ضا�ضية التغذية 
راب���ط قوي  اإىل وج���ود  ت��ه��اين اجل����زازي 
تعزيز  وبني  ال�ضحي  الغذائي  النظام  بني 

اخل�ضوبة.
ل�"عربي21":  حديث  يف  تهاين  وقالت 
هذه  اتباع  والن�ضاء  الرجال  على  "يجب 
وتتعزز  ت����زداد  ح��ت��ى  وذل���ك  ال��ن�����ض��ائ��ح، 
اخل�ضوبة عندهم، وعليهم اأي�ضا املحافظة 
نظام  واتباع  ال�ضحي  الطعام  تناول  على 

غذائي �ضحي و�ضحيح".
ا���ض��ت�����ض��ارة  "�ضرورة  اإىل  واأ�����ض����ارت 
بهذه  الل��ت��زام  قبل  التغذية  اخت�ضا�ضي 
بها  يقومون  حتى  والن�ضائح،  التعليمات 

بطريقة �ضحيحة و�ضحية".

وهذه هي الن�ضائح:
تعزيز اخل�ضوبة عند الرجال

 - تناول كمية كافية من فيتامني �ضي، 
م�ضاكل  م��ن  ويقلل  لالأك�ضدة،  م�ضاد  فهو 
يقلل  اأن  �ضاأنه  من  الذي  التاأك�ضدي،  اجلهد 

من اخل�ضوبة لدى الرجل.

اأن  وج����دت  درا����ض���ة  اأن  اإىل  ول��ف��ت��ت 
�ضي  فيتامني  من  غرام  ميلي   1000 تناول 
عدد  من  زادت  �ضهرين،  ملدة  باليوم  مرتني 
املئة،  يف   100 بن�ضبة  املنوية  احليوانات 
املئة،  يف   92 بن�ضبة  حركتها  م��ن  وزادت 
احليوانات  من  تقليل  يف  اأي�ضا  �ضاهمت  كما 

املنوية امل�ضوهة بن�ضبة 55 يف املئة.

- تناول كمية كافية من فيتامني دي.
وهو  ال��زن��ك،  م��ن  كافية  كمية  ت��ن��اول 
الأ�ضماك  حلوم  يف  ممتازة  بن�ضبة  موجود 
اأن  الدرا�ضات  والبي�س، حيث وجدت بع�س 
نق�س م�ضتوى الزنك عن احلد الطبيعي لدى 
الرجال قلل من اخل�ضوبة ب�ضبب النوعية 

غري اجليدة من احليوانات املنوية.
اأنواع  اأحد  وهي  ال�ضواغاندا  تناول   -
هرمون  م�ضتوى  حت�ضن  ال��ت��ي  الأع�����ض��اب 

ت�ضتو�ضتريون عند الرجال.
اإع��ط��اء  �ضابقة  درا���ض��ة  يف  مت  ح��ي��ث 
من  يعانون  الذين  ال��رج��ال  من  جمموعة 
مت  امل��ن��وي��ة،  احل��ي��وان��ات  ع���دد  يف  نق�س 
اإعطاوؤهم 675 ميلي غرام من هذه النبتة 
النتيجة  وكانت  �ضهور،  ثالثة  وملدة  يوميا 
اأنها ح�ضنت من اخل�ضوبة لديهم، وحتديدا 
املنوية بن�ضبة  ح�ضنت من عدد احليوانات 

167 يف املئة.
وح�����ض��ن��ت اأي�����ض��ا ح��رك��ة احل��ي��وان��ات 
املنوية بن�ضية 57 يف املئة مقارنة بو�ضعهم 

قبل البدء بالدرا�ضة.
النباتات  م��ن  وه���ي  امل��اك��ا،  ت��ن��اول   -

وموطنها الأ�ضلي البريو.
اإن  حيث  �ضحي،  وزن  على  املحافظة   -

اخل�ضوبة  تقليل  يف  كبري  دور  لها  ال�ضمنة 
عند الرجل.

تعزيز اخل�ضوبة عند الن�ضاء
تهاين  التغذية  اخت�ضا�ضية  وقدمت 
لتعزيز  للن�ضاء  الن�ضائح  بع�س  اجل��زازي 

اخل�ضوبة لديهن، وهي كما يلي:

التخل�س من ال�ضمنة
اأه��م  م��ن  ال�ضمنة  م��ن  التخل�س  يعد 
اخل�ضوبة  زي��ادة  يف  ت�ضاعد  التي  العوامل 
عند املراأة، وذلك لأن زيادة الوزن ترتبط 
بوجود متالزمة تكي�س املباي�س، والتي من 
�ضاأنها اأن تقلل من فر�س حدوث احلمل عند 

املراأة.
والتي تكون  املتحولة  الدهون  - جتنب 
والأطعمة  املهدرجة  الزيوت  يف  موجودة 
حدوث  ن�ضبة  لزيادة  توؤدي  حيث  املقلية، 
على  تاأثريها  ب�ضبب  البوي�ضات  يف  �ضعف 

ح�ضا�ضية الأن�ضولني.
مب�ضادات  الغنية  الأطعمة  ت��ن��اول   -
لأن  وذلك  �ضي،  فيتامني  خا�ضة  الأك�ضدة، 
وتعمل  البوي�ضات،  يدمر  التاأك�ضدي  اجلهد 
م�ضادات الأك�ضدة على تخفيف هذا اجلهد، 

وبالتايل احلفاظ على �ضالمة البوي�ضات.
فهي  الن�ضويات،  قليلة  حمية  اتباع   -
قد ت�ضاهم يف تخفي�س الوزن، خا�ضة عند 
تكي�س  متالزمة  من  يعانني  اللواتي  الن�ضاء 
اخل�ضوبة،  من  تزيد  وبالتايل  املباي�س، 
وهنا نن�ضح با�ضت�ضارة اخت�ضا�ضي التغذية 

قبل البدء بهذه احلمية.
مثل  املكررة  الن�ضويات  من  التقليل   -
والأطعمة  الأبي�س،  والأرز  الأبي�س  اخلبز 
موؤ�ضر  لها  وال��ت��ي  ال�ضكرية،  والع�ضائر 
�ضريع  بارتفاع  فتت�ضبب  عال،  جالي�ضيمي 
بال�ضكر وم�ضتويات الأن�ضولني بالدم، وهذا 

بدوره يوؤدي اإىل �ضعف البوي�ضات.
- تناول الألياف الغذائية، وهي موجود 
والفواكه،  واخل�ضار  الكاملة  احلبوب  يف 
على  ال��ق��درة  لها  الأل��ي��اف  بع�س  اإن  حيث 
الزائد  ال�ضرتوجني  هرمون  من  التخل�س 
خارج  طرحه  و  به  الرت��ب��اط   طريق  عن 

اجل�ضم.
ب�����اأن ت���ك���ون م�����ض��ت��وي��ات  ال���ت���اأك���د   -
الفيتامينات واملعادن �ضمن الطبيعي، وهذا 
وبالتايل  العامة  ال�ضحة  يح�ضن  �ضاأنه  من 

بوي�ضات اأف�ضل.

 طرق طبيعية لتعزيز خصوبة 
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الأم��ري��ك��ي  بو�ضت"  "هافينغتون  م��وق��ع  ن�ضر 
عن  فيه  حت��دث  تقريرا،  الربيطانية  ن�ضخته  يف 
الطريقة التي تتاأثر بها ب�ضرتنا بالتوتر الناجت عن 
تلك  �ضواء  املختلفة،  ال�ضغوط  مع  اليومي  تعاملنا 
املتعلقة بوظائفنا، اأو عائالتنا، اأو املدن التي نعي�س 

فيها، اأو الن�ضال امل�ضتمر من اأجل اإجناز اأعمالنا.
ترجمته  ال����ذي  ت��ق��ري��ره  يف  امل���وق���ع،  وق����ال 
"عربي21"، اإن ب�ضرتنا هي اأكرب ع�ضو يف اأج�ضامنا، 
بطرق  عليها  الإج��ه��اد  ع��الم��ات  تظهر  اأن  ومي��ك��ن 
حب  وحتى  الدهني  اجللد  التهاب  مثل  خمتلفة، 
والب�ضرة  اجل�ضم  تفاعل  طريقة  وتختلف  ال�ضباب. 

مع الإجهاد من �ضخ�س لآخر.
اجللدية،  الأم��را���س  طبيبة  ع��ن  امل��وق��ع  ونقل 
بني  التفريق  ت�ضتطيع  ل  "ب�ضرتنا  اأن  بوي،  ويتني 
والبيئي.  والنف�ضي  والعاطفي  ال��ب��دين  الإج��ه��اد 
وبالن�ضبة يل، يقع الإجهاد يف اإحدى هاتني الفئتني: 
املزمن، وهو الأكرث �ضررا، فكلما طالت  اأو  اإما احلاد 
ب�ضرتك".  معاناة  زادت  بالإجهاد،  �ضعورك  ف��رتة 
بقية  وع��ل��ى  الب�ضرة  على  الإج��ه��اد  ي��وؤّث��ر  فكيف 

اجل�ضم؟
اأن الإجهاد ي�ضبب اللتهابات.  اأول،  ذكر املوقع، 
احلقيقي  ال��ت��اأث��ري  فهم  اأن  اإىل  ب��وي  اأ���ض��ارت  وق��د 
والقوي"  العميق  "الرتباط  درا�ضة  يتطلب  للتوتر 
العقل  فعندما يدرك  والأمعاء.  والعقل  الب�ضرة  بني 
عملية  باإبطاء  يقوم  بالإجهاد،  اجل�ضم  اإح�ضا�س 
زاد  الإجهاد،  فرتة  طالت  وكلما  الأمعاء.  يف  اله�ضم 
البكترييا  على  يوؤثر  قد  ما  اله�ضم،  عملية  تباطوؤ 

املوجودة يف الأمعاء.
ونقل املوقع عن بوي اأن "احلركة البطيئة ت�ضمح 
والإخ��الل  ال�ضحية،  غري  البكترييا  �ضاللت  بنمو 
"الذي  املعوي،  للنبيت اجلرثومي  الطبيعي  بالتوازن 
م�ضّربة،  الأمعاء  بطانة  ت�ضبح  اأن  يف  بدوره  يت�ضبب 
ما يوؤدي اإىل حدوث �ضل�ضلة من اللتهابات يف جميع 
اأنحاء اجل�ضم". ونتيجة لهذه اللتهابات الداخلية، 
من املرجح اأن يتعر�س اجللد اإىل التهابات خارجية 
الطفح  اأو  ال�ضدفية  اأمرا�س  اأو  ال�ضباب  حب  مثل 
الأ�ضخا�س  يكون  اأمرا�س جلدية قد  اأي  اأو  اجللدي 

عر�ضة لها.
واأورد املوقع، ثانيا، اأن الإجهاد يوؤدي اإىل اإ�ضابة 
�ضة  املتخ�ضّ الدكتورة  وح�ضب  باجلفاف.  الب�ضرة 
�ضعر  كلما  ف��اإن��ه  ب��ات��ي��ل،  ف����وروم  اجل��ل��د،  ط���ّب  يف 
م�ضتويات  يف  ارتفاعا  �ضهدنا  �ضديد،  بتوتر  ج�ضمنا 
اأكرث.  نتعرق  يجعلنا  ما  والكورتيزول،  الأدرينالني 
ال�ضماء  الغدد  تن�ضيط  على  الهرمونات  هذه  وتعمل 
ب�ضبب  اجللد  جفاف  "ت�ضبب  التي  العرقية  والغدد 

فقدان الكثري من املاء ب�ضرعة كبرية".
 وبينت باتيل اأن اأولئك الذين يعانون من اجللد 
لالإ�ضابة  عر�ضة  الأك���رث  ه��م  ع��ام  ب�ضكل  اجل���اف 
بالطفح اجللدي. واأ�ضاف الدكتور مايكل اإيدملان، وهو 
طبيب اأمرا�س جلدية مقيم يف مدينة نيويورك، اأن 

الإجهاد من اأهم م�ضببات الطفح اجللدي املعروفة.
الإجهاد  هرمونات  اأن  اإىل  ثالثا،  املوقع،  واأ�ضار 
وقال  ال�ضحية.  امل�ضاكل  تفاقم  اإىل  توؤدي  اأن  ميكن 
اإيدملان اإن الإجهاد يطلق هرمونات مثل الكورتيزول 
ردودا  تطلق  كيميائية  ر�ضائل  "وهي  والأدرينالني، 
ف�ضيولوجية معينة" يف اأج�ضامنا. فعلى �ضبيل املثال، 
و�ضغط  القلب  �ضربات  معدل  من  الأدرينالني  يزيد 
يف  ال�ضكر  ن�ضبة  من  الكورتيزول  يزيد  بينما  ال��دم، 

الدم، ح�ضب ما اأفادت به عيادة مايو.

للكثري  اإنتاج اجل�ضم  فاإن  يتعلق باجللد،  اأما فيما 
ي�ضبب  ما  املناعي،  اجلهاز  ي�ضعف  الكورتيزول  من 
"هذا  اأو ال�ضدفية. ونوهت بوي باأن  الطفح اجللدي 
هم  الذين  الأف��راد  على  خا�س  ب�ضكل  يوؤثر  الو�ضع 
اأكرث عر�ضة لالأمرا�س اجللدية، اإذ يوؤدي اإىل تفاقم 

هذه احلالت املر�ضية اأو الك�ضف عنها".
الب�ضرة  الإجهاد يجعل  اأن  رابعا،  املوقع،  واأو�ضح 
زيتّية اأكرث ب�ضبب التغريات يف م�ضتويات الهرمونات، 
الذي  اخل�ضو�س،  وجه  على  الكورتيزول  بينها  من 
ال�ضباب  بحب  الإ�ضابة  يف  م�ضاهما  عامال  يكون  قد 

املزعج.
الأبحاث  مدير  زي�ضرن،  جو�ضوا  الدكتور  واأف��اد 
يف  اجللدية  الأم��را���س  يف  وال�ضريرية  التجميلية 
ب��اأن  ن��ي��وي��ورك،  مدينة  يف  �ضيناء  جبل  م�ضت�ضفى 
"الإجهاد يحّفز الدماغ على اإنتاج جمموعة حمددة 
املجهدة.  للبيئة  اجل�ضم  تهّيئ  التي  الهرمونات  من 
لكن الآثار اجلانبية لهذه الهرمونات تتمّثل يف زيادة 
امل�ضام،  وان�ضداد  اجللد،  يف  الدهنية  الغدد  ن�ضاط 

وظهور حب ال�ضباب".
ب�ضكل  يوؤثر  التوتر  اأن  خام�ضا،  امل��وق��ع،  وذك��ر 
اأن  باتيل  وترى  وال�ضعر.  الراأ�س  فروة  على  مبا�ضر 
بع�س الأ�ضخا�س ي�ضبح �ضعرهم دهنيا اأكرث اأو جافا 
وتختلف  بالتوتر.  ي�ضعرون  عندما  املعتاد  من  اأكرث 
طبيعة هذا التاأثري باختالف الطريقة التي تتفاعل 

بها اأج�ضامهم مع التحول يف م�ضتويات الهرمونات.
واأ�ضاف املوقع اأن التوتر قد يت�ضبب يف الإ�ضابة 
بالتهاب اجللد الدهني، وهو مر�س �ضبيه بال�ضدفية، 
ب�ضكل  واحمرارها  الراأ�س  فروة  تق�ضر  اإىل  وي��وؤدي 
اإىل  التوتر  ي��ق��ود  احل���الت،  بع�س  ويف  ملحوظ. 
ال�ضعر  اإنتاج  عن  يتوقف  فاجل�ضم  ال�ضعر،  ت�ضاقط 
األ  املحتمل  وم��ن  �ضديد،  مبر�س  الإ�ضابة  مبجرد 
اأ�ضهر حتى تكون  ب�ضعة  الإجهاد  اآثار هذا  ت�ضتغرق 
نتيجة  يت�ضاقط  اأن  لل�ضعر  وميكن  للعيان.  ظاهرة 
لتقبل  اجل�ضم  دفع  اأو  الثانوية  ال�ضغوطات  لبع�س 
تغيريات مفاجئة مثل اتباع حميات غذائية قا�ضية.
اأن  على  قادر  التوتر  باأن  �ضاد�ضا،  املوقع،  واأف��اد 
بها.  كبريا  �ضررا  بها  ويلحق  الأظ��اف��ر  على  يوؤثر 
تغذية  ع��ن  الب�ضري  اجل�ضم  يتوقف  م��ا  وع���ادة 
لتوتر  عر�ضة  ي��ك��ون  عندما  وتنميتها  الأظ��اف��ر 
م�ضتمر، وذلك انطالقا من كونها عن�ضرا غري اأ�ضا�ضي 
للبقاء على قيد احلياة. وعندما يعمل اجل�ضم على 
الأع�ضاء احليوية، ل حتظى  ل�ضفاء  الطاقة  توزيع 
اأن مت�ضي ه�ضة  الأظافر بالأولوية. وميكن لالأظافر 

وتبداأ يف التق�ضر عند �ضعور ال�ضخ�س بالتوتر.
بناء على ذلك، اأو�ضح جو�ضوا زي�ضرن اأن احلفاظ 
املنظفات  با�ضتخدام  بالب�ضرة  العناية  روتني  على 
الب�ضرة  على  املرتاكمة  الزيوت  لإزال��ة  واملرطبات 
التي  احللول  اأف�ضل  يعّد  ترطيبها  على  واملحافظة 
بها عندما نرزح حتت وطاأة  اتباعها لالعتناء  ميكن 
ال�ضباب،  ح��ب  م��ن  يعانون  مل��ن  وبالن�ضبة  التوتر. 
يبدو اأن ال�ضتخدام املنتظم للريتينويد يحول دون 
املوقع  خل�س  اخلتام،  ويف  املر�ضية.  احلالة  تفاقم 
اإىل اأن احل�ضول على ق�ضط كاف من النوم وممار�ضة 
التمرينات الريا�ضية مبعدل يرتاوح بني ثالث واأربع 
مرات يف الأ�ضبوع، ف�ضال عن ممار�ضة التاأمل والتنف�س 
وتاليف  الإج��ه��اد  مع  التعامل  على  ي�ضاعد  العميق، 
واحدة  اإجابة  توجد  ل  حني  ويف  ال�ضلبية.  اآث��اره 
�ضحيحة لكل �ضخ�س، ينبغي على كل �ضخ�س يعاين 
من الإجهاد والتوتر الت�ضرف بناء على م�ضببات هذا 

الإجهاد يف املقام الأول.

*وكاالت
متكن  اإن��ه  واإ���ض��ب��اين،  مغربي  بحثي  فريق  ق��ال 
الربو�ضتات  ل�ضرطان  فعال  عالج  اإىل  الو�ضول  من 
ق�ضور  من  انطالقا  املتقدمة،  مراحله  يف  )املثانة( 
وبقايا احلوام�س، معلنني اأن الكرة يف ملعب �ضركات 
باحثني  م��ن  مكونة  جمموعة  واأع��ل��ن��ت  الأدوي����ة. 
مغاربة، من كلية العلوم بجامعة عبد املالك ال�ضعدي 
األكال  جامعة  م��ن  ونظرائهم  )���ض��م��ال(،  بتطوان 
هيناري�س ب�ضواحي مدريد من اإ�ضبانيا، عن اكت�ضاف 
عالج فعال ل�ضرطان الربو�ضتات يف مراحله املتقدمة 

انطالقا من ق�ضور وبقايا احلوام�س.
لالأنباء  العربي  امل��غ��رب  وك��ال��ة  نقلته  الك�ضف 
)ر�ضمية(، على ل�ضان الباحث حممد اأمني العمراين، 

الذي قاد اجلانب املغربي يف املجموعة البحثية.
احلوام�س  ق�ضور  اإن  العمراين  اأمني  حممد  وقال 
زيوت  على  للح�ضول  مائي  تقطري  عملية  عرب  متر 
اأ�ضا�ضية، والتي تعترب مكوناتها الكيمائية غنية جدا 
تعترب  كما  الليمونني،  مبادة  املائة(  يف   90 )حوايل 

مادة طبيعية 100 يف املائة.
اإثر  الليمونني  اإخ�ضاع  "يتم  العمراين:  واأ�ضاف 
م�ضتقات  ل�ضتخراج  ب�ضيط  كيمائي  لتحول  ذل��ك 

فيزيولوجي،  و�ضط  يف  اأي  امل��اء،  يف  للذوبان  قابلة 
وبالتايل اإمكانية ذوبانها يف الدم".

�ضرطان  ملكافحة  فعال  العالج  "هذا  اأن  و�ضجل 
عائقا  دوم��ا  كان  الذوبان  واأن  خا�ضة  الربو�ضتات، 

اأمام فعالية الأدوية امل�ضادة لل�ضرطان".
ه��ذا  يف  ���ض��يء  اأه���م  ث���اين  "اأن  ال��ب��اح��ث  وزاد 
الكت�ضاف يتمثل يف كون اجلزيئات امل�ضتخل�ضة حتد 

من تطور وانتقال الورم اخلبيث".
تهاجم  ول  انتقائية  "اجلزئيات  اأن  على  و�ضدد 

�ضوى اخلاليا امل�ضابة".
يجنب  اأن  �ضاأنه  من  الكت�ضاف  "هذا  اأن  وتابع 
على  ي��ت��وف��رون  ل  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  خا�ضة  امل��ر���ض��ى، 
للعالج  الكبرية  اجلانبية  الآثار  مهمة،  مالية  موارد 

الكيمائي الذي يهاجم كل اخلاليا دون ا�ضتثناء".
م�ضرتك  عمل  بثمرة  يتعلق  "الأمر  اأن  و�ضجل 
الع�ضوية  الكيمياء  مبخترب  املغربية  للمجموعة 
اأ�ضتاذة باحثني  املكونة من 3  العلوم بتطوان،  بكلية 
على  موؤخرا  اإح��داه��م  ح�ضلت  دك��ت��وراه،  طلبة  و3 
يقودها  اإ�ضبانية  وجمموعة  ال��دك��ت��وراه،  درج���ة 
هذا  ب���راءة  اأن  م�ضيفا  كوينكا،  توما�س  الدكتور 

الخرتاع و�ضعت لدى الهيئات املعنية باإ�ضبانيا".

*وكاالت
كان  اأن  بعد  كبري،  ب�ضكل  بريطاين  �ضاب  ت�ضرر 
من  علب   6 �ضرب  الربيطاين  لل�ضاب  اليومي  روتينه 

م�ضروب الطاقة.
دان  اإن  الربيطانية،  "مريور"  �ضحيفة  وقالت 
رويالز الذي اأدمن م�ضروبات الطاقة، اأ�ضابت ل�ضانه 

حالة غريبة حيث بداأ يف التاآكل والتقرح.
ون�����ض��ر روي���ال���ز م��ن�����ض��ورا ع��ل��ى ���ض��ف��ح��ت��ه يف 
الكميات  باأن  اأخربه  طبيبه  اإن  وقال  "في�ضبوك"، 
الكبرية من ال�ضكر يف هذه امل�ضروبات، الذي ي�ضل اإىل 
اإىل  بالإ�ضافة  الواحدة،  العلبة  يف  ملعقة   13 نحو 
من  اأ�ضابه  عما  امل�ضوؤولة  هي  املختلفة،  الكيماويات 

تقرحات وتاآكل يف ل�ضانه.
تفعله  م��ا  "هذا  ال��ربي��ط��اين:  ال�ضاب  واأو���ض��ح 
م�ضروبات الطاقة يف ل�ضانك، تخيل كيف هو احلال 
يف اأع�ضائك الداخلية؟ حتى وقت قريب عندما بداأ 
علب   6-5 عن  يقل  ل  ما  اأ�ضرب  كنت  ذل��ك.  ح��دوث 

يوميا. كونوا على حذر يا �ضباب".
خ�ضوبة  لتعزيز  طبيعية  ط��رق  اأي�ضا:  اق���راأ 

الرجال والن�ضاء.. تعرف اإليها

عن  فمه  ب�ضحة  اهتمامه  اأن  اإىل  رويالز   واأ�ضار 
م�ضروبات  مينع  مل  يوميا،  اأ�ضنانه  تنظيف  طريق 

الطاقة من اإحداث هذا التاأثري املدمر على ل�ضانه.
باحثون  اأج��راه��ا  درا���ض��ة  ع��ن  ال�ضاب  وحت��دث 
جتاويف  اأن  اأظ��ه��رت  العاملية،  ال�ضحة  منظمة  يف 
عن  الناجمة  احلمو�ضة  عن  تنتج  اأن  ميكن  الأ�ضنان 
م�ضروبات  مثل  ملنتجات  ال�ضكر  من  العايل  املحتوى 

الطاقة.
م�ضروبات  ا�ضتهالك  اأن  اأخ��رى  درا�ضة  واأظهرت 
الطاقة ميكن اأن ي�ضبب تاآكال واإزالة لطبقة املينا يف 

الأ�ضنان.

*وكاالت
"الإ�ضبانيول"  ���ض��ح��ي��ف��ة  ن�����ض��رت 
الإ���ض��ب��ان��ي��ة ت��ق��ري��را حت��دث��ت ف��ي��ه عن 
الأطعمة التي قد تت�ضبب يف اإحلاق ال�ضرر 

بك اإذا اأفرطت يف ا�ضتهالكها.
الذي  تقريرها  يف  ال�ضحيفة،  وقالت 
اختيار  طريقة  اإن  "عربي21"،  ترجمته 
يف  تكمن  الغذائية  اجلودة  ذات  الأطعمة 
اتباع نظام غذائي متنوع ومتوازن ي�ضاهم 

يف احلفاظ على �ضحتنا.
اأن  ال�����ض��روري  ال�����ض��ي��اق، م��ن  يف ه���ذا 
امل��ف��رط  ال���ض��ت��ه��الك  ب���اأن  علما  نحيط 
يزيد  قد  �ضعبية  الأكرث  الأطعمة  لبع�س 
 30 من  اأكرث  �ضرب  اأن  اإذ  امل��وت،  خطر  من 
�ضبيل  على  �ضاعة،  خ��الل  امل��اء  م��ن  كوبا 

املثال، كفيل بتعري�س ج�ضمنا للخطر.
الأفوكادو  اأن  اأول،  ال�ضحيفة،  وبينت 
ي��ح��ت��وي ع��ل��ى ق��ي��م��ة غ��ذائ��ي��ة ك��ب��رية 
للدهون  عنه  غنى  ل  م�ضدرا  باعتباره 
غري امل�ضبعة املفيدة للج�ضم وكميات هامة 
"بالذهب  ي�ضمى  جعله  م��ا  الأل��ي��اف،  م��ن 
الأخ�ضر". ويحتوي الأفوكادو على �ضعف 
امل��وز،  يف  امل��وج��ودة  ال��ب��وت��ا���ض��ي��وم  كمية 
لذلك، تعترب كميات �ضغرية من هذا املعدن 

جل�ضمنا. �ضحية 
كمية  ا�ضتهالك  ي��وؤدي  قد  املقابل،  يف 
هامة من هذا البوتا�ضيوم اإىل تغيري معدل 
اإيقافه.  �ضربات القلب، وحتى الت�ضبب يف 
حوايل  تناول  ي��وؤدي  قد  ذل��ك،  على  بناء 
200 قطعة من الأفوكادو بالن�ضبة للمراأة 

و240 قطعة للرجل، اإىل املوت.
التعلق  اأن  ثانيا،  ال�ضحيفة،  واأب��رزت 

تراجعا  �ضهد  ال��ق��ه��وة  ب�����ض��رب  ال�����ض��دي��د 
العلمية  الأدل����ة  ت��راك��م  م��ع  ت��دري��ج��ي��ا 
يرتبط  وعموما،  امل�ضروب.  بهذا  املتعلقة 
طول  بزيادة  للقهوة  املتوا�ضل  ال�ضتهالك 
يزيد  املقابل،  يف  العامة.  وال�ضحة  العمر 
يت�ضبب  حيث  ال��دم  �ضغط  م��ن  الكافيني 
كوبا  و70  للمراأة  بالن�ضبة  كوبا   50 �ضرب 
�ضربات  م��ع��دل  ان��ت��ظ��ام  ع��دم  يف  للرجل 

القلب ب�ضبب الرجفان الأذيني.
اأن  ث��ال��ث��ا،  ال�����ض��ح��ي��ف��ة،  واأ����ض���اف���ت 
من  ال��ع��دي��د  لها  ال�����ض��وداء  ال�ضوكولتة 
ل  م��ا  على  وحت��ت��وي  ال�ضحية  ال��ف��وائ��د 
يقل عن 70 باملائة من الكاكاو، ما يجعلها 
من  خُللّوها  القلب  ل�ضحة  مثاليا  حليفا 
الثيوبرومني  ويعد  ال�ضارة.  ال�ضكريات 
تاأثري  ل��ه  ال���ذي  للكاكاو  املحفز  امل��رك��ب 

م�ضابه للكافيني. وعند ا�ضتهالك اجلرعة 
تعزيز  يف  املركب  ه��ذا  ي�ضاهم  املنا�ضبة، 
لكن  ال��دم��وي��ة،  والأوع��ي��ة  القلب  �ضحة 
متدد  اإىل  ي��وؤدي  ا�ضتهالكه  يف  الإف���راط 
�ضربات  م��ع��دل  تغيري  واإىل  ال�����ض��راي��ني 
لذلك،  نتيجة  خ��ط��ري.  نحو  على  القلب 
ال�ضوكولتة  من  لوحة   332 تناول  يوؤدي 
 398 وح��وايل  للمراأة  بالن�ضبة  ال�ضوداء 

بالن�ضبة للرجل، اإىل املوت.
واأو�ضحت ال�ضحيفة، رابعا، اأن البطيخ 
اأح��د  اجل��ل��وت��اث��ي��ون،  م���ادة  على  يحتوي 
جانب  اإىل  الطبيعية،  الأك�ضدة  م�ضادات 
مادة ال�ضيرتولني. لكنه يحتوي اأي�ضا على 
يعترب  وبالتايل،  امل��اء،  من  كبرية  كميات 
املوت ب�ضبب الت�ضمم املائي اأمرا واردا جدا 
قادرة  غري  الع�ضبية  اخلاليا  تكون  عندما 

على حتقيق التوازن بني م�ضتويات الكهارل 
يف اجل�ضم. ويحدث ذلك بعد تناول ثالث 
واأرب��ع  للمراأة  بالن�ضبة  كاملة  بطيخات 

بطيخات كاملة بالن�ضبة للرجل.
اأن  ال�����ض��ح��ي��ف��ة، خ��ام�����ض��ا،  واأب������رزت 
هامة  كميات  للج�ضم  يوفر  الكبد  تناول 
مهما  يعترب  ال���ذي  ب12،  الفيتامني  م��ن 
يف ت��خ��ل��ي��ق اخل���الي���ا، وال��ه��ي��م��وغ��ل��وب��ني، 
واليوم،  الأي�ضية.  العمليات  من  وغريها 
�ضرورية  ب12  فيتامني  مكمالت  تعد  ل 
اتباع  ح��ال��ة  يف  اأو  احل��م��ل  ح��ال��ة  يف  اإل 
ي�ضتح�ضن  ذل��ك،  مع  نباتي.  غذائي  نظام 
من  نوع  اأي  ا�ضتهالك  يف  الإف��راط  جتنب 
 163 ح���وايل  ت��ن��اول  لأن  الفيتامينات، 
للمراأة  بالن�ضبة  الكبد  م��ن  كيلوغراما 
من  للرجل،  بالن�ضبة  كيلوغراما  و195.5 
اجلمجمة  داخل  ال�ضغط  يرفع  اأن  �ضاأنه 
الت�ضبع  ب�ضبب  خ��ط��رية  م�ضتويات  اإىل 
�ضاد�ضا،  ال�ضحيفة،  واأ�ضارت  اأ.  بفيتامني 
التوابل  اإح��دى  هي  الطيب  جوزة  اأن  اإىل 
لأطباقنا  لها  مثيل  ل  نكهة  تعطي  التي 
مرغوب  غري  اإ�ضافات  اإىل  احلاجة  دون 
امللح. وحتتوي  اأو  املحليات  فيها على غرار 
املريي�ضتي�ضني،  مركب  على  اجل��وزة  ه��ذه 
هذا  من  عقلي.  موؤثر  مبثابة  يعد  ال��ذي 
تتكون  جرعات  ا�ضتهالك  ي�ضبب  املنطلق، 
من 22 كوبا من جوزة الطيب للمراأة و27 
الغثيان  يرافقه  حادا  ت�ضمما  للرجل  كوبا 
غري  و�ضلوك  والهلو�ضة  والقلق  وال��ق��يء 
ذرة  ت��وؤدي  قد  ذل��ك،  عن  ف�ضال  عقالين. 
زائدة من هذا النوع من التوابل اإىل ف�ضل 

ع�ضوي.

وكاالت
وجود البكترييا ال�ضارة يف فم الإن�ضان 

قد يوؤدي اإىل الإ�ضابة باأمرا�س خطرية
الرو�ضي  ري"  ب��ي.  "اف  م��وق��ع  ن�ضر 
ت��ق��ري��را، حت���دث ف��ي��ه ع��ن ال��ط��رق التي 
الفم  رائ��ح��ة  على  التغلب  على  ت�ضاعد 
ال���ت���ي ت��ت�����ض��ب��ب يف ظ��ه��وره��ا  ال��ك��ري��ه��ة 
�ضارة  اإىل  بدورها  تنق�ضم  التي  البكترييا، 
الذي  تقريره  يف  املوقع،  وق��ال  ومفيدة. 
ترجمته "عربي21"، اإن وجود بع�س اأنواع 
البكترييا يف اجل�ضم �ضروري للحفاظ على 
بكترييا  توجد  ذلك،  مع  ال�ضحي.  التوازن 
التخل�س  امل�ضتح�ضن  م��ن  وي��ك��ون  ���ض��ارة، 
الأ�ضنان  ت�ضو�س  يف  لت�ضببها  نظرا  منها؛ 
وجود  اأن  املوقع  واأ�ضاف  اللثة.  واأمرا�س 
البكترييا ال�ضارة يف فم الإن�ضان قد يوؤدي 
اإىل الإ�ضابة باأمرا�س خطرية، على عك�س 
واق  مبثابة  تعد  التي  املفيدة  البكترييا 

مينع الإ�ضابة مبجموعة من الأمرا�س.
يف ه���ذا ال�����ض��ي��اق، ت��ع��ّد ال��ع��ق��دي��ة من 
ووفقا  الفم.  يف  املهيمنة  البكترييا  اأن��واع 
بع�س  ت�ضبب  اأن  ميكن  الأ�ضنان،  لأطباء 
البكترييا ت�ضو�س الأ�ضنان واأمرا�س اللثة. 
رائحة  انبعاث  ي�ضبب  ذل��ك،  على  ع��الوة 
وي��وؤدي  كبريا،  اإح��راج��ا  الفم  من  كريهة 
ناجتا  يكون  وق��د  الآخ��ري��ن،  انزعاج  اإىل 
الأ�ضنان،  وم�ضاكل  ال�ضيئة،  العادات  عن 
واأفاد  اأخرى.  �ضحية  م�ضاكل  اإىل  واإ�ضارة 
املوقع باأن عدم تنظيف الأ�ضنان بالفر�ضاة 
وا�ضتخدام خيط الأ�ضنان يوميا ي�ضاهم يف 
ما  وه��و  ال��ف��م،  يف  الطعام  جزيئات  بقاء 
وحول  الأ�ضنان  بني  البكترييا  منو  يعزز 
املرتاكمة  للبكترييا  وميكن  والل�ضان.  اللثة 
واللثة،  الل�ضان  على  وكذلك  الأ�ضنان،  على 
هذه  وتعّد  الرائحة.  كريهة  غازات  اإنتاج 
الإ�ضابة  ع��ن  الأول  امل�����ض��وؤول  البكترييا 

باأمرا�س اللثة وت�ضو�س الأ�ضنان. كما تعد 
اأمرا�س اللثة واحل�ضا�ضية ومر�س ال�ضكري 
واأم���را����س ال��ك��ب��د وال��ف�����ض��ل ال��ك��ل��وي من 
انبعاث  اإىل  توؤدي  التي  الأخرى  الأ�ضباب 
اأن  املوقع  وذك��ر  الفم.  من  كريهة  رائحة 
امل�ضادة  بخ�ضائ�ضها  م��ع��روف��ة  ال��ق��رف��ة 
الدرا�ضات  بع�س  اأثبتت  وقد  للميكروبات، 
التي  البكترييا  على  الق�ضاء  يف  فعاليتها 
ت�ضبب العدوى. من هذا املنطلق، وللتخل�س 
باإ�ضافة  يو�ضى  الكريهة،  الفم  رائحة  من 
ما بني 10 و15 قطرة من زيت القرفة اإىل 
من  وكوب  القرنفل  زيت  من  تعادلها  كمية 
الغ�ضول.  بهذا  جيدا  الفم  وغ�ضل  امل��اء، 
على  الغ�ضول  ه��ذا  ي�ضاعد  ل  ال��واق��ع،  يف 
التعامل مع رائحة الفم الكريهة فقط، بل 
ي�ضاعد اأي�ضا على جتنب الإ�ضابة بت�ضو�س 
الدرا�ضات  اأن  املوقع  واأو���ض��ح  الأ���ض��ن��ان.   
اأثبتت قدرة ال�ضاي الأخ�ضر على التقليل، 

الكريهة؛  الرائحة  من  موؤقت،  ب�ضكل  ولو 
وقدرته  للبكترييا،  امل�ضاد  تاأثريه  ب�ضبب 
اإىل  الكريهة.  الروائح  من  التخل�س  على 
على  اخل��ب��ز  ���ض��ودا  ت�ضاعد  ذل���ك،  ج��ان��ب 
احلم�ضيات،  م�ضتوى  بني  التوازن  حتقيق 
الكريهة،  الفم  رائحة  من  التخل�س  وعلى 
ين�ضح  ال�ضدد،  ه��ذا  ويف  منها.  والوقاية 
�ضودا  من  �ضغرية  ملعقة  ن�ضف  باإ�ضافة 
اخلبز اإىل كوب من املاء؛ من اأجل احل�ضول 
من  التخل�س  لك  ي�ضمن  فعال  غ�ضول  على 
ي�ضاعد  اأن���ه  ع��ن  وف�ضال  امل�ضكلة.   ه��ذه 
وحرقة  اله�ضم  ع�ضر  من  التخفيف  على 
البكترييا  حماربة  للنعناع  ميكن  امل��ع��دة، 
التي ت�ضبب رائحة كريهة يف الفم. و�ضاأنه 
على  البقدون�س  يحتوي  النعناع،  ���ض��اأن 
اأوراق��ه؛  مب�ضغ  ين�ضح  لذلك  الكلوروفيل، 
من  الأ�ضنان  تنظيف  يف  ي�ضاعد  ذلك  لأن 

للرائحة. امل�ضببة  البكترييا 
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*وكاالت
اعتاد البع�ض على �صرب القهوة �صباحا، 
ومتيقظني،  متنبهني  يبقوا  حتى  وذل���ك 
وحتى  ن�صيطني  للبقاء  منهم  �صعيا  واأي�صا 
�صاف،  وبذهن  اأعلى  بهمة  يومهم  يبدوؤوا 
اأحيانا  كاملعتاد  ي�صربونها  ال  وحينما 
يتعر�صون الأعرا�ض خمتلفة، منها ال�صداع، 

واأي�صا ي�صعرون بالدوار.
متيقظني  البقاء  ميكنهم  االآن  لكنهم 
جديدة  لدرا�صة  فوفقا  ي�صربوها،  اأن  دون 
جمرد  ف��اإن  الكندية،  تورنتو  جامعة  من 
عقل  يجعل  اأن  ميكن  القهوة،  يف  التفكري 

االإن�صان اأكرث يقظة وانتباها.
�صحيفة  ن�صرته  الذي  اخلرب  وبح�صب 
"مريور" الربيطانية، فقد عر�ض الباحثون 
من  ج��زء  على  منف�صلة  م��راح��ل  اأرب���ع  يف 
اأو تلميحات  اإ�صارات  الدرا�صة  امل�صاركني يف 
اإ�صارات  عر�ض  ومت  بالقهوة،  عالقة  ذات 
اأو تلميحات ذات عالقة بال�صاي على باقي 

امل�صاركني.
ُعر�ض  ال��ذي��ن  امل�صاركني  اأن  ووج���دوا 
عالقة  ذات  "تلمحيات"  اإ���ص��ارات  عليهم 
بالقهوة مثل الفنجان اأو اآلة �صنع القهوة اأو 
مت التلميح عنها، ينظرون اإىل الوقت على 

اأنه اأق�صر ويفكرون مب�صطلحات اأكرث دقة
اأول��ئ��ك ال��ذي��ن ُعر�ض  وو���ص��وح��ا، م��ن 
عالقة  ذات  "تلمحيات"  اإ���ص��ارات  عليهم 

بال�صاي.
م�صاعد  اأ�صتاذ  ماجليو"  "�صام  ويقول 
تورنتو  بجامعة  االإدارة  ق�صم  يف  الت�صويق 
ما  "غالبا  ال��درا���ص��ة:  يف  م�صارك  وم��وؤل��ف 
اأو  بالقهوة  متعلقة  اإ�صارات  النا�ض  يواجه 

يفكرون فيها دون تناولها فعليا".
اإذا  م��ا  ن��رى  اأن  اأردن���ا  "لذلك  وت��اب��ع: 
واليقظة،  القهوة  بني  ارتباط  هناك  كان 
النا�ض  بتعري�ض  بب�صاطة  قمنا  اإذا  بحيث 
ف�صوف  بالقهوة،  العالقة  ذات  لالإ�صارات 
لو  كما  الف�صيولوجية،  حما�صتهم  ت��زداد 

اأنهم قد �صربوها بالفعل".
"االأ�صخا�ض  ب��اأن  "ماجليو"  واأو���ص��ح 
الذين يعانون من اال�صتثارة الف�صيولوجية، 

يف هذه احلالة كنتيجة للتمهيد اأو التلميح 
ي��رون  نف�صها،  �صربها  ع��دم  ولكن  للقهوة 

العامل ب�صكل اأكرث حتديدا وتف�صيال.
على  االآث��ار  من  ع��دد  له  "هذا  وتابع: 
للمعلومات  االأ���ص��خ��ا���ض  معاجلة  كيفية 

واتخاذ القرارات واإ�صدار االأحكام".
رائحة القهوة تن�صط خاليا املخ

درا���ص��ة  ك�صفت  ذات����ه،  ال�����ص��ي��اق  ويف 
للتكنولوجيا"  �صتيفنز  "معهد  اأج��راه��ا 
ال  امل��خ  على  القهوة  تاأثري  ب��اأن  االأمريكي، 
اأي�صا  ميتد  بل  ال�صرب،  على  فقط  يقت�صر 
حتفز  اأن  ميكنها  حيث  لرائحتها،  لي�صل 
ي�صمها  من  وي�صعر  الدماغ،  وظائف  بع�ض 

باأنه ميكنه اأن ينجز اأكرث.
قام  املعهد،  ن�صره  الذي  اخلرب  وبح�صب 
مادة  يف  اختبارات  باإجراء  البحث  فريق 
اجلرب موؤلفة من ع�صرة ا�صئلة، لنحو 100 

كانوا  باجلامعة،  االأعمال  اإدارة  طالب  من 
مق�صمني اإىل جمموعتني.

قاعة  يف  االختبار  املجموعة  واأج��رت 
متلوؤها رائحة القهوة منزوعة الكافيني، يف 
واملتماثلة  االأخرى  املجموعة  اأجرت  حني 
االأوىل  م��ع  الدميوغرافية  الناحية  م��ن 

االختبار يف قاعة دون روائح.
الفتة  النتائج  كانت  للدرا�صة  ووفقا   
االأوىل  املجموعة  اأح���رزت  حيث  للنظر، 

نتيجة اأعلى بكثري يف االختبار.
رئي�صة  مادزهاروف"  "اأدريانا  وقالت 
فريق البحث: "لي�ض فقط اأن رائحة ت�صبه 
االأوىل  املجموعة  اأف��راد  �صاعدت  القهوة 
بل  اأف�صل،  ب�صكل  حتليلية  مهام  اأداء  على 
اأي�صا اعتقدوا وتوقعوا اأي�صا اأنهم �صيفعلون

اأن  واأثبتنا  اأف�����ص��ل،  ه��و  م��ا  وي��ق��دم��ون 
على  جزئيا  م�����ص��وؤوال  ك��ان  ه��ذا  توقعهم 

حت�صني اأدائهم".
"باخت�صار ال تزال الرائحة  واأ�صافت: 
على  حتتوي  ال  التي  بالقهوة،  ال�صبيهة 
ل�صرب  مماثل  وهمي  تاأثري  لها  الكافيني، 

القهوة".
وفريقها  باأنها  "اأدريانا"  واأو���ص��ح��ت 
"اأرادوا اأن يروا اإذا ما كان النا�ض يتوقعون 
اأن توؤدي رائحة القهوة اإىل حت�صني االأداء، 
م�صتويات  اإىل  �صتوؤدي  اأنه  يعتقدون  الأنهم 
وهو  الف�صيولوجية،  االإث����ارة  م��ن  اأع��ل��ى 
الفعلي  باالبتالع  تقليديا  مرتبط  تاأثري 

للكافيني".
هذه  بعد  اأي�صا  "ت�صاءلنا  واأ���ص��اف��ت: 
تعزيز  يكون  اأن  املمكن  من  هل  التجربة؛ 
ال�صريع  التفكري  يف  االأوىل  امل��ج��م��وع��ة 
مرتبطا بطريقة ما مبالحظة و�صم رائحة 
ت�صبه القهوة على م�صتوى ما، واعتقاد هذه 
يف  اأف�صل،  ب�صكل  �صتوؤدي  باأنها  املجموعة 

مثال كال�صيكي لتاأثري الدواء الوهمي؟".
درا�صة  فريقنا  �صمم  "لهذا  واأكملت: 
بني  اأج���ري���ت  ل��ل��م��ت��اب��ع��ة،  ا�صتق�صائية 
الذين  غري  �صخ�ض،   200 ت�صم  جمموعة 
و�صاألنا  االأوىل،  ال��درا���ص��ة  يف  ���ص��ارك��وا 
وعن  متعددة،  بروائح  راأيهم  عن  امل�صاركني 

تاأثريها امللمو�ض على االأداء الب�صري".
فاأجاب امل�صاركون عن االأ�صئلة بالقول: 
"نعتقد باأننا �صن�صعر بتحفيز ف�صيولوجي يف 
الغرف املعطرة من القهوة، مقارنة بالبيئات 

غري املعطرة اأو املعطرة باالأزهار".
االآن  "ميكن  اأنه  "اأدريانا" اإىل  واأ�صارت 
تو�صيع هذا العمل لي�صمل مهام اأخرى، مثل 
ما  ملعرفة  املثال،  �صبيل  اللفظية على  املهام 
برائحة  ال�صبيهة  الرائحة  تاأثري  كان  اإذا 
القهوة يبدو وكاأنه يح�ّصن اأنواعا اأخرى من 

التفكري".
"هذا  ب���ال���ق���ول:  ح��دي��ث��ه��ا  وخ��ت��م��ت 
متعددة  عملية  اآث��ار  اأي�صا  له  اال�صتنتاج 
للمهنيني  التجارية  االأع��م��ال  يف  مفيدة 
املعماريني  واملهند�صني  ال��ع��م��ل،  م��ك��ان  يف 
البيع  متاجر  وم��دي��ري  البناء  وم��ط��وري 

بالتجزئة وغريها".

 ليس شربها فقط.. رائحة القهوة 
والتفكير بها أيضا يجعلك يقظا *وكاالت

اأكدت درا�صات حديثة تناولت الواليات املتحدة 
وال�صويد ب�صكل خا�ض، اأن الطب حقق خطوات كبرية 

من اأجل زيادة فر�ض االأطفال اخلدج يف البقاء.
الطب  كان  الثمانينيات  "حتى  اأن��ه  اإىل  ولفتت 
–الطفل  اخلدج  االأطفال  لبقاء  اإمكانية  اأال  يوؤكد 
احلمل-  من  والثالثني  ال�صابع  االأ�صبوع  قبل  املولود 
االأ���ص��ب��وع  يف  للمولودين  ���ص��وى  احل��ي��اة،  قيد  على 
الثامن والع�صرين من احلمل كحد اأدنى، فيما احلمل 

الطبيعي يجب اأن ميتد حتى 40 اأ�صبوعا.
ال  احلمل،  من  والع�صرين  الثامن  االأ�صبوع  ويف 
يتعدى وزن اجلنني الكيلوغرام الواحد، غري اأن هذا 
احلد ال يزال ينخف�ض ب�صكل مطرد منذ ذلك احلني، 
رغم  اأحياء  يبقون  الأطفال  كثرية  حاالت  وت�صجل 
اأو 22 من احلمل،  اأو 23  االأ�صبوع 24  اأنهم ولدوا يف 

باأوزان ت�صل اإىل ن�صف كيلوغرام اأو اأقل.
ويف �صباط/ فرباير، ت�صّدر طفل ياباين عناوين 
ال��والدة  عند  غراما   268 وزن��ه  بلغ  فقد  ال�صحف، 
من  وخ��رج  للحمل،  والع�صرين  ال��راب��ع  االأ�صبوع  يف 
امل�صت�صفى ب�صحة جيدة بعد خم�صة اأ�صهر من تلقيه 
ال��والدة  حديثي  طبيب  بيل  اإدوارد  يقول  العالج، 
واالأ�صتاذ يف طب االأطفال يف جامعة اإيوا االأمريكية: 
"اأزاول هذه املهنة منذ 40 عاما، وقد راأيت هذا احلد 
التي عملت  الع�صر  ال�صنوات  اأ�صبوعا خالل  ينخف�ض 

فيها يف امل�صت�صفى".
العاملي  القيا�صي  الرقم  �صك  بال  ال�صويد  وحتمل 
من  باملئة   77 جن��ا  فقد  اخل���دج:  االأط��ف��ال  لنجاة 
من   26 اإىل   22 االأ�صابيع  يف  امل��ول��ودي��ن  االأط��ف��ال 
درا�صة  وف��ق  و2016،   2014 العامني  ب��ني  احلمل 
ن�صرتها الثالثاء جملة اجلمعية الطبية االأمريكية 
كانت  فقد  حت�صنا،  �صهدت  البالد  اإن  حتى  )جاما(. 
و2007،   2004 العامني  بني  باملئة   70 الن�صبة  تلك 
ويف الوقت نف�صه، و�صعت ال�صويد اإجراءات موحدة 
ال��والدة  احلديثي  االأطفال  اإنعا�ض  عملية  ونظمت 
ال���والدات  م��ن  باملئة   88 واالآن  منهجية،  لت�صبح 

املبكرة جترى يف م�صت�صفيات تتبع تلك التدابري.
يف  وامل�صارك  االأط��ف��ال  طب  يف  االأ�صتاذ  ويقول 
بر�ض:  فران�ض  لوكالة  نورمان  مايكل  الدرا�صة  هذه 

ال�22  اأ�صبوعه  يف  اجلنني  يكون  عندما  ال�صابق،  "يف 
ي�صتطيع  ال  اإنه  القول  للطبيب  ميكن  كان  ال���23،  اأو 

القيام باأي �صيء )الإنقاذه(".

الواليات املتحدة متاأخرة
ثالث  ُط���ّورت  امل��ا���ص��ي،  ال��ق��رن  ت�صعينيات  منذ 
حديثي  اأو  اخل��دج  االأط��ف��ال  اإن��ق��اذ  بهدف  تقنيات 
حتل  ا�صطناعية  مادة  ابتكار  هي  االأوىل  ال��والدة، 
رئاتهم  يف  اخل��دج  االأط��ف��ال  ينتجها  ال  م��ادة  حمل 
االأم  اإعطاء  هي  والثانية  التنف�ض،  على  مل�صاعدتهم 
مبا�صرة  ال��والدة  قبل  احلقن  طريق  عن  من�صطات 
واح��د،  ي��وم  يف  اأ�صبوعا  تن�صج  الطفل  رئ��ة  جلعل 

والثالثة هي التقدم املحرز يف اأجهزة التنف�ض.
يف  وا���ص��ع  ن��ط��اق  على  التقنيات  ه��ذه  وت��ت��واف��ر 
تباينات  وجود  مينع  ال  هذا  لكن  املتقدمة،  البلدان 
كبرية من بلد اإىل اآخر، وحتى من م�صت�صفى اإىل اآخر.

قليلة  �صنوات  قبل  اأج��ري��ت  درا���ص��ات  واأظ��ه��رت 
ن�صف  اأن  املتحدة،  والواليات  وبريطانيا  فرن�صا  يف 
اأ�صبوعا( يبقون  اأو 27  املواليد اخلّدج )اأقل من 26 
لي�صت  املتحدة  ال��والي��ات  لكن  احل��ي��اة،  قيد  على 
البلدين  بني  متكافئ  غري  ال�صحي  فالنظام  ال�صويد، 

ما يغري طريقة رعاية احلوامل.
بني  تباينا  "جاما"  ن�صرتها  درا���ص��ة  واأظ��ه��رت 
اإذ يولد االأطفال  ال�صود والبي�ض على هذا ال�صعيد، 
ن�صبة  لكن  جودة،  اأقل  م�صت�صفيات  يف  ال�صود  اخلدج 
البقاء على قيد احلياة ما زالت تتقدم حتى بالن�صبة 
اإىل االأطفال الذين تقل اأوزانهم عن 400 غرام وهي 
درا�صة  مو�صوع  كانت  لكنها  للغاية،  ن��ادرة  ح��االت 

اأخرى ن�صرت نتائجها "جاما" االثنني.
كانت  الذين  االأط��ف��ال  من  باملئة   13 جنا  فقد 
االأ�صابيع  بني  وول��دوا  غ��رام،   400 من  اأقل  اأوزانهم 
اأمريكيا بني  م�صت�صفى  ال�22 و26 من احلمل، يف 21 

العامني 2008 و2016.
قيد  على  البقاء  اأن  يظهر  "هذا  بيل:  وق��ال 
اإن  القول  ميكن  "ال  اأنه  م�صيفا  ممكن"،  اأمر  احلياة 
يجب  لكن  دائما،  ينع�صوا  اأن  يجب  االأطفال  هوؤالء 
يعطوا  واأن  املعلومات،  ه��ذه  معرفة  الوالدين  على 

راأيهما يف القرار املتعلق باالإنعا�ض".

*وكاالت
ن�صر موقع "�صاين�ض ديلي" تقريرا، حول درا�صة 
يف  بايلور  جلامعة  التابعة  الطب  كلية  يف  اأجريت 
نيويورك،  يف  مدي�صني  كورنيل  ويل  وكلية  تك�صا�ض، 

ومت ن�صر هذه الدرا�صة يف دورية "�صاين�ض".
"عربي21"،  ترجمته  ال��ذي  التقرير،  وي�صري 
كمية  ا�صتهالك  اأن  اإىل  تو�صلوا  الباحثني  اأن  اإىل 
النباتي  بال�صكر  الغني  ال��ذرة  �صراب  من  متوا�صعة 
ي�صتخدم  ال��ذي  بالقطر  �صبيه  )وه��و  "فركتوز"، 
 355 تناول  يعادل  ما  والقطائف(،  الكنافة  لتحلية 
منو  ت�صريع  اإىل  اأدى  يوميا،  حملى  م�صروب  من  مل 
اأورام يف اأمعاء الفئران، مبعزل عن ال�صمنة املفرطة.
كيف  اكت�صف  البحث  فريق  اأن  املوقع  ويذكر 
تغذي امل�صروبات املحالة منو ال�صرطان، ما ي�صري اإىل 

بع�ض اال�صرتاتيجيات املمكنة للعالج.
الدكتورة  امل�صاركة  املوؤلفة  عن  التقرير  وينقل 
واجلينات  اجل��زي��ئ��ات  علم  اأ���ص��ت��اذة  ي���ون،  جيهي 
عدد  "هناك  قولها:  بايلور،  جامعة  يف  الب�صرية 
اأدت  امل�صاهدة  على  املبنية  الدرا�صات  من  متزايد 
امل�صروبات  ا�صتهالك  بني  عالقة  بوجود  الوعي  اإىل 
ب�صرطان  االإ���ص��اب��ة  وخ��ط��ورة  وال�صمنة  امل��ح��الة 
اأن  هو  االآن  معروف  هو  وم��ا  وامل�صتقيم..  القولون 
ا�صتهالك  الأن  رئي�صي؛  ب�صكل  ب�صحتنا  �صار  ال�صكر 
اأن  ونعلم  املفرطة،  ال�صمنة  اإىل  ي��وؤدي  منه  الكثري 
بعدد  االإ�صابة  خطر  من  تزيد  املفرطة  ال�صمنة 
القولون  �صرطان  ذل��ك  يف  مبا  ال�صرطان،  اأن��واع  من 
وامل�صتقيم؛ لكن ما مل نكن غري متاأكدين منه هو اإن كان 
هناك رابط مبا�صر بني ا�صتهالك ال�صكر وال�صرطان، 
كنت  عندما  املهم  ال�صوؤال  هذا  يف  اأبحث  اأن  فقررت 
اأجري اأبحاثا يف مرحلة ما بعد الدكتوراة يف خمترب 
الدكتور لوي�ض كانتلي يف )كلية طب( ويل كورنيل".    
ابتداء  قاموا  وزمالءها  يون  اأن  اإىل  املوقع  ويلفت 
بتوليد ن�صخة فاأر يف بدايات �صرطان القولون، حيث 
 APC وقالت يون: "جني ،)APC( مت حذف جني
يعد حار�صا �صد �صرطان القولون وامل�صتقيم، وحذف 
هذا الربوتني ي�صبه اإزالة كوابح ال�صيارة، فدونه، ال 
وتولد  متوت،  وال  النمو  عن  االأمعاء  خاليا  تتوقف 
ال�صليلة  ت�صمى  التي  االأورام  من  االأوىل  امل��راح��ل 
يف  الفطر  ي�صبه  طبيعي  غري  )منو  وهو   )polyp(
واأكرث من  اأغ�صية خماطية(،  املناطق املحتوية على 
90% من امل�صابني ب�صرطان القولون وامل�صتقيم لديهم 

."APC هذا النوع من التحول يف جني
هذا  ا�صتخدام  خ��الل  من  باأنه  التقرير  ويفيد 
فح�ض  الفريق  ف��اإن  الفاأر  لدى  املر�ض  من  النموذج 
وكان  ال��ورم،  تطور  على  املحلى  امل��اء  ا�صتهالك  اأث��ر 
املاء املحلى يحتوي على 25% من �صراب الذرة عايل 
اإىل   45 بن�صبة  وفركتوز  جلوكوز  من  املوؤلف  ال�صكر 
بتوفري  الباحثون  قام  عندما  اأنه  املوقع  55.ويذكر 
زجاجات  يف   )APC )من��وذج  للفئران  املحلى  امل��اء 
الفئران  وزن  زاد  وقت،  اأي  يف  منها  ت�صرب  اأن  ميكن 
خالل �صهر واحد، وملنع الفئران من اأن ت�صبح مفرطة 
من  واحدة  لعلبة  اإن�صان  تناول  وملحاكاة  ال�صمنة  يف 
اأعطوا  الباحثني  ف��اإن  يوميا،  الغازية  امل�صروبات 
احلقن،  طريق  عن  املحلى  امل��اء  من  معتدلة  كميات 
الفئران  وزن  ي��زد  مل  �صهرين  وبعد  اليوم،  يف  م��رة 
APC( التي كانت تعطى ماء حملى، لكنها  )منوذج 
التي  الفئران  من  اأكرب  وبدرجة  اأكرب  اأورام��ا  طورت 
الدكتورة  عن  التقرير  وي��ورد  عاديا.  ماء  اأعطيت 
عندما  اأن��ه  اإىل  ت�صري  النتائج  "اإن  قولها:  ي��ون، 
مراحلها  يف  االأمعاء  يف  اأورام  احليوانات  لدى  تكون 
االأوىل -وهو ما قد يح�صل مع ال�صباب �صدفة ودون 
انتباه- فاإن ا�صتهالك كميات �صغرية من �صراب الذرة 
يزيد  اأن  ميكنه  �صائل  �صكل  على  الفركتوز  ع��ايل 
ال�صمنة  علن  مبعزل  مرحلته  وتقدم  ال��ورم  منو  من 
الزائدة.. هناك حاجة للمزيد من البحث لرتجمة 
ا�صتنتجناه من  للب�صر، لكن ما  النتائج بالن�صبة  هذه 
النماذج احليوانية ي�صري اإىل اأن ا�صتهالك امل�صروبات 
ال��ذي يحتاجه  ال��وق��ت  م��ن  يق�صر  ال��دائ��م  امل��ح��الة 
ما  االأمر  ياأخذ  عادة  الب�صر  فلدى  للنمو،  ال�صرطان 
القولون  �صرطان  لنمو  عاما   30 اإىل  عاما   20 بني 
اأورام حميدة اإىل  وامل�صتقيم من املراحل االأوىل من 

�صرطانات �صر�صة".
املوؤلف  كانتلي،  الربوفي�صور  عن  املوقع  وينقل 
قوله:  ي��ون،  للدكتورة  ال�صابق  واالأ�صتاذ  امل�صارك، 
تو�صح  قد  احليوانية  النماذج  يف  امل�صاهدات  "اإن 
املحالة  امل�صروبات  ا�صتهالك  تنامي  بني  االرتباط 
ال�صكر  من  كبرية  كميات  على  املحتوية  وامل��اأك��والت 
�صرطانات  وزي��ادة  املا�صية  عاما  الثالثني  مدى  على 
 50 اإىل   25 العمرية  الفئة  يف  وامل�صتقيم  القولون 

عاما يف الواليات املتحدة". 
بدرا�صة  ق��ام  الفريق  اأن  اإىل  التقرير  وي��ن��وه 
اأن  فوجد  الورم،  منو  ال�صكر  فيها  �صجع  التي  االآلية 
APC(، التي تعطى كميات قليلة  الفئران )منوذج 
كميات  لديها  كانت  الفركتوز،  ع��ايل  ال�صراب  من 
باإمكان  وك��ان  وال���دم،  القولون  يف  عالية  فركتوز 
الورم اال�صتفادة من كل من الفركتوز واجللوكوز من 
طرق خمتلفة.ويقول املوقع اإنه من خالل ا�صتخدام 
اجل��ل��وك��وز  م�صري  مل��ت��اب��ع��ة  م��ت��ق��دم��ة  تكنولوجيا 
والفركتوز يف اأن�صجة الورم، فاإن فريق البحث اأظهر 
العملية  وه��ذه  كيماويا،  الفركتوز  تغيري  مت  اأن��ه 
فعال،  ب�صكل  الدهنية  االأحما�ض  اإنتاج  على  �صجعت 

وهي التي ت�صاعد يف املح�صلة على منو الورم.
"معظم  ي����ون، ق��ول��ه��ا:  ال��ت��ق��ري��ر ع��ن  وي��ن��ق��ل 
الدرا�صات ال�صابقة ا�صتخدمت اجللوكوز اأو الفركتوز 
وحده لدرا�صة اأثر ال�صكر يف احليوانات اأو اخلاليا. 
وقلنا اإن هذه املقاربة ال تعك�ض كيف ي�صتهلك النا�ض 
اأن امل�صروبات واالأطعمة  امل�صروبات ال�صكرية، حيث 
ال حتتوي فقط على جلوكوز اأو فركتوز، اإمنا يوجد 
اإىل  نتائجنا  وت�صري  مت�صاوية..  بكميات  معا  كالهما 
اأن دور الفركتوز يف االأورام هو حت�صني دور اجللوكوز 
يف توجيه عملية ت�صنيع االأحما�ض الدهنية، وتوفر 
من  ا�صتخدامه  ميكن  الناجتة  الدهنية  االأحما�ض 
وجزيئات  خلوية  اأغ�صية  لت�صكيل  ال�صرطان  خاليا 

اإر�صال اإ�صارات، للنمو اأو التاأثري على االلتهاب".   
حتول  كان  اإذا  ما  لتحديد  فاإنه  املوقع،  وبح�صب 
هو  الدهنية  االأحما�ض  اإنتاج  ازدي��اد  اأو  الفركتوز 
الفئران  تعديل  مت  فاإنه  ال���ورم،  منو  عن  امل�صوؤول 
فرز  عن  امل�صوؤولة  اجلينات  بحذف   )APC )منوذج 
الغذائي  التمثيل  عملية  يف  امل�صتخدمة  االأنزميات 
ففي  ال��ده��ن��ي��ة،  االأح��م��ا���ض  وت�صنيع  للفركتوز 
 KHK اأن��زمي  اإنتاج  اأوق��ف  الفئران  من  جمموعة 
ويف  للفركتوز،  الغذائي  التمثيل  عملية  عن  امل�صوؤول 
 ،FASN اأن��زمي  اإن��ت��اج  اأوق��ف  االأخ���رى  املجموعة 
الذي ي�صاعد يف ت�صنيع االأحما�ض الدهنية، ووجدوا 
اأن الفئران التي كان ينق�صها اأحد اجلينني مل تطور 
اأوراما اأكرب كما ح�صل مع الفئران التي مل يتم وقف 
كانتلي،  عن  نقال  التقرير  فيها.ويورد  االأن��زمي��ات 
املفاجئة  النتيجة  الدرا�صة  ه��ذه  "ك�صفت  قوله: 
من  وامل�صتقيم  القولون  �صرطان  ا�صتفادة  مدى  عن 
مكونا  ي�صكل  ال��ذي  الفركتوز،  ع��ايل  ال��ذرة  �صراب 
من  وال��ك��ث��ري  ال��غ��ازي��ة  امل�����ص��ورب��ات  معظم  يف  مهما 
معدل  لزيادة  وقودا  باعتبارها  امل�صنعة،  املاأكوالت 
العديد  فيه  اأظهرت  الذي  الوقت  االأورام.. ويف  منو 
الغذائية  احلمية  بني  عالقة  وجود  الدرا�صات  من 
هذه  فاإن  وامل�صتقيم،  القولون  �صرطان  معدل  وزيادة 
بني  للعالقة  مبا�صرة  جزيئية  اآلية  تظهر  الدرا�صة 

ا�صتهالك ال�صكر و�صرطان القولون وامل�صتقيم".
اإليه  خل�صنا  "ما  قولها:  يون،  عن  املوقع  وينقل 
يفتح االحتماالت اأمام العالج، فعلى خالف اجللوكوز، 
اخلاليا  منو  اأو  لبقاء  �صروريا  لي�ض  الفركتوز  ف��اإن 
الطبيعية، وهو ما يعني اأن العالجات التي ت�صتهدف 
عمليات التمثيل الغذائي للفركتوز ت�صتحق البحث، 
والبديل هو جتنب ا�صتهالك امل�صروبات املحالة بقدر 
حيث  االأدوي���ة،  على  االعتماد  من  ب��دال  االإم��ك��ان، 

�صيقلل هذا من وجود ال�صكر يف القولون".
اإىل  باالإ�صارة  تقريره  �صاين�ض"  "ديلي  ويختم 
من  ملزيد  حاجة  هناك  توجد  ال��ذي  الوقت  يف  اأن��ه 
ياأملون  البحث  وفريق  يون  اأن  اإال  للب�صر،  الدرا�صة 
العام  الوعي  زي��ادة  على  البحث  ه��ذا  ي�صاعد  ب��اأن 
باالأ�صرار التي قد يت�صبب فيها ا�صتهالك امل�صروبات 
املحالة لل�صحة الب�صرية، وي�صاعد يف تقليل الوفيات 

من �صرطانات القولون وامل�صتقيم.

*وكاالت
ال��رو���ص��ي،  ري"  ب��ي  "اأف  م��وق��ع  ن�صر 
تقريرا حتدث فيه عن االبتكارات الطبية 
لندن  معر�ض  يف  عر�صت  التي  املتقدمة 

ل�صنة 2019.
الذي ترجمته  املوقع يف تقريره  وقال 
قدموا  واملخت�صني  العلماء  اإن  "عربي21"، 
تقنيات جديدة وقدمية تهدف اإىل تطوير 
اأن هذا املعر�ض الذي  اإىل  االأدوية"، الفتا 
يقام  حدث  هو  ال�صحية،  بالرعاية  يعنى 
االإبداعات  لعر�ض  املتحدة  باململكة  �صنويا 

املتعلقة بال�صحة الدولية.
من  اأك��رث  املعر�ض  ه��ذا  يف  �صارك  وق��د 
350 عالمة جتارية، لتقدم اأبرز منتجاتها 
اأب��رز  وم��ن  املميزة،  الطبية  وابتكاراتها 
هذه االبتكارات تقنيات الك�صف املبكر عن 
اخلرف، ويعترب مر�ض الزهامير اأحد اأكرث 
املبكر  الك�صف  لكن  �صيوعا،  اخل��رف  اأن��واع 
يف  �صعوبة  االأكرث  التحديات  بني  من  عنه 

املجال الطبي.
اأك�صفورد  �صركة  ب���اأن  امل��وق��ع  واأف����اد 
ب��اأن  ت��وؤم��ن  ال��دم��اغ  ت�صخي�ض  خل��دم��ات 
ت�صخي�ض  على  ق��ادرة  املبتكرة  تقنياتها 
من  ���ص��ن��وات  قبل  مبكرة  ب�صفة  اخل���رف 
هذا  �صي�صمح  كما  االأوىل،  االأعرا�ض  ظهور 
تفا�صيل  على  باحل�صول  للعلماء  االبتكار 
املبكر  الت�صخي�ض  يف  ي�صاعد  مما  اإ�صافية، 

للمر�ض.
اأ�صبحوا  االأطباء  اأن  اإىل  املوقع  واأ�صار 
بيانات  يخزنون  االأخ��رية  ال�صنوات  خالل 
املر�صى، ما يعني اأن ال�صبكة الطبية حتّول 
ال�صجالت الطبية با�صتخدام تكنولوجيات 
�صاين  ميديكال  �صركة  وت��ق��وم  الت�صفري، 
ال�صحية  ال��رع��اي��ة  اأخ�����ص��ائ��ي  ب��ت��زوي��د 
اخلا�صة  ال�صخ�صية  ال�صحية  بالبيانات 

�صفافة  بطريقة  حتفظ  التي  باملر�صى، 
التي  اجلديدة  التقنية  هذه  بف�صل  واآمنة 

تعتمد على الت�صفري.
اال�صت�صارات  �صعبية  لتزايد  ون��ظ��را 
التقنية  ه��ذه  �صت�صاعد  االإن��رتن��ت،  ع��رب 
املتعلقة  املخاوف  على  التغلب  يف  اجلديدة 
�صركة  وت���اأم���ل  واالأم�����ن،  باخل�صو�صية 
يف  خدماتها  ت�صبح  اأن  �صاين  ميديكال 

امل�صتقبل القريب متاحة لعامة النا�ض.
واأكد املوقع اأن الفح�ض املبكر ل�صرطان 
من  التقليل  يف  ي�صاهم  ق��د  ال��رح��م  عنق 
ابتكرت  وق��د  كبري،  ب�صكل  الوفيات  ع��دد 
�صركة موبيل اأو دي تي منظار مهبل يدوي 
بالبطارية اأطلقت عليه ت�صمية نظام اإيفا، 
على  ق��ادر  اأن��ه  املنظار  ه��ذا  ب�صاأن  واملثري 
ت�صوير عنق الرحم بجودة ممتازة، وميكن 
وقت  اأق�صر  يف  دقيق  ت�صخي�ض  اإجراء  من 
االبتكار  هذا  مزايا  اإحدى  وتتمثل  ممكن. 
الطبي الرئي�صية يف اأنه نظام حممول �صهل 

اال�صتعمال، وباإمكان االأخ�صائي مهما كانت 
خربته اأن ي�صتخدمه.

اال�صتخدام  �صهل  اجلهاز  ه��ذا  اأن  كما 
الأنه يعتمد على تقنيات الهواتف الذكية، 
ويوفر هذا النظام خا�صية اال�صت�صارة عن 
اخلرباء  ا�صت�صارة  للمراأة  تتيح  التي  بعد، 
النظام  ه��ذا  ���ص��اأن  وم��ن  قيا�صي،  وق��ت  يف 
للت�صرطن،  ال�صابقة  االأمرا�ض  عن  الك�صف 
اأو  الطبية  للمخابر  حاجة  ال  واأن��ه  علما 
على  احل�صول  ميكن  واإمن���ا  امل�صت�صفيات، 

نتائج فورية دون االنتظار الأ�صابيع.
وذكر املوقع اأن بلو ثينك قامت بابتكار 
التي  العادية  البطاريات  جلعل  طريقة 
ن�صتعملها ب�صكل يومي اأكرث اأمانا واقت�صادا، 
ثينك  بلو  بطاريات  اإنتاج  خالل  من  وذلك 
ب�صيط  ب�صكل  وم�صممة  احلجم  �صغرية 
الطبية  االأج��ه��زة  اأ�صبحت  وق��د  وم���رن، 
وبطبيعة  م�صى،  وق��ت  اأي  من  ذك��اء  اأك��رث 
طاقة،  مل�صدر  االأجهزة  هذه  حتتاج  احلال 

لذلك قام املبتكرون بتطوير هذا النوع من 
البطاريات.

م�صكلة  هي  الوحدة  اأن  املوقع  واأو�صح 
وه��ي  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  جميع  يف  خ��ط��رية 
لالإ�صابة  املوؤدية  العوامل  �صمن  م�صنفة 
بالعديد من االأمرا�ض اخلطرية على غرار 
لذلك،  الدموية،  واالأوعية  القلب  اأمرا�ض 
ابتكر العلماء طريقة جديدة للتغلب على 
هذه امل�صكلة ال�صحية من خالل �صنع روبوت 
كوناكت"،  "جيني  ي�صمى  وودود  �صغري 
جتعل  بطريقة  ال��روب��وت  ه��ذا  �صمم  وق��د 
ا�صتخدامه �صهال خا�صة بالن�صبة للكبار يف 
ال�صن. وميكن لهذا الروبوت ال�صغري تنفيذ 
مهام امل�صاعدين، والتحدث اإليك والدرد�صة 
اأفراد االأ�صرة،  اأو  معك، وحتى مع االأطباء 
الذكي  الروبوت  هذا  امل�صممون  طور  وقد 
مبواعيد  امل�صتخدم  ت��ذك��ري  م��ن  ليتمكن 
واملنا�صبات  االجتماعات  وح�صور  االأدوية 
قد  "�صوماك"  اأن  املوقع  واأورد  املختلفة. 
يف   2019 �صنة  ابتكارات  اأف�صل  اأحد  يكون 
جمال الرعاية ال�صحية امل�صتقبلية، ووفقا 
على  ق��ادر  جهاز  فاإنه  "�صوماك"،  ملبتكري 
التعويل  املرء  وباإمكان  االأوك�صجني،  اإفراز 
التنف�ض  طريقة  لتعديل  اجلهاز  هذا  على 
"�صوماك"  باأن  املوقع  واأف��اد  النوم.  اأثناء 
ال�صكل  هو عبارة عن جهاز �صغري م�صتطيل 
ال��ن��وم،  ق��ب��ل  بت�صغيله  امل�صتخدم  ي��ق��وم 
ي�صاعد  فهو  اجلهاز،  هذا  مبتكري  وح�صب 
ب�صكل  والنوم  اأ�صهل  ب�صكل  التنف�ض  على 
على  اجل�صم  ق��درة  من  يزيد  كما  اأف�صل، 
التخل�ض من ال�صموم اأثناء النوم، وا�صتعادة 
يف  اجل��ه��از  ه��ذا  مبتكرو  وي��اأم��ل  حيويته، 
م�صاعدة  من  يتمكن  حتى  اأك��رث  تطويره 
االأ���ص��خ��ا���ض امل�����ص��اب��ني ب��اأم��را���ض اجل��ه��از 

التنف�صي.

*وكاالت
لل�صاي  ت�صاف  طبيعية  اإ�صافات  هناك 
والنعنع  الليمون  مثل  خوا�صه  من  حت�صن 

واملريمية
الثاين،  العاملي  امل�صروب  ال�صاي  ُيعد 
وم��وط��ن��ه االأ���ص��ل��ي ���ص��رق اآ���ص��ي��ا، وُي��ع��ّد 
امل�صروب الر�صمي لعدة دول منها بريطانيا 
فهو  عدة،  فوائد  ولل�صاي  والهند،  وتركيا 
القلب  ل�صحة  مفيد  واأي�صا  املناعة  يعزز 

وال�صرايني.
ال�صاي، هما  نوعان من م�صروب  وهناك 
االأخ�صر واالأحمر، و�صاع اعتقاد باأن ال�صاي 
فهل  ال���وزن،  خ�صارة  يف  ي�صاهم  االأخ�صر 

يفعل ذلك فعال؟
عامل م�صاعد

اآي���ات  ال��ت��غ��ذي��ة  اخت�صا�صية  جت��ي��ب 

"ال  ب��ال��ق��ول:  ال��ت�����ص��اوؤل  ه��ذا  ع��ن  �صطارة 
ال��وزن  خف�ض  يف  االأخ�صر  ال�صاي  ي�صاهم 
على  م�صاعد  عامل  لكنه  مبا�صر،  ب�صكل 
ذل���ك، ف��ك��ون��ه م�����ص��اد ل��الأك�����ص��دة، واأي�����ص��ا 
من  ويخف�ض  احل���رق،  عملية  م��ن  ُيح�صن 
القلب  ل�صحة  وجيد  الكول�صرتول،  م�صتوى 
وال�صرايني، فهو بالتايل ي�صاعد مع احلمية 

الغذائية يف خف�ض الوزن".
ال�صاي  "بالتاأكيد،  م�صتدركة:  وتابعت 
وحده ال يكفي خل�صارة الوزن، بل يجب اأن 
يرتافق معه نظام غذائي �صحي، مبعنى ال 
ح�صيب  دون  كثريا  ياأكل  اأن  لل�صخ�ض  ميكن 
اأو رقيب، ويريد بكل �صهولة اأن يخ�صر وزنه 
االأخ�صر،  ال�صاي  م��ن  كوبا  ب�صربه  فقط 

بالتاأكيد هذا االأمر لن يحدث".
فوائد ال�صاي االأخ�صر

قالت  االأخ�صر  ال�صاي  ف��وائ��د  وح��ول 

"من  ل�"عربي21":  ح��دي��ث��ه��ا  يف  اآي����ات 
على  ويعمل  لالأك�صدة،  م�صاد  اأن��ه  فوائده 
من  يح�صن  واأي�صا  احلرة،  اجلذور  حماربة 
عملية حرق الدهون، ومفيد ل�صحة القلب 

وال�صرايني".
اأن  وجدت  "الدرا�صات  اأن  اإىل  واأ�صارت 
العقلية،  القدرة  ُيح�صن  االأخ�صر  ال�صاي 
وي�صاهم يف عالج مر�ض الزهامير، ودرا�صات 
اأنه ي�صاعد يف عالج اأمرا�ض  اأخرى وجدت 

اللثة".
على  يحتوي  "ال�صاي  اأن  واأو���ص��ح��ت 
فهو  االأك�����ص��دة،  وم�����ص��ادات  البوليفينول 
من  يقلل  واأي�صا  املناعة،  من  يعزز  بالتايل 
م�صيفة:  املبكرة"،  ال�صيخوخة  اأع��را���ض 
ويحتوي  املفا�صل،  التهاب  مينع  "اأي�صا 
وبوتا�صيوم،  و�صوديوم  �صي  فيتامني  على 

ويحتوي اأي�صا الكافيني والتانني".

االأخ�صر  ال�صاي  "يحتوي  واأ���ص��اف��ت: 
الرثيونني،  االأميني  احلم�ض  على  اأي�صا 
للدوبامني  الع�صبي  الناقل  يحفز  ال��ذي 

وال�صريوتونني وهما هرمونا ال�صعادة".
ال�صاي االأحمر

التغذية  ا�صت�صاري  ق��ال  جهته،  م��ن 
العالجية، حممد عبد ال�صالم، حول عالقة 
"هناك  ال���وزن:  بخ�صارة  االأح��م��ر  ال�صاي 
ال�صاي  يف  امل��وج��ود  الكافيني  ب��ني  عالقة 
الدهون  ح��رق  م�صتوى  رف��ع  وب��ني  االأحمر 
يف اجل�����ص��م، اإ���ص��اف��ة مل�����ص��ادات االأك�����ص��دة 
حرق  م�صتوى  رفع  يف  بدورها  ت�صاهم  التي 
الدهون، وهذه هي العالقة بني ال�صاي وبني 

خ�صارة الوزن".
وح��ده  االأح��م��ر  ال�صاي  "لكن  وت��اب��ع: 
القول  ميكن  ولكن  الوزن،  خل�صارة  يكفي  ال 

باأنه يدعم احلمية الغذائية".

 التقدم العلمي يزيد فرص 
نجاة األطفال الخدج

 ساينس ديلي: هل يغذي 
السكر السرطان؟

 ابتكارات طبية متقدمة في 
معرض لندن.. تعرف عليها

 هل يساهم الشاي »األخضر 
واألحمر« في خسارة الوزن؟
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*وكاالت
�سم  ا�ستخدام  ميكن  اأن��ه  علماء  يزعم 
"رتيالء  املميتة  الأ���س��رال��ي��ة  العناكب 
الدماغ  تلف  مينع  دواء  تطوير  ال�سكل" يف 

بعد حدوث ال�سكتة الدماغية.
وتعي�ش عناكب القمع الأ�سرايل، التي 
تعد من اأخطر الأنواع يف العامل، يف الظالل 
تقتل  اأن  ل�سمومها  وميكن  املحمية،  والبقع 
لأنها  ف��ق��ط،  دقيقة   15 خ��الل  الإن�����س��ان 

تهاجم اجلهاز الع�سبي.
اأح����د م��ن لدغة  وم���ع ذل����ك، مل مي��ت 
بعد   ،1981 ع���ام  م��ن��ذ  ال��ق��م��ع  عنكبوت 

اخراع ترياق مذهل لل�سم.
والآن، اكت�سف الربوفي�سور غلني كينغ، 
ببتيدا  "كوينزلند"،  جامعة  من  وزم��الوؤه 
يف �سم العنكبوت ميكنه اأن يحد من خماطر 

تلف الدماغ بعد ال�سكتة الدماغية.
 ،"Hi1a" ويعمل الببتيد املعروف با�سم
على حجب القنوات الأيونية التي ت�ست�سعر 
املحرك  تعد  والتي  الدماغ،  يف  الأحما�ش 

الرئي�ش لتلف الدماغ بعد اجللطات.

 ABC Radio" م���ع  ح��دي��ث��ه  ويف 
ت�ساب  "عندما  كينغ:  قال   ،"Brisbane
ب�سكتة دماغية، ل يتدفق الأوك�سجني اإىل 
اأجزاء معينة من الدماغ، الذي يقوم بتغيري 
الطريقة التي ي�ستخدم بها الوقود وي�سبح 

م�سارا  العنكبوت  �سم  ويوقف  حم�سيا.  املخ 
عن  امل�سوؤول  يعد  الدماغ،  يف  حمددا  اأيونيا 
بعد  كبري  ب�سكل  اخلاليا  موت  يف  الت�سبب 

ال�سكتة الدماغية".
ميكنك  "ل  مو�سحا:  كينغ  وا�ستطرد 

اإيقاف اخلاليا الع�سبية التي ماتت بالفعل، 
بال�سكتة  الإ�سابة  �ساعات من   8 بعد  ولكن 
الذي  الدواء  هذا  اإعطاء  ميكن  الدماغية، 

يقدم حماية هائلة للدماغ".
اأن  ال��ب��اح��ث��ون  وج���د  ال��درا���س��ة،  ويف 
جرعة واحدة من "Hi1a" حتمي اأن�سجة 
املخ، وحت�سن الأداة الع�سبي ب�سكل ملحوظ 

بعد ال�سكتة الدماغية.
بن�سبة  انخف�ش  الدماغ  تلف  اأن  وتبني 
�ساعتني  بعد   "Hi1a" اإعطاء  عند   %80
معدل  انخف�ش  كما  الدماغية،  ال�سكتة  من 
الببتيد  اإعطاء  عند   ،%65 بن�سبة  التلف 
بعد 8 �ساعات من بداية ال�سكتة الدماغية.
ج��ام��ع��ت��ي  يف  ال���ب���اح���ث���ون  واأط����ل����ق 
كبرية،  حملة  و"مونا�ش"  "كوينزلند" 

لتعطيل عملية تطوير الدواء املبتكر.
ال�سريرية،  التجارب  جنحت  حال  ويف 
مر�سى  ح��ي��اة   "Hi1a" ي��غ��ري  اأن  مي��ك��ن 
حاليا  توجد  ل  حيث  الدماغية،  ال�سكتة 
التلف  من  الدماغ  حماية  ميكنها  عالجات 

بعد الإ�سابة باجللطة.

سم عناكب قاتلة قد ينقذ 
حياة ضحايا السكتة الدماغية *وكاالت

تناول  اأن  عن  هارفارد  جامعة  من  خرباء  ك�سف 
اأم��را���ش  ت��ط��ور  على  ي�ساعد  ال��غ��ازي��ة  امل�����س��روب��ات 

ال�سرطان، اعتمادا على حمتوياتها.
بدائل  على  املحتوية  امل�سروبات  ت�سبب  وق��د 
نتائج  اأظ��ه��رت  حيث  البنكريا�ش،  �سرطان  ال�سكر 
وا�ستمرت  �سنغافورة،  جامعة  علماء  اأجراها  درا�سة 
بدائل  على  حتتوي  م�سروبات  تناول  اأن  �سنة،   14
ال�سكر، ي�ساعد يف تطور �سرطان البنكريا�ش، فتناول 
خطر  يزيد  الأ�سبوع،  يف  امل�سروبات  هذه  من  اثنني 

الإ�سابة ب�سرطان البنكريا�ش بن�سبة %87.
ك��م��ا ت�����س��ب��ب امل�����س��روب��ات ال��غ��ازي��ة ���س��رط��ان 
 8 حالة  �سوي�سرا  من  باحثون  راقب  اإذ  الربو�ستاتا، 
اآلف رجل �سليم ملدة 15 �سنة، وتو�سلوا اإىل اأن تناول 
م�سروب غازي مرة واحدة يف الأ�سبوع يزيد من خطر 

الإ�سابة ب�سرطان الربو�ستاتا بن�سبة %40.
�سرطان  الت�سبب  يف  الغازية  امل�سروبات  وت�ساهم 
الثدي، حيث تفيد نتائج درا�سات اأجريت يف جامعة 
الغازية  للم�سروبات  الإن���اث  ت��ن��اول  ب��اأن  ه��ارف��ارد 
يف  ي�سرع  ال��ي��وم(  يف  علبة   1.5( منتظمة  ب�سورة 

الإ�سابة  خطر  من  يزيد  ما  احلي�ش،  بظهور  البلوغ 
ب�سرطان الثدي.

 "12-Е" م��ادة  على  امل�سروبات  بع�ش  وحتتوي 
الأطباء  ويوؤكد  الأورام.  منو  ت�سبب  ايل  احلافظة 
"Е-12")القطيفة  ال�سبغية  امل����ادة  اأن  ع��ل��ى 
وكان  الإن�سان.  �سحة  على  جدا  خطرة  احلمراء( 
اأعلنوا عام 1971  ال�سوفيتي قد  علماء من الحتاد 
اجل�سم.  يف  الأورام  بنمو  عالقة  امل��ادة  لهذه  ب��اأن 
لذلك ين�سح الأطباء احلوامل خا�سة بتجنب تناول 
هذه امل�سروبات، لأن هذه املادة الكيميائية ميكن اأن 

ت�سبب ت�سوهات يف ج�سم اجلنني اأي�سا.
بال�سكر  املحالة  الغازية  امل�سروبات  وت�ساهم 
لالأطباء،  فوفقا  الأورام،  من  خمتلفة  اأن��واع  بتطور 
يف  ال�سدارة  حتتل  والكول  الطاقة  م�سروبات  ف��اإن 
حتتوي  اأن  ميكن  حيث  حتتويها،  التي  ال�سكر  كمية 
اإ�سافة  �سكر،  ملعقة   20 على  منها  الواحدة  العلبة 
�سبغية  ومواد  والفو�سفات  الغاز  على  حتتوي  لهذا، 
وخرباء  الأطباء  يربط  لذلك  خطورتها.  من  تزيد 
خطر  ب��زي��ادة  امل�����س��روب��ات  ه��ذه  ت��ن��اول  التغذية 

الإ�سابة مبختلف اأنواع ال�سرطان.

*وكاالت
املولودين  الأط��ف��ال  اأن  جديدة  درا�سة  ك�سفت 
لديهم  ي���زداد  ق��د  ال�سناعي،  التلقيح  طريق  ع��ن 
خطر الإ�سابة ب�سرطان يف مرحلة الطفولة ب�سبب 

م�سكالت تتعلق بخ�سوبة والديهم.
حالة  "ميني�سوتا" بدرا�سة  جامعة  باحثو  وقام 
التلقيح ال�سناعي،  األف طفل ولدوا عن طريق   276

و2.2 مليون طفل طبيعي، ملدة عقد كامل.
وتبني اأن معدل الإ�سابة بال�سرطان اأعلى بن�سبة 

17% لدى اأطفال التلقيح ال�سناعي.
ومقت�سرا  �سغريا  ك��ان  اخلطر  ف��اإن  ذل��ك،  وم��ع 
ولي�ش  بالعقم،  املرتبطة  النادرة  الكبد  اأورام  على 

بالتكنولوجيا احلديثة.
�سبيكتور،  لوغان  الدكتور  الدرا�سة،  قائد  ون�سر 
العديد من الدرا�سات التي ت�سري اإىل زيادة املخاطر 
الذين يولدون بتقنيات  بالن�سبة لالأطفال  ال�سحية 

الإجناب احلديثة. واأو�سح عدد كبري من الدرا�سات 
التلقيح  ط��ري��ق  ع��ن  ي��ول��دون  ال��ذي��ن  الأط��ف��ال  اأن 
لديهم  الإجنابية،  التقنيات  من  وغ��ريه  ال�سناعي 
والأوعية  القلب  باأمرا�ش  لالإ�سابة  اأك��رب  خماطر 
الدموية. ولكن فريق �سبيكتور، تعّمق اأكرث بالدرا�سة 
للتاأكد من م�سدر املخاطر ال�سحية بال�سبط، وتوفري 

بيانات حمددة لالآباء والأمهات.
جملة  يف  املن�سورة  الدرا�سة  يف  الباحثون  وكتب 
"وجدنا   :)JAMA( الأمريكية  الطبية  اجلمعية 
ال�سناعي  التلقيح  ب��ني  �سغريا  هام�سيا  ارت��ب��اط��ا 

والإ�سابة بال�سرطان يف الطفولة".
الدرا�سة  حجم  من  الرغم  على  اأن��ه  واأو�سحوا 
قاطع  ب�سكل  تثبت  ل  الأخ��رية  النتائج  فاإن  الكبري، 
والأورام  ال�سناعي  التلقيح  اأورام  بني  عالقة  وجود 
يف  ال��درا���س��ة  متابعة  م��ن  ب��د  ل  ول��ك��ن  اجلنينية، 

امل�ستقبل.

*وكاالت
الأوىل  ال�سريرية  الختبارات  نتائج  اأظهرت 
للقاح جديد م�ساد لالأرومة الدبقية فعاليته العالية 

يف كبح منو الأورام.
لقاح  جيفر�سون  توما�ش  جامعة  علماء  واخترب 
الوليات  يف  الدماغ  ل�سرطان  "IGV-001" امل�ساد 
بورم  اإ�سابتهم  �سخ�ست  مري�سا،   33 على  املتحدة 

اأرومي دبقي )�سرطان الدماغ(.
الورم  منو  اللقاح  "اأبطاأ  فقد  للباحثني،  ووفقا 
واأطال عمر املر�سى عدة اأ�سهر"، واملهم يف الأمر عدم 

اكت�ساف اأعرا�ش جانبية له.
هذا  اأ�سا�ش  اأن  الباحثون  ن�سره  بيان  يف  وج��اء 
مري�ش  م��ن  م��اأخ��وذة  �سرطانية  خاليا  ه��و  اللقاح 

وتعالج  ال��ورم.  ل�ستئ�سال  جراحية  عملية  خالل 
هذه اخلاليا مبواد خا�سة، ومن ثم حتقن يف اجل�سم 

ثانية.
وا�ستخدم الباحثون جرعتني خمتلفتني من هذه 
اخلاليا يف اختبارات املرحلة الأوىل، وتبني اأنه عند 
ا�ستخدام اجلرعة الأكرب، يتوقف منو الورم ويعي�ش 
الذين  املر�سى  عا�ش  حني  يف  �سهر.   21.9 املري�ش 
تلقوا عالجا تقليديا 14.6 �سهر. وي�سيف الباحثون 
اأنهم راقبوا حالة بع�ش املر�سى بعد ا�ستخدام اللقاح 

لفرة بلغت 39 �سهرا.
ال��ث��ان��ي��ة  امل��رح��ل��ة  ت���ب���داأ  اأن  امل��ف��ر���ش  وم���ن 
لالختبارات ال�سريرية لهذا اللقاح الفعال يف الأ�سهر 

الأخرية من ال�سنة اجلارية.

*وكاالت
اأن  الأمريكية،  مار�سال  جامعة  علماء  اكت�سف   
تغري  على  ي�ساعد  يوميا  اجل��وز  م��ن  حفنة  ت��ن��اول 

التعبري اجليني ويبطئ منو �سرطان الثدي.
على  امل�سرفة  هاردمن،  اإل��ني  الدكتورة،  وتقول 
الدرا�سة من جامعة مار�سال، يف مقال ن�سرته جملة 
اجلوز  "تناول  اإن   ،"Nutrition Research"
ميكن اأن يلعب دور العامل القادر على كبح منو وتطور 
تناول 57 غراما من  اأن  اأثبتنا  لقد  الثدي.  �سرطان 
تغري  اإىل  ي��وؤدي  اأ�سبوعني  فرة  خالل  يوميا  اجلوز 

التعبري اجليني عند ت�سخي�ش �سرطان الثدي".
املخربية،  الفئران  على  التجارب  جن��اح  وبعد 

�سخ�ست  اللواتي  الن�ساء  من  ع��ددا  الباحثون  دعا 
الن�ساء  الباحثون  وق�سم  الثدي.  ب�سرطان  اإ�سابتهن 

اإىل جمموعتني.
وتناولت ن�ساء املجموعة الأوىل يوميا 57 غراما 
هذه  انتهاء  وبعد  اأ�سبوعني.  ملدة  يوميا  اجل��وز  من 
عملية  بدء  لهن  اأجريت  التي  التحاليل  بينت  املدة، 
تعطل  وكذلك  امل��ربم��ج،  ال�سرطانية  اخلاليا  م��وت 
يف  ال��ورم  خاليا  هجرة  تعزز  التي  الإ�سارة  م�سارات 

اجل�سم.
وقد ا�ستنتج الباحثون من هذا، اأن تناول اجلوز 
الثدي،  �سرطان  وتطور  منو  يكبح  اأن  "ميكن  يوميا 

ويخف�ش خطر الإ�سابة به واحتمال تكراره". 

*وكاالت
اأفاد تقرير جديد باأن عد�سات ل�سقة جتريبية 
اأي�سا  ب��ل  ال���روؤي���ة  حت�سني  ع��ل��ى  ف��ق��ط  تعمل  ل 
تطرح  رمب��ا  احل�سا�سية  ب�سبب  احلكة  جتنب  على 
لال�ستخدام قريبا مع ا�ستكمال درا�ستني يف مراحلهما 

الأخرية.
وكتب باحثون يف دورية )القرنية( اأن العد�سات 
)م�سادات  الهي�ستامني  م�سادات  على  حتتوي  التي 
�سركة  واخ��ت��ربت��ه��ا  ط��ورت��ه��ا  وال��ت��ي  احل�سا�سية( 
ح�سا�سية  اأعرا�ش  خففت  جون�سون،  اآند  جون�سون 

العني ب�سكل كبري. وفقا ل� "رويرز".
ال�سريرية  العلوم  ق�سم  مدير  بال  برايان  وقال 
جون�سون،  اآند  جلون�سون  التابع  كري  فيجن  مركز  يف 
والذي �سارك يف اإعداد الدرا�سة "هذه نتائج م�سجعة 
من  يعانون  النا�ش  من  باملئة   20 من  اأكرث  جدا…. 
على  كبري  ت��اأث��ري  لها  �سيكون  ال��ع��ني.  يف  ح�سا�سية 

حياتهم".
اللتان  الع�سوائيتان  ال��ت��ج��رب��ت��ان  واخ��ت��ربت 
و�سالمة  فاعلية  جون�سون،  اآن��د  جون�سون  مولتهما 
العد�سات التي تطلق ببطء مادة كيتوتيفني امل�سادة 
متطوعا   244 التجربتان  و�سملت  للح�سا�سية. 

تراوحت اأعمارهم بني 12 و61 عاما.
كانوا  ال��ذي��ن  املتطوعني  بع�ش  اإن  ب��ال  وق���ال 
مل  الهي�ستامني  مب�سادات  م��زودة  عد�سات  ي�سعون 
يبلغوا عن �سعورهم باأي حكة بينما اأبلغ اآخرون عن 

حكة مزعجة ولكنها حمتملة.
هذه  لتوفر  للغاية  متحم�سون  "نحن  واأ���س��اف 

الفر�سة للكتابة عن هذه التكنولوجيا"، فيما رحب 
الدكتور كري�ستوفر �ستار بالنتائج اجلديدة.

جامعي  واأ�ستاذ  عيون  طبيب  وه��و  �ستار  وق��ال 
من  عدد  على  لالهتمام  ومثرية  جديدة  نتائج  "هذه 
امل�ستويات… اأعالج الكثري من املر�سى الذين يعانون 

من احل�سا�سية املو�سمية يف مدينة نيويورك".
اأي�سا من حكة يف عيني ومن  اأنا  "اأعاين  واأ�ساف 
هذه  ظل  يف  املنتج..  هذا  �ساأ�ستخدم  الأوىل  الوهلة 

البيانات الإيجابية".
العد�سات  �ستطرح  متى  يعرف  ل  اأن��ه  بال  وذك��ر 

اجلديدة للبيع.

*وكاالت
العلماء  اأن  جديدتان  درا�ستان  ك�سفت 
املعوية  البكترييا  اأن����واع  بع�ش  رب��ط��وا 
القولون  ب�سرطان  الإ�سابة  خطر  بزيادة 

وامل�ستقيم.
ووجد العلماء م�ستويات عالية من نحو 
30 نوعا خمتلفا من البكترييا، لدى املر�سى 
بالأفراد  مقارنة  القاتل،  باملر�ش  امل�سابني 

الأ�سحاء.
يف  البكترييا  اأن���واع  بع�ش  على  وُع��رث 
يف  الآخ����ر  البع�ش  ُوج���د  ح��ني  يف  ال��ف��م، 
ت�ساهم  حيث  والدواجن،  احلمراء  اللحوم 
م�سببات  اإىل  الغذائية  امل��واد  حتويل  يف 

لل�سرطان.

ال���ذي تقوده  ال��ب��ح��ث،  وي��ق��ول ف��ري��ق 
جامعة "�ساو باولو" يف الربازيل، اإنه ياأمل 
اأن ت�ساعد النتائج على اإيجاد طرق جديدة 

لفح�ش ال�سرطان وت�سخي�سه وعالجه.
جملة  يف  ُن�سرتا  اللتني  الدرا�ستني  ويف 
العلماء  وجد   ،"Nature Medicine"
29 نوعا من البكترييا لدى مر�سى ال�سرطان 

يف الوليات املتحدة واأوروبا واآ�سيا.
الأوىل  الدرا�سة  يف  الباحثون  وفح�ش 
املر�سى،  ب���راز  م��ن  عينة   600 م��ن  اأك���رث 
ووجدوا اأن امل�ستويات العالية من البكترييا 
املوجودة عادة يف اللعاب، تتواجد اأي�سا يف 

عينات براز مر�سى ال�سرطان.
و�����س����م����ل ذل�������ك ب���ك���ت���ريي���ا ال���ف���م 

 ،"Fusobacterium nucleatum"
ب��اأم��را���ش  الإ���س��اب��ة  يف  دورا  تلعب  ال��ت��ي 
القولون  ب�سرطان  اأي�سا  وارتبطت  اللثة، 
وامل�ستقيم يف املا�سي. وقال الباحث الأول، 
"متيل  ت��وم��ا���ش:  مالتيز  اأن���درو  ال��دك��ت��ور 
اأعداد كبرية من بكترييا الفم اإىل الهجرة 
القولون  �سرطان  مر�سى  لدى  الأمعاء  نحو 
الأمعاء،  يف  التهابا  ي�سبب  ما  وامل�ستقيم، 
وبالتايل يحدث الورم. ومع ذلك، ل نعرف 
هناك  اأن  اإل  للهجرة،  احلقيقي  ال�سبب 
والإ�سابة  هذه  البكترييا  وجود  بني  �سلة 

ب�سرطان الأمعاء والقولون".
ووجدت الدرا�سة الثانية التي اأجرتها 
الكولني  اأن  اإيطاليا،  يف  "ترينتو"  جامعة 

يف  امل��وج��ود  الأ�سا�سي  الغذائي  )العن�سر 
حتطيمه  يجري  الأط��ع��م��ة(،  من  العديد 
اإىل  ويتحول  الأم��ع��اء  بكترييا  بوا�سطة 
التمثيل  لعملية  ���س��روري  وه��و  م�ستقلب، 
ارتبط  ال�سابقة،  الدرا�سات  ويف  الغذائي. 
الإ���س��اب��ة  خطر  ب��زي��ادة  امل�ستقلب  ه��ذا 
باأمرا�ش القلب والأوعية الدموية. والآن، 
م��ن خطر  ي��زي��د  اأن���ه  البحث  ف��ري��ق  وج��د 

الإ�سابة ب�سرطان القولون وامل�ستقيم.
ويقول العلماء اإن الدرا�سات امل�ستقبلية 
تزيد  البكترييا  ك��ان��ت  اإذا  م��ا  �ستحدد 
م��ن خ��ط��ر الإ���س��اب��ة ب�����س��رط��ان ال��ق��ول��ون 
وامل�ستقيم، اأو اأن ال�سرطان يلعب دورا هاما 

يف ازدهار اأنواع معينة من البكترييا.

*وكاالت
باكت�ساف  "يال"  جامعة  باحثو  اأك��د 
امل���ادة  م��ن  امل��ج��رة اخل��ال��ي��ة  اأن  ج��دي��د 
املا�سي،  العام  اكت�سافها  مت  التي  املظلمة، 

تتواجد اإىل جوار جمرة اأخرى مماثلة.
جامعة  م��ن  دوك���وم،  ف��ان  بير  اأع��ل��ن 
جمرة  كل  اأن  "اعتقدنا  بيان  يف  "يال" 
ل��ه��ا م����ادة م��ظ��ل��م��ة م�����س��وؤول��ة ع���ن ب��دء 
اخلفية  امل��ادة  هذه  وتعد  املجرة.  ت�سكل 
يف  هيمنة  الأك����رث  اجل��ان��ب  ال��غ��ام�����س��ة، 

اأي���ة جم���رة، ل���ذا ف���اإن خ��ل��و اأي���ة جم��رة 
اإنه  متوقع.  غري  اأم��ر  املظلمة  امل��ادة  من 
كيفية  ع��ن  امل��ع��ي��اري��ة  الأف��ك��ار  ي��ت��ح��دى 
املظلمة  امل��ادة  اأن  نعتقد  امل��ج��رات،  عمل 
عن  املنف�سل  وج��وده��ا  ول��ه��ا  حقيقية، 
نقلت  كما  املجرات"؛  من  اأخ��رى  مكونات 

ميل". "دايلي  �سحيفة 
ف���اإن  الأوىل،  امل���ج���رة  غ����رار  وع��ل��ى 
جم��رة  يف  املتمثل  احل��دي��ث  الك��ت�����س��اف 
خ��ال��ي��ة م���ن امل�����ادة امل��ظ��ل��م��ة، وا���س��م��ه��ا 

من  اأقل  عدد  وجود  اإىل  ي�سري   ،"DF4"
بتلك  مقارنة  املجرة،  اأج��واء  يف  النجوم 

"درب التبانة". املوجودة يف جمرتنا 
اجتاها  املجرتني  اكت�ساف  ميثل  ول 
مفاجئا وغري م�سبوق فح�سب، بل اإنه يحد 
وجود  ح��ول  ال��دائ��ر  النقا�ش  جوهر  من 
اإن  العلماء  ويقول  نف�سها.  املظلمة  املادة 
اأك��رب امل��وؤ���س��رات على وج��ود امل��ادة  اأح��د 
هو  جتريبيا،  ُتالحظ  مل  والتي  املظلمة، 
جمرتنا  حواف  يف  املوجودة  الأج�سام  اأن 

تتحرك مبعدل اأ�سرع مما ينبغي، بالن�سبة 
امللحوظة.  الطبيعية  املادة  م�ستويات  اإىل 
ويف الكت�ساف احلديث، لحظ الباحثون 
مع  تتوافق  ب�سرعة  تتحرك  الأج�سام  اأن 

الطبيعية. املادة  كتلة 
موا�سلة  اأن  ال��درا���س��ة،  واأو���س��ح��ت 
ال��ب��ح��ث ع���ن جم����رات اأخ�����رى مم��اث��ل��ة، 
ال��ظ��اه��رة  ف��ه��م  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  �سي�ساعد 
الغام�سة، ورمبا حل واحد من اأكرث اأ�سرار 

غمو�سا.    الكون 

*وكاالت
املنتجات  من  عدد  عن  العلماء  ك�سف 
"هرمون  اإفراز  تن�سيط  على  ت�ساعد  التي 
تناولها  واأن  الإ���س��روج��ني،  ال�سباب" 
ال�سيخوخة  مينع  اأن  ميكن  ل  بانتظام 

ا. اأي�سً تن�سيط اجل�سم  ُيعيد  بل  فح�سب، 
يف  الكتان  بذور  بتناول  العلماء  ون�سح 

تتمتع  حيث  فارغة.  معدة  على  ال�سباح 
ت�ساعد  كما  لالأك�سدة،  م�سادة  بخ�سائ�ش 
وفق  اجل�سم،  يف  الل��ت��ه��اب��ات  م��ن  ب��احل��د 

."dni24" موقع
ال��ع��د���ش  م��ث��ل  ال��ب��ق��ول��ي��ات،  اأن  ك��م��ا 
وال��ف��ا���س��ول��ي��ا، ت�����س��اع��د ع��ل��ى ت�����س��ري��ع 
اإن���ت���اج ه���رم���ون ال����س���روج���ني، ول��ك��ن 

مرتني  م��ن  اأق��ل  ب�سكل  ا�ستهالكها  يجب 
اأن  كما  الأ���س��ب��وع،  يف  م���رات  ث��الث��ة  اإىل 
من  ال��وق��اي��ة  ع��ل��ى  ت�ساعد  ال��ب��ق��ول��ي��ات 

الثدي. �سرطان 
م�سدر  ه��و  ال��ع��ن��ب  اأن  اع��ت��ربوا  ك��م��ا 
ال�سحة،  حت�سن  التي  النباتية  للهرمونات 
اأنه  اإىل  بالإ�سافة  الن�ساء.  عند  وخا�سة 

النباتي  الإ�سروجني  على  احل�سول  ميكن 
الد�سم. من منتجات الألبان عالية 

القهوة  فاإن  احلديثة،  لدرا�سات  ووفقا 
يف  اأي�سا  ت�ساعد  الداكنة  وال�سوكولته 
من  تزيد  حيث  ال�سباب،  على  احل��ف��اظ 
ال�ستخدام  عند  الإ���س��روج��ني  م�ستوى 

املنتظم.

*وكاالت
�سيفيلد  ج��ام��ع��ة  م���ن  ع��ل��م��اء  اأع���ل���ن 
من  م�ساعدة  وج��ود  عدم  ب��اأن  الربيطانية 
بالوفاة  تعجل  الذرية،  رعاية  يف  ال�سريك 
اأرادوا  ذل��ك،  اإىل  وا�ستنادا  الطيور.  عند 
معرفة متو�سط العمر لدى الإن�سان يف حال 

امتالكه عائلة.
واأث����ن����اء م���راق���ب���ة ح���ي���اة ال��ط��ي��ور 
على  احل��ي��وان  علماء  اعتمد  و�سلوكها، 
النهائية  )امل��ق��اط��ع  ال��ت��ي��ل��وم��ريات  ط���ول 
الدرا�سة  اأظهرت  حيث  للكرومو�سومات(. 
واعتنني  البيو�ش  ح�سن  الالتي  الإناث  اأن 
بالذرية باأنف�سهن )دون اأي م�ساعدة(، كان 
تق�سري  بنظام  تتمتع  تيلومريات  لديهن 
يكن  مل  الالتي  الإن��اث  ف��اإن  وهكذا  اأ�سرع. 
لديهن م�ساعدة منت ب�سكل اأ�سرع، بينما من 
اأطول،  لفرة  عا�سوا  م�ساعدة  لديهن  كان 

وفق موقع "وان".
طرحت  النتائج،  على  احل�سول  بعد 
على  ���س��وؤال  الربيطانية  الإع���الم  و�سائل 
عن  بويارينوفا،  �سفيتالنا  النف�ش،  عاملة 
يخ�ش  فيما  ال�ستنتاج  ه��ذا  �سحة  م��دى 

الإن�سان.
الإج����راءات  اإن  ب��وي��اري��ن��وف��ا  وق��ال��ت 
الطفل  رعاية  اأثناء  والأم  لالأب  امل�سركة 

طول  على  توؤثر  ل  ولكنها  جيدة،  تعترب 
احلياة اأو ق�سرها.

واأ�سافت اأن متو�سط   العمر لدى الرجال 

يعتمد على عوامل مثل، الإجهاد يف العمل، 
اأو عدم الرغبة يف الإف�ساح عن امل�سكالت.

لعائلة،  ال��رج��ل  ام��ت��الك  ح���ال  ويف 

وت�ساعد  التوتر  تخفف  اأن  املراأة  فباإمكان 
على ال�سرخاء. يف هذه احلالة، قد يزيد 

العمر املتوقع للرجل.

دراسات: مشروبات يتناولها الجميع 
تساعد على تطور السرطان

خصوبة الوالدين تعّرض أطفال 
التلقيح الصناعي لخطر قاتل!

لقاح جديد لعالج ورم الدماغ 
يجتاز االختبارات األولية

الجوز يكبح نمو سرطان الثدي

قريبا... عدسات الصقة لعالج 
حساسية العين

»كائنات حية« تعيش في جسم 
اإلنسان ترتبط بسرطان خطير!

اكتشاف صادم لعلماء الفلك فيما 
يتعلق بالمجرة الخالية

العلماء يكشفون المنتجات التي 
تزيد من إفراز »هرمون الشباب«

علماء: وجود عائلة لدى الطيور تعجل 
بوفاتها وال تؤثر على عمر اإلنسان
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