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خالل لقائه رئيس اللجنة األولمبية الدولية

الخصاونة :الرياضة أداة فاعلة
في تعزيز النسيج االجتماعي
*عمان

ا�ستقبل رئي�س ال���وزراء ،الدكتور ب�شر اخل�صاونة ،يف مكتبه
برئا�سة الوزراء ،م�ساء اخلمي�س ،رئي�س اللجنة الأوملبية الدولية،
الدكتور توما�س باخ ،والوفد املرافق الذي يزور اململكة �ضمن جولة
له يف املنطقة .و�أكد رئي�س الوزراء ،خالل اللقاء الذي ح�ضره وزير
التخطيط والتعاون الدويل نا�صر ال�شريدة ووزير الدولة ل�ش�ؤون
املتابعة والتن�سيق احلكومي الدكتور نواف التل ووزير ال�شباب حممد
النابل�سي ،حر�ص الأردن على تعزيز عالقات ال�شراكة القائمة مع
اللجنة االوملبية الدولية لدعم امل�شاريع والربامج الريا�ضية يف
الأردن .كما �أكد رئي�س الوزراء على االهتمام الذي توليه احلكومة
بتوجيهات من جاللة امللك عبداهلل الثاين لقطاع ال�شباب وتعزيز
م�شاركته يف خمتلف مناحي احلياة ،الف ًتا �إىل �أن الريا�ضة �أداة
فاعلة يف تعزيز الن�سيج االجتماعي والتقارب بني ال�شعوب .ولفت
اخل�صاونة �إىل �أن اللجنة االوملبية الأردنية برئا�سة �سمو الأمري
في�صل بن احل�سني ت�سعى لتوفري الإمكانات وتعزيز الفر�ص �أمام
ال�شباب الأردين للم�شاركة يف املناف�سات الدولية والألعاب الأوملبية.
من جهته� ،أ�شار رئي�س اللجنة االوملبية الدولية �إىل �أن زيارته
ل�ل�أردن ودول يف املنطقة تهدف �إىل توطيد العالقات مع الدول
الأع�ضاء يف اللجنة ودعم امل�شاريع والربامج الريا�ضية وال�شبابية
فيها.

قبول  11طلب اعتراض على
جداول الناخبين لغرف الصناعة
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ثمن النسخة :دينار واحد

الملك يهنئ خادم الحرمين
الشريفين باليوم الوطني للسعودية
*عمان

ه��ن��أ ج�لال��ة امل��ل��ك عبداهلل
ال��ث��اين �أخ���اه خ���ادم احل��رم�ين
ال�����ش��ري��ف�ين امل��ل��ك ���س��ل��م��ان بن
ع��ب��دال��ع��زي��ز �آل ���س��ع��ود ،ملك
اململكة ال��ع��رب��ي��ة ال�سعودية
ال�����ش��ق��ي��ق��ة ،مب��ن��ا���س��ب��ة ال��ي��وم
الوطني لبالده.
و�أع��رب جاللته ،يف برقية
بعثها ب��ا���س��م��ه وب��ا���س��م �شعب
اململكة الأردن���ي���ة الها�شمية
وحكومتها ع��ن �أح���ر التهاين
و�أ�صدق امل�شاعر الأخوية بهذه
املنا�سبة� ،سائال امل��وىل تبارك
وتعاىل �أن يعيدها على خادم
احلرمني ال�شريفني وه��و ينعم
مب���وف���ور ال�����ص��ح��ة وال��ع��اف��ي��ة،
وعلى ال�شعب ال�سعودي ال�شقيق
باملزيد من التقدم واالزدهار يف
ظل قيادته احلكيمة.

إحالة مجموعة جديدة من مفتعلي
الشغب في شفا بدران إلى القضاء
*عمان

�أحالت مديرية الأمن العام � 9أ�شخا�ص �آخرين �أُلقي القب�ض عليهم
من مفتعلي ال�شغب يف منطقة �شفا بدران قبل �أيام �إىل الق�ضاء.
وقال الناطق الإعالمي با�سم مديرية الأم��ن العام� ،إ ّن��ه يف �إطار
التحقيقات امل�ستمرة يف حوادث ال�شغب التي قام بها عدد من الأ�شخا�ص
مبنطقة �شفا ب��دران �شمال العا�صمة قبل �أي��ام� ،ألقي القب�ض على 9
�أ�شخا�ص �آخرين وجرت �إحالتهم للق�ضاء وما زال التحقيق والبحث
جاري ًا عن �آخرين ا�شرتكوا ب�أعمال ال�شغب.

إنجاز الدفعة الثالثة
الحكومية
المسرعات
من
ّ
ّ
*عمان

رعى وزير الدولة ل�ش�ؤون املتابعة والتن�سيق احلكومي الدكتور
نواف التل ،اخلمي�س يف دار رئا�سة الوزراء ،حفل �إجناز الدفعة الثالثة
من حتديات امل�سرعات احلكومية ،و�إطالق الدفعة الرابعة منها.
و�أكد التل �أن �إجناز التحديات يعد جزءا من جهود احلكومة يف
جمال ت�سريع الإجراءات ،و�إزالة العوائق التي تعرت�ض طريق العمل
والإجناز ،كما يت�سق مع خارطة طريق حتديث القطاع العام من حيث
حت�سني واقع اخلدمات ،وت�سهيل الإجراءات على املواطنني.
و�شملت الدفعة الثالثة �أرب��ع��ة حت��دي��ات رئي�سة ،عملت فرق
امل�سرعات احلكومية على و�ضع حلول مبتكرة وفعالة لها؛ حيث بدئ
بتفعيل �إن��ف��اذ وثيقة �ضبط اجللوة الع�شائرية ،وتوفري ال�سيولة
املالية الكافية للوفاء بالتزامات بنك تنمية املدن والقرى ،والربط
الإلكرتوين بني هيئة تنظيم قطاع االت�صاالت ووزارة الإدارة املحلية
لال�ستعالم عن املواقع الراديوية املرخ�صة ،و�أمتتة عمليات القب�ض يف
الهيئة .كما �أعلن التل خالل احلفل الذي ح�ضره وزير البيئة الدكتور
معاوية الردايدة ،عن �إطالق الدفعة الرابعة من حتديات امل�سرعات
احلكومية والتي �ستعمل الفرق املخت�صة فيها على  3حتديات رئي�سة،
وهي تبني �سيا�سة �شراء موحدة جلميع منتجات الأمن ال�سيرباين يف
اجلهاز احلكومي ،وقيام ال��وزارات الناظمة لقطاعات النمو الأخ�ضر
بتنفيذ خطط النمو الأخ�ضر ل�ل�أع��وام ( ،)2025 -2021و�إن�شاء
من�صة �إلكرتونية ملواءمة خمرجات التعلم يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل
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الأردنية مع متطلبات �سوق العمل الأردين.

رئيس الوزراء اإلسرائيلي :بريطانيا
تدرس نقل سفارتها إلى القدس
*وكاالت

قال رئي�س ال��وزراء الإ�سرائيلي ،يائري
البيد ،اخلمي�س� ،إن نظريته الربيطانية ليز
ترا�س تدر�س نقل �سفارة لندن يف الدولة
العربية �إىل مدينة القد�س.
و�أعرب البيد يف تغريدة عرب “تويرت”
عن �شكره ملوقف ليز ترا�س.
وك��ت��ب�“ :أ�شكر نظريتي الربيطانية
بعد �إعالنها درا�سة نقل �سفارة بالدها �إىل
القد�س” ،م�شريا �إىل �أنه و�إياها �سيعمالن معا
على تعزيز عالقات البلدين.

وجاء حديث البيد بعد لقاء جمعه مع
ترا�س يف نيويورك على هام�ش اجتماعات
اجلمعية ال��ع��ام��ة ل�ل��أمم امل��ت��ح��دة ،م�ساء
الأربعاء .و�أكد متحدث با�سم “ 10دوانينغ
�سرتيت” يف حديث ل�صحيفة “الغارديان”
الربيطانية �أن ترا�س �أبلغت البيد ب�ش�أن
درا�سة نقل ال�سفارة من تل �أبيب �إىل القد�س.
وكان الرئي�س الأمريكي ،دونالد ترامب،
قد قرر نقل �سفارة وا�شنطن يف �إ�سرائيل من
تل �أبيب �إىل القد�س عام  ،2017ويف حينها
انتقدت رئي�سة الوزراء الربيطانية ،ترييزا

ماي ،قرار ترامب.
لكن منذ تويل ترا�س لرئا�سة احلكومة
الربيطانية مطلع �سبتمرب اجل���اري ،ظهر
ارتياح يف �إ�سرائيل بعد �أن �أدلت بت�صريحات
قوية ت�ؤيد الدولة العربية.
وعندما كانت وزيرة للخارجية� ،أعربت
ت��را���س ال��ت��ي تنتمي حل���زب امل��ح��اف��ظ�ين،
ع��ن تعهدها ب��درا���س��ة �أم���ر نقل ال�سفارة
يف �إ���س��رائ��ي��ل ،يف ح��ال ف��وزه��ا يف ال�سباق
ع��ل��ى رئ��ا���س��ة احل���زب وب��ال��ت��ايل احلكومة
الربيطانية.

الخارجية :الصفدي يلتقي
عددا من نظرائه في نيويورك
*عمان

ال��ت��ق��ى ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال������وزراء ووزي���ر
اخلارجية و�ش�ؤون املغرتبني �أمين ال�صفدي،
يف نيويورك بعدد من نظرائه امل�شاركني يف
�أعمال الدورة الـ  77للجمعية العامة للأمم
املتحدة.
وقالت وزارة اخلارجية و�ش�ؤون املغرتبني
يف بيان �صحايف ان ال�صفدي التقى وزي��ر
اخلارجية املغربي نا�صر بوريطة يف اجتماع
�أك��د ا�سرتاتيجية العالقات الأخ��وي��ة بني
اململكتني ال�شقيقتني .وت��اب��ع ال��وزي��ران
املحادثات التي كانا قد �أجرياها يف َع ّمان
مطلع ال�شهر احل����ايل ،ح���ول �سبل زي���ادة
م�ساحات التعاون الثنائي ،ومبا يعك�س عمق
العالقات التاريخية.
كما بحث ال�صفدي بح�سب البيان مع وزير
خارجية مولدوفا نيكو بوبي�سكو حتديد
�أول��وي��ات التعاون بني البلدين يف املجاالت
االقت�صادية وال��ت��ج��اري��ة واال�ستثمارية
مثمنا موقف احلكومة املولدوفية ت�سهيلها
عبور الأردنيني من �أوكرانيا يف �شهري �شباط
و�آذار املا�ضيني.
وا�شارت اىل ان ال�صفدي بحث مع وزير
اخلارجية الفنلندي بيكا هافي�ستو تو�سعة
�آف���اق التعاون ب�ين البلدين ال�صديقني يف
خمتلف امل��ج��االت ،ويف �إط���ار ال�شراكة مع
االحتاد الأوروبي .وتناول اللقاء التطورات
الإقليمية والدولية ،واجلهود املبذولة حلل
الأزمات والتعامل مع تبعاتها الإن�سانية.

األردن والسويد يترأسان
اجتماعا وزار ًيا لدعم االونروا
ً
*عمان

تر�أ�س نائب رئي�س الوزراء ووزير اخلارجية و�ش�ؤون املغرتبني
�أمين ال�صفدي ،ووزيرة خارجية ال�سويد �آن ليندي ،يف نيويورك،
اجتماع ًا وزاري��� ًا لدعم وكالة الأمم املتحدة لإغ��اث��ة وت�شغيل
الالجئني الفل�سطينيني (الأون��روا) ،مب�شاركة الأمني العام للأمم
املتحدة �أنتونيو غوتريي�ش.
وقالت وزارة اخلارجية و�ش�ؤون املغرتبني يف بيان �صحايف� ،إن
االجتماع الذي ح�ضره عددٌ من وزراء خارجية وممثلي نحو �أربعني
دولة ومنظمة دولية ،واملفو�ض العام للوكالة فيليب الزاريني ركز
على و�ضع �سيا�سات وا�سرتاتيجيات من �ش�أنها �ضمان ا�ستدامة متويل
برامج عمل الوكالة لتمكينها من تقدمي خدماتها احليوية لالجئني
الفل�سطنيني يف مناطق عملياتها اخلم�س.
وبحث االجتماع �أي�ض ًا �ضرورة ا�ستمرار اجلهود حل�شد الدعم
للت�صويت الذي �سيتم يف اجلمعية العامة للأمم املتحدة على جتديد
والية الوكالة يف كانون الأول املقبل.
و�أكد الأمني العام للأمم املتحدة يف كلمة خالل االجتماع على
حمورية دور وكالة الأونروا يف تعزيز اال�ستقرار الإقليمي ،داعي ًا
لتوفري التمويل الكايف وامل�ستدام لها ،م�شري ًا �أنه وعلى الرغم من
الدعم املقدر للمانحني على مدى ال�سنوات املا�ضية� ،إ ّال �أنه ال يزال
هناك فجوة يف التمويل تقدر بنحو  100مليون دوالر ،وهذا مبلغ
ال يقارن مبا يقدم من دعم وم�ساعدات للأزمة الأوكرانية ،داعي ًا
املجتمع ال��دويل للنهو�ض مب�س�ؤولياته والعمل على جت�سري هذه
الفجوة التمويلية و�سد العجز يف موازنة الوكالة ،م�ؤكد ًا ب�أن وكالة
الأونروا تعد منظمة دولية فاعلة ،وكف�ؤة يف �إدارة ميزانيتها.
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الصحة :ال مساس أو تغيير بقيمة
بدل االشتراك في التأمين الصحي

*عمان
ّ

ن�شرت الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب على موقعها الإلكرتوين ،نتائج
االعرتا�ضات على جداول الناخبني الأولية النتخابات جمال�س �إدارة
غرف ال�صناعة وممثلي القطاعات ال�صناعية  ،2022وذلك وف ًقا لنظام
غ��رف ال�صناعة ال�صادر مبقت�ضى امل��ادت�ين  13و 33من قانون غرف
ال�صناعة رقم  10ل�سنة  .2005وبح�سب بيان للهيئة ،م�ساء اخلمي�س،
فقد بلغ جمموع طلبات االع�ترا���ض على اجل��داول الأول��ي��ة  36طلب
اعرتا�ض ،مت قبول  11طل ًبا ،ورف�ض  25طل ًبا .و�أو�ضحت الهيئة يف
بيانها� ،أن عدد طلبات االعرتا�ض لغرفة �صناعة عمان بلغ  16طل ًبا ،مت
قبول  8طلبات ورف�ض  8طلبات ،يف حني بلغ عدد طلبات االعرتا�ض يف
غرفة �صناعة �إربد  10طلبات ،مت قبول  3طلبات ورف�ض  7طلبات ،بينما
بلغ عدد طلبات االعرتا�ض لغرفة �صناعة الزرقاء  10طلبات ،رف�ضت
جميعها .وكانت الهيئة ،قد ن�شرت على موقعها الإل��ك�تروين جداول
الناخبني الأولية النتخابات جمال�س �إدارة غرف ال�صناعة وممثلي
القطاعات ال�صناعية ،بالإ�ضافة �إىل منوذج طلب اعرتا�ض على جداول
الناخبني الأولية ،والتي بد�أت من تاريخ � 18أيلول اجلاري وا�ستمرت ملدة
� 3أيام .ويذكر� ،أن جمل�س مفو�ضي الهيئة امل�ستقلة لالنتخاب ،قد حدد
يوم ال�سبت املوافق  29ت�شرين الأول املُقبل ،موعدً ا لالقرتاع النتخابات
جمال�س �إدارة غرف ال�صناعة وممثلي القطاعات ال�صناعية.
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*عمان

نفت وزارة ال�صحة وج��ود �أي��ة زي��ادة مقرتحة على ن�سبة
بدل اال�شرتاك بالت�أمني ال�صحي املدين ،م�ؤكدة �أنه ال م�سا�س
�أو ت��غ��ي�ير ع��ل��ى ق��ي��م��ة ب���دل اال����ش�ت�راك ���س��واء ل��ل��م��وظ��ف�ين �أو
ا ملتقا عد ين .
و�أو�ضحت ال��وزارة يف بيان �صحفي اخلمي�س� ،أن بدل اال�شرتاك
بالت�أمني ال�صحي الذي يقتطع مبوجب نظام الت�أمني ال�صحي املعمول
به يبلغ  3باملئة من الراتب على �أال يتجاوز مبلغ  30دينارا للعاملني
واملتقاعدين ،فيما يقتطع مبلغ  50دينارا للم�شرتكني من فئة الوزراء
والأعيان والنواب ،ومن هم يف حكمهم و�شاغلي املجموعة الأوىل من
الوظائف العليا.
كما نفت ال���وزارة �صحة م��ا ت��داول��ه بع�ض امل��واق��ع الإخبارية
وو�سائل التوا�صل االجتماعي حتت عنوان “  50دينارا �شهريا للت�أمني
ال�صحي».
وبينت �أن التعديل ال��ذي ج��رت مناق�شته يتعلق بكيفية
حت�صيل بدل اال�شرتاك الذي يرتتب على الفئات العليا الأوىل
الذين ال يتقا�ضون رواتب تقاعدية ،والبالغ قيمته  50دينارا
�شهري ًا .

 12طالبة راجعن البشير
بسبب أعراض هضمية
*عمان

قال مدير �إدارة م�ست�شفيات الب�شري ،الدكتور علي العبدالالت،
اخلمي�س� ،إن  12طالبة مدر�سة ،راجعن م�ست�شفى الإ�سعاف والطوارئ
ب�أعرا�ض ه�ضمية ،وو�ضعهن ال�صحي جيد.
و�أو�ضح العبدالالت ،يف ت�صريحات لوكالة الأنباء الأردنية (برتا)،
�أن الطالبات اللواتي راجعن امل�ست�شفى من مدر�سة واحدة ،وترتاوح
�أعمارهن من � 12إىل  13عاما ،ولديهن �أع��را���ض ه�ضمية كالقيء
ويتلقني العالج املنا�سب حلني معرفة �أ�سباب ذلك.
وبني �أن الوزارة تتابع ملعرفة �أ�سباب الأعرا�ض امل�صاحبة التي �أدت
�إىل القيء لدى الطلبات.

إدارة الترخيص تطلق خدمة
الفحص النظري للصم
*عمان

وال��ت��ق��ى ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال�����وزراء ووزي���ر
اخلارجية و�ش�ؤون املغرتبني �أمين ال�صفدي،
يف ن��ي��وي��ورك ،وزي��ر اخلارجية واملغرتبني
ال�سوري في�صل املقداد على هام�ش االجتماع
ال  77للجمعية العامة للأمم املتحدة.
وقالت وزارة اخلارجية و�ش�ؤون املغرتبني
يف بيان �صحايف وزعته اليوم ،انه جرى خالل
اللقاء بحث اجلهود املبذولة للتو�صل حلل
�سيا�سي للأزمة ال�سورية ي�ضمن وحدة �سوريا

ومتا�سكها ،ويحفظ �سيادتها ،ويعيد لها �أمنها
وا�ستقرارها ودورها ،ويخل�صها من الإرهاب،
و ُيهيئ الظروف الالزمة للعودة الطوعية
لالجئني ،حيث �أكد ال�صفدي �ضرورة تفعيل
اجلهود امل�ستهدفة �إنهاء الأزم��ة ال�سورية،
وم��ع��اجل��ة ج��م��ي��ع ت��ب��ع��ات��ه��ا ومب����ا يحقق
طموحات ال�شعب ال�سوري ال�شقيق ويحفظ
�أم��ن��ه وم�صاحله ،الف� ًت��ا �إىل �أهمية ال��دور
تابع �ص8
العربي يف هذه اجلهود.

�أطلقت �إدارة ترخي�ص ال�سواقني واملركبات خدمة الفح�ص
النظري اخلا�صة بفئة الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة من ال�صم وامل�صابني
ب�ضعف ال�سمع .وت�أتي هذه اخلدمة جت�سيدا الهتمام مديرية الأمن
العام بهذه الفئة من املواطنني ،وامتدادا ل�سل�سلة اخلدمات التي
عكفت على �إطالقها ملراعاة احتياجات املواطنني كافة والتخفيف
عنهم.
و�ستتيح هذه اخلدمة ملتلقيها من ال�صم �أو امل�صابني ب�ضعف ال�سمع،
�إج��راء الفح�ص النظري لغايات احل�صول على رخ�صة القيادة من
خالل مراجعة ق�سم الرتخي�ص املخت�ص ،واخل�ضوع للفح�ص ب�صورة
اعتيادية ،دون �إح�ضار مرتجم بلغة الإ�شارة� ،أو مراجعة �أية جهة
�أخرى ،كما كان معموال به �سابقا.
ووزع��ت �إدارة الرتخي�ص منهاج التدريب النظري بلغة الإ�شارة
جمانا ،والتي مت توفريها كذلك �ضمن مناهج تطبيق التدريب عن بعد
املوجود لدى مراكز تدريب ال�سائقني كافة.
وكان مدير الأمن العام اللواء عبيداهلل املعايطة� ،أوعز بت�سريع
العمل لإجن��از وحتديث اخلدمات والتو�سع بها يف �إدارة الرتخي�ص،
والإدارات املرورية ،وفق تقنيات متطورة تخدم املواطنني وجت�سد
التوجيهات امللكية احلكيمة بتجويد اخل��دم��ات يف مناحي احلياة
اليومية كافة.
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الفايز يبحث مع نظيره الفرنسي تعزيز
العالقات البرلمانية واالقتصادية
*عمان

*القاهرة

���ش��ارك وزي��ر ال��دول��ة ل�����ش��ؤون الإع�ل�ام الناطق الر�سمي با�سم
احلكومة ،في�صل ال�شبول ،اخلمي�س ،يف اجتماع الدورة العادية الثانية
واخلم�سني ملجل�س وزراء الإع�لام العرب ،الذي ا�ست�ضافته العا�صمة
امل�صرية القاهرة.
و�ألقى الوزير ال�شبول كلمة خالل االجتماع ،قال فيها� :إن من �أهم
التحديات الإعالمية التي نواجهها ما ت�شهده ق�ضية العرب املركزية
واجلوهرية ،الق�ضية الفل�سطينية ،من ح�صار �إعالمي �ضد املحتوى
الفل�سطيني �أو املحتوى امل�ساند للق�ضية الفل�سطينية على من�صات
التوا�صل االجتماعي التابعة ل�شركات الإع�لام الدولية ،حيث يتم
املنا�صر واملدافِع عن فل�سطني حتت مربرات واهية.
حجب املحتوى
ِ
و�أكد �أن الدفاع عن ح�ضور املحتوى الفل�سطيني واملحتوى امل�ساند
للق�ضية الفل�سطينية على املن�صات الرقمية العاملية هو �أحد مكونات
مقرتح الدبلوما�سية الرقمية ،ال��ذي تقدمت به اململكة الأردنية
الها�شمية للأمانة العامة ،الفت ًا �إىل �أن املقرتح حظي بدعم الأ�شقاء،
وا�ستفاد ب�شكل كبري من مرئياتٍ �ساهمت بها الدول العربية ال�شقيقة،
وجرى اعتماده من جمل�س وزراء الإعالم العرب.
و�أ���ش��ار ال�شبول �إىل �أن الإع�ل�ام ه��و �أح��د الأ�سلحة يف جميع
اال�ضطرابات التي ت�شهدها املنطقة وال��ع��امل العربي ،لكنه بات
ال�ضحية يف الكثري من الأحيان ،ال �سيما يف ظل الثورة الرقمية والآثار
املبا�شرة لتحدي التوا�صل االجتماعي.
وحذر يف هذا ال�صدد من املراوحة يف اال�ستجابة لهذه التحديات
التي مير بها الإعالم؛ “كي ال نت�أخر مرة �أخرى ونخ�سر معركة جديدة
متغي
يف الدفاع عن ق�ضايانا امل�صريية وثقافتنا و�صورة �إن�ساننا يف عامل رِّ
متقلِّب».
و�أكد ال�شبول �أن الإعالم املهني املو�ضوعي هو حق للجمهور يف كل
مكان ،م�شري ًا �إىل �ضرورة التحرك والعمل اجلمعي العربي حلماية
رُّ
التعث
و�سائل الإع�لام العربية اخلا�صة قبل العامة ،من خماطر
والإفال�س ،وترك فراغ متل�ؤه و�سائل بديلة ال تعرتف بقواعد الإعالم
وقوانينه ومواثيقه“ ،كما ال تعرتف ب�ضبط حمتوياتها �أو مراعاة
الثقافات واخل�صو�صيات� ،إال يف مواجهة الأقوياء والتكتالت».
ولفت ال�شبول �إىل �ضرورة �أن تتعاون احلكومات مع املعاهد العلمية
وم�ؤ�س�سات املجتمع امل��دين وو�سائل الإع�لام للت�صدي لهذا الواقع
اجلديد ،وذلك من خالل ثالثة م�سارات� :أولها الرتبية الإعالمية
للنا�شئة يف املدار�س ،فيما ت�ضمن امل�سار الثاين املعاهد واجلامعات،
و�ضرورة الف�صل الأكادميي بني الإعالم وقوانينه ومواثيقه من جهة،
وو�سائل التوا�صل االجتماعي و�أط��ر تنظيمها من جهة �أخ��رى� ،إىل
جانب الت�شريعات التي حتمي و�سائل الإعالم واجلمهور.
و�أ�شار ،خالل كلمته� ،إىل هدفني مهمني يجب ت�ضمينها يف العالقة
مع �شركات الإع�لام الدولية ومن�صاتها ،ا�شتمل الهدف الأول على
احلق يف �ضبط املحتوى ،من خالل الو�صول �إىل تفاهم م�شرتك ينظّ م
العالقة بني الدول العربية وهذه ال�شركات ،يف جمال حتديد املحتوى
الذي ي�شكل خطاب كراهية يف جمتمعاتنا ،و�ضرورة �ضبط املحتوى
غري القانوين ،بالإ�ضافة �إىل تنظيم عمل من�صات البث الرقمي (مثل
الـ .)OTT
�أما الهدف الثاين فهو حق و�سائل الإع�لام يف �سوق الإع�لان ،من
خ�لال �آليات حم��ددة لفر�ض �ضرائب رقمية على ن�شاطات و�أرب��اح
و�سائل التوا�صل االجتماعي.
و �ألقى الأمني العام امل�ساعد -رئي�س قطاع الإعالم واالت�صال يف
جامعة الدول العربية ،ال�سفري �أحمد ر�شيد خطابي ،كلمة الأمني العام
للجامعة �أحمد �أبو الغيط نيابة عنه.
و�أ�شار خطابي �إىل التو�صيات ال�صادرة عن االجتماعات الإعالمية
العربية التي ا�ست�ضافتها اململكة الأردنية الها�شمية يف نهاية متوز
املا�ضي ،ب�ش�أن �إدراج م��ادة الإع�لام الرتبوي (الرتبية الإعالمية
واملعلوماتية) يف مناهج التدري�س يف الدول العربية ،م�ؤكد ًا �أنها خطوة
عملية لتح�صني ال�شباب من خطابات العنف والت�ضليل وحتفيز مهارات
الفكر النقدي بعيد ًا عن القوالب النمطية الأحادية.
و�أكد �أن اجلامعة جتاوبت فور ًا مع املبادرة الفل�سطينية يف جعل
يوم  11من �أيار ،يوما عامليا للت�ضامن مع الإعالم الفل�سطيني ،الفت ًا �إىل
�أن هذا اليوم يتزامن مع ذكرى اغتيال ال�شهيدة الإعالمية �شريين �أبو
عاقلة ،وذلك تعبري ًا عن الت�ضامن املطلق مع ال�صحفيني والإعالميني
الفل�سطينيني كافة ،الذين يعانون الأمرين من امل�ضايقات املمنهجة
ل�سلطات االحتالل الإ�سرائيلي وهم ي�ؤدون ر�سالتهم املهنية.
و�أثنى اخلطابي على جهود جمهورية ال�سودان يف رئا�سة الدورة
ال�سابقة من جمل�س وزراء الإع�ل�ام ال��ع��رب ،مهنئ ًا يف ذات ال�صدد
جمهورية م�صر العربية على رئا�سة الدورة احلالية للمجل�س.
ي�شار �إىل �أن الوفد الأردين امل�شارك يف �أعمال ال��دورة العادية
الثانية واخلم�سني ملجل�س وزراء الإعالم العرب تر�أ�سه وزير الدولة
ل�ش�ؤون الإعالم في�صل ال�شبول ،و�ضم يف ع�ضويته :مدير عام م�ؤ�س�سة
الإذاع��ة والتلفزيون حممد بلقر ،وامل�ست�شار الإعالمي يف ال�سفارة
الأردنية يف القاهرة عالء الزيود ،و�أحمد املجايل من �إعالم رئا�سة
الوزراء.

�أج���رى رئي�س جمل�س الأع��ي��ان في�صل
ال��ف��اي��ز ،مباحثات ر�سمية يف العا�صمة
الفرن�سية ب��اري�����س ،اخلمي�س ،م��ع رئي�س
جمل�س ال�شيوخ الفرن�سي جريارد الر�شيه.
وت��ن��اول��ت امل��ب��ح��ث��ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة �سبل
تعزيز العالقات بني البلدين ال�صديقني،
و�أهمية البناء عليها يف خمتلف املجاالت
وخا�صة الربملانية واالقت�صادية ،وزي��ادة
اال�ستثمارات امل�شرتكة ،والتعاون من �أجل
جت��اوز تداعيات جائحة كورونا واحل��رب
الرو�سية الأوكرانية وت�أثرياتها على الأمن
الغذائي و�أمن الطاقة.
و�أ�شاد الفايز بعمق العالقات الأردنية
الفرن�سية القائمة على االحرتام املتبادل
ومب��ا يخدم امل�صالح امل�شرتكة ،مبينا �أن
الأردن يعترب فرن�سا �شريكا �أ�سا�سيا يف العمل
من �أجل ال�سالم يف املنطقة ،وهناك حر�ص
�أكيد من قبل جاللة امللك عبداهلل الثاين
على تطوير العالقات الثنائية والبناء
عليها مبختلف امل��ج��االت ،خدمة للبلدين
وال�شعبني ال�صديقني.
ودع�����ا �إىل امل���زي���د م���ن ال�����ش��راك��ات
االق��ت�����ص��ادي��ة واال���س��ت��ث��م��اري��ة امل�شرتكة
وزي��ادة التبادل التجاري ،مطالبا جمل�س
ال�شيوخ الفرن�سي بت�شجيع امل�ستثمرين
الفرن�سيني على اال���س��ت��ف��ادة م��ن الفر�ص
اال�ستثمارية الآم��ن��ة وامل�شجعة املتوفرة
يف الأردن الذي يتمتع باالمن واال�ستقرار
يف جم���االت ال��ط��اق��ة وامل��ي��اه وال�سياحة
الدينية والتاريخية والنقل العام وقطاع
التكنولوجيا� ،إ�ضافة �إىل امل�شاريع املتعلقة
بالأمن الغذائي.
وقال الفايز �إن الأردن �أجرى �إ�صالحات
�سيا�سية واقت�صادية رغم الأحداث الأزمات
وال�صراعات من حوله� ،إال �أنه يوا�صل بناء
الدولة احلديثة القوية؛ تنفيذا لتوجيهات
جاللة امللك ،بهدف الو�صول �إىل احلكومات
الربملانية احلزبية الرباجمية ،وتعزيز
دور ال�شباب وامل��ر�أة ومتكينهما اقت�صاديا
و�سيا�سيا ،وتعزيز امل�شاركة ال�شعبية يف
حتمل امل�س�ؤولية الوطنية.
وبني �أن اال�صالحات تهدف �أي�ضا �إىل
حت�سني البيئة اال���س��ت��ث��م��اري��ة وحماية
امل�ستثمرين ،ودفعهم �إىل اال�ستفادة من
امل��ي��زات اال�ستثمارية يف الأردن والبيئة
الآمنة وامل�ستقرة.
و�أك���د ال��ف��اي��ز �أه��م��ي��ة �إن�����ش��اء جامعة
فرن�سية يف الأردن على غ���رار اجلامعة
الفرن�سية امل�����ص��ري��ة ،مل��ا ل��ذل��ك م��ن بالغ
الأهمية يف تعزيز الروابط الثقافية بني
البلدين ال�صديقني.
وب��خ�����ص��و���ص الأو�����ض����اع ال��راه��ن��ة يف

املنطقة ،نبه الفايز �إىل �ضرورة �أن يتحمل
املجتمع الدويل م�س�ؤولياته من اجل انهاء
�صراعات وازم��ات املنطقة �سيا�سيا ،بعيدا
عن العنف واالعمال الع�سكرية ،داعيا �إىل
�شراكة فاعلة بني ال��دول جلهة حماربة
االره���اب ،ومكافحة وب��اء ك��ورون��ا وانهاء
احلرب الرو�سية االوكرانية والتخفيف من
تداعياتها على االمن الغذائي العاملي و�أمن
الطاقة.
وثمن الفايز مواقف فرن�سا الداعمة
للأردن وملواقف جاللة امللك عبداهلل الثاين
م��ن اج��ل اي��ج��اد ت�سوية لل�صراع العربي
اال���س��رائ��ي��ل��ي ع��ل��ى ا���س��ا���س ح��ل ال��دول��ت�ين
وق����رارات ال�شرعية ال��دول��ي��ة ،م ��ؤك��دا يف
الوقت ذاته �أن الأردن يرف�ض �أية حلول ال
متكن ال�شعب الفل�سطيني من اقامة دولته
الفل�سطينية امل�ستقلة وعا�صمتها القد�س
ال�شرقية.
كما �أك��د �أن الأردن يرف�ض �أي��ة حلول
تتجاوز ثوابته الوطنية؛ ف�لاءات جاللة
امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين وا���ض��ح��ة ،وه��ي ال
للوطن البديل والأردن هو الأردن وفل�سطني
ه��ي فل�سطني ،و���ض��رورة ع���ودة الالجئني
الفل�سطينني لفل�سطني ،والو�صاية الها�شمية
على املقد�سات الإ�سالمية وامل�سيحية يف
القد�س خط �أحمر ال تنازل عنها.
ب����دوره ،ث��م��ن رئ��ي�����س جمل�س ال�شيوخ
الفرن�سي ال��دور الكبري ال��ذي يقوم جاللة
امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين ،يف دع���م اجل��ه��ود
ال��دول��ي��ة امل��ب��ذول��ة لإن���ه���اء ال�����ص��راع يف
منطقة ال�شرق االو���س��ط واح�لال ال�سالم
فيها وحماربة االره���اب ،م�شريا �إىل عمق
العالقات الأردنية الفرن�سية ،م�ؤكدا وجود
قوا�سم م�شرتكة كثرية وروح �إيجابية بني
البلدين ت�سود التعاون امل�ستمر بينهما.

و�أ�شاد بدور الأردن جتاه توفري احلياة
الكرمية لالجئني ال�سوريني وغريهم ،م�ؤكدا
�أهمية دع��م الأردن وم�ساندته لتمكينه
من موا�صلة دوره االن�ساين وحفظ االمن
واال�ستقرار يف منطقة ال�شرق االو�سط.
وب�ي�ن �أن جمل�س ال�����ش��ي��وخ الفرن�سي
وم���ن خ�ل�ال جل���ان ال�����ص��داق��ة ال�برمل��ان��ي��ة
الفرن�سية الأردنية �سيعمل من اجل تعزيز
اال�ستثمارات الفرن�سية يف الأردن وزيادة
اع����داد ال�����س��ائ��ح�ين الفرن�سيني وتفعيل
عالقات ال�شراكة االقت�صادية بني غرف
ال�صناعة والتجارة بني البلدين ال�صديقني .
وج��رى خالل املباحثات التي ح�ضرها
الوفد املرافق لرئي�س جمل�س الأعيان ،والذي
ي�ضم م�ساعدي رئي�س املجل�س مفلح الرحيمي
وعلياء بوران ورئي�س جمموعة ال�صداقة
الربملانية الأردنية الفرن�سية عي�سى مراد،
والأعيان حممد ال�شوابكه وجورج حزبون،
بالإ�ضافة �إىل ال�سفري الأردين لدي فرن�سا
مكرم القي�سي ،ا�ستعرا�ض جممل االو�ضاع
الراهنة يف املنطقة ،و�سبل تعزيز العالقات
االقت�صادية واال�ستثمارية بني البلدين
ال�صديقني.
و�أك���د اع�ضاء ال��وف��د الأردين اهمية
تفعيل العالقات الربملانية والعمل من اجل
ازال��ة اي��ة عوائق تعرت�ض قيام �شراكات
اقت�صاية وجت��اري��ة فرن�سية يف الأردن،
م�����ش�يري��ن �إىل ال��ت��ح��دي��ات االق��ت�����ص��ادي��ة
واالم��ن��ي��ة ال��ت��ي ت��واج��ه الأردن ج��راء
االو�ضاع املحيطة به وال�صراعات من حوله.
ودع��ا الوفد الأردين ،اجلانب الفر�سي
واملجتمع الدويل �إىل ممار�سة ال�ضغط على
ا�سرائيل من اجل العودة �إىل عملية ال�سالم،
والتخلي ع��ن املمار�سات الوح�شية التي
ترتكبها بحق ال�شعب الفل�سطيني.

الخارجية :األردن والسويد يترأسان
اجتماعا وزار ًيا لدعم االونروا
ً
*عمان

ت��ر�أ���س ن��ائ��ب رئي�س ال����وزراء ووزي��ر
اخل���ارج���ي���ة و�����ش�����ؤون امل���غ�ت�رب�ي�ن �أمي���ن
ال�صفدي ،ووزي��رة خارجية ال�سويد �آن
ليندي ،يف ن��ي��وي��ورك ،اجتماع ًا وزاري��� ًا
ل��دع��م وك��ال��ة الأمم امل��ت��ح��دة لإغ��اث��ة
وت�����ش��غ��ي��ل ال�ل�اج���ئ�ي�ن ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي�ين
(الأونروا) ،مب�شاركة الأمني العام للأمم
املتحدة �أنتونيو غوتريي�ش.
وق���ال���ت وزارة اخل���ارج���ي���ة و����ش����ؤون
املغرتبني يف بيان �صحايف� ،إن االجتماع
ال���ذي ح�����ض��ره ع���ددٌ م��ن وزراء خارجية
وممثلي نحو �أربعني دولة ومنظمة دولية،
واملفو�ض العام للوكالة فيليب الزاريني ركز
على و�ضع �سيا�سات وا�سرتاتيجيات من �ش�أنها
�ضمان ا�ستدامة متويل برامج عمل الوكالة
لتمكينها م��ن ت��ق��دمي خدماتها احليوية
لالجئني الفل�سطنيني يف مناطق عملياتها
اخلم�س.
وبحث االجتماع �أي�ض ًا �ضرورة ا�ستمرار
اجلهود حل�شد الدعم للت�صويت الذي �سيتم
يف اجلمعية العامة ل�ل��أمم املتحدة على
جت��دي��د والي���ة ال��وك��ال��ة يف ك��ان��ون الأول
املقبل.
و�أك����د الأم��ي�ن ال��ع��ام ل��ل��أمم امل��ت��ح��دة
يف كلمة خ�لال االج��ت��م��اع على حمورية
دور وكالة الأون���روا يف تعزيز اال�ستقرار
الإقليمي ،داع��ي� ًا لتوفري التمويل الكايف
وامل�ستدام لها ،م�شري ًا �أنه وعلى الرغم من
الدعم املقدر للمانحني على مدى ال�سنوات
املا�ضية� ،إ ّال �أن��ه ال ي��زال هناك فجوة يف
التمويل تقدر بنحو  100مليون دوالر ،وهذا
مبلغ ال يقارن مبا يقدم من دعم وم�ساعدات
للأزمة الأوكرانية ،داعي ًا املجتمع الدويل
للنهو�ض مب�س�ؤولياته والعمل على جت�سري
ه��ذه الفجوة التمويلية و���س��د العجز يف
موازنة الوكالة ،م�ؤكد ًا ب�أن وكالة الأونروا
تعد منظمة دولية فاعلة ،وكف�ؤة يف �إدارة
ميزانيتها.

و�أ�ضاف غوتريي�ش� ،أنه ولوال اخلدمات
احليوية التي تقدمها الأونروا ملا كان هناك
تعليم للأطفال وملج�أ للعائالت ،الفت ًا �إىل
�أن دعم الأون��روا هو م�س�ؤولية �أخالقية،
و�أن تعرث عملها م��ن �ش�أنه �أن ي����ؤدي �إىل
�أن ي�سود االح��ب��اط ،وي��وف��ر للتنظيمات
الإرهابية بيئة خ�صبة للتجنيد.
و�أك�����د ال�����ص��ف��دي يف م��داخ��ل��ة خ�لال
االجتماع اهمية دور الوكالة كعامل ا�ستقرار
مهم يف املنطقة و�ضرورة ا�ستمرارها بتنفيذ
واليتها الأمم��ي��ة بالكامل ،و�أهمية قيام
املجتمع ال��دويل بتوفري الدعم ال�سيا�سي
واملايل الالزم لوكالة الأونروا حتى تتمكن
من اال�ستمرار يف تقدمي خدماتها احليوية
لالجئني.
و���ش��دد ال�����ص��ف��دي ح�سب ب��ي��ان وزارة
اخلارجية و���ش��ؤون املغرتبني على �ضرورة
العمل مببد�أ الت�شاركية يف حتمل الأعباء،
م��ؤك��دً ا ا�ستمرار عمل اململكة مع ال�سويد
وال�شركاء الدوليني والإقليميني لتوفري
ال��دع��م ال���ذي حتتاجه ال��وك��ال��ة ل�ضمان
ا�ستمرار تدفق الدعم الالزم الذي حتتاجه
م�ؤكدً ا �ضرورة العمل على و�ضع �سيا�سيات
وا�سرتاتيجيات وميزانية من املمكن التنب�ؤ
بها ع�بر خطة متويلية مل��دة � 3سنوات،
ومتكني وكالة الأونروا من متويل ميزانيتها
ال�براجم��ي��ة م��ن امليزانية ال��ع��ادي��ة ل�ل�أمم
املتحدة.
و�أك��د على �ضرورة وج��ود �آليات متويل
طويلة الأم��د ،ومتعددة ال�سنوات ،ت�ضمن
للوكالة تقدمي خدماتها احليوية وف ًقا
ري
لتكليفها الأمم���ي ،م��ؤك��د ًا رف�ض �أي تغي ٍ
ري
على والية الوكالة و�صالحياتها� ،أو جتي ٍ
خلدماتها املقدمة لالجئني ،وحم���ذر ًا من
تبعات ا�ستمرار العجز امل��ايل املزمن الذي
متر به الوكالة �سنو ًيا.
و�أك���د ال�صفدي خ�لال االج��ت��م��اع� ،أن��ه
يجب �أن ت�ستمر الوكالة بتقدمي خدماتها
�إىل ح�ي�ن ح���ل ق�����ض��ي��ة ال�لاج��ئ�ين وف��ق

القانون ال��دويل ،ويف �سياق حلٍ �شاملٍ على
�أ���س��ا���س ح��ل ال��دول��ت�ين ال��ذي ُيج�سد قيام
الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة ذات ال�سيادة
وعا�صمتها القد�س املحتلة على خطوط
ال��راب��ع م��ن ح��زي��ران  1967لتعي�ش ب�أمن
و�سالم �إىل جانب �إ�سرائيل.
وث��م��ن ال�صفدي دع��م امل��ان��ح�ين ودور
مملكة ال�سويد و�شراكتها القوية وامل�ؤثرة
يف جهود ح�شد الدعم لوكالة الأون���روا،
مقد ًرا جهود القائمني على الوكالة التي
يبذلونها واخلطط التي ت�ضعها الوكالة
مل��واج��ه��ة ال��ت��ح��دي��ات ال�����ض��اغ��ط��ة ال��ت��ي
تواجهها.
م��ن جانبها ،ق��ال��ت وزي���رة اخلارجية
ال�سويدية �آن ليندي� ،إن االجتماع اليوم
ي��ؤك��د حر�ص املجتمع ال���دويل على دعم
وكالة الأون��روا ودوره��ا الأ�سا�سي الذي ال
غنى عنه ،م�شددة على �أهمية توفري دعم
مايل م�ستدام وم�ستقر للوكالة والتي هي يف
�أم�س احلاجة �إليه حالي ًا لتتمكن من تقدمي
خدماتها يف قطاعات التعليم وال�صحة
والإغاثة وغريها من اخلدمات يف مناطق
عملياتها اخلم�س.
وعر�ض املفو�ض العام لوكالة الأونروا
الزاريني التحديات التي تواجه الوكالة
وعجزها امل��ايلُ ،وخطط الوكالة للأعوام
القادمة ،وجهود توفري الدعم الالزم لها.
وق��ال��ت ال���وزارة يف البيان� ،إن الأردن
يبذل وبالتن�سيق مع ال�شركاء الدوليني
ً
حثيثة لتوفري الدعم
والإقليميني جهود ًا
ال�لازم لوكالة الأون��روا و�سد فجوة العجز
املايل يف موازنتها.
وعمل الأردن وال�سويد مع ًا يف ال�سنوات
الأخ�ي�رة حل�شد ال��دع��م ال�سيا�سي وامل��ايل
للأونروا ،حيث نظما منذ العام  2018عدة
م�ؤمترات واجتماعات دولية �أ�سهمت ب�شكل
رئي�س يف ح�شد الدعم للوكالة وتقلي�ص
العجز يف موازنتها يف ال�سنوات ال�سابقة من
 446مليون دوالر �إىل  100مليون دوالر.

السفير السعودي يشيد بخطاب
الملك عبد اهلل الثاني أمام
الجمعية العامة لألمم المتحدة
*عمان

�أكد ال�سفري ال�سعودي يف عمان ،نايف بن بندر ال�سديري� ،أهمية
خطاب جاللة امللك عبداهلل الثاين �أم��ام اجلمعية العامة للأمم
املتحدة يف دورتها الـ� 77أم�س الأول ،والذي قدم جاللته خالله الكثري
من احللول للأزمات يف العامل ،ومبقدمتها الق�ضية الف�سطينية ،م�شريا
�إىل �أن جاللته عندما يتحدث ين�صت له اجلميع.
وق��ال ال�سديري ،يف حديث لوكالة الأن��ب��اء الأردن��ي��ة (ب�ترا)،
مبنا�سبة العيد الوطني للمملكة العربية ال�سعودية الذي ي�صادف
غدا� ،إن العالقات التي تربط ال�سعودية والأردن هي عالقات جوار
ون�سب وم�صاهرة وم�صالح م�شرتكة ون�شعر ب�أننا بلد واحد.
و�أ�ضاف �أن التن�سيق بني اململكتني ال�شقيقتني يجري ب�شكل يومي
على خمتلف امل�ستويات ،ونحر�ص دائ��م��ا على ا�ستمرار التن�سيق
والت�شاور والتعاون لكل ما فيه خري البلدين ال�شقيقني والأمتني
العربية والإ�سالمية.
و�أ�شاد مبا يتمتع به الأردن من مناخ ا�ستثماري جاذب ومميز ،ما
ي�سهم بتوجيه اال�ستثمارات ال�سعودية للأردن ،م�شريا �إىل �أن ال�سعودية
تت�صدر موقعا متقدما يف قائمة امل�ستثمرين بالأردن.
وا�ستعر�ض ال�سديري اال�ستثمارات ال�سعودية ،والتي من �أبرزها
م�شاريع �سكة احلديد لنقل الب�ضائع والركاب من العقبة �إىل عمان،
والناقل الوطني للمياه ،والربط الكهربائي ،واملدينة الطبية على
طريق املطار ،وهو م�شروع �ضخم تبلغ قيمته ن�صف مليار دوالر.
وبني �أن �أكرب جالية �أردنية باخلارج موجودة يف ال�سعودية� ،إذ
يناهز عددها � 600ألف ،وهم نخبة من العقول والكفاءات يف خمتلف
املجاالت ،ونتاج القيادة احلكيمة يف الأردن منذ عهد املغفور له باذن
اهلل امللك احل�سني بن طالل ،وموا�صلة امللك املعزز عبداهلل الثاين لهذا
النهج من خالل اال�ستثمار باالن�سان والرتكيز على ر�أ�س املال الب�شري،
حتى �أ�صبحت الأردن منارة ي�شار لها بالبنان وم�صدرا للكفاءات
الب�شرية �إىل خمتلف الدول.
ويف رده على ���س ��ؤال ،ق��ال �إن ال�سعودية داع��م��ة قلبا وقالبا
للق�ضية الفل�سطينية ،و�إن خادم احلرمني وويل العهد ي�ؤكدان يف كل
فر�صة على وق��وف اململكة العربية ال�سعودية �إىل جانب الأ�شقاء
الفل�سطينيني ،ودعم حل الدولينت ودعم الو�صاية الها�شمية ،م�شريا
�إىل �أن ال�سعودية هي �أول من �أطلقت مبادرة ال�سالم العربية يف قمة
فا�س عام  ،1980واملبادرة الثانية يف قمة بريوت عام .2002
و�أ�ضاف �أن �إ�سرائيل لن حت�صل على ال�سالم دون مراعاة حقوق
ال�شعب الفل�سطيني ال�شقيق ،وهو ما �أكد عليه جاللة امللك عبداهلل
الثاين �أمام اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف نيويورك �أم�س الأول.
و�أ�شار �إىل التعاون التعليمي والثقايف املتميز بني البلدين ،مبينا
�أن احل�ضور املتميز باالحتفال ب��إرب��د عا�صمة للثقافة العربية
الأ�سبوع املا�ضي ي�ؤكد مكانة الأردن الثقافية يف الوطن العربي عامة،
(برتا� -صالح اخلوالدة)
		
وال�سعودية خا�صة.

انطالق فعاليات البطولة
النسائية الدولية اللتقاط األوتاد
*عمان

انطلقت يف مدينة البرتاء فعاليات البطولة الن�سائية الدولية
اللتقاط الأوت��اد (اجلائزة الكربى) والتي تنظمها مديرية الأمن
العام ممثلة مبجموعة مرا�سم الأمن العام ومب�شاركة ( )39فار�سة،
ميثلن ( )14دول��ة من خمتلف بلدان العامل ،بح�ضور م�ساعد مدير
الأمن العام للإدارة والقوى الب�شرية العميد الركن الدكتور معت�صم
�أب��و �شتال ورئي�س االحت��اد ال��دويل اللتقاط االوت��اد ال�شيخ حممد
ال��ف�يروز ،ورئي�س مفو�ضية �سلطة �إقليم البرتاء الدكتور �سليمان
الفرجات والأمني العام الحتاد الفرو�سية امللكي االردين نور الرفاعي.
ً
عرو�ضا مو�سيقية قدمتها مو�سيقات
وا�شتمل حفل �إطالق البطولة
الأم��ن العام وا�ستعرا�ض لوحدة هجانة الأم��ن العام ،و�أعمال فنية
و�شعرية عك�ست التنوع التاريخي واحل�ضاري الذي تتمتع به اململكة
الأردنية الها�شمية .وت�شهد البطولة التي تقام على مدار ثالثة �أيام،
مناف�سات متنوعة (فردي الرمح وزوجي الرمح ،فردي ال�سيف وزوجي
ال�سيف ،وحلق ووتد بالرمح وليمون ووتد بال�سيف) ،يتناف�س عليها
( )39فار�سة من (الأردن ،بريطانيا ،الرنويج ،رو�سيا ،بيالرو�سيا،
كازاخ�ستان ،جنوب افريقيا ،باك�ستان ،الهند ُ ،عمان ،ال�سودان ،الكويت
،ال�سعودية ،ماليزيا) .وعلى هام�ش فعاليات البطولة ،تقام دورات
تدريبية دولية متخ�ص�صة يف ريا�ضة التقاط الأوت���اد للمدربني
الدوليني ،ودورة احل�صول على ال�شارة الف�ضية يف التحكيم ،بالإ�ضافة
ل��دورة احل�صول على ال�شارة الذهبية يف التحكيم ال��دويل يف هذه
امل�سابقة وب�إ�شراف خا�ص من االحتاد الدويل اللتقاط االوتاد.
ي�شار �إىل �أن التقاط الأوت���اد ،هي اح��دى ريا�ضات الفرو�سية
القدمية ،وهي واح��دة من ع�شرة تخ�ص�صات للفرو�سية معرتف بها
ر�سم ًيا من قبل االحتاد الدويل للفرو�سية ،وميكن �أن تلعب ب�شكل فردي
�أو من خالل فرق مكونة من العبني �أو �أربعة العبني وبا�ستعمال الرماح
�أو ال�سيوف.

إنجاز الدفعة الثالثة من تحديات
المس ّرعات الحكوم ّية واإلعالن عن الرابعة
*عمان

رعى وزير الدولة ل�ش�ؤون املتابعة والتن�سيق احلكومي الدكتور
نواف التل ،اخلمي�س يف دار رئا�سة الوزراء ،حفل �إجناز الدفعة الثالثة
من حتديات امل�سرعات احلكومية ،و�إطالق الدفعة الرابعة منها.
و�أكد التل �أن �إجناز التحديات يعد جزءا من جهود احلكومة يف
جمال ت�سريع الإجراءات ،و�إزالة العوائق التي تعرت�ض طريق العمل
والإجناز ،كما يت�سق مع خارطة طريق حتديث القطاع العام من حيث
حت�سني واقع اخلدمات ،وت�سهيل الإجراءات على املواطنني.
و�شملت الدفعة الثالثة �أربعة حتديات رئي�سة ،عملت فرق امل�سرعات
احلكومية على و�ضع حلول مبتكرة وفعالة لها؛ حيث بدئ بتفعيل �إنفاذ
وثيقة �ضبط اجللوة الع�شائرية ،وتوفري ال�سيولة املالية الكافية للوفاء
بالتزامات بنك تنمية املدن والقرى ،والربط الإلكرتوين بني هيئة
تنظيم قطاع االت�صاالت ووزارة الإدارة املحلية لال�ستعالم عن املواقع
الراديوية املرخ�صة ،و�أمتتة عمليات القب�ض يف الهيئة .كما �أعلن التل
خالل احلفل الذي ح�ضره وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة ،عن
�إطالق الدفعة الرابعة من حتديات امل�سرعات احلكومية والتي �ستعمل
الفرق املخت�صة فيها على  3حتديات رئي�سة ،وهي تبني �سيا�سة �شراء
موحدة جلميع منتجات الأمن ال�سيرباين يف اجلهاز احلكومي ،وقيام
ال���وزارات الناظمة لقطاعات النمو الأخ�ضر بتنفيذ خطط النمو
الأخ�ضر للأعوام ( ،)2025 -2021و�إن�شاء من�صة �إلكرتونية ملواءمة
خمرجات التعلم يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل الأردنية مع متطلبات �سوق
العمل الأردين .ي�شار �إىل �أن مركز امل�سرعات احلكومية ي�سهم يف تذليل
العقبات ملختلف التحديات احلكومية عرب �إيجاد احللول الفعالة
وال�سريعة لها �ضمن فرتة زمنية حمددة مبئة يوم ،كما يعد املركز �أحد
خمرجات اتفاقية ال�شراكة اال�سرتاتيجية والتعاون يف التحديث
احلكومي بني اململكة ودولة الإمارات العربية املتحدة.

تكنولوجيا
منوعات

*وكاالت

ﻳﻮﻣﻴﺔ  -أردﻧﻴﺔ  -ﺷﺎﻣﻠﺔ

ت�شتهدف ت�شجيع املواطنني الفرن�شيني على ت�شجيل
اأ�شمائهم يف قوائم الناخبني للم�شاركة يف انتخابات
الرملان االأوروبي املقررة يف مايو املقبل.
وق���ال م��وق��ع "تويرت" يف ر�شالة ع��ر ح�شابه
الر�شمي باللغة الفرن�شية "نريد اأن يكون هذا
االأمر وا�شحا ،الآننا �شنوا�شل دعم وحماية نزاهة
املناق�شات حول انتخابات الرملان االأوروب��ي خالل
ال�شهور القليلة املقبلة".
ي��ذك��ر اأن "تويرت" ات��خ��ذ ق���راره االأخ���ري بعد
لقاءات مع م�شوؤويل احلكومة الفرن�شية ،يف حني
رح���ب "كري�شتوف كا�شتانري" وزي���ر الداخلية
الفرن�شي بقرار موقع التوا�شل االجتماعي ب�شاأن
االإعالنات ال�شيا�شية .وق��ال الوزير "فكرة حذف
املحتوى االإرهابي والذي يح�س على الكراهية" من
موقع التوا�شل االجتماعي مازالت قائمة ،يف حني
قال وزير الثقافة الفرن�شي "فرنك ري�شتري" تعليقا
على احلوار مع "تويرت"�" :شنوا�شل احلوار والعمل
معا من اأجل �شالح كل االأطراف".

تحديث جديد لـ«أندرويد تى في» يبث إعالنات
على شاشة جهاز التلفزيون المنزلي الذكي
*وكاالت

يقوم نظام "اأندرويد تي يف" للتلفزيون الذكي
حاليا بعر�س اإعالنات على بع�س �شا�شات اأجهزة
التلفزيون املنزلية التي تعمل بنظام "اأندرويد تي
يف" وذلك بف�شل حتديث جديد.
وبح�شب موقع "�شي نت دوت كوم" املتخ�ش�س
يف مو�شوعات التكنولوجيا ،فاإن م�شتخدمي اأجهزة
التلفزيون ال��ذك��ي يبلغون يف ال��وق��ت ال��راه��ن عن
م�شاهدتهم لتطبيقات "رعاة" اأو قنوات ترويجية
على ال�شا�شات املنزلية العاملة بنظام اأن��دروي��د
تي يف ،وحتى االآن يتم عر�س تطبيقات الرعاة
والقنوات الرتويجية على اأجهزة التلفزيون الذكية
التي تنتجها �شركة "�شوين" اليابانية واأجهزة اإم اآي
بوك�س –  3التى تنتجها �شركة "�شياومي" ال�شينية
"واأجهزة تلفزيون ذكية اأخ��رى من اإنتاج �شركة
"نفيديا �شيلد" وغريها .

ومل تقم �شركة خدمات االإن��رتن��ت االأمريكية
العمالقة "جوجل" على ال��ف��ور ب��ال��رد على طلب
للتعليق ولكنها اأب��ل��غ��ت م��وق��ع "اإك�س.دي.اأيه
ديفيلوبرز" ال���ذي ر���ش��د ب��دء تطبيقات ال��رع��اة
والقنوات الرتويجية ب�اأن نظام " اأن��دروي��د تى يف
"للتلفزيون الذكي" ي�شغل حاليا برناجما جتريبيا"
لعر�س حمتوى للرعاة على �شا�شات اأجهزة التلفزيون
املنزلية الذكية.
من ناحيتها ،و�شعت �شركة "�شوين" على اأجهزة
تلفزيونها الذكي �شفحة دع��م فني تف�شر ظهور
قنوات الرعاة ،وتقول ال�شفحة اإنه ال ميكن تغيري
املحتوى يدويا حيث تديره �شركة جوجل مبا�شرة،
ويف الوقت ذاته ميكن للم�شتخدم منع ظهورها من
خ��الل قائمة "هوم" عن طريق اإن�شاء وتفعيل "
ملف تعريف مقيد" على جهاز التلفزيون ثم اختيار
التطبيقات التي يريد امل�شتخدم ا�شتخدامها.

دراسة أمريكية :استمرار تزايد نشاط
المجموعات اإلجرامية على «فيسبوك»
*وكاالت

ح��ذرت درا���ش��ة اأمريكية م��ن ا�شتمرار تزايد
ن�شاط املجموعات االإجرامية على �شبكة التوا�شل
االجتماعي "في�شبوك" رغم كل االإجراءات وو�شائل
احلماية ومالحقة مثل هذه االأن�شطة.
وبح�شب الدرا�شة التي قام بها باحثون بالتعاون
م��ع جمموعة "تالو�س" الأب��ح��اث اأم���ن املعلومات
التابعة ل�شركة معدات �شبكات املعلومات االأمريكية
"�شي�شكو" ف���اإن ه��ن��اك م��وج��ة م��ن املجموعات
االإج��رام��ي��ة ال��ت��ي تن�شط ع��ل��ى م��وق��ع التوا�شل
االجتماعي جلني االأم���وال من خ��الل اأن�شطة غري
قانونية متنوعة ،مبا يف ذلك ا�شتدراج امل�شتخدمني
واالحتيال عليهم و�شرقة البيانات ال�شرية وبث
االإعالنات املزعجة.
ومت��ك��ن ال��ب��اح��ث��ون ،ال��ذي��ن ي��ت �األ��ف��ون م��ن 74
جمموعة ر���ش��د ،بالفعل م��ن اكت�شاف جمموعات
اإجرامية ت�شم حوايل  385األف ع�شو.
وقال الباحثون اإن هذه املجموعات االإجرامية
مل حتاول اإخفاء اأن�شطتها ،على �شبيل املثال اكت�شف
الباحثون بفريق "تالو�س" ر�شائل عامة على موقع

"في�شبوك" تعر�س بيع اأرق���ام بطاقات ائتمان
م�شروقة مع اأرقامها ال�شرية ،واأحيانا تن�شر هذه
الر�شائل �شورا الأ�شحاب بطاقات االئتمان.
كما تعر�س بع�س املجموعات االإجرامية بيع
قواعد بيانات موؤ�ش�شات حكومية وخا�شة ،وكذلك
عر�س خراتها يف جم��ال القر�شنة مقابل مبالغ
مالية كبرية وكذلك عر�س تزوير ج��وازات �شفر
واأوراق هوية .واأ�شار موقع "تك كران�س" املتخ�ش�س
يف مو�شوعات التكنولوجيا اإىل اأن هذه الدرا�شة
لي�شت االأوىل التي تك�شف ع��ن حجم ا�شتخدام
�شبكة التوا�شل االجتماعي "في�شبوك" يف اأن�شطة
اإجرامية ،ففي عام  2018ن�شرت موؤ�ش�شة "بريان
كريب�س" تقريرا عن وجود  120جمموعة اإجرامية
ت�شم ح��وايل  300األ��ف م�شتخدم ميار�شون نف�س
االأن�شطة.
ويف الوقت نف�شه اأبلغ فريق "تالو�س" اإدارة
�شبكة "في�شبوك" بنتائج الدرا�شة ،حيث مت بالفعل
حذف هذه املجموعات االإجرامية ،لكن هذا لن مينع
ظهور جمموعات جديدة ،يف ظل �شعوبة الق�شاء
عليها.

«سكايب» تطلق ميزة جديدة تدعم حتى
 50شخصا في المكالمات الجماعية
*وكاالت

اأعلنت �شركة "مايكرو�شوفت" اإط���الق ميزة
جديدة �شمن تطبيق املرا�شلة التابع لها (�شكايب)
ت�شمح ب�اإ���ش��اف��ة حتى � 50شخ�شا اإىل املكاملات
ال�شوتية واملرئية ،وذلك عقب خ�شوعها لالختبار
على مدى االأ�شابيع املا�شية.
وذكرت ال�شركة ،يف بيان اأوردته قناة "العربية
احلدث" اليوم ال�شبت  -اأنه "بدءا من اليوم ،ت�شاعف
�شكايب عدد االأ�شخا�س الذين ميكن اأن يكونوا معا يف
مكاملة فيديو اأو �شوت جماعية" .واأ�شافت" :ميكنك
االآن االت�شال والتوا�شل مع ما ي�شل اإىل � 50شخ�شا
يف مكاملة ،كل ذلك يف مرة واحدة" ،م�شرية اإىل اأنه
بف�شل الدعم املو�شع ملزيد من امل�شاركني ،اأ�شبحت
"�شكايب" متفوقة على عدد من تطبيقات املرا�شلة

الفورية ال�شائعة االأخ��رى ،مثل وات�شاب وجوجل
هاجن اآوت�س واإن�شتجرام .واأو�شحت مايكرو�شوفت
اأنه مع زي��ادة عدد امل�شاركني ،قامت اأي�شا باإجراء
بع�س التغيريات على كيفية ب��دء ه��ذه املكاملات
الكبرية حيث اأ�شافت اإ�شعارات ال�شتبدال الرنني
كاإعداد افرتا�شي ،مما ي�شمح لكل ع�شو يف املجموعة
بتلقي ات�شال �شريع لالن�شمام اإىل املكاملة .واأكدت
ال�شركة اأن ه��ذه االإ���ش��ع��ارات هي طريقة ب�شيطة
وغري مزعجة للح�شول على املكاملات واالجتماعات
(�شواء كانت بني العائلة اأو االأ�شدقاء اأو �شيوف
البودكا�شت اأو زمالء العمل) .وكانت مايكرو�شوفت
قد بداأت اختبار هذه امليزة يف �شهر مار�س املا�شي،
ولكنها اليوم اأ�شبحت متاحة جلميع م�شتخدمي
�شكايب حول العامل.

«آي إتش إس تاورز» لتشغيل أبراج االتصاالت
تقتحم أسواق الكويت والسعودية
*وكاالت

ك�شفت �شركة "اآي.اإت�س.اإ�س تاورز" النيجريية
اأكر �شركة لبناء وت�شغيل اأبراج ات�شاالت الهاتف
املحمول يف اإفريقيا عن اعتزامها التو�شع يف ال�شرق
االأو�شط وجنوب �شرق اآ�شيا ،وذلك قبل طرح اأ�شهما
للتداول �شواء يف بور�شة لندن اأو نيويورك.
ونقلت وك��ال��ة "بلومرج" ل�الأن��ب��اء ع��ن "�شام
دروي�س" ،الرئي�س التنفيذي لل�شركة ،القول اإنها
ت�شعى اإىل �شراء اأبراج ات�شاالت يف كل من ال�شعودية
وال��ك��وي��ت ،مو�شحا "نعمل بن�شاط ل�شراء اأب��راج
اإ�شافية يف منطقة اخلليج ،وبداأنا موؤخرا البحث عن
�شفقات يف جنوب �شرق اآ�شيا" .واأ�شارت "بلومرج"
اإىل اأن تو�شع "اآي.اإت�س.اإ�س" خارج معقلها يف ال�شوق
االإفريقية ميكن اأن يزيد جاذبيتها لدى امل�شتثمرين
بعد اأن تخلت عن خطة طرح اأ�شهمها لالكتتاب العام
يف ال�شنة املا�شية .وتاأمل ال�شركة املوجود مقرها يف
مور�شيو�س وتعمل ب�شكل اأ�شا�شي يف نيجرييا يف جمع
نحو مليار دوالر من خالل طرح اأ�شهمها للتداول يف
بور�شة نيويورك بح�شب ما نقلته بلومرج عمن
و�شفتهم بامل�شادر املطلعة .وكانت ال�شركات املناف�شة
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«تويتر» يغير سياسة اإلعالنات للتوافق مع
قواعد حمالت تشجيع الناخبين على التصويت
ك�شف موقع التوا�شل االجتماعي "تويرت" عن
تغيري �شيا�شة ن�شر االإعالنات عليه من اأجل ال�شماح
بن�شر حمالت ت�شجيع الناخبني على امل�شاركة يف
االنتخابات ،بعد اأن اكت�شف املوقع اأنه وفقا ل�شيا�شته
القدمية لن ي�شتطيع ال�شماح بن�شر اإعالنات للحكومة
الفرن�شية ت�شجع الناخبني على الت�شويت.
وبح�شب موقع "�شي نت دوت كوم" ف�اإن فرن�شا
اأ���ش��درت يف العام املا�شي قانونا ملحاربة االأخبار
املزيفة عر مواقع التوا�شل االجتماعي ،ويق�شي
القانون بعدم ن�شر االإعالنات ال�شيا�شية على مواقع
التوا�شل االجتماعي ،اإال اإذا مت ن�شر ب�شكل وا�شح،
معلومات تف�شيلية ع��ن اجل��ه��ة ال��ت��ي ت��دف��ع ثمن
االإع��الن .وا�شطر موقع "تويرت" اإىل فر�س حظر
�شامل على ن�شر االإع��الن��ات احلكومية الفرن�شية
بالكامل من اأجل االلتزام بهذا القانون.
ولكن موقع "تويرت" قرر موؤخرا الرتاجع عن هذا
احلظر وال�شماح بن�شر اإعالنات حكومية فرن�شية
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يف اإفريقيا مثل "هيليو�س تاورز" و"اإيتون تاورز" قد
تراجعت اأي�شا عن خطط طرح اأ�شهمها لالكتتاب
العام يف  .2018وقال "دروي�س" يف ت�شريحاته اإن
"�شفقاتنا احلالية واملخططة �شتمول من ميزانيتنا
اخلا�شة ..يف مرحلة ما ت�شتطيع التطلع اإىل جمع
متويل اأكر ،وهو ما يت�شمن طرح االأ�شهم يف واحدة
من بور�شات االأ�شهم الكرى مثل نيويورك اأو لندن".
ويراهن م�شاهمو "اآي.اإت�س.اإ�س" ومنهم بنك
ج��ول��دم��ان �شاك�س االأم��ري��ك��ي و���ش��رك��ة ات�شاالت
املحمول اجلنوب اإفريقية "اإم.تي.اإن جروب" على
منو ا�شتخدام خدمات الهاتف املحمول يف اإفريقيا
والنمو ال�شكاين ال�شريع يف القارة مع حت�شن خدمات
االإنرتنت وانخفا�س تكلفتها لتحقيق عوائد جمزية
من تو�شعات ال�شركة.وقال "دروي�س" اإن جزء من
ا�شرتاتيجية التطوير والتو�شع لدى ال�شركة ،يت�شمن
رب��ط اأب���راج ات�شاالت الهاتف املحمول بخطوط
األياف �شوئية حيث تنفذ م�شروعا جتريبيا يف هذا
املجال يف نيجرييا وذلك ل�شمان اال�شتعداد لتو�شع
���ش��رك��ات االت�����ش��االت يف ت��ق��دمي خ��دم��ات اجليلني
الرابع واخلام�س من تكنولوجيا الهاتف املحمول.
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ارتفاع عدد العاملين في «سامسونج
إليكترونيكس» ألكثر من  100ألف في 2018
وكاالت

اأظهرت بيانات ر�شمية ن�شرت االثنني،
و�شول اإج��م��ايل ع��دد العاملني يف �شركة
"�شام�شوجن اإلكرتونيك�س" ال��ك��وري��ة
اجل��ن��وب��ي��ة ،وه���ي اأك����ر م��ن��ت��ج للرقائق
االإلكرتونية يف العامل اإىل اأك��ر من 100
األ��ف عامل يف نهاية العام املا�شي ،بف�شل
ازدهار �شوق اأ�شباه املو�شالت العاملية.
واأ���ش��ارت البيانات ال�شادرة عن هيئة
الرقابة املالية الكورية اجلنوبية اإىل اأن
عدد العاملني يف "�شام�شوجن اإلكرتونيك�س"
ارتفع خ��الل العام املا�شي مبقدار 3227
عامال مقارنة بالعام ال�شابق.
وو���ش��ل ع��دد ال��ع��م��ال يف نهاية العام
املا�شي اإىل  103011ع��ام��ال وه��و اأعلى
رقم للعمال يف ال�شركة الكورية اجلنوبية
العمالقة منذ �شجلت  101970عامال يف

.2011
ونقلت وكالة يونهاب الكورية اجلنوبية
لالأنباء عن بيانات هيئة الرقابة املالية
ال��ق��ول اإن "هيونداي موتور" ل�شناعة
ال�����ش��ي��ارات ه��ى اأك����ر ���ش��رك��ة يف ك��وري��ا
اجلنوبية من حيث اإجمايل عدد العاملني
لديها وال��ذي بلغ يف نهاية العام املا�شي
 143375عامال بزيادة ن�شبتها  % 1.9اأو
 2742عامال عن العام ال�شابق.
ويف الوقت نف�شه زاد ع��دد العمال يف
املجموعات االقت�شادية الكورية اجلنوبية
الكرى مثل "�شام�شوجن" و"هيونداي موتور
جروب" و"اإ�س.كيه" و"لوتي" و"دو�شان"
خالل العام املا�شي ،يف حني انخف�س عدد
العمال يف �شركات مثل "اإل.جي ".و"جي.
اإ�س" و"هانوا" و"هيونداي لل�شناعات
الثقيلة".

خالل  5دقائق ..شاب إفريقي يبيع  15ألف
«أحمر شفاه» عبر موقع تسويق صيني
*وكاالت

حقق ���ش��اب اإف��ري��ق��ي نحو  10ماليني
ي���وان ،خ��الل �شاعتني اث��ن��ني ،م��ن خالل
بيعيه اأح��م��ر �شفاه ع��ر من�شة ت�شويق
اإلكرتونية �شينية ،تغلب من خاللها على
رجل االأعمال ال�شيني ال�شهري ،جاك ماه،
ببيعه نحو  15األ���ف قطعة ،يف جل�شة
ت�شويق واحدة ،بح�شبما اأوردته �شحيفة
« »china dailyاأم�س.
كانت �شاعتني اثنني كافيتان لكي يحقق
ال�شاب االإفريقي ،يل جياكي ،البالغ من
ربحا يقدر بنحو 10
العمر نحو  27عا ًماً ،
ماليني يوان ،اأي ما يعادل نحو  1.49دوالر
اأمريكي ،عر من�شة جتارية تتيح التناف�س

اإل��ك��رتون � ًي��ا ب��ع��ر���س ب��ث ح��ي للمنتجات
امل���راد ت�شويقها ع��ر من�شات التوا�شل
االجتماعي .ومكنت من�شة «»Douyin
للت�شويق االإلكرتوين ،ال�شاب جياكي ،من
التغلب على امللياردير ال�شيني ،جاك ماه،
اأح��د كبار م�شاهري الت�شويق االإلكرتوين،
ف��خ��الل  5دق��ائ��ق ق���ررت  15األ���ف �شيدة
�شراء املنتج الذي قدمه ال�شاب عر فيديو
متكن من خالله من و�شع اأحمر ال�شفاه
لعدد كبري من العار�شات ،يف غ�شون 30
ثانية ،حتى اأ�شبح الفيديو الت�شويقي
مر�شحا
اخل��ا���س بهذا ال�شاب االإف��ري��ق��ي
ً
لدخول مو�شوعة «جيني�س» العاملية.
مل ي��ف��ز ال�����ش��اب ال�����ش��غ��ري مب�شابقة

اليان�شيب ،ومل ي�شط ع��ل��ى ب��ن��ك ،لكن
اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة اجل���دي���دة للت�شويق
االإل���ك���رتوين ع��ر ب��ث ف��ي��دي��وه��ات حية
للمنتجات؛ اأتاح له فر�شة املناف�شة مع اأحد
كبار رجال االأعمال يف ال�شني.
ووف ًقا لهواجن ت�شيني ،م�شاعد خمرج
يف بكني ،فاإن الفيديوهات الت�شويقة لذلك
ال�شاب االإفريقي مميزة لدرجة جتعلها
اأك��ر ج��ذ ًب��ا م��ن نظرياتها التي يقوم بها
عمالقة الت�شويق االإل��ك��رتوين مب��ا فيهم
ج��اك م��اه ،اإذ حقق الفيديو الت�شويقي
االأخ���ري ل��ه نحو  18مليون م�شاهدة يف
غ�شون  5دقائق ،وتابعه عدد من امل�شاهري،
االأم���ر ال���ذي مكنه م��ن ال��رت���ش��ح لدخول

مو�شوعة "جيني�س" العاملية .ويتخذ نحو
 %40من املواطنني يف ال�شني قرار ال�شراء
عر الت�شويق االإل��ك��رتوين ،وف ًقا لتقرير
حديث �شادر عن �شركة «»AdMaster
املعنية بر�شد بيانات الت�شويق االإلكرتوين،
وي����رى ن��ي��ل واجن ،ال��رئ��ي�����س التنفيذي
لل�شركة ،اأن الت�شويق واالإع�����الن عر
من�شات و�شائل التوا�شل االجتماعي يدخل
فرتته الذهبية يف االآون���ة االأخ���رية ،مع
ارتفاع معدالت التجارة االإلكرتونية ،اإذ
مبا�شرا يربط
ج�شرا
تعد من�شات التوا�شل
ً
ً
ب��ني امل��وردي��ن وامل�شتهليكني ،االأم���ر ال��ذي
ال��ذي ي�شهم يف حتقيق احلد االأق�شى من
معدالت الربح.

استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي
لتقييم سالمة األجنة
*وكاالت

ط��ور ب��اح��ث��ون يف ال��والي��ات املتحدة
منظومة ج��دي��دة ل��ل��ذك��اء اال�شطناعي
ميكنها اأن حتدد بدقة بالغة ما اإذا كان
اجل��ن��ني ال���ذي يبلغ ع��م��ره خم�شة اأي��ام
اأمامه فر�س للبقاء على قيد احلياة داخل
رحم االأم ،مما يزيد من احتماالت جناح
عمليات التلقيح املجهري ،ويقلل من حدوث
االجها�س بعد فرتة من احلمل.
ويف حني اأن عمليات التلقيح املجهري

�شاعدت املاليني على االإجناب ،ت�شل فر�س
جناح هذه العمليات يف الواليات املتحدة
اإىل ح��وايل  45باملئة .وا�شتخدم فريق
الدرا�شة من مركز "ويل كورنيل للعلوم
الطبية" يف مدينة ن��ي��وي��ورك  12األ��ف
�شورة الأجنة ب�شرية مت التقاطها بعد
� 110شاعات من حدوث عملية التخ�شيب،
لتدريب منظومة الذكاء اال�شطناعي على
التمييز بني االأجنة اجليدة وغري اجليدة.
وم��ن اأج��ل حتقيق ه��ذا ال��ه��دف ،يقوم

فريق من علماء االأجنة يف البداية بتقييم
�شورة كل جنني اعتمادا على مظهره ،ثم
اإج��راء حتليل اإح�شائي ب�شاأن فر�س بقاء
ه��ذا اجلنني ال��ذي يظهر يف ال�شورة حتى
نهاية فرتة احلمل ،وتغذية هذه النتائج
داخ��ل املعادلة اخل��وارزم��ي��ة التي تعتمد
عليها منظومة الذكاء اال�شطناعي .وبعد
االنتهاء من التدريب ،ا�شتطاعت املنظومة،
التي اأطلق عليها ا�شم "�شتورك" ت�شنيف
ج��ودة االأجنة بن�شبة دقة ت�شل اإىل 97

باملئة .ونقل املوقع االإلكرتوين "�شاين�س
ديلي" املتخ�ش�س يف االأب��ح��اث العلمية
والتكنولوجيا ع��ن الباحث زي��ف رو�شن
واك�س ،املتخ�ش�س يف جمال الطب االإجنابي
مبركز ويل كورنيل القول" :عن طريق هذه
التقنية اجلديدة يف جمال التلقيح املجهري،
ميكننا تطبيق و�شيلة اآلية وقيا�شية فعالة
اعتمادا على مناهج التقييم الب�شري...
تتيح لنا هذه التقنية معرفة كيف �شيبدو
هذا املجال يف امل�شتقبل".

نائب رئيس «هواوي» العالمية:
السوق المصري مهم لشركتنا
*وكاالت

اأكد اأندرو وليام�شون نائب رئي�س �شركة
"هواوي" العاملية للتخطيط اال�شرتاتيجي،
على اأهمية ال�شوق امل�شري لل�شركة على
م�شتوى ال�شرق االأو�شط و�شمال اأفريقيا،
م�شريا اإىل اأن م�شر واح��دة من �شمن 10
دول ح��ول ال��ع��امل ب��ه��ا م��راك��ز "هواوي"
االإقليمية لالبتكار والتدريب ()CSIC
بتكلفة ا�شتثمارية  5ماليني دوالر.
وقال وليام�شون �في ت�شريحات اليوم
ال�شبت على هام�س حلقة نقا�شية حول
ا�شرتاتيجية ال�����ش��رك��ة ع��امل � ًي��ا وروؤي��ت��ه��ا
اال�شتثمارية بال�شوق امل�����ش��ري ،بح�شور
ه��ال��ة ع���رن���دة رئ��ي�����س ق��ط��اع ال��ع��الق��ات
احلكومية وال�����ش��راك��ات اال�شرتاتيجية
ل�شركة "هواوي تيكنولوجيز" م�شر � اإن
اأك��ر دليل على مت�شك ال�شركة بالتو�شع
واال�شتثمار يف ال�شوق امل�شري امل�شاركة
احلالية يف فعاليات املنتدى العاملي للتعليم
العايل والبحث العلمي املقام خالل الفرتة
م��ن  4اإىل  6اأب��ري��ل اجل���اري بالعا�شمة
االإدارية اجلديدة برعاية وح�شور رئي�س
اجلمهورية عبد الفتاح ال�شي�شي ،حيث مت
توقيع اتفاقية مع وزي��ر التعليم العايل
ال��دك��ت��ور خ��ال��د ع��ب��دال��غ��ف��ار ل��ل��ت��ع��اون مع
اجلامعات امل�شرية لبناء "اأكادميية هواوي
لالت�شاالت وتكنولوجيا املعلومات" بهدف
اإعداد واإخراج كوادر م�شرية فنية وموؤهلة
وتقدمي �شهادات معتمدة للمتدربني.
واأ�شاف وليام�شون اأن �شركة "هواوي"
العاملية تخ�ش�س  %10من عائدتها ال�شنوية
(اأي ما يعادل 5ر 13مليار دوالر) ل�شالح
االأب��ح��اث والتطوير وبذلك حتتل املركز
اخلام�س عامليا يف هذا املجال وفقا لتقييم
االحت��اد االأوروب���ي لل�شناعات ،م�شيفا اأن
عائدات ال�شركة و�شلت اإىل  108مليارات
دوالر خالل العام املايل  ،2018فيما حققت
�شايف ربح 9ر 8مليار دوالر خالل العام املايل
 2018بزيادة  % 25عن العام ال�شابق عليه،
فيما �شجلت  5405ب��راءات اخ��رتاع خالل
العام ذاته.
واأ���ش��ار اإىل اأن ال�شركة ت�شخ متويال

مبا�شرا يف اال�شتثمار يف التعليم واالأبحاث
االبتكارية اخل��الق��ة التي ت�شهم بقيمة
م�شافة يف قطاع االت�شاالت وتكنولوجيا
املعلومات  ،وذل��ك بالتعاون مع اجلامعات
العاملية  ،حيث مت متويل  1200م�شروع
بحثي عامليا خالل  2018بقيمة اإجمالية
 15مليون دوالر.
ول��ف��ت اإىل اأن ال�شركة ت��رع��ى حلول
تكنولوجية متعلقة بالتعليم يف م�شر وهو
م�شروع ( )AGILEبالتعاون مع اجلامعة
الكندية بالعا�شمة االإدارية وعمل البنية
التكنولوجية التحتية الالزمة والربط
بني مبان اجلامعة وعمل نظم اإدارة ذكية،
ف�شال عن تقدمي اأدوات واأجهزة الرودباند
لطلبة اجلامعات.
واأو���ش��ح اأن دع��م "هواوي" لال�شتثمار
يف ال��ت��ع��ل��ي��م ال ي��ت��وق��ف ع��ن��د ه���ذا احل��د
فح�شب ف���اإىل ج��ان��ب برنامج "اأكادميية
هواوي لالت�شاالت وتكنولوجيا املعلومات"
االف��رتا���ش��ي��ة وال���ت���ي ت��ه��ت��م ب��ال��ت��دري��ب
وتقدمي الكور�شات املتخ�ش�شة يف جماالت
تكنولوجيا املعلومات لطلبة اجلامعات
وذل��ك اأون الي��ن لتاأهيلهم ل�شوق العمل،
وي�شتفيد منها حاليا  106جامعات حول
العامل ،هناك كذلك برنامج بذور امل�شتقبل
وب��رام��ج ال��رب��ط ب��ني ال��ت��اري��خ واحل�����ش��ارة
والذكاء اال�شطناعي ( ، )AIم�شريا اإىل اأن
الذكاء اال�شطناعي �شي�شهم بعائدات ت�شل
اإىل  380مليار دوالر بحلول ع��ام 2025
 %90منها عر القطاع اخلا�س.
واأكد اأن هواوي العاملية اأ�شهمت بنحو
 140مليون دوالر اأمريكي لتطوير برنامج

متعلق بالذكاء اال�شطناعي ،ويحتوي هذا
الرنامج على تقدمي � 20شاعة جمانية
عر كور�شات لعر�س وتعريف كل ما يتعلق
بالذكاء اال�شطناعي ،م�شددا على �شرورة
اأن تلحق م�شر بهذا احلقل والذي �شي�شعها
ب��ق��وة ع��ل��ى خ��ارط��ة ال���ث���ورة ال�شناعية
الرابعة.
واأو�شح وليام�شون اأن الثورة ال�شناعية
ال��ك��رى �شتحدث نقلة كبرية ونوعية يف
جم��ال التوظيف حيث �شت�شهم يف ازده��ار
وظ��ائ��ف ج��دي��دة وان��دث��ار اأخ���رى ،م�شريا
اإىل �شعوبة التنبوؤ بتلك الوظائف يف ذلك
الوقت ،ولكن يتم االإع��داد لها ب�شكل جيد
عر توفري الكوادر املوؤهلة واملدربة لذلك.
وف��ي��م��ا ي��خ�����س ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا اجل��ي��ل
اخلام�س للمحمول ،ك�شف وليام�شون عن
اإب����رام ال�����ش��رك��ة  30ع��ق��دا ح���ول ال��ع��امل
متعلقة بتوفري هذه التكنولوجيا ،مو�شحا
اأن ال�شركة قامت بالفعل بت�شنيع مايرتواح
بني  40اإىل  45األف حمطة اأ�شا�شية لهذا
الغر�س.
وف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ق�����ش��ي��ة "هواوي"
وال���والي���ات امل��ت��ح��دة االأم��ري��ك��ي��ة  ،ق��ال
وليام�شون "فكرة اإن دول معينة متنع
ا�شتخدام منتجات واأدوات هواوي مل تنفذ
فعليا حتى االآن ،فاالحتاد االأوروب��ي اأعلن
منذ يومني دعمه ملوقف هواوي  ،وال يوجد
اأي منع لتكنولوجيا هواوي"  ،م�شريا اإىل
اأن اجنلرتا واأملانيا اأكدتا دعمهما ملوقف
ال�شركة.
واأك����د ع��ل��ى اأن ه����واوي ال��ع��امل��ي��ة بعد
التحقيقات مل يثبت عليها اأي �شيء خا�س

بالتج�ش�س ،م�شريا اإىل اأن ال�شركة ت�شمح
عر ت�شريح من اجلهات الر�شمية بالدخول
اإىل مواقعها ومعاملها قائال "اأبواب ال�شركة
مفتوحة للموؤ�ش�شات  ،ولي�س لدينا ما
نخفيه"  ،مو�شحا اأن هذا هو ما حدث فعليا
مع جهاز االأمن القومي يف بريطانيا.
واأ�شار اإىل اأن ال�شركة العاملية جترى
مفا�شلة ب��ني االأ����ش���واق العاملية ق��ائ� ً
ال:
"االأ�شواق التي لن ي�شمح لنا فيها بالتناف�س
�شنن�شحب منها اإىل االأ�شواق التي ت�شمح لنا
بالتناف�س".
من جانبها  ،اأو�شحت هالة عرندة اأن
االتفاقية مع وزارة التعليم العايل مدتها
� 3شنوات ،و�شتوفر نحو  100اأكادميية
عر اجلامعات وي�شتفيد منها نحو  4اآالف
طالب جامعي ،و�شيتم منح �شهادات معتمدة
للخريجني لال�شتفادة منها يف �شوق العمل.
واأ���ش��اف��ت اأن ال�شركة لديها برنامج
ت��دري��ب ال��ك��ف��اءات امل�شرية ()CSRC
ويقوم بتعيني مهند�شني م�شريني يف اأعلى
امل�شتويات ح��ول ال��ع��امل لتقدمي الدعم
الفني ،ويت�شمن املركز  500مهند�س م�شري
حاليا ،موؤكدة اأن مت التناق�س مع الدكتور
عمرو طلعت وزير االت�شاالت وتكنولوجيا
املعلومات امل�شري على زيادة هذا العدد اإىل
 100مهند�س خالل الربع االأخري من 2019
 ،ع��الوة على ال��ت��ع��اون م��ع املعهد القومي
لالت�شاالت حيث تقوم ال�شركة بتدريب
 200طالب على تكنولوجيا اجليل الرابع
للمحمول  ،مت االنتهاء فعليا من تدريب
 85طالبا واأ�شبحوا موؤهلني للعمل يف تلك
التكنولوجيات.
واأ���ش��ارت اإىل تعاون ال�شركة مع 120
���ش��رك��ة م�����ش��ري��ة يف م�����ش��روع��ات ك���رى ،
باالإ�شافة اإىل م�شغلي املحمول االأربعة ،
ف�شال عن امل�شروعات املتعلقة ببناء املدن
الذكية  ،وم�شروعات ك��رى مع احلكومة
وال��ق��ط��اع اخل��ا���س  ،ولفتت اإىل م�شاركة
ه���واوي م�شر يف م �وؤمت��ر االحت���اد ال��دويل
لالت�شاالت الراديوية املقرر عقده يف �شرم
ال�شيخ اأكتوبر املقبل.
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بريطانية ادعت أنها مصابة
بالسرطان جمعت  45ألف باوند
*وكاالت

اتهمت امراأة بالحتيال ،بعد زعمها اأنها م�سابة
بال�سرطان ،لتجمع ترعات بقيمة  45000جنيه
اإ�سرليني .وترع العديد من الأ�سخا�س عر �سفحة
جلمع الترعات عر الإنرنت ل�سالح نيكول الكبا�س،
 40عاما؛ ب�سبب مر�س زعمت اأنها اأ�سيبت به.

وقالت ال�سرطة اإنها "زعمت اأنها كانت بحاجة
اإىل عاج لل�سرطان من اأجل تلقي الترعات".
وادعت ال�سيدة الأربعينية من مدينة كنت كذبا
باأنها كانت بحاجة اإىل عاج لل�سرطان من اأجل تلقي
ترعات من اأف��راد اجلمهور ،بني �سباط /فراير
واآب /اأغ�سط�س .2018

تعرف على أفضل الطرق
لتسهيل حياة مرضى السكري
*وكاالت

ن�سر موقع "اإف بي .ري" الرو�سي تقريرا حتدث
فيه عن مر�س ال�سكري الذي يعتر من الأمرا�س
املزمنة التي يعاين منها عدد كبر من الأ�سخا�س
ح��ول ال��ع��امل ،والتدابر التي ُت�سهل على مر�سى
ال�سكري حياتهم على غ���رار ���س��رورة المتثال
لتعليمات وتو�سيات الطبيب عند ت�سخي�س الإ�سابة
بهذا املر�س.
وق�����ال امل���وق���ع يف ت��ق��ري��ره ال�����ذي ت��رج��م��ت��ه
"عربي ،"21اإنه من الطرق التي ت�سهل على امل�سابني
مبر�س ال�سكري حياتهم ،التعرف على هذا املر�س
با�ستخدام امل�سادر املوثوقة املتاحة ،وجتنب زيارة
بع�س املواقع الإلكرونية التي حتاول توجيهك اإىل
تناول اأدوية حمددة ،ف�سا عن اأهمية البحث عن
معلومات �سحيحة ،وعدم الن�سياق وراء العاجات
الطبيعية التي يروج لها البع�س.
ويف هذا ال�سدد ،متثل زيارة موقع وزارة ال�سحة
يف بادك والبحث عن املعلومات املرتبطة باملر�س،
اأو الت�سال باجلمعيات الطبية ،مبنزلة خطوة
جيدة .وعلى �سبيل املثال ،لدى اجلمعية الأمريكية
ملر�س ال�سكري موقع اإلكروين ممتاز ،يت�سمن ق�سما
كاما عن كتب ُتعنى مبر�س ال�سكري.
واأ�سار املوقع اإىل �سرورة احل�سول على بع�س
الكتب التي ت�سلط ال�سوء على مر�س ال�سكري،
وق��راءت��ه��ا بعناية ،وت��دوي��ن بع�س امل��اح��ظ��ات،
وا�ستيعاب اأكر قدر ممكن من املعلومات ،لفهم املر�س
ب�سكل جيد ،وهو ما ُميكّن املري�س من فهم الن�سائح
التي يقدمها له الطبيب .وعموما ،تعد قراءة الكتب
املوثوقة ع��ن مر�س ال�سكري اأو اأي مر�س اآخ��ر،
مبنزلة ا�سراتيجية �سائعة ت�سهل حياة املر�سى،
لذلك يجب النتباه اإىل التدابر العملية التي ميكن
اتخذاها ب�سكل فردي.
وذك��ر املوقع اأن املعلومات التي ميكن احل�سول
عليها من م�سادر موثوقة واملتعلّقة مبر�س ال�سكري،
تركز عموما على اأهمية ف��ق��دان ال���وزن وحت�سني
الوجبات الغذائية وممار�سة التمارين الريا�سية.
وعند الطاع على بع�س املعلومات التي تقارن بني
عاداتك والن�سائح التي تقدمها الكتب ،من املرجح
العثور على العديد من القراحات التي ت�ساعد على
تقليل الكربوهيدرات يف النظام الغذائي وممار�سة
الريا�سة وفقدان الوزن ،التي تعد خطوات عملية
يجب اتباعها ول تتطلب جمهودا كبرا.
وبالن�سبة للوجبات الغذائيةُ ،ين�سح ب�سم
ال��دج��اج والبي�س وال�����س��وف��ان واخل�����س��روات غر
الن�سوية والفا�سوليا بجميع اأنواعها ،اإىل النظام
الغذائي اليومي .بالإ�سافة اإىل ذلك ،وعند اإدخال

بع�س التغيرات على ال��ن��ظ��ام ال��غ��ذائ��يُ ،يو�سى
مبراجعة الطبيب والتاأكد من اأن هذه التغيرات
تتنا�سب مع نوع مر�س ال�سكري الذي اأ�سابك.
واأ�سار املوقع اإىل اأن��ه يف حال مل يكن تاأمينك
ال�سحي يغطي التكاليف املرتبطة بالعاج ب�سكل
كامل ،فاطلب م�سورة الطبيب واأخ���ره ب�سعوبة
حتمل ه��ذه امل�ساريف ،ل �سيما واأن الطبيب يعد
ال�سخ�س الوحيد املطلع على امل���وارد التي ميكن
ا�ستخدامها للعثور على اأف�سل حل للتاأمني ،واحل�سول
على الأدوية باأ�سعار منا�سبة.
يف ال�سياق ذات��ه ،تقدم العديد من اجلمعيات
خدمات لاأ�سخا�س الذين يتخبطون يف و�سع مايل
ح��رج ،ويفتقدون لدخل اإ���س��ايف يتيح لهم فر�سة
العاج دون عراقيل .وتختلف الظروف باختاف
املناطق ،لذلك ب��دل من تقدمي تفا�سيل حم��ددة،
ين�سح ب�سدة التحدث ب�سكل �سريح مع الطبيب حول
ال�سعوبات املرتبطة بالتكاليف ،ومراقبة جميع
املوارد التي ميكن توفرها لك.
وبني املوقع اأن �سلوك ال�سخ�س والعادات التي
يتبعها تعتر من الطرق التي ت�ساعد على مكافحة
مر�س ال�سكري ،لذلك ،من اأجل حتقيق نتائج �سحية
ممتازة يجب ال�ستعداد للقيام ببع�س اخليارات التي
قد تبدو �سعبة للوهلة الأوىل ،والتحلي بالإرادة،
ف�سا عن ممار�سة الريا�سة والقيام بنزهات.
كما يوجد العديد من الطرق التي ل تتطلب
�سرف اأي اأموال ،ولكنها ت�ساعد نوعا ما على مقاومة
بع�س الأمرا�س .ويعتر بذل كل ما يف و�سعك للحد
من تاأثر الأعرا�س واملر�س ب�سكل عام ،من اأف�سل
اخلطوات التي ت�ساعد على الوقاية من مر�س مثل
مر�س ال�سكري.
واأك���د امل��وق��ع اأن التخلي ع��ن الأط��ع��م��ة التي
تتعار�س مع مر�س ال�سكري ،وتعوي�سها مبنتجات
مفيدة ميثل اأحد اأف�سل الطرق لت�سهيل حياة مر�سى
ال�سكري ،ف�سا عن ممار�سة الريا�سة ،وبذل ق�سارى
جهدك لتبنّي ع��ادات جديدة ومفيدة على غرار
امل�سي .كما ي�ساعد ال�ستماع اإىل الكتب ال�سوتية
على الهاتف اأو تثبيت لعبة جمانية تعتمد على
املوقع مثل بوكيمون غو ،من الطرق التي ت�ساعد على
امل�سي.
ويف اخلتام ،ن��وه املوقع اإىل اأن م�ساركة بع�س
العادات املفيدة مع �سخ�س اآخر م�ساب باملر�س ذاته
ميثل حافزا اإىل الأمام ،ويعزز يف امل�ساب القدرة على
التحمل واملقاومة .اجلدير بالذكر اأن هناك العديد
من جمموعات الدعم اخلرية لاأ�سخا�س امل�سابني
بداء ال�سكري النوع الثاين ،التي قد تكون م�سدرا
مهما للح�سول على الدعم واإقامة ال�سداقات.

عقار للسرطان يعطي للباحثين
أمال جديدا في معالجة الخرف

*وكاالت

ووفقا ل�" ،"Newsweekقد يكون العقار قادرا
على التخل�س من بروتينات تاو غر الطبيعية ،التي
ت�سمى  ،tanglesاأي مبعنى الت�سابك ،التي اإىل
جانب بروتينات اأخرى غر طبيعية ت�سمى لويحات
خرف ال�سيخوخة ال�سمات املميزة ملر�س األزهامير.
وهذه اللويحات والت�سابك ي�سكان هياكل ي�سهل
ماحظتها حتت املجهر يف اأدمغة مر�سى األزهامير
املتوفني.
وق���ال اأخ�سائي الأع�����س��اب ،كينيت كو�سيك،
من جامعة كاليفورنيا ب�سانتا باربرا ،اإن��ه قد مت
ا�ستخدام الفئران لتطوير تاو  ،tanglesواأظهرت
النتائج يف املختر اأن  lonafarnibمينع من
ت�سكيلها.
ه��ذا النهج ال��ذي يدعى اإع���ادة التمو�سع هو
ا�ستخدام دواء مت اخراعه اأ�سا لعاج مر�س اآخر،
لكنه فعال ب�سكل غر متوقع يف مر�س اآخر.
ولأن تاو يف الت�سابك الليفي الع�سبي هو �سمة
مهمة ملر�س األزهامير ومر�س ارتفع اإىل م�ستويات
وبائية يف جميع اأنحاء العامل ،يعتقد اأنه يجب اأن
يكون للعقار اأول��وي��ة بالغة لاختبار يف التجارب
ال�سريرية.
املكون الرئي�سي للت�سابك الليفي الع�سبي هو
بروتني تاو ،وهو بروتني طبيعي يف املخ يتجمع يف
�سياق املر�س على �سكل هياكل طويلة ت�سبه احلبل،
ما يوؤدي اإىل خنق النهايات الع�سبية يف املخ.
و�سيء واحد مثر لاإعجاب يف تغير مو�سع عقار
ال�سرطان ،هو اأن الختبار اأثبت ب�سكل تام �سامته
يف الب�سر .ول يوجد حاليا اأي دواء ميكنه تعديل اأو

*وكاالت

 :CNNهذا هو أخطر عامل
مسؤول عن الوفيات
*وكاالت

ن�����س��ر م��وق��ع "�سي اأن اأن" ت��ق��ري��را
لل�سحافية ومنتجة الأف����ام املتعلقة
بال�سحة �ساندي لموت ،ابتداأته بال�سوؤال
ع��ن اأك��ر عامل م�سوؤول ع��ن الوفيات يف
اأنحاء العامل ،جميبة باأنه لي�س التدخني
ول ارتفاع �سغط الدم.
وي�����س��ر ال��ت��ق��ري��ر ،ال����ذي ترجمته
"عربي ،"21اإىل اأن اأكر عامل م�سوؤول عن
الوفيات هو احلمية ال�سيئة ،لفتا اإىل قول
الأ�ستاذ امل�ساعد يف معهد مقايي�س وتقييم
ال�سحة يف جامعة وا�سنطن ،اأ�سكان اأف�سني:
"يف كثر من الدول ،احلمية ال�سيئة ت�سبب
وف��ي��ات اأك���ر م��ن ت��دخ��ني التبغ و�سغط
الدم".
وتنقل الكاتبة عن اأف�سني ،وهو الكاتب
الرئي�سي للتقرير ال��ذي ن�سر يف الدورية
الطبية "لن�سيت" ،حول حتليل على مدى
 27عاما للحمية على م�ستوى العامل ،قوله
اإن الأم��ر ل يتعلق فقط باختيار النا�س
خيارات غر �سحية ،مثل اللحوم احلمراء
وامل�سروبات الغازية املليئة بال�سكر ،لكن
وبالأهمية ذاتها غياب الأغذية ال�سحية
من حميتنا ،م�سحوبة بكميات كبرة من
امللح.
واأ����س���اف اأف�����س��ني" :يف ال��وق��ت ال��ذي
ك��ان فيه احلديث عن احلميات ال�سحية
تقليديا ،يركز على تقليل تناول الأغذية
غر ال�سحية ،اأظهرنا يف هذه الدرا�سة اأن..
التناول القليل لاأغذية ال�سحية هو عامل
اأكر اأهمية من زيادة تناول الأغذية غر
ال�سحية".
ويلفت املوقع اإىل اأن��ه يف ع��ام 2017
كانت واح��دة من كل خم�س ح��الت وفاة
�سببها ف��رط ال�سوديوم ونق�س احلبوب
الكاملة وال��ف��واك��ه واملك�سرات وال��ب��ذور،
بح�سب ما ك�سفت الدرا�سة ،ولي�س احلميات
املليئة ب��ال��ده��ون املتحولة وامل�سروبات
امل��ح��اة وامل�ستويات العالية م��ن اللحوم
احلمراء وامل�سنعة.
وي����ورد ال��ت��ق��ري��ر ن��ق��ا ع��ن ال��ب��اح��ث
يف اأب��ح��اث م��ع بعد ال��دك��ت��وراه يف جامعة
اأوتاغو يف نيوزيلندا ،اأندرو رينولدز ،الذي
مل ي�سارك يف ال��درا���س��ة ،قوله اإن حجم
الدرا�سة الكبر يعني اأنها مهمة للجميع،
بغ�س النظر عن املكان الذي يعي�سون فيه،
واأ�ساف رينولدز" :اإن نتائج هذه الدرا�سة
�ست�ساعد على اتخاذ ال��ق��رار ح��ول توفر
الأغ��ذي��ة يف ال��دول الغربية ،وكيف يتم
ت�سويقها ،وكم تكلف يف ال�سنوات القادمة".
 15عامل خطر يف احلمية
وتقول لم��وت اإن��ه يف التحليل ،الذي
مولته موؤ�س�سة بيل وم��ال��ي��ن��دا غيت�س،
در���س اأف�سني وزم���اوؤه  15عامل خطر يف
احلميات واآثارها على الوفاة والإعاقة،
ومتت مقارنة م�ستويات عالية من اللحوم
احل��م��راء وامل�سنعة وامل�سروبات املحاة
والأحما�س الدهنية املتحولة وامللح -وكلها
معروفة مبخاطرها ال�سحية -مع حميات
تفتقر اإىل الأغذية ال�سحية.
ويذكر املوقع اأن الأغ��ذي��ة ال�سحية
تت�سمن ال��ف��واك��ه واخل�����س��ار واحل��ب��وب
الكاملة واحلليب والكال�سيوم واملك�سرات
والبذور والألياف والبقوليات والأحما�س

والدهون امل�سبعة ..اأعتقد اأننا كلنا بحاجة
لنكون واعني لهذا الأمر ،وعدم اخللط بني
فوائد احلبوب الكاملة ،التي خ�سعت لأقل
عمليات ت�سنيع ،وما يتم اإعانه عادة على
اأنه منتج يحتوي على حبوب كاملة اليوم".
ويذكر املوقع اأن احلبوب الكاملة لأي
نبتة تعرف بالق�سرة والبذرة وال�سويداء،
م�سرا اإىل اأن جمل�س احل��ب��وب الكاملة
يقوم بتوفر ختم للمنتوجات التي تفي
باملوا�سفات ،وهو متوفر يف  54بلدا.

الدهنية (اأوميغا  ،)3املوجودة يف الأ�سماك
والدهون غر امل�سبعة ،وهي الدهون املفيدة
املوجودة يف ال�ساملون والزيوت النباتية
وبع�س املك�سرات والبذور.
وبح�سب التقرير ،فاإنه با�ستثناء امللح،
ال��ذي كان اأح��د عوامل اخلطر الرئي�سية
يف معظم البلدان ،ف �اإن الدرا�سة وجدت
اأن اللحوم احل��م��راء وامل�سنعة والدهون
املتحولة وامل�سروبات املحاة كانت يف اأ�سفل
عوامل اخلطر ملعظم البلدان.
وقال اأف�سني للموقع اإن ن�سف الوفيات
املتعلقة باحلمية يف العامل يف  2017كانت
ب�سبب ثاثة عوامل خطر :تناول الكثر
من امللح ،وكمية غر كافية من احلبوب
الكاملة ،وكمية غر كافية من الفاكهة،
واأ�ساف اأن تلك املخاطر كانت حقيقية،
بغ�س النظر ع��ن امل�ستوى القت�سادي
الجتماعي يف معظم البلدان.
وت��ن��وه ال��ك��ات��ب��ة اإىل اأن ال��درا���س��ة
اجل��دي��دة كانت ج��زءا م��ن تقرير �سنوي
ح��ول اأعباء املر�س العاملية ،ال��ذي يقوم
باإعداده اآلف الباحثني ،ويتتبع الوفيات
امل��ب��ك��رة والإع���اق���ات ب�سبب  350مر�سا
واإ�سابة يف  195بلدا.
ويذكر املوقع اأن تلك املجموعة اأ�سدرت
يف �سهر كانون الثاين /يناير ،تقريرا حتت
ع��ن��وان "احلمية لعامل �سحي" ،ق��ال اإن
التخفيف من اللحوم احلمراء وا�ستهاك
ال�سكر ،وزيادة ا�ستهاك الفواكه واخل�سار
واملك�سرات قد مينع  11.6مليون حالة وفاة
مبكرة من الإ�سرار بكوكب الأر�س.
وق���ال اأف�����س��ني اإن ملحة ع��ن ال��درا���س��ة
احل��ال��ي��ة ،لكن ب���دون تف�سيل ،وردت يف
تقرير اأعباء املر�س العاملية ،العام املا�سي،
م��ا يجعل ن�سخة ه��ذا ال��ع��ام م��ن التقرير
حتتوي على "التحليل الأكر �سمول لاآثار
ال�سحية للحمية التي يتم اإجراوؤها"،
وذلك بالرغم من بع�س العيوب املنهجية
والثغرات يف البيانات من البلدان النامية.
وي�سر التقرير اإىل اأن رينولدز اتفق
معه ،قائا اإن هناك درا���س��ات تن�سر كل
عام حول املو�سوع ،لكن "حجم البيانات
امل��درو���س��ة والتمثيل العاملي لها يجعان
هذه الدرا�سة ت�ستحق النتباه" ،واأ�ساف
اأن ترتيب املخاطر بح�سب الدرجة يقدم
ل�سناع القرار "معلومات ثمينة حول اأي
العادات الغذائية يجب ا�ستهدافها اأول".
الوفيات ب�سبب احلمية بح�سب البلد

وتلفت لم��وت اإىل اأن��ه كان هناك 10
مايني وفاة يف  2017ب�سبب اأمرا�س القلب
وال�سرايني ،يف ال��وق��ت ال��ذي و�سلت فيه
وفيات ال�سرطان اإىل  913األ��ف��ا ،والنوع
الثاين من ال�سكري ت�سبب ب� 339األف وفاة،
بالإ�سافة اإىل  %66من حالت الإعاقة يف
 2017من عدد من الأمرا�س املزمنة كانت
ب�سبب تلك العوامل الثاثة.
وق���ال اأف�����س��ني للموقع اإن���ه م��ن املثر
لاهتمام اأن ال�سمنة املفرطة مل تكن من
ال��ع��وام��ل م��ن ال��رت��ي��ب الأع��ل��ى م��ن حيث
اخلطورة ،حيث كانت يف الدرجة ال�ساد�سة
على قائمة عوامل اخلطر.
ويك�سف املوقع عن اأن البلد ذا اأعلى
وف��ي��ات متعلقة باحلمية الغذائية كان
اأوزبك�ستان ،تتبعه اأفغان�ستان ثم جزر
م��ار���س��ال ث��م ب��اب��وا غينيا اجل��دي��دة ثم
ف��ان��وات��و ،فيما ك��ان اأق���ل ع��دد وف��ي��ات يف
"اإ�سرائيل" تبعتها فرن�سا ثم اإ�سبانيا ثم
اليابان ثم اأندورا ،م�سرا اإىل اأنه من حيث
م��ع��دلت ال��وف��ي��ات الأق���ل ج���اءت اململكة
امل��ت��ح��دة برتيب  ،23ث��م اإي��رل��ن��دا ،24
ثم ال�سويد  ،25يف الوقت ال��ذي كان فيه
ترتيب الوليات املتحدة  43بعد روان��دا
ونيجريا ( 41و ،)42وكان ترتيب الهند
 ،118بينما كان ترتيب ال�سني .140
اأ�سد عوامل اخلطر
ويبني التقرير اأن اأ�سد عوامل اخلطر
ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل��ولي��ات امل��ت��ح��دة وال��ه��ن��د
وال��رازي��ل وباك�ستان ونيجريا ورو�سيا
وم�سر واأملانيا واإي��ران وتركيا ،كانت قلة
احل��ب��وب الكاملة ،اأم��ا بالن�سبة للعديد
من ال��دول الأخ��رى فكان ه��ذا يف املرتبة
الثانية اأو الثالثة ،وهذا ل يعني اأن النا�س
يف هذه البلدان مل ي�ستهلكوا احلبوب ،لكنه
يعني اأنهم ياأكلون حبوبا خ�سعت لعمليات
ت�سنيع ،حيث ت�سبح قيمتها الغذائية
متدنية مع احتمال احتوائها على �سعرات
حرارية كثرة.
وتنوه الكاتبة اإىل اأن رينولدز ،الذي
ن�سر درا�سة يف دوري��ة "لن�سيت" الطبية
ح��ول اآث��ار احلبوب الكاملة ،ح��ذر من اأن
الكثر من املنتجات التي تباع للم�ستهلكني
ال��ي��وم على اأن��ه��ا "حبوب كاملة" ه��ي يف
الواقع لي�ست كذلك ،وقال رينولدز" :يتم
ت�سمني احلبوب الكاملة يف منتجات تخ�سع
لعمليات ت�سنيع زائدة ،فقد تكون مطحونة
ب�سكل ناعم ،وم�سافا اإليها ال�سكر احلر

التحديات الإقليمية
وق��ال اأف�سني للموقع اإن اأك��ر عامل
خطر يف ال�سني وال��ي��اب��ان واأندوني�سيا
وتايلندا هو كمية ال�سوديوم يف احلمية،
وذل��ك رمب��ا ب�سبب خل الأرز الغني بامللح
وال�سل�سات واملعاجني امل�ستخدمة يف الطبخ
التقليدي الآ�سيوي.
وتت�ساءل لموت قائلة" :هل يعني هذا
اأن هذه الثقافات �ست�ستمر يف العي�س مع هذا
اخلطر العايل؟" ،م�سرة اإىل اأن الأ�ستاذة
كورينا هوك�س ،التي تدير مركز ال�سيا�سات
الغذائية التابع جلامعة لندن ،ت��رى اأن
ذلك لي�س �سروريا ،وتقول هوك�س ،التي مل
ت�سارك يف الدرا�سة" :اإن اأي �سخ�س يدر�س
تاريخ الطعام �سيقول لك اإن التف�سيات
الثقافية تتغر مع الوقت ،وتتبدل ،لكن
نعم يف هذه احلالة قد يت�سمن ذلك حتول
ثقافيا".
وينقل التقرير عن املوؤلفة امل�ساركة
كري�سيتيان رازو يف املك�سيك ،قولها اإن
قلة املك�سرات والبذور ت�سكل اأكر عامل
خطر ،تتبعها قلة اخل�سار ث��م احلبوب
الكاملة والفواكه من احلمية ،م�سرة اإىل
اأن املك�سيك كانت اأي�سا من الدول القليلة
التي حتتل امل�سروبات املحاة فيها مرتبة
عالية ،حيث كان ترتيبها  ،5وذلك لي�س
فقط ب�سبب انت�سار تقافة امل�سروبات
الغازية ،بل اأي�سا ب�سبب انت�سار امل�سروبات
البيتية امل��ح��اة ،التي يطلق عليها ا�سم
"اأغوا�س فري�سكا�س".
واأ�سافت رازو ،احلا�سلة على الدكتوراه
يف التغذية م��ن املعهد ال��ق��وم��ي لل�سحة
ال��ع��ام��ة يف املك�سيك" :لي�س لدينا ماء
نقي جم��اين ل��ل�����س��رب ..في�سري النا�س
املاء النقي لل�سرب ،واإن كان عليهم �سراء
�سيء فهم يف�سلون امل�سروبات الغازية..
بالإ�سافة اإىل اأن م��ن الأ�سهل احل�سول
على الأطعمة اجلاهزة من احل�سول على
الفواكه واخل�سار".
وتابعت رازو ب�اأن املك�سيك منتج كبر
ل��ل��ف��واك��ه واخل�����س��ار ال���ط���ازج ،ل��ك��ن ه��ذه
ي�سريها امل��وزع��ون يف ال��ولي��ات املتحدة
وغرها من البلدان ،تاركني �سكان املدن
املك�سيكية دون تلك امل��ن��ت��وج��ات ب�سعر
معقول اأو اإمكانية الزراعة.
وق��ال��ت رازو" :ن�سجع ال��ن��ا���س على
ال�سراء من الأ�سواق املحلية ،لكنها تكلف
اأك��ر ..من ال�سعب املناف�سة مع الأ�سماء
الكبرة التي ت�سري املنتجات .نعم لدينا
حتد كبر".
ويختم "�سي اأن اأن" تقريره بالإ�سارة
اإىل ق��ول رازو اإن��ه بالن�سبة للمك�سرات
وال���ب���ذور ،ف���اإن "النا�س ل ي�ستطيعون
�سراءها لأنها مكلفة".

دراسة :أطفال األنابيب لديهم خطر أكبر لإلصابة بالسرطان
*وكاالت

منع مر�س األزهامير ،ما يوؤكد اأهمية متابعة النتائج
ونقل التجربة من الفئران اإىل الب�سر ،ومع ذلك
هناك حاجة اإىل اإجراء العديد من التفا�سيل قبل
املتابعة.
وقامت الدرا�سة بجمع خايا اجللد من املر�سى
الذين يعانون من �سكل من اأ�سكال اخل��رف ي�سمى
اخلرف اجلبهي ال�سدغي ،الذي يحتوي على ت�سابك
ليفي ع�سبي فقط ول يوجد به لويحات.
كما اأن ه��ذه ال��درا���س��ة ح��ددت ال�سبب خلرف
املر�سى ،وهو وجود طفرة يف جني تاو ،ومت ت�سغيله
ب�سكل غر طبيعي يف اخل��اي��ا ،واأن��ت��ج من بروتني
ي�سمى  ،Rhesوهو بروتني ينتمي اإىل عائلة من
الروتينات امل�ستهدفة بوا�سطة عقار ال�سرطان
.lonafarnib
وعندما مت اإطعام الفئران هذا العقار منع من
ت�سكيل تاو الت�سابك يف الدماغ ،ونتيجة تعطيله بقي
ن�ساط الدماغ الطبيعي.

حتى المستويات المنخفضة من
الكحول تقود للسكتة الدماغية
ك�سفت درا���س��ة دولية اأن �سرب الكحول حتى
مب�ستويات منخف�سة للغاية ،يزيد من خطر الإ�سابة
بال�سكتة ال��دم��اغ��ي��ة .ال��درا���س��ة ق��اده��ا باحثون
يف جمل�س ال��ب��ح��وث الطبية بجامعة اأك�سفورد
الريطانية ،بالتعاون مع جامعة بكني ال�سينية،
ون�����س��روا نتائجها يف ال��ع��دد الأخ����ر م��ن دوري���ة
( )Lancetالعلمية .وال�سكتة الدماغية ،مر�س
وعائي يحدث ب�سبب عدم ق��درة �سرايني املخ على
اإي�سال الأك�سجني اإىل الدماغ ،ما يوؤدي اإىل ال�سكتة
الدماغية اأو اجللطة الدماغية الب�سيطة.
وت��ع��ت��ر ال�سكتة ال��دم��اغ��ي��ة اأح���د الأ���س��ب��اب
الرئي�سية لاإعاقة يف جميع اأنحاء العامل ،وت�سبب
عبئا ثقيا من الناحية الإن�سانية والقت�سادية
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على املجتمعات ،حيث ت�سيب  15مليون �سخ�س
�سنويا حول العامل ،وفقا ملنظمة ال�سحة العاملية.
واأو�سح الباحثون اأن��ه من املعروف اأن معدلت
الإ�سابة بال�سكتة الدماغية تزيد ب�سبب �سرب
احلكول بكثافة ،لكن مل يكن معروفا ما اإذا كانت
امل�ستويات املنخف�سة توؤدي اإىل هذه النتيجة اأم ل.
وللتو�سل اإىل نتائج الدرا�سة اجل��دي��دة ،تابع
الباحثون  160األ��ف �سخ�س بالغ يف منطقة �سرق
اآ�سيا ،و 500األ��ف رجل وام��راأة يف ال�سني ،راجعوا
عاداتهم اليومية مع �سرب الكحول.
وبعد � 10سنوات من املتابعة ،وجد الباحثون اأنه
حتى مع �سرب م�ستويات منخف�سة تقدر بكوب واحد
من الكحول يوميا ،يزيد خطر الإ�سابة بارتفاع
�سغط الدم ،وال�سكتة الدماغية.

ن�سرت �سحيفة "ديلي تلغراف" تقريرا
اأ���س��ارت فيه اإىل درا���س��ة اأجرتها جامعة
ه��ارف��ارد الأمريكية ،ربطت بني التلقيح
ال�سناعي ،وبني تعر�س اأطفال الأنابيب
لل�سرطان ،يف مراحل مبكرة من عمرهم.
ووج��د الباحثون ب�اأن خطر الإ�سابة
ب�سرطان الطفولة يزيد من  1.9حالة اإىل
 2.5لكل  10000طفل مولود عر تقنية
التلقيح ال�سناعي.
وق��ال التقرير ب�اأن��ه على ال��رغ��م من
اأن الدرا�سة ر�سدية فقط ،فقد اأ�سارت
الأب���ح���اث ال�����س��اب��ق��ة اإىل اأن الأدوي�����ة
امل�ستخدمة لتحفيز املبي�س على اإنتاج
البوي�سات اأث��ن��اء ع��اج اخل�����س��وب��ة ،اأو
ال�سائل الكيميائي املغذي الذي تزرع فيه
البوي�سات قبل نقلها للرحم قد ي�سبب
املر�س ،ولكن قد يكون �سبب زيادة املخاطر
ا ً
أي�سا م�ساكل مرتبطة بالعقم الأ�سا�سي.

وقارنت الدرا�سة اجلديدة بني ما يقرب
من  276000طفل ول��دوا نتيجة التلقيح
ال�سناعي مع  2.2مليون طفل ولدوا ولدة
طبيعية.
وخل�س الباحثون اإىل اأن ثماين حالت
�سرطان اإ�سافية وقعت بني فرة الولدة
و� 5سنوات من العمر ،من بني  68000طفل،
ولدوا عر التلقيح ال�سناعي يف عام 2013
يف الوليات املتحدة.
وك��ت��ب ال��دك��ت��ور "لوغان �سبيكتور"
اخت�سا�سي طب الأطفال واأحد امل�ساركني
يف ال���درا����س���ة مب��ج��ل��ة ج��ام��ا ال��ط��ب��ي��ة:
"هذه النتائج هي من اأوائ��ل الدرا�سات
اجلماعية التي تربط العاقة بني التلقيح
ال�سطناعي وخطر الإ���س��اب��ة ب�سرطان
الطفولة يف الوليات املتحدة ،وبلغ عدد
الأطفال عينة الدرا�سة هي الأك��ر التي
يتم بحثها".
وت���اب���ع" :لقد وج��دن��ا ارت��ب��اط��ا بني

التلقيح ال�سطناعي وال�سرطان ال�سامل يف
مرحلة الطفولة ،ولكن ل ميكننا اأن نعزو
تلك املخاطر فقط اإىل التلقيح ال�سناعي،
بدل من الأ�سباب الكامنة وراء العقم".
واأ�سارت ال�سحيفة اإىل اأنه يولد حوايل
 20.000طفل عر التلقيح ال�سناعي يف
بريطانيا كل عام.
وك�سفت درا���س��ة حديثة اأخ���رى ،باأن
الأط��ف��ال ال��ذي��ن ي��ول��دون خ��ال عمليات
التلقيح ال�سناعي هم اأكر عر�سة ب�ستة
اأ���س��ع��اف لرت��ف��اع �سغط ال����دم ،مقارنة
بالأطفال الذين ولدوا ب�سكل طبيعي ،مما
يعر�سهم خلطر اأك��ر لاإ�سابة بالنوبات
القلبية وال�سكتات الدماغية.
وعلقت رئي�سة اجلمعية الريطانية
للخ�سوبة "جني �ستيوارت" ،على الدرا�سة
ب��ال��ق��ول" :ت�سر ه��ذه ال��درا���س��ة اإىل اأن
متابعة �سحة اأطفال التلقيح ال�سطناعي
مع مرور الوقت هو اأمر مفيد ومهم جدا ،ومع

ذلك فاإن النتائج ل ت�سر اإىل اأن التلقيح
ال�سطناعي ت�سبب ه��ذه ال�سرطانات".
وتابعت�" :سمل البحث جمموعة كبرة من
الأطفال ،اإل اأن الباحثني مل يتمكنوا من
النظر يف العوامل الأخرى ،التي قد توؤدي
اإىل �سرطانات الأطفال يف هذه املجموعة".
واأ�سافت" :كما هو احلال مع الدرا�سات
املماثلة الأخ���رى ،مت العثور على عاقة
بني التلقيح ال�سطناعي وال�سرطان ،ولكن
من امل�ستحيل حتديد ماهية ال�سبب".
وختمت حديثها ب��ال��ق��ول" :ما زلنا
بحاجة اإىل معرفة ما اإذا كان العاج اأو
العقم ،يف�سران هذا الختاف بني اأطفال
الن��اب��ي��ب ،وب��ني الأط��ف��ال ال��ذي��ن ول��دوا
بطريقة طبيعية ،فهناك اأي�سا منط حياة،
وعوامل اأخرى ميكن اأن ت�سهم يف الإ�سابة
بال�سرطان يف هذه املجموعة ،والتي مل يتم
ا�ستك�سافها يف الدرا�سة".

الشبة للوجه :عالج فعال بوصفات بسيطة
*وكاالت

ل بد اأنك �سمعت عن ال�سبة وفوائدها
للب�سرة ،وخ��ا���س��ة يف ع���اج التجاعيد
وال��روؤو���س ال�����س��وداء ،تعرف عليها وعلى
ا�ستخداماتها الأخ����رى للوجه يف هذا
امل��ق��ال .تعتر ال�سبة م��ن امل���واد �سائعة
ال�ستخدام جدا وخا�سة من فئة الن�ساء،
ن��ظ��را ل��ف��وائ��ده��ا اجلمالية والعاجية
خ�سو�سا للب�سرة ،فما ه��ي تلك امل���ادة و
ا�ستخداماتها؟ وهل هناك بع�س املحاذير
منها؟ ال�سبة او حجر ال�سب تعتر من
املركبات الكيميائية التي تتكون ب�سكل
رئي�سي م��ن ن��وع��ني م��ن الأم����اح يعرفان
بكريتات البوتا�سيوم والملنيوم املائية،
لذلك ت�ستخدم كعاج فعال مل�ساكل الوجه
والب�سرة.
تتواجد ال�سبة بعدة اأ�سكال فمنها ما هو

رطب ومنها امل�ستدير ،الذي يعد من اجود
انواع ال�سبة بالذات اللون الأبي�س منه.
فوائد ال�سبة للوجه والب�سرة
تتعدد ال�ستخدامات ال�سحية واملفيدة
لل�سبة فيمكن اأن ت�ستخدم لأغ��را���س
�سناعية مثل �سناعة اجللود اأو عاجية
وجمالية خ�سو�سا للب�سرة والوجه ومنها:
ت�ساعد يف اإخفاء التجاعيد وعامات
التقدم بال�سن
ت�ساعد على تهدئة الب�سرة ووقايتها
من البكتريا لذلك يف�سل ا�ستخدامها عند
اإزالة ال�سعر او بعد احلاقة
ت�ساعد يف اإخفاء لدغات احل�سرات
املزعجة
ت�ساعد يف اإزالة الهالت ال�سوداء يف
الب�سرة
تزيد من مرونة الب�سرة

ت�ساعد يف تبيي�س وتفتيح لون الب�سرة
تعالج الب�سرة وحتميها من البثور
وحب ال�سباب
تعمل على التخل�س م��ن ال��روؤو���س
ال�سوداء.
ا�ستخدامات اأخرى لل�سبة
وهناك عدة ا�ستخدامات اأخرى لل�سبة
ومنها:
ت�ساعد يف التخل�س من رائحة العرق
املزعجة
عاج اللثة املرهلة التي ت�سبب �سيان
اللعاب
عاج النزيف الذي قد يحدث ما بعد
اجلماع
عاج اأمرا�س اللثة والتهابها
عاج اجلرب
عاج الغثيان والقيء

عاج نزيف الدم خا�سة اجلروح.
و�سفات ال�سبة للوجه
اإليك بع�س الو�سفات التي ميكن �سنعها
من ال�سبة للحد من م�ساكل الب�سرة:
موا�سيع ذات عاقة
اعرف �سخ�سيتك :هل تهتم مبظهرك
اخلارجي؟
كيف ميكن ان نحمي ب�سرتنا من ا�سعة
ال�سم�س
ن��دب��ة يف الطفولة ادت اىل فرط
الت�سبغ
عاج ال�ساقني بالليزر اثناء تناول
روكتان
ع��اج ال��ع��د ال����وردي ()rosacea
بالروزك�س
و���س��ف��ة ال�����س��ب��ة ل��ع��اج التجاعيد
والهالت ال�سوداء
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*وكاالت

ﻳﻮﻣﻴﺔ  -أردﻧﻴﺔ  -ﺷﺎﻣﻠﺔ

ميكن اأن يكون اأداة قوية لفهم العالقة بني ا�شتخدام
ال�شا�شة و�شحة املراهقني ،اإل اأن��ه ل ي��زال يف�شل
ب�شكل روتيني يف تزويد اأ�شحاب امل�شالح واجلمهور
بتحقيقات عالية اجل���ودة و�شفافة ومو�شوعية
يف امل��خ��اوف امل��ت��زاي��دة ب�شاأن التقنيات الرقمية
وا�شتخداماتها".
واأ�شاف" :هذا اأمر بالغ الأهمية؛ لأنه عندما
يبلغ النا�ص عن ا�شتخدامهم للتكنولوجيا يف وقت
متاأخر ،ف �اإن الغالبية العظمى متيل اإىل التقليل
من تقدير الوقت الذي يق�شونه يف ا�شتخدامه اأو
املبالغة يف تقديره".
واأردف" :ناأمل اأن ي�شع نهجنا اأ�شا�شا جديدا
للبحوث امل�شتقبلية يف الدرا�شات النف�شية حول
التكنولوجيا وا���ش��ت��خ��دام��ه��ا ،خ��ا���ش��ة الأج��ه��زة
الذكية".
وقالت ال�شحيفة اإن ه��ذه ال��درا���ش��ة ،التي مت
ن�شرها يف جملة العلوم النف�شية ،تاأتي يف الوقت
ال��ذي ينت�شر فيه تكهنات ب��اأن "ال�شوء الأزرق"
املنبعث من الأجهزة �شار وميكن اأن يوؤثر على النوم.
وق����ال "ماك�ص ديفي" م���ن ال��ك��ل��ي��ة امللكية
الربيطانية لطب الأط��ف��ال و�شحتهم ،وه��و غر
م�شارك يف الدرا�شة" :اجلدل الدائر حول ا�شتخدام
ال�شا�شة و�شحة املراهقني عانى دائما من الإفراط
يف الراأي بالن�شبة للبيانات ،وهذه الورقة ميكن اأن
ت�شاعد يف ت�شحيح هذا اخللل".
واأ���ش��اف" :اإن حتليلهم ق���وي ،وي�شر اإىل اأن
التاأثر ال�شكاين الإج��م��ايل �شغر ج��دا ،بحيث ل
ميكن اعتباره م�شكلة �شحية عامة".
واأو�شحت ال�شحيفة اأنه على الرغم من اأن الكلية
امللكية لطب الأطفال اأ�شدرت مراجعة خا�شة بها يف
كانون الثاين /يناير ،خل�شت فيها اإىل اأن خماطر
"وقت ال�شا�شة" مت املبالغة فيها ،اإل اأنها اقرحت
على الأطفال عدم النظر ل�شا�شات اأجهزتهم قبل
�شاعة من النوم".

أم تنجب توأمين بعد شهر
من إنجابها للطفل األول
*وكاالت

اأجنبت امراأة من بنغالدي�ص بعد اأقل من �شهر من
ولدة مبكرة لطفلها الر�شيع.
اأريفا �شلطانة اإيتي ،البالغة من العمر  20عاما،
ولدت طفلها الأول يف �شهر �شباط /فرباير ،ولكن
بعد  25يوما علمت اأنها ل ت��زال حامال ،بعد اأن
اأ�شابتها اآلم �شديدة يف املعدة.
يف  22اآذار /م��ار���ص ،ق��ام امل�شعفون ب �اإج��راء
عملية قي�شرية طارئة لولدة التواأمني اللذين كانا
يتمتعان ب�شحة جيدة.
وقال الأطباء اإن ال�شيدة �شلطانة ،وهي من قرية
ريفية جنوب غرب بنغالدي�صُ ،و ِجد لديها رحمان.
ال��ط��ف��ل الأول ول���د م��ن رح���م ،وال��ت��واأم��ني من
رحم اآخر .وقالت رئي�شة ق�شم اأمرا�ص الن�شاء يف
م�شت�شفى اأدوين �شيال بوددار" :اإنه حدث نادر ،هذه
احلالة مل اأرها ومل اأ�شمع عن مثلها من قبل".
ويف مقابلة منف�شلة مع بي بي �شي ،قالت الدكتورة
بوددار اإن ال�شيدة �شلطانة وزوجها "فقران للغاية"،

ومل يكن لديهما القدرة املالية على اإجراء "فح�ص
املوجات ال�شوتية اأثناء فرة احلمل" ،واأ�شافت:
"مل يكن لديها اأدنى فكرة اأن لديها طفلني اآخرين،
العملية القي�شرية اأجنبت تواأمني ذكرا واأنثى".
وقالت ال�شيدة اإيتي ،يف مقابلة مع وكالة فران�ص
بر�ص ،اإنها كانت �شعيدة جدا ب �اأن جميع اأطفالها
الثالثة ب�شحة جيدة ،لكنها عربت عن قلقهم ب�شاأن
الكيفية التي �شتعي�ص بها الأ�شرة على راتب زوجها
ال��ذي يبلغ  54جنيها اإ�شرلينيا .وق��ال��ت" :هذه
م�شوؤولية �شخمة ل اأدري كيف �شنديرها بهذا املبلغ
القليل" .واأ�شاف ال�شيد بي�شوا�ص" :هذه معجزة من
اهلل اأن يولد اأطفايل جميعا ب�شحة جيدة وتامة،
�شاأبذل ق�شارى جهدي لإبقائهم �شعداء".
الرحم امل��زدوج هو خلل خلقي يوؤدي اإىل تطور
رحمني ،وهو اأمر نادر احلدوث ،حيث يوؤثر على  1من
كل  1000ام��راأة يف اململكة املتحدة ،خم�ص حالت
حمل لدى الن�شاء امل�شابات بهذه احلالة توؤدي اإىل
الولدة املبكرة".

أسباب تشوه الجنين ونصائح هامة!
*وكاالت

ما هي اأ�شباب ت�شوه اجلنني؟ وم��ا الأم��ور التي
قد تزيد من خطر الإ�شابة بهذه الت�شوهات؟ وهل
هناك اأمور ت�شتطيع احلامل اتباعها لتقليل فر�ص
اإ�شابة جنينها بالت�شوهات؟
اأ�شباب ت�شوه اجلنني ون�شائح هامة!
اأث��ن��اء تخطيطك للحمل والإجن���اب عليك اأن
تعريف اأهم املعلومات بخ�شو�ص اأ�شباب ت�شوه اجلنني
حتى تتمكني من جتنبها وتبعدي نف�شك وجنينك
عن اأي��ة خماطر حمتملة! لنتعرف اأك��رث على اأهم
املعلومات حول هذا املو�شوع فيما يلي:
ما هي ت�شوهات الأجنة؟
ت�شوهات الأجنة هي عبارة عن م�شاكل بنيوية
يف ج�شم اجلنني قد تت�شبب له باإعاقات ج�شدية اأو
عقلية بعد الولدة .واأ�شباب ت�شوه اجلنني عديدة
ومتنوعة ،ولكن من املمكن جتنب بع�شها.
من اجلدير بالذكر التنويه لأن ت�شوهات اجلنني
لها اأن��واع كثرة جد ًا قد ت�شل اللف! كما وتعترب
ت�شوهات الأجنة ال�شبب الرئي�شي يف موت املواليد
حول العامل يف الوقت احلا�شر.
اأ�شباب ت�شوه اجلنني
هناك العديد من الأ�شباب التي حددها الطب
احلديث لت�شوهات الأجنة ،وهذه اأهمها:
 -1م�شاكل اجلينات والكرومو�شومات
قد يت�شبب خلل يف اجلينات مب�شاكل وت�شوهات
يف الأج��ن��ة ،اإذ ق��د ل تعمل بع�ص اجلينات كما
يفر�ص بها اأن تعمل يف احلالت الطبيعية ،اأو قد
يكون هناك خلل يف الكرومو�شومات ،ك �اأن يكون
عددها اأكرث اأو اأقل من الطبيعي.
 -2مر�ص الأم اأثناء احلمل
اإن اإ�شابة املراأة باأي مر�ص خالل احلمل قد يكون
اأمر ًا يهدد �شحة اجلنني ،حتى لو كان املر�ص ب�شيط ًا.
وم��ن الأم��را���ص التي ت�شكل خطر ًا على �شحة
اجلنني ب�شكل خا�ص عند اإ�شابة الأم بها :احل�شبة
الأمل��ان��ي��ة ،ف��رو���ص زي��ك��ا (وه���و ف��رو���ص يربطه
الباحثون بعيوب الدماغ لدى الأجنة).
 -3تناول الأدوية اأثناء احلمل
معظم الأدوية ممنوعة خالل احلمل ،لذا عليك
مناق�شة الطبيب قبل اأخ��ذ اأي دواء مهما بدا لك
ب�شيط ًا مثل م�شكنات الأمل العادية.
 -4تعاطي الكحول اأو املخدرات اأثناء احلمل
اإن تعاطي الكحول اأو امل��خ��درات اأثناء احلمل
تعترب من اأ�شباب ت�شوه اجلنني التي ل تخفى على
اأحد ،لذا عليك الإقالع عنها متام ًا.
 -5التعر�ص ملواد كيميائية معينة
اأثناء ف��رة احلمل عليك ق��در الإم��ك��ان جتنب
ا�شتن�شاق اأية مواد كيميائية اأو التعر�ص لها باأي
طريقة ممكنة .فعلى �شبيل املثال قد تت�شبب اأمور
مثل مواد تنظيف البيت اأو حتى القيام ب�شبغ ال�شعر
يف ال�شالون بت�شوه اجلنني ،لذا عليك احلذر.
 -6م�شاكل يف الرحم وال�شائل الأمينو�شي
اأثناء منو اجلنني بالرحم يكون حماط ًا بال�شائل
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هل النظر إلى الشاشات يؤثر بالفعل
على الصحة العقلية للمراهقين؟
م��ع ب���دء ان��ت�����ش��ار الأج���ه���زة ال��ذك��ي��ة وت��زاي��د
ا�شتخدامها بكرثة بني النا�ص ،خا�شة فئة املراهقني،
ظهر م�شطلح ي�شمى "وقت ال�شا�شة" ،ويعني الوقت
الذي يق�شيه ال�شخ�ص يوميا يف ا�شتخدام الأجهزة
امل��زودة ب�شا�شات ،مثل اأجهزة التلفزيون واأجهزة
الفيديو والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.
ويف ال�شياق ذاته ،ن�شرت �شحيفة "اإندبندنت"
الربيطانية خربا ،اأ�شارت فيه اإىل اأن درا�شة جديدة
خل�شت اإىل اأن "وقت ال�شا�شة" لي�ص له تاأثر يذكر
على ال�شحة العقلية للمراهقني ،على الرغم من
املخاوف من تاأثر الألعاب اأو م�شاهدة التلفاز يف وقت
متاأخر من الليل على املراهقني وال�شباب.
وجمع باحثون من جامعة اأك�شفورد الربيطانية
يف درا�شتهم بيانات عن اأك��رث من  17000طفل من
جميع اأنحاء اأيرلندا واململكة املتحدة والوليات
املتحدة ،وتتاألف العينة ب�شكل اأ�شا�شي من املراهقني،
ولكن كان بع�شهم ل يتجاوز �شن الثامنة.
ووجدوا اأن ا�شتخدام اأو النظر ل�شا�شات الأجهزة
ال��ذك��ي��ة ل ع��الق��ة ل��ه ب�شحة الأط���ف���ال ال��ذي��ن
ي�شتخدمون الأجهزة لعدة �شاعات خالل اليوم ،حتى
اأولئك الذين ي�شتخدمونها قبل النوم.
وقام الباحثون بتحليل جمموعة من البيانات
املقدمة من الأط��ف��ال الذين �شاركوا يف الدرا�شة،
وا�شتخدموا اإجراءات اأكرث �شرامة مما مت تطبيقه
يف الختبارات ال�شابقة ،مبا يف ذلك كل من الإبالغ
عن "وقت ال�شا�شة" ومذكرات ا�شتخدام الوقت التي
يحتفظ بها املراهقون".
واأ�شار الباحثون اإىل "اأنهم ياأملون باأن "الأدلة
الوا�شحة" �شتواجه التقارير الإعالمية امل�شللة
واملناق�شات العامة حول خماطر "وقت ال�شا�شة"،
وت�شاعد الوالدين القلقني".
وق��ال الربوفي�شور اأن���درو برزيبيل�شكي ،الذي
�شارك يف تاأليف الدرا�شة" :يف حني اأن علم النف�ص
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الأمينو�شي الذي ي�شاعد على حمايته وامت�شا�ص
اأي��ة �شدمات ق��د يتعر�ص لها بطن احل��ام��ل ومنع
و�شولها للجنني.
ولكن ،ويف بع�ص احلالت قد حتدث متزقات يف
الأغ�شية املحيطة بال�شائل الأمينو�شي لتبداأ هذه
بال�شغط على اجل��ن��ني ،م��ا ق��د يت�شبب بت�شوهات
ع��دي��دة ،اأ�شهرها متالزمة الخ��ت��ن��اق بال�شريط
الأمينو�شي.
تت�شبب املتالزمة امل��ذك��ورة بنمو جنني يفتقر
�شاق ًا اأو يداً.
 -7نق�ص بع�ص العنا�شر الغذائية
على املراأة اأن تهتم بتغذيتها ب�شكل خا�ص اأثناء
احلمل ،ل �شيما تناول كفايتها من حم�ص الفوليك،
بل حتى اإن بع�ص الأط��ب��اء ين�شحون امل���راأة التي
تخطط لالإجناب بالبدء بتناول حم�ص الفوليك
حتى قبل ح�شول احلمل واأثناء التخطيط له.
اإذ يرتبط نق�ص حم�ص الفوليك بعدة اأنواع من
ت�شوهات الأجنة ،ل �شيما ت�شوهات اجلهاز الع�شبي.
 -8ل اأ�شباب وا�شحة!
يف  %70م��ن احل����الت مل ي�شتطع الباحثون
ت�شخي�ص اأ�شباب ت�شوه اجلنني وحتديدها بدقة!
فقد تلعب عدة عوامل جمتمعة مما ذكر اأعاله دور ًا
يف ت�شوه اجلنني.
ومن اجلدير بالذكر هنا التنويه اإىل اأن فر�ص
الإ�شابة بت�شوهات الأجنة ت��زداد عند التعر�ص
لأي من العوامل اأو الأ�شباب املذكورة ب�شكل خا�ص يف
اأ�شابيع احلمل بني  10-2اأ�شابيع من بداية احلمل.
اأنواع ت�شوهات الأجنة
هناك نوعان رئي�شيان لت�شوهات الأجنة ،وهما:
ت�شوه اجلنني البنيوي اأو اجل�شدي ،مثل:
ال�شفة الأرنبية ،م�شاكل يف �شمامات القلب.
ت�شوه اجلنني الإدراك���ي وم�شاكل يف اجلهاز
الع�شبي ،مثل �شعوبات التعلم.
اإر�شادات لتجنب ت�شوهات اجلنني
للحماية من ت�شوهات الأجنة ،على الأم احلر�ص
على اتباع الأمور التالية قبل واأثناء احلمل:
التاأكد من اأخذ كافة املطعومات واللقاحات
الالزمة وح�شب اجلدول املحدد.
عدم تناول اأية اأدوي��ة اأثناء احلمل اإل بعد
ا�شت�شارة الطبيب.
احل�شول على اجلرعة املو�شى بها يومي ًا من
حم�ص الفوليك.
العالج والتعايف من اأي مر�ص منقول جن�شي ًا
قبل احلمل واتخاذ كافة اإجراءات احلماية من هذه
الأمرا�ص اأثناء احلمل.
الإق��الع عن التدخني والبتعاد عن الكحول
واملخدرات وجتنبها متام ًا.
البتعاد عن البيئات التي فيها دخان �شجائر،
فحتى ا�شتن�شاق دخان �شجائر الخرين يف احلمل
خطر على �شحة احلامل واجلنني.
احلر�ص على زيارة الطبيب لإجراء الفحو�شات
الدورية اأثناء احلمل بانتظام.

رومبر :ماذا يحدث لجسمك
عندما يفتقد اللمسة اإلنسانية؟
*وكاالت

ن�شر موقع "رومرب" تقريرا للكاتبة
لند�شي ماك ،تقول فيه اإن هناك ثالثة
اأ�شياء حتدث جل�شمك اإذا افتقدت اللم�شة
الإن�شانية ملدة يومني.
وي�����ش��ر ال��ت��ق��ري��ر ،ال����ذي ترجمته
"عربي ،"21اإىل اأن ال�شعور باحلاجة
للم�شة الإن�شانية هو جتربة حقيقية يف
احلياة ،لفتا اإىل اأن هناك حاجات حتدث
للج�شم اإن افتقد اللم�شة الإن�شانية لعدة
اأيام ،واإن "كنت �شعرت باأنك بحاجة لعناق
جيد ،فاإن هناك �شببا جيدا لذلك".
وت���ب���ني م����اك اأن����ه م���ن ن��اح��ي��ة علم
الأع�����ش��اب ،ف���اإن ال��دم��اغ يعالج اللم�شة
الإن�شانية بطريقة خمتلفة عن غرها
من اللم�شات ،فمثال عندما يحمل ال�شخ�ص
تفاحة اأو ج�شما اآخ��ر ،فاإن العقل يجمع
معلومات عن امللم�ص واحلرارة واملوقع ،كما
يو�شح الطبيب لندزي رو�ص ،ف�شعور اللم�ص
هو يف الواقع يف مهمة بحث عن احلقائق.
وي��ن��ق��ل امل��وق��ع ع��ن ال��دك��ت��ور رو����ص،
قوله" :لكن عندما يلم�ص ج�شد الإن�شان
�شخ�شا اآخ���ر ،ف��اإن املعلومات تنتقل من
خالل اأع�شاب الأطراف اإىل الدماغ ،ومن
خ��الل ال��غ��دة النخامية اخللفية ،وهو
ع�شو يقع يف و�شط الدماغ ،ويتم اإطالق
ه��رم��ون ي��دع��ى اأوك�شيتو�شني -ه��رم��ون
احلب" ،وي�شيف اأن الأك�شيتو�شني ي�شاعد
ال�شخ�ص يف التعارف الجتماعي والتاآلف
مع ال�شريك ،ولذلك فاإن اللم�شة الإن�شانية
هي جتربة اأكرث ثراء.
ويفيد التقرير ب�اأن��ه "على م�شتوى
اأك��رث عاطفية ،فاإنه لي�ص غريبا اأن مير
ال�شخ�ص بحالة ت�شمى ج��وع الب�شرة،
وه��و �شعور ب��احل��اج��ة للم�شة اإن�شانية،
وت�شر اإىل حاجة عميقة اإىل جتربة
تكتيكية مع اأ�شخا�ص اآخ��ري��ن ،كما يتم
تو�شيحها يف (���ش��اي��ك��ول��وج��ي ت���ودي)،
وه��ذا لي�ص بال�شرورة متعلقا باحلاجة
اجلن�شية ،فاأحيانا ت�شعر حقا اأنك بحاجة
لحت�شان".
وتت�شاءل الكاتبة" :لكن ماذا يح�شل
اإن كنت يف حالة حيث اللم�شة احلانية
لي�شت متوفرة ب�شهولة؟ هناك اأن�شطة

اأو م�شاهدة اأفالم واأنت جتل�ص مرتاحا على
اأريكة ،لكن بالن�شبة لأ�شخا�ص اآخرين قد
يوؤدي غياب اللم�شة الإن�شانية اإىل جعل
الت�شرفات الأك��رث اإ�شكالية تبدو اأكرث
جاذبية .وينقل التقرير عن برا�شاد،
قوله" :اإن معاناة غياب اللم�شة الإن�شانية
لفرة طويلة ق��د يجعلنا ن�شعى للبحث
عن الراحة بطرق اأخ��رى اأق��ل �شحية..
وه��ذا ق��د يكون على �شكل ت��ن��اول املزيد
من الطعام ،اأو �شرب الكحول ،اأو تعاطي
املخدرات ،اأو الت�شرف بطريقة جن�شية
غر مالئمة ،واأحيانا يقوم النا�ص باإجهاد
اأنف�شهم جن�شيا ب�شبب جوعهم للمالم�شة
الب�شرية" .ويقول املوقع" :اإن كنت قلقا
م��ن الت�شرفات غ��ر ال�شحية ،ال��ت��ي قد
تكون �شارة �شعيا للح�شول على الراحة،
فيمكن اأن يكون ذل��ك اأم��را يتم معاجلته
خالل جل�شات العالج النف�شي".

اأخ����رى مي��ك��ن��ك اأن حت����اول ال��ق��ي��ام بها
للح�شول على فوائد �شبيهة".
وي��ورد املوقع نقال عن املتخ�ش�شة يف
ال�شحة العقلية ،التي تكتب ل�شركة مابل
هولي�شتك�ص" ،وهي �شركة متخ�ش�شة
بالعالجات الطبيعية" اأدينا حملي ،قولها:
"عندما ل جت��رب اللم�شة الإن�شانية
لعدة اأي���ام ق��د يعاين ج�شدك م��ن نق�ص
يف هرمون الأوك�شيتو�شني ..لكن الأخبار
اجليدة هي اأنك ميكن اأن متار�ص ت�شرفات
ت�شاعدك على الرتياح لتخفيف ال�شغط
واإراح���ة النف�ص ،فاأخذ حمام داف��ئ ،اأو
ا�شتخدام بطانية ناعمة ،ق��د ي��وف��ران
تعافيا خفيفا من هذا النق�ص يف م�شتويات
الأوك�شيتو�شني".
وتقول ماك" :اإن كنت تعاين فعال من
هذا الأم��ر ومن الحتياجات العاطفية،
ف��ال ت����ردد يف م��راج��ع��ة م��ر���ش��د نف�شي
للم�شاعدة".

.1زيادة اأعرا�ص الكتئاب
ويلفت التقرير اإىل اأن فقدان اللم�شة
الإن�شانية �شيزيد من الأعرا�ص املرتبطة
بالكتئاب ،فيقول املر�شد بيل برا�شاد:
"دون اللم�شة الإن�شانية ميكن اأن نبداأ
ال�شعور بالعزلة ،والنف�شال والوحدة..
وم�����رور ف����رات ط��وي��ل��ة دون اللم�شة
الإن�شانية قد يفاقم اأعرا�ص الكتئاب
املوجودة".
وبح�شب املوقع ،فاإن "الأمر قد يكون
متعلقا بنق�ص يف هرمون الأوك�شيتو�شني،
لكن اإن كان ال�شخ�ص يعاين من الكتئاب
ف�����اإن ع��ل��ي��ه اأن ي��ت��وا���ش��ل م���ع م��ر���ش��د
للم�شاعدة".
 .2ت�شجع على ت�شرفات تبحث عن
الراحة
وتبني الكاتبة اأن "هذا لي�ص �شيئا
�شيئا ،اإن كنت تعد الراحة حماما دافئا،

 .3اإ�شعاف اجلهاز املناعي
وت�����ش��ت��درك م���اك ب��اأن��ه م��ع اأن����ه من
ال�����ش��ح��ي ل��ل��ن��ا���ص جميعهم اأن ي��ج��رب��وا
اللم�شة الإن�شانية ،فاإن الر�شع يحتاجون
ب��ال��ذات لهذه اللم�شة؛ مل�شاعدتهم على
النمو والتطور.
وي������ورد ال��ت��ق��ري��ر ن��ق��ال ع���ن طبيب
الأع�����ش��اب وال��دم��اغ ديفيد ل��ن��دن ،قوله
ملوقع " :Voxاأف�شل اأمثلة على هذا تاأتي
م��ن دور الأي��ت��ام الرومانية بعد �شقوط
ت�شاوت�ش�شكو ،حيث مل يكن هناك عدد
ك��اف من النا�ص للعناية بالر�شع ..ومل
يلم�شهم اأحد تقريبا خالل النهار" ،م�شرا
اإىل اأن كثرا منهم كرب ليعاين من م�شكالت
عاطفية .ويقول املوقع اإنه يبدو اأي�شا اأن
هناك جانبا ج�شديا لقلة اللم�ص ،فيقول
لندن" :كان لديهم جهاز مناعة �شعيف،
ويعانون من اأمرا�ص جلدية".
ويختم "رومرب" تقريره بالقول اإنه مع
اأن �شبب اأهمية اللم�ص ل يزال غر مفهوم
متاما ،لكن يبدو اأن هناك حاجة حقيقية
له ،خا�شة خالل ال�شنوات الأوىل للطفل،
فجميل اأن ُيحمل الر�شيع وي�شم ،خا�شة
اأن النا�ص يحتاجون اللم�شة الإن�شانية
احلانية من اليوم الأول.

ما صحة االعتقاد بتأثير السكر
على المزاج وفرط الحركة؟
*وكاالت

انت�شر يف القرن املا�شي وحتديدا قبل
ع��ام  ،1980م�شطلح "اندفاع ال�شكر"،
واأط��ل��ق ع��ل��ى ح��ال��ة امل����زاج ال��ت��ي تنتاب
ال�شخ�ص ح��ني يفرط يف ت��ن��اول ال�شكر،
وك��ان العلماء والنا�ص يعتقدون ب�اأن هذه
احلالة اأو مبعنى اأ�شح تناول ال�شكر يح�شن
مزاج الأ�شخا�ص.
اإل اأن درا���ش��ة حديثة نفت ذل��ك ،بل
على العك�ص اأ�شارت اإىل اأن تناول ال�شكر
يزيد من �شوء احلالة املزاجية بدل من
حت�شينها.
وبح�شب اخلرب الذي ن�شرته �شحيفة
"مرور" الربيطانية ،فقد قام باحثون من
جامعة وارويك وجامعة هومبولت وجامعة
لنك�شر ،بجمع وحتليل بيانات م��ن 31
درا�شة �شملت حوايل � 1300شخ�شا بالغا،
ودر�شوا تاأثر ال�شكر على جوانب خمتلفة
من احلالة املزاجية ،مبا يف ذلك الغ�شب
واليقظة والنتباه والكتئاب والتعب.
وك�شف حتليلهم ب�اأن ا�شتهالك ال�شكر
مل يكن له اأي تاأثر على احلالة املزاجية
لل�شخ�ص ،ب�شرف النظر عن مقدار الكمية
التي يتناولها من ال�شكر ،وعلى العك�ص،
ف �اإن الأ�شخا�ص الذين ي�شتهلكون ال�شكر
ي�شعرون بالفعل بالتعب ،ويكونون اأقل
يقظة وتنب ًها من اأولئك الذين مل يفعلوا
ذلك.
وق����ال ال��دك��ت��ور "كون�شتانتينو�ص
مانتانتزي�ص" ال��ذي ق��اد ال��درا���ش��ة" :اإن
فكرة اأن ال�شكر ميكن اأن يح�شن احلالة
املزاجية كان لها تاأثر كبر على الثقافة
ال�شعبية ،لدرجة اأن النا�ص يف جميع اأنحاء
ال��ع��امل ي�شتهلكون امل�شروبات ال�شكرية
لي�شبحوا اأكرث يقظة اأو ليقاوموا التعب".
واأ�شاف" :ت�شر النتائج التي تو�شلنا
اإليها بو�شوح �شديد ،اإىل اأن مثل هذه
الدع����اءات غ��ر ُمثبتة ،فمن امل��رج��ح اأن
يجعلك تناول ال�شكر ت�شعر ب�شوء".
تاأثر متفاوت
من جهتها ،قالت اأخ�شائية التغذية،
اأن�شام اجلريري ،ل�"عربي" ،"21اإن ال�شكر
هو وق��ود ال��دم��اغ ،ولكن اأي �شيء اإذا زاد
عن حده انقلب �شده كما يقول املثل ،ومن
الآث��ار ال�شلبية لذلك التاأثر على املزاج،
بالتايل ميكن اأن يح�شن امل��زاج وميكن اأن
يجعله اأ���ش��واأ ،وبطبيعة احل���ال يختلف
التاأثر من �شخ�ص اإىل اآخر ،ويختلف اأي�شا
لدى الرجل عن املراأة".
واأو�شحت اأنه "عندما ينخف�ص معدل
ال�شكر يف الدم ،ميكن اأن يكون لدى ال�شخ�ص
رد فعل على ذلك ،فر�شل اجل�شم هرمونات
التوتر لإع���ادة تنظيم الكيمياء ،ما قد
يجعله ي�شعر بالقلق والع�شبية وانخفا�ص
احل��ال��ة امل��زاج��ي��ة ،وه���ذا م��ا ي��ح��دث لدى
ال�شائم".
وقالت اجلريري يف املقابل اأن��ه "عند
تناول الأطعمة التي حتتوي ال�شكر ،يتم

اإفراز الدوبامني ،ما يعطي ال�شعور اجلميل
عند تذوق قطعة حلوى على �شبيل املثال،
ما يح�شن املزاج".
واأ����ش���ارت اإىل اأن "ارتفاع ه��رم��ون
الدوبامني ،يعمل اأي�شا على تثبيط هرمون
الربولكتني املعروف بدوره باإفراغ احلليب
لدى الأم ،ما يوؤدي اإىل ا�شطرابات الدورة
ال�شهرية ،وتكي�ص امل��ب��اي�����ص ،فبالتايل
ي��ح��دث ت��غ��رات نف�شية وعاطفية عند
الإن��اث ،بالتايل تغر يف امل��زاج العام لدى
املراأة".
اإدمان ال�شكر
ولفتت اإىل اأن "الدرا�شات اأظهرت اأن
ال�شكر له تاأثر بالدماغ مثل مواد الإدمان،
فعند تعاطي امل��خ��درات اأو النيكوتني اأو
الكحول يفرز ال��دم��اغ ،الناقل الع�شبي
الدوبامني "هرمون املتعة" ،ويعطي ال�شعور
بالراحة وال�شكينة وال�شعادة ،وبذلك
ي�شتمر ال�شخ�ص بالتعاطي اإىل حد الإدمان
بالفعل".
وتابعت باأنه "مع تناول الطعام ذاته
م��رارا وتكرارا ،ف�اإن م�شتويات الدوبامني
لن تكفي لإ�شباع الرغبة ،ما ي��وؤدي اإىل
ا�شتهالك املزيد من ال�شكر ،متاما كالإدمان،
لكن مهما تناول ال�شخ�ص املزيد من ال�شكر
�شتبقى م�شتويات الدوبامني غر كافية،
وفق اجلريري.
ولفتت اإىل اأن "الدرا�شات ُتظهر اأن
الأ�شخا�ص الذين حاولوا خف�ص ال�شكر
حت��دث لهم اأع��را���ص مماثلة لأع��را���ص
الن�شحاب من املخدرات ،على �شبيل املثال
الدوخة ،ال�شداع ،التهيج وتقلب املزاج".

واأ�شارت اإىل اأن منظمة ال�شحة العاملية
اأو�شت بعدم ا�شتهالك اأكرث من 25غم اأو 6
مالعق يف اليوم ،اأو � 100شعرة حرارية من
ال�شكريات امل�شافة لدى البالغني.
فرط احلركة لدى الأطفال
و���ش��اد اع��ت��ق��اد عند كثر م��ن النا�ص
وح��ت��ى عند بع�ص ال��ع��ل��م��اء ،ب���اأن تناول
الأط��ف��ال لكميات كبرة من ال�شكر يزيد
من ن�شاطهم وفرط حركتهم ،ولهذا ت�شعى
الأ���ش��ر حلظر تناول طفلهم ال�شكر قبل
النوم ،فما حقيقة هذا العتقاد؟
جتيب اأخ�شائية طب الأطفال �شلوان
اإب��راه��ي��م بالقول" :بال �شك ال�شكريات
وخا�شة املعدلة وامل�شنعة منها لها اأ�شرار
على ال�شحة ،ولها تاأثر �شلبي على القلب
والأوع��ي��ة الدموية خا�شة عند اأولئك
امل��ع��ر���ش��ني جينيا ،ول��ك��ن ت �اأث��ره��ا على
ال�شلوك ما زال حمور جدل طبي".
وتابعت �شلوان يف حديث ل�"عربي:"21
"ربطت درا�شة يف القرن املا�شي بني الغذاء
ب�شكل ع��ام ولي�ص ال�شكر وب��ني ال�شلوك،
ووج����دت اأن ال�شخ�ص ال���ذي ي��ع��اين من
ح�شا�شية الالكتوز غالبا ما مييل للتوتر
والع�شبية عند تناول احلليب".
واأو�شحت اأنه "بعد ذلك ظهرت توجهات
لربط ال�شكر ب�شكل خا�ص مب�شاكل ال�شلوك
والن�شاط ،وك��ان التحليل العلمي لذلك
مرتبط بارتفاع �شكر الدم املفاجئ الذي
يليه هبوط �شريع ،بالتايل يعطي طاقة
موؤقتة يليها اح�شا�ص بالكتئاب والتعب،
اإل ان هذا الهبوط يف ال�شكر مل يتم اإثباته
عند الطفال".

واأ�شارت اإىل اأن "درا�شة اأخرى مت فيها
اإع��ط��اء جمموعة اأط��ف��ال م��ادة �شكرية،
وجمموعة اأخ��رى مادة غر �شكرية ،دون
معرفة الأه��ل اأو الأطفال اأيها ال�شكرية،
وظهرت النتيجة باأنه اأنه ل عالقة لل�شكر
بال�شلوك وخا�شة فرط احلركة".
وحول �شبب قناعة النا�ص باأن ال�شكر
هو �شبب ف��رط حركة الأط��ف��ال ،قالت:
"هناك اعتقاد باأن ما يراه الأهل واملعلمون
من عالقة بني التغذية وال�شلوك هو فكر
مربمج ب�شكل م�شبق ،فاإذا كانت الأم مقتنعة
اأن ال�شكر يزيد من ن�شاط الطفل ،فهي
�شربط اأي ن�شاط لديه بتناوله للحلوى".
وخل�شت �شلوان ب��ال��ق��ول" :ل يوجد
اأي دليل علمي لهذه اللحظة عن عالقة
ال�شكريات ب��ف��رط احل��رك��ة والن�شاط،
اإل اأن��ه ُين�شح بالبتعاد عن ال�شكريات
املعدلة لدورها يف حتفيز امرا�ص القلب
وال�شرايني ،وين�شح باللجوء اىل الن�شويات
املعقدة "املليئة بالألياف" كم�شادر للطاقة
كونها تعطي طاقة لفرة اأطول".
وواف��ق��ت اأخ�شائية التغذية ،اأن�شام
اجلريري ،ما ذهبت اإليه �شلوان ،وقالت:
"ل يوجد بالفعل درا�شة ُتثبت متاما اأن
ال�شكر ي�شبب ب�شكل مبا�شر فرط الن�شاط
واحل��رك��ة ع��ن��د الأط���ف���ال ،واإمن����ا الأم���ر
معلومة �شائعة لدى النا�ص دون التاأكد من
�شحتها".
واأ�شافت" :من ناحية ف�شيولوجية،
ف �اإن ال�شكر يدخل جم��رى ال��دم ب�شرعة،
فيحدث تغرات �شريعة مب�شتوى �شكر الدم،
فبالتايل يتم حتفيز هرمون الإدرينالني
ال��ذي ُينتج عند التوتر ،م��ا مي��د اجل�شم
بطاقة ملدة ق�شرة ليتعامل مع حالت الكر
والفر داخل اجل�شم".
وتابعت" :بالتايل ،اإذا اأك��ل الطفل
ال�شكر بكميات كبرة على معدة فارغة،
بهذه احلالة فقط �شيتم اإنتاج الإدرينالني
بكميات كبرة ،ما ي�شبب القلق وم�شاكل
بالركيز ،وزي��ادة احلركة عند الأطفال،
وب�شكل حلظي فقط".
ال�شبب احلقيقي
واأو���ش��ح��ت اأن "ما يجهله الكثر من
الآب���اء اأن بع�شا من امل��واد امل�شافة التي
توجد ببع�ص الع�شائر اأو الكيك اأو املثلجات
اأو احللويات ،هي التي ت�شبب فرط احلركة
لدى بع�ص الأطفال ،وهي:
 (tartrazine( E102 (quinoline yellow( E104 (sunset yellow FCF( E110 (carmoisine( E122 (4R ponceau( E124 (allura red( E129واأ���ش��ارت اإىل اأن "هذه امل��واد امل�شافة
قد تكون على �شكل رق��م اأو مكتوبة كما
بالأقوا�ص ،م�شيفة" :اأن الر�شا�ص كذلك
ي�شبب فرطا باحلركة ،اإذا وجد بالدمى اأو
الطالء".
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صبي يهرب من خاطفيه
بعد احتجازه  8أعوام

السجن لموظفة دار رعاية احتالت
على عجزة بأكثر من مليون دوالر
*وكاالت

ق�صت حمكمة بريطانية ب�صجن موظفة الرعاية
ديانا ترينر � 7صنوات بعد اأن وجدتها هيئة املحلفني
متهمة بال�صرقة من عجزة ،وا�صتخدام الأموال يف
�صراء �صيارتني وعدد من ال�صقق واأمور اأخرى.
ووفقا لتقرير �صحفي ن�صرته �صحيفة "ديلي
ميل" الريطانية ،فقد كانت ديانا م�صوؤولة عن
رعاية بع�ض الأ�صخا�ض العجزة الذين يعانون من
م�صكالت �صحية عقلية ،لكنها عو�صا عن م�صاعدتهم
قامت ب�صرقة نحو مليون جنيه منهم ،اأو ما يعادل
 1.32مليون دولر.
وا�صتغلت ديببانببا ،البالغة مببن العمر  35عاما،
العجزة وا�صرتت بالأموال التي ح�صلت عليها منهم
�صيارة "رينج روفر اإيفوك" مع لوحة �صيارة خا�صة
بها كما ا�صرتت �صيارة اأودي اإيه  3لبنها ،بالإ�صافة
اإىل � 5صقق قامت بتاأجريها ،كما اأنها قامت برحالت
اإىل كل من اإيطاليا ونيويورك.
ووجدت هيئة املحلفني يف حمكمة �صيفيلد ديانا
مذنبة يف التهم املوجهة اإليها ،ووبخها القا�صي قائال
اإنها "ا�صتغلت من�صبها ووظيفتها يف مركز غال�صتون
بريي للرعاية ،واأ�صاءت اإىل ثقة الآخرين بها".

وو�صفها القا�صي خببالل اإ�ببصببدار احلكم عليها
بال�صجن يف تهمتي احتيال ،باأنها "امراأة ج�صعة
ومتغطر�صة" .وقال القا�صي غراهام ريدز لها "ما
فعلتيه ل ميكن و�صفه اإل باجل�صع ..لقد �صلبت اأكر
ما ميكنك من اأموال من هوؤلء النا�ض .اإنني متاأكد من
اأن هذه غطر�صة من جانبك .لقد قررت بنف�صك اأنهم
ل يحتاجون هذه الأموال لذلك اأخذتيها منهم".
وذكرت �صرطة جنوب يورك�صاير اأن ديانا �صرقت
هذا املبلغ من املال من  10اأ�صخا�ض ،لكن حماميها قال
اإنها اأخذت مبلغا ل يزيد على  842األف دولر فقط.
وكببان مالك مركز الرعاية ديفيد اأنبببدروز هو
من ك�صف عملية الحتيال والن�صب التي ارتكبتها
ديانا ،وذلك يف العام  ،2016عندما لحظ اأن بع�ض
ح�صابات املقيمني يف املركز تودع الأموال بح�صابات
خا�صة مرتبطة بديانا.
وعمدت ديانا اأي�صا اإىل احل�صول على توكيالت
مببن املر�صى ت�صمح لها بالت�صرف بببالأمببوال وفقا
مل�صاحلهم اخلا�صة.
وحاولت ديانا اأن تلقي باللوم على اأندروز نظرا
لأن معظم الأموال التي يدفعها النزلء تذهب اإليه
مبا�صرة عن طريق جمل�ض مدينة �صيفيلد.

القبض على مليونير يسرق من متجر
بعد أيام من شرائه جزيرة خاصة
*وكاالت

قب�صت ال�صرطة الأمببريكببيببة على رجببل �صرق
اأ�صياء تقدر قيمتها بب  300دولر من اأحد املتاجر،
لكن املفاجاأة اأنه كان قد ا�صرتى جزيرة خا�صة قبل
اأ�صبوع بنحو  8ماليني دولر.
وبح�صب �صحيفة "ميامي هريالد" الأمريكية،
فقد األقت ال�صرطة يف ولية فلوريدا القب�ض على
املليونري اأندرو فراني�ض ليبي ( 59عا ًما) ،لال�صتباه
يف قيامه ب�صرقة ب�صائع قيل اإن قيمتها تزيد عن
 300دولر .وذكرت ال�صيحفة اأن ليبي متهم ب�صرقة
ماكينتي قهوة ،وثمانية م�صابيح ،و�صر�صف �صرير
من متجر "كمارت" .وقام ليبي ب�صراء هذه الأ�صياء
واإخراجها من �صناديقها وا�صتبدالها ب�صلع اأخرى ثم
اإرجاعها وا�صتبدال الأموال ،يف طريقة احتيالية.
وقبببببل اأ�ببصبببببوع ،ا�ببصببرتى رجببل الأعببمببال الببري
جزيرة طوم�صون قبالة �صاحل "كي وي�صت" ،حيث
يتو�صطها ق�صر فاخر.
ونفى ليبي ب�صدة التهامات املوجهة اإليه ،قائال

اإن الأمر معقد ويف�صل عدم اخلو�ض فيه.
وميتلك ليبي ق�صرا يف منطقة كي هيفني� ،صمال
كببي وي�صت مبا�صرة ،وهببو الق�صر الببذي ا�صت�صاف
املو�صم ال�صابع ع�صر من م�صابقة اأم تي يف الغنائية.
املليونري ا�صرتى جزيرة حتوي ق�صرا فاخرا قبل
اأيام من الواقعة
املليونري ا�صرتى جزيرة حتوي ق�صرا فاخرا قبل
اأيام من الواقعة
وبح�صب تقديرات موقع اآير بي اأن بي لتاأجري
العقارات وال�صقق الفندقية ،يدر املنزل ربحا عر
تباأجببريه يقدر باألف دولر يوميا ،بح�صب تقارير
و�صائل الإعالم.
ويزعم ليبي اأن الأمر حدث باخلطاأ ،فيما قالت
ال�صرطة اإن املتهم قام بو�صع مكينة قهوة قدمية
بدل من املكينة التي ا�صرتاها من املتجر.
وجرى اإطالق �صراح ليبي من مركز احتجاز يف
�صتوك اإيالند يف �صباح اليوم التايل دون احلاجة
اإىل دفع كفالة.

هذا السجن يسلم سجناءه
مفاتيح زنزاناتهم
*وكاالت

مل يعد الهدف من �صجن النا�ض يف املجتمعات
الدميقراطية تعذيبهم ،بببل اإعبببادة تاأهيلهم يف
حمبباولببة لدجمهم مببن جببديببد يف املجتمع ،لذلك
�صعى �صجن يف بريطانيا ملنح ال�صجناء مزيدً ا من
اخل�صو�صية ،بت�صليمهم مفاتيح زنزاناتهم ،وفر�ض
على ال�صباط طببرق الببببباب قبل الببدخببول ،اإل يف
حالت الطوارئ.
واأو�صح امل�صوؤولون عن �صجن Wrexham’s
 ،HMP Berwynالببذي يعتر اأكببر �صجن يف
بريطانيا وويلز ،اأن ال�صجناء ي�صتطيعون التجول
واخلبببروج من زنزاناتهم كما يحلو لهم ،اأو حب�ض
اأنف�صهم فيها يف اأي وقت ،يف خطوة نحو توفري بيئة
اأكر احرتا ًما لهم ،وف ًقا ملوقع "ديلي ميل".
وتغري ا�صم "الزنزانة" اإىل "غرفة" ،يف ال�صجن
اجلببديببد البببذي بلغت تكلفته  250مليون جنيه
اإ�صرتليني ،والببذي يحتجز فيه اجلناة "الذين ل
يحتمل هروبهم ،ولكن ل ميكن الوثوق بهم ا ً
أي�صا يف
�صجن مفتوح" ،ول ينادى على ال�صجناء اإل با�صم
"الرجال" ،يف حماولة خللق بيئة اأكر األفة لهم ،كما
ً
حممول.
مُمينح كل منهم كمبيوتر
و�صمم ال�صجن بناء على نظام "الرفاهية يف
ت�صميم ال�صجون" ،بالتعاون بببني "املعهد امللكي
للمعماريني الريطانيني" ووزارة الببعببدل ،اللذين
ي�صعيان لت�صميم وافببتببتبباح � 6صجون جببديببدة من
هبببذا الببنببوع ،يف جميع اأنببحبباء اململكة املببتببحببدة،
واقتب�صت �صيا�صته من �صيا�صة ال�صجون يف الدول
الإ�صكندنافية ،التي تن�ض على اأن فقدان اجلاين
حلريته ،كبباف لعقابه من دون اإخ�صاعه ل�صروط
قا�صية.

*وكاالت

بعد اأن اختفى منذ عام  ،2011عقب
�صبي من الهرب من
انتحار والدته ،متكّن
ّ
براثن خمتطفيه بعد مرور � 8صنوات على
اختطافه.
واأخببر ال�صبي مركز ال�صرطة الذي
متكن مببن الببو�ببصببول اإلببيببه بعد فبببراره من
خمتطفيه ،باأنه كان قد اختطف منذ 8
�صنوات ،بح�صب ما نقلت �صحيفة "ديلي
مليل" الريطانية.
واأ�ببصبباف ب باأنببه متكن مببن الببهببروب من
مكان احتجازه يف منطقة "راف فور اإن"،
الواقعة يف مدنية بو�صطن الأمريكية،
حيث هرب راك�صا اإىل اأن و�صل لكنتكاي
يف وليببة نيوبورت ،واأبلغ ال�صرطة عن
اختطافه.
يببذكببر بببباأن ال�صبي املببعببروف با�صم

إنجاز مبهر :إطالق أول صورة لثقب أسود
وكالت
اأطلق علماء الفلك ،اأم�ض الأربببعبباء،
اأول �ببصببورة عببن قببرب للثقب الأ�ببصببود ،يف
اإجناز تاريخي �صيعيد ت�صليط ال�صوء على
نظرية الن�صبية العامة للفيزيائي األرت
اأين�صتاين.
و مُتظهر ال�صورة هالة من الغبار والغاز،
تتتبع مدار ثقب اأ�صود �صخم ،و�صط جمرة
"مي�صيري  ،87 Messier "87على بعد 55
مليون �صنة �صوئية من الأر�ض.
وكببانببت قببوانببني اجلبباذبببيببة وعالقتها
بالقوى الطبيعية الأخرى �صغلت العلماء،
منذ ن�صر اأين�صتاين نظريته عام .1915
وهبببببببذه البببب�ببببصببببورة نببتببيببجببة جببهببود
الببعببلببمبباء مبب�ببصببروع Event Horizon
 .Telescopeوهبببي �ببصببراكببة دولببيببة
ت�صكلت عام  ،2012ملحاولة مراقبة البيئة
املبا�صرة للثقب الأ�صود.
واأفبببادت املوؤ�ص�صة ،يف مبوؤمتببر �صحايف
اليوم الأربعاء ،باأن الباحثني يف امل�صروع
ح�صلوا على البيانات الأوىل يف اإبريل/
ني�صان عببام  ،2017من �صبكة عاملية من

التل�صكوبات.
وتركزت التل�صكوبات الراديوية التي
جمعت تلك البيانات الأولببيببة يف وليتي
اأريببزونببا وهبببباواي يف الببوليببات املتحدة،
اإ�صافة اإىل املك�صيك وت�صيلي واإ�صبانيا
والقارة القطبية اجلنوبية ،ثم اأ�صيفت
تل�صكوبات يف فرن�صا وغرينالند .وخلقت
كلها تل�صكوب ًا افببرتا�ببصببيب ًا بنف�ض حجم
الأر�ض تقريب ًا.
ما هي الثقوب ال�صوداء؟
بعد عام من ن�صر اأين�صتاين نظريته،
اأجببرى العامل الأملبباين ،كببارل �صوارز�صيلد،
اأول عببمببلببيببة حبب�ببصبباب بببالعببتببمبباد على
النظرية الن�صبية .وتو�صل اإىل اأن اأي
وجببود ج�صم مع كتلة معينة وذي حجم
معني تكون �صرعة الهروب فيه م�صاوية
ل�صرعة ال�صوء .ويدعى مثل هذا اجل�صم
با�صم الثقب الأ�صود.
والثقب الأ�ببصببود هببو ج�صم م�صغوط
ب�صدة لدرجة اأن ل �صيء ي�صتطيع الهروب
من جاذبيته ،مبا يف ذلك ال�صوء .يعرف

باملفاهيم الريا�صية ب باأنببه ج�صم يبلغ
حجمه �صفر ًا اأمببا كثافته فهي ل نهائية
(ولكن كتلته متناهية) ،وفق ًا لب "نا�صا".
كيف تت�صكل الثقوب ال�صوداء؟
تبداأ العملية بنجم عمالق يتخطى
كتلة ال�صم�ض باأكر من ثماين مرات .تقف
تلك النجوم م�صتقرة بني قوتني مت�صادتني،
الأوىل هي ثقل مادة النجم نف�صه و�صغطها
على مركزه ،والثانية هي القوى الناجتة
من الندماج النووي يف مركز هذا النجم،
تلك التي تدفع �صد ال�صغط على املركز
فتمنع النجم من النهيار.
ي�صتمر النجم طوال عمره متزن ًا بني
هاتني القوتني ،لكن الهيدروجني ين�صب
يف مرحلة ما ،وهو ما يت�صبب يف اأن يفقد
النجم اتزانه وتنت�صر قوى ال�صغط على
قوى الندماج النووي ،فينهار النجم على
ذاتببه يف حلظة بانفجار ي�صمى "امل�صتعر
الأعظم" (�صوبرنوفا).
وترز هنا ثالثة �صيناريوهات :اإما اأن
يتحول النجم بعد انفجاره اإىل قزم اأبي�ض

اأو جنم نيوتروين اأو ثقب اأ�صود.
ويف الحتمال الأخببري يعتقد العلماء
اأنببه ب�صبب كتلة النجم الفائقة فاإنه ل
ميكن لهذا النهيار اأن يتوقف اإطببالق ب ًا،
فتنكم�ض مببادة النجم تدريجي ًا ،لت�صبح
بحجم نقطة ل اأبعاد لها ت�صمى "التفرد"
(�صينغولريتي).
اأي ثقوب خ�صعت لهذه الدرا�صة؟
ا�صتهدف الباحثون ثقبني اأ�صودين
عظيمي الببكببتببلببة .يببعببرف الأول بثقب
"�صاجيتاريو�ض اإيه �صتار" ،ويقع يف مركز
جمرة درب التبانة وتزيد كتلته عن كتلة
ال�صم�ض باأربعة ماليني مرة ،ويبعد  26األف
�صنة �صوئية عن الأر�ض.
وال�صنة ال�صوئية هببي امل�صافة التي
يقطعها ال�صوء يف عام وهي  9.5تريليونات
كيلومرت .اأما الثقب الأ�صود الآخر فيدعى
"اإم  ،"87ويقع يف مركز جمرة "فريغو اإيه"
املجاورة وتزيد كتلته بنحو  3.5مليارات
مببرة عن كتلة ال�صم�ض ويبعد  54مليون
�صنة �صوئية عن الأر�ض.

إغالق جزيرة إندونيسية أمام السياح
منعًا لسرقة سحالي «تنانين كومودو»
*وكاالت

وورد يف تببقببريببر "املعهد املببلببكببي للمعماريني
الريطانيني" ووزارة العدل ،اأن ال�صماح للرجال
املحتجزين بالتحكم بالظروف اجلوية ،مثل فتح
النوافذ اأو ا�صتخدام اأجهزة التهوية والتدفئة ،ميكن
اأن يخفف الآثار ال�صلبية عنهم ،ويولد �صعو ًرا لديهم
باأنهم فاعلون ،وورد ا ً
أي�صا" :اإن اإعطاء املحتجزين
القدرة على ال�صيطرة على م�صاحاتهم ال�صخ�صية،
قد ي�صاعدهم على احرتامها اأكر".
وقبببال هببباري فليت�صر ،مببديببر حملة "حقوق
ال�صحايا"" :من البب�ببصببواب اأن يعامل ال�صجناء
باحرتام ،ولكن منحهم مفاتيح زنزاناتهم قد يف�صح
الفر�صة للبع�ض ،لإخفاء الهواتف اأو املخدرات".

تيموثي بببيببتببزن ،كبببان قببد اخببتببفببى منذ
 11مببايببو ،2011بعد اأن تركه والببده يف
مدر�صة غرينمان البتدائية ،يف اإلينوي
الأمريكية ،واأخذته بعدها والدته اآمي
فببراي بيتزن ،التي اأعلمت املدر�صة اأنها
بحاجة اإىل نقل ابنها ب�صبب اأمببر طارئ
يف املنزل.
ثم اأخببذت فراي ابنها تيموثي الذي
كان يبلغ وقتها � 6صنوات يف عطلة ملدة
ثالثة اأيببام ،قبل العثور عليها منتحرة
داخل غرفة فندق يف روكفورد الأمريكية
دون وجببود اأي اأثببر لبنها الببذي تعر�ض
لالختطاف وقتها.
وقدم ال�صبي و�صفا مف�صال خلاطفيه
الببذيببن احببتببجببزوه لأكببر مببن � 7صنوات،
وبببعببدهببا مت نببقببل البب�ببصبببببي اإىل امل�صفى
لتلقي العالج الببالزم وبقي حتت مراقبة
ال�صرطة ،وفقا لوكالة "�صبونتيك".

اأعببلببن يببوم اجلمعة املببا�ببصببي ،عببن منع
البب�ببصببيبباح مببن دخبببول جببزيببرة "كومودو"
الإندوني�صية ال�صهرية ب�صكل موؤقت ،ابتداء
من يناير /كانون الثاين عام  ،2020ب�صبب
تزايد �صرقة �صحايل "تنانني كومودو"
النادرة التي تعي�ض فيها ،وتهريبها عر
احلدود لأغرا�ض طبية م�صكوك باأمرها.
ويقت�صر وجبببود "تنانني كومودو"
على ب�صعة جببزر اإندوني�صية مببن بينها
"كومودو" ،وهي واحدة من اأكر الزواحف
حجما ،وقببد يزيد طببول البالغة
احلية
ً
منها عن  3اأمتار ،كما متتلك خمالب قوية
ً
ً
طويال ،ويتوقع اأن ي�صاعدها القرار
وذيال
اجلديد ،على التكاثر وزيادة اأعدادها ،يف
اجلزيرة التي تتبع اإدار ًيببا مقاطعة نو�صا
تنغارا ال�صرقية ،والتي تعتر اجلزيرة
الأكببببر بببني اجلببببزر البببب  ،3الببتببي ت�صكل
"حديقة كومودو الوطنية" ،املخ�ص�صة
حلماية العديد من احليوانات ،وف ًقا ملوقع
"وا�صنطن بو�صت".
وبببداأ النقا�ض حببول اإغببالق اجلزيرة
لعام كامل على الأقبببل ،يف �صهر يناير/
كانون الثاين املا�صي ،وجاء قرار اإغالقها
مببع الإبببقبباء على اجلببزيببرتببني الأخببريببني

مفتوحتني ،بعد اأيبببام فقط مببن اعتقال
 9رجببال ،ي�صتبه اأنهم باعوا اأكببر من 40
�صحلية مببن "تنانني كومودو" ،مقابل
 35األببف دولر لكل منها بح�صب تقارير
ال�صرطة الإندوني�صية ،وقيل اأن بع�ض
الآ�صيويني ي�صرتونها غال ًبا ،ل�صتخدامها يف
�صناعة نوع من امل�صادات احليوية.
وكانت "تنانني كومودو" موجودة منذ
مئات اآلف ال�صنني ،ولكنها مل تكت�صف
حتى اأوائببببل الببقببرن الع�صرين ،ووجببدت
الببدرا�ببصببات اأن �ببصببر بقائها لببهببذا الببوقببت
الطويل ،يعزى للدغتها فائقة ال�صمية،
بالإ�صافة لحتواء دمائها على ببتيدات
(�صل�صلة من الأحما�ض الأمينية) م�صادة
للميكروبات ،تقيها من العدوى بالكائنات
احلية الدقيقة املمر�صة ،وحت�صنها �صد
لببدغببات بع�صها البع�ض اأيبب� ًببصببا ،ويعتقد
بع�ض العلماء اأنها قد ت�صتخدم يف �صناعة
م�صادات حيوية ي�صتفيد منها الب�صر.
واأو�ببصببح بببرايببن فبببراي ،الروفي�صور
املبب�ببصبباعببد يف كلية الببعببلببوم البيولوجية
بجامعة "كوينزلند" الأ�ببصببرتالببيببة ،اأن
عملية ا�صتخدام الببتيدات املببوجببودة
يف دمبباء "تنانني كومودو" ،اأكببر تعقيدً ا
واأقل منطقية مما تبدو عليه ،وقال" :ل

تتوفر معلومات كافية عن هذه املركبات
التي ت�صتخدمها (تنانني كومودو) ملكافحة
العدوى ،واإن ا�صتخدام دمائها ب�صكل مبا�صر
لببن يببكببون مببفببيببدً ا يف عبببالج الببعببدوى لببدى
الب�صر" ،واأ�صاف" :يعتر ا�صتخال�ض هذه
املركبات من دماء ال�صحايل �صع ًبا للغاية،
دائما احتمال ت�صببها بحدوث
كما هنالك
ً
رد فعل حت�ص�صي �صديد لدى الب�صر".
واأكببد فببراي اأن حتويل هببذه املركبات
اإىل منتج �ببصببيببدلين� ،صيتطلب �صنوات
طويلة من الأبحاث املخترية ،واأ�صاف:
"�صيكون الهدف اإنتاج مركبات م�صابهة
�صغرية احلجم ،لأن الببتيدات املوجودة يف
دماء (تنانني كومودو) كبرية للغاية ،مما
�صيوؤدي اإىل ت�صدي جهاز املناعة الب�صري
لها ب�صرعة ،وبببالببتببايل حببدوث ردة فعل
حت�ص�صية عنيفة بعد ال�صتخدام املتكرر،
واإن كانت الأهداف العالجية هي ما يجعل
النا�ض ي�صرقون هذه احليوانات ،فعليهم اأن
يعلموا اأن ا�صتفادتهم حم�ض خيال".
ويباأمببل امل�صوؤولون املحليون اأن يبوؤدي
احلببد مببن دخببول ال�صياح للجزيرة ،اإىل
حببمببايببة "تنانني كومودو" الببتببي �صنف
تببعببدادهببا على اأنببه "�صعيف" ،يف قائمة
الأنواع "املهددة بالنقرا�ض" ،التي حددها

"الحتاد الدويل حلفظ الطبيعة" ،وقال
كببروفببورد اآلن ،خبري الإجتببببار باحلياة
الببريببة يف "املوؤ�ص�صة الببعبباملببيببة للحياة
الرية"" :ت�صري بع�ض التقارير اإىل اأن
عدد (تنانني كومودو) املتبقية يف الوجود،
هببي � 6000صحلية فقط مببن بينها اأقببل
من  500اأنثى قببادرة على التكاثر ،لذلك
ريا على ا�صتمرارها،
ي�صكل بيعها
خطرا كب ً
ً
وخا�صة اإن بيعت الإنببباث الببقببادرات على
التكاثر".
واأكبببد كببل مببن اآلن وفببببراي ،اأن قببرار
اإغالق جزيرة "كومودو" حلماية "تنانني
كومودو" ،قببد يببكببون فببكببرة حكيمة ،اإل
اأنببهببمببا عبببرا عببن قلقهما حببيببال خ�صارة
عائدات ال�صياحة ملدة عببام ،وتاأثري ذلك
على القت�صاد املحلي ،وعلى ال�صكان الذين
يعتمد دخلهم على زوار اجلزيرة ،البالغ
عددهم  18األف �صخ�ض تقري ًبا كل عام،
واأ�صاف اآلن" :قد ل يكون اإغالق اجلزيرة
كاف ًيا ،لردع من ينوون �صرقة احليوانات،
فاإذا كانوا ينتمون ملنظمات اإجرامية جتني
الكثري مببن املببال جببراء ذلببك ،ف�صيجدون
طريقة للو�صول اإىل هناك ،كما اأن ذلك قد
يوؤدي اإىل زيادة ال�صعر ،وكلما زاد ال�صعر
يزيد بدوره احتمال ال�صيد اجلائر".

إليك رواتب رؤساء أبرز المنظمات الدولية ..بينها الجامعة العربية واألمم المتحدة
*وكاالت

قبل اأعببوام مُ�صئل متحدث اأممي عن مقدار
الراتب الببذي يتقا�صاه الأمببني العام ملنظمة
الأمم املتحدة ،فكان رده باأنه ل اأحببد يقوم
مبثل هذا العمل العظيم من اأجل احل�صول على
املال.
لكن الروؤ�صاء واملوظفني الكبار باملنظمات
الدولية والإقليمية يتقا�صون رواتببب كبرية
جببدا ،تتجاوز يف الكثري مببن الأحببيببان اأجببور
الروؤ�صاء والوزراء يف الدول النامية واملتقدمة
على حد �صواء.
واإذا كببان مقبول منح رواتببب وامتيازات
هائلة لروؤ�صاء وموظفي منظمات ن�صطة ومت�ض
حياة النا�ض ب�صكل يومي ،فاإنه يبدو غريبا
اإغببداق املال على املوظفني بهيئات وموؤ�ص�صات
غائبة عن التاأثري ،بينما ترزح �صعوبها حتت
البطالة والفقر.
الأمم املتحدة
ووفببق تقارير متطابقة يتقا�صى الأمببني
العام الأممي  227األفا و 253دولرا �صنويا ،اأي
نحو  19األف دولر �صهريا .ومل يطراأ اأي تعديل
على هذا الراتب منذ العام .1997
وبالإ�صافة اإىل الراتب ،لدى الأمني العام
ميزانية خا�صة للرتفيه ،وتوفر له املنظمة
الدولية ال�صكن املجاين واحلماية الأمنية يف

يتهربون من ت�صديد الفواتري اخلدمية مما
يعر�ض بلدهم للمخاطر املالية ،ن�صرت �صحيفة
"الإندبندنت" مقال قويا اتهمت فيه رئي�صة
�صندوق النقد البببدويل بالنفاق ،وقببالببت اإن
عليها اأول دفع ال�صرائب وترير الأموال التي
ت�صرفها على الرتفيه والت�صلية.

كل الأوقات.
ومن الناحية ال�صرفية يعتر الأمني العام
الأممببي اأكببر م�صوؤول على م�صتوى العامل ،اإذ
يقود هيئة ت�صم  193دولة ذات �صيادة ،وتتبع
له ع�صرات املنظمات القت�صادية وال�صيا�صية
والجتماعية التي متار�ض اأن�صطتها يف خمتلف
القارات.
الحتاد الأوروبي
اأما رئي�ض املجل�ض الأوروبي احلايل دونالد
تو�صك فيبلغ راتبه ال�صهري  32األفا و700
يورو ( 36األفا و 624دولرا) .ويتقا�صى مثل
هذا املبلغ بال�صبط رئي�ض املفو�صية الأوروبية
جان كلود يونكر.
ويببعببتببر رئببيبب�ببض املببجببلبب�ببض يف مببقببام زعيم
دولة .اأما رئي�ض املفو�صية فهو قائد ال�صلطة
التنفيذية يف املنظمة الأوروببببيبببة ،ويقوم
مب�صوؤوليات �صبيهة بتلك التي ي�صطلع بها
روؤ�صاء احلكومات.
ويليهما يف ال�صالحيات والأهببمببيببة 27
مفو�صا ،وهم مبثابة وزراء ويتقا�صى كل واحد
منهم  20األف يورو �صهريا.
الحتاد الدويل لكرة القدم
وتو�صح الأرقببببام املببتببوافببرة اأن الرئي�ض

البنك الدويل
وبخ�صو�ض البنك الببدويل ،ي�صري تقرير
داخلي يعود للعام  2013اإىل اأن مدير البنك
يتقا�صى  476األبببف دولر �صنويا ،يف حني
ترتاوح رواتب امل�صوؤولني الكبار بني  211و380
األف دولر �صنويا.
احلببايل لالحتاد الببدويل لكرة القدم (فيفا)
جياين اإيفانتينو يتقا�صى  1.5مليون دولر
�صنويا ،اأي  125األف دولر �صهريا.
وتتقا�صى الأمينة العامة لالحتاد فاطمة
�صومارا  837األف دولر �صنويا.
ولئن كانت هذه الأرقببام كبرية جدا ،فاإنها
اأقل بكثري مما كان يتقا�صاه الرئي�ض ال�صابق
للفيفا جببوزيببف بببالتببر ،اإذ كببان ي�صتلم 3.6
ماليني دولر �صنويا ،يف حني كان الأمني العام
يف عهده يتقا�صى اأزيد من مليوين دولر �صنويا.
�صندوق النقد الدويل

اأما مديرة �صندوق النقد الدويل الفرن�صية
كري�صتني لغببارد فت�صتلم راتبا �صنويا قدره
 467األببف دولر ،اإىل جانب عببالوات اأخببرى
بقيمة  80األف دولر .كما ت�صتفيد من خدمات
جتعلها يف املح�صلة اأكبببر دخبببال مببن رئي�ض
الوليات املتحدة.
وقبل فرتة �صنت عليها ال�صحافة الغربية
هجوما قويا ،عندما ك�صفت ت�صريبات اأنها ل
ت�صدد ال�صرائب وحتظى بامتيازات وعالوات
ل مرر لها.
وعببنببدمببا قببالببت لغببببارد اإن الببيببونببانببيببني

اجلامعة العربية
وت�صري تقارير يف ال�صحافة امل�صرية اإىل اأن
الأمني العام جلامعة الدول العربية يتقا�صى
�صنويا  502األببف دولر ،مما يعني اأن رابته
ال�صهري يبلغ  42األف دولر ،اإىل جانب بدلت
تقدر بع�صرة اآلف دولر �صهريا.
ويف العادة يت�صلم الأمني العام عند نهاية
خدمته مبلغ مليون دولر عن كل �صنة ق�صاها
يف من�صبه .لكن الأمبببني الببعببام ال�صابق نبيل
العربي ا�صتلم �صبعة ماليني دولر عند مغادرة
من�صبه يف يونيو/حزيران  2016رغم اأنه مل
يق�ض يف املن�صب �صوى خم�ض �صنوات.

اأما نائب الأمني العام فيبلغ راتبه ال�صهري
 35األف دولر ،بينما يتقا�صى روؤ�صاء املنظمات
الببب 11التابعة للجامعة رواتببب يف حببدود 12
األف دولر �صهريا.
منظمات اأخرى
ويف منظمة الأمم املتحدة للرتبية والعلم
والثقافة (يون�صكو) يتقا�صى كبار املوظفني
رواتب يف حدود  147األف دولر �صنويا.
ول تتوافر معلومات عن راتب الأمني العام
ملنظمة املوؤمتر الإ�صالمي ،لكن مديري الدرجة
الثانية يف املنظمة يتقا�صون رواتب يف حدود
 80األف دولر �صنويا اإىل جانب ال�صكن والعديد
من المتيازات ،طبقا لإعالنات توظيف بوزارة
اخلارجية ال�صعودية.
كما تو�صح الأرقبببام اأن كبار املوظفني يف
الحتبباد الأفريقي يتقا�صون  70األببف دولر
�صنويا ،اإىل جانب امتيازات ال�صكن ودرا�صة
الأطفال والتاأمني ال�صحي ،بينما ل تتوافر
معلومات عن راتب رئي�ض املفو�صية الأفريقية.
ويف البنك الأفببريببقببي للتنمية ،تببرتاوح
رواتبببب كبار املوظفني بببني  138و 144األببف
دولر �صنويا.
ومل تتوفر معلومات عن رواتببب الروؤ�صاء
وكبار املوظفني يف جمل�ض التعاون اخلليجي
واحتاد املغرب العربي.

رياضة
اختتام ورشة تدريبية
في ماركا على فن الريزن
*وكاالت

نظم مركز �شابات ماركا ور�شة تدريبية يف جمال فن “الريزن”
مب�شاركة �أع�ضاء املركز �ضمن الفئة العمرية من � 15إىل  18عاما.
والريزن ،هو �أحد فنون احلرف اليدوية الذي ينتج عنه �أ�شكال
عديدة يف الكثري من املجاالت ،و�أكرثها انت�شارا يف جمال الإك�س�سوارات.
ويتكون فن الريزن من عن�صرين؛ �أحدهما مادة الريزن ال�سائلة،
و�أخ��رى مقوية ،ويحدث تفاعل كيميائي بينهما ليتحول تدريجيا
�إىل بال�ستيك �صلب ،وي�ستخدم يف �صناعة �أدوات املطبخ ،وت�شكيل
الأر�ضيات والطاوالت وال�صور واملجوهرات �أو املنحوتات الفنية.
وا�شتملت الور�شة التي �أ�شرفت عليها املدربة هيا فار�س ،على
تعريف امل�شاركات بهذا الفن ،و�أهم الأدوات امل�ستخدمة واخلطوات
العملية يف �إنتاج الإك�سوارات واملجوهرات واللوحات الفنية.
وقالت رئي�سة املركز تهاين بني عي�سى يف ختام ال��دورة اليوم
اخلمي�س� ،إن ه��ذا الن�شاط ي ��أت��ي �ضمن حم���اور اال�سرتاتيجية
الوطنية لل�شباب “ ،2025 – 2019حمور ال�شباب والريادة والتمكني
االقت�صادي” ،بهدف التدريب على حرفة ت�سهم يف حل م�شكلة الفقر
والبطالة وحت�سني امل�ستوى املعي�شي للم�ستفيدين.

اعتماد قائمة الحكام
الدوليين لعام 2023
*وكاالت

�أعلن احت��اد ك��رة القدم قائمة احلكام الدوليني للعام ،2023
والتي �ضمت  8لل�ساحة 10 ،م�ساعدين ،وحكما لتقنية الفيديو
امل�ساعد» ،»VARواثنني لل�صاالت.
جاء ذلك خالل اجتماع جلنة احلكام الذي عقد اخلمي�س ،يف مقر
االحتاد برئا�سة ع�ضو الهيئة التنفيذية ل�ؤي عمي�ش.
واعتمدت جلنة احلكام يف االحت��اد  8لل�ساحة� :أحمد في�صل،
حممد عرفة� ،أده��م خم��ادم��ة ،حممد مفيد� ،صدام ع��م��ارة� ،أحمد
يعقوب ،ح�سن� ،إ�سراء مبي�ضني وحنني مراد.
و�ضمت قائمة احلكام امل�ساعدين� :أحمد مون�س� ،أمين عبيدات،
حممد اخللف� ،أحمد �سمارة ،حمزة �أبو عبيد ،عمرو عجاج ،حمزة
�سعادة ،قي�س خمي�س� ،صابرين العبادي� ،إ�سالم العبادي.
كما اعتمدت اللجنة �أدهم خمادمة لتقنية “ ،”VARوحممد �أبو
طوق ،وحممد اخليل لل�صاالت.

اللجنة البارالمبية تكرم  4شباب
مكفوفين ناجحين بتفوق
*وكاالت

نظمت اللجنة الباراملبية الأردن��ي��ة بالتعاون مع ن��ادي ال�شعلة
لريا�ضة املكفوفني ،اخلمي�س ،حفال تكرمييا لأربعة �شباب مكفوفني
ح�صلوا على درجة الدكتوراه يف خمتلف التخ�ص�صات.
كما ،كرم رئي�س اللجنة الدكتور ح�سني ابو الرز ،الذي رعى احلفل،
جمموعة من الطلبة املكفوفني الناجحني يف امتحان الثانوية العامة
لهذا العام ،يف �صالة الأمري رعد بن زيد لريا�ضة املعوقني.
وح�ضر حفل التكرمي� ،أمني عام اللجنة الباراملبية مها الربغوثي،
ورئي�س نادي ال�شعلة للمكفوفني يا�سر ال�شافعي ،و�أع�ضاء النادي وعدد
غفري من اهايل الطلبة املكفوفني.
وا�شتمل احلفل على العديد من الفقرات الفنية التي تخللها فقرات
فنية وطنية وق�صائد �شعرية تفاعل معها احل�ضور.
ويف ختام احلفل ،هن�أ اب��و ال��رز وال�شافعي يف كلماتهم الطلبة
املكرمني و�أهاليهم ومتنوا لهم التوفيق والنجاح يف املراحل القادمة.

تسريب يكشف أسرار
رحيل نيمار عن برشلونة
*وكاالت

وا�صلت �صحيفة «املوندو» الإ�سبانية ،الك�شف عن ت�سريبات جديدة
خا�صة بنادي بر�شلونة ،بعد املفاج�آت التي فجرتها ب�ش�أن تفا�صيل
�شروط ليونيل مي�سي لتجديد عقده قبل عامني.
وزلزلت الت�سريبات ،بر�شلونة ،الذي مل ينكر حتى الآن ما �أوردته
ال�صحيفة ،رغم ت�أكيده يف بيان ،عزمه مقا�ضاتها ب�سبب اخرتقاها
الربيد الإلكرتوين ون�شر وثائق �سرية.
وك�شفت املوندو عن ت�سريب �آخر يتعلق بكوالي�س رحيل نيمار يف
�صيف � 2017صوب باري�س �سان جريمان مقابل  222مليون يورو.
ون�شرت ال�صحيفة ،ر�سالة مطولة ل����را�ؤول �سانليهي م�سئول
املفاو�ضات ال�سابق يف بر�شلونة ،عرب الربيد الإلكرتوين ،وجهها ملجل�س
�إدارة النادي عقب اجتماعه مع والد نيمار والالعب نف�سه.
وبر�أ �سانليهي يف تلك الر�سالة ،والد نيمار ،من حماوالت ال�ضغط
على جنله ب�ش�أن االنتقال �إىل باري�س ،م�ؤكدً ا �أن الأب يقف يف �صف
بر�شلونة.
وت�ضمنت الر�سالة � ً
أي�ضا �أن والد نيمار �أبلغ �سانليهي ،بغ�ضب جنله
من ت�سريب تفا�صيل عقده مع النادي ،والذي يق�ضي بح�صوله على
مكاف�أة توقيع على عقده اجلديد ،والتي كانت تبلغ  64.4مليون يورو.
و�أ�ضاف “مل يتحدث والد نيمار �أبدً ا عن رغبته يف احل�صول على
املزيد من الأم���وال ،بل طلب مني م��را ًرا التحدث �إىل جنله ب�شكل
�شخ�صي».
و�أك��د �أن نيمار ي�شعر بالغ�ضب العارم جت��اه �إدارة ال��ن��ادي ،بعد
ت�سريب �أنباء ح�صوله على مكاف�أة توقيع �ضخمة قبل ودية ريال
مدريد يف ميامي.
ور�أى نيمار ،ت�صرف النادي ب�أنه حماولة لل�ضغط عليه وو�ضعه يف
حرج �أمام اجلماهري ،ملنعه من مغادرة الكامب نو ،وهو ما دفعه للإ�صرار
على الرحيل ب�شتى الطرق.

هازارد :أمر بوضع حساس
في ريال مدريد
*وكاالت

�أعرب قائد املنتخب البلجيكي �إيدين هازاردعن ر�ضاه عن �أدائه يف
 65دقيقة �شارك فيها �ضد ويلز.
واعرتف النجم البلجيكي ب�أنه �سعيد يف النادي ،لكنه ال ي�شارك
كثريا يف املباريات .وقال هازارد يف ت�صريحات بعد املباراة “لقد كانت
�أوقاتا �صعبة لكني �أريد اللعب وال �ألعب� .أ�شعر ب�أنني يف حالة جيدة
يف ريال مدريد .لكني فقط ال �ألعب كثريا».
و�أ�ضاف “حني �ألعب� ،أقدم �أداء جيدا� .إنه و�ضع ح�سا�س لأنني �أريد
�أن �ألعب �أكرث و�أ�صل �إىل املونديال يف حالة بدنية رائعة».
وتلعب بلجيكا على املركز الأول يف املجموعة الرابعة بدوري
الأمم الأوروبية يوم الأحد حني تواجه هولندا املت�صدرة التي فازت
على بولندا بثنائية نظيفة.
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األمير فيصل يستقبل
رئيس اللجنة األولمبية الدولية
*وكاالت

ا�ستقبل نائب جاللة امللك �سمو
الأمري في�صل بن احل�سني ،و�سمو الأمرية
زينة الفي�صل ،اخلمي�س ،رئي�س اللجنة
الأوملبية الدولية الدكتور توما�س باخ،
وعقيلته كالوديا باخ اللذين و�صال �إىل
الأردن يف زيارة عمل ر�سمية.
وت ��أت��ي ال��زي��ارة يف �إط���ار حر�ص
رئي�س اللجنة الأوملبية الدولية على
زي��ارة ال��دول الأع�ضاء ،والتعرف على
امل�شاريع والربامج الريا�ضية وتوطيد
العالقات مع الدول.
وبح�سب بيان �صادر عن اللجنة
ا لأومل���ب���ي���ة ،ي�����س��ت��ه��ل ال��دك��ت��ور ب��اخ
جولته بزيارة مركز مكاين التابع
ليوني�سف ا لأردن يف خميم الزعرتي
لالجئني ال�سوريني ،وللم�شاركة يف
عدد من ا لأن�شطة الريا�ضية املنفذة
هناك.
كما �سيتوجه �إىل مركز الإع���داد

الأوملبي للقاء العبي والعبات الريا�ضة
الأردن��ي��ة ،والتعرف على مرافق مركز
الإع������داد واخل���دم���ات ال��ت��ي يقدمها
للريا�ضيني.

ويتوىل الدكتور باخ رئا�سة اللجنة
الأوملبية الدولية منذ عام  ،2013وهو
الرئي�س التا�سع للمنظمة الريا�ضية
الأكرب يف العامل.

المنتخب الوطني لكرة القدم
يلتقي نظيره السوري اليوم
*وكاالت

يلتقي املنتخب الوطني ل��ك��رة القدم
نظريه ال�سوري ،عند التا�سعة م�ساء اليوم
اجلمعة ،يف م�ستهل م�شواره يف البطولة
الدولية الرباعية الودية ،التي تقام على

�ستاد امللك عبداهلل الثاين بالقوي�سمة.
وي�سبق هذه املباراة لقاء منتخبي العراق
و�سلطنة عمان الذي يقام اي�ضا على نف�س
امللعب .وت�أتي هذه البطولة التي ت�شارك
بها املنتخبات الأرب��ع��ة (الأردن و�سورية

والعراق و�سلطنة عمان) ،يف اطار حت�ضريات
املنتخبات لال�ستحقاقات الر�سمية املقبلة.
ويلتقي الفائزان يف مباراتي يوم غد يف
املباراة النهائية ،فيما يلعب اخلا�سران على
املركز الثالث.

حمد :البطولة الرباعية فرصة
جيدة لالستعدادات لبطولة آسيا
*وكاالت

�أكد مدرب املنتخب الوطني لكرة القدم،
ع��دن��ان ح��م��د� ،أهمية البطولة الدولية
الرباعية ،والتي تقام يف عمان خالل الفرتة
 23وحتى � 27أيلول احلايل.
وبني حمد ،يف ت�صريحات �صحفية خالل
م�ؤمتر �صحفي ملدربي املنتخبات امل�شاركة يف
البطولة� ،أن البطولة تقام خ�لال فرتة
التوقف ال��دول��ي��ة وال��ت��ي تعترب منا�سبة
جيدة للمنتخبات التي تتح�ضر لبطولة
�آ�سيا يف العام املقبل.
وقال �إن املنتخب الوطني ي�سري يف خطى
ثابتة وب�برن��ام��ج حم��دد وب�شكل وا���ض��ح،
مو�ضحا �أن الفريق ي��ح��اول الآن حت�سني
ت�صنيفه الدويل ورفع جاهزيته لنهائيات
�آ�سيا التي تقام العام املقبل.
و�أ���ض��اف �أن تطلعات املنتخب تن�صب
نحو اال�ستقرار بني املنتخبات للو�صول �إىل
الأدوار املتقدمة يف النهائيات الآ�سيوية،
وامل�ضي قدم ًا نحو مونديال .2026
ب���دوره� ،أك��د م��درب املنتخب ال ُعماين،
برانكو �إيفانكوفيت�ش� ،أن البطولة مهمة
للتح�ضري لك�أ�س اخلليج وبطولة غرب �آ�سيا
وك�أ�س �آ�سيا ،م�شريا �إىل �أن املواجهات مع
منتخبات الأردن و�سوريا وال��ع��راق خالل
البطولة مهمة ج��دا ل��رف��ع حت�ضرياتها،

خا�صة و�أن الأربعة منتخبات متقاربة يف
امل�ستويات.
و�أو���ض��ح �أن���ه وب�سبب ب��داي��ة ال���دوري
ال ُعماين يف �شهر �آب املا�ضي مل يكن هناك
�أي حت�ضريات للمنتخب خالل فرتة ال�صيف،
منوها �إىل �أهمية البطولة لتكون مبثابة
حت�ضري جيد لال�ستحقاقات الدولية املقبلة.
و�أ���ش��ار �إيفانكوفيت�ش �إىل �أن املنتخب
ال ُعماين لديه � 5إ�صابات تغيب عن �صفوف
املنتخب ،مبديا ثقته بجميع الالعبني
امل��وج��ودي��ن و�أي�����ض��ا ع��ن ت�شكيلة املنتخب
احلالية.
م���ن ج��ه��ت��ه ،اع���ت�ب�ر م�����درب امل��ن��ت��خ��ب
العراقي ،را�ضي �شني�شل� ،أن فكرة البطولة
ذك��ي��ة وب��ع��ي��دة ع��ن ال��ن��م��ط الكال�سيكي
للبطوالت ،خا�صة و�أنها ت�ضيف املزيد من
التناف�س بني املنتخبات امل�شاركة.
وقال �شني�شل �إن املنتخب العراقي بعد
ت�صفيات ك�أ�س العامل مل يجتمع ،وطر�أ عليه
�إح�لال وجتديد و�إع��ط��اء فر�صة لالعبني
جدد داخ��ل العراق وخارجه ،مو�ضحا �أن
م�شكلة املنتخب العراقي يف توقف الدوري
املحلي بالإ�ضافة �إىل �أن الفرق املحلية يف
فرتة الإعداد ،ما يخلق م�شكلة يف جاهزية
الالعبني .وبني �أن اجلهاز الفني حاول قدر
الإمكان اختيار الت�شكيلة اجليدة ،منوها

�إىل �أن امل�شاركة يف البطولة تعود بالفائدة
الفنية جلميع املنتخات امل�شاركة.
من جهته ،قال مدرب املنتخب ال�سوري،
ح�����س��ام ال�����س��ي��د� ،إن ال��ف��ري��ق ع��ان��ى خ�لال
الفرتات املا�ضية من غياب اال�ستقرار الفني
والإداري ،م�ؤكدا �أن منتخب بالده بحاجة
ل��ب��ذل امل��زي��د م��ن العمل واجل��ه��د لتحقيق
نتائج �إيجابية خالل البطولة ،خا�صة و�أن
املنتخب الأردين يحظى با�ستقرار فني
و�إداري خالل الفرتة املا�ضية.
وبني �أن املنتخب ال�سوري فقد �شخ�صيته
خالل الفرتة املا�ضية ،م�شريا �إىل �أن اجلهاز
الفني ي�سعى ال�ستعادتها خ�لال الفرتة
احلالية ،معتربا �أن البطولة مبثابة بداية
�إعداد وحت�ضري للنهائيات الآ�سيوية.
وتنطلق مباريات البطولة اليوم اجلمعة
على �ستاد عمان ال���دويل عند ال�ساد�سة
والن�صف م�ساء بلقاء املنتخب الوطني
وعمان عند
ونظريه ال�سوري ،على �أن يلتقي ُ
ال�سابعة والن�صف م�ساء.
كما ويلتقي م�ساء ي��وم االثنني املقبل
الفائز من لقاء املنتخب الوطني وال�سوري
م��ع ال��ف��ائ��ز م��ن ل��ق��اء امل��ن��ت��خ��ب ال��ع��راق��ي
وال� ُع��م��اين لتحديد هوية البطل يف حني
يلتقي اخلا�سران من املبارتني يف اليوم ذاته
لتحديد املركزين الثالث والرابع.
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عاما والعراق
نقل بطولة تحت ً 23
يحتفظ بحق استضافة النسخة الرابعة
*وكاالت

قرر احتاد غرب �آ�سيا لكرة القدم نقل بطولة حتت  23عا ًما الثالثة
التي �ستقام يف �شهر ت�شرين الثاين من العراق.
وجاء هذا القرار بعد طلب من الأمانة العامة الحتاد غرب �آ�سيا
لنقلها ،على �أن يحتفظ االحت��اد العراقي بحق ا�ست�ضافة الن�سخة
الرابعة من البطولة.
و�أبدى احتاد غرب �آ�سيا الذي ير�أ�سه �سمو الأمري علي بن احل�سني
تقديره لتفهم االحتاد العراقي لهذا الطلب الذي مت التوافق عليه
خالل اجتماع اجلمعية العمومية الثاين ع�شر الذي ا�ست�ضافته ع ّمان
ؤخرا ،وبعد االجتماعات التي جرت بني الأمانة العامة ورئي�س
م� ً
االحتاد العراقي عدنان درجال.
وقال احتاد غرب �آ�سيا يف خرب �صحفي“ :يثمن احتاد غرب �آ�سيا
تفاعل االحتاد العراقي الدائم مع ن�شاطاته ،ويعرب عن امتنانه الكبري
حلر�ص رئي�سه عدنان درجال على ا�ست�ضافة الن�سخة الرابعة ،وهو
ما ير�سخ التعاون امل�شرتك واملتجدد بني الطرفني ،وخ�صو�ص ًا بعدما
�سبق و�شهدت الفرتة املا�ضية دعم ًا وا�ضح ًا من االحتاد العراقي ،من
خالل احت�ضانه لعدد من بطوالت احتاد غرب �آ�سيا و�سط تنظيم ناجح
ومميز لها و�إ�شادات ر�سمية دولية وقارية و�إقليمية حظيت بها».
و�أ�شار احتاد غرب �آ�سيا �إىل م�ساعيه الدائمة واملتوا�صلة لدعم
كرة القدم يف العراق ،م�ؤكدا وقوفه �إىل جانب حق اجلماهري العراقية
ال�شغوفة واملميزة مبتابعة منتخب بالدها وبقية املنتخبات على
مالعب العراق ومبختلف حمافظاته ومدنه ،باعتبار ما ت�شكله هذه
اجلماهري دائم ًا من �إ�ضافة نوعية للمباريات والبطوالت التي تقام يف
العراق.

برشلونة «غاضب» من إفشاء
معلومات تتعلق بتجديد عقد ميسي
*وكاالت

عرب نادي بر�شلونة و�صيف بطل ال��دوري الإ�سباين لكرة القدم
عن «غ�ضبه» بعد ن�شر �صحيفة «�إل موندو» اليومية معلومات تتعلق
ب�شروط جتديد عقد جنمه ال�سابق الأرجنتيني ليونيل مي�سي عام
 2020والتي مل تثمر يف نهاية املطاف.
�أخبار ذات �صلة
مي�سي ورامو�س ان�ضما �إىل باري�س �سان جرمان �صيف 2021
قبل نهاية عقديهما ..تقرير يك�شف م�صري مي�سي ورامو�س مع �سان
جرمان
و�أو�ضحت ال�صحيفة �أن مي�سي ومن �أجل موا�صلة اللعب مع النادي
الكاتالوين �إىل ما بعد نهاية عقده الذي كان �سينتهي يف يونيو ،2021
كان م�ستعدً ا ،يف عام  2020يف خ�ضم انت�شار وباء “كوفيد ،”19-لقبول
خف�ض راتبه بن�سبة  ،%20لكن طلب ا�سرتداده خالل العامني التاليني
بفائدة ( .)%3كما طالب مبكاف�أة قدرها  10ماليني يورو للتجديد
وتخفي�ض ال�شرط اجلزائي �إىل مبلغ رمزي قدره � 10آالف يورو.
كانت هذه املطالب موجودة يف ر�سائل الربيد الإلكرتوين املتبادلة
بني والد الالعب ووكيله خورخي مي�سي ،وحمامي الالعب وم�س�ؤويل
النادي الكاتالوين ،بينهم الرئي�س �آن��ذاك ج��وان بارتوميو والتي
متكنت “�إل موندو” من الو�صول �إليها.
وقال النادي الكاتالوين يف بيان “يعرب نادي بر�شلونة عن غ�ضبه
جزءا من عملية قانونية”،
�إزاء الت�سريب املتعمد للمعلومات التي تعد ً
ملمحا �إىل �أنه قد يتقدم بدعوى ق�ضائية �ضد ال�صحيفة.
وح�سب “�إل موندو” ،كان الالعب �سيطلب � ً
أي�ضا غرفة يف ملعب
“كامب نو” لعائلته وعائلة (الأوروغوياين) لوي�س �سواري�س ،والتكفل
برحلة خا�صة لعائلة مي�سي �إىل الأرجنتني يف عيد امليالد �أو زيادة
الراتب يف حالة زيادة ال�ضرائب.
وذك��رت ال�صحيفة �أن مي�سي ح�صل بعد ذلك على “ 74.9مليون
يورو �صافية �سنو ًيا” يف يونيو  ،2020وبعد مفاو�ضات عدة ،مل يوافق
بر�شلونة على تخفي�ض ال�شرط اجلزائي لالعب �أو دفع مكاف�أة قدرها
 10ماليني يورو.
وتابعت �أن مي�سي ظل مت�شبثا مبطالبه �أي�ضا و”يف نهاية �أغ�سط�س
 ،2020بعد �شهرين فقط من �آخر ات�صاالت� ،أر�سل بوروفاك�س يطلب
رحيله عن النادي».
و�أع��رب بر�شلونة الأرب��ع��اء عن �أ�سفه لأن “�إل موندو تتفاخر
ب�إمكانية الو�صول �إىل كمية هائلة من الوثائق ور�سائل الربيد
الإلكرتوين املوجودة يف حوزة حتقيق (ف�ضيحة) بر�ساغايت” يف حني
�أن هذه املعلومات وهذه الوثائق “مل يتم تبادلها مع الأطراف حتى
الآن» .وتتعلق ف�ضيحة “بر�ساغايت” التي ك�شفت عنها �إذاعة “كادينا
�سري” يف ع��ام  ،2020بتورط النادي بالتعاقد مع �شركة عالقات
عامة لتنفيذ حملة ت�شهري على ال�شبكات االجتماعية �ضد خ�صوم
بارتوميو و�شخ�صيات مثل مي�سي و(جريار) بيكيه واملدرب ال�سابق بيب
غوارديوال واحلايل ت�شايف هرناندي�س.
و�أك��د ال��ن��ادي الكاتالوين �أن الوثائق املن�شورة “ال عالقة لها
بالتحقيق يف الق�ضية وا�ستخدامها ي�ضر ب�سمعة النادي و�سريته».
واختتم بر�شلونة بيانه قائال “لهذا ال�سبب ،وبهدف حماية
حقوق نادي بر�شلونة ،ف�إن امل�صالح القانونية للنادي تدر�س بالفعل
الإجراءات املنا�سبة التي يجب اتخاذها”.

رئيس اللجنة األولمبية الدولية يزور مركز اإلعداد األولمبي
*وكاالت

زار رئي�س اللجنة الأوملبية الدولية الدكتور
توما�س باخ ،م�ساء اخلمي�س يرافقه �سمو الأمري
في�صل بن احل�سني رئي�س اللجنة الأوملبية الأردنية،
مركز الإع���داد الأومل��ب��ي التابع للجنة الأوملبية
الأردنية.
واطلع الدكتور توما�س باخ على املرافق التي
يحتويها مركز الإع����داد الأومل��ب��ي وال���ذي يعترب
الأول من نوعه يف الأردن بتقدميه خدمات متعددة
للريا�ضيني �أ�صحاب الأداء ال��ع��ايل يف ريا�ضاتٍ
�أوملبية وغري �أوملبية.
وق��ال��ت اللجنة الأومل��ب��ي��ة الأردن��ي��ة يف بيان
ر�سمي :تابع رئي�س اللجنة الأوملبية الدولية جانب
من تدريبات املنتخبات الوطنية والتي ت�ستعد
للم�شاركة يف بطوالت وم�سابقات ريا�ضية خمتلفة.
و�أ���ش��اد الدكتور ب��اخ مبركز الإع���داد الأوملبي
وب��اخل��دم��ات ال��ت��ي ُي��ق��دم��ه��ا امل��رك��ز للريا�ضيني
الأردنيني ،وم�ؤكدً ا �أن املركز ُي�شكل طفرة كبرية يف
الريا�ضة الأردنية.
وق���ال ال��دك��ت��ور ب��اخ خ�لال ت��واج��ده يف مركز
الإع��داد الأوملبي ”:نُقدر جهود اللجنة الأوملبية
الأردنية واخلطوة الكبرية التي قامت بها بان�شاء
مركز �إعداد �أوملبي وذلك لتقدمي الرعاية الكاملة
للريا�ضيني من كال اجلن�سني وبح ًثا من الأردن عن
التفوق يف خمتلف البطوالت واملحافل الريا�ضية

الكربى».
و�أ�ضاف ”:حت��دث��ت م��ع ع��دد م��ن الريا�ضيني
الأردنيني املتواجدين يف هذا املركز ،وهم ُ�سعداء
جد ًا لوجود مركز �أوملبي ُيقدم اخلدمات املقدمة لهم
حال ًيا و�أعتقد �أنهم �سيبذلون جهودًا من �أجل �إثبات
قدراتهم من خالل حتقيق الإجنازات لبلدهم».
من جانبه ،عرب �سمو الأمري في�صل بن احل�سني،

ع��ن اع��ت��زاز اللجنة الأومل��ب��ي��ة الأردن��ي��ة ب��زي��ارة
الدكتور باخ �إىل مركز الإعداد الأوملبي.
وق��ال �سموهُ ”:ي�شرفنا يف اللجنة الأوملبية
الأردنية با�ستقبال الدكتور باخ يف مركز الإعداد
الأومل��ب��ي ،ه��ذا امل��رك��ز ال��ذي مت ت�شييده م��ن �أج��ل
تقدمي اخلدمات املختلفة للريا�ضيني وم�ساندتهم
ع��ل��ى حتقيق الإجن����از ل��ل��أردن وه���و ي ��أت��ي �ضمن

الإ�سرتاتيجية الوطنية للريا�ضة الأردنية».
يذكر� ،أن مركز الإعداد الأوملبي كان قد افتتح
ع��ام  2018بهدف توفري بيئة تدريبية مثالية
للريا�ضيني الأردن��ي�ين �ضمن معايري ذات م�ستوى
عالٍ ويت�ضمن �صالة ريا�ضية متعددة اال�ستخدمات
ون��ادٍ �صحي واع��داد بدين وعيادة طبية وخدمات
االعا�شة ومنامات تت�سع لنحو � 100سرير.

8

الجمعة ( )23أيلول 2022
العدد ()2387

NATION’S NEWSPAPER

ﻳﻮﻣﻴﺔ  -أردﻧﻴﺔ  -ﺷﺎﻣﻠﺔ

الجامعة العربية تدعو إلعادة النظر بقبول
إسرائيل كعضو مراقب في االتحاد األفريقي
*القاهرة

�أعربت اجلامعة العربية عن �أملها يف �أن يعيد االحتاد الأفريقي
النظر يف القبول ب�إ�سرائيل كع�ضو مراقب يف االحت��اد ،مثمنة قرار
االحتاد ت�شكيل جلنة خا�صة على م�ستوى الر�ؤ�ساء لإجراء املزيد من
امل�شاورات حول هذه امل�س�ألة.
جاء ذلك بكلمة الأمني العام جلامعة الدول العربية �أحمد �أبو
الغيط ،يف اجلل�سة االفتتاحية لالجتماع ال���وزاري الثامن للجنة
تن�سيق ال�شراكة العربية -الأفريقية على هام�ش اجتماعات اجلمعية
العامة لالمم املتحدة.
و�أو�ضح جمال ر�شدي ،املتحدث الر�سمي ب�إ�سم الأمني العام جلامعة
الدول العربية� ،أن �أبو الغيط تناول الو�ضع احلايل للتعاون العربي
الأفريقي ،م�ؤكدً ا �ضرورة تكثيف العمل امل�ؤ�س�سي امل�شرتك بني اجلامعة
العربية واالحتاد الأفريقي يف مواجهة االزمات ،مثل التغري املناخي
والديون وغريها.
و�شدد �أبو الغيط على �أهمية تفعيل �آليات التن�سيق بني اجلانبني
ملواجهة التهديدات وامل�شكالت امل�شرتكة ،مثل الهجرة غري نظامية،
ريا بهذا اخل�صو�ص �إىل �أهمية امل�ضي قد ًما يف �إن�شاء املركز العربي-
م�ش ً
الأفريقي لتبادل املعلومات حول الهجرة.
و�أع���رب اب��و الغيط ع��ن تطلعه للقمة العربية  -الأفريقية
اخلام�سة ،واملقرر عقدها باململكة العربية ال�سعودية العام القادم،
�آم�لا �أن ت�سهم يف تعزيز ال�شراكة املهمة ب�ين اجلانبني العربي
والأفريقي.

 11قائمة حزبية رئيسة تتنافس
للفوز بانتخابات الكنيست المقبلة
عمان
ت�شهد انتخابات الكني�ست الإ�سرائيلي الــــ 25مطلع ت�شرين الأول
املقبل ،حتالفات جديدة بني بع�ض املن�شقني من �أح��زاب �سابقة مع
�أحزاب جديدة ،ودخول �شخ�صيات جديدة للحياة ال�سيا�سية ،مثل
رئي�س �أركان اجلي�ش الإ�سرائيلي ال�سابق غادي �آيزنكوت ،وان�شقاق
«القائمة العربية امل�شرتكة» بان�سحاب ح��زب التجمع الوطني
الدميقراطي الذي يرت�أ�سه �سامي �أبو �شحادة.
وم��ع انتهاء عملية تقدمي ال��ق��وائ��م احلزبية يف االنتخابات
الإ�سرائيلية ،للجنة االنتخابات املركزية يف  15ال�شهر اجل��اري،
مت حتديد ال�صورة ال�سيا�سية املقبلة لها حتى يوم االنتخابات التي
�ستجري يف الأول من ت�شرين الثاين املقبل ،وهي اخلام�سة خالل 4
�سنوات.
وقبل ذل��ك ب�ساعات ،ف�شلت حم��اوالت ح�شد ال�صفوف يف كتلة
الي�سار -الو�سط ،فيما جرى حتديد تكوين القوائم يف كتلة اليمني
بالفعل.
وح�سب تقرير ل�صحيفة (يديعوت �أحرونوت) العربية ،تخو�ض
 11قائمة حزبية رئي�سة انتخابات الكني�ست املقبلة للفوز ب�أ�صوات
الناخبني الإ�سرائيليني ،ودخول الكني�ست ،وبالتايل ت�شكيل حكومة
�إ�سرائيلية جديدة ،وهي (الليكود) اليميني ،بزعامة رئي�س الوزراء
ال�سابق بنيامني نتنياهو ،و”هناك م�ستقبل” الو�سطي بقيادة رئي�س
الوزراء احلايل يائري البيد ،و”املع�سكر الر�سمي” برئا�سة وزير الأمن
بيني غانت�س ،و”ال�صهيونية الدينية” اليميني برئا�سة بت�سلئيل
�سموتريت�ش.
كما يتوقع ف��وز ح��زب “�شا�س” اليميني ،و”يهوديت هتوراه”
اليميني ،و”�إ�سرائيل بيتنا” اليميني ،و”القائمة العربية امل�شرتكة”،
و”العمل” الو�سطي ،و”مريت�س” الي�ساري ،والقائمة العربية املوحدة.
كما تخو�ض االنتخابات  29قائمة �أخ��رى ال ُيتوقع �أن يتمكن
�أي منها من النجاح يف تخطي عتبة احل�سم يف االنتخابات البالغة
.%3.25
ومل ي�ستبعد حمللون �إ�سرائيليون �إجراء انتخابات �ساد�سة يف ظل
ا�ستع�صاء وجود مر�شح قادر على جتنيد  61ع�ضوا على الأق��ل من
�أع�ضاء الكني�ست الـ  120الالزمة لت�شكيل حكومة.
وت�شري ا�ستطالعات ر�أي خمتلفة �أجريت �أخريا� ،إىل ح�صول كتلة
رئي�س ال��وزراء ال�سابق بنيامني نتنياهو على  57مقعدا ،مقابل عدد
مماثل للمقاعد ل�صالح كتلة احلكومة احلالية برئا�سة يائري البيد.
وا�ستنادا �إىل اال�ستطالعاتـ يتوقع ح�صول “الليكود” على 31
مقعدا ،مقابل  25ل�صالح “هناك م�ستقبل” ،و 12ل�صالح “املع�سكر
الر�سمي” ،و 11ل�صالح “ال�صهيونية الدينية” ،و”�شا�س” على 8
مقاعد ،و”يهوديت هتوراة” على � ،7أ ّم��ا ح��زب “�إ�سرائيل بيتنا”
فيتوقع ح�صوله على  6مقاعد ،و 6مقاعد للقائمة العربية امل�شرتكة،
و 5حلزب “العمل” ،و 5حلزب “مريت�س” ،و 4لتحالف القائمة العربية
املوحدة ،والتجمع الوطني الدميقراطي.

الخارجية :الصفدي يلتقي
عددا من نظرائه في نيويورك
*عمان

ال��ت��ق��ى ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال������وزراء ووزي���ر
اخلارجية و�ش�ؤون املغرتبني �أمين ال�صفدي،
يف نيويورك بعدد من نظرائه امل�شاركني يف
�أعمال الدورة الـ  77للجمعية العامة للأمم
املتحدة.
وقالت وزارة اخلارجية و�ش�ؤون املغرتبني
يف بيان �صحايف ان ال�صفدي التقى وزي��ر
اخلارجية املغربي نا�صر بوريطة يف اجتماع
�أك��د ا�سرتاتيجية العالقات الأخ��وي��ة بني
اململكتني ال�شقيقتني .وت��اب��ع ال��وزي��ران
املحادثات التي كانا قد �أجرياها يف َع ّمان
مطلع ال�شهر احل����ايل ،ح���ول �سبل زي���ادة
م�ساحات التعاون الثنائي ،ومبا يعك�س عمق
العالقات التاريخية.
كما بحث ال�صفدي بح�سب البيان مع وزير
خارجية مولدوفا نيكو بوبي�سكو حتديد
�أول��وي��ات التعاون بني البلدين يف املجاالت
االقت�صادية والتجارية واال�ستثمارية مثمنا
موقف احلكومة املولدوفية ت�سهيلها عبور
الأردنيني من �أوكرانيا يف �شهري �شباط و�آذار
املا�ضيني.
وا�شارت اىل ان ال�صفدي بحث مع وزير
اخلارجية الفنلندي بيكا هافي�ستو تو�سعة
�آف���اق ال��ت��ع��اون ب�ين البلدين ال�صديقني يف
خمتلف امل��ج��االت ،ويف �إط���ار ال�شراكة مع
االحتاد الأوروبي .وتناول اللقاء التطورات
الإقليمية والدولية ،واجلهود املبذولة حلل
الأزمات والتعامل مع تبعاتها الإن�سانية.
وال��ت��ق��ى ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال�����وزراء ووزي���ر
اخلارجية و�ش�ؤون املغرتبني �أمين ال�صفدي،
يف ن��ي��وي��ورك ،وزي���ر اخل��ارج��ي��ة واملغرتبني
ال�سوري في�صل املقداد على هام�ش االجتماع
ال  77للجمعية العامة للأمم املتحدة.
وقالت وزارة اخلارجية و�ش�ؤون املغرتبني
يف بيان �صحايف وزعته اليوم ،انه جرى خالل
اللقاء بحث اجلهود املبذولة للتو�صل حلل
�سيا�سي للأزمة ال�سورية ي�ضمن وحدة �سوريا
ومتا�سكها ،ويحفظ �سيادتها ،ويعيد لها �أمنها
وا�ستقرارها ودورها ،ويخل�صها من الإرهاب،
و ُيهيئ الظروف الالزمة للعودة الطوعية
لالجئني ،حيث �أكد ال�صفدي �ضرورة تفعيل
اجلهود امل�ستهدفة �إنهاء الأزم��ة ال�سورية،
ومعاجلة جميع تبعاتها ومبا يحقق طموحات
ال�شعب ال�����س��وري ال�شقيق ويحفظ �أمنه
وم�صاحله ،الف ًتا �إىل �أهمية الدور العربي يف

*وكاالت

�أع��ل��ن��ت  4م��ن��اط��ق م��وال��ي��ة ل��رو���س��ي��ا يف
�أوكرانيا عن ا�ستفتاءات خ�لال الفرتة من
� 27- 23سبتمرب اجل��اري؛ بهدف االن�ضمام
�إىل رو�سيا ،يف الوقت الذي �أمر فيه الرئي�س
الرو�سي ،فالدميري بوتن ،الحقا ،بالتعبئة
الع�سكرية اجلزئية.
وت�سارعت وترية الإعالنات عنا�ستفتاءات
االن�ضمام لرو�سيا يف املناطق التي ي�سيطر
عليها ال���رو����س وح��ل��ف��ائ��ه��م يف �أوك��ران��ي��ا.
وتنظم خري�سون الواقعة يف جنوب �أوكرانيا
واخل��ا���ض��ع��ة ل�سيطرة ال��ق��وات ال��رو���س��ي��ة،
ا�ستفتاء حول االن�ضمام �إىل مو�سكو من 23
�سبتمرب وحتى  27منه.
ك��ذل��ك �أع��ل��ن��ت الأرا����ض���ي االنف�صالية
امل��وال��ي��ة لرو�سيا يف منطقة دون��ب��ا���س �أنها
�ستنظّ م ا�ستفتاء مماثال يف الفرتة نف�سها.
وات���ف���ق دي��ن��ي�����س ب��و���ش��ل�ين ول��ي��ون��ي��د
با�سيت�شنيك ،زعيما جمهوريتي دونيت�سك
ولوغان�سك ال�شعبيتني اللتني اع�ترف بهما
الرئي�س الرو�سي ،دولتني م�ستقلتني قبيل
بدء احلرب �ضد �أوكرانيا مبا�شرة ،الثالثاء،
ع��ل��ى خ��ط��ط م��ت��زام��ن��ة ل��ل��ت�����ص��وي��ت على
االن�ضمام �إىل رو�سيا.خطوة اال�ستفتاءات
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التي تعتزم ال�سلطات املدعومة من مو�سكو
�إجراءها يف �أوكرانيا ،و�صفها م�ست�شار وزير
اخلارجية الأوك���راين ،يفهني ميكيتنكو ،يف
حديث خا�ص لـ”�سكاي نيوز عربية” ،بالأمر
“املده�ش وامل�ضحك» .و�أو�ضح ميكيتنكو� :أن
الآالف من املواطنني الأوك��ران غ��ادرت تلك
املناطق الأوك��ران��ي��ة؛ وبالت�أكيد ف ��إن نتائج
تلك اال�ستفتاءات املخطط لها م�سبقا �ستكون
مزيفة ،كما حدثت بنف�س ا�ستفتاءات جزيرة
القرم قبل � 8أع��وام .ون��وه �إىل �أن الإ�سراع
يف �ضم تلك املناطق لرو�سيا ،ي�أتي كت�صعيد
ورد فعل على التقدم الع�سكري الأوك��راين
�شرق البالد ،وال��ذي �أ�سفر عن حترير �أكرث
من  8000كيلومرت مربع منذ مطلع �سبتمرب
اجلاري من مناطق احتلتها رو�سيا.
ويف خطوة الحقة على �إع�ل�ان �إج��راء
ا���س��ت��ف��ت��اءات يف امل��ن��اط��ق امل��وال��ي��ة لرو�سيا،
�أم��ر بوتن ،الأرب��ع��اء ،بالتعبئة الع�سكرية
اجلزئية ،ما �أعتربه م�ست�شار وزير اخلارجية
الأوك���راين ،بالأمر “املتوقع” ،ال��ذي يعك�س
م���دى ال��ت��ده��ور ال��واق��ع ب�ين ���ص��ف��وف جنود
اجلي�ش الرو�سي ب�أوكرانيا.
و�إذ توقع فرار عدد كبري من املواطنني من
التعبئة العامة برو�سيا� ،أ�شار “ميكيتنكو” �إىل

*رام اهلل

هدمت قوات االحتالل الإ�سرائيلي ،اخلمي�س ،م�سكنا يف منطقة
الركيز ،قرب قرية توانة مب�سافر يطا ،جنوبي مدينة اخلليل جنوب
ال�ضفة الغربية املحتلة.
و�أك��د من�سق جل��ان احلماية وال�صمود ،ف ��ؤاد العمور� ،أن قوات
االح��ت�لال هدمت منزال من ال�صفيح وال��ط��وب مب�سافر يطا ،حيث
اقتحمت ق���وات االح��ت�لال منطقة الركيز ومنعت امل��واط��ن�ين من
االقرتاب من املنزل امل�ستهدف ،و�أغلقت الطرق امل�ؤدية اىل م�سافر يطا
التي تتعر�ض حلملة ا�ستهداف �شر�سة من قبل االحتالل وم�ستوطنيه
املتطرفني .كما هاجم م�ستوطنون متطرفون اليوم ،مركبات املواطنني
الفل�سطينيني باحلجارة ،جنوب مدينة نابل�س �شمايل ال�ضفة الغربية
املحتلة .وبني م�س�ؤول ملف اال�ستيطان يف �شمال ال�ضفة ،غ�سان دغل�س،
�أن جمموعة من امل�ستوطنني املتزمتني هاجمت مركبات املواطنني
باحلجارة قرب حاجز حوارة الع�سكري ،الأمر الذي �أدى �إىل ت�ضرر
العديد منها و�سط حماية جنود االحتالل للم�ستوطنني املعتدين.

*القاهرة

هذه اجلهود.
كما بحث ال�صفدي واملقداد بح�سب البيان
العالقات الثنائية بني البلدين والتعاون
ال��ذي يخدم م�صاحلهما امل�شرتكة ،ورك��زا
على ق�ضايا �أم��ن احل��دود ومكافحة تهريب
املخدرات واملياه والأمن الغذائي والالجئني
وموا�ضيع ثنائية �أخرى.
و�أ�شارت ال��وزارة �إىل �أن ال�صفدي �أجرى
حم���ادث���ات م��و���س��ع��ة م���ع ن��ظ�يره ال��ي��اب��اين
يو�شيما�سا هايا�شي ،يف نيويورك ،ركزت على
�سبل تعزيز عالقات التعاون الثنائي بني
البلدين ال�صديقني ،وا�ستعر�ضت التطورات
الإقليمية واجلهود املبذولة لتحقيق الأمن
واال�ستقرار والرخاء يف املنطقة.
كما وا�شارت �إىل �أن اجلانبني بحثا زيادة
م�ساحات التعاون يف املجاالت االقت�صادية
وال��ت��ج��اري��ة واال�ستثمارية ب�ين البلدين،
وال��ق��ر���ض املُي�سر ال���ذي �ستقدمه اليابان
للمملكة متفقني على عقد اجلولة القادمة
م��ن احل����وار اال���س�ترات��ي��ج��ي ،ال���ذي يبحث
الآليات امل�ؤ�س�ساتية املمنهجة لزيادة التعاون
بني البلدين يف خمتلف املجاالت ،يف �أقرب

وقت ممكن .وبحث الوزيران �أي�ض ًا خمرجات
االج��ت��م��اع التح�ضريي لالجتماع الثالثي
الأردين امل�صري الياباين من �أج��ل تن�سيق
املواقف �إزاء ق�ضايا املنطقة وجهود حتقيق
الأمن واال�ستقرار فيها.
وقالت ال���وزارة� ،إن ال�صفدي ثمن دور
اليابان الداعم حلل الدولتني ،و�أطلع نظريه
الياباين على اجلهود التي يقودها جاللة
امللك عبداهلل الثاين من �أجل الدفع باجتاه
العودة �إىل مفاو�ضات جادة وفاعلة لتحقيق
ال�سالم ،معر ًبا عن �شكره للدعم الذي تقدمه
اليابان للعملية التنموية يف الأردن ،وكذلك
على الدعم ال��ذي تقدمه اليابان لوكالة
الأمم املتحدة لإغ��اث��ة وت�شغيل الالجئني
الفل�سطينيني (الأون���������روا) ،ول�لاج��ئ�ين
ال�سوريني الذين ت�ست�ضيفهم اململكة.
من جانبه� ،شدد الوزير الياباين بح�سب
البيان على مركزية الدور الأردين واجلهود
التي يقودها جاللة امللك عبداهلل الثاين
من �أج��ل حل الأزم���ات الإقليمية ،وتعزيز
التعاون وحتقيق الأمن واال�ستقرار والرخاء
يف املنطقة.

أول تعليق من والد المغربي
المفرج عنه من أوكرانيا
�أبدى والد ال�شاب املغربي املفرج عنه من
�أوكرانيا ،بو�ساطة �سعودية ،يوم الأربعاء،
�سعادته مبعانقة ابنه للحرية ،بعدما كان
حمكوما بالإعدام من قبل انف�صاليني موالني
لرو�سيا يف �إقليم دونيت�سك.
وقال الطاهر �سعدون ،يف ت�صريح لو�سائل
�إعالم حملية ذهبت �إىل بيته ،مبا�شرة �إثر
الإع�لان عن قرار الإف��راج� ،إنه ي�شكر امللك
حممد ال�ساد�س ،والعاهل ال�سعودي ،امللك

االحتالل يهدم مسكنا
بمسافر يطا جنوب الخليل

الجامعة العربية تدعو إلى الحل العادل
والشامل للقضية الفلسطينية

�سلمان بن عبد العزيز ،وويل العهد ،الأمري
حممد بن �سلمان.و�أ�شاد الطاهر باجلهود
الديبلوما�سية التي ُبذلت من �أجل الإفراج
عن ابنه ،فيما كانت العائلة تكابد و�ضعا
�صعبا للغاية طيلة �أ�شهر ،وه��ي ت��رى فلذة
الكبد ي��واج��ه امل���وت.وج���رى الإف����راج عن
�سعدون البالغ � 21سنة� ،إىل جانب مواطني
دول �أخ��رى ،بفعل و�ساطة �سعودية تكللت
بتبادل الأ�سرى بني �أوكرانيا ورو�سيا.و�أ�ضاف
الطاهر ،الذي بدا يف حالة من الفرح �أمام

«استفتاءات االنضمام لروسيا»..
كيف سترد أوكرانيا؟
*وكاالت

األخيرة

�أن مو�سكو على الأرجح �ست�ستعني بامل�سجونني
الرو�س ،لإر�سالهم �إىل مناطق القتال واملعارك
ب�أوكرانيا ،وفقا لرتجيحه.
وت��ط��رق “ميكيتنكو” يف ح��دي��ث��ه �إىل
طبيعة التحرك الع�سكري الرو�سي الأخري
ببالده ،قائال �إن مو�سكو ب��د�أت �ضرب �سدود
مائية ،مع توجيه �ضربات �صاروخية �ضد
امل��ح��ط��ات ال��ك��ه��روح��راري��ة والكهربائية؛
لتخويف املواطنني الأوك����ران ،وابتزازهم
و�أوروبا ككل ال�سيما بعد �ضرب حميط حمطة
زابوريجيا النووية.
ومن جهته� ،شدد الدبلوما�سي الأوكراين
�إي��ف��ان �سيهيدا ،يف حديث خا�ص لـ”�سكاي
نيوز عربية” على �أن “اال�ستفتاءات الزائفة
يف �أرا�ض �أوكرانية حمتلة م�ؤقتة ،ال �أثر �أو
قيمة لها ،ولن يتم االعرتاف بها” ،م�شريا �إىل
�أن التاريخ يتكرر عقب ما جرى ب�شبه جزيرة
القرم عام  .2014ولفت �إىل �أن كييف كان
لديها معلومات ب�أن مو�سكو تريد �إجراء هذه
اال�ستفتاءات ،حيث �إن الهدف من احلرب هو
�ضم الأرا�ضي الأوكرانية لرو�سيا ب�شكل كامل،
رغ��م النفي الر�سمي الرو�سي ه��ذا الأم��ر يف
بداية الت�صعيد فرباير املا�ضي ،لكن الوقائع
�أكدت عك�س ذلك.

رئيس التحرير  :خالد خازر الخريشا

عد�سات الكامريا� ،أنه ي�شكر املغاربة الذين
اهتموا بق�ضية ابنه طيلة �أ�شهر ،فكانوا �سندا
له.و�أعرب الأب عن ارتياحه لو�صول ابنه
�إبراهيم �إىل اململكة العربية ال�سعودية،
م�ؤكدا �أنه بات الآن يف بلده الثاين ،ومل تعد
ثمة �أي خماوف ب�ش�أنه.
وا�ستطرد الطاهر “لي�س بو�سعكم �أن
تتخيلوا ع��دد املكاملات التي تلقيناها �إثر
الإعالن عن نيل �إبراهيم للحرية ،فالفرحة
غامرة».

دعا �أمني عام اجلامعة العربية �أحمد �أبو الغيط� ،إىل احلل العادل
وال�شامل للق�ضية الفل�سطينية ب�صورة نهائية ت�ضمن للفل�سطينيني
�إقامة دولتهم على ترابهم الوطني.
كما دعا �أبو الغيط خالل لقائه على هام�ش اجتماعات اجلمعية
العامة للأمم املتحدة ،املمثل الأعلى لربنامج الأمم املتحدة لتحالف
احل�ضارات ميجيل موراثينو�س� ،إىل
احرتام املقد�سات والعقائد ون�شر قيم الت�سامح والتعاي�ش.
وتناول اللقاء تطورات الأو�ضاع واجلهود الدولية لتعزيز احلوار
ب�ين احل�����ض��ارات والت�صدي خلطاب الكراهية ومظاهر الإق�صاء
والتمييز كافة.
وبحث �أبو الغيط خالل لقائه عميد الأكادميية الدولية ملكافحة
الف�ساد توما�س �ستلزر ،دور الأكادميية يف جمابهة الأعمال الإجرامية
وت�أثرياتها ال�سيا�سية واالقت�صادية والأخالقية على خمتلف دول
العامل ،ناهيك عن تهديد قيم العدالة والنزاهة يف املجتمعات.

الخارجية الفلسطينية ترحب
باإلجماع الدولي على حل الدولتين
*رام اهلل

رحبت وزارة اخلارجية الفل�سطينية بالإجماع الدويل الذي بدا
وا�ضح ًا يف كلمات ومواقف ر�ؤ�ساء وقادة الدول ،و�أكد عليه �أكرث من
م�س�ؤول دويل و�أممي يف اجتماعات اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف
دورتها احلالية املنعقدة يف نيويورك.
ور�أت ال��وزارة يف بيان �صحفي اخلمي�س� ،أن هذا االجماع ي�أتي
ان�سجام ًا مع ال�شرعية الدولية وقراراتها والقانون ال��دويل ،والتي
تن�ص �صراحة على حق �شعب فل�سطني يف تقرير م�صريه وانهاء
االحتالل الإ�سرائيلي لأر�ض دولة فل�سطني.
واعتربت �أن هذا الإجماع وتلك املواقف غري كافية ما مل تقرتن
ب��إج��راءات وخطوات عملية ت ��ؤدي حلماية حل الدولتني و�ضمان
تنفيذه على الأر����ض من خ�لال �إج��ب��ار دول��ة االح��ت�لال على وقف
اال�ستيالء على الأرا�ضي واال�ستيطان وجميع انتهاكاتها وجرائمها
بحق ال�شعب الفل�سطيني و�أر���ض��ه وممتلكاته ومقد�ساته ،و�إجبار
دول��ة االح��ت�لال على االن��خ��راط يف عملية �سالم حقيقية وفق ًا
ملرجعيات ال�سالم الدولية مبا فيها مبادرة ال�سالم العربية تف�ضي
لإنهاء االحتالل اال�سرائيلي ،ودعم االع�تراف بالع�ضوية الكاملة
لدولة فل�سطني يف الأمم املتحدة .و�أكدت ال��وزارة �أن املطلوب دولي ًا
هو التم�سك بحل الدولتني �شك ًال وم�ضمون ًا واتخاذ �إج��راءات دولية
كفيلة ب�ضمان تنفيذه على الأر�ض دون �أي تالعب مب�ضمونه حتت �أية
اعتبارات �أو حجج �إ�سرائيلية .و�شددت على �أن حل الدولتني هو نتاج
حلل و�سط تاريخي بني اجلانبني الفل�سطيني والإ�سرائيلي ال ميكن
القبول بامل�ساومة عليه �أو االنتقا�ص منه �أو تقلي�صه �أو جتزئته ب�أي
�شكل كان ،ومبا يحقق ل�شعبنا ح ًال �سيا�سي ًا عاد ًال ي�ضمن اعرتاف اجلانب
الإ�سرائيلي واملجتمع الدويل باحلقوق الوطنية العادلة وامل�شروعة
لل�شعب الفل�سطيني ،حقه يف العودة وفق ًا للقرار  194ومبادرة ال�سالم
العربية وحقه يف تقرير امل�صري وجت�سيد دولته امل�ستقلة على حدود
الرابع من حزيران عام  1967بعا�صمتها القد�س ال�شرقية.

«العقيدة النووية الروسية»..
متى يضغط بوتن على الزر المدمر؟
*موسكو

�أث����ارت الت�صريحات ال��رو���س��ي��ة ب�ش�أن
احتمال اللجوء لل�سالح النووي يف ال�صراع
ب ��أوك��ران��ي��ا ،العديد م��ن ال��ت�����س��ا�ؤالت ب�ش�أن
الظروف التي قد تدفع مو�سكو �إىل اتخاذ
ق��رار خطري مثل ذل��ك ،وال��ذي قد يك�سر ما
يعرف بـ»العقيدة النووية الرو�سية»� ،إذا بادر
الرو�س با�ستخدام النووي دون توفر �أ�سباب
ذلك.
املتحدث با�سم الكرملني دميرتي بي�سكوف،
ك��ان ق��د ق��ال يف وق��ت ���س��اب��ق ،عند �س�ؤاله
ع��ن �إمكانية ا�ستخدام الأ�سلحة النووية
يف �أوك��ران��ي��ا “كل �شيء م��ذك��ور يف العقيدة
النووية لرو�سيا االحتادية”؛ وت�ضع رو�سيا
منذ  27فرباير املا�ضي “قوة الردع النووي”
يف حالة الت�أهب الق�صوى ،ر َّد ًا على ما و�صفته
بـ”اخلطوات غري الود ّية من الغرب” ،ح�سب
ما قال الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتن.
يقول �آ�صف ملحم مدير مركز “جي �سي
�إم” للدرا�سات ومقره مو�سكو� ،أعتقد �أننا حتى
هذه اللحظة مل ن�صل هذه النقطة ،و�ست�ستمر
عملية �شد احلبل بني الطرفني على ما كانت
عليه �سابق ًا؛ �سي�ستمر الغرب بفر�ض عقوبات
ج��دي��دة وت�شديد العقوبات ال�سابقة على

رو�سيا وتزويد �أوكرانيا بالأ�سلحة.
و�أو���ض��ح ملحم ،يف حديثه ملوقع “�سكاي
نيوز عربية”� ،أن التهديد الرو�سي بالنووي
ج��اء ب��ال��ت��زام��ن م��ع ق��رب اال���س��ت��ف��ت��اءات يف
مقاطعات :دونيت�سك ،لوغان�سك ،زاباروجيا،
خري�سون ،ف�إن هذه املناطق �ست�صبح جزء ًا من
الأرا�ضي الرو�سية بعد �أ�سبوع تقريب ًا ،وي�صبح
اعتداء على رو�سيا.
االعتداء عليها
ً
م��ن جانبه ،ق��ال ال�سيا�سي والإع�لام��ي
البولندي كاميل جيل ك��ات��ي� ،إن مو�سكو
تعر�ض العامل �أجمع للخطر النووي بداية
من حمطة زابوريجيا حتى ت�صريحات بوتن
التي توعد فيها ب�شكل مبا�شر با�ستخدام
ال�سالح النووي.
و�أ���ض��اف كاميل جيل ك��ات��ي ،يف حديث
ملوقع “�سكاي نيوز عربية”� ،أن مو�سكو تعي�ش
الآن حلظة ي�أ�س -بح�سب تعبريه -وه��ذا ما
�سيجعلها ت�صعد من الأمور لت�شعل حرب عاملية
ثالثة ،وهذا ما حدث منذ قليل بالنظر �إىل
ت�صريح ال�صني الذي يعد تهديد للغرب � ً
أي�ضا.
ولإ���ش��ع��ال ح��رب ن��ووي��ة طب ًقا للعقيدة
الرو�سية ،لن ميتنع بوتن من ال�ضغط على “زر
الدمار” يف  4حاالت ،وفقا جليل كالآتي:
الأويل :معلومات ا�ستخباراتية تفيد ب�أن

اخلطر و�شيك على رو�سيا و�أرا�ضيها من خالل
ا�ستهدافها ب�صواريخ بالي�ستية.
ثان ًيا :تعر�ض رو�سيا �أو �أح��د حلفائها
لهجوم ب�أي نوع من �أنواع �أ�سلحة الدمار ال�شامل
�سواء (نووية �أو كيميائية �أو بيولوجية).
ثال ًثا :اذا كان هناك هجوم يهدد وجود
الدولة حتى لو با�ستخدام الأ�سلحة اخلفيفة
ولي�ست النووية
راب�� ًع��ا :ا���س��ت��ه��داف م��واق��ع حكومية �أو
ع�سكرية ح�سا�سة
ويقول ال�سيا�سي البولندي �إن “اخلطر
الذي �سي�ؤدي �إىل ت�أزمي الأمور هو ا�ستهداف
كييف خل�ير���س��ون وامل��ن��اط��ق ال��ت��ي �ست�شهد
اال�ستفتاء لأن بعد النتيجة والتي من املتوقع
�أن تكون ل�صالح مو�سكو� ،سوف يكون هناك
العديد من اخليارات»:
� اً
أول :قد يقوم الناتو بتزويد �أوكرانيا
ب�صواريخ ا�سرتاتيجية بعيدة املدى ،ولكن مع
�ضرورة الرقابة على هذه ال�صواريخ بحيث
يتم ا�ستخدامها �ضمن ه��ذه املقاطعات ،لأن
أرا�ض رو�سية،
الدول الغربية لن تعرتف بها � ٍ
ف�إن عملية �شد احلبل هذه �ست�ستمر على ما
كانت عليه ،ولكن رو�سيا �ستزيد من �ضغطها
الع�سكري وزخم عملياتها الع�سكرية.
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