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الملكة رانيا العبداهلل توجه 
رسـالة إلـى األردنييـــن

*عمان
ر���س��ال��ة اىل  ال��ع��ب��داهلل  ران��ي��ا  امللكة  وج��ه��ت ج��ال��ة 
التوا�سل  �سبكة  على  الر�سمية  �سفحتها  عرب  االردنيني 

االجتماعي في�سبوك، هذا ن�سها:
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

اإخواين واأخواتي اأبناء وبنات االأردن الغايل...
حتية اأردنية ملوؤها املحبة والتقدير.

مل  اأنكم  يقني  على  واأن��ا  ال�سطور،  ه��ذه  اإليكم  اأكتب 
اأم ح�سني بر�سالة حتمل يف  اأن تطل عليكم  تتوقعوا يومًا 
لبع�سهم  االأهل  يقول  كما  ولكن  العتاب،  من  �سيئًا  طياتها 
هذه،  ر�سالتي  م�ستهل  يف  واأنا  املحبة”.  قدر  على  “العتب 
اأكاد اأن اأجزم ا�ستهجان وانتقاد العديدين - حتى املحبني 
الزم  كان  “ما  واأنه  �سمتي  عن  خروجي   - منهم  واملقربني 

اأحكي«.
نرتحم  تاريخًا  اأ�سحى  قد  املا�سي  يف  اعتدناه  فما 
التوا�سل  و�سائل  اأن  جميعكم  ويعلم  اجلميلة،  اأيامه  على 
اأو م�سلل  االجتماعي يف يومنا هذا قد تكون اأكرب منا�سر 
والت�سكيك يف  للتنمر  البع�ض  ا�ستباحها  اأن  بعد  للحقيقة، 

كل ُمنَجز، واإحباط كل بارقة اأمل.
بي بني احلني  املتعّمد  الزج  اعتدت  ايّن  ظننت لربهة 

يف  حيزًا  اأخ��ذت  نقا�سات  يف  اأدري،  ال  حيث  ومن  واالآخ��ر 
اأحمد  التي  االأخ��رة،  االأزمة  جاءت  اأن  اإىل  العام،  الراأي 
مدار�سهم،  اأح�سان  اإىل  طابنا  وعودة  انتهائها  على  اهلل 
الأجد نف�سي هذه املرة و�سط عا�سفة وحملة ت�سويه غر 
اإقحامي  البع�ض  قرر  كيف  اأعلم  وال  االأط��راف،  متكافئة 
خال  ال��دائ��ر  ال�سجال  يف  التعليق  ع��ن  امتنعت  فيها. 
لكن  امل�سهد،  باختطاف  اأُتهم  ال  حتى  االأخ��رة  االأ�سابيع 

للحقيقة علينا حق، ومهما تغر الزمن.
يف  العام  العمل  من  عامًا  وع�سرين  �ستة  اأن  واعتقدت 
وتنمية  اال���س��اءة  من  والطفل  االأ���س��رة  حماية  جم��االت 
كفيلة  االأيتام  وتعليم  امل��راأة  ومتكني  املحلية  املجتمعات 
باإثبات ح�سن النوايا، و�سعيت لتقدمي االأف�سل الأردننا وما 

ترددت يوما طاملا اأفعل ال�سواب.
اجلهود  يف  ا�ستطاعتي  ق��در  امل�ساهمة  ق��ررت  وح��ني 
الوطنية لتطوير التعليم، اأدركت ان الطريق لن يخلو من 
الرا�ض”.  “وجع  عن  باالبتعاد  البع�ض  ون�سحني  ال�سوك 
االأف�سل،  ي�ستحقون  اأب��ن��اءن��ا  اأن  زل��ت  وال  حينها  اآم��ن��ت 
وَت�����س��اوي  االجتماعية  ال��ع��دال��ة  اأ���س��ا���ض  ه��و  فالتعليم 
من  االآالف  مع  وتفاعلت  امل��دار���ض  مئات  وزرت  الفر�ض. 

املعلمني والطلبة. 
تابع �ض2

الملك يعزي في اتصال هاتفي مع 
رئيس الوزراء الياباني بضحايا اإلعصار

*عمان 
اأعرب جالة امللك عبداهلل الثاين خال 
ال��وزراء  رئي�ض  مع  اخلمي�ض  هاتفي  ات�سال 
ب�سحايا  تعازيه  ع��ن  اآب��ي  �سينزو  الياباين 
اإع�سار هاغيبي�ض الذي �سرب اليابان اأخرا، 
باإ�سابة  وت�سبب  الع�سرات  بحياة  واأودى 

اآخرين.
وعرب جالته، خال االت�سال، عن اأ�سدق 

ال�سحايا،  الأ�سر  واملوا�ساة  التعزية  م�ساعر 
متمنيا ال�سفاء العاجل للم�سابني.

الثنائية،  العاقات  االت�سال  تناول  كما 
تو�سيع  على  احلر�ض  امللك  جالة  اأكد  حيث 
االأردنية  اال�سرتاتيجية  وال�سراكة  التعاون 
اليابانية، واأهمية موا�سلة التن�سيق والت�ساور 
اإزاء خمتلف الق�سايا ذات االهتمام امل�سرتك 
خدمة مل�سالح البلدين وال�سعبني ال�سديقني. 

دورة مهمات الوقاية الشخصية 
للدفاع المدني والصحة

مجمع اللغة ومبادرة »ض«:ورشة 
حول حوسبة اللغة األحد

*عمان 
وق��ع ام��ني ع��ام وزارة امل��ي��اه وال���ري وام��ني 
�سبح،  علي  املهند�ض  بالوكالة  املياه  �سلطة  عام 
اال�ستثمار  بنك  يف  التعاون  عمليات  وم��دي��رة 
االوروبي فافيا باالنزا، اتفاقية منحة بقيمة 
االحت��اد  بعثة  مقر  يف  ي���ورو  )16،3(م��ل��ي��ون 

االوروبي لدى اململكة.
ان   ، ال�سلطة  اأ�سدرته  بيان  يف  �سبح  وقال   
االوروب��ي،  اال�ستثمار  بنك  من  املقدمة  املنحة 
تهدف لدعم وتنفيذ م�سروعات لتعزيز وحت�سني 
ال�سرف  امل��ائ��ي، وحت�����س��ني خ��دم��ات  ال��ت��زوي��د 
وت�سمل  البلقاء،  حمافظة  مناطق  يف  ال�سحي 
الدعم  ان  واأ�ساف  والكرامة.  عا  دير  مناطق 
رافعة  يعد  املياه  قطاع  يف  امل�ستمر  االوروب���ي 
وزارة  جهود  وتعزيز  لتدعيم  ورئي�سية  هامة 
خدمات  حت�سني  يف  املياه  /�سلطة  وال��ري  املياه 

املياه وال�سرف ال�سحي يف جميع املناطق.
ال�سحي،  وال�سرف  املياه  م�سروع  ان  وب��ني 
وفرعية  رئي�سية  مياه  �سبكات  تنفيذ  يت�سمن 

وخدمة مناطق جديدة بخدمات املياه، وتنفيذ 
على  املناطق  م��ن  ع��دد  ورب��ط  ناقلة  خطوط 
وقعت  اأنه  اإىل  ولفت  ال�سحي.  ال�سرف  �سبكات 
�سهر  يف  االوروب��ي  االحتاد  مع  متويله  اتفاقية 
)65(مليون  اجمالية  بقيمة  املا�سي،  �سباط 
املناعة  دع��م  م��ب��ادرة  �سندوق  اط��ار  يف  ي���ورو، 
خدمات  كفاءة  رفع  يف  للم�ساهمة  االقت�سادية 
وحت�سني  ال�سحي  ال�����س��رف  وخ��دم��ات  امل��ي��اه 
والكرامة يف  البيئي يف مناطق دير عا  الواقع 
)85( من  اكرث  خدمة  خال  من  االردن،  وادي 

امل�ستوى  وحت�سني  املناطق  هذه  يف  مواطن  الف 
املعي�سي لهم . واأ�سار اىل ان هذه امل�ساريع ت�سمل 
ومعاجلة  جلمع  مركزية  �سبكة  وان�ساء  تنفيذ 
املياه  على  يحافظ  مبا  ال�سحي،  ال�سرف  مياه 
يف  املعاجلة  امل��ي��اه  م��ن  واال���س��ت��ف��ادة  اجلوفية 
خمتلف اال�ستخدامات لتوفر نف�ض الكميات من 

املياه ال�ساحلة لل�سرب.
والتي  امل�سروع  ه��ذا  متويل  ان  �سبح  واأك��د 
اط��ار  يف  االوروب����ي،  اال�ستثمار  بنك  اطلقها 

مبادرة دعم املناعة االقت�سادية ياتي يف اطار 
التعاون الدائم وامل�ستمر بني وزارة املياه والري 
خال  م��ن  االوروب����ي،  واالحت���اد  وموؤ�س�ساتها 

البنك وكافة املانحني وال�سركاء االوروبيني.
وبني ان هذا التمويل من االحتاد االوروبي 
م�ساريع  وتنفيذ  وحت�سني  تطوير  اىل  يهدف 
االردن  وادي  مناطق  يف  �سحي  و�سرف  مائية، 
خال  من  ال�سحي،  ال�سرف  خدمات  وحت�سني 
ال�سرف  حم��ط��ات  ق����درات  وت��ط��وي��ر  ت��و���س��ي��ع 
املحطات  ه��ذه  ك��ف��اءة  م��ن  ي��رف��ع  مب��ا  ال�سحي 
للمواطنني  واخلدمي  البيئي  الواقع  وحت�سني 
من  اي�سا  �سيمكن  وكذلك  امل�ست�سيفة،  واملناطق 
بواجباتها  للنهو�ض  املياه  ادارات  تدعيم جهود 
م��ن خ���ال ت��ط��وي��ر ان��ظ��م��ة امل��ي��اه وال�����س��رف 
على  ينعك�ض  مب��ا  كفاءتها  وحت�سني  ال�سحي 
والتي  للمواطنني  املقدمة  اخل��دم��ات  حت�سني 
اال�ستخدام  ازدياد  ب�سبب  كبرا  ق�سورا  �سهدت 
كنتيجة لتواجد الاجئني ال�سوريني داخل هذه 
التجمعات ال�سكانية .      تابع �ض2

*أوتاوا 
���س��ه��د ال��ت�����س��وي��ت امل��ب��ك��ر يف االن��ت��خ��اب��ات 
بت�سويت  قيا�سيا  رقما  الكندية  الفيدرالية 
اأكرث من 7ر4 مليون ناخب خال فرتة الت�سويت 
من   21 يف  النهائي  الت�سويت  قبيل  املتقدمة 

ال�سهر اجلاري.
لانتخابات  الفيدرالية  الوكالة  كبر  وقال 
كندي  مليون  7ر4  من  اأكرث  اإن  برولت  �ستيفان 

يف   29 بن�سبة  بزيادة  مبكرًا  باأ�سواتهم  اأدل��وا 
املائة عن االنتخابات الفيدرالية يف عام 2015 
االإط��اق  على  امل�سجلة  االأك��رب  االأ���س��وات  وهي 
حيث �سجلت انتخابات عام 2015 ت�سويت 6ر3 

مليون كندي خال فرتة الت�سويت املتقدم.
الكنديني  اإن   ، ل��ه  بيان  يف  ب��رول��ت  وق��ال 
الت�سويت  فر�ض  من  فاأكرث  اأك��رث  ي�ستفيدون 
اآالف  اأن  مبينا  ب��اأ���س��وات��ه��م،  ل����اإدالء  املبكر 

لانتخابات  الفيدرالية  الوكالة  يف  العاملني 
جعلوا ذلك ممكنًا.

التي  الثلجية  العا�سفة  اأن  برولت  واأ�سار 
الناخبني  على  اأثرت  مانيتوبا  مقاطعة  �سربت 
الذين مل ي�ستفيدوا من الت�سويت املبكر، م�سيفًا 
يف  اإ�سافية  موارد  الإ�سافة  ت�ستعد  الوكالة  اأن 
فر�ض  على  اجلميع  ح�سول  ل�سمان  املقاطعة 

الت�سويت يف 21 ت�سرين اجلاري.

*هانغتشون 
ال�سينية  هانغت�سون  م��دي��ن��ة  يف  ب����داأت 
اخلمي�ض فعاليات الدورة الرابعة مللتقى التعاون 
والتلفزيون  االإذاعة  جمال  يف  العربي  ال�سيني 
من  كبر  وع��دد  اأردين،  اإع��ام��ي  وف��د  بح�سور 

امل�سوؤولني العرب وال�سينيني.
فدي  واأكد مدير االإذاعة االأردنية مهند ال�سَّ
اإذا  خا�سة  امللتقيات  هذه  اأهمية  امللتقى  خال 
بالغة  ترفيهية  اإعامية  بو�سيلة  االأم��ر  تعلق 
م�سرا  واالذاع��ي،  التلفزيوين  ب�سقيها  التاأثر 
ووج���دان  مفاهيم  ب��ن��اء  يف  ال��درام��ا  دور  اىل 

االأفراد واملجتمعات.
هولة مبكان انتاج املقاطع  ولفت اإىل اأن من ال�سُّ
متناول  يف  اأ�سبحت  والتي  وال��ربام��ج  امل�سورة 
اجلميع نظًرا للتطور التكنولوجي والذي ي�سهده 
متلق  من  العادي  املواطن  حتول  حيث  العامل، 
للتطور  نظًرا  لها  منتج  اإىل  االإعامية  للر�سالة 
من  العاديني  االأ�سخا�ض  ومتكن  التكنولوجي، 
اإنتاج ما ي�ساء من الفيديوهات من خال هاتفه 
ون�سرها  املحمول  ال�سخ�سي  حا�سوبه  اأو  النقال 
عرب من�سات التوا�سل االجتماعي با ح�سيب اأو 
تكون  ما  وغالبا  وفائقة  كبرة  وب�سرعة  رقيب 

هذه الفيديوهات والربامج غر م�سوؤولة وحتمل 
يف طياتها ر�سائل �سلبية يف اأغلب اأوقاتها وت�سل 

اإىل االأعمار كافة.
يا�سي للجنة املركزية  وقال ع�سو املكتب ال�سِّ
داقة  ال�سَّ اإنَّ  ك��ون  ه��وان��غ  ال�سيوعي  للحزب 
ج��دي��دة  م��رح��ل��ة  دخ��ل��ت  ال�سينية  ال��ع��رب��ي��ة 
وقويا  ج��دي��دا  م��دخ��ا  امل��ن��ت��دى  ه��ذا  �سيكون 
ال�سني تعطي  اأن حكومة  لتعزيزها، م�سرا اىل 
ال�سينية  العربية  للعاقات  ك��ب��ًرا  اهتماًما 

وتعزيز التعاون احلايل وامل�ستقبلي.
 تابع �ض7

منحة اوروبية بقيمة )16,3( مليون يورو 
لتنفيذ مشاريع في ديرعال والكرامة

رقم قياسي في التصويت المبكر 
لالنتخابات الكندية

األردن يشارك بالدورة الرابعة لملتقى 
التعاون الصيني العربي

الحكومة تطلق استطالعا يهدف 
الى تحسين نوعية االجراءات

االعالن رسميا قيس 
سعيد رئيسا للجمهورية

اتفاقية بقيمة 45 مليون يورو 
لتمويل مشاريع طاقة متجددة

حظر النشر بقضية هروب 
حدث في مادبا

مراجعة االنفاذ الحكومي 
للخطة الوطنية لحقوق االنسان

الكونغرس يدين سحب القوات 
األميركية من سوريا

أوباما يدعو الكنديين إلعادة 
انتخاب ترودو

وفاة 35 مقيما وإصابة 4 في 
حادث مروري بالمدينة المنورة

*عمان 
التعّرف  اىل  يهدف  ا�ستطاعا  اخلمي�ض  اليوم  احلكومة  اطلقت 
ذات  قطاعات  يف  واأولوياتهم  املواطنني  توّجهات  على  اأف�سل  ب�سكل 

اأولوية لتح�سني نوعية االإجراءات التي ميكن اأن تتخذها.
ويت�سمن اال�ستطاع ا�سئلة عن حتفيز اال�ستثمار وتن�سيط القطاع 
اخلا�ض وتوليد فر�ض العمل وحت�سني نوعية اخلدمات التي مت�ّض حياة 
املواطنني. ودعت احلكومة اىل امل�ساركة يف هذا اال�ستطاع من خال 
http://bit. تعبئة ا�ستبانة خا�سة بذلك على الرابط االلكرتوين

.ly/GOJSurvey

*تونس 
ر�سميا  التون�سية  امل�ستقلة  العليا  الهيئة  اأعلنت 
للجمهورية  رئي�سا  ر�سميا  �سعيد  قي�ض  املر�سح  فوز 
النتائج  يف  ال��ط��ع��ون  م��وع��د  ا�ستيفاء  بعد  وذل���ك 
الرئا�سية  االنتخابات  النهائية  بالدورة  اخلا�سة 

ال�سابقة الأونها.
الأوانها  ال�سابقة  الرئا�سية  االنتخابات  وكانت 
قد  اأول  ت�سرين   13 يوم  الثانية  دورتها  جرت  التي 
بح�سوله  �سعيد  قي�ض  للمر�سح  كا�سحا  فوزا  اأف��رزت 
 72.71 ن�سبة  االأ�سوات  من  املطلقة  االأغلبية  على 

الناخبني مقابل ح�سول مناف�سه  اأ�سوات  باملائة من 
نبيل القروي على ن�سبة 27.29 باملائة من االأ�سوات.

موؤمتر  خال  موفون  نبيل  الهيئة  رئي�ض  وق��ال 
مرا�سلة  اليوم  �ستتم  اأن��ه  اخلمي�ض  �سباح  �سحفي 
بالنتيجة  الإعامه  )الربملان(  ال�سعب  نواب  جمل�ض 
النهائية لانتخابات الرئا�سية والذي بدوره �سيحدد 
جل�سة عامة يوؤدي خالها رئي�ض اجلمهورية اجلديد 
اليمني الد�ستورية اأمام النواب يف اأجل ال يتجاوز 10 

اأيام من �سدور النتائج النهائية الر�سمية.
تابع �ض7

*عمان 
اال�ستثمار  وبنك  والقرى  املدن  تنمية  بنك  وقع 
،الذراع املايل لاحتاد االأوروبي، اتفاقية  االوروبي 
وم�ساريع  الطاقة  ا�ستخدام  كفاءة  م�سروع  متويل 
الطاقة املتجددة يف القطاع البلدي بقيمة 45 مليون 

يورو وبدون كفالة احلكومة االأردنية.
املدن  تنمية  بنك  ع��ام  مدير  االتفاقية  ووق��ع 
اال�ستثمار  بنك  ومم��ث��ل  ال��ع��زام  ا���س��ام��ة  وال��ق��رى 

االأو�سط فافيا بانزا،  ال�سرق  االوروبي يف منطقة 
ماريا  االردن  يف  االوروب���ي  االحت��اد  �سفر  بح�سور 
“م�سروع  ان  اىل  ال��ع��زام  ا�سار  هادجيثيودو�سيوو 
اأ�سا�سي  ب�سكل  يهدف  الطاقة  ا�ستخدام  ك��ف��اءة 
من  البلديات  على  املالية  االأع��ب��اء  تخفيف  اىل 
هذه  �ستوفر  حيث  الكهرباء  فاتورة  تخفي�ض  خال 
االتفاقية توفر متويل مل�ساريع الطاقة يف البلديات 
بن�سب فائدة خمف�سة             .تابع �ض2

*عمان 
حظر  اخلمي�ض،  ال�سرايرة،  ن��زار  مادبا  اأح��داث  عام  مدعي  قرر 
تربية  دار  من  حدث  بهروب  املتعلقة  التحقيقية  الق�سية  يف  الن�سر 

وتاأهيل االحداث يف حمافظة مادبا.
جاء ذلك يف كتاب وجهه املدعي العام ال�سرايرة اىل هيئة االعام، 
القرار  مب�سمون  واملقروءة  وامل�سموعة  املرئية  االعام  و�سائل  الإباغ 

والعمل على تنفيذه حتت طائلة امل�سوؤولية القانونية.

*عمان 
عبر  الدكتورة  االن�سان  حلقوق  احلكومي  العام  املن�سق  اكدت 
بتحقيق  امل�ساهمة  اج��ل  من  الت�سريعات  تطوير  اهمية  دبابنة 
بيان  وبح�سب  االن�سان.  حلقوق  ال�ساملة  الوطنية  اخلطة  اجناز 
يف  املعنيني  مع  تن�سيقي  اجتماع  خ��ال  دبابنة  ا���س��ادت  �سحفي، 
ديوان الت�سريع والراأي بت�سكيل الديوان جلنة ملراجعة الت�سريعات 
االجناز  مدى  وبيان  االن�سان  حلقوق  الوطنية  اخلطة  يف  ال��واردة 
الت�سريعي يف هذا ال�ساأن. وناق�ض االجتماع ابرز القوانني واالنظمة 
االجناز  مدى  وحتليل  الوطنية  اخلطة  �سمن  الواردة  والتعليمات 
واملتمثلة  الثاث  حماورها  �سمن  اخلطة  اهداف  لتحقيق  مت  الذي 
باحلقوق املدنية وال�سيا�سية، واحلقوق االقت�سادية واالجتماعية 
وياأتي  لانتهاك.  عر�سه  االك��رث  الفئات  وح��ق��وق  والثقافية، 
للخطة  احلكومي  االنفاذ  ملدى  الدورية  املراجعة  �سمن  االجتماع 

الوطنية ال�ساملة حلقوق االن�سان 2025-2016.

*واشنطن 
مقابل  �سوتا   354( كبرة  باأغلبية  االأمركي  النواب  جمل�ض  دان 
60( قرار الرئي�ض االأمركي دونالد ترمب �سحب القوات االأمركية من 

�سمال �سوريا.
واعترب معار�سون اأن الرئي�ض ترمب هو الذي منح ال�سوء االأخ�سر 

للقوات الرتكية لغزو �سمال �سوريا ومهاجمة القوات الكردية.
اإنهاء  قرار  “يعار�ض  االأمركي  النواب  جمل�ض  اأن  القرار  يف  وجاء 
�سد  الرتكية  الع�سكرية  العمليات  ملنع  املتحدة  الواليات  جهود  بع�ض 

القوات الكردية ال�سورية يف �سمال �سرق �سوريا«.
وقالت رئي�سة جمل�ض النواب نان�سي بيلو�سي “ان الرئي�ض ترمب مل 

تكن لديه خطة الحتواء مقاتلي ع�سابة داع�ض االإرهابية« .
اأردوغان  الرتكي رجب طيب  الرئي�ض  القرار  اأخرى، دعا  من جهة 
على  وح�ض  فورا”،  �سوريا  يف  االأح��ادي  الع�سكري  العمل  “وقف  اإىل 
�سوريا،  يف  الكردية  للمجتمعات  االأمركي  االإن�ساين  الدعم  ا�ستمرار 

وفق ما نقلت �سحيفة “وا�سنطن بو�ست”.

*أوتاوا 
اإعادة  اإىل  الكنديني  اأوباما  باراك  ال�سابق  االأمركي  الرئي�ض  دعا 
انتخاب زعيم احلزب الليربايل جا�ستني ترودو رئي�سا للوزراء وهو ما 
دولية كبرة  �سخ�سية  من  تاأييدا غر عادي  الكندي  االإعام  اعتربه 
الكندية  الفيدرالية  االنتخابات  بدء  من  اأيام  قبل  الليربايل  للزعيم 

يف 21 ال�سهر اجلاري .
وفاعلية  بجد  يعمل  قائد  “ترودو  اإن  له  تغريدة  يف  اأوباما  وقال 
قيادته  اإىل  يحتاج  والعامل  املناخ  تغر  مثل  كبرة  ق�سايا  ويتوىل 
يف  اأخرى  لفرتة  ال�سمال  يف  جراننا  يدعمه  اأن  واآمل  االآن  التقدمية 

اإ�سارة اإىل الناخبني الكنديني«.
“املواطن  اإن  الكندية  االنتخابات  هيئة  قالت  اليوم  لها  بيان  ويف 
من  حالة  ميثل  ال  الكندية  االنتخابات  عن  يتحدث  ال��ذي  االأجنبي 
النفوذ االأجنبي غر املربر مبوجب قانون االنتخابات الكندي”، م�سرة 
بحرية  يتمتعون  كنديني،  وغر  كنديني  �سواء  االأف��راد  جميع  اأن  اإىل 

التعبر عن اآرائهم ب�ساأن اأي مو�سوع خال االنتخابات.
تغريدة  على  �سر  اأندرو  الكندي  املحافظني  حزب  زعيم  علق  وقد 
اأوباما بقوله “اأركز على ما يقوله الناخبون الكنديون ول�ست مهتما مبا 
اإنهاء  على  فقط  اركز  اإنني  يقوله القادة االأجانب ال�سابقون” م�سيفا 
امل�سي  على  الكنديني  مل�ساعدة  خطتي  وتقدمي  بقوة  االنتخابات  هذه 

قدما.

*عمان 
ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  املقيمني  من  معتمرا   35 لقي 
ا�سطدام حافلة كانت تقلهم  اربعة اخرون بعد  واأ�سيب  م�سرعهم 
االأنباء  وكالة  ونقلت  املنورة.  املدينة  منطقة  يف  ثقيلة  مبركبة 
احلادث  اأن  املنورة  املدينة  منطقة  �سرطة  عن  )وا�ض(  ال�سعودية 
الذي وقع الليلة املا�سية جنم عن ا�سطدام حافلة مبركبة ثقيلة، 
ما اأدى اإىل وفاة 35 من ركابها وا�سابة 4 اآخرين. وبح�سب الوكالة 
“39 �سخ�سًا من املقيمني باململكة  فاإن احلافلة اخلا�سة كانت تقل 
من جن�سيات اآ�سيوية وعربية«. واأوردت و�سائل اعام �سعودية اأن 
املكرمة،  مكة  اإىل  املنورة  املدينة  من  معتمرين  تقل  كانت  احلافلة 
التحقيق يف احلادث، ومل  با�سرت  املخت�سة  اأن اجلهات  م�سرة اىل 

تذكر اأ�سماء البلدان التي ينحدر منها ال�سحايا. 

*عمان 
الوقاية  مهمات  على  ال��ت��دري��ب  دورة  اخلمي�ض،  اختتمت 
ال�سخ�سية )PPE( والذي نظمها املكتب الفدرايل االأملاين للحماية 
ال�سحة  ووزارة  امل��دين  للدفاع  العامة  املديرية  ملرتبات  املدنية، 
والتي مت عقدها يف م�ست�سفى االأمرة ب�سمة احلكومي يف حمافظة 
احلكومي  الب�سر  وم�ست�سفى  احلكومي  الزرقاء  وم�ست�سفى  اإرب��د 
نظرية  تدريبات  على  الدورة  برنامج  وا�ستمل   . اأيام   6 مدار  على 
وتطبيقات عملية على كيفية حت�سر معدات احلماية ال�سخ�سية 
وارتدائها للحماية من املخاطر النووية والبيولوجية والكيماوية 

وكيفية تطهر االأ�سخا�ض الذين يتعر�سون لهذه املخاطر .
امل�سرتك  والتعاون  التدريب  جمال  يف  الدورة  هذه  عقد  وياأتي 
االأمل��اين  ال��ف��درايل  واملكتب  امل��دين  للدفاع  العامة  املديرية  بني 

للحماية املدنية ووزارة ال�سحة .

*عمان 
ينّظم جممع اللغة العربية االأردين بالتعاون مع موؤ�س�سة ويل 
اللغة  “حو�سبة  ور�سة  املقبل  االأح��د  “�ض”،  مبادرة  �سمن  العهد 

العربية” لطلبة املاج�ستر والدكتوراه يف مقر املجمع.
وتنتهي  ع�سرًا   3 ال�ساعة  تبداأ  التي  املجانية  الور�سة  وتهدف 
مناق�سة  اإىل  حطاب،  ماأمون  االأ�ستاذ  ويقدمها  م�ساًء،   6 ال�ساعة 
الق�سية،  هذه  عن  معرفية  روؤي��ة  لبناء  العربية؛  اللغة  حو�سبة 
موجهة اإىل طلبة املاج�ستر والدكتوراة يف اأق�سام اللغة العربية يف 
اجلامعات االأردنية. وت�ستعر�ض الور�سة ثاثة حماور هي: مفهوم 
حو�سبة اللغة، ومناهج وم�سار البحث والتطوير فيها، ودور اللغويني 
يف حو�سبة اللغة العربية. ودعا جممع اللغة العربية الراغبني يف 

الت�سجيل، اىل االت�سال على الرقم )065343500(.
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*عمان 
�سامي  ال��وزراء  رئا�سة  ل�سوؤون  الدولة  وزي��ر  اأك��د 
اآليات  على  اجلامعات  طلبة  اإط��اع  اأهمية  ال��داوود 
وامل�سارات  احلكومية،  املوؤ�س�سات  يف  والإجن��از  العمل 
بها  مير  التي  والت�ساركية  والإداري���ة  التح�سريية 

اتخاذ القرار و�سوًل اإىل مراحل تطبيقه.
اخلمي�س  لقائه  خ��ال  ال�����داوود،  وا�ستعر�س 
الطرق  الأردنية،  الأملانية  اجلامعة  طلبة  من  وفدا 
رئا�سة  دوائ��ر  خمتلف  اأداء  حتكم  التي  املوؤ�س�سية 
اإط��ار  يف  بينها  والتكامل  التن�سيق  واأ�س�س  ال���وزراء، 
والتعاون  الت�ساركية  على  امل�ستند  العمل،  متطلبات 
والأهلية  احلكومية  واملوؤ�س�سات  الوزرات  خمتلف  مع 

املعنية.
و�سدد على اأن النموذج الأردين يف الإدارة العامة 
يعد من اأف�سل النماذج بني دول املنطقة، ل�سيما واأن 
الدولة الأردنية لديها موؤ�س�سات را�سخة منذ �سنوات 
للد�ستور  م�ستندة  موؤ�س�سي  عمل  وم�سرية  طويلة، 

والقوانني التي هي اأ�سا�س يتفق عليه اجلميع.
ال��وزراء،  رئا�سة  زاروا  الذين  الطلبة  اأمام  واأ�سار 
اأخريا  ال��وزراء  جمل�س  اتخذها  التي  ال��ق��رارات  اإىل 
بهدف  واأنظمة،  قوانني  �سمت  ت�سريعًا،   150 بتعديل 
نقل العديد من �ساحيات جمل�س الوزراء اإىل الوزراء 
اإجناز  �سرعة  على  اإيجابًا  ينعك�س  ومبا  ني،  املخت�سّ

القرارات واملعامات.
غري  اجراء  تعد  اخلطوة،  هذه  اأن  ال��داوود  واأكد 

وقدرته  احلكومي  النظام  م��رون��ة  ت��وؤك��د  م�سبوق، 
وتعميق  الإداري  الإ�ساح  تعزيز  نحو  التكيف  على 
تاأخذها  التي  القرارات  اأن  على  م�سددًا  الامركزّية، 
م�سلحة  اإىل  ت�ستند  موؤ�س�ساتها  بجميع  احلكومة 

املواطن.
نواة  بو�سفهم  ال�سباب  دور  اإىل  اللقاء  وتطرق 
التي  الق�سايا  من  العديد  ا�ستعرا�س  مت  اإذ  املجتمع، 

تهم ال�سباب وم�ساركتهم يف احلياة العامة.
و���س��دد ال������داوود ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال��رك��ي��ز على 
بني  للتوا�سل  ال�سحي  احل��وار  واعتماد  اليجابيات 
تنت�سر  التي  ال�سوداوية  حالة  عن  والبعد  ال�سباب، 
ب�سكل كبري على و�سائل التوا�سل الجتماعي، يف حني 
اأن الدولة الأردنية لديها العديد من ق�س�س النجاح 
التي حتتاج اإىل ت�سليط ال�سوء عليها واحلديث عنها 
يف  وبراجمها  احلكومة  جهود  اإىل  ولفت  باإيجابية. 
فر�س  توفري  على  العمل  يف  �سيما  ل  ال�سباب،  دع��م 
الهتمام  وتو�سيع  البطالة،  م��ن  حت��د  التي  العمل 

بربنامج التدريب والتاأهيل والتعليم املهني.
ودار خال اللقاء حوار، حول العديد من الق�سايا 
اأج��اب  اإذ  ال��ع��ام،  وال�����س��اأن  ال�سباب  قطاع  تهم  التي 
وال�ستف�سارات  الأ�سئلة  من  العديد  على  ال���داوود 
�سعادتهم  عن  اأعربوا  الذين  الطلبة،  طرحها  التي 
�ست�سهم  معلومات  من  عليه  اطلعوا  وما  الزيارة  بهذه 
واتخاذ  العمل  باآليات  ومعرفتهم  مداركهم  تو�سيع  يف 

القرار يف رئا�سة الوزراء.

*عمان 
اأ�سادت جلنة الزراعة واملياه النيابية على ل�سان 
وزير  وجهود  مب�ساعي  احلياري  خالد  النائب  رئي�سها 
الزراعة ووزير البيئة املهند�س اإبراهيم ال�سحاحدة 
وخدمة  ال��زراع��ي  بالقطاع  للنهو�س  يبذلها  التي 

املزارعني .
 “ اخلمي�س  �سحفي  ت�سريح  يف  احل��ي��اري  وق��ال 
من  عال  قدر  على  انه  ال�سحاحدة  الوزير  اثبت  لقد 
باإ�سرار  امل�سوؤولية  روح  وحتمل  والقتدار  الكفاءة 
ودوره  ال��زراع��ي  القطاع  باأهمية  منه  اميانا  وحت��د 
الزراعة  جلنة  يف  نحن   : الغذائي.”وتابع  المن  يف 

واملياه ومن خال متابعتنا للقطاع الزراعي والتوا�سل 
القطاع  ي�سهده  ال��ذي  التطور  ناحظ  املزارعني  مع 
بها  قامت  اج���راءات  �سل�سلة  بعد  �سيما  ل  ال��زراع��ي 
الزراعي  القطاع  و�سع  ت�سويب  بخ�سو�س  ال���وزارة 

ليتجاوز التحديات واملعيقات التي تواجهه.
احلياري  بح�سب  الإج���راءات  تلك  �ساهمت  كما 
على  والركيز  ال�سترياد  على  العتماد  تخفيف  يف 
زراعات العجز وزيادة ن�سبة وجودة املحا�سيل املحلية 
به  املرتبطة  القت�سادية  القطاعات  وتن�سيط 
وحققت ال�ستقرار والت�سجيع يف ال�ستثمار الزراعي 

وتعزيز وزيادة النمو يف القت�ساد الوطني.

*عمان 
الن��ب��اء  ب��وك��ال��ة  ال��ت��دري��ب  م��رك��ز  يف  اختتمت 
ال�سحفية  ال���دورة  اخلمي�س،  )ب���را(،  الردن��ي��ة 
ال��دورة  وهدفت  احل��ايل.  للعام  ال�سابعة  ال�ساملة 
امل�ساركني  ت��زوي��د  اإىل  اأي���ام   10 ا���س��ت��م��رت  ال��ت��ي 

العمل  فنون  مبختلف  املتعلقة  وامل��ه��ارات  باملعارف 
مديريات  يف  عملي  تدريب  اىل  اإ�سافة  ال�سحفي، 
املوؤ�س�سي  التطوير  مدير  ووزع  ال�سحفية.  الوكالة 
على  ال�سهادات  نورالدين  جانتي  الزميل  والتدريب 

امل�ساركني.

*عمان 
ال��ل��واء م�سطفى  امل��دين  ال��دف��اع  وق��ع مدير ع��ام 
العطارات  ل�سركة  التنفيذي  والرئي�س  البزايعة 
للطاقة مالكة م�سروع العطارات لتوليد الكهرباء من 
ال�سخر الزيتي جي�سن بوك اخلمي�س، اتفاقية تعاون 
توليد  حمطة  يف  مدين  دف��اع  حمطة  لإن�ساء  تهدف 
الغدران  اأم  منطقة  يف  الواقعة  العطارات  كهرباء 
التعامل مع  لتقليل زمن ال�ستجابة يف  بجنوب عمان 

احلوادث التي قد تقع �سمن منطقة الخت�سا�س .
�سركة  تلتزم  اأن  على  التفاقية  بنود  وتن�س 
امل�ستلزمات  وتوفري  املنا�سب  املبنى  بتاأمني  العطارات 
الدفاع  يقوم  حني  يف  املحطة،  عمل  لإدام��ة  الإداري��ة 

العملياتية  باحتياجاتها  املحطة  بتجهيز  امل��دين 
لإدامة العمل من الآليات واملعدات والقوى الب�سرية يف 
خمتلف جمالت الخت�سا�س، وتدريب عدد من طواقم 
عمليات  �سيما  ل  امل��دين  الدفاع  اأعمال  على  ال�سركة 
الإخاء والإ�سعافات الأولية وطرق مكافحة احلرائق 
و�سول  حلني  اإتباعها  الواجب  الأولية  والإج���راءات 
�سرورة  البزايعة  اللواء  واأكد   . املدين  الدفاع  كوادر 
اإدامة التوا�سل والتعاون بني موؤ�س�سات القطاعني العام 
للعاملني  ال�سامة  درجات  اأعلى  يحقق  ومبا  واخلا�س 
داخل هذه املواقع احليوية وي�سهم بتوفري بيئة عمل 
لتوجيهات جالة  ، جت�سيدًا  املخاطر  بعيدة عن  اآمنه 

القائد الأعلى امللك عبداهلل الثاين ابن احل�سني .

*عمان 
وال���ري  امل��ي��اه  وزارة  ع���ام  ام���ني  وق���ع 
املهند�س  بالوكالة  املياه  �سلطة  عام  وامني 
يف  التعاون  عمليات  وم��دي��رة  �سبح،  علي 
بالنزا،  فافيا  الوروب��ي  ال�ستثمار  بنك 
)16،3(م��ل��ي��ون  بقيمة  منحة  اتفاقية 
يورو يف مقر بعثة الحت��اد الوروب��ي لدى 

اململكة.
ال�سلطة  اأ�سدرته  بيان  يف  �سبح  وقال   
ال�ستثمار  بنك  م��ن  املقدمة  املنحة  ان   ،
م�سروعات  وتنفيذ  لدعم  تهدف  الوروبي، 
وحت�سني  املائي،  التزويد  وحت�سني  لتعزيز 
خ���دم���ات ال�����س��رف ال�����س��ح��ي يف م��ن��اط��ق 
مناطق دير عا  وت�سمل  البلقاء،  حمافظة 
الوروب��ي  الدعم  ان  واأ���س��اف  وال��ك��رام��ة. 
هامة  رافعة  يعد  املياه  قطاع  يف  امل�ستمر 
ورئي�سية لتدعيم وتعزيز جهود وزارة املياه 
خدمات  حت�سني  يف  املياه  /�سلطة  وال��ري 

املياه وال�سرف ال�سحي يف جميع املناطق.
وبني ان م�سروع املياه وال�سرف ال�سحي، 
رئي�سية  م��ي��اه  ���س��ب��ك��ات  تنفيذ  يت�سمن 
بخدمات  جديدة  مناطق  وخدمة  وفرعية 
عدد  ورب��ط  ناقلة  خطوط  وتنفيذ  املياه، 
ال�سحي.  ال�سرف  �سبكات  على  املناطق  من 
مع  متويله  اتفاقية  وقعت  اأن��ه  اإىل  ولفت 
املا�سي،  �سباط  �سهر  يف  الوروب��ي  الحت��اد 
بقيمة اجمالية )65(مليون يورو، يف اطار 
القت�سادية  املناعة  دعم  مبادرة  �سندوق 
املياه  خ��دم��ات  ك��ف��اءة  رف��ع  يف  للم�ساهمة 
الواقع  وحت�سني  ال�سحي  ال�سرف  وخدمات 
يف  والكرامة  عا  دي��ر  مناطق  يف  البيئي 
من  اك��ر  خدمة  خ��ال  من  الردن،  وادي 
)85(الف مواطن يف هذه املناطق وحت�سني 

امل�ستوى املعي�سي لهم .
ت�سمل  امل�����س��اري��ع  ه��ذه  ان  اىل  واأ���س��ار 
جلمع  م��رك��زي��ة  �سبكة  وان�����س��اء  تنفيذ 
ومعاجلة مياه ال�سرف ال�سحي، مبا يحافظ 
املياه  من  وال�ستفادة  اجلوفية  املياه  على 
لتوفري  ال�ستخدامات  خمتلف  يف  املعاجلة 

نف�س الكميات من املياه ال�ساحلة لل�سرب. 
امل�����س��روع  ه���ذا  مت��وي��ل  ان  �سبح  واأك����د 
الوروب��ي،  ال�ستثمار  بنك  اطلقها  والتي 
القت�سادية  املناعة  دعم  مبادرة  اطار  يف 
ياتي يف اطار التعاون الدائم وامل�ستمر بني 
والحت��اد  وموؤ�س�ساتها  وال��ري  املياه  وزارة 
املانحني  البنك وكافة  الوروبي، من خال 

وال�سركاء الوروبيني.
وب���ني ان ه���ذا ال��ت��م��وي��ل م��ن الحت���اد 
وحت�سني  ت��ط��وي��ر  اىل  ي��ه��دف  الوروب�����ي 
يف  �سحي  و�سرف  مائية،  م�ساريع  وتنفيذ 
خدمات  وحت�سني  الردن  وادي  مناطق 
ال�سرف ال�سحي، من خال تو�سيع وتطوير 
يرفع  مبا  ال�سحي  ال�سرف  حمطات  قدرات 
الواقع  وحت�سني  املحطات  هذه  كفاءة  من 
واملناطق  للمواطنني  واخل��دم��ي  البيئي 
من  اي�سا  �سيمكن  وك��ذل��ك  امل�ست�سيفة، 
للنهو�س  امل��ي��اه  ادارات  ج��ه��ود  ت��دع��ي��م 
املياه  انظمة  تطوير  خال  من  بواجباتها 
مبا  كفاءتها  وحت�سني  ال�سحي  وال�سرف 
املقدمة  اخل��دم��ات  حت�سني  على  ينعك�س 
كبريا  ق�سورا  �سهدت  وال��ت��ي  للمواطنني 
ب�سبب ازدياد ال�ستخدام كنتيجة لتواجد 
التجمعات  هذه  داخل  ال�سوريني  الاجئني 

ال�سكانية .
امل�سروع  ع��ن  �سيتمخ�س  ان��ه  واو���س��ح 
املياه  اي�سال  كفاءة  ورف��ع  تزويد  حت�سني 

املعاجلة للمزارعني يف مناطق وادي الردن 
عامليا  املعتمدة  التكنولوجيات  احدث  وفق 
ومراقبة نوعية املياه اخلارجة من حمطات 
كميات  توفري  وبالتايل  ال�سحي  ال�سرف 
وتوفري  امل��ق��ي��دة  ل��ل��زراع��ة  ا�سافية  م��ي��اه 
املنزيل  ال�ستخدام  لغايات  الكميات  نف�س 
وال�ستخدامات الخرى مبا يعزز من توفري 

م�سادر مائية ا�سافية متجددة .
والتعاون  امل�ستمر  بالدعم  �سبح  وا�ساد 
كواحدة  الردن  لتمكني  الردين  الوروبي 
حت�سني  من  املياه  يف  فقرا  ال��دول  اكر  من 
وخدمة  الفاقد  وتقليل  اخلدمات  م�ستوى 
التي  التحديات  مواجهة  وكذلك  املواطنني 
اللجوء  ازم���ة  بعد  كبري  ب�سكل  ت��زاي��دت 
من  اك���ر  الردن  وا���س��ت�����س��اف��ة  ال�����س��وري 
بنك  ان  مبينا  �سوري  لجىء  )1،3(مليون 
الدعم  ق��دم   EIB الوروب����ي  ال�ستثمار 
لتقدمي  افاق  وهناك  امل�ساريع  من  للعديد 

مزيد من الدعم خال الفرة القادمة.
الحت���اد  ���س��ف��رية  ق��ال��ت  ناحيتها  م��ن 
ل��دى  هاجيثيودو�سيو  م��اري��ا  الوروب�����ي 
الردن ان الحتاد الوروبي يفتخر بدعم 
منهج  ط��ري��ق  ع��ن  الردن  يف  امل��ي��اه  ق��ط��اع 
متكامل ي�ستمل على اوجه التعاون الثنائي 
اخلدمات  وتوفري  القليمية  وامل�سروعات 
يف  ال�ستثمار  مظلة  حت��ت  ال�ست�سارية 
البحر  منطقة  يف  ال�����س��اخ��ن��ة  ال��ن��ق��اط 
والذي   )MeHSIP( املتو�سط  البي�س 
امدادات  )م�سروع  امل�سروع  هذا  من  ا�ستفاد 
ال�سحي يف مناطق دير عا  املياه وال�سرف 

والكرامة ( .
ان  الوروب��ي  الحت��اد  �سفرية  وا�سافت 
املياه  مل��وارد  وامل�ستدام  المثل  ال�ستخدام 

لدولة  الهمية  غاية  يف  امر  هو  النادرة 
ان  موؤكدة  با�سرها  وللمنطقة  الردن  مثل 
يف  مهما  دورا  �سيلعب  احليوي  امل�سروع  هذا 
تطوير وحتديث وتعزيز امدادات املياه يف 

الردن .
التعاون  عمليات  مديرة  بانزا  فافيا 
 )EIB  ( الوروب����ي  ال�ستثمار  بنك  يف 
اتفاقية  ن��وق��ع  ون��ح��ن  )ي�����س��ع��دين  ق��ال��ت 
املنحة مع احلكومة الردنية ان اوؤكد على 
تاييدنا ودعمنا خلطط احلكومة الردنية 
املياه  املياه والري يف توفري خدمات  لوزارة 
وه��ذا   .. للمواطنني  ال�سحي  وال�����س��رف 
امل�سروع �سوف ي�سهم يف حت�سني ورفع كفاءة 
مناطق  يف  ال�سحي  وال�سرف  املياه  خدمات 
ا�سا�سية  خدمات  كونها  والكرامة  عا  دير 

و�سرورية ويحتاجها كل مواطن( .
وبينت بانزا ان هذه املنحة املقدمة من 
)16،3( بقيمة  الوروب��ي  ال�ستثمار  بنك 

امل�ستمر  الدعم  اطار  يف  تاتي  يورو  مليون 
يف  كم�ساهمة  الوروب���ي���ني  امل��ان��ح��ني  م��ن 
القت�سادية  املناعة  دعم  مبادرة  �سندوق 
التي تهدف اىل تعزيز امكانيات القت�ساد 

الردين .
يقدم  الوروب��ي  الحت��اد  ان  اىل  ي�سار 
التفوي�س  مظلة  خال  من  م�ستمرة  برامج 
الوروبي لبنك ال�ستثمار الوروبي لتوفري 
خدماته يف دول اجلوار الوروبي ، كما مت 
برنامج  من  بدعم  اجلدوى  درا�سات  اعداد 
الحتاد  من  اي�سا  واملمول   )MeHSIP(
انه مت توفري منحة  ا�سافة اىل  الوروب��ي 
مبادرة  �سمن  اجل���دوى  درا���س��ات  لع���داد 
و�سمال  الو�سط  ال�سرق  يف  املناخي  العمل 

. )CAMENA( افريقيا

*املدورة
الجتماعية  التنمية  وزي���رة  اك���دت 
ب�سمة ا�سحاقات اأهمية الزيارات امليدانية 
جميع  على  دقيق  ب�سكل  الوقوف  اأجل  من 
احتياجات املواطنني، م�سرية اىل اأن جالة 
امللك عبداهلل الثاين هو مثال لنا وقدوة يف 
ال�سبل  يف  والتباحث  النا�س  مطالب  تلم�س 
عن  مل�ساكلهم  حلول  اىل  للو�سول  الناجعة 

طريق العمل امليداين.
للواء  زي��ارة  خال  ا�سحاقات  واأ�سافت 
املعونة  �سندوق  عام  مدير  برفقة  امل��دورة 
من  ال��ه��دف  ان  امل�ساقبة،  عمر  الوطنية 
اأهم  ر�سد  هو  للمنطقة  التفقدية  اجلولة 
الح��ت��ي��اج��ات وامل��ط��ال��ب ال��ع��ام��ة لأب��ن��اء 
للبحث  احلكومة  اتبعته  نهج  �سمن  اللواء 
تفاهم  اإيجاد حالة  الكفيلة يف  ال�سبل  عن 
ور�سا للخدمات التي تقدمها اأجهزة الدولة 
مناطق  على  الركيز  مع  املواقع  جميع  يف 

الأطراف .
واأ�سارت ا�سحاقات اىل ان الوزارة ت�سعى 

الر�سا،  م��ن  متقدم  م�ستوى  اىل  للو�سول 
م�سرية اىل ان المكانيات كانت حتول بع�س 
الحيان من تقدمي كل متطلبات املواطنني 

وخا�سة حمور م�ساكن الأ�سر الفقرية.
ودعت اىل زيادة التعاون والتن�سيق مع 
جمل�س الامركزية يف املحافظات مل�ساعدة 
ال�سر امل�ستحقة لل�سكن، م�سيفة ان ق�سية 
من  بد  ل  وطنية  ق�سية  والعمل  الت�سغيل 
وتوفري  التدريب  خ��ال  من  معها  التعامل 
الريادية  امل�ساريع  لإقامة  الازم  التمويل 
خال  من  العمل  عن  العاطلني  تدعم  التي 
تعزيز  وم�ساريع  اخلريية  اجلمعيات  دعم 
ا�سحاقات  وك�سفت  ال��وزارة.  يف  النتاجية 
اىل  للوقوف  تهدف  وم�ساريع  مبادرات  عن 
مب�ستواها  والنهو�س  الفقرية  ال�سر  جانب 
النتاجي والقت�سادي، موؤكدة ان احلكومة 
ت�سعى من وراء هذه املبادرات وامل�ساريع اىل 
املواطن  يكون  وان  والوطن  املواطن  رفعة 

ركيزة وداعما يف التنمية ال�ساملة .
�سندوق  ع��ام  م��دي��ر  ق��دم  جانبه  م��ن 

امل��ع��ون��ة ع��م��ر امل�����س��اق��ب��ة ع��ر���س��ا ل��ربام��ج 
موؤكدا  يقدمها،  التي  واخلدمات  ال�سندوق 
اأج��ل  م��ن  كبري  بجهد  يقوم  ال�سندوق  ان 
املحتاجة  ال�سر  معي�سة  م�ستوى  حت�سني 
والتي تعاين من ظروف اقت�سادية و�سحية 
املطلوب  بالدور  قيامها  دون  حتول  �سعبة 

منها يف تاأمني متطلبات العي�س الكرمي.
وبني ان ال�سندوق �سيفتتح مكتبا فرعيا 
كما  املقبل،  العام  بداية  املدورة  يف منطقة 
قرر ال�سندوق �سرف معونات مالية ا�سافية 
ت�سرف  الوطنية  املعونة  م��ن  للمنتفعني 
ابناء  خ�سو�سية  ب�سبب  ا�سهر  ثاثة  كل 
ال�سر  عدد  زيادة  اىل  بالإ�سافة  املنطقة، 
التكميلي  ال��دع��م  برنامج  م��ن  امل�ستفيدة 
واأعلن  الربنامج.  من  الثانية  املرحلة  يف 
لتوفري  ال�سندوق  ا�ستعداد  عن  امل�ساقبة 
لأبناء  التدريبية  للربامج  الكامل  التمويل 
وبدل  املتدربني  اأج��ور  ناحية  من  املنطقة 
الدعم  ب��رن��ام��ج  اىل  م�سريا  امل��وا���س��ات، 
حزمة  يقدم  برنامج  اأك��رب  وه��و  التكميلي 

خدمات تلبي ما حتتاجه ال�سر الفقرية.
التكميلي  ال��دع��م  برنامج  ان  واأو���س��ح 
والتي  الفقرية  لاأ�سر  م�ساند  برنامج  هو 
حتول دخولها املتدنية من تلبية حاجاتها 
العمل  ج��ذوة  على  الإبقاء  مع  الأ�سا�سية 
هذا  اأن  اىل  لفتا  الأ���س��ر،  لهذه  والن��ت��اج 
جالة  روؤية  من  فل�سفته  ي�ستمد  الربنامج 
معي�سة  م�ستوى  لرفع  الثاين  امللك عبداهلل 
التي  التكافل  دول��ة  نطاق  و�سمن  الأ���س��ر 
التخفيف  اىل  احلكومة  خالها  من  ت�سعى 
ان  وب��ني  ن�سبته.  وتقليل  الفقر  ح��دة  من 
ملنطقة املدورة وغريها من املناطق النائية 
منذ  معها  ال�سندوق  تعامل  يف  خ�سو�سية 
من  ال�سندوق  ك��ان  حيث  طويلة،  �سنوات 
راع��ت  التي  احلكومية  املوؤ�س�سات  اأوائ���ل 
من  معها  وت��ع��ام��ل  املنطقة  ه���ذه  ظ���روف 
زاوية اإن�سانية تلبي هدفا �ساٍميا من اأهداف 
ال�ستقرار  بتحقيق  املتمثلة  ال�سندوق 
لاأ�سر  والنف�سي  والجتماعي  القت�سادي 

املحتاجة .

*عمان 
وبنك  والقرى  امل��دن  تنمية  بنك  وق��ع 
املايل لاحتاد  ،الذراع  ال�ستثمار الوروبي 
كفاءة  م�سروع  متويل  اتفاقية  الأوروب��ي، 
الطاقة  وم�����س��اري��ع  ال��ط��اق��ة  ا���س��ت��خ��دام 
 45 بقيمة  البلدي  القطاع  يف  امل��ت��ج��ددة 
م��ل��ي��ون ي����ورو وب�����دون ك��ف��ال��ة احل��ك��وم��ة 
عام  م��دي��ر  التفاقية  ووق���ع  الأردن���ي���ة. 
العزام  ا�سامة  والقرى  امل��دن  تنمية  بنك 

وممثل بنك ال�ستثمار الوروبي يف منطقة 
بح�سور  ب��ان��زا،  فافيا  الأو���س��ط  ال�سرق 
ماريا  الردن  يف  الوروب���ي  الحت��اد  �سفري 
ان  اىل  ال��ع��زام  ا���س��ار  هادجيثيودو�سيوو 
يهدف  الطاقة  ا�ستخدام  كفاءة  “م�سروع 
املالية  اأ�سا�سي اىل تخفيف الأعباء  ب�سكل 
فاتورة  تخفي�س  خال  من  البلديات  على 
التفاقية  ه��ذه  �ستوفر  حيث  الكهرباء 
البلديات  يف  الطاقة  مل�ساريع  متويل  توفري 

بن�سب فائدة خمف�سة، المر الذي �سي�ساهم 
ميكن  الكهرباء  فاتورة  يف  وفر  حتقيق  يف 
ا�ستغاله يف اإقامة م�ساريع تنموية ت�ساهم 

يف حت�سني واقع املجتمعات املحلية«.
يف  ال�ستثمار  ان  بالنزا  قالت  جهتها  من 
“يعد  املتجددة  الطاقة  اإىل  التحول  عملية 
اأول��وي��ات احلكومة الردن��ي��ة وم��ن هنا  اح��د 
تاأتي اأهمية التفاقية انها تعود على احلياة 
الحتاد  التزام  موؤكدة  للمواطنني”،  اليومية 

امل�ستدامة  التنمية  عملية  بدعم  الأوروب��ي 
يف  املناخية  املتغريات  مع  التكيف  وتعزيز 
الحت��اد  �سفرية  اأك��دت  جانبها  من  اململكة. 
اأهمية  الأوروب��ي ان الحتاد الأوروب��ي يويل 
كبرية للطاقة اخل�سراء، ويعمل على م�ساعدة 
احلكومة الردنية لتحقيق اهدافها يف جمال 
من   2020 العام  بحلول  اخل�سراء  الطاقة 
خال توفري ما يزيد على 160 مليون يورو يف 

اطار الدعم الثنائي والإقليمي. 

*عمان
ر�سالة  العبداهلل  رانيا  امللكة  جالة  وجهت 
اىل الردنيني عرب �سفحتها الر�سمية على �سبكة 

التوا�سل الجتماعي في�سبوك، هذا ن�سها:
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم

اأب��ن��اء وب��ن��ات الأردن  اإخ����واين واأخ���وات���ي 
الغايل...

حتية اأردنية ملوؤها املحبة والتقدير.
اأكتب اإليكم هذه ال�سطور، واأنا على يقني اأنكم 
مل تتوقعوا يومًا اأن تطل عليكم اأم ح�سني بر�سالة 
حتمل يف طياتها �سيئًا من العتاب، ولكن كما يقول 
واأنا  املحبة”.  “العتب على قدر  لبع�سهم  الأهل 
يف م�ستهل ر�سالتي هذه، اأكاد اأن اأجزم ا�ستهجان 
وانتقاد العديدين - حتى املحبني واملقربني منهم 

- خروجي عن �سمتي واأنه “ما كان لزم اأحكي«.
تاريخًا  اأ�سحى  قد  املا�سي  يف  اعتدناه  فما 
اأن  اأيامه اجلميلة، ويعلم جميعكم  نرحم على 
قد  هذا  يومنا  يف  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل 
اأن  بعد  للحقيقة،  م�سلل  اأو  منا�سر  اأك��رب  تكون 
ا�ستباحها البع�س للتنمر والت�سكيك يف كل ُمنَجز، 

واإحباط كل بارقة اأمل.
بي  املتعّمد  ال��زج  اعتدت  ايّن  لربهة  ظننت 
بني احلني والآخر ومن حيث ل اأدري، يف نقا�سات 
اأخذت حيزًا يف الراأي العام، اإىل اأن جاءت الأزمة 
انتهائها وعودة  اأحمد اهلل على  التي  الأخ��رية، 
طابنا اإىل اأح�سان مدار�سهم، لأجد نف�سي هذه 
املرة و�سط عا�سفة وحملة ت�سويه غري متكافئة 
اإقحامي  البع�س  اأعلم كيف قرر  الأط��راف، ول 
فيها. امتنعت عن التعليق يف ال�سجال الدائر خال 
الأ�سابيع الأخرية حتى ل اأُتهم باختطاف امل�سهد، 

لكن للحقيقة علينا حق، ومهما تغري الزمن.
اأن �ستة وع�سرين عامًا من العمل  واعتقدت 
من  والطفل  الأ���س��رة  حماية  جم��الت  يف  العام 
ال�ساءة وتنمية املجتمعات املحلية ومتكني املراأة 
النوايا،  ح�سن  باإثبات  كفيلة  الأي��ت��ام  وتعليم 

و�سعيت لتقدمي الأف�سل لأردننا وما ترددت يوما 
طاملا اأفعل ال�سواب.

ا�ستطاعتي يف  ق��در  امل�ساهمة  ق��ررت  وح��ني 
ان  اأدرك���ت  التعليم،  لتطوير  الوطنية  اجلهود 
البع�س  ون�سحني  ال�سوك  من  يخلو  لن  الطريق 
اآمنت حينها ول  الرا�س”.  “وجع  بالبتعاد عن 
زلت اأن اأبناءنا ي�ستحقون الأف�سل، فالتعليم هو 
الفر�س.  وَت�ساوي  الجتماعية  العدالة  اأ�سا�س 
من  الآلف  مع  وتفاعلت  امل��دار���س  مئات  وزرت 
املعلمني والطلبة، واأطلقت مبادرات ل�سد فجوات 
مل�ستها يف بيئتنا التعليمية وكلي اأمل اأن ت�ساهم 
يف طرح مناذج اأو اأ�ساليب جديدة يف التعامل مع 
تبني  اطاقًا  هديف  يكن  فلم  التحديات.  بع�س 
حلول  تطبيق  اأو  باأكملها  التعليمية  املنظومة 
�سمولية للتعليم، فذلك كان و�سيبقى من م�سوؤولية 

وزارة الربية والتعليم والتي هي حمط تقدير.
و�سعت املعلم يف مقدمة اهتماماتي، فمكانة 
املعلم عندي فوق اأي مكانة. كيف ل، وهو اأ�سا�س 
وحمور العملية التعليمية؟ فاأطلقت جائزة املعلم 
واملدير املتميز وا�ستقطبت اأهم الربامج التدريبية 
لتمكينه وت�سليحه باملهارات الازمة للقيام مبهامه 

التدري�سية بكفاءة.
وحر�ست  املعلمني  تدريب  اأكادميية  اأ�س�ست 
اأعباء  اأي��ة  املحلية  م��واردن��ا  اأكلف  اأّل  حينها 
مالية، فعكف القائمون عليها على تقدمي اأف�سل 
بهدف  اخلدمة  اأث��ن��اء  املعلمني  تدريب  برامج 
ويف  كلل.  دون  طابنا  تعليم  بنوعية  الرتقاء 
العام 2016، وبعد الراجع امللحوظ لتناف�سية 
جاءت  العاملية،  املوؤ�سرات  يف  التعليمي  نظامنا 
ال�سراتيجية الوطنية لتنمية املوارد الب�سرية 
لتو�سي باأهمية تاأهيل املعلم قبل دخوله الغرفة 
ال�سفية وانخراطه يف �سلك التعليم، وبعد اأن مل�ست 
ذلك يف امليدان اأي�سًا. ودون تردد وباإجماع على 
جاهدة  الأكادميية  عملت  وامل�سعى،  الهدف  نبل 
وبدعم  والتعليم،  الربية  وزارة  مع  وبالتعاون 

حكومي هذه املرة، على تاأ�سي�س واإطاق برنامج 
اأعلى  لإع���داد  للمعلمني  املهني  للدبلوم  وطني 
الكفاءات ملهنة التعليم. فنحن ل نقبل الطبيب 
نطمح  ل  فكيف  لأنف�سنا،  املوؤهل  غري  واملهند�س 

ملعلم م�سلح باأف�سل املهارات لفلذات اأكبادنا؟
منجزًا  للوطن  اأق���دم  واأن���ا  بالفخر  �سعرت 
ُيتباهى به، اأكادميية ومنارة علم ملعلمي الأردن 
وقياداته التعليمية. �سعرت بالزهو بجانب �سيد 
الباد، واأنا اأقدم للوطن واأبنائه �سرحًا تعليميًا 
مميزًا ُيعزز تقدير اأبي احل�سني والأردنيني ملعلمي 
الوطن. وما زادين عزمية، اإل القناعة باأن نه�سة 
الأردن التعليمية تكمن يف كفاءة وقدرة معلميه.

ثم ُيطل البع�س علينا فجاأة م�سككني بنوايا 
لطموحنا  �سقفًا  ولي�سعوا  الوطني  اجلهد  ه��ذا 
وتوقعاتنا من اأبنائنا. هل بحجة اإقامتها �سمن 
حرم اجلامعة الأردنية لت�ساف اإىل منجزاتها؟ اأو 
بحجة كونها �سركة غري ربحية؟ اأو بحجة التغول 
“خ�سخ�سة  اأو  الوظائف  طالبي  حقوق  على 
اأم بحجة الت�سكيك وعرقلة امل�سرية  التعليم”؟ 

والطعن بنزاهة املنجزات؟
ُمول  قد  الربنامج  ه��ذا  اأن  يومًا  اأنكر  ومل 
اأي  تتمكن  لن  احلجم  بهذا  فم�سروع  حكوميًا، 
دعم  دون  تنفيذه  م��ن  حكومية  غ��ري  موؤ�س�سة 
الأكادميية  فهاجموا  وطني.  واإجماع  حكومي 
واّدع��وا  ربحية،  غري  اأنها  وتنا�سوا  �سركة  لأنها 
ا�ستياءها على اأرا�س حكومية وغ�سوا نظرهم 
واّدع��وا  لأر�سها،  الأردنية  اجلامعة  ملكية  عن 
حول  التو�سيح  واأغفلوا  ال�سيا�سات  يف  التدخل 
طلب الأكادميية عدم �سمولها يف تفا�سيل امل�سار 

املهني قبل اأكر من خم�سة اأ�سهر.
العربي  الربيع  ومنذ  اأن��ه  احل��رية،  يثري  وما 
وحتى وقتنا هذا، بادر كل من لديه “م�سكلة” مع 
الدولة اأو مع اأي من موؤ�س�ساتها، اأو يف قلبه غ�سة 
لق�سية �سخ�سية، اأو باحث عن الثارة وال�سهرة، 
ملهاجمة امللكة، ومبادرات امللكة، وف�ستان امللكة، 

اأ�سبحت الإ�ساءة يل مبثابة  امللكة! حتى  واأهل 
اأو البطولت الزائفة على  ا�ستعرا�س للع�سات 

ح�ساب الوطن.
ومن دون اأي اثباتات، �سورين البع�س ك�سيدة 
اأعمال متنفذة متتلك مئات املايني، اأو ك�ساحبة 
تاأثري �سيا�سي يف اإدارة الدولة ومفا�سلها، وكاأمنا 
اأ�سبح قرب زوجة من زوجها تهمة توؤخذ �سدها، 
اأو  ب�سيدنا  للم�سا�س  ذريعة  البع�س  وا�ستغلها 
لت�سفية احل�سابات. وقد قراأت على مر ال�سنني 
على من�سات التوا�سل الجتماعي كامًا م�سيئًا 
عن  ُيقال  اأن  اأردين  اأي  قبول  اأعهد  مل  وجارحًا 
عر�سه، وكامًا ُنقل على ل�ساين يتنافى مع العقل 
واملنطق. واأنا ل اأحتدث عّمن يخالفني يف الراأي 
اأو يف وجهات النظر، ل بل اأتقبل واأحرم ذلك، 

لكنه ل يربر التجيي�س والإ�ساءة.
وكلما تفاقمت تلك الف��راءات، اأجد نف�سي 
اأعي�س يف عامل مزدوج، فاأقراأ ت�سكيكًا واإ�ساءة على 
من�سات التوا�سل الجتماعي لكّني اأجد املحبة 
و�سدق امل�ساعر يف كل مدينة وقرية ومنزل اأزور. 
اأن يختلف  اأو  اأ�سلوبي  البع�س  األ يعجب  اأتقبل 
اآخرون معي يف وجهات النظر، وهذا حقهم! لكن 

ذلك ل يربر الإ�ساءة.
م�سارف  واأن��ا على  الكلمات  اإليكم هذه  اأكتب 
اخلم�سني من عمري، وما توقعت يومًا اأن ُيتخذ 
عملي ومبادراتي ذريعة لاإ�ساءة لقائد ها�سمي 
ما ُعرف عنه يومًا اإل الت�سحية واللتزام املطلق 
بخدمة الأردن واأبنائه. وكّلي اميان بهّمة وقدرة 
اأردّننا و�سعبه بقيادة مليكي الذي يلهمني وميّدين 
بالعزمية يوما بعد يوم، فا م�سلحة اأو منفعة يل 

بغري ذلك.
اهلل  اأق���ول:  اأن  اإل  ي�سعني  ل  اخل��ت��ام،  ويف 
يحمي الأردن من كل �سوء، ويحفظ هذا ال�سعب 

الطيب و�سيدنا اأبو ح�سني.
مع حبي واخا�سي،

راني����ا العبدالل������ه

الداوود يؤكد أهمية اطالع طلبة الجامعات على 
آليات العمل واإلنجاز في المؤسسات الحكومية

»الزراعة النيابية« تشيد بجهود 
الشحاحدة للنهوض بالقطاع الزراعي

اختتام دورة صحفية شاملة في )بترا(

اتفاقية بين الدفاع المدني وشركة 
العطارات لتوليد الطاقة الكهربائية

المياه: منحة اوروبية جديدة بقيمة )16,3( 
مليون يورو لتنفيذ مشاريع في ديرعال والكرامة

وزيرة التنمية تزور لواء المدورة لرصد احتياجات ومطالب االهالي

اتفاقية بقيمة 45 مليون يورو لتمويل مشاريع طاقة متجددة

الملكة رانيا العبداهلل توجه رسالة إلى األردنيين
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*وكاالت
�صيطر فريق اإطفائية امل�صجد الأق�صى 
املبارك، م�صاء الثنني، على حريق �صّب يف 
منطقة امل�صلى املرواين يف اجلهة ال�صرقية 
امل�����ص��ج��د الأق�����ص��ى. ون�����ص��رت قناة  م��ن 
حلريق،  فيديو  مقطع  الف�صائية  الأق�صى 
قالت اإنه بغرفة احلرا�س اخلارجية على 
�صطح امل�صلى املرواين يف امل�صجد الأق�صى.    
اإن احلديث  وقال الأوقاف الإ�صالمية 

يدور عن حريق اندلع يف غرفة احلرا�س 
وقد  امل���رواين،  امل�صلى  ل�صطح  اخلارجية 
ل��الأوق��اف  التابع  الإط��ف��اء  فريق  تعامل 
الإ�صالمية مع الأمر بنجاح. ويقع امل�صلى 
الأق�صى  امل�صجد  �صاحات  حتت  امل��رواين 
حائطاه  ويتحد  ال�صرقية،  اجلنوبية 
امل�صجد  حائطي  مع  وال�صرقي  اجلنوبي 
البلدة  �صور  حائطا  كذلك  وهما  الأق�صى، 

القدمية يف مدينة القد�س املحتلة.

 حريق في المصلى المرواني 
داخل باحات المسجد األقصى

*وكاالت
قالت �صركة "تويرت"، الثالثاء، اإنها اأوقفت 100 
األف ح�صاب من اأجل اإن�صاء ح�صابات جديدة، بعدما 
الثاين/  كانون  من  الفرتة  خالل  علقتها  قد  كانت 
عن  املائة  يف   45 بزيادة  مار�س،  اآذار/  اإىل  يناير 
العام املا�صي. واأوردت يف بيان: "يف ال�صابق، لحقنا 

اإ�صاءة بعدما مت  اأنها حملت  فقط تغريدات حمتمل 
وغري  مقبول،  غري  هذا  اأن  نعلم  نحن  عنها.  اإبالغنا 
هذا  من  �صابق  وقت  يف  فاإننا  "لذا  واأ�صافت:  كاف". 
اأي  ا�صتباقي جتاه  نهج  اتخاذ  اأولويتنا  العام، جعلنا 
اإ�صاءة ميكن ن�صرها عن طريق تويرت، بالإ�صافة اإىل 

العتماد على بالغات الأ�صخا�س".

*وكاالت
ُقتل رجل يبلغ من العمر 75 عاما ب�صبب طائر كبري، 
ل ي�صتطيع الطريان احتفظ به يف منزله يف فلوريدا، 
وفق ما اأكدته و�صائل اإعالم خمتلفة. وعرثت ال�صرطة 
على الرجل م�صابا بجروح بالغة من طائر كا�صواري، 
الذي يعد اأخطر طائر يف العامل، ب�صبب خمالبه التي 
على  ال�صرطة  وع��رثت  بو�صات.  اأرب��ع  خنجر  ت�صبه 

الرجل وقد قتل من الطائر الذي يحتفظ به يف بيته، 
عر�صي.  ب�صكل  اأر�صا  وقع  اأن  بعد  عليه،  هجومه  اإثر 
ومت نقل ال�صحية، مارفني هاجو�س، اإىل امل�صت�صفى من 
اإدارة  وقالت  بجراحه.  متاأثرا  تويف  حيث  امل�صعفني، 
وباأنها  الطائر،  مبخالب  اأ�صيب  الرجل  اإن  ال�صرطة 
املعلومات  اإن  تقول  لكنها  احل��ادث،  يف  حتقق  تزال  ما 

الأولية ت�صري اإىل اأنه كان "حادثا ماأ�صاويا".

*وكاالت
جتمع اآلف الباك�صتانيني الذين ارتدوا الأبي�س يف 
جانغ، و�صط باك�صتان، لت�صكيل �صورة عمالقة مل�صجد 
قتل  حيث  نيوزيلندا  يف  ت�صريت�س  كراي�صت  يف  النور 

اإرهابي مييني ع�صرات الأ�صخا�س يف اآذار/ مار�س.
رج��ال  م�صرّية  بطائرة  ���ص��ورت  م�صاهد  وتظهر 
يلب�صون الرداء التقليدي ويقفون يف حقل اأخ�صر فيما 
"الإ�صالم  عبارة  باأج�صادها  اأخ��رى  جمموعة  كتبت 

�صالم".
على  ونيوزيلندا  لباك�صتان  �صخمان  علمان  وو�صع 

الع�صب على م�صافة اأمتار قليلة من امل�صاركني.
وعلى لفتة طويلة كتب "ت�صامن من باك�صتان مع 
�صهداء كراي�صت ت�صريت�س". وقال �صهيب زاده �صلطان 
غري  املنظمة  وهو  الإ�صالمي،  املعهد  رئي�س  علي  اأحمد 
احلكومية وراء املبادرة: "يحمل امل�صاركون يف التجمع 

دين  هو  الإ�صالم  باأن  باأ�صره  العامل  اإىل  ر�صالة  اليوم 
�صالم".

واأو�صحت هذه املنظمة اأن 20 األف �صخ�س �صاركوا 
يف الن�صاط.

وقد وجهت اإىل برينتون تارنت، وهو اأ�صرتايل يف 
قتل  تهمة  البي�س،  بتفوق  ينادي  والع�صرين  الثامنة 
هجومني  يف  اآخ��ري��ن   39 قتل  وحم��اول��ة  �صخ�صا   50
نفذهما على م�صجدين يف نيوزيلندا يف 15 اآذار/ مار�س 

املا�صي.
وكان  النور  م�صجد  يف  ال�صحايا  غالبية  وق�صى 

ت�صعة منهم من اأ�صل باك�صتاين.
لوكالة  احلدث  يف  امل�صاركني  اأحد  ح�صن  نور  وقال 
هذا  لتحقيق  كبري  بجهد  عملنا  "لقد  بر�س:  فران�س 
نبقى  لأن  م�صتعدين  وكنا  ممتعا  الأم��ر  كان  املج�صم. 

طوال النهار".

*وكاالت
ال�صبت،  النم�صاوية،  امل��دن  من  العديد  عرفت 
تقدمي  بهدف  م�صلم"،  اأن��ا  "تف�صل  فعالية  تنظيم 
�صد  وال��وق��وف  امل�صلمني،  ع��ن  حقيقية  معلومات 

الأحكام امل�صبقة جتاههم.
يف  الإ�صالمي  الحتاد  قبل  من  الفعالية  ونظمت 
النم�صا، وجرت عرب 11 من�صة مت ن�صبها يف العا�صمة 

فيينا، وعدد من املدن القريبة منها.
معمر  الحتاد،  يف  الت�صالت  ق�صم  رئي�س  وقال 
اأق قايا، لالأنا�صول، اإنهم يهدفون من خالل الفعالية 
معاداة  وق��ف  اإىل  ال��ع��ام،  ه��ذا  الرابعة  بن�صختها 
ال�صغوط  وتخفيف  اأوروب��ا،  يف  املت�صاعدة  امل�صلمني 
احلكم  على  املبنية  النظر  وجهات  وتغيري  عنهم، 

امل�صبق جتاههم.

واأن  اإيجابية،  فعل  ردود  لق��وا  اأنهم  واأ���ص��اف 
العديد ممن التقوهم اأعربوا عن حزنهم من معاداة 
خالل  اأوروب��ا  وعموم  النم�صا  يف  املتزايدة  امل�صلمني 

ال�صنوات الأخرية.
ر�صالة  اإي�صال  اأرادوا  اأنهم  قايا" اإىل  "اأق  واأ�صار 
اأكرث  ذات��ه،  بحد  النم�صاوي  املجتمع  اأنهم  مفادها، 
من�صات  زوار  اأن  اإىل  ولفت  منه.  ج��زءا  كونهم  من 
نيوزيلندا  هجوم  من  حزنهم  عن  اأعربوا  الفعالية 
للحد  مهمة  الفعاليات  هذه  مثل  اأن  مبينا  الإرهابي، 

من خطابات الكراهية وتعزيز العي�س امل�صرتك.
مدينة  �صهدت  امل��ا���ص��ي،  م��ار���س  اآذار/   29 ويف 
اإرهابيا  هجوما  النيوزيلندية،  ت�صريت�س  كراي�صت 
م�صجدي  ا�صتهدف  واملتفجرات،  النارية  بالأ�صلحة 
"النور" و"لينوود"، يف اعتداء داٍم خلف 50 قتيال.

*وكاالت
اأثبتت نتائج اختبار اأجرتها احلكومة الهولندية، 
ا�صتخدم  التخ�صيب،  بعمليات  متخ�ص�صا  طبيبا  اأن 

�صائله املنوي يف تلقيح اأمهات 49 طفال، دون علمهن.
وك�صفت نتائج التحليل، اأن الطبيب الهولندي يان 
كربات، والذي تويف قبل عامني، خ�صب اأمهات هوؤلء 
مدينة  من  بالقرب  اخلا�صة  عيادته  يف  الأط��ف��ال 

روتردام.
"اإندبندنت"  �صحيفة  اأوردت�����ه  م��ا  وبح�صب 
الربيطانية، فاإن اأي من الن�صاء مل تكن على علم باأن 
الطبيب كان ي�صتخدم �صائله املنوي اخلا�س به خالل 

عمليات التلقيح.
وجاء الإعالن عن النتائج، بعد معركة قانونية 
عينات  على  ال�صلطات  وح�صلت  ع��ام��ني،  ا�صتمرت 

ني�صان  اإبريل/  املنوي من منزل الطبيب يف  احلم�س 
2017 بعد وفاته عن عمر يناهز 89 �صنة.

هذا  انتهى  "اأخريا  الأطفال:  هوؤلء  اأحد  وقال 
الف�صل، والآن اأعرف اأن كربات هو اأبي".

 11 "بعد  الهولندية:  الإذاع��ة  لهيئة  واأ�صاف 
اأ�صتطيع اأن اأوا�صل حياتي. واأ�صعر  �صنة من البحث، 

ب�صعادة لأن كل �صيء ات�صح اأخريا".
اأ�صبحوا  الأ���ص��ق��اء،  واإخ��وت��ه غري  اأن��ه  واأ���ص��اف 
اأ�صدقاء من خالل معركتهم القانونية و�صيبقون على 

ات�صال.
 2009 يف  الهولندي  الطبيب  ع��ي��ادة  واأغلقت 
واأو�صاف  وحتاليل،  بيانات،  تزويره  مزاعم  ب�صبب 
للتخ�صيب  به  امل�صموح  العدد  جتاوز  واأنه  متربعني، 

من متربع واحد وهو �صتة اأطفال.

*وكاالت
اأمري  على  ق�صائية  دعوى  اأمريكي  م�صت�صفى  رفع 
طفلة  عالج  فواتري  دفع  عن  امتنع  اأن  بعد  �صعودي، 

تعاين من �صمور الع�صالت يف العمود الفقري.
اأن  "�صي  �صبكة  عن  نقال  اأمريكي،  مواقع  وقالت 
مليون   3.5 بدفع  الأم��ري  يطالب  امل�صت�صفى  اإن  اأن"، 
دولر من الفواتري امل�صتحقة، التي تعهد الأمري �صابقا 

بالتكفل بها كاملة.

عبد  بن  الإله  عبد  الأمري  باأن  امل�صت�صفى  وتابع 
دفع  �صعود،  اآل  الفي�صل  الرحمن  عبد  بن  العزيز 
فقط 750 األف دولر من تكاليف العالج التي ت�صتمر 
بالرعاية  التكفل  على  موافقته  رغم  احلياة،  مدى 

ال�صحية كاملة.
الطفلة  ح��ول  التفا�صيل  امل�صت�صفى  تذكر  ومل 
املري�صة، التي ترقد يف م�صت�صفى بو�صطن لالأطفال، 

وهو موؤ�ص�صة غري ربحية.

*وكاالت
ف�صل الفنان الرتكي ناجي اأر اأوغلو، التفنن على 
بي�س الدجاج اله�س، بعد تفريغه، ليحيله اإىل عمل 
فني اأخاذ، يف الوقت الذي يتطلب فن النق�س اأج�صاما 
يف  عاما(   60( اأوغ��ل��و  اأر  ويقيم  ال��ع��ادة.  يف  �صلبة 
اأ�صنة جنوبي تركيا، حيث برزت موهبته يف  ولية 

الر�صم، يف مرحلة الدرا�صة الثانوية.
درا�صته  قطع  اإىل  اآن����ذاك،  ظ��روف��ه  ودف��ع��ت��ه 

حكومية،  موؤ�ص�صة  يف  بعمل  واللتحاق  اجلامعية، 
اإل اأن العمل مل يثنه عن �صقل موهبته وتطوير هذه 

الهواية، حيث اأخذ ميار�س اأنواع الر�صم املختلفة.
فكرة  اإن  اأوغلو،  اأر  قال  لالأنا�صول،  حديث  ويف 
ي�صتخدم  كان  عندما  راودت��ه  البي�س،  على  النق�س 
دارات  �صرائح  لثقب  ال�صعر،  جتفيف  اآل��ة  حم��رك 
للقيام  اأبنائه  اأح��د  م�صاعدة  اأث��ن��اء  اإل��ك��رتون��ي��ة، 

بوظيفة مدر�صية، يف الت�صعينيات.

*وكاالت
كونفر�صاي�صن"  "ذا  م���وق���ع  ن�����ص��ر 
مدينة  عن  فيه  حتدث  تقريرا  الأ�صرتايل 
ب�صبب  �صكانها  متكن  التي  اأجنلو�س  لو�س 
وقع  زلزال  جراء  الطاقة  يف  كبري  انقطاع 
م�صاهدة  من  عاما  وع�صرين  خم�صة  منذ 
اأثار  وقد  م��رة.  لأول  التبانة  درب  جمرة 
الناجم  ال�صوئي  التلوث  م�صاألة  الأمر  هذا 
عن الإ�صاءة املفرطة التي ي�صتعملها الب�صر 

خالل الليل.
وقال املوقع، يف تقريره الذي ترجمته 
عن  ينتج  ال�صوئي  التلوث  اإن  "عربي21"، 
�صيما  ل  ال�صطناعّية،  ال�صوء  م�صادر 
الإعالنية  وال��ل��وح��ات  ال�����ص��وارع  م�صابيح 
وهناك  لل�صيارات.  الأمامية  وامل�صابيح 
امل�صدر  ال�صوء؛  تلوث  من  رئي�صيان  نوعان 
من  مبا�صرة  املنبعث  ال�صوء  وهو  النقطي، 
يف  يتمّثل  الذي  ال�صماوي  والوهج  امل�صدر، 

انعكا�س ال�صوء على ال�صماء.
يغطي  ال�صوئي  التلّوث  اأن  املوقع  وبني 
العاملية  الأر���س  م�صاحة  ربع  فوق  ال�صماء 
�صكان  م��ن  باملئة   80 يعي�س  حيث  ال��ي��وم، 
العامل، ومن ثّم مل يعد باإمكان ثلث جمموع 
ولطاملا  التبانة.  درب  جمرة  روؤي��ة  الب�صر 
ال�صابق،  يف  الظلمة  �صديد  الكون  هذا  كان 
ال�صوء  يعتمدون  الب�صر  اأ�صبح  ث��م  وم��ن 
عن  النظر  وبغ�س  الليل.  يف  ال�صطناعي 

التوهج الطفيف لل�صوء ال�صماوي، فاإنه من 
املهم اأن نتذكر اأن ن�صف الكرة الأر�صّية كان 
ظالم  يف  الزمن،  من  حلظة  اأي  ويف  دائما، 
احلية  الكائنات  اأن  يعني  وه��ذا  دام�����س. 
الليل  دورات  مع  �صابقا  تكيفوا  قد  والب�صر 

والنهار على مدار فرتات التطور الزمنّية.
واأ�صار املوقع اإىل اأن العديد من الكائنات 
ال�صم�صية  ال����دورات  ا�صتخدمت  احل��ّي��ة 
�صلوكها  ل��ت��وق��ي��ت  ال��ق��م��ري��ة  وال������دورات 
اأوق��ات  وك��ذل��ك  نومها  واأمن���اط  ون�صاطها 
التزاوج والتغذية. لكن اليوم، تو�ّصع نطاق 
وهناك  كثافته،  وازدادت  ال�صوئي  التلوث 
قد  الإ�صاءة  زي��ادة  باأن  تفيد  كثرية  اأدل��ة 

تخّلف جمموعة من الآثار ال�صلبية.
�صلبا  توؤثر  الإ���ص��اءة  اأن  املوقع  واأك��د 
تعطيل  اإىل  ت���وؤدي  لأن��ه��ا  البيئة؛  على 
دورات ال�صوء الطبيعي التي اعتادت عليها 
الكائنات احلّية. وتوؤثر هذه التغريات على 
عملّية تق�صيم الوقت بني ن�صاط احليوانات 
على  ت��وؤث��ر  وك��ذل��ك  ال��غ��ذاء،  ع��ن  وبحثها 

ال�صحة الفردية.
متزايدة  اأدل��ة  هناك  اأن  املوقع  واأورد 
على اأن الإ�صاءة لها اآثار �صلبية على �صحة 
املثال،  �صبيل  على  فامليالتونني،  الإن�صان؛ 
هو الهرمون الذي ينظم اأمناط النوم عند 
ال�صوء،  تاأثري  حتت  اإف��رازه  ويقع  الإن�صان 
ال�صوئية  الأن��ظ��م��ة  يف  التغيريات  ول��ك��ن 

تت�صبب  ال�صوئي،  التلوث  ع��ن  الناجمة 
لهذا  الطبيعية  الإف��راز  عملية  عرقل  يف 
التغيري  ه��ذا  ويرتبط  احل��ي��وي،  الهرمون 
بالإ�صابة بال�صمنة وانخفا�س جودة النوم 

و�صعف الذاكرة.
لالأك�صدة  م�صاد  امليالتونني  لأن  ونظرا 
تعطيل  فاإن  احلرة،  ال��ذرات  اإزال��ة  وميكنه 
ال�صطناعي  ال�صوء  ب�صبب  اإف��رازه  عملّية 
بال�صرطان،  الإ�صابة  خطر  من  يزيد  قد 
وت�صهد دورات الإ�صاءة الطبيعية ا�صطرابا 
ا�صتعمال  ب�صبب  خ��ا���س،  ب�صكل  ح���ادا 
الباعث  الثنائي  ال�صمام  ذات  امل�صابيح 
متزايد  وب�صكل  عامليا  املعتمدة  لل�صوء، 
بف�صل كفاءتها يف ا�صتخدام الطاقة، ولكن 
عادة ما يتم جتاهل تاأثرياتها ال�صلبية على 
التقارير  اأح��د  اأن  املوقع  واأورد  ال�صحة. 
"�صاين�س"،  جمّلة  ن�صرتها  التي  احلديثة 
رئي�صية  ا�صرتاتيجيات  خم�س  ح���ددت 
لن  التي  ال��ع��امل،  ح��ول  الإ���ص��اءة  لتقليل 
حتّد بال�صرورة من فوائدها. ومن بني هذه 
ال�صوء  ا�صتعمال  جتنب  ال�صرتاتيجيات 
يف املناطق التي لطاملا كانت مظلمة �صابقا، 
يف  الإ�صاءة  �صّدة  تكون  اأن  على  واحلر�س 

اأدنى درجة ميكن ا�صتخدامها.
ت�صّلط  اأن  ي��ج��ب  ذل����ك،  ج��ان��ب  اإىل 
الإ�صاءة مبا�صرة على املنطقة التي نحتاج 
اأمكن ذلك،  لإنارتها فقط ونتجّنبها حيثما 

مع ا�صتخدام الإ�صاءة عند احلاجة فقط. 
وينبغي اأن تكون الإ�صاءة "اأكرث دفئا"، من 
خالل اعتماد املزيد من الألوان الربتقالية 

بدل من ا�صتخدام طيف ال�صوء الأبي�س.
حجم  اإىل  بالنظر  اأن��ه  املوقع  واأو�صح 
اأب��ح��اث  بع�س  ف���اإن  ال��ع��واق��ب،  وخ��ط��ورة 
التلوث ال�صوئي النادرة يف اأفريقيا، تك�صف 
اأن ه��ذه ال��ق��ارة ه��ي اإح���دى اأق��ل ال��ق��ارات 
تلوثا بال�صوء. لكن هذا الو�صع ي�صهد تغرّيا 
�صريعا مع تو�صع البنية التحتية لالإ�صاءة، 
بالتنمية  وثيقا  ارت��ب��اط��ا  ترتبط  ال��ت��ي 
ب�صكل  الأم��ر  هذا  وينطبق  القت�صادية. 
انت�صرت  التي  الريفية  املناطق  على  خا�س 

فيها �صبكات الكهرباء وم�صابيح "ليد".
التلوث  اأن  امل��وق��ع  ذك��ر  اخل��ت��ام،  ويف 
ال�صوئي هو حمرك التغيري العاملي اخلطري، 
مبا  دراي��ة  على  النا�س  جميع  اأ�صبح  وق��د 
اأن  م��ن  ال��رغ��م  وعلى  الأم���ر.  ه��ذا  يعنيه 
على  قادرين  زالوا  ما  الأفارقة  من  العديد 
يف  التو�صع  اأن  اإل  التبانة،  درب  م�صاهدة 
و�صيكا.  ب��ات  ل��الإ���ص��اءة  التحتية  البنية 
وكما هو احلال مع الدوافع الأخرى للتغيري 
ال��ع��امل��ي، ف���اإن ه���ذه ال��ق��ارة مت��ر مبرحلة 
تطّورها  تاأثري  عدم  �صمان  اأجل  من  مهّمة 
والبيئة،  الإن�صان  �صحة  على  القت�صادي 
ل  ال�صوئي  التلوث  ملنع  طريقة  اأجنع  لكن 

تزال جمهولة.

*وكاالت
مل��ن��اه�����ص��ة  امل���غ���رب���ي  "املر�صد  دع����ا 
املغربية  ال�صلطات  ال�صبت،  اأم�س  التطبيع"، 
راق�����ص��ات  م�����ص��ارك��ة  مل��ن��ع  ال��ت��دخ��ل  اإىل 
يف  جن�صيا  متحولون  بينهن  اإ�صرائيليات 

حفل مبدينة مراك�س )جنوب املغرب(.
ملناه�صة  امل��غ��رب��ي  "املر�صد  واأع����رب 
على  الر�صمية  �صفحته  ع��رب  التطبيع"، 
اخلطوة  بهذه  تنديده  عن  "في�صبوك"، 
ب�"الن�صاط التخريبي"، داعيا  التي و�صفها 
احلفل  هذا  خلف  الواقفني  حما�صبة  اإىل 
وفق  العمالء"،  وحا�صنيه  باملغرب  "حمليا 

تعبريه.
"بيلي"  مهرجان  اإطار  يف  احلفل  وياأتي 
الراق�س املقرر انعقاده مبدينة مراك�س يف 

العا�صر من حزيران/ يونيو املقبل. 
موؤ�ص�صاتها  بكل  الدولة  املر�صد  وحمل 
بحق  الن�صاط  هذا  اإزاء  الكاملة  امل�صوؤولية 
ال�صيادة الوطنية وم�صاعر ال�صعب املغربي.

بعد  تاأتي  اخلطوة  هذه  اأن  اإىل  ولفت 
الإ�صرائيليني  لتجني�س  �صبكة  "توقيف 

بالبالد".
اأعلنت  اأن ال�صلطات املغربية،  ي�صار اإىل 
توقيف  اجل��اري،  ال�صهر  من  �صابق  وقت  يف 

وثائق  ت��زوي��ر  ب�صبهة  اثنني  اإ�صرائليني 
اإدارية وجوازات �صفر.

اآذار/  يف  املغربية،  ال�صلطات  واأوقفت 
يف  ي�صتبه  اأ�صخا�س  ع�صرة  املا�صي،  مار�س 
ل�صالح  ر�صمية  وث��ائ��ق  بتزوير  تورطهم 
ل��ل��ح�����ص��ول على  ي��ه��دف��ون  اإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ني، 

املغرب. جن�صية 
العامة  املديرية  عن  �صادر  بيان  وقال 
لل�صرطة  فرقة  "عنا�صر  اإن  املغربي  لالأمن 
اأ�صخا�س   10 توقيف  من  متكنت  الق�صائية 
اإج��رام��ي��ة  ب�صبكة  ب��ارت��ب��اط��ه��م  م�صتبه 
ر�صمية،  وث��ائ��ق  ت��زوي��ر  جم��ال  يف  تن�صط 

اململكة  جن�صية  على  احل�����ص��ول  بغر�س 
ووثائق هويتها".

"ال�صبكة  اأن  اإىل  ال��ب��ي��ان  واأ����ص���اف 
الإجرامية يتزعمها مواطن مغربي يهودي 
بال�صرطة،  وت�صم ثالثة موظفني  الديانة، 
وم��وظ��ف��نينْ ح��ك��وم��ي��نينْ اث��ن��ني، وم�����ص��وؤول��ة 
جتارية بوكالة لالأ�صفار، عالوة على ثالثة 
يف  م�صاركتهم  يف  ي�صتبه  اآخرين  اأ�صخا�س 

ت�صهيل ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية".
واأو�صح اأن "ال�صبكة تقوم بتزوير عقود 
امليالد، لفائدة مواطنني يحملون اجلن�صية 

الإ�صرائيلية من اأ�صول غري مغربية".

*وكاالت
الأمريكي  �صوغر"  "بوب  موقع  ن�صر 
الدالة  العالمات  اإىل  فيه  تطرق  تقريرا 
على اأن الوالدين يفرطان يف رعاية الطفل 

والهتمام به.
وقال املوقع، يف تقريره الذي ترجمته 
"عربي21"، اإن العديد من الآباء والأمهات 
يحر�صون على اأن يقدموا الأف�صل لأبنائهم 
خالل  من  الإم��ك��ان  ق��در  مثاليني  ويكونوا 
واجباتهم  اإجن��از  على  اأطفالهم  م�صاعدة 
لهم،  الق�ص�س  وق��راءة  ليلة،  كل  املدر�صية 
كل  خ��الل  املتنزهات  اإىل  ا�صطحابهم  اأو 

اأ�صبوع.  عطلة نهاية 
كان  اإذا  عما  يت�صاءلون  بع�صهم  ولكن 
الأط��ف��ال  اأن  خا�صة  ف��رق��ا،  ي�صنع  ذل��ك 
اآبائهم  اأقل من قبل  اهتماما  يتلقون  الذين 
واأكرث  اأنف�صهم  على  تعويال  اأك��رث  يكونون 

ثقة بذواتهم. 
تدل  التي  ال�صبع  العالمات  يلي،  وفيما 
الهتمام  يف  يبالغان  ال��وال��دي��ن  اأن  على 

بالطفل ويتدخالن كثريا يف حياته.
كثريا  ال��ث��ن��اء  اأن  اأول،  امل��وق��ع،  ذك��ر   
ع��ل��ى ال��ط��ف��ل ي��ع��ت��رب م��ن ب��ني امل��وؤ���ص��رات 
رعايته.  يف  تفرط  اأن��ك  على  ت��دل  التي 
دعم  يحتاجون  الأط��ف��ال  اأن  ح��ني  ففي 
الأولياء  بع�س  مييل  وت�صجيعهم،  اأوليائهم 
يفعله  ما  كل  على  الثناء  يف  املبالغة  اإىل 
الطبيعي  ومن  عليه.  ومكافاأتهم  اأطفالهم 
اأطفالهم  على  الثناء  الآب���اء  ي��ح��اول  اأن 
لتعلمهم  �صغارا  اأو  ر�صعا  يكونون  عندما 
مهارة جديدة مثل دخول احلمام لوحدهم 
هذا  اأن  بيد  لبقة،  بطريقة  لت�صرفهم  اأو 
يف  ت�صتمر  عندما  فيه  مبالغا  ي�صبح  الأمر 
اأتقنه  �صيء  فعل  على  حتى  عليه  الثناء 

وكرره للمرة الألف.
الطفل  اإعطاء  اأن  ثانيا،  املوقع،  واأورد 
ال��ك��ث��ري م��ن امل��ك��اف��اآت امل��ادي��ة دل��ي��ل على 
كثريا.  طفلهما  ي��دل��الن  الأم  اأو  الأب  اأن 

حتى  للطفل  لعبة  �صراء  اإن  ال��واق��ع،  ويف 
اأو  البقالة  متجر  يف  لئق  ب�صكل  يت�صرف 
قد  منا�صبة  دون  ل��ه  ظهر  حقيبة  ���ص��راء 
والتقليل  الإر�صاء.  و�صعب  متطلبا  يجعله 
الأغ��را���س  وع���دد  احل��ل��وى  ا�صتهالك  م��ن 
داع  دون  لطفلك  ت�صرتيها  التي  والأل��ع��اب 
عليها  ح�صوله  يقدر  يجعله  اأن  �صاأنه  من 
وعيد  امليالد  عيد  مثل  معينة،  منا�صبات  يف 

الهالوين.
واأ�صار املوقع، ثالثا، اإىل اأن عدم انتظار 
يجعله  اأن  ���ص��اأن��ه  م��ن  الطفل  م��ن  الكثري 
مدلال. فبع�س الأولياء يرتددون يف حتميل 
اأطفالهم الكثري من امل�صوؤوليات يف ظل كرثة 
الأن�صطة بعد املدر�صة والواجبات املنزلية، 
على  ���ص��يء  ك��ل  ف��ع��ل  ي���اأخ���ذون  فتجدهم 
اأطفالك  من  القليل  توقع  ولكن  عاتقهم. 
مقابل اإعطائهم الكثري من املكافاآت ل ميكن 

اأن يعتمد �صوى يف املدر�صة.
 واأفاد املوقع، رابعا، باأن حتميل الطفل 
القليل من امل�صوؤوليات عالمة تدل على اأنك 

تفرط يف العتناء به. يف املقابل، لبد من 
تتوافق  التي  امل�صوؤوليات  بع�س  الطفل  منح 
املغ�صلة  يف  ال�صحن  و���ص��ع  مثل  �صنه،  م��ع 
الطاولة،  واإعداد  الأكل،  من  النتهاء  بعد 
يف  وامل�����ص��اع��دة  ال��ق��م��ام��ة،  كي�س  واإخ����راج 
يف  اأك��رب  م�صوؤوليات  وبتحميلهم  الطبخ. 
التعويل  على  الطفل  �صيتعّود  م���رة،  ك��ل 
ويتعلم  م�صتقال  �صخ�صا  وي�صبح  نف�صه  على 
ولكن  ال�صحيحة.  القرارات  اتخاذ  كيفية 
بع�س  حتمل  اأن  للطفل  تف�صر  اأن  يجب 
واإمنا  تقوله"  ملا  طاعة  "لي�س  امل�صوؤوليات 
املتعة  وحلظات  امل�صوؤوليات  م�صاركة  لتعلم 

مع العائلة.
توجيه  اأن  اإىل  خام�صا،  املوقع،  واأ�صار   
يجعل  للطفل  وت��ك��رارا  م��رارا  املهام  نف�س 
اأن  ويجب  متغطر�صة.  اأّم��ا  اأو  وال��دا  منك 
ياأخذ الوالدان بعني العتبار اأنهما يربيان 
كائنات ب�صرية ولي�س روبوتات تنفذ كل ما 
توؤمر به بحذافريه. يف املقابل، حتى ي�صبح 
اأن  الوالدين  على  ينبغي  م�صوؤول  الطفل 

عليه  يتوجب  مبا  للقيام  املجال  له  يرتكا 
مرة،  كل  يف  له  الأوام��ر  توجيه  دون  فعله 
حتى يتعلم كيفية الت�صرف عندما ل يكون 

والداه معه يف املنزل.
تقدمي  اأن  ���ص��اد���ص��ا،  امل���وق���ع،  وذك����ر   
ذلك  منك  يطلب  اأن  دون  لطفلك  امل�صاعدة 
حياته،  يف  الالزم  من  اأكرث  تتدخل  يجعلك 
اإىل  وا�صطحابه  عنه  حمفظته  حمل  مثل 
اجلر�س.  يرن  حتى  معه  والبقاء  احل�صانة 
الآب��اء  جتعل  املمار�صات  ه��ذه  مثل  ولكن 
حياة  تفا�صيل  اأدق  يف  يتدخلون  م�صتقبال 
اأبنائهم مثل اتخاذ القرارات عو�صا عنهم، 
من  احل��ط  درج���ة  اإىل  الأم���ر  ي�صل  وق��د 
فقط  م��ا  ن�صاط  ب�صاأن  الطفل  جم��ه��ودات 
موافقتها  ينل  اأو  والديه  ي�صت�صر  مل  لأنه 
باأن  �صابعا،  املوقع،  ونوه  به.   القيام  على 
يتجنبون  اأبنائهم  جعل  على  الآباء  حر�س 
�صلوكهم.  �صلبا على  يوؤثر  الأخطاء  ارتكاب 
ترك  فاإن  الآباء،  بع�س  يتوقعه  ملا  وخالفا 
ويجّربها  الأخطاء  بع�س  يرتكب  الطفل 
بنف�صه �صيجعله اأكرث حذرا واإدراكا لنتائج 
اأفعالهم، مثل جتنب حرق اأيديهم عند مل�س 
اأ�صابعهم. ومن خالل  اأو جرح  �صاخن  �صيء 
�صيتعلم الطفل كيف ينه�س جمددا  الوقوع 
���ص��راب  مل�����س  ع��ن��د  ي�صعر  وم���اذا  مب��ف��رده، 
األعاب  و�صع  عند  له  يحدث  وم��اذا  �صاخن، 

مت�صخة يف فمه. 
اأنه يجب  اإىل  املوقع  اأ�صار   ويف اخلتام، 
ع��ل��ى الآب����اء جت��ن��ب امل��ب��ال��غ��ة يف رع��اي��ة 
واحلر�س  حياتهم،  يف  والتدخل  اأطفالهم 
على  احلفاظ  خالل  ومن  ت�صجيعهم.  على 
�صواء  طفلك  مع  تعاملك  كيفية  يف  التوازن 
حبك  م��دى  اإظ��ه��ار  اأو  عليه  ال��ث��ن��اء  عند 
�صت�صمن  ال�صوؤون  بع�س  يف  التدخل  اأو  له 
ل  اأن  ولب��د  معه.  �صحية  بعالقة  التمتع 
حتى  الطفل  حماية  يف  ال��وال��دان  يبالغ 
وحتدياته  احلقيقي  للعامل  م�صتعدا  يكون 

ومكافاآته.

 »تويتر« يوقف 100 ألف حساب على منصته

 »أخطر الطيور في العالم« يقتل 
مالكه في منزل بفلوريدا

 هكذا تضامن آالف الباكستانيين مع 
ضحايا مجزرة نيوزيلندا

 مسلمون ينظمون فعالية ضد 
األحكام المسبقة تجاههم بالنمسا

 طبيب استخدم سائله المنوي 
إلنجاب 49 طفال دون علم األمهات

 مستشفى أمريكي يقاضي أميرا 
سعوديا تخلف عن الدفع

 فنان تركي ينقش على بيض 
الدجاج باحترافية 

 التلوث الضوئي.. الجانب المظلم لإلنارة

 دعوات لمنع مشاركة راقصات 
إسرائيليات في حفل بمراكش

 كيف تعرف ما إذا كنت ترعى 
أطفالك بشكل مفرط؟
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*وكاالت
حماية  ملراقبة  مغربية  جلنة  طالبت 
�شركة  ال�شخ�شي،  الطابع  ذات  املعطيات 
مراكز  تواجد  �شرورة  اإىل  "في�شبوك" 
ت�شت�شيف  التي  �شانرت(  )دات��ا  املعطيات 
واملقيمني  للمواطنني  ال�شخ�شية  املعطيات 
يف املغرب، يف بلدان ت�شمن م�شتوى حماية 

كاف للحياة ال�شخ�شية.
رئي�س  ع��ق��ده  اج��ت��م��اع  يف  ذل���ك  ج���اء 
اللجنة الوطنية ملراقبة حماية املعطيات 
عمر  )ر�شمية(،  ال�شخ�شي  الطابع  ذات 
اللجنة  خ����راء  مب��ع��ي��ة  ال�����ش��غ��رو���ش��ن��ي، 
�شركة  من  ممثلني  مع  م��وؤخ��را،  الوطنية، 
جمموعة  ل��ت��دار���س  خ�ش�س  في�شبوك، 
حلماية  والعملية  القانونية  الآليات  من 
اأف��ادت  ما  بح�شب  ال�شخ�شية،  املعطيات 

وكالة املغرب العربي للأنباء.
اأن  لها،  ب��لغ  يف  اللجنة،  طالبت  كما 
للتعامل  اآل��ي��ات  "في�شبوك"  �شركة  ت�شع 
بفعالية مع ال�شكايات املوجهة اإىل اللجنة 

باحلياة  بامل�شا�س  واملتعلقة  ال��وط��ن��ي��ة 
الأخ��لق��ي��ات  اأو  وب��ال�����ش��م��ع��ة  اخل��ا���ش��ة 
الن�شيان،  يف  وب��احل��ق  ال�شفة،  بانتحال 
وبالتنميط  اجل��غ��رايف،  املوقع  وبتحديد 

ل�شركة  الجتماعية  ال�شبكات  قبل  من 
"في�شبوك".

�شركة  ملمثلي  الوطنية  اللجنة  وعرت 
ا�شتعدادها  عن  للبلغ-  -وفقا  في�شبوك 

باأف�شل  املتعلقة  امل��ق��رتح��ات  ل��درا���ش��ة 
التي  الجتماعية  لل�شبكات  املمار�شات 
ميكن اأن ترثي املحتوى التحريري للمن�شة 
امل��خ�����ش�����ش��ة حل��م��اي��ة احل���ي���اة اخل��ا���ش��ة 
املغرب،  يف  واملراهقني  للأطفال  الرقمية 
الإنرتنت  على  قريبا  و�شعها  �شيتم  والتي 

من طرف اللجنة الوطنية.
اأك��دت،  اللجنة  اأن  اإىل  البلغ  واأ���ش��ار 
اأي�شا، على تبادل الروؤى مع ال�شركة، حول 
العامل  يف  وامل�شتقبلية  احلالية  التطورات 
الرقمية  التكنولوجيا  وا���ش��ت��خ��دام��ات 
ت�شنيف  اجل���دي���دة،  )ال���ش��ت��خ��دام��ات 
الذكاء  للتف�شري،  اخلا�شعة  اخلوارزميات 
ح�شابات  م�شري  امل�����ش��وؤول،  ال�شطناعي 
وخل�س  الوفاة…(.  ب��ع��د  الأ���ش��خ��ا���س 
الوطنية  اللجنة  اأن  اإىل  ذات���ه  امل�شدر 
تتم  اأن  في�شبوك  �شركة  ممثلي  من  طلبت 
واأن تقرتح خطة  درا�شة خمتلف طلباتها، 
عمل فعالة قادرة على ال�شتجابة ملختلف 

هذه املوا�شيع.

 المغرب يدعو فيسبوك لحماية 
المعطيات الشخصية لمواطنيه *وكاالت

الأمريكية  �شاين�س"  "بوبيلر  جملة  ن�شرت 
تتمّثل  التي  غوغل  خطة  عن  فيه  حتدثت  تقريرا 
املحيط  �شيعر  اإنرتنت  كابل  واأك��ر  اأ�شرع  بناء  يف 

الأطل�شي.
قعر  يف  امل��وج��ودة  ال��ك��اب��لت  اإىل  وب��الإ���ش��اف��ة 
البحر، التي تنقل املعلومات من الوليات املتحدة اإىل 
عددها  يبلغ  والتي  الزجاجية،  الألياف  عر  اأوروبا 
قرابة 378 كابل، �شيكون الكابل اجلديد من غوغل 

قادرا على نقل كم هائل من البيانات عر املحيط.
ترجمته  ال���ذي  ت��ق��ري��ره��ا  يف  امل��ج��ل��ة  وق��ال��ت 
ا�شم  الكابل  على  �شُتطلق  غوغل  اإن  "عربي21"، 
هرني  الأحمر،  ال�شليب  مبوؤ�ش�س  تيمنا  "دونانت"، 
املتحدة  الوليات  من  الكابل  هذا  و�شيمتد  دونانت، 

اإىل فرن�شا على م�شافة 3977 ميل تقريًبا.
امل�شروع،  �شاحبة  هي  غوغل  �شركة  لأن  ونظرا 
ج��زًءا  �شيكون  الكابل  ه��ذا  اأن  امل�شتغرب  غري  فمن 
ونقل  معا،  البيانات  مراكز  لربط  غوغل،  �شبكة  من 

البيانات الداخلية.
طاقة  ذات  الكابلت  ه��ذه  �شتكون  ال��واق��ع،  يف 
من  تريابايت   250 نقل  على  قادرة  و�شتكون  عالية، 
بكابل  مقارنة  وذلك  الواحدة،  الثانية  يف  البيانات 
وال��ذي  "ماريا"،  ي�شمى  البحر،  �شطح  حت��ت  اآخ��ر 
وتعمل  الثانية.  يف  تريابايت   160 نقل  ي�شتطيع 
ب�شيطة  بطريقة  امل�شروع  هذا  حتقيق  على  ال�شركة 

ومعقدة يف الوقت ذاته.
يتمثل  الب�شيط  اجل��زء  اأن  املجلة  واأو���ش��ح��ت 
"ماريا"،  غ��رار  على  البحرية،  الكابلت  وج��ود  يف 
الألياف  حبال  من  اأزواج   8 عر  بياناتها  تنقل  التي 
املقابل،  يف  حبل.   16 جمموعه  ما  اأي  ال�شوئّية، 
من  املزيد  نقل  على  ق��ادرا  "دونانت"  كابل  �شيكون 
الألياف،  من  اأك��ر  ع��ددا  �شيت�شّمن  لأن��ه  البيانات 

املتمّثلة يف 12 زوًجا، اأي 24 حبل.
من  امل��زي��د  اإ���ش��اف��ة  تبدو  ق��د  ال�شياق،  ه��ذا  يف 
نقل  من  متكينها  اأج��ل  من  الكابلت،  اإىل  الأل��ي��اف 
ولكن  وا�شحة،  ا�شرتاتيجية  املعلومات،  من  املزيد 
املاء  حتت  كبري  عمق  على  لتعمل  املعدات  ت�شميم 
ول�شنوات طويلة، من �شاأنه اأن يخلق بع�س امل�شكلت 
على غرار التكلفة وال�شعوبة والطاقة الكهربائية.

واأ�شافت املجلة اأن اإر�شال البيانات عر الكابلت 
املنطلق،  هذا  ومن  قوتها.  الإ�شارة  ُيفقد  الطويلة 
والهند�شة  ال�شبكات  هند�شة  ق�شم  م��دي��ر  ���ش��ّرح 
الب�شرّية يف "غوغل كلود"، فيجاي فو�شريكال، اأن 
"الإ�شارة تفقد  باأن  التوجيهية تفيد  املبادئ  اإحدى 

99 باملئة من قوتها" كل 62 ميًل.
اإىل حل  الكابلت تهدف  اأن هذه  املجلة  وذكرت 
ُيطلق  التي  املكررات  طريق  عن  وذلك  امل�شكلة،  هذه 
ليكون  املكرر  هذا  مم  �شُ وقد  "املدّرع".  ا�شم  عليها 
قاع  يف  الهائلة  ال�شغوط  ويتحمل  للماء  مقاوما 

البحر.
عبارة  "املدّرع" هو  هذا  اأن  فو�شريكال  ذكر  وقد 
مدّببني،  طرفني  ذو  طويل،  اأ�شطواين  "اأنبوب  عن 
وهو ما يجعله يبدو كحيوان "املدرع" الذي يعي�س يف 

اأمريكا اجلنوبية".
اإىل  املكررات حتتاج  اأن هذه  واأ�شاف فو�شريكال 
منافذ  وجود  لنعدام  ونظرا  الكهربائية.  الطاقة 
للطاقة يف قاع املحيط، �شيقع حتميل هذه الطاقة من 
غمد  عر  وينتقل  الأر�س  �شطح  على  موجود  م�شدر 
نحا�شي موجود يف الكابل. وب�شكل عام، ي�شتخدم هذا 

الكابل مكررا واحدا كل 50 ميل تقريبا.
توجد  "مدّرع"،  كل  داخل  اأنه  املجلة  واأو�شحت 
على  تعمل  التي  ال�شوئية،  امل�شخات  ت�شمى  مكونات 
اأن  فو�شريكال  ويقول  الإ�شارة.  ت�شخيم  اأو  تعزيز 
�شخمة  كميات  باإخراج  تقوم  ال�شوئية  "امل�شخة 
بدورها  تقوم  القوة  وه��ذه  ال�شوئية،  الطاقة  من 

بت�شخيم الإ�شارة".
الطاقة  ل��ت��زوي��د  �شوئية  م�شخة  ك��ل  وتعمل 
عن  مكرر  توقف  ح��ال  ويف  الأل��ي��اف.  من  زوج  لكل 
املحيط  قاع  من  �شحبه  ال�شركة  على  يتعني  العمل، 
مكلفة  العملية  ه��ذه  �شيجعل  ما  وه��و  وا�شتبداله، 

للغاية، وفقا ملا اأكده فو�شريكال.
ذات  املكونات  تكون  حني  باأنه  املجلة  ون��ّوه��ت 
طريقة  اأف�شل  فاإن  اإ�شلحها،  وي�شعب  بالغة  اأهمية 

للتعامل مع هذه امل�شكلة هي التكرار.
قاع  يف  الكابل  عو  م�شِنّ ي�شع  اأن  املتوقع  وم��ن 
املحيط اأكرث من م�شخة �شوئية لتزويد كل زوج من 
الألياف. وبالتايل، يف حال حتطمت اإحداها، �شتكون 

هناك ن�شخ احتياطية منها.
ثلث  الأل��ي��اف  م��ن  زوج  ك��ل  يحمل  اأن  ومي��ك��ن 
م�شخات، مما يعني اأن مكررا واحدا قد يحمل، على 
يتكون  الكابل  كان  املثال، 24 م�شخة يف حال  �شبيل 

من ثمانية اأزواج من الألياف.
جتدر الإ�شارة اإىل اأن الكابل اجلديد الذي تعتزم 
غوغل بنائه �شي�شم 12 زوجا من الألياف. ويف حال 
اإىل  ف�شتحتاج  ال�شرتاتيجية،  هذه  غوغل  اتبعت 
قدر كبري من امل�شخات يف كل مكرر، وهذا ما يجعلها 

عملية مكلفة ومعقدة للغاية.
امل�شكلة يتمثل يف  باأن احلل لهذه  واأفادت املجلة 
اإجراء ي�شمى "م�شاركة امل�شخة" اأو "غر�س امل�شخة 

يف قاع البحر" ح�شبما اأكده فو�شريكال.
اأن ت�شتخدم غوغل  ويف هذه احلالة، من املتوقع 
لي�س  الإ���ش��ارة  لت�شخيم  امل�شخات  م��ن  جمموعات 
لتزويد زوج واحد من الألياف فح�شب، واإمنا زوجني 

اأو اأربعة اأزواج من الألياف.
�شتتمكن  امل�شخات،  غر�س  طريقة  وبا�شتخدام 
دون  هائلة  ق��درة  ذو  كابل  بناء  من  غوغل  �شركة 
زيادة التكلفة وتعقيد النظام. ومن املقرر اأن يدخل 

كابل "دونانت" قيد العمل يف �شنة 2020.

*وكاالت
"في�شبوك" حجم  �شركة  ن�شرتها  بيانات  ك�شفت 
م��ارك  التنفيذي  امل��دي��ر  حلماية  الكبري  الإن��ف��اق 

زوكربريغ وعائلته، خلل العام 2018.
اأنفق  ما  جمموع  ف��اإن  ال�شركة،  بيانات  وبح�شب 
دولر،  مليون   22.6 بلغ  وعائلته  زوكربريغ  حلماية 
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مليني دولر.
 2.6 اأنفق  زوكربريغ  فاإن  "في�شبوك"،  وبح�شب 
كجزء  خا�شة  ط��ائ��رات  ل�شتخدام  دولر  مليون 
الفلكية  الأرق��ام  هذه  وتاأتي  حمياته.  برنامج  من 
زوكربريغ  اأن  "في�شبوك"  فيه  تعلن  التي  الوقت  يف 
ح�شل على راتب اأ�شا�شي قدره دولر واحد على مدار 

الأعوام الثلثة املا�شية.

*وكاالت
مع  ب��ال��ت��وازي  انت�شر  امل��ا���ش��ني،  اليومني  خ��لل 
نهاية  يف  لفتاة  اأخ��رى  �شورة  الأ�شود  الثقب  �شورة 
قمة  يف  وهي  وجهها  على  يديها  ت�شع  ع�شرينياتها، 

�شعادتها.
هذه الفتاة كانت العاملة ال�شابة ذات ال�29 عاما، 
بعد  ما  اأبحاث  زمالة  على  احلا�شلة  بومان،  كيتي 
الدكتوراه، والتي �شاركت يف م�شروع "الثقب الأ�شود"، 
اإىل  الو�شول  اإىل  كتبتها  التي  اخلوارزمية  واأدت 

ال�شورة.
نقلت  م��ا  بح�شب  ب���وم���ان،  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
امل�شوؤولة  حال  باأي  تكن  مل  اإنها  تاميز"،  "نيويورك 
ال��وح��ي��دة ع��ن ه���ذا الك��ت�����ش��اف، ال���ذي ك���ان نتاج 
اإ�شهامات من علماء من اأنحاء العامل عملوا جنبا اإىل 
جنب، و�شول اإىل هذه ال�شورة من خلل  �شبكة من 

هوائيات الراديو.
عامِل  دويلمان  �شيرد  قاده  الذي  امل�شروع،  وكان 
للفيزياء  هارفارد-�شميثونيان  م��رك��ز  يف  الفلك 
 40 باحث،   200 على  يزيد  ما  عمل  ثمرة  الفلكية، 
منهم �شيدات، ح�شبما ذكرت مبادرة جامعة هارفارد 

للثقب الأ�شود.
التي تخرجت يف جامعة  �شارة عي�شوون،  وقالت 
"هناك  البحث:  يف  و�شاركت  النيوزيلندية  رادب��ود 
الرائع.  امل�شروع  �شاركن يف كل خطوة من هذا  ن�شاء 
اأن  اجليد  من  )�شتيم(،  جم��ال  يف  �شيدة  باعتباري 
ال�شغريات  الفتيات  بها  حتتذي  مناذج  هناك  تكون 

وال�شبيان".
وكان للدكتورة بومان دور بارز يف عملية معاجلة 
اإىل  الباحثني  تق�شيم  اأي�شا  ت�شمنت  التي  ال�شور، 
بنوها  التي  ال�شور  ومقارنة  البيانات  لربط  ف��رق 

واختبارها.

وب��ي��ن��م��ا ق����ادت ه��ي ف��ري��ق ت��ط��وي��ر جمموعة 
خوارزمية للتقاط �شورة للثقب الأ�شود، وهو اجلهد 
 TED الذي كان مو�شوع حما�شرة األقتها يف من�شة 
Talk عام 2016، قال زملوؤها اإَنّ هذه التقنية مل 

ُت�شتخَدم يف النهاية لبناء هذه ال�شورة حتديدا. 
قالت  "في�شبوك"  على  من�شورا  بومات  ون�شرت 
فيه: "مل ت�شنع خوارزمية واحدة، ول �شخ�س واحٌد 
لفريق  الرائعة  املهارة  ذلك  تطلب  اإذ  ال�شورة.  هذه 
�شرفا  "كان  العامل"، م�شيفة:  اأنحاء  من  العلماء  من 
يل حقا، واأنا حمظوظة جدا؛ لأنه �شنحت يل فر�شة 

العمل معهم جميعا".  
بومان  قالت  اخلمي�س،  م�شاء  ن�شية  ر�شالة  ويف 
الر�شائل  كرثة  من  هاتفها  اإغلق  اإىل  ا�شطرت  اإنها 

التي تلقتها.
وكتبت: "اأنا �شعيدة جدا؛ لأن اجلميع على القدر 
اأن  النا�س  بها، ويرى  ن�شعر  التي  نف�شه من احلما�شة 
ال�شوء  ُي�شّلط  اأن  ينبغي  ذلك،  ومع  ُملِهمة.  ق�شتنا 
فالرتكيز  واح��د.  �شخ�س  على  ولي�س  الفريق  على 
اأحد،  اأي  ي�شاعد  ل  واحد  �شخ�س  على  ال�شكل  بهذا 

ول حتى اأنا".

*وكاالت
اأ�شاب  عطل  اإن  الأح��د  �شحفية  تقارير  قالت 
تطبيقات  العطل  وط��ال  العامل،  يف  في�شبوك  موقع 

وات�شاب واإن�شتغرام وفي�شبوك ما�شنجر.
ومل يتمكن امل�شتخدمون يف خمتلف اأنحاء العامل 
املختلفة،  التطبيقات  وا�شتخدام  املوقع  دخول  من 
منعتهم  اأع��ط��اٍل  عن  امل�شتخدمني  اآلف  اأبلغ  جيث 
اأو  "في�شبوك"  تطبيقات  بع�س  اإىل  الو�شول  من 
عن  العامل  حول  امل�شتخدمون  غ��ّرد  فيما  جميعها، 
 "whatsappdown#" و�شوم  فو�شلت  املو�شوع، 

 "instagramdown#"و
ت��داول  الأك���رث  اإىل   "FacebookDown#"و

عامليًا على "تويرت" فورا.
تعّطل  "في�شبوك"  �شركة  واجهت  �شهر،  وقبل 
�شاعات،   10 من  لأك��رث  ا�شتمر  خدماتها  يف  عامليا 
نقل  اأثناء  ل�"خلل  يعود  باأنه  لحقا  ال�شركة  بررته 

اخلوادم".
الذي  ك��وم(  دوت  )داونديتكتور  موقع  واأظ��ه��ر 
يراقب تعطل املواقع الإلكرتونية اأن هناك ما يربو 
على 9000 م�شتخدم يبلغون عن م�شاكل واجهوها مع 
في�شبوك، فيما اأو�شحت خريطة للتعطل الإلكرتوين 
يف  اأ�شا�شي  ب�شكل  ظهرت  امل�شاكل  اأن  امل��وق��ع  على 

اأوروبا.

*وكاالت
بلومبريغ  م��وق��ع  ن�����ش��ره  ت��ق��ري��ر  اأث����ار 
الأخ����ب����اري، ح���ول ال�����ش��م��اع��ات ال��ذك��ي��ة 
والتطبيقات ال�شوتية التي تنتجها �شركات 
من  العديد  خماوف  وغوغل،  واأبل  اأم��ازون 

امل�شتخدمني حول العامل.
�شي  ب��ي  "بي  بح�شب  التقرير،  وق��ال 
اأم����ازون  ���ش��رك��ات  م��وظ��ف��ي  اإن  عربي"، 
ما  اإىل  ال�شمع  ي�شرتقون  واآب���ل  وغ��وغ��ل 
يقال يف ال�شماعات الذكية، موؤكدا اأن هذه 
التن�شت  مهمتهم  موظفني  عينت  ال�شركات 
لل�شماعات  امل�شتخدمون  يقوله  م��ا  على 
تروج  التي  ال�شوتية  والتطبيقات  الذكية 

هذه ال�شركات لها.
وك�����ش��ف م��وق��ع ب��ل��وم��ب��ريغ الأخ��ب��اري 
موظفني  م���ع  حت���دث  اأن  ب��ع��د  امل��و���ش��وع 
"مراجعة"  واج��ب��ه��م  اأم����ازون  �شركة  يف 
"األيك�شا" التي تنتجها  ت�شجيلت �شماعات 

وت�شوقها ال�شركة.
وتقول ال�شركات الثلث اإن الت�شجيلت 
اأج��ل  م��ن  والأخ����رى  الفينة  ب��ني  ت��راج��ع 
التعرف  على  الأجهزة  هذه  قدرة  حت�شني 

على الأ�شوات.
ال��ذي  امل��ق��ال  على  الفعل  ردود  ول��ك��ن 
من  الكثريين  اأن  اإىل  ت�شري  بلومبريغ  ن�شره 
ب�شرا  باأن  يعلمون  ل  ال�شركات  هذه  زبائن 
ي�شرتقون ال�شمع اإىل ما يقولون يف دورهم.

اق������راأ اأي�������ش���ا: اأب������رز الب���ت���ك���ارات 
ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ة ال����ث����وري����ة مب��ع��ر���س 

الإلكرتونيات 2019
مع  حت��دث  اإن��ه  بلومبريغ  موقع  وق��ال 
من  ت�شجيلت  راج��ع��وا  اأ�شخا�س  �شبعة 
اأجهزة اأمازون اإيكو وخدمة األيك�شا التابعة 
املراجعني  اإن  املوقع  وقال  ذاتها.  لل�شركة 
امل�شتهلكني  حم��ادث��ات  يف  ي��رد  ما  ي��دون��ون 
ويعلقون عليها بغر�س حت�شني اأداء اأنظمة 

اأمازون للتعرف على النطق.
لدى  ال�شوتية  الت�شجيلت  اأن  يذكر 
واإ���ش��م  ح�����ش��اب  ب��رق��م  مرتبطة  اأم�����ازون 
الإي��ك��و  �شماعة  ورق���م  الأول  امل�����ش��رتك 

امل�شتخدمة.
اإنهم  لبلومبريغ  املراجعني  بع�س  وقال 
الت�شجيلت  بع�س  على  زملءهم  يطلعون 
خا�شة  درد�شة  غرفة  خلل  من  الظريفة 

باأمازون.
ت�شجيلت  �شمعوا  اإن��ه��م  ق��ال��وا  ك��م��ا 
باعتداء  توحي  التي  تلك  منها  مزعجة 
لهم  لهم قالوا  جن�شي حمتمل، ولكن زملء 
يف  التدخل  اأم��ازون  م�شوؤولية  من  لي�س  اإنه 

هذه احلالت.
 ما الذي قالته اأمازون؟

تن�س �شروط ا�شتخدام اأمازون على اأن 
اأجل  "من  ت�شتخدم  ال�شوتية  الت�شجيلت 
طلباتكم  وتنفيذ  ا�شئلتكم  على  الجابة 
وحت�شني جتربتكم وخدماتنا". ول تتطرق 

ال�شروط اإىل وجود مراجعني ب�شر.
وق��ال��ت اأم�����ازون يف ب��ي��ان اإن��ه��ا ت��اأخ��ذ 
اجلد،  ماأخذ  واخل�شو�شية  الأم��ن  ق�شيتي 

اإل على عدد �شغري جدا من  تعلق  واإنها ل 
ت�شجيلت �شماعات األيك�شا.

ه��ذه  "ت�شاعدنا  ال��ب��ي��ان:  يف  وج���اء 
امل��ع��ل��وم��ات يف مت��ري��ن اأن��ظ��م��ة ال��ت��ع��رف 
التي  اللغات  على  وال��ت��ع��رف  النطق  على 
�شماعات  تكون  اأن  اأج��ل  م��ن  ن�شتخدمها، 
األيك�شا اأكرث ا�شتجابة لرغباتكم و�شمان اأن 

اخلدمة تعمل بجودة بالن�شبة للجميع".
معايري  "نطبق  للقول:  ال�شركة  وم�شت 
نت�شاهل مع  تقنية وعملياتية �شارمة، ول 
املوظفون  لأنظمتنا.  للإ�شاءة  حماولة  اأي 
لي�س لديهم اأي �شبيل للتو�شل اإىل معلومات 
اأو  امل�����ش��رتك  �شخ�شية  ل��ه��م  تك�شف  ق��د 

احل�شاب".
ولكن ماذا عن اأبل و�شريي؟

مثلها مثل اأمازون، ل�شركة اأبل مراجعون 
ب�شر يقومون بالتاأكد من اأن حمرك التعرف 
ب�شكل  الطلبات  يف�شر  �شريي  النطق  على 
الطلبات  ت�شجل  �شريي  اأن  يذكر  �شحيح. 
امل�شاركون من خلل  التي يطلبها  ال�شوتية 

هواتف اآيفون و�شماعات هوم بود.
على  لآب��ل  الأمنية  ال�شوابط  وتن�س 
ال�شوتية  الت�شجيلت  تكون  اأن  ���ش��رورة 
واأن  م�شادرها  اإىل  اإ�شارات  اأي  من  خالية 
خلقه  يعاد  ع�شوائي  برقم  مرتبطة  تكون 

كلما يطفئ جهاز �شريي.
 6 م��ن  لأك��رث  ت�شجيل  اأي  خ��زن  ويتم 

�شهور دون الرقم الع�شوائي.
لي�س  م��راج��ع��ي��ه��ا  اإن  اآب�����ل  وت���ق���ول 

معلومات  اأي  على  احل�����ش��ول  مب��ق��دوره��م 
�شخ�شية ول على الرقم الع�شوائي.

م�شتقبل  ع��ل��ى  ت��ع��رف  اأي�����ش��ا:  اق����راأ 
"الواقع  تطبيقات  با�شتخدام  الرتفيه 

املعزز"
ثم ماذا عن غوغل و"امل�شاعد"؟

يتمكنون  مراجعيها  اإن  غوغل  قالت 
ال�شوتية  الت�شجيلت  اإىل  ال�شتماع  من 
 "Assistant - الآتية من نظام "امل�شاعد
الذي يعد جزءا اأ�شا�شيا يف معظم الهواتف 
ال�شماعات  ويف  اأندرويد  بنظام  تعمل  التي 

املنزلية التي تنتجها.
الت�شجيلت  ه��ذه  اأن  اأ�شافت  ولكنها   
على  تدل  قد  معلومات  ب��اأي  مرتبطة  غري 
تقوم  ال�شركة  اأن  كما  املتكلم،  �شخ�شية 
على  التمويه  اأج��ل  م��ن  ال�شوت  بت�شويه 

�شوت الزبون.
كل  ال��ذك��ي��ة  ال�����ش��م��اع��ات  ت�شجل  ه��ل 

حمادثاتي؟
ال�شماعات  اأن  من  جدية  خماوف  ثمة 

الذكية ت�شجل �شرا كل ما يقال يف املنازل.
ولكن بينما تقوم هذه ال�شماعات تقنيا 
ل  فاإنها  ي��ق��ال،  م��ا  "ب�شماع"  الأق���ل  على 

النا�س. حمادثات  "ت�شتمع" اإىل 
بت�شجيل  الذكية  ال�شماعات  كل  تقوم 
من  داخليا  الأ���ش��وات  من  ق�شرية  مقاطع 
من  توق�شها  كلمات  عن  ال�شتبيان  اأج��ل 
"اأو كي غوغل"  "األيك�شا" اأو  "�شباتها" مثل 

اأو هاي �شريي".

*وكاالت
الأمريكي  اآلرت"  "�شاين�س  موقع  ن�شر 
قانون  يف  امل�شاعدة  للأ�شتاذة  راأي  مقال 
لوي�س  �شانت  جامعة  يف  ال�شحي  القطاع 
الأم��ري��ك��ي��ة، اآن����ا ���ش��ان��ت��و���س روت�����ش��م��ان، 
ق��درات  تنامي  اإىل  خ��لل��ه  م��ن  تطرقت 
ل  ب�شكل  ال�شطناعي  الذكاء  خوارزميات 
قادرة  لت�شبح  الأخ��رية،  العقود  يف  ي�شدق 
والقيام  املو�شيقية  املقطوعات  تاأليف  على 
باأمور اإبداعية لطاملا كانت حكرا على بني 
اخلوارزميات  هذه  تطور  اأن  ويبدو  الب�شر. 
بات منذرا بقدرتها على القيام مبا يتجاوز 

جمرد قراءة النوتات.
ال��ذي  مقالها  يف  روت�����ش��م��ان،  وق��ال��ت 
اأجرتها  درا�شة  اإن  "عربي21"،  ترجمته 
اأث��ب��ت��ت امل��خ��اط��ر الأخ���لق���ي���ة ل��ل��ذك��اء 
ق��درة  اإن  ال��ق��ول  ال���ش��ط��ن��اع��ي. ومي��ك��ن 
برامج غوغل  املتطورة لأحد  اخلوارزميات 
مو�شيقى  مع  املو�شيقية  الدرجات  دمج  على 
مقطوعات  لإن�شاء  باخ  �شيبا�شتيان  يوهان 
اإزاء  باخلوف  ال�شعور  على  تبعث  مو�شيقية 

ما ميكنها فعله يف امل�شتقبل.
احلا�شوب  متّكن  اإىل  الكاتبة  واأ�شارت 
من حماكاة بع�س القدرات الإبداعية لب�شٍر 
اأمًرا ُمربكا ومثريا للريبة  حقيقيني تعتر 

ب�شكل خا�س.
اأن�����ش��اأت  اأن غ��وغ��ل  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
ب��رن��اجم��ه��ا امل��و���ش��ي��ق��ي م��ن خ���لل حتليل 
الأمل��اين  املو�شيقي  للموؤلف  مقاطع   306
�شار  ال��ذي  النمط  وتتّبع  باخ  �شيبا�شتيان 
امل��لح��ظ��ات  م��ع  م��ت��ن��اغ��ًم��ا  وج��ع��ل��ه  عليه 

والدخالت اخلا�شة بامل�شتخدمني.
"باخ"  تطبيق  اأن  روت�شمان  وذك���رت 
التي  التكنولوجيا  لكن  ج��دي��ًدا،  يعتر 
منذ  م��وج��ودة  اإل��ي��ه  التو�شل  اإىل  ق���ادت 
اخلوارزميات  يف  تتمثل  وهي  طويلة،  فرتة 
املدربة على التعرف على الأمناط واتخاذ 
ال���ق���رارات ب��ع��د ال��ن��ظ��ر يف جم��م��وع��ة من 

الحتمالت.
معقًدا  اخلوارزميات  هذه  بع�س  ويكون 
عن  عاجزين  النا�س  معظم  يجعل  ب�شكل 

تبني �شبب اتخاذها لقرار معني.

علماء  يخطط  ه��ك��ذا    : اأي�����ش��ا  اق���راأ 
ليعي�س الإن�شان األف �شنة

اإن  ال���ق���ول  مي��ك��ن��ن��ا  ل  امل���ق���اب���ل،  يف 
دقيقة،  ال�شطناعي  الذكاء  خوارزميات 
حيث يعتمد الكثري منها على بيانات ل متثل 
خا�شعة  يجعلها  ما  املجتمع،  فئات  جميع 

للتحيزات الب�شرية.
ول��ي�����س م��ن ال��وا���ش��ح م��ن ق��د يتحمل 
امل�����ش��وؤول��ي��ة ع��ن��دم��ا ي��رت��ك��ب ال���ذك���اء 
م�شكلة  يف  يت�شبب  اأو  ما  خطاأ  ال�شطناعي 
معينة. ول يزال هناك �شوط كبري لتقطعه 
على  ق���ادرة  مت�شي  حتى  التقنيات  ه��ذه 
التحدث  اأو  ب��ارع  ب�شري  باأ�شلوب  الكتابة 

مثل الإن�شان اأو تقليد تعابري وجهه.
وعلى �شبيل املثال، اأ�شدر مطورو برنامج 
حمادثة  ال�شوت  ملحاكاة  بريد"  "لير 
ترامب  ودونالد  اأوباما  باراك  بني  وهمية 
حقيقية  ب��دت  والتي  كلينتون،  وه��ي��لري 

للغاية.
اآي  "اأوبن  �شركة  ط��ورت  جهتها،  وم��ن 
بطريقة  الكتابة  على  قادرا  اإي" برناجًما 
لكون  ال�شيء. ونظرا  بالب�شر بع�س  �شبيهة 
الن�س واقعيا للغاية، اختارت ال�شركة عدم 

عر�شه على العموم.
واأفادت الكاتبة اأن الذكاء ال�شطناعي 
و���ش��ور  ف��ي��دي��و  م��ق��اط��ع  ب��اإن�����ش��اء  ي�شمح 
للممثل  �شبق  حيث  للغاية،  اح��رتاف��ي��ة 
اإن�شاء  بيل،  ج��وردان  ال�شينمائي،  واملخرج 
م��ق��ط��ع ف��ي��دي��و ي��ظ��ه��ر خ��لل��ه ال��رئ��ي�����س 
الأمريكي ال�شابق باراك اأوباما وهو ب�شدد 
يطرح  ما  وهو  اأب��ًدا،  يقلها  مل  اأ�شياء  قول 
التي  املخاطر  حول  الت�شاوؤلت  من  العديد 

ت�شكلها هذه التقنيات.
ويف مطلع �شنة 2019، انت�شرت العديد 
من ال�شور التي تظهر ال�شيا�شية الأمريكية 
عارية،  وهي  اأوكا�شيو�كورتيز  األك�شاندريا 
اإىل  وتهدف  مزيفة  اأنها  ذلك  بعد  ليظهر 
جهتها،  من  النتخابات.  يف  بها  الإطاحة 
رويرتز  مثل  العاملية  الأنباء  وكالت  بداأت 
هذه  ومتييز  ر�شد  على  �شحافييها  بتدريب 

املعلومات املزيفة واخلاطئة.
وذكرت روت�شمان اأن ما يثري القلق حقا 
هو عدم قدرة امل�شتخدمني على تعلم اخلدع 
بها،  القيام  للذكاء ال�شطناعي  التي ميكن 
بوترية  تنمو  ال��ق��درات  ه��ذه  واأن  �شيما  ل 
يوما  وتعقيدا  تطورا  اأكرث  وت�شبح  �شريعة 

بعد يوم. وكمثال على هذا التطور، متّكنت 
بع�س برامج الذكاء ال�شطناعي من اإن�شاء 
ب�شجلت  للعبث  مزيفة  وب�شمات  وج��وه 
بع�س  يف  احلكومية  وامل�شتندات  ال�شركات 
الوقت احلايل، تقرتف هذه  الأحيان. ويف 
من  بتمكيننا  كفيلة  اأخطاء  اخلوارزميات 
�شبق  حيث  فيها،  التمعن  فور  اإليها  التفطن 
اق��رتاف  املو�شيقى  لدمج  "باخ"  لرجمية 
خبري  لأي  مي��ك��ن  ال��ت��ي  الأخ���ط���اء  بع�س 

مو�شيقي اكت�شافها وحتديدها.
وع���ل���ى ���ش��ب��ي��ل امل���ث���ال، ت�����ش��م��ح ه��ذه 
كان  مو�شيقية  فوا�شل  باإدخال  الرجمية 
وجه  يدح�س  مم��ا  يتجنبها،  نف�شه  ب��اخ 
ال�شبه بني املقطوعة اجلديدة ومقطوعات 
اأن  روت�شمان  واأ���ش��اف��ت  الأمل���اين.  امل��وؤل��ف 
برجمية غوغل خرقت القواعد املو�شيقية 
ناهيك  الأحل�����ان،  تن�شيق  م�شتوى  ع��ل��ى 
لتوليد  اإي"  اآي  "اأوبن  برنامج  كتابة  عن 
تن�شب  التي  "احلرائق  عبارة  الن�شو�س 
معنى  تبني  ميكن  ل  وال��ت��ي  املاء"،  حت��ت 
امل��ط��وري��ن على  ل��ه��ا. وخ���لل عمل  وا���ش��ح 
ندرة  اأكرث  الأخطاء  �شت�شبح  اإبداعاتهم، 
ال�شطناعي  الذكاء  خوارزميات  دامت  ما 

اآخذة يف التطور والتعلم با�شتمرار.
تقنيات  حت�شن  اأن  الكاتبة  واأف����ادت 
التعلم الآيل �شتكون ذات فائدة كرى، مبا 
اأف�شل وجعل  يف ذلك توفري رعاية �شحية 

مهنة الطب اأكرث دميقراطية.
حقيقة  نكران  لنا  ميكن  ل  املقابل،  يف 
اأن م��ن��ح ال��ب��اح��ث��ني ح��ري��ة ت��ط��وي��ر ه��ذه 
خماطر  على  النفتاح  يعني  اخلوارزميات 
اخل��داع  خللق  تقدًما  اأك��رث  ط��رق  تطوير 

وامل�شاكل الجتماعية الأخرى.
من  احل��د  اأن  اإىل  الكاتبة  وخل�شت 
على  ق���ادر  ال�شطناعي  ال��ذك��اء  اأب��ح��اث 
جمهول،  م�شتقبل  نحو  التقدم  ه��ذا  كبح 
الذكية  للتكنولوجيات  ال�شماح  اأن  حيث 
على  ينطوي  رقابة  دون  والتطور  بالنمو 
تتجاوز  ا�شتخدام  ���ش��وء  ح���الت  ح���دوث 
حيث  �شيئة،  مو�شيقية  مقطوعة  جم��رد 
من  املليني  خ��داع  ي�شمل  اأن  ملداها  ميكن 

الأ�شخا�س.

 هكذا تنوي غوغل بناء أسرع 
كابل إنترنت يعبر »األطلسي«

 تعّرف إلى المبلغ الكبير الذي 
تنفقه »فيسبوك« لحماية زوكربيرغ

 كيتي بومان.. أيقونة مشروع 
الثقب األسود

 توقف بخدمات موقع فيسبوك 
وتطبيقاته في العالم

 لهذا السبب.. كن حذرا عند 
استخدام السماعات الذكية

 أثار مخاوف.. الذكاء االصطناعي بات 
يحاكي السلوكيات البشرية
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*وكاالت
�سالود"  ك��ون  "ميخور  جملة  ن�سرت 
�إىل  خالله  من  �أ�سارت  تقرير�،  �لإ�سبانية 
و�لأف��ك��ار  �لأ�ساطري  من  �لكثري  هناك  �أن 
�لوجه،  بثور  ظهور  �أ�سباب  حول  �ل�سائعة 
لكن �ملوؤكد هو �أن بع�ض �لعاد�ت �لتي متثل 
�ليومي ت�ساهم يف ظهور  جزء� من روتيننا 

�أو �ختفاء هذ� �مل�سكل.
وق��ال��ت �مل��ج��ل��ة، يف ت��ق��ري��ره��ا �ل��ذي 
خ��الل  م���ن  �إن����ه  "عربي21"،  ت��رج��م��ت��ه 
�لتخل�ض  ميكن  �لقو�عد،  ببع�ض  �للتز�م 
تعّد  ل  �سائع،  هو  ملا  وخالفا  �لبثور.  من 
عدم  �أو  �لأو�ساخ  نتيجة  �لوجه  يف  �لبثور 
ور�ءه���ا  تكمن  ب��ل  بالنظافة،  �له��ت��م��ام 
لختيار  معرفتها  من  بد  ل  �أخ��رى  �أ�سباب 

�لطريقة �ملنا�سبة لعالجها.
�ل�سعر  ب�سيالت  �أن  �ملجلة  و�أو�سحت 
نوعا  تنتج  �جللد  م�سام  من  و�ح��د  كل  يف 
و�لب�سرة.  �ل�سعر  لرتطيب  �ل��ده��ون  م��ن 
�لغدد  يف  هرمونية  تغيري�ت  حدوث  وعند 
وهو  �لدهون،  هذه  �إنتاج  يرتفع  �لدهنية، 
وحب�ض  �جللد  م�سام  �ن�سد�د  �إىل  يوؤدي  ما 
حدوث  وعند  و�لبكترييا.  �مليتة  �خلاليا 
�لنقاط  ت�سبح  ل  �جللد،  يف  �لن�سد�د  هذ� 
بي�ساء  بقع  تظهر  ب��ل  ���س��ود�ء،  �لدهنية 
عدم  ب�سبب  للتعفن؛  عر�سة  �أق��ل  تكون 

تعر�سها �ملبا�سر للهو�ء.
�أهم  �أح��د  �أن  �أول،  �ل�سحيفة،  وبينت 
�لدهون  �إنتاج  يف  �ل�سطر�ب  هذ�  �أ�سباب 
�لتي  �لهرمونية  �ل��ت��غ��ري�ت  ه��و  �جللد  يف 
توؤدي ب�سكل مبا�سر �إىل ظهور حب �ل�سباب، 
�لن�ساء  ولدى  �ملر�هقة  مرحلة  يف  خا�سة 

وعند تناول حبوب منع �حلمل.
وت��رت��ب��ط ه���ذه �مل�����س��ك��ل��ة ب��امل��رح��ل��ة 
�لوجه  يف  �لبثور  تظهر  حيث  �لعمرية، 
ب��اأع��د�د �أك��ر �أث��ن��اء ف��رتة �ل��ب��ل��وغ، نظر� 
لأن����ه يف ه���ذه �مل��رح��ل��ة، ي�����زد�د �إن��ت��اج 
جن�سية  هرمونات  وه��ي  �لأن��دروج��ي��ن��ات، 
�إن��ت��اج �خلاليا  م��ن  م��ا يزيد  ذك��ري��ة، وه��و 
�إذ  �أي�سا،  �لن�ساء  �لأمر  وي�سمل  و�لدهون. 
حتدث ��سطر�بات هرمونية يف فرتة �حلمل 

يف  تاأثري�ت  وُتخلف  �ل�سهرية،  �ل��دورة  �أو 
�لغدد �لدهنية، ما يوؤدي �إىل ظهور �لبثور.

�أن حبوب منع �حلمل  و�أو�سحت �ملجلة 
على  ت��وؤث��ر  �ل��ت��ي  �لعقاقري  �أن���و�ع  وب��اق��ي 
يف  �لبثور.  ظهور  �إىل  ت��وؤدي  �لهرمونات، 
حول  مت�ساربة  در����س��ات  هناك  �ل��و�ق��ع، 
هذ� �لأمر؛ لأن �لبع�ض يعتقدون �أن حبوب 
�إمكانية ظهور حب  منع �حلمل تخف�ض من 
يف  فرقا  هناك  �أن  �مل��وؤك��د  وم��ن  �ل�سباب. 
وذلك  �حلبوب،  �أن��و�ع  خمتلف  بني  �لتاأثري 

بح�سب �ملو�د �لتي حتتويها.
م�ساحيق  �أن  ث��ان��ي��ا،  �مل��ج��ل��ة،  وذك���رت 
�ن�سد�د  �إىل  �لأخ��رى  هي  ت��وؤدي  �لتجميل 
و�خلاليا  �لبكترييا  تكاثر  وت�سهل  �مل�سام، 
لتكاثر  بال�سرورة  ي��وؤدي  ما  وه��و  �مليتة، 
�مل�ساحيق  هذه  ترك  عند  خا�سة  �لبثور، 
�إز�لتها  عدم  �أو  �لليل،  خالل  �لوجه  على 
�آخر  �سببا  �لعرق  فيمثل  ثالثا،  �أما  جيد�. 
فوق  تر�سبه  �إن  �إذ  �ل�سباب،  حب  لظهور 
�خلمرية  من  ن��وع  ظهور  �إىل  ي��وؤدي  �جللد 
�لتي  فوليكوليتي�ض،  بيتريو�سبوروم  ت�سمى 
ويكرث  �مل�سام.  وغلق  �لب�سرة  لتهيج  ت��وؤدي 
�لتعرق،  نتيجة  يظهر  �ل��ذي  �ل�سباب  حب 
ب�سكل خا�ض يف �لظهر و�لذر�عني و�ل�سدر، 

ولكنه قد ميتد �أي�سا �إىل �لوجه.

بثور  مل�ض  م��ن  ر�ب��ع��ا،  �ملجلة،  وح���ذرت 
وهو  تق�سريها،  حماولة  �أو  باليدين  �لوجه 
�لبكترييا  لتكاثر  مالئمة  بيئة  يخلق  ما 
ويوؤدي للتهابات. فعند مترير �ليدين فوق 
�لب�سرة، ينتقل �لغبار و�لبكترييا و�لدهون 
�إل��ي��ه��ا، وه���و م��ا ي�����س��اه��م يف غ��ل��ق �مل�����س��ام 
�أما  للجلد.  �لطبيعي  �لرتطيب  و��سطر�ب 
�ل�سغط  �أو  �لبثور  هذه  فقع  حماولة  عند 
عليها �أو �إز�لتها باليدين، فنحن نرتك بع�ض 
�لدهون و�لبكترييا على �جللد، ونت�سّبب يف 
يوؤدي  وهذ�  عليه،  �ل�سغط  ب�سبب  تهّيجه 

لظهور �ملزيد من هذه �لبثور.
بع�ض  �أن  �إىل  خام�سا،  �ملجلة،  و�أ�سارت 
�لع�سبي  �لتوتر  �أن  خر�ء �جللد يعتقدون 
�لبثور؛  م��ن  �ملعاناة  �حتمالت  م��ن  يزيد 
�إنتاج  من  ترفع  �لنف�سية  �حلالة  هذه  لأن 
�جل�سم.  يف  و�لأ���س��رتوج��ني  �ل��ك��ورت��ي��زول 
�رتباط  يف�سر�ن  �إ�سافيني  �سببان  وهناك 
�ل�سباب،  وح��ب  بالبثور  �لع�سبي  �لتوتر 
من  ج��زء  ه��ي  �لدهنية  �ل��غ��دد  �إن  حيث 
�لتهابات  ت�سبب  �أن  وميكن  �ملناعي،  �لنظام 
يف �جللد. ف�سال عن ذلك، مييل �لأ�سخا�ض 
ملالم�سة  �لع�سبي  �لتوتر  من  يعانون  �لذين 
باحلك  و�لقيام  �أك��رث،  باأيديهم  وجوههم 
باأظافرهم، وهو ما ي�ساهم يف �لتهاب �جللد 

و�نت�سار �لبثور.
�حلمية  �أن  �ساد�سا،  �ملجلة،  وذك���رت 
�مل�سكلة،  بهذه  �أي�سا  عالقة  لها  �لغذ�ئية 
لطب  �لأمريكية  �لأكادميية  توؤكد  حيث 
على  و��سحة  موؤ�سر�ت  وج��ود  على  �جللد 
�لب�سرة.  وح��ال��ة  �ل��غ��ذ�ء  ب��ني  �ل��ع��الق��ة 
من  بالتقليل  �لأكادميية  تن�سح  ول��ذل��ك، 
بال�سكريات  �لغنية  �لأغ��ذي��ة  ��ستهالك 

و�لدهنيات.
�سابعا، فال بد من توخي �حلذر من  �أما 
يف  ��سطر�بات  يف  لت�سببه  نظر�  �لتدخني؛ 
بطبقات  �ل�سرر  و�إحل��اق��ه  �ل��ده��ون  �إن��ت��اج 
حب  ظ��ه��ور  على  ي�ساعد  م��ا  وه��و  �جل��ل��د، 

�ل�سباب.
�رتد�ء  �أن  �إىل  ثامنا،  �ملجلة،  و�أ�سارت 
�أن  ورغ��م  �لبثور.  لظهور  ي��وؤدي  �لقبعات 
�لقبعة يف حد ذ�تها ل ت�سبب هذ� �مل�سكل، 
حبات  ونزول  �لر�أ�ض  لتعّرق  توؤدي  �أنها  �إل 
يوؤدي  ما  وهو  و�لوجه،  �جلبني  على  �لعرق 

لغلق �مل�سام.
�لهاتف  ��ستخد�م  فيوؤدي  تا�سعا،  �أم��ا 
�جلو�ل ب�سكل م�ستمر و�إل�ساقه باخلد �إىل 
�لتعرق وغلق �مل�سام، بالإ�سافة �إىل �أن هذ� 
�جلهاز ينقل �لكثري من �لغبار و�لبكترييا من 

�لأماكن �لتي ُيو�سع فيها.
على  �ل��ب��ث��ور  ظ��ه��ور  م��ن  وللتخفيف 
�لوجه  بتنظيف  �ملجلة  تن�سح  �ل��وج��ه، 
ب�سكل روتيني، لل�سيطرة على �إنتاج �لدهون 
باملاء  �لوجه  وُيغ�سل  �ل�سباب.  حب  وتكّون 
جانب  �إىل  �مل��ح��اي��دة،  �ل�����س��اب��ون  و�أن����و�ع 
�لب�سرة،  تق�سري  م�ستح�سر�ت  ��ستخد�م 
وجتنب �ل�سغط على �لبثور، وغ�سل �ليدين 

ب�سكل جيد قبل مالم�سة �لوجه.
على  باحلفاظ  �أي�سا  �ملجلة  وُتو�سي 
نظافة �ل�سعر، و��ستخد�م م�ساحيق جتميل 
مع  �لنوم،  قبل  و�إز�لتها  �لزيوت  من  خالية 
و�لبتعاد  �لغذ�ئية  �حلمية  �إىل  �لنتباه 
ت�سمن  قبعات  و��ستخد�م  �لتدخني،  عن 
�لهاتف  �إل�����س��اق  وع���دم  �ل���ر�أ����ض،  تهوية 

�جلو�ل باخلدين.
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*وكاالت

توؤدي �لإ�سابة به�سا�سة �لعظام ل�سعفها، بالتايل 
مثل  خفيف  �سغط  �أي  �أو  �ل�سقوط  ي�سبب  �أن  ميكن 
ما  غالبا  �ل��ذي  �لعظام،  يف  ك�سر  ح��دوث  �لنحناء 

يحدث يف �لورك و�لر�سغ و�لعمود �لفقري.
�أ�سباب ه�سا�سة �لعظام

وبح�سب �أخ�سائي جر�حة �لعظام و�ملفا�سل عبد 
�هلل �سالم، ُيعّد مر�ض ه�سا�سة �لعظام مر�سا �سامتا، 
وُيكت�سف عادة �إذ� ح�سلت ك�سور �أو تقو�ض يف �لظهر.
مر�ض  باأن  ل�"عربي21"  حديث  يف  �سالم  وتابع 
وثانوي"،  "�أويل  لنوعني  ينق�سم  �لعظام  ه�سا�سة 
�لكلى  مثل  معينة  لأم��ر����ض  نتيجة  ياأتي  �لثانوي 
و�لكبد �أو �لروماتيزم �أو مر�ض �لت�سلب �للويحي �أو 
�أو  �لدرقية،  �لغدة  �أمر��ض  "�سي" �أو  فيتامني  نق�ض 
�لتعر�ض للكرتيزون �أو �لكحول �أو �لتدخني �أو �سوء 

�لمت�سا�ض من �لأمعاء.
بعد  �لن�ساء  عند  فيحدث  �لأويل،  �ل��ن��وع  �أم��ا 
�نقطاع �لطمث، وحتديد� من �سن 50-55 �سنة، حيث 
�لهرموين  �لعظم تقل نتيجة لالختالل  تبد�أ كثافة 
من  فيبد�أ  �لرجال،  عند  �أما  عندهن.  يحدث  �لذي 
�سن 70، حيث يبد�أ �لرجل بخ�سارة �لعظم بدل من 

بنائه.
و�أ�سار �سالم �إىل �أن �لن�ساء �أكرث عر�سة لالإ�سابة 
به�سا�سة �لعظام من �لرجال بن�سبة 4 �إىل 1، و�ل�سبب 
�لهرموين  و�لختالف  �ل�سهرية  �ل��دورة  �نقطاع  هو 
ف��ي��وؤدي  �لطمث  �نقطاع  بعد  ف��ج��اأة  ي��ح��دث  �ل���ذي 
حلدوث ه�سا�سة عظام تدريجية، حيث يتوقف بناء 

�لعظام عندهن.
�لت�سخي�ض

عر  عن  يتم  �ملر�ض  ت�سخي�ض  �أن  �سالم  و�أو�سح 
�إذ�  ما  ومعرفة  للمري�ض،  �ملر�سية  لل�سرية  �لنظر 
�أو  ذ�ته،  باملر�ض  م�ساب  عائلته  يف  �أحد  هناك  كان 
�أنه م�ساب بالأمر��ض  �أو  �أدوية معينة،  �أخذ هو  �إذ� 

�مل�سببة له�سا�سة �لعظام.
عر  عندهن  �ملر�ض  ت�سخي�ض  فيتم  �لن�ساء،  �أما 
�سغري�ت،  وهن  �ل�سهرية  دورتهن  بد�أت  متى  معرفة 
ت�سخي�ض  يف  ت�ساعد  �لأم��ور  فهذه  �نقطعت،  ومتى 
�أن  ميكن  حيث  �ل�سريري،  للفح�ض  �إ�سافة  �ملر�ض، 
معينة،  ك�سور  �أو  بالظهر  تقو�ض  �ملري�ض  عند  يكون 
مثال ك�سر عمق �لفخذ �أو ك�سر �أ�سفل عظمة �لكعرة 

�أو ك�سر فقر�ت �لظهر.
باأن  موؤ�سر�  ُتعّد  �لأمور  �أن هذه  �إىل  �سالم  و�أ�سار 
�لك�سف  ميكن  و�أي�سا  عظام،  ه�سا�سة  عنده  �ملري�ض 
عنه عر �سورة �ل�سعاع �لعادية، �لتي �إذ� �أظهرت باأن 
كثافة �لعظام قليلة مبناطق معينة فيدل ذلك على 

وجود مر�ض ه�سا�سة �لعظام.
�لوقاية

�أول  "نقوم  �سالم:  ق��ال  �لوقاية،  ط��رق  وح��ول 
�لذين   ،50-40 �سن  بعد  و�لن�ساء  �لرجال  باإعطاء 
لديهم ما ي�سمى لني عظام �أو ه�سا�سة مبكرة، نعطيهم 
كال�سيوم وفيتامني د، مع �حلفاظ على نظام غذ�ئي 
�سحي ومتو�زن، هذ� ميكن �أن يقيهم من هذ� �ملر�ض".

و�أ�ساف: "�أي�سا يجب �حلفاظ على كتلة �لعظام 
بد�أنا  وكلما  �لطفولة،  من  ذلك  ويبد�أ   ،35 �سن  قبل 
�ساعد  و�ل�سباب،  �لطفولة  مرحلة  يف  �لعظام  ببناء 

ذلك يف منع ه�سا�سة �لعظم".
و�أو�سح �سالم �أن "�ملحافظة على كتلة �لعظم يتم 

عر �لغذ�ء �ل�سحي �ملتو�زن، �لذي ي�سمل �لكال�سيوم 
لبع�ض  �إ�سافة  �جليدة،  و�لروتينات  د  وفيتامني 
�سحة  حماية  يف  ت�ساعد  �لتي  �لغذ�ئية  �لعنا�سر 

�لعظام ب�سكل �أ�سا�سي".
هو  �ملر�ض  هذ�  �سد  وقاية  عامل  �أه��م  �أن  و�أك��د 
�لريا�سة بانتظام منذ �لطفولة حتى �سن  "ممار�سة 
�لأربعني، حتى يتم تكوين كتلة عظم جيدة، بحيث 
يف  �لكتلة  هذه  ت�ساعدنا  �لعظم  يف  هدم  ح�سل  �إذ� 

عدم �لو�سول ملرحلة ه�سا�سة �لعظم".
�لعظم،  كتلة  ببناء  �لريا�سة  "ت�ساعد  و�أكمل: 
ب�سكل  �لعظم  وكتلة  �لكل�ض  بناء  على  تعمل  حيث 
�لريا�سي  �ل�سخ�ض  و�أكرث عند  �أقوى  جيد، فتجدها 

من �ل�سخ�ض غري �لريا�سي".
ون�سح �سالم �ملر�أة حينما ت�سل ل�سن 40-45، �لذي 
�لكال�سيوم  مكمالت  باأخذ  �لعظام،  منو  فيه  يتوقف 
�لريا�سة،  �لرتكيز على ممار�سة  و�أي�سا  د،  وفيتامني 

و�مل�سي، وعدم ممار�سة �لريا�سات �لعنيفة.
نظام غذ�ئي متو�زن

جنوى  �لتغذية  �خت�سا�سية  �أ�سارت  جهتها،  من 
وم��ت��و�زن،  �سحي  نظام  �ت��ب��اع  "�سرورة  �إىل  حمد 
�لعظام،  وبناء  لنمو  مهمني  عن�سرين  على  ويحتوي 

وهما �لكال�سيوم وفيتامني د"، بح�سب قولها.
ل�"عربي21":  ح��دي��ث  يف  جن����وى  وت��اب��ع��ت 
"�حل�سول على قدر كاف من �لكال�سيوم ي�ساعد على 
موجود  وه��و  قوتها،  على  ويحافظ  �لعظام،  بناء 
�ل�سردين  و�أ�سماك  �لأل��ب��ان  وم�ستقات  �حلليب  يف 
و�ل�سلمون و�لروكلي و�خل�سار و�لورقية، و�لأطعمة 
و�خلبز  �ل��رت��ق��ال  كع�سري  بالكال�سيوم  �مل��دع��م��ة 
�ل�سم�سم  مثل  و�ل��ب��ذور  �ملدعمة،  �لإف��ط��ار  وحبوب 

وبذور �ل�سيا".
�خت�سا�سي  ����س��ت�����س��ارة  ���س��رورة  ع��ل��ى  و�أك����دت 
�لأطعمة  هذه  من  �لأن�سب  �لكمية  ملعرفة  �لتغذية؛ 
يتم  مل  "لو  م�سيفة:  يوميا،  �لإن�سان  يحتاجها  �لتي 
لنق�ض  ذل��ك  �سيوؤدي  �ليومية  �لحتياجات  �أخ��ذ 
�أي�سا  �سيقل  وبالتايل  �ل��دم،  كال�سيوم  م�ستويات  يف 
وكتلته،  �لعظمي  �لن�سيج  كثافة  وتقل  �لعظام،  من 

وي�سبب �له�سا�سة".
�لالكتوز"  حتمل  "عدم  من  يعانون  من  ون�سحت 
�ل�سويا،  حليب  �حليو�ين  باحلليب  ي�ستبدلو�  ب��اأن 

�إ�سافة لتناول �لتني �ملجفف و�ملك�سر�ت مثل �للوز.
�لكمية  �لإن�����س��ان  ي��اأخ��ذ  �أن  "يجب  و�أردف����ت: 
ربط  ع��ن  م�����س��وؤول  فهو  د،  فيتامني  م��ن  �ملنا�سبة 
يوؤدي  قد  ونق�سه  �لعظم،  يف  و�لف�سفور  �لكال�سيوم 

له�سا�سة �لعظام".
حتتوي  �لتي  �ملو�د  تناول  "�سرورة  �إىل  و�أ�سارت 
مثل  �لبحرية  �ملاأكولت  وهي:  �لفيتامني،  هذ�  على 
و�ل�سردين  و�لرجنة  و�لروبيان  و�لتونة  �ل�سلمون 
وزي���ت ك��ب��د �حل����وت، و���س��ف��ار �ل��ب��ي�����ض، و�مل�����س��روم، 
و�حلليب �لبقري وحليب �ل�سويا �ملدعم بفيتامني د، 

و�ل�سوفان �ملدعم بفيتامني د".
�مل�سروبات  "�سرب  يف  �لإف����ر�ط  م��ن  وح���ذرت 
يحاول  وحني  حم�سيا،  �جل�سم  جتعل  فهي  �لغازية، 
�جل�سم �أن يعود قاعديا يوؤدي ذلك خلروج �لكال�سيوم 
على  �لغازية  �مل�سروبات  حتتوي  و�أي�سا  �لعظم،  من 
�لكافيني �لذي يزيد من كمية �لكال�سيوم �ملطروح يف 
لعن�سر مهم  �لعظام  يت�سبب بخ�سارة  بالتايل  �لبول، 

جد� لعملية بنائها"، بح�سب قولها.

*وكاالت
ل ميكننا �لتفكري بعيد �لف�سح من دون �حلديث 
و�لكعك.  �ملعمول  ر�أ�سها  وعلى  �لعيد  حلويات  عن 
هذه �ملغريات �لتي نقف �أمامها ب�سهية، جتعلنا نعي�ض 
و�ل�ستمتاع  �لغ�ض  يف  �لرغبة  بني  د�خليًا  �سر�عًا 
حتتويه  وما  �لوزن  �كت�ساب  من  �خلوف  وبني  بالعيد 
للقلق،  د�ع��ي  ل  لكن  عالية.  ح��ر�ري��ة  �سعر�ت  من 
�ملحافظة  وبني  به  نرغب  ما  بني  ن��و�زي  �ن  ميكننا 
على �لوزن بطريقة ذكية من خالل حت�سري حلويات 

�لعيد بطريقة �سحية.
طنو�ض  ن��غ��م  �ل��ت��غ��ذي��ة  �خت�سا�سية  ت�����س��رح 
و��ستبد�لها  باملكونات  �لتحكم  كيفية  عن  ل�"�لنهار" 
باأخرى �سحية وقليلة �لد�سم لتح�سري و�سفة ذكية 
�ن  نعرف  �ن  �ملهم  من  �حلر�رية.  �ل�سعر�ت  وقليلة 
على  يحتويان  مكونني  �أك��رث  هما  و�ل��زي��ت  �ل�سكر 
�خلطوة  تكمن  لذلك  مرتفعة،  ح��ر�ري��ة  �سعر�ت 
�لأوىل يف ��ستبد�لهما مبكونات "ليت" و�أقل �سعر�ت 

حر�رية.
�أهم �لن�سائح:

* تخفيف كمية �لزيت
مو��سيع ذ�ت �سلة

و�ل�سعر�ت  و�لكعك  �ملعمول   : �لف�سح  عيد      
�حلر�رية

�كت�ساب  دون  �لعيد  ب�سيافة  ن�ستمتع  كيف      
�لوزن؟

    كيف تت�سرفون خالل غد�ء �لعيد؟
* ��ستبد�ل �لزبدة باأخرى "ليت"

على  يعتمد  بديل  ب�سكر  �ل�سكر  ��ستبد�ل   *
يتحمل  باأنه  يتميز  �لذي   )sucralose( �سكر�لوز 
، ول يحتوي على مو�د م�سرة. �حلر�رة �لعالية وحُملٍّ

�ملعمول:
�ملكونات:  نحتاج �ىل هذه  �ملعمول  عادًة لإعد�د 
�ىل  بالإ�سافة  �لفرخة  وطحني  �ل�سميد  طحني 
�ملحلب وماء زهر وماء ورد وخمرية. �ملكونان �للذ�ن 
لذلك  و�لزبدة.  �ل�سكر  هما  �لوزن  يف  زيادة  ُي�سببان 
��ستبد�ل  ميكننا  �أكرث  �سحية  و�سفة  على  للح�سول 
�ىل  بالن�سبة  �م��ا  ب��دي��ل،  ب�سكر  �لطبيعي  �ل�سكر 
�لبديل  �ل�سكر  غالف  على  قر�ءتها  فيمكن  �ملقادير 
 10 ي��و�زي  �لعادي  �ل�سكر  من  غر�م   100 كل  )مثاًل 

غر�مات من �ل�سكر �لبديل(.
بزبدة  فن�ستبدلها  �ل��زب��دة  �ىل  بالن�سبة  �م��ا 
قليلة �لد�سم �أو "ليت"، وكذلك �لأمر بالن�سبة �ىل 
�حلليب. وبهذه �لطريقة ت�سبح لدينا و�سفة �سحية 

. �أقل  حر�رية  "ليت" ب�سعر�ت 
ح�سوة �ملعمول:

لذلك  �ل�سكر،  على  بطبيعته  يحتوي  �لتمر: 
ونكتفي  �ليه،  �ل�سكر  �و  �لزبدة  ��سافة  عدم  يف�سل 

بو�سع �لبهار�ت و�ملنكهات.
على  حت��ت��وي  مفيدة  زي���وت  و�لفت�سق:  �جل���وز 
�ل�سحية  �لدهون  نتيجة  مرتفعة  حر�رية  وحد�ت 
و�لفت�سق  �جلوز  خلط  ميكننا  لذلك  فيها.  �ملوجودة 
لذلك  ج��دً�  )حم��لٍّ  �لفاكهة  �سكر  �و  بديل  �سكر  مع 

يجب و�سع ن�سف �لكمية مقارنة بال�سكر �لعادي(.
�لكعك

لإعد�د كعك �لعيد نحتاج �ىل �لطحني، �حلليب، 
ما  لكن  طيب.  وج��وز  قرفة  ورد،  م��اء   - �ليان�سون 
�لرئي�سيني  �ملكونني  يف  يكمن  �لز�ئد  �ل��وزن  ي�سبب 

�ل�سكر و�لزيت.
* يف حال كنا ن�ستخدم �ل�سمنة �و �لزبدة يف�سل 
�سرط  �أك��رث  �سحي  لأن��ه  نباتي  بزيت  ��ستبد�لهما 
تخفيف كمية �لزيت )مثاًل ��ستخد�م ن�سف كوب من 

�لزيت بدل �لكوب �لكامل(.
كذلك ��ستبد�ل �ل�سكر �لعادي ب�سكر بديل.

�ي�سًا  يحتوي  لأنه  عليها  �ل�سم�سم  و�سع  جتنب 
على �سعر�ت حر�رية.

�ملكونات  كانت  لو  حتى  �ن��ه  نعرف  �ن  �ملهم  من 
باعتد�ل.  و�لكعك  �ملعمول  تناول  يجب  "ليت" 
عادة حبة �ملعمول �لعادي حتتوي على 180 وحدة 
 300 نحو  فت�ساوي  �لكبرية  �حلبة  �م��ا  ح��ر�ري��ة، 

وحدة حر�رية �و ما يعادل وجبة.
�ما بالن�سبة �ىل �لكعك، حتتوي �لكعكة �ل�سغرية 
على 120 وحدة حر�رية يف حني ت�سل �لكبرية �ىل 

220 وحدة حر�رية.
غنية  �حل��ل��وي��ات  ه���ذه  �ن  ف��ي��ه  ���س��ك  ل  مم���ا 
�إع��د�ده��ا  يجب  وب��ال��ت��ايل  �حل��ر�ري��ة،  بال�سعر�ت 
وبكمية  �سناك  كوجبة  وتناولها  "ليت؟"  بطريقة 

معتدلة!

*وكاالت
لثالثة  �ل��ن��ووي  �حل��م�����ض  يحمل  #طفل  ول���د 
#تقنية مثرية  �إثر ��ستخد�م  #�ليونان،  �أ�سخا�ض يف 
ما  على  �لعقم،  ح��الت  يف  �لأوىل  للمرة  للجدل، 
هذه  �أجرى  �إ�سباين  يوناين-  طبي  فريق  �ليوم  �أفاد 

�لعملية.
�ملك�سيك  يف  �لطريقة  ه��ذه  ��ستخدمت  وكانت 

عام 2016 لتفادي �نتقال مر�ض ور�ثي من �لأم �ىل 
جنينها.

بوزن  �لذكر  �لطفل  ولد  �جلديدة،  �حلالة  ويف 
 32 تبلغ  يونانية  �أم  من  �لثلثاء  كيلوغر�مني   2،96
عدة  خمتري  �إخ�ساب  مل��ح��اولت  وخ�سعت  عاما، 
باءت بالف�سل، على ما �أو�سح مركز "�إن�ستيتيوت �أوف 

ليف" )�أي يف �أف( �ليوناين يف بيان.

*وكاالت
�أ����س���ارت در�����س���ة ج��دي��دة ن�����س��رت يف 
�إىل   "JAMA Psychiatry" جملة 
مرتبط  �حليوية  �مل�ساد�ت  ��ستخد�م  �أن 
باأمر��ض  �لإ�سابة  بخطر  كبرية  بدرجة 
�أن  ذلك  ور�ء  �ل�سبب  باأن  ويعتقد  عقلية، 
يف  �لبكترييا  على  توؤثر  �حليوية  �مل�ساد�ت 

�مليكروبيوم �ملعوي.
بيانات  على  �لدر��سة  نتائج  و�عتمدت 
من �ل�سباب يف �لدمنارك حتى �سن 17 عاما.

�ل���در�����س���ة �ل��ت��ي ت��دع��م �ل��ن��ظ��ري��ات 
بني  �لوظيفي  �لتفاعل  ح��ول  �مل�ستجدة 
و�لأمر��ض  �ملعياري  و�مليكروبيوم  �لعدوى 
خم�سني  يقارب  ما  من  و�حدة  هي  �لعقلية، 
بحثا مت ن�سرها يف �لن�سف �لأخري من عام 

2018 يف �لدمنارك.
�لبيانات  م��رة  لأول  �ل�سجل  ويتتبع 
�ل�سريرية لأكرث من مليون �سخ�ض، من عام 
�لذين  �لدمناركيني  على  ف�ساعد�،   1995
عوجلو� من مر�ض عقلي على مدى 17 �سنة 
كمر�سى  �أو  �مل�ست�سفى  يف  �إما  حياتهم،  من 
خارجيني. مت توثيق كل حالة مبا يف ذلك 

�لو�سفات �لطبية وتاريخ �لأ�سرة.
ي�ستطيع  �ل�����س��ج��ل،  ه����ذ�  وب��ف�����س��ل 
�ل�سلة  لتو�سيح  �لكثري  فعل  �لدمناركيون 

بني �لأمعاء و�ل�سحة �لعقلية.
ول��ق��د مت���ت �لإ�����س����ارة م���ن ق��ب��ل ب���اأن 
جمتمع  عن  عبارة  هو  �له�سمي  �مليكربيوم 
�أمعائنا،  يف  يعي�ض  �لتنوع  �سديد  بكتريي 
وير�سل �إ�سار�ت �إىل �لدماغ، ويقوم بتعديل 

لأمر��ض  يعر�سنا  ورمبا  �ملز�جية،  �حلالة 
�لنماذج  يف  �لدر��سات  وثقت  وقد  عقلية. 
�لبكترييا  بني  �لعالقة  بالفعل  �حليو�نية 
�ملجموعات  �إح���دى  �أظ��ه��رت  و�لك��ت��ئ��اب. 
ع��وجل��ت  �ل��ت��ي  �ل���ف���ئ���ر�ن  �أن  �ل��ب��ح��ث��ي��ة 
يف  ت��غ��ري�ت  �أظ��ه��رت  �حليوية  بامل�ساد�ت 
يف  �أ�سو�أ  و�أد�ء  �لأمعاء  ميكروبيوم  تنوع 

�ختبار�ت �لذ�كرة.
كما �أظهرت �حليو�نات �لتي ��ستخدمت 
�مل�ساد�ت �حليوية و��سعة �لطيف تغيري�ت 
طيف  ذلك  يف  مبا  خمتلفة،  ��سطر�بات  يف 
�لتوحد و�ل�سطر�بات �لتنك�سية �لع�سبية 

مثل مر�ض �لزهامير و�لكتئاب.
جميع هذه �لدر��سات ت�سري �إىل �لعالقة 
�لعقلية،  �ل�سحة  وحالة  �مليكروبيوم  بني 

�إل �أن �لأ�سا�ض �جلزيئي لهذ� �لرتباط ل 
يز�ل جمهول.

ت�سعى �لعديد من �لدر��سات �إىل حتديد 
�لرو�بط بني �مليكروبيوم و�لدماغ �لب�سري، 
وتركز على �ملركبات �لع�سبية �لفعالة �لتي 

تنتجها �أو ت�ستهلكها �لبكترييا يف �لأمعاء.
ويف در��سة �أجر�ها فيليب �سرت�ندويتز 
بو�سطن  يف  نورثي�سرتن  جامعة  يف  وزمالوؤه 
وجدو�  �لأمعاء،  بكترييا  من  نادر  نوع  على 
غاما  حم�ض  ت��اأك��ل  �ل��ب��ك��ت��ريي��ا  ه���ذه  �أن 
�أمينوبريك، و�ملعروف با�سم جابا، وهو مهم 
مطلوب  ع�سبي  مركب  لأن��ه  لنا؛  بالن�سبة 
�ملركزي  �لع�سبي  للجهاز  طبيعية  لوظيفة 
�لكتئابية  �ل�سطر�بات  وترتبط  لدينا. 

�لرئي�سية مع �نخفا�ض م�ستويات جابا.

*وكاالت
�سولفية  ولزج  �للون  قامت  �سائل  يغمر 
قائلة  تبت�سم  لكنها  �لعنق،  م�ستوى  حتى 
رغم �لر�ئحة �لقريبة من زيت �ملحركات: 
هذه  �أت��ت  وق��د  جميل"...  �سعور  "هذ� 
يف  نفطالن  مدينة  �إىل  �لرو�سية  �ملو�طنة 
�سمال غرب �أذربيجان، �ملعروفة بعالجاتها 
بالنفط �خلام، لتخفف من �آلم د�ء �لتهاب 

�ملفا�سل.
ت��ق��وم موظفة  دق���ائ���ق،  ع�����س��ر  وب��ع��د 
بقحط �لنفط �لبني �لد�كن عن جلد �ملر�أة 

�ل�ستينية قبل �أن ت�ستحم.
وتروي �سولفية �لتي �أتت من ترت�ستان 
�ل�سديقات:  م��ن  جمموعة  م��ع  �لرو�سية 
�إىل  باملجيء  طويلة  لفرتة  حلمنا  "لقد 

هنا".
وقد �أتت لأنها تعاين من �لتهاب مفا�سل 
منذ 12 عاما، وتقول �إنها خف�ست من كمية 
�أيام من  �لتي تتناولها بعد ع�سرة  �لأدوية 
�ملحطة  هذه  يف  بالر�حة  وت�سعر  �لعالج، 
�لعالجية �خلارجة عن �ملاألوف يف �لقوقاز 
منطقة  م��ن  قليلة  كيلومرت�ت  بعد  على 

�لنز�ع يف ناغورين قره باخ.
ر�أفت )48 عاما(، وهو �سحايف وع�سو يف 
حزب معار�ض يف باكو، ل يظهر �سوى ر�أ�سه 
�أي�سا، فيما هو م�سرتخ يف حو�ض يف �لق�سم 
"�سحريل"  منتجع  يف  ل��ل��رج��ال  �مل��ك��ر���ض 
"هذه  ويقول:  �لأذري��ة(.  باللغة  )�ساحر 

هبة من �ل�سماء".
�لعامل  �إىل  نفطها  �أذربيجان  وت�سدر 
�قت�ساد  �أ�سا�سيا يف  دور�  يلعب  باأ�سره، وهو 
�إل  �لقوقاز.  منطقة  يف  �لو�قع  �لبلد  هذ� 
يف  �لأر���ض  باطن  من  �مل�ستخرج  �لنفط  �أن 
�آلف  ع�سرة  �سكانها  عدد  �لبالغ  نفطالن، 
 300 ح��و�يل  بعد  على  و�ل��و�ق��ع��ة  ن�سمة 
كيلومرت عن �لعا�سمة، ل ينفع ليحول �إىل 

حمروقات؛ لأنه �سميك جد�.
ويعود �كت�ساف �لنفط يف �أذربيجان �إىل 
منت�سف �لقرن �لتا�سع ع�سر. وقد �كت�سفت 
عقود  بعد  �خلا�سة  باملز�يا  نفطها  �ملدينة 

من  �عتبار�  و�أ�سبحت  ذل��ك،  على  قليلة 
مر�كز  �أح���د  �ملا�سي  �ل��ق��رن  ع�سرينيات 
يف  جمانا  �لنا�ض  �إليها  ينقل  �لتي  �لعالج 

�حلقبة �ل�سوفياتية.
جدل

موظفي  �أن  �ملحلية  �ل��رو�ي��ة  وتفيد 
�أن  ملل  دومنا  يكررون  �ملدينة  يف  �لفنادق 
�كت�سفت  �لعجائبي"  �لنفط  "هذ�  مز�يا 
�سدفة عندما ترك جمل ينازع قرب بقعة 

من هذ� �ل�سائل، ف�سفي.
على  �لتقليدي  �ل��ع��الج  ي��ق��وم  و�ل��ي��وم 
حو�ض  يف  دقائق  ع�سر  ملدة  عر�ة  �لغو�ض 
�ل�سميك  �ل�سائل  ب��ه��ذ�  م��ل��يء  ��ستحمام 
على  ي�سخن  وه��و  �لقوية.  �لر�ئحة  وذي 
�وميدي  م��رمي  وتقول  مئوية.  درج��ة   38
يف م���وؤل���ف م��ك��ر���ض مل���ر�ك���ز �ل���س��ت��ج��م��ام 
عن  �خل��ارج��ة  وعالجاتها  �ل�سوفياتية 
�خلام  �لنفط  "��ستخد�م  �أحيانا:  �ملاألوف 
غربيون،  �أطباء  به  ندد  طبية  لأغر��ض 

معترين �أنه قد ي�سيب بال�سرطان".

وزيت �لنفطالن موؤلف من حو�يل %50 
من �لنفتالني، وهي مادة حا�سرة يف دخان 

�ل�سجائر و�لكر�ت �ملكافحة للعث.
�ملحليني  و�مل��ر���س��ى  �لأط���ب���اء  �أن  �إل 
متحف  �ملدينة  ويف  �مل��ادة.  بهذه  ي�سيدون 
�سغري ي�سم �لكثري من �لعكاز�ت �لتي تركها 

مر�سى تعافو� من �أمر��سهم.
70 �ألفا يف �ل�سنة

يف  �لطبيبات  �إح��دى  عزيزوفا،  فابيل 
ي�ستخدم  �ملحلي  �لنفط  �أن  �ملنتجع، تو�سح 
ملعاجلة �أوجاع و�أمر��ض �لع�سالت و�لعظام 
ع�سبية  ��سطر�بات  ع��ن  ف�سال  و�جل��ل��د، 

و�أخرى تتعلق بالطب �لن�سائي.
متار�ض  ب��د�أت  �لتي  �لطبيبة،  وتو�سح 
مهنتها يف �آخر �سنو�ت �لحتاد �ل�سوفياتي: 
�أو  ف��ن��ادق  ه��ن��اك  يكن  مل  �مل��ا���س��ي،  "يف 
ويقيمون  ي��اأت��ون  �لنا�ض  ك��ان  منتجعات، 
لدى �ل�سكان �ملحليني". وتروي من مكتبها: 
"على مر �ل�سنني، بد�أت �ملنتجعات بالظهور، 

ومت تطوير و�سائل عالجية".

ت�ستقبل  نفطالن  كانت  �لثمانينات،  يف 
وهو  �ل�سنة،  يف  �سخ�ض  �أل��ف   70 من  �أك��رث 
�لعالجات  هذه  و�زده��رت  قيا�سي.  م�ستوى 
منطقة  يف   1988 يف  �حل��رب  �ن��دلع  حتى 
ناغورين قره باخ، �لتي تتنازع عليها كل من 
منتجعات  كل  وحولت  و�أرمينيا.  �أذربيجان 
�ملدينة حينها �إىل م�ساكن ل�ستقبال مئات 

�آلف �لنازحني جر�ء �لنز�ع.
�لذي  ب��اخ،  قره  ناغورين  جيب  و�أعلن 
�ل�سلطات  و�سمته  �أرمنية  غالبية  ت�سكنه 
 ،1921 �لعام  �أذربيجان  �إىل  �ل�سوفياتية 
��ستقالله من جانب و�حد يف �لعام 1991، 
ب��دع��م م��ن �أرم��ي��ن��ي��ا. ورغ���م �ت��ف��اق وقف 
حرب  بعد   1994 �ل��ع��ام  يف  �ل��ن��ار  �إط���الق 
من  مو�جهات  تقع  قتيل،  �ألف   30 ح�سدت 
�سالم.  �تفاقية  غياب  يف  �آخ��ر  �إىل  حني 
يقع  �ملتوقف  �لنز�ع  هذ�  يف  �جلبهة  وخط 

على بعد كيلومرت�ت قليلة من نفطالن.
�أذرب��ي��ج��ان  ع��ززت  �لأل��ف��ي��ة،  مطلع  يف 
كوجهة  نفطالن  �سمعة  لتح�سني  جهودها 
يف  �ملقيمون  �لالجئون  نقل  وق��د  �سحية. 
هدمت  فيما  �أخرى،  م�ساكن  �إىل  �ملنتجعات 
غالبية هذه �ملن�ساآت، و�أقيمت مكانها فنادق 

حديثة.
وت�سم �ملدينة �ليوم خليطا من �لفنادق 
و�لعالج  �لإقامة  كلفة  تتجاوز  �لفخمة، 
ومنتجعات  �أ���س��ب��وع��ي��ا،  دولر  �أل���ف  فيها 
�سوفياتية  �أج���و�ء  عليها  تهيمن  ب�سيطة 

تكلف مئات �لدولر�ت يف �لأ�سبوع.
مذكرة  بر�أ�سها،  �حلرب  تطل  و�أحيانا، 
�أذربيجان  بوجودها �لزو�ر، وغالبيتهم من 
ومن �لدول �ملنبثة عن �لحتاد �ل�سوفياتي، 

�أو تركيا، و�أحيانا من �أوروبا.
با�سم  تعرف  قوية  مو�جهات  وخ��الل 
�أبريل  ني�سان/  يف  �لأربعة  �لأيام  "حرب 
ما  �لنار"، على  �إطالق  ن�سمع  "كنا   :"2016
"غار�باغ" �لفخم،  يقول موظف يف منتجع 
�جلميع"  "بقي  ب�سرعة:  ي�سيف  �أن  قبل 

م�سدد� على �سالمة �ملن�ساآت.

 تعرف إلى أسباب مرض هشاشة 
العظام وطرق الوقاية منه

إليكم كيفية تحضير المعمول 
والكعك بطريقة صحية!

سابقة عالمّية في عالجات العقم: والدة 
طفل يحمل الحمض النووي لثالثة أشخاص

 المضادات الحيوية في الطفولة ترتبط 
بخطر اإلصابة بأمراض عقلية

 منتجع يستخدم النفط الخام 
لعالج األمراض وسط جدل طبي
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*وكاالت
�سريكل"  "فاميلي  جم��ل��ة  ن�����س��رت 
�لأم��ري��ك��ي��ة ت��ق��ري��ر� ت��ط��رق��ت ف��ي��ه �إىل 
�لأعر��ض �لد�لة على �لإ�سابة بالزهامير، 
�لت�سخي�ض  على  ت�ساعد  �أن  �ساأنها  من  �لتي 

�ملبكر لهذ� �لنوع من ��سطر�بات �لدماغ.
وق��ال��ت �مل��ج��ل��ة، يف ت��ق��ري��ره��ا �ل��ذي 
ل  �ل��زه��امي��ر  �إن  "عربي21"،  ترجمته 
جت���اوزو�  مم��ن  فقط  �ل�سن  ك��ب��ار  ي�سيب 
حقيقة  من  �لرغم  وعلى  �ل�سابع.  عقدهم 
بهذ�  �مل�سابني  من  �سخ�ض  مليون   5.5 �أن 
�ل��ذ�ك��رة  ف��ق��د�ن  ي�سبب  �ل���ذي  �مل��ر���ض 
�سن  جتاوزو�  �لإدر�كية  �لقدر�ت  وتر�جع 
65، �إل �أن 5 باملئة منهم ي�سابون به يف �سن 

�لثالثني و�لأربعني و�خلم�سني.
ونقلت �ملجلة عن مويل فوجيل، مديرة 
يف  و�لج��ت��م��اع��ي��ة  �لتعليمية  �خل��دم��ات 
"بع�ض  �أن  للزهامير،  �لأمريكية  �ملوؤ�س�سة 
حلالة  �ملبا�سرين  �لأطباء  �إن  يقلن  �لن�ساء 
ميرون  �أنهم  �لبد�ية  يف  ظنو�  �أزو�ج��ه��ن، 
ت�سخي�سهم  مت  لكن  �لعمر،  منت�سف  باأزمة 

يف نهاية �ملطاف مبر�ض �لزهامير".
وم���ن �مل��ه��م ����س��ت�����س��ارة �ل��ط��ب��ي��ب عند 
�أو �لزوجة  مالحظة تغري �سلوكيات �لزوج 
ذلك  �سلوكك،  حتى  �أو  �لو�لدين  �أح��د  �أو 
�أكرث  �لعالج  يجعل  �ملبكر  �لت�سخي�ض  �أن 
من  �ملر�ض  هذ�  �أعر��ض  وتختلف  فعالية. 
�لعالمات  بع�ض  هناك  لكن  لآخر،  �سخ�ض 
�مل�سرتكة بني جميع �ملر�سى �لتي ل بد من 

معرفتها و�لنتباه لها.
وذكرت �ملجلة، �أول، �أن فقد�ن �لذ�كرة 
مبر�ض  �لإ�سابة  على  �لد�لة  �لعالمات  من 
�سعوبة  �أن  فوجيل  و�أو�سحت  �لزهامير. 
من  جلبه  ب�سدد  كنت  �لذي  �لغر�ض  تذكر 
غرفة �ملعي�سة، �أو ن�سيان ��سم �أحد �أبنائك 
�أو ��سم �لقطة �أمر طبيعي يو�جهه �أغلبنا، 

بيد �أن تكرر ذلك ميثل م�سكلة حقيقية.
فاإذ� لحظت �أنك تو�جه يوميا م�سكلة 
ف��اإن��ه لب��د من  �أب��ن��ائ��ك  �أ���س��م��اء  يف تذكر 
�إذ�  ما  معرفة  تود  فقد  �لطبيب.  ��ست�سارة 

لأن  نظر�  �آخ��ر،  مر�ض  نتيجة  ذل��ك  ك��ان 
مب�ساكل  �أي�سا  مرتبط  �ل��ذ�ك��رة  ف��ق��د�ن 
�لدماغية  �جللطة  مثل  �أخ���رى،  �سحية 
�لفيتامني ب 12، وق�سور �لدرقية،  ونق�ض 
حتى  �أو  ح����اد،  ب��ال��ت��ه��اب  �لإ���س��اب��ة  �أو 
�أن  ث��ان��ي��ا،  �مل��ج��ل��ة،  و�أوردت  �لك��ت��ئ��اب. 
�لرت��ب��اك بني �ل��زم��ان و�مل��ك��ان ي��دل على 
فوجيل،  وح�سب  ب��ال��زه��امي��ر.  �لإ���س��اب��ة 
متجر  نحو  �سيارتك  يوما  ق��دت  �إذ�  فاإنه 
�ملكتب  �أم��ام  نف�سك  وجدت  لكنك  �لبقالة 
يف  نقع  فاأحيانا  �لعامل،  نهاية  لي�ست  فتلك 
�لأمناط لكن ذلك ل يعرقل �سري وظائفنا 
�أو  يوميا  �أنك  �إذ� لحظت  ولكن،  �ليومية. 
يف بع�ض �لأحيان ل تتذكر �أين �أنت وكيف 
و�سلت �إىل ذلك �ملكان، فذلك �أمر خمتلف.

مو�جهة  �أن  �إىل  ثالثا،  �ملجلة،  ونوهت 
من  �لعتيادية  باملهام  �لقيام  يف  �سعوبة 
بني �لأعر��ض �لأوىل ملر�ض �لزهامير. ويف 
و�حدة  لثانية  �ل�سخ�ض  يفكر  ل  �لعادة، 
بالأن�سطة  بالقيام  �لأم��ر  يتعلق  عندما 
�ملالب�ض  �رت��د�ء  مثل  �ليومية  �لروتينية 
بهما  �لقيام  حماولة  �أو  �لفطور،  و�إع��د�د 
لل�سخ�ض  بالن�سبة  ولكن  نف�سه.  �لوقت  يف 
�مل�����س��اب ب��اخل��رف، ف���اإن ف��ق��د�ن �ل��ذ�ك��رة 
ي�سمل حتى هذه �لأن�سطة �ليومية ويوؤثر 

يف قدرتهم على ممار�ستها.
�لقدرة  تدين  �أن  ر�بعا،  �ملجلة،  وبينت 
�لتي  �لعالمات  من  �ل��ق��ر�ر�ت  �تخاذ  على 
مل  ف��اإذ�  بالزهامير.  �لإ�سابة  على  ت��دل 
�ملكان  ب�ساأن  قر�ر  �تخاذ  و�لدتك  ت�ستطع 

ميالدها،  عيد  ع�ساء  فيه  �ستنظم  �ل��ذي 
�نعطف  �أنه  حقيقة  و�لدك  جتاهل  �إذ�  �أو 
عليك  فيجب  و�ح��د،  �جت��اه  ذي  طريق  يف 

�لنتباه لهذ� �لنوع من �لعالمات.
"ن�سيان  ف��اإن  فوجيل،  م��ويل  وح�سب 
�رتد�ء �ملعطف يف يوم �ستاء بارد من �سهر 
كانون �لأول/ دي�سمرب مريب بقدر �لقيادة 
�جتاه  ذي  طريق  يف  �ملعاك�ض  �لجت��اه  يف 
�ل�سالحية  منتهي  حليب  �سرب  �أو  و�ح��د، 
معك،  ذلك  حدث  و�إذ�  ذل��ك.  �إدر�ك  دون 
وقد  قر�ر".  �أي  �ت��خ��اذ  تتحا�سى  فقد 
�لعائلة  �أف��ر�د  �أح��د  �أو  �ل�سريك  يالحظ 
�تخاذ  يتجنبون  �أ�سبحو�  يحبونهم  من  �أن 

�لقر�ر�ت �لتي تخ�ض �لعائلة. 
�إيجاد  �أن  �إىل  خام�سا،  �ملجلة،  و�أ�سارت 
�ملوؤ�سر�ت  من  �ملجرد  �لتفكري  يف  �سعوبة 
فقد  بالزهامير.  �لإ�سابة  على  تدل  �لتي 
كيفية  ت��ذك��ر  يف  �سعوبة  �مل���رء  ي��و�ج��ه 
لذلك  ونتيجة  �حلمام،  حنفية  ��ستخد�م 
�ل�ستحمام  �أو  �لغت�سال  عن  يتوقف  قد 
لأنه غري متاأكد من كيفية عملها. ولكن مع 
�ل�سخ�ض �لعرت�ف بهذه  ذلك، قد يرف�ض 
�مل�سكلة �لتي يو�جهها، وقد ي�سل �لأمر �إىل 
درجة ن�سيان كيفية تعمري �سيك �أو �سعوبة 

متابعة و�سفة طبخ.
مز�ج  تغري  �أن  �ساد�سا،  �ملجلة،  وذكرت 
�لإ���س��اب��ة  على  دل��ي��ل  �ل��ف��رد  و�سخ�سية 
ب��ال��زه��امي��ر. وح��ي��ال ه��ذ� �ل�����س��اأن، قالت 
وحمبة  مرحة  كانت  و�لدتها  �إن  فوجيل 
ن���ادرة  �لآن  �أ���س��ب��ح��ت  لكنها  ل��ل��ح��ف��الت، 
�لتغري�ت  م��ن  ن��وع  �إل��ي��ه��ا. وه���ذ�  �ل��ذه��اب 
�مل�ساب  �لفرد  �سخ�سية  على  تطر�أ  �لتي 
كما  لها.  �لنتباه  من  لبد  �لتي  بالزهامير 
�لتي  �ملز�ج ب�سرعة من �لأعر��ض  �أن تغريرّ 
باخلرف،  �مل�سابني  عند  و��سحة  تكون 

وهذ� �لأمر خمتلف عن تقلرّب �ملز�ج.
�أخذ  �ملجلة �سرورة  �أكدت  ويف �خلتام، 
�إذ� لحظت �إحدى هذه  موعد مع �لطبيب 
�لعالمات عليك �أو على �سخ�ض مقرب منك، 
مع �لبدء بتثقيف نف�سك حول هذ� �ملر�ض.
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�ل�سوبرماركت  �لعرو�ض �لرتويجية يف  قد تبدو 
ولكن  �مل��ال،  توفري  عن  تبحث  كنت  �إن  ذكية  خطوة 
�سحية  مب�ساكل  �أي�سا  توقعك  �أن  فيمكن  �ح���ذر 

ومالية.
وفقا  فاإنه   ،"lovemoney" موقع  وبح�سب 
 Cancer Research عن  �سادر  جديد  لبحث 
بالعرو�ض  مليئة  �لت�سوق  عربتك  كانت  �إذ�   UK
من  ت��ع��اين  ت��ك��ون  �أن  �مل��رج��ح  فمن  خ��ا���ض،  ب�سكل 

�ل�سمنة.
 %30 بن�سبة  �أعلى  كانت  �ل�سمنة  �أن  وجد  حيث 
قدر  �أك��رب  ��سرتت  �لتي  �لأ���س��ر  �أف���ر�د  بني  تقريبا 
�لعرو�ض  يف  �مل��وج��ودة  و�مل�سروبات  �مل��اأك��ولت  من 

�لرتويجية.
�أكرث  كانت  �لذين  �لأ�سخا�ض  �أن  �إىل  بالإ�سافة 
على  حتتوي  منها   %25 �لعرو�ض  م��ن  م�سرتياتهم 
ن�سب عالية من �لدهون �أو �مللح �أو �ل�سكريات، وهو ما 

يعادل 11 عن�سر� �إ�سافيا غري �سحي يف �ل�سهر.
وحذرت �لدر��سة، �لتي �سملت 16 �ألف م�ستهلك، 
مو�سحة  �ل�سر�ء،  من  �لنمط  هذ�  يف  �ل�ستمر�ر  من 
�مل��و�د  ���س��ر�ء  على  يقبلون  �ل��ذي��ن  �مل�ستهلكني  �أن 
�لغذ�ئية �لتي عليها خ�سومات، ُعر�سة بن�سبة %54 
�ملرتبطة  �خلطرية  و�لأمر��ض  بال�سمنة  لالإ�سابة 
�أكرث  و�ل�سكري،  �لقلب  و�أمر��ض  �ل�سرطان  مثل  بها، 
�لعرو�ض  لهذه  يكرتثون  ل  �لذين  �لأ�سخا�ض  من 

و�خل�سومات.
للعرو�ض  �خلا�سعة  �لأغ��ذي��ة  معظم  �أن  كما 
و�لب�سكويت  �لبطاط�ض  ورقائق  �ل�سوكولته  كانت 
غري  �لأطعمة  من  وغريها  �لغذ�ئية،  و�مل�سروبات 

�ل�سحية.
خبرية  وه��ي  بولد  ليند�  �لربفي�سورة  وق��ال��ت   
�مل��غ��ري��ات  م��ن  غنية  خ���ي���ار�ت  "هناك  وق��ائ��ي��ة: 
لعرو�ض  خا�سعة  تكون  جميعها  �ل�سحية"،  غ��ري 
يكون  �أن  �مل�ستغرب  م��ن  لي�ض  ل��ذل��ك  ت��روي��ج��ي��ة، 

�مل�سرتون هم �لأكرث وزنا.
فر�ض  �إىل  �حلكومة  �ل�سرطان  �أب��ح��اث  ودع��ت 
غري  �لرتويجية  �لعرو�ض  على  �لقيود  من  �ملزيد 

�ل�سحية.
�ثنني  ����س��رِت  ل��ك  تقول  �لتي  �لعرو�ض  �أن  كما 
ولكن  �سفقة،  تكون  قد  لك  بالن�سبة  زهيد  مبلبغ 
�أخرى  منتجات  �سعر  يرفع  باملقابل  �ل�سوبرماركت 

قبل وقت ق�سري من �لعرو�ض.
ون�سرتي  �أك��رث  ننفق  �ل��و�ق��ع  يف  فاإننا  ث��م،  وم��ن 
وعلى  �سحتنا  على  يوؤثر  مما  �سحية،  غري  �أ�سياء 

ميز�نيتنا.
وحتى توفر على نف�سك وتتجنب �لإغر�ء�ت قم 
لل�سوبرماركت  �لذهاب  قبل  �لت�سوق  قائمة  بكتابة 
و�لتزم بها وجتاهل �لعرو�ض �لرتويجية، كما ميكنك 
على  ح�سولك  ي�سمن  مما  �لإن��رتن��ت  على  �لت�سوق 

�أغر��سك  �ل�سرورية فقط.

*وكاالت
مر�ض  حول  لالأبحاث  �لربيطاين  �ملركز  توقع 
�ل�سرطان �أن تزد�د �لإ�سابة بهذ� �ملر�ض يف �ل�سنو�ت 
�لن�ساء  �سفوف  يف  �أ�سعاف  �ستة  �ملقبلة  �لع�سرين 
وبح�سب  �لرجال.  لدى  �لزيادة  عليه  �ستكون  عما 
�لتوقعات، �سرتتفع �لإ�سابة بال�سرطان لدى �لن�ساء 
بن�سبة 3% ولدى �لرجال 0،5 %. و�أرجع �ملركز هذه 

�لزيادة �إىل �أمناط �حلياة �مل�سرة بال�سحة.
وتوقع �ملركز مع حلول �لعام 2035 �أن تبلغ ن�سبة 
�مل�سابني بهذ� �ملر�ض �أربعة ماليني و500 �ألف �مر�أة 
�لأ�سباب  و�أرجعت  رجل.  �ألف  و800  ماليني  و�أربعة 
بال�سرطان  �لإ���س��اب��ة  ن�سبة  �رت��ف��اع  �إىل  �مل��ودي��ة 
�أكرث  �سرن  �لن�ساء  �أنَّ  مبا  �لكحول،  و�سرب  للتدخني 

ولذلك  �ل�سابق،  من  و�لكحول  �لتدخني  على  �إقباًل 
�آثار �ستظهر حاليًا ويف �ل�سنو�ت �ملقبلة.

�لتحدي  تظهر  �لأرق���ام  "هذه  �إنَّ  �ملركز  وق��ال 
�لعامل"،  كل  ويف  بريطانيا  يف  نو�جهه  �لذي  �لهائل 
يف  �ملر�ض  بهذ�  �سخ�ض  ماليني  ثمانية  يق�سي  �إذ 
�لعامل �سنويًا، �آماًل يف حتقيق تقدم كبري يف �ل�سنو�ت 
للمر�ض  �ملبكر  �لت�سخي�ض  لناحية  �ملقبلة  �لع�سرين 
�أرب���اع  ث��الث��ة  يتعافى  بحيث  �ل��ع��الج��ات  وحت�سني 
�مل�سوؤول  د  و�أكَّ  ."2034 �لعام  حلول  مع  به  �مل�سابني 
�إىل  فنتون  كيفن  �نكلرت�  يف  �ل�سحية  �ل�سلطات  يف 
عدم  هي  �ل�سرطان  من  �لوقاية  و�سائل  "�أهم  �أنَّ 
و�لن�ساط  طبيعي،  وزن  على  و�حل��ف��اظ  �لتدخني، 

�جل�سدي، و�لختبار�ت �لطبية عند �للزوم".

*وكاالت
�ساحية  يف  روك��الن��د  منطقة  �سلطات  �أعلنت 
نيويورك �لكربى عن تد�بري جديدة للحدرّ من �نت�سار 
�لأول  �سهر ت�سرين  فيها منذ  �ملتف�سي  وباء �حل�سبة 
قد  �ملخالفني  على  غر�مات  بفر�ض  تق�سي  �ملا�سي، 

ت�سل �إىل �ألفي دولر يف �ليوم.
�زدياد يف حالت �نت�سار �حل�سبة وكانت �سلطات 
�أعلنت  ن�سمة  �أل��ف   300 ت�سمرّ  �لتي  �ملنطقة  ه��ذه 
غري  قا�سر  �أيرّ  مبنع  يق�سي  تدبري  عن  �آذ�ر  �سهر  يف 
ح �سد �ملر�ض من �رتياد �لأماكن �لعامة. غري �أن  ملقرّ
�سكوى  �إثر  �لتدبري  بهذ�  �لعمل  موؤقتا  علرّق  �لق�ساء 

م به �أهاٍل. تقدرّ
موؤمتر  خ��الل  د�ي  �إد  �ملحلي  �مل�����س��وؤول  وق���ال 
م�سيفًا   هذه"،  معركتنا  يف  ن�ست�سلم  "لن  �سحايف: 
ر �أي �سبيل لبلوغ هدفنا مهما كانت �ملعار�سة  "لن نوفرّ
�لإ�سابات  �رتفعت  �لأيام �لأخرية،  قوية".  وخالل 
حالة،   186 لتبلغ  �ملنطقة  يف  �سة  �مل�سخرّ �جلديدة 
بالإ�سافة �إىل "حالت كثرية مل ي�سرح عنها"، على 
�ملنطقة،  يف  �ل�سحة  �سوؤون  عن  �مل�سوؤولة  قول  حدرّ 

باتري�سيا �سنتبل روبرت .
وبانتظار ماآل �لنز�ع �لق�سائي �لذي قد ي�ستغرق 

جديدين  تدبريين  عن  روبرت  �أعلنت  طوياًل،  وقتًا 
مبقت�سى �لت�سريعات �ملعمول بها.

ما هي �لتد�بري �جلديدة؟ ويحظر �لإجر�ء �لأول 
�سني خلطر �لإ�سابة باحل�سبة  على �لأ�سخا�ض �ملعررّ
�رتياد �لأماكن �لعامة، يف حني يلزم �لتدبري �لثاين 
نون  حم�سرّ �لتالميذ  �أن  من  ق  �لتحقرّ �ملد�ر�ض  �إد�ر�ت 
حني وغري �حلائزين على  و��ستبعاد �لتالميذ غري �مللقرّ

�إعفاء ر�سمي طبي �لطابع �أو ديني.
�جلديدين،  للتدبريين  �لمتثال  عدم  حال  ويف 
�ألفي  �إىل  ت�سل  قد  غر�مة  �ملخالفني  على  تفر�ض 
تبلغ  وق��د  ه��ذ�  روب���رت.  بح�سب  �ل��ي��وم،  يف  دولر 
�ملنطقة  يف  �حل�سبة  �نت�سار  عن  �ملرتتبة  �لنفقات 

حو�ىل مليوين دولر، وفق د�ي.
نيويورك  مدينة  مع  روك��الن��د  منطقة  ل  وت�سكرّ
يف  �حل�سبة  مر�ض  لنت�سار  �لأ�سا�سيتني  �لبوؤرتني 
�لوليات �ملتحدة، بحيث ت�ستدرّ وطاأة هذ� �ملر�ض يف 

فني. �أو�ساط �ليهود �ملتطررّ
يف  �أخ��رى  بلد�ن  كما  �ملتحدة،  �لوليات  وت�سهد 
�لعامل، تف�سيًا و��سعًا لوباء �حل�سبة يف 2019، علمًا 
�لبلد  يف  �ملر�ض  هذ�  على  ر�سميًا  ق�سي  قد  كان  ��ه  �أنرّ

�سنة 2000.

*وكاالت
يف  �مل��وج��ود  �ل�سجر  �أ�سهر  م��ن  �ل��ل��وز  �سجر  �إنرّ 
يحتوي  �إذ  �ملتو�سط،  �لأبي�ض  �لبحر  حو�ض  بلد�ن 
�لغذ�ئية  �لعنا�سر  من  �لكثري  على  �لأخ�سر  �للوز 
من  غ��ريه  ع��ن  ويتميز   �لإن�����س��ان.  ل�سحة  �ملهمة 
�لفو�كه �ملو�سمية بغناه بالأمالح و�ملعادن �لغذ�ئية 
على  �إحتو�ئه  �إىل  �إ�سافة  و�ملغن�سيوم  كالبوتا�سيوم 
و�لألياف  �لكربوهيدر�تية،  �مل��و�د  من  مهمة  كمية 
�خت�سا�سية  �أ���س��ارت  �ل�سدد،  ه��ذ�  يف  �لغذ�ئية. 
للوز  �ل�سحية  �لفو�ئد  �إىل  غاريو�ض  مايا  �لتغذية 

�لأخ�سر على ج�سم �لإن�سان.
1- يحارب �لكول�سرتول �ل�سيئ

من  يعدرّ  �لأخ�سر  �للوز  يف  �مل��وج��ود  �لزيت  �إنرّ 
�لزيوت �ل�سحية للج�سم، �إذ ي�ساعد يف خف�ض ن�سبة 

�لكول�سرتول �ل�سيئ يف �لدم و�جل�سم.
2- يحافظ على �لأ�سنان

يحتوي �للوز �لأخ�سر على كمية مهمة من مادة 
�لفو�سفور �لتي حتافظ على بنية �لأ�سنان وحتميها 

من م�ساكل �لت�سو�ض و�للثة.
3- يقوي �لعظام

ن�سبة ج��ي��دة من  م��ن  �لأخ�����س��ر  �ل��ل��وز  ي��ت��األ��ف 
�لكال�سيوم �لذي يحمي من ه�سا�سة �لعظام وي�ساعد 

يف تقويتها.4- يحمي من �ل�سرطان
ن�سبة  خف�ض  يف  �لأخ�سر  �للوز  تناول  ي�ساعد 
لأن  وذل��ك  �ل�سرطان،  من  متعددة  باأنو�ع  �لإ�سابة 
بات  �ملركرّ م��ن  ن��وع��ًا   20 على  حتتوي  �ل��ل��وز  ق�سرة 

�مل�سادة لالأك�سدة.
5- يرطب �لب�سرة

يعدرّ �للوز �لأخ�سر من �لفو�كه �لغنية بفيتامني 
من  �حلدرّ  يف  وي�ساعد  �لب�سرة  جفاف  مينع  �لذي   E
�لقدر�ت  يح�سن  �ل�سن.6-  يف  �لتقدم  عالمات  ظهور 
�ملعرفية �إنرّ �لفيتامنيات �ملتنوعة و�ملعادن �لغذ�ئية 
�لدماغ  وظائف  تعزز  �لأخ�سر  �للوز  يف  �مل��وج��ودة 
�ل��ذ�ك��رة  عملية  تن�سط  وب��ال��ت��ايل،  ��ال.  ف��عرّ ب�سكل 

�إ�سافة �إىل حمايته من مر�ض �لألزهامير.
7- ينظف �جلهاز �له�سمي

على غر�ر �لفو�كه �لأخرى، يعترب �للوز �لأخ�سر 
�جلهاز  ي�ساعد  مما  بالألياف  �لغنية  �لفو�كه  من 
�له�سمي على تنظيف نف�سه ويعالج م�سكلة �لإم�ساك.

8- غني بال�سعر�ت �حلر�رية
على  �حلفاظ  يف  �لأخ�سر  �للوز  دور  من  بالرغم 
حبة   14 من  موؤلفة  ح�سة  �أنرّ  �إل  �لطبيعي  �ل��وزن 
وحدة   100 على  تقريبًا  حتتوي  �لخ�سر  �للوز  من 

حر�رية. لذ�، ين�سح بتناوله بكميات معتدلة.

*وكاالت
�أربع  بو�قع  �لعامل  يف  �حل�سبة  حالت  �زد�دت 
مر�ت يف �لربع �لأول من �لعام 2019 مقارنة بالفرتة 
منظمة  ك�سفت  ما  بح�سب  �ملا�سي،  �لعام  من  عينها 

�ل�سحة �لعاملية.
�إفريقيا  �لزدياد خ�سو�سا يف  وت�ستدرّ وطاأة هذ� 
حترّى  �لنح�سار  قيد  كان  �ملر�ض  �أن  علما  و�أوروب���ا، 

�لعام 2016.
وجاء يف بيان �سادر عن منظمة �ل�سحة �لعاملية 
�أظهرت  �لعاملي  �ل�سعيد  على  �لأولية  "�ملعطيات  �أن 
خالل   %300 بن�سبة  �ملعلنة  �حل��الت  يف  �رتفاعا 
مقارنة   ،2019 �لعام  من  �لأوىل  �لثالثة  �لأ�سهر 
�حل��الت  وكانت   .2018 �لعام  من  عينها  بالفرتة 

�آخذة يف �لزدياد خالل �ل�سنتني �لأخريتني".

*وكاالت
قلبه  خذله  �سغري  فتى  عن  تكتب  �أن 
يخذلك  و�أن  �ل�سهل.  بالأمر  لي�ض  باكرً�، 
�إذ�  كيف  ولكن  �سدمة.  فهذ�  فجاأة،  قلبك 
توقف  �ل��ذي  هو  �سغري  عمر  يف  فتًى  ك��ان 
ق��ل��ب��ه؟ حم��م��د وه��ب��ي، �ب���ن �ل�����14 �سنة 
�ملدر�سة.  �إىل  ذهابه  �أثناء  قلبه  توقف 
�ملدر�سة، عاجله  �إىل  �لو�سول  له  يت�سنرّ  مل 
غيابه  على  مفجوعة  عائلته  وترك  �ملوت 

�ملفاجئ.
ت�سبه  �لتي  �لعديدة  للق�س�ض  ن��ظ��رً� 
�أننا بحاجة �إىل �ملزيد  ق�سة حممد، يبدو 
��ف �لقلب  م��ن �ل��ت��وع��ي��ة ع��ل��ى ح��ال��ة ت��وقرّ
يعرف  ل  قد  �لقلب.  كهرباء  �إىل  ف  و�لتعررّ
�لطبية،  �حلالة  هذه  تعنيه  ما  �لكثريون 
�أكرث  �ل�سوت  رفع  �ىل  بحاجة  بتنا  لكننا 
و�حلديث عن هذ� �ملو�سوع علرّنا ننقذ باقي 

�ل�سباب من هذ� �ملوت �ملفاجئ.
�لبقاعية  ع��ث��م��ان  �ل��ن��ب��ي  ب��ل��دة  �إب���ن 
رحيله  خ��رب  ب��اك��رً�،  رح��ل  وه��ب��ي  حممد 
�سحيح  ع��رف��ه.  م��ن  ك��ل  على  �سعبًا  ك��ان 
ت  هزرّ وفاته  �أن  �إل  ب��ريوت،  يف  يدر�ض  �نه 
�لعائلة  �أق��رب��اء  �أح��د  يتحدث  �جلميع. 
�لخت�سا�سي يف �لأمر��ض �لقلبية �لدكتور 
يَر  مل  "�إنه  قائاًل:  ل�"�لنهار"  وهبي  علي 
علي منذ �سنو�ت، لكن موته �سدمة ي�سعب 
و�سلتني  �لتي  �ل��رو�ي��ة  وف��ق  ت�سديقها. 
�ملدر�سة  �إىل  متوجهًا  ك��ان  علي  �إن  تقول 
لها:  ق��ال  طريقه  ويف  �سقيقته،  برفقة 
ر��سي عم يوجعني ود�يخ"، ظنت  "دخيلك 
�لفطور،  تناوله  عدم  ب�سبب  �أنه  �سقيقته 
�ساندوي�ض  ل�سر�ء  �ل��دك��ان  �إىل  فتوجهت 
له، وعند خروجها فوجئت به مغمى عليه 

وممددً� على �لأر�ض".
كثريً�  �سقيقته  "خافت  وهبي:  يتابع 
�جلري�ن  نحوها  فرك�ض  بال�سر�خ،  وب��د�أت 
حم��اولت  �مل�ست�سفى.  �إىل  ونقلوه  هناك 
لكنه  ينب�ض،  قلبه  فعاد  جنحت  �إنعا�سه 
�أن يفارق  �سرعان ما دخل يف غيبوبة قبل 

�حلياة يف �ليوم �لتايل".
"ما جرى مع حممد هو  �أن  بر�أي وهبي 
على �لأرجح خلل يف كهرباء �لقلب، �ذ� كان 
هناك زيادة يف �سربة �لبطني �لأمين خالل 
�نب�ساط �لقلب، توؤدي �إىل رجفة يف �لقلب، 
كثريً�  ن�سمع  �أ�سبحنا  بتوقفه.  ب  وتت�سبرّ
حممد،  بحالة  �ل�سبيهة  �حلالة  ه��ذه  عن 
لذلك من �ملهم �لتوعية حول هذ� �ملو�سوع 
�لأطفال  عند  للقلب  فحو�سات  و�إج���ر�ء 

�لفحو�سات  مع  �حل��ال  هي  كما  و�ل�سباب 
�لطبية �لأخرى".

�ل�سباب  عند  �لقلب  توقف  حالة  �إن 
عند  قلبية  باأزمة  �لوفاة  حالة  ُت�سبه  ل 
هذه  و�سرح  �لتذكري  �سُنعيد  لذلك  �لكبار. 
منها  و�لوقاية  �لت�سخي�ض  وكيفية  �حلالة 

و�أهم �لعالجات.
ما هي كهرباء �لقلب؟

�لقلب  �أمر��ض  يف  �لخت�سا�سي  ي�سهد 
�لقلب يف  وك��ه��رب��اء  �ل��دم��وي��ة  و�لأوع��ي��ة 
يف  �لأمريكية  �جلامعة  يف  �لطبي  �ملركز 
يف  �لقلب  كهرباء  �سعبة  ورئي�ض  ب��ريوت 
م��رو�ن  �لدكتور  �للبنانية  �لقلب  جمعية 
يف  �خللل  ح��الت  من  كثرية  ح��الت  رفعت، 
�لأ�سخا�ض  علم  دون  م��ن  �لقلب  كهرباء 
�ملوت  من  و�أُن��ق��ذو�  لها،  يتعر�سون  �لذين 
�مل�سوؤولة  �لأ�سباب  عن  ويتحدث  �ملفاجئ. 

وعن كيفية عالجها وتفادي هذه �ملاأ�ساة.
ب�سرح  حديثه  رفعت  �لدكتور  ي�ستهل 
�أ�سباب توقف �لقلب �لفجائي عند �ل�سباب 

ومنها:
�ل���ق���ل���ب  ع���������س����ل����ة  �ع�������ت�������الل   *
 Hypertrophic �ل�������س���خ���ام���ي 

مر�ض  وه���و   Cardiomyopathy
ور�ثي.

�ملحدث  �لأمي��ن  �لبطني  ج  تن�سُّ خلل   *
ل�سطر�ب �لنظم

* متالزمة فرتة QT �لطويلة
* متالزمة بروغاد�

* متالزمة وولف بارك�سون و�يت
�سكال  �لأ عديد  �ل��ب��ط��ني  ت�سرع   *

.CPVT
* عيوب خلقية لل�سر�يني �لتاجية

* �لعامل �لور�ثي
* �لعيوب �خللقيه للقلب

ُت�سيب هذه �مل�سكلة فئة �ل�سباب �لذين 
ويكون  عامًا   35  -12 بني  �أعمارهم  تر�وح 
كهرباء  يف  خلل  عن  ناجمًا  �ل��وف��اة  �سبب 

�لقلب وعدم �نتظام دقاته.
�أعر��ض حتذيرية

ز �لدكتور مرو�ن رفعت بني �جللطة،  مُييرّ
�لقلب،  �سر�يني  يف  �ن�سد�د  عن  كناية  وهي 
وبني خلل كهرباء �لقلب. لذلك من �لأهمية 
�أي  �إهمال  وعدم  �حلالة  ت�سخي�ض  مبكان 
عار�ض، ل �سيما �أن �لعار�ض �لأول قد يكون 

�لأخري. ومن �أهم هذه �لأعر��ض:
- �لإغماء
- �لدوخة

- ت�سارع يف دقات �لقلب
- غثيان

- �أمل يف �ل�سدر
"ر�سالتنا �ليوم" وفق رفعت "لي�ض فقط 
زيادة �لتوعية حول م�سكلة كهرباء �لقلب، 
و�إمنا �حل�ض على �أهمية توفري جهاز مزيل 
�لأم��اك��ن  يف   AED �ل��ق��ل��ب��ي  �ل��رج��ف��ان 
�لريا�سية  و�ل��ن��و�دي  و�جلامعات  �لعامة 
يو�جهون  �ل��ذي��ن  �ل�سباب  �أرو�ح  لإن��ق��اذ 
�لإ�سارة  �ملهم  ومن  �ملفاجئ.  �لقلب  توقف 
هذ�  ��ستخد�م  �سخ�ض  لأي  ميكن  �أن��ه  �إىل 

�جلهاز يف حال جرى تدريبه عليه".
كيف ميكن عالج كهرباء �لقلب؟

"�أهمية  على  رفعت  �لدكتور  ي�سدد  كما 
�لعائلي  �لتاريخ  من  و�لتاأكد  �ملبكر  �لك�سف 
�ل�سريري  �لفح�ض  و�إج�����ر�ء  لل�سخ�ض 
وعلى  كهربائيًا،  وتخطيطه  �لقلب  وفح�ض 
وبالتايل  �ملري�ض  حالة  ت�سخ�ض  �أ�سا�سها 

يحدد نوع �لعالج".
فيمكن  �ل��ع��الج��ات  �ىل  بالن�سبة  �أم���ا 

تق�سيمها وفق �لآتي:
* �أدوية دقات تنظيم �لقلب

�ل��وف��اة  خ��ط��ر  ل��ت��ف��ادي  ج��ه��از  زرع   *
�ملفاجئة

ق�سطار  �دخ���ال  ي��ت��مرّ  وه��ن��ا   : �ل��ك��يرّ  *
لتحديد موقع �لعتالل وكيرّه.

كل دقيقة مهمة 
وفق خربته يف هذ� �ملجال، بات موؤكدً� 
�أن �أكرث �حلالت تعود �إىل �لور�ثة نتيجة 
م��رو�ن  �ل��دك��ت��ور  وي�ستعني  جيني.  خلل 
�إيطاليا �لتي �أجرت در��سة  رفعت بتجربة 
عامًا،   25 من  �أك��رث  م��دى  على  وت�سخي�سًا 
بن�سبة  �ملفاجئ  �مل��وت  تفادي  من  ومتكنت 
تخطيط  �إج����ر�ء  �مل��ه��م  م��ن  ل��ذل��ك   .%89
ولالأ�سخا�ض  للريا�سيني  �لقلب  كهرباء 
�لذين لديهم تاريخ عائلي )وفاة مبكرة يف 

�لعائلة ب�سبب �لقلب – دون �سن �ل� 50(.
يف  مف�سلية  حم��ط��ة  �ل��وق��ت  ��ل  ُي�����س��كرّ
ف �لقلب �ملفاجئ. وبر�أي رفعت  حالت توقرّ
فاإن "كل دقيقة مهمة يف هذه �حلالة، وكلما 
 .%10 �لنجاة  ن�سبة  تقلرّ  دقيقة  تاأخرنا 
�لإنقاذ  عملية  يف  �لأوىل  �خلطوة  تبد�أ 
�إىل   CPR �لرئوي  �لقلب  �إنعا�ض  باإجر�ء 
حني تو�فر AED �أو و�سول فريق �لإنقاذ 

�إىل �ملكان".

*وكاالت
�أن  �سابقة  لبحوث  مر�جعة  ك�سفت 
�لتمارين  ممار�سة  قبل  �لكافيني  تناول 
جمموعة  �أد�ء  ن  يح�سرّ ق��د  �لريا�سية 
�لباحثون  وكتب  �لتدريبات.  من  و��سعة 
�لربيطانية  �لريا�سي(  )�لطب  دورية  يف 
�خل�سو�ض  وجه  على  ميكنه  �لكافيني  �أن 
ت��ع��زي��ز �ل�����س��رع��ة و�ل���ط���اق���ة و�ل���ق���وة 

ل. و�لتحمرّ
جامعة  من  �لبحث  فريق  قائد  وق��ال 
ج��وزو  باأو�سرت�ليا  ملبورن  يف  فيكتوريا 
على  حتتوي  �لتي  الت  "�ملكمرّ �إن  جرجيك 
�لريا�سيني.  بني  ج��دً�  �سائعة  �لكافيني 
�أن   2011 عام  �إىل  تعود  در��سة  وك�سفت 
�لريا�سيني  بول  نات  باملئة من عيرّ  75 نحو 
�لذين �ساركو� يف �لألعاب �لأوملبية حتتوي 

على م�ستويات مرتفعة من �لكافيني".
من  �لكافيني  ُرف��ع    2004 �ل��ع��ام  ويف 
قائمة �لوكالة �لعاملية ملكافحة �ملن�سطات 

كمادة حمظور تناولها خالل �ملناف�سات.
�أن  �إىل  ل���روي���رتز  ج��رج��ي��ك  و�أ����س���ار 
�لكافيني  تناول  ز�د  �حل��ني،  ذل��ك  "منذ 
على  موؤ�سر�ت  توجد  ول  �لريا�سيني،  بني 
وزمالوؤه  جرجيك  و�أجرى  ذلك".  �نح�سار 

�سابقة  مر�جعات  لنتائج  �ساملة  مر�جعة 
بالكافيني  تتعلق  در����س��ات  ع��دة  حللت 
�لكافيني  �أن  و�كت�سفو�  �لريا�سي.  و�لأد�ء 
وقوتها  ل  �لتحمرّ على  �لع�سالت  قدرة  عزز 
�لتمارين.  �أد�ء  و�سرعة  �لقفز  و�أد�ء 
من  ك��وب��ني  ل��ت��ن��اول  ي��ك��ون  "قد  م�سيفًا: 
�ل��ق��ه��وة ق��ب��ل ن��ح��و 60 دق��ي��ق��ة م��ن ب��دء 
�لتمرين تاأثري قوي لدى معظم �لأفر�د".

 لماذا عروض السوبرماركت قد 
تكون سيئة لصحتنا وألموالنا؟

االصابة بالسرطان إلى ارتفاع لدى النساء

نيويورك: تدابير جديدة الحتواء انتشار 
الحصبة وغرامة مالية على المخالفين

حفنة من اللوز األخضر تحارب 
التجاعيد والكولسترول!

منظمة الصحة العالمية: ازدياد حاالت الحصبة 
في العالم أربع مرات في الربع األول من 2019

»يا اختي راسي عم يوجعني ودايخ«... 
خذله قلبه أثناء ذهابه إلى المدرسة

هل الكافيين ُيحّسن األداء الرياضي؟
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*تونس 
اأعلنت الهيئة العليا امل�ستقلة التون�سية 
ر�سميا فوز املر�سح قي�س �سعيد ر�سميا رئي�سا 
موعد  ا�ستيفاء  بعد  وذل���ك  للجمهورية 
ال��ط��ع��ون يف ال��ن��ت��ائ��ج اخل��ا���س��ة ب��ال��دورة 
ال�سابقة  الرئا�سية  االنتخابات  النهائية 

الأونها.
ال�سابقة  الرئا�سية  االنتخابات  وكانت 
 13 يوم  الثانية  دورتها  جرت  التي  الأوانها 
ت�سرين اأول قد اأفرزت فوزا كا�سحا للمر�سح 
قي�س �سعيد بح�سوله على االأغلبية املطلقة 
من  باملائة   72.71 ن�سبة  االأ���س��وات  م��ن 
مناف�سه  ح�سول  مقابل  الناخبني  اأ�سوات 
نبيل القروي على ن�سبة 27.29 باملائة من 
االأ�سوات. وقال رئي�س الهيئة نبيل موفون 
اأنه  اخلمي�س  �سباح  �سحفي  موؤمتر  خالل 

ال�سعب  نواب  جمل�س  مرا�سلة  اليوم  �ستتم 
النهائية  بالنتيجة  الإعالمه  )ال��رمل��ان( 
ل��الن��ت��خ��اب��ات ال��رئ��ا���س��ي��ة وال����ذي ب���دوره 
رئي�س  يوؤدي خاللها  �سيحدد جل�سة عامة 
الد�ستورية  اليمني  اجلديد  اجلمهورية 
اأمام النواب يف اأجل ال يتجاوز 10 اأيام من 

�سدور النتائج النهائية الر�سمية.
وبالن�سبة اإىل االنتخابات الت�سريعية 
ت�سرين   6 ي��وم  ج��رت  التي  )الرملانية( 
بعد  اأنه  االنتخابات  هيئة  اأف��ادت  االأول، 
االأق�سى  االأج��ل  ف��اإن  طعنا   101 ت�سجيل 
يف  الطعون  يف  للنظر  االإداري��ة  للمحكمة 
 13 ه��و  واال�ستئنايف  االب��ت��دائ��ي  ال��ط��ور 
ت�سرين الثاين القادم، ليتم يف غ�سون 48 
�ساعة من ذلك التاريخ االإعالن عن النتائج 

النهائية لالنتخابات الرملانية.

هيئة االنتخابات التونسية تعلن اليوم 
*غزة رسميا قيس سعيد رئيسا للجمهورية

ت��ظ��اه��ر ع�����س��رات امل���زارع���ني اخل��م��ي�����س اأم���ام 
مبدينة  “الفاو”  العاملية  االغ��ذي��ة  منظمة  مقر 
االحتالل  �سلطات  على  بال�سغط  للمطالبة  غ��زة 
منتجاتهم  بت�سدير  ل��ه��م  لل�سماح  االإ���س��رائ��ي��ل��ي 
لل�سفة  وبخا�سة  غزة  قطاع  خ��ارج  اىل  الزراعية 

الغربية.
ورفع املزارعون �سعارات تندد با�ستمرار احل�سار 
االإ�سرائيلي واأخرى مطالبة بتدخل املجتمع الدويل 

لل�سماح لهم بت�سدير منتجاتهم.

التعاونية  اجلمعية  رئي�س  اخليل  حممود  وقال 
الزراعية ملزارعي التوت االر�سي واخل�سار والزهور 
لديهم  البطاطا  ث��الج��ات  واأ���س��ح��اب  امل��زارع��ني  ان 
االف  خم�سة  من  باأكرث  ال�سوق  حاجة  عن  فائ�سا 
وال  قريبا  �ستح�سد  اخ��رى  كميات  اىل  ا�سافة  طن 
يوجد لها ت�سويق. واأكد خالل التظاهرة ان الفائ�س 
�سيزيد اأ�سعافا م�ساعفة وان مل ي�سوق خلارج القطاع 
خ�سارة  ذل��ك  �سي�سبب  الغربية  ال�سفة  وخا�سة 
كبرية..م�سريا اىل وجود فائ�س يف عدد من املنتجات 

الزراعية مثل اخليار والب�سل والبندورة.

*رام اهلل 
واملطاطي  احلي  بالر�سا�س  فل�سطينيا   51 اأ�سيب 
فجر  اندلعت،  مواجهات  خ��الل  بالغاز  واالخ��ت��ن��اق 
التي  اال���س��رائ��ي��ل��ي  االح��ت��الل  ق���وات  م��ع  اخلمي�س، 
الغربية  ال�سفة  �سمايل  نابل�س  مدينة  اقتحمت 
امل��ح��ت��ل��ة حل��م��اي��ة امل�����س��ت��وط��ن��ني امل��ت��ط��رف��ني ال��ذي��ن 
الهالل  وق��ال  املدينة.  �سرقي  يو�سف  قر  اقتحموا 
النهائية  احل�سيلة  ان  بيان  يف  الفل�سطيني  االأحمر 
بالر�سا�س  اإ�سابات  ثالث  هي  نابل�س،  يف  للمواجهات 

اإىل م�ست�سفى  نقلت  املطاطي  بالر�سا�س  احلي ورابعة 
املطاطي  بالر�سا�س  اإ�سابة   13 ان  م�سيفا  رفيديا، 
اإ�سابة   34 اإىل  اإ���س��اف��ة  م��ي��دان��ي��ًا،  اإ�سعافها  ج��رى 
جرى  ر�سع  اأطفال  اربعة  بينهم  بالغاز  باالإختناق 
يف  الفل�سطيني  اال�سري  نادي  وقال  ميدانيًا.  اإ�سعافهم 
فجر  اعتقلت  االإ�سرائيلي  االحتالل  ق��وات  ان  بيان 
اقتحامها  خ��الل  فل�سطينني  ع�سرة  اخلمي�س  اليوم 
ونابل�س  حلم  وبيت  اخلليل  مدن  يف  متفرقة  مناطق 

ورام اهلل والبرية و�سلفيت.

*واشنطن 
نظريه  ترمب  دون��ال��د  االأم��ريك��ي  الرئي�س  ح��ّذر 
اإليه  اأر�سلها  ر�سالة  يف  اأردوغ��ان  طيب  رجب  الرتكي 
يف  االأك��راد  على  تركيا  �سنت  ال��ذي  الهجوم  ع�سية 
“م�سوؤوال عن ذبح االآالف  اأن يكون  �سوريا من  �سمال 
من النا�س”، ملمحا يف تهديد بالقول “اأنا ال اأريد اأن 
اأكون م�سوؤوال عن تدمري االقت�ساد الرتكي.. و�ساأفعل 
الدبلوما�سية،  املجامالت  من  خلت  لهجة  ويف  ذلك«. 
نتو�سل  “دعنا  �سريح،  بتهديد  ر�سالته  ترمب  ب��داأ 
اإىل اتفاق جيد”، م�سيفا “�سوف ينظر اإليك التاريخ 
�سحيحة  بطريقة  بذلك  قمت  اإذا  اإيجابي  ب�سكل 

واإن�سانية، و�سوف ينظر اإليك اىل االأبد بعك�س ذلك 
اإذا مل حتدث االأمور اجليدة«.

“اتفاقا عظيما” اأمر ممكن  اأن  ولفت ترمب اإىل 
العام  القائد  مبفاو�سة  الرتكي  الرئي�س  ق��ام  اإذا 
الذي  عبدي  مظلوم  الدميقراطية  �سوريا  لقوات 
ثالثة  وبعد  “اإرهابي«.  اأن��ه  على  تركيا  ت�سنفه 
اأيام على �سحب القوات االأمريكية من املنطقة التي 
ي�سيطر عليها االأكراد يف �سوريا، وهي خطوة اعترت 
مبثابة �سوء اأخ�سر لرتكيا لتبداأ عمليتها الع�سكرية، 
اأبلغ ترمب اأردوغان باأنه “�سوف يدمر اقت�ساد بالده 

اإذا ما ذهب الغزو بعيدا”.

*واشنطن
توجه نائب الرئي�س االأمريكي مايك بن�س ووزير 
اخلارجية مايك بومبيو اإىل تركيا يف حماولة جادة 

وفورية لوقف اإطالق النار يف �سمال �سوريا.
وقال بومبيو يف ت�سريحات لل�سحفيني على منت 
الطائرة “مهمتنا روؤية ما اإذا كان باالإمكان التو�سل 
اإىل وقف الإطالق النار، وما اإذا كنا ن�ستطيع التو�سط 
وبومبيو  بن�س  يعقد  اأن  م��ق��ررا  وك���ان  ذلك”.  يف 
رجب  الرتكي  الرئي�س  مع  اخلمي�س  اليوم  حمادثات 
اأن االأخري قرر ا�ستمرار العملية  طيب اردوغان، اال 

الع�سكرية قائال انه “لن يلتقيهما«.

االأمريكي  الرئي�س  نفى  االأرب��ع��اء،  ام�س  وم�ساء 
“ال�سوء  اأع��ط��ى الأردوغ�����ان  ان���ه  ت��رم��ب،  دون��ال��د 
املقاتلني  �سد  الع�سكرية  العمليات  ل�سن  االأخ�سر” 

االأكراد يف �سوريا.
و اأعلن مكتب بن�س يف بيان اإن الواليات املتحدة 
حال  يف  اال  اقت�سادية”،  “عقوبات  لفر�س  �ست�سعى 

مت التو�سل لوقف فوري الإطالق النار.
وبعد تركيا �سيتوجه بومبيو اىل القد�س اجلمعة 
نتانياهو  بنيامني  االإ�سرائيلي  ال��وزراء  رئي�س  للقاء 
وفقا  وااليرانية”،  ال�سورية  “امل�ساألتني  ملناق�سة 

لبيان اآخر �سادر عن اخلارجية االأمريكية.

*رام اهلل 
االأق�سى  امل�سجد  باحات  م�ستوطن   500 اقتحم 
مبنا�سبة  جمموعات،  �سكل  على  اخلمي�س،  �سباح 
حرا�سة  و�سط  اليهودي،  العر�س«  »عيد  ي�سمى  ما 
املدججة  االإ�سرائيلي  االحتالل  قوات  من  م�سددة 

بال�سالح.
االإ�سالمية  االوق���اف  دائ��رة  ع��ام  مدير  وق��ال 
ال�سيخ  بالقد�س  االق�سى  امل�سجد  و�سوؤون  العامة 

ان  اهلل  رام  يف  )ب����رتا(  مل��را���س��ل  اخل��ط��ي��ب  ع���زام 
والن�سف  ال�سابعة  عند  فتحت  االحتالل  “�سرطة 
ووحداتها  عنا�سرها  ون�سرت  املغاربة،  باب  �سباًحا 
االأق�سى  امل�سجد  داخ��ل  يف  مكثف  ب�سكل  اخلا�سة 
دخول  على  اإجراءاتها  من  و�سددت  بواباته،  وعند 
امل�سلني الفل�سطينيني اإىل امل�سجد االق�سى و�سمحت 
تلمودية  طقو�س  وتاأدية  باقتحامه  للم�ستوطنني 

فيه”. ا�ستفزازية 

الصين تمنح أول رخصة لتوصيل 
البريد السريع بطائرة مسيرة

  
*بكني 

اأول  املدين  الطريان  الإدارة  ال�سينية  الدولة  م�سلحة  منحت 
با�ستخدام  ال�سريع  الريد  لتو�سيل  جتريبي  ت�سغيل  رخ�سة 

طائرة بدون طيار.
التي  تكنولوجي(  )اأنتورك  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  وقال 
اإن  اخلمي�س،  ت�سريحات  يف  ليانغ  ت�ساو  الرتخي�س  على  ح�سلت 
اللوج�ستي  الغطاء  تو�سيع  على  �ست�ساعد  طيار  ب��دون  الطائرة 
وتقليل  التقليدية  اللوج�ستية  اخل��دم��ات  �سغوط  وتخفيف 
يزيد  ما  اأجرت  ال�سركة  اأن  اإىل  م�سريا  العاملة،  االأيدي  تكاليف 
يف  وجبلية  ح�سرية  مناطق  يف  لوج�ستية  جتربة  األف   20 على 
اجتازت  كما  الرخ�سة،  على  حت�سل  اأن  قبل  جرجيان  مقاطعة 
م�سلحة  عليها  ت�سرف  التي  ال��ط��ريان  وجت��ارب  خماطر  تقييم 

الدولة ال�سينية الإدارة الطريان املدين.

واشنطن تفرض قيودا على 
تحركات الدبلوماسيين الصينيين

*واشنطن 
وزارة اخلارجية طلب  امل�ستوى يف  رفيع  اأمريكي  م�سوؤول  اأعلن 
عدم الك�سف عن ا�سمه ان الواليات املتحدة »طلبت االأربعاء من 
االأمريكية،  االأرا�سي  على  املتواجدين  ال�سينيني  الدبلوما�سيني 
مب�سوؤولني  االج��ت��م��اع  قبل  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  اإخ��ط��ار  ���س��رورة 
على  مماثل  رد  يف  وذلك  حمليني«،  اأو  فيدراليني  �سواء  اأمريكيني 

االجراءات التي تفر�سها بكني على الدبلوما�سيني االمريكيني.
وجاءت االأوامر اجلديدة كرد على عدم قدرة الدبلوما�سيني 
واالأك��ادمي��ي��ني  امل�����س��وؤول��ني  م��ن  جمموعة  مقابلة  االأم��ريك��ي��ني 

ال�سينيني.
قوتني  اأك���ر  فيه  تخو�س  وق��ت  يف  اخل��ط��وة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
اقت�ساديتني يف العامل حربا جتارية قا�سية، اقرتبت من نهايتها 
بعد اأن اأعلن الرئي�س االأمريكي االأ�سبوع املا�سي عن “قرب التو�سل 

اىل م�سودة قرار مبدئي بني الدولتني«.
الدبلوما�سيني  من  مطلوبا  بات  اجلديدة،  االأوامر  على  وبناء 
ال�سينيني يف الواليات املتحدة اإخطار وزارة اخلارجية م�سبقا باأي 
اجتماعات ر�سمية مع دبلوما�سيني اأو م�سوؤولني حمليني يف البالد، 

اأو زيارات اإىل جامعات اأو مراكز اأبحاث.

»األمن الدولي« يحّذر من خطر 
»تفّرق« سجناء »داعش« في سوريا

  
*واشنطن 

“تفّرق”  حّذر جمل�س االأمن الدويل يف بيان له ، من خماطر 
�سجناء ع�سابة )داع�س( االإرهابية يف �سوريا، يف وقت ت�سن فيه 

تركيا حربا �سد االأكراد يف �سمال �سوريا . 
“اأعرب اأع�ساء جمل�س االأمن عن قلقهم العميق من  ويف بيان 
االأمم  الئحة  على  مدرجة  منظمات  من  االإرهابيني  تفّرق  خطر 

املتحدة، مبا يف ذلك مقاتلو تنظيم الدولة اال�سالمية«.
ال� 15 االأع�ساء يف املجل�س مبا يف ذلك رو�سيا  واأعلنت الدول 
التي تدعم الرئي�س ب�سار اال�سد انها “قلقة جدا من تدهور جديد 

للو�سع االإن�ساين” يف �سمال �سرق �سوريا.
ي�سار اىل اأن البيان مل يت�سمن ادانة للهجوم الرتكي اأو دعوة 
ت�سرين   9 يف  ب��داأت  التي  الرتكية  الع�سكرية  العملية  وقف  اىل 
على  اأجمعوا  ال��دويل  االأم��ن  جمل�س  اأع�ساء  لكن  احل��ايل،  االول 
من  اال�سالمية  ال��دول��ة  تنظيم  اأع�ساء  انت�سار  اع��ادة  خطورة 

جديد، بح�سب دبلوما�سي غربي طلب عدم الك�سف عن هويته.

*بريوت
ال تزال احلرائق املتنقلة جتتاح خمتلف املناطق 
قبل  بريوت  يف  مرا�سل«برتا«  افاد  حيث  اللبنانية، 
ال��دويل  ب��ريوت  مطار  ق��رب  اندلع  حريقا  ان  قليل 

يعمل الدفاع املدين على اخماده.
مزرعة  بلدتي  خراج  يف  كبري  حريق  اندلع  كما 
ال�سهر وخربة ب�سري يف اقليم اخلروب جنوب لبنان 
يف  كبري  حريق  اخماد  على  �ساعة   12 من  اقل  بعد 

البلدة .

ودعا رئي�س بلدية مزرعة ال�سهر، ح�سيب عيد، 
والتحقيق  ب�سرعة  التحرك  اىل  االأمنية  االأجهزة 
معترا”ان  البلدة،  يف  احلرائق  ا�ستعال  اأ�سباب  يف 
احلريق الذي اندلع اليوم هو مفتعل ولي�س نظيفا”، 
ال�سابق  احلريق  موقع  عن  كثريا  “يبعد  اأنه  موؤكدا 
تت�ساقط  املقابل  يف  باالأم�س«.  البلدة  �سهدته  الذي 
عكار  حمافظة  من  خمتلفة  مناطق  بغزارة  االمطار 
التي  احلرائق  اثار  اخماد  يف  �ساهم  ما  لبنان  �سمال 

اندلعت يف املنطقة خالل االيام الفائتة.

*موسكو
مذكرة  اإر���س��ال  عزمها  اخلمي�س،  مو�سكو  اأعلنت 
دبلوما�سيني  حم��اول��ة  بعد  وا�سنطن  اإىل  احتجاج 
اأمريكيني ال�سفر اإىل مدينة �سيفريودفين�سك الرو�سية 
بيان  وف��ق  الرو�سية،  اخلارجية  وزارة  اإخطار  دون 
اخلمي�س.  اليوم  الرو�سية  اخلارجية  لوزارة  �سحفي 
ال��رو���س��ي، يفغيني  ن��ائ��ب وزي���ر اخل��ارج��ي��ة  وق���ال 
اإيفانوف، “متت املوافقة على الرحلة، وكانت الوجهة 

مدينة اأرخانغيل�سك، لكن االأمريكيني الثالثة توجهوا 
�سيفريودفين�سك،  اإىل مقربة من  باأخرى  اأو  بطريقة 
االإداري��ة«.  الروتوكوالت  بع�س  �سياغة  متت  لذلك 
م�سوؤول  عن  نقلت  الرو�سية  االأن��ب��اء  وكالة  وكانت 
اإيقاف  “مت  اأن��ه  الرو�سية،  اال�ستخبارات  جهاز  يف 
القطار  من  واإخراجهم  االأمريكيني،  الدبلوما�سيني 
املتوجه من نينوك�سا اإىل �سفريودفين�سك، الأن االإقليم 

يخ�سع لنظام دخول خا�س”. 

*بكني 
دعا الرئي�س ال�سيني �سي جني بينغ اإىل التكاتف 
التنمية  ت��ع��زي��ز  يف  ال��ع��رب��ي��ة  وال����دول  ب���الده  ب��ني 
اال�سرتاتيجية  ال�سراكة  ودفع  املتكاملة،  االإعالمية 
بينغ  للرئي�س  ر�سالة  يف  ذل��ك  ج��اء  اجل��ان��ب��ني.  ب��ني 
االإذاع��ة  جم��ال  يف  العربي  ال�سيني  التعاون  مللتقى 
خلنحوا  مدينة  يف  اخلمي�س،  افتتح  الذى  والتلفزيون 
يف  بينغ  وق��ال  ال�سني.  �سرقي  جرجيان  مبقاطعة 
ا�سرتاتيجية  �سراكة  تاأ�سي�س  عن  اأعلن  اأنه  ر�سالته 
ال�سامل  والتعاون  للم�ستقبل  موجهة  عربية  �سينية 

والتنمية امل�سرتكة، وذلك يف االجتماع الوزاري الثامن 
متوز  يف  العربية  وال��دول  ال�سني  بني  التعاون  ملنتدى 
العام املا�سي، م�سرًيا اإىل اأن التعاون الودي بني ال�سني 
والدول العربية دخل مرحلة تاريخية جديدة. واأكد 
اأهمية تكاتف اجلانبني يف تعزيز التنمية االإعالمية 
والتلفزيون  االإذاع��ة  اإع��الم  و�سائل  وبناء  املتكاملة، 
الذكية، وتطوير �سبكة االإذاعة والتلفزيون الذكية، 
العالقات  لتعزيز  امل�ساهمات  م��ن  امل��زي��د  لتقدمي 
ال�سراكة  ودفع  العربية  والدول  ال�سني  بني  ال�سعبية 

اال�سرتاتيجية بني ال�سني والدول العربية. 

*كابول 
يف  طالبان  حركة  عنا�سر  من  �سخ�سا   11 قتل 
عملية ع�سكرية يف مقاطعة لوغار و�سط افغان�ستان.

ان  اخلمي�س  افغان  ع�سكريون  م�سوؤولون  وق��ال 
عملية  نفذت  االفغاين  اجلي�س  يف  اخلا�سة  القوات 

ام�س  ليل  لوغار  باقليم  �سرخ  منطقة  يف  ع�سكرية 
حركة  مقاتلي  من   11 مقتل  عن  ا�سفرت  االربعاء 
طالبان. وا�ساف امل�سوؤولون ان العملية ا�سفرت اي�سا 
احلركة  ملقاتلي  تابع  لال�سلحة  خمباأ  تدمري  ع��ن 

ح�سب وكالة خاما بر�س االفغانية.

*بكني 
معار�ستها  اخل��م��ي�����س،  ال��ي��وم  ال�����س��ني،  اأع��ل��ن��ت 
واحتجاجها على فر�س الواليات املتحدة االأمريكية 
قيودا على ن�ساط الدبلوما�سيني ال�سينيني يف اأمريكا.

وزارة  با�سم  للمتحدث  ت�سريح  يف  ذل��ك  ج��اء 
املوؤمتر  خ��الل  �سوانغ،  جينغ  ال�سينية  اخلارجية 
تعليقا على مطالبة  الوزارة،  اليومي مبقر  ال�سحفي 
ب�سرورة  ال�سينيني  الدبلوما�سيني  املتحدة  الواليات 

مب�سوؤولني  االجتماع  قبل  اخلارجية  وزارة  اإخطار 
�سوانغ،  اأو حمليني. وقال  �سواء فيدراليني  اأمريكيني 
اإن بالده تعار�س وحتتج على القيود االأمريكية على 
ن�ساط الدبلوما�سيني ال�سينيني، ال �سيما واأن )بكني( 
ت�سهل دائما عمل واأن�سطة الدبلوما�سيني االأمريكيني 
العاملني يف ال�سني، م�سيفا: “نحث اجلانب االأمريكي 
على ت�سحيح اأخطائه، ودعم وت�سهيل عمل واأن�سطة 

الدبلوما�سيني ال�سينيني بدال من تقييدها”.

*لندن 
اأع����ل����ن رئ���ي�������س ال�������وزراء 
جون�سون  بوري�س  الريطاين 
جديد،  اتفاق  اىل  تو�سل  باأنه 
»العظيم« مع االحتاد  و�سفه ب 

االوروبي ب�ساأن بريك�ست.
وكتب جون�سون على ح�سابه 
على موقع التوا�سل االجتماعي 
جديد  ات��ف��اق  “لدينا  ت��وي��رت 
ع���ظ���ي���م مم����ت����از ي�����س��ت��ع��ي��د 
ال��ق��وان��ني  ع��ل��ى  ال�سيطرة” 
داعيا  التجارية،  وال�سيا�سة 
النواب الريطانيني اإىل تاأييده 
ا�ستثنائية  برملانية  جل�سة  يف 

�ستعقد غدا ال�سبت.
عن  جون�سون  اع��الن  وبعد   
اجلنيه  �سعر  ارت��ف��ع  االت��ف��اق 
اال�سرتليني اأمام الدوالر مبقدار 
0.86 باملائة لت�سل اىل م�ستوى 
مل  م�ستوى  وه��و  دوالر   1.294

ي�سجل منذ اأيار املا�سي.

*هانغتشون 
ال�سينية  هانغت�سون  مدينة  يف  ب���داأت 
مللتقى  الرابعة  ال���دورة  فعاليات  اخلمي�س 
االإذاعة  جمال  يف  العربي  ال�سيني  التعاون 
اأردين،  اإع��الم��ي  وف��د  بح�سور  والتلفزيون 
وعدد كبري من امل�سوؤولني العرب وال�سينيني.

واأك���د م��دي��ر االإذاع����ة االأردن��ي��ة مهند 
فدي خالل امللتقى اأهمية هذه امللتقيات  ال�سَّ
اإعالمية  بو�سيلة  االأم��ر  تعلق  اإذا  خا�سة 
التلفزيوين  ب�سقيها  التاأثري  بالغة  ترفيهية 

بناء  يف  ال��درام��ا  دور  اىل  م�سريا  واالذاع���ي، 
مفاهيم ووجدان االأفراد واملجتمعات.

انتاج  مبكان  هولة  ال�سُّ من  اأن  اإىل  ولفت 
يف  اأ�سبحت  والتي  والرامج  امل�سورة  املقاطع 
التكنولوجي  للتطور  نظًرا  اجلميع  متناول 
املواطن  حتول  حيث  العامل،  ي�سهده  وال��ذي 
اإىل  االإعالمية  للر�سالة  متلق  من  ال��ع��ادي 
ومتكن  التكنولوجي،  للتطور  نظًرا  لها  منتج 
من  ي�ساء  ما  اإنتاج  من  العاديني  االأ�سخا�س 
اأو  النقال  هاتفه  خ��الل  م��ن  الفيديوهات 
عر  ون�سرها  املحمول  ال�سخ�سي  حا�سوبه 

ح�سيب  ب��ال  االجتماعي  التوا�سل  من�سات 
وغالبا  وفائقة  كبرية  وب�سرعة  رقيب  اأو 
غري  وال��رام��ج  الفيديوهات  ه��ذه  تكون  م��ا 
يف  �سلبية  ر�سائل  طياتها  يف  وحتمل  م�سوؤولة 

اأغلب اأوقاتها وت�سل اإىل االأعمار كافة.
للجنة  يا�سي  ال�سِّ امل��ك��ت��ب  ع�سو  وق���ال 
اإنَّ  ك��ون  هوانغ  ال�سيوعي  للحزب  املركزية 
مرحلة  دخلت  ال�سينية  العربية  داقة  ال�سَّ
جديدا  مدخال  املنتدى  هذا  �سيكون  جديدة 
حكومة  اأن  اىل  م�سريا  لتعزيزها،  وق��وي��ا 
للعالقات  ك��ب��رًيا  اه��ت��م��اًم��ا  تعطي  ال�����س��ني 
احلايل  التعاون  وتعزيز  ال�سينية  العربية 

وامل�ستقبلي.
يعملون  �سيني  طبيب  اآالف   10 اأنَّ  وبني 
اإىل  باالإ�سافة  العربية  واالأرياف  املناطق  يف 
عدد كبري من العمال ال�سينيني الذين يعملون 
“لن  ال�سني  اأن  اىل  الفتا  العربية،  الدول  يف 
خا�سة  معها  العربية  ال��دول  وقفات  تن�سى 

عندما تعر�ست لزلزال كبري«.
واع���ت���ر رئ��ي�����س امل�����س��ل��ح��ة ال��وط��ن��ي��ة 
�سي،  ت�سن  نيا  والتلفزيون  لالإذاعة  ال�سينية 
ان هذه �سفحة جديدة يتم فتحها يف جمال 
االإذاع��ة  جمال  يف  العربي  ال�سيني  التعاون 

والتلفزيون.

مزارعون فلسطينيون يتظاهرون 
للمطالبة بتصدير منتجاتهم خارج غزة

اصابة 51 فلسطينيا برصاص االحتالل 
بنابلس واعتقال 10 بالضفة الغربية

ترمب يتوعد اردوغان بتدمير 
االقتصاد التركي

بنس وبومبيو في تركيا للتوصل 
لوقف إطالق النار بشمال سوريا

500 مستوطن يقتحمون االقصى

حريق جديد قرب مطار بيروت وامطار 
غزيرة في عكار شمال لبنان

موسكو توقف 3 دبلوماسيين 
أميركيين لمخالفة األعراف

الرئيس الصيني يدعو
 للتكاتف مع الدول العربية

مقتل 11 من عناصر حركة 
طالبان في افغانستان

الصين تحتج على فرض الواليات المتحدة 
قيودا على أنشطة دبلوماسييها

رئيس الوزراء البريطاني يعلن 
التوصل إلى اتفاق حول بريكست

األردن يشارك بالدورة الرابعة 
لملتقى التعاون الصيني العربي
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*وكاالت
قرار  على  ر�سمي  ب�سكل  اليوم  الأهلي  النادي  رد 
اأمام الزمالك يف  احتاد الكرة بتاأجيل مباراة القمة 

اجلولة الرابعة لأ�سباب اأمنية.
الدواعي  ب�سبب  اللقاء  بتاأجيل  الأهلي  ورحب 
الأمنية لكنه رف�ض يف بيان ر�سمي  خو�ض اأية مباراة 
الأهلي مباراته مع  يلعب  اأن  الدوري قبل  يف بطولة 
الزمالك التي مت تاأجيلها، واأن يكون املوعد اجلديد 
ال��ف��ر���ض بني  ل��ل��م��ب��اراة يحقق ك��ل ع��وام��ل ت��ك��اف��وؤ 
الناديني يف ظل امل�ساركات املحلية والأفريقية حتى 
ل تتحول الأمور لع�سوائية يف الكرة امل�سرية وفقا ملا 

ذكره بيان الأهلي.
وجاء بيان الأهلي على النحو التايل:

»ال���ن���ادي الأه���ل���ي وه���و ي��وؤك��د ع��ل��ى ت��ق��دي��ره 
مباريات  تاأمني  يف  ودوره  للأمن  الكامل  واحرتامه 
امل�سابقات  املنتخبات الوطنية والأندية امل�سرية يف 

املحلية والقارية«.
وتابع: “ وكذا م�ساهمة الأمن ورجاله يف ال�سورة 
احل�سارية للبلد عند اأ�ست�سافة الأحداث الريا�سية 
الكربى واآخرها بطولة الأمم الأفريقية التي جرت 
املا�سي مب�ساركة 24  امل�سرية يف يونيو  على امللعب 
دولة ويف ح�سور مئات الآلف من اجلماهري دون اأن 

حتدث م�سكلة واحدة.
ا كانت كفاءة الأمن امل�سري دامغه يف اإقامة  اأي�سً
البطولت  يف  امل�ساركة  امل�سرية  الأندية  مباريات 

امللعب  يف  مكثف  جماهريي  بح�سور  الأفريقية 
املختلفة«.

ووا�سل: “لذلك مل يتقبل كثريون حيثيات قرار 
مقرًرا  كان  التي  القمة  مباراة  بتاأجيل  الكرة  اأحتاد 
يكن  مل  اأن��ه  خا�سة  اأمنية  ل��دواع  املقبل  ال�سبت  لها 
وب��دون  العرب  ب��رج  مبلعب  اإقامتها  يف  مانع  هناك 

جماهري«.
ووا�سل: “وهو امللعب الذي كان �ساهًدا ول يزال 
تاأمني  يف  جن��ح  عندما  امل�سري  الأم���ن  ك��ف��اءة  على 
بح�سور  عليه  اأقيمت  التي  امل��ب��اري��ات  م��ن  العديد 
بع�ض  الأهلي  النادي  اأنتظر  ولقد  كبري،  جماهريي 
القدم  كرة  احتاد  مكاتبة  اأم�ض  تلقيه  عقب  الوقت 
من  املوقف  لدرا�سة  القمة  مباراة  بتاأجيل  اخلا�سة 

كافة جوانبه وي�سطلع كل فرد بدوره«.
الأهلي  النادي  ف��اإن  �سبق  ما  “واإزاء  واأ���س��اف: 
مباراة  بخ�سو�ض  الأمنية  ال��روؤي��ة  مت��اًم��ا  يحرتم 
لتحل  البع�ض  ي�ستثمرها  اأن  يرف�ض  لكنه  القمة 
مبداأ  اأه��دار  ويتم  الكروية،  بامل�سابقات  الع�سوائية 
تكافوؤ الفر�ض بني الأندية املتناف�سة مثلما جرى يف 
املو�سم املا�سي، لذا فاإن النادي الأهلي لن يخو�ض اأية 
مباراة يف بطولة الدوري العام قبل ان يلعب مباراته 
املوعد  يكون  واأن  تاأجيلها.  مت  التي  الزمالك  مع 
اجلديد للمباراة يحقق كل عوامل تكافوؤ الفر�ض بني 
والأفريقية.  املحلية  م�ساركاتهما  ظل  يف  الناديني 

النادي الأهلي.

*وكاالت
�سمو  م��ن  وبتوجيهات  ال��ق��دم  ك��رة  احت���اد  ب���داأ 
بتوزيع  الحت���اد،  رئي�ض  احل�سني  ب��ن  علي  الم���ري 
دعمًا  وذلك  الريا�سية،  للمدن  القلب  اإنعا�ض  اأجهزة 
للملعب وحر�سا على �سلمة اللعبني. وقام رئي�ض 
ق�سم املن�ساآت باحتاد الكرة معت�سم احلنيطي، ومقرر 

اللجنة الطبية علي �سهاب، بت�سليم اأول جهاز ل�ستاد 
املدن  باقي  تزويد  ي�ستمر  اأن  على  ال��دويل،  عمان 
الريا�سية ال�سبوع املقبل. وينتظر ان ي�سهد ال�سبوع 
املقبل ت�سليم اجهزة انعا�ض القلب مللعب �ستاد امللك 
عبداهلل بالقوي�سمة، و�ستاد الأمري حممد بالزرقاء، 

و�ستاد الأمري احل�سن يف اإربد.

*وكاالت
ال��ق��دم،  ك��رة  احت���اد  مقر  يف  اخلمي�ض  انطلقت 
التي  الدولية  املرمى  حرا�ض  مدربي  دورة  فعاليات 
اليك�ض  املحا�سر  باإ�سراف  املقبل  الثنني  حتى  متتد 

فين�سل.

الكرة،  احت��اد  بقاعات  ال���دورة  فعاليات  وتقام 
وملعب البولو يف مدينة احل�سني لل�سباب، وت�ستمل 
على حما�سرات وتدريبات مب�ساركة عدد من مدربي 
حرا�ض مرمى املنتخبات الوطنية، واأندية املحرتفني، 

وفرق الدوري الن�سوي للم�ستوى الأول.

*وكاالت
تنطلق اليوم اجلمعة، مناف�سات بطولة اجلولف 
�سركة  مع  بالتعاون  الحت��اد  يقيمها  التي  امل�سغرة، 
عمان  يف  ملعبها  ي�ست�سيف  التي   « للجولف  »جلو 

مناف�سات البطولة.
من  ل�سل�سلة  ا�ستمرارا  امل�سغرة  البطولة  وتاأتي 
اأخريا  ا�ستحداثها  مت  التي  والبطولت  املع�سكرات 
�سكلها  والتي  النا�سئني  قطاع  تطوير  جلنة  قبل  من 
الحتاد للرتقاء باللعبة وتو�سيع قاعدة انت�سارها.

ملمار�سة  املجال  يتيح  بانه  جولف  ملعب  ويتميز 
وحتمل  وم�سوقه  ممتعة  بطريقة  اجلولف  ريا�سة 
اجلولف  ممار�سة  وميكن  القوية  املناف�سة  طياتها  يف 
املغلق  الوحيد  امللعب  وهو  العمار  جلميع  امللعب  يف 
للمنتخب  الفني  املدير  وي�سري   . الأردن  يف  وامل�ساء 
اجلولف  بطولة  ان  اىل  احل�سن  ع��ام��ر  ال��ع��راق��ي 

جديدة  �سريحة  اهتمام  ايجاد  على  تعمل  امل�سغرة 
ملمار�سة اجلولف وتزيد من قدرة لعبي املنتخب من 
اتقان ال�سربات الق�سرية والتي تنعك�ض اإيجابيا على 
من  النوع  هذا  ان  موؤكدا  الكبرية،  امللعب  يف  الداء 
خا�سة  اأوروبا  دول  جميع  يف  اقامته  يتم  البطولت 

يف الفرتة ال�ستوية.
ب��داأت  الأردن  يف  اجلولف  ريا�سة  ان  اىل  ي�سار 
خلل  من  الأخرية،  الونه  يف  ملحوظا  تطورا  ت�سهد 

النتائج واعداد اللعبني.
و�سكل ملعب �سركة واحة ايلة للتطوير بالعقبة، 
ابوابه  فتح  وال���ذي  للتطوير  احلقيقية  البداية 
جلميع لعبي وحمبي ريا�سة اجلولف مع دعم مادي 
�سكل  انه  اىل  اإ�سافة  الوطنية،  للمنتخبات  ومعنوي 
دافعا للحتاد با�ست�سافة البطولة العربية للرجال 

يف ن�سختها ال�سابعة والثلثني.

*وكاالت
تعاقد نادي ال�سلط مع املدرب ناثر جرار للن�سمام 
ا�ستعدادا  ال��ق��دم،  ك��رة  لفريق  الفني  اجل��ه��از  اىل 
جرار  ان�سمام  جاء  و  املحرتفني.  دوري  يف  للم�ساركة 
والدارة،  امل��درب  بني  اأم�ض  اول  م�ساء  اجتماع  عقب 
الذي  الفني  للجهاز  ان�سمامه  على  بالتفاق  انتهى 

يقوده جمال ابوعابد. واعلن نادي ال�سلط التعاقد مع 
جرار كما اعلن دعوة اللعبني للمبا�سرة بالتدريبات 
اعتبارا من يوم ال�سبت املقبل ا�ستعدادا للمو�سم الكروي 
اجلديد. و�سبق جلرار واأن عمل �سمن الجهزة الفنية 
جتربة  يخو�ض  ان  قبل  والفي�سلي،  الهلي  لفريقي 

التدريب يف كندا، ومن ثم العودة اىل نادي ال�سلط.

*وكاالت
 3x3 ال�سلة  ل��ك��رة  ل��وط��ن��ي  املنتخب  اخ��ت��ت��م 
الأوىل  الن�سخة  يف  م�ساركته  وال�سيدات  للرجال 
ال��ت��ي  ال�����س��اط��ئ��ي��ة  ال��ع��امل��ي��ة  الأل���ع���اب  دورة  م��ن 
مب�ساركة  الدوحة  القطرية  العا�سمة  ت�ست�سيفها 

اأكرث من 1200 لعب ولعبة ميثلون 97دولة.
ووف����ق خ���رب ����س���ادر ع���ن ال��ل��ج��ن��ة الومل��ب��ي��ة 
من  وال�سيدات  ال��رج��ال  منتخبا  متكن  الردن��ي��ة، 
دور  يف  الأخرييتني  مباراتيهما  يف  الفوز  حتقيق 
منتخب  على  الرجال  منتخب  فاز  حيث  املجموعات 

منتخب  على  ال�����س��ي��دات  منتخب  وف���از  ناميبيا، 
الدومينيكان. جمهورية 

واأ�ساد �سمو الأمري في�سل بن احل�سني بامل�ساركة 
ال�ساطئية  العاملية  الأل��ع��اب  دورة  يف  الأردن��ي��ة 
منتخبي  ولع��ب��ات  لع��ب��ي  م��ن  امل��ق��دم  وامل�����س��ت��وى 
ومتثيل   3x3 ال�سلة  ك��رة  مناف�سات  يف  الوطني 

م�سرفة. ب�سورة  الأردن 
التنظيمي  بامل�ستوى  اعجابه  عن  �سموه  وعرب 
الدورة  لإجناح  توفرت  التي  والإمكانيات  للدورة 

�سنوات. اأربع  كل  اقامتها  ا�ستمرار  متمنيًا 

*وكاالت
رف�����ض ل��ي��ون��ي��ل م��ي�����س��ي، جن��م وق��ائ��د 
الربتغايل  ال���دويل  ن�سيحة  بر�سلونة، 
ك��ري�����س��ت��ي��ان��و رون����ال����دو ب��ال��رح��ي��ل عن 
ب��ال��غ��م��و���ض موعد  م��غ��ل��ًف��ا  ال��ب��ل��وج��ران��ا، 

اعتزاله.
“ماركا”  ���س��ح��ي��ف��ة  م���ع  ح�����وار  ويف 
“الربغوث” مميزات  ا�ستعر�ض  املدريدية، 
زميله فرينكي دي يوجن، ومدافع ليفربول، 
يتفاجاأ  مل  اأنه  موؤكًدا  دايك،  فان  فريجيل 
بقوة اإنرت ميلن مع املدرب اأنطونيو كونتي.

وجاء ن�ض احلوار كالتايل:
- كري�ستيانو رونالدو واإبراهيموفيت�ض 
تفعل  ل  اأنت  بينما  نف�سيهما،  عن  يدافعان 

ذلك؟
اأعرف  عني،  النا�ض  يتحدث  اأن  اأف�سل 
تقدميه،  ميكنني  وم��ا  فعلت  وم��اذا  اأن��ا  من 
وميكن  لنف�سي،  ب��ذل��ك  اأح��ت��ف��ظ  لكنني 
للجماهري اأن يكون لهم راأيهم.. ل اأحب اأن 

اأحتدث عن نف�سي، بل عن املجموعة.
 - هل ترى نف�سك مبرور الوقت تتطور 

لت�سبح لعب خط و�سط؟
�سري  يعتمد على كيفية  اأع��رف، هذا  ل 
العمق  اإىل  اأتوغل  ما  عادة  والآن  الأم��ور، 
يف امللعب لكي اأ�ستقبل الكرة، واأربط اللعب 
مع خط الو�سط، ول اأعرف ماذا �سيحدث يف 

امل�ستقبل.
- هل لديك فكرة عن املدة املتبقية لك 

يف امللعب؟
وحينها  الوقت،  مبرور  ذلك  �ساأكت�سف 
ل�ست قادرا على  اأنني  يعلن  اأول من  �ساأكون 
هذا  �ساأجد  ال�سنني  مب��رور  ال�ستمرار.. 

القرار.
الأف�سل  حول  اأملانيا  يف  جدل  هناك   -  

بني نوير وتري �ستيجن، ما راأيك؟
املباراة  يقراآن  اإنهما حار�سان عظيمان، 

بالقدم  اللعب  وميكنهما  جًدا،  جيد  ب�سكل 
ا. مثل لعبي الو�سط، و�سريعان جًدا اأي�سً

التحدث  وميكنني  جيًدا  م��ارك  اأع��رف 
ول  ن��وي��ر،  ت��دري��ب��ات  اأرى  ل  لكني  ع��ن��ه، 
اأعتقد ب�سكل  اأ�ساهد مبارياته عادة، لكني 

عام اأنهما مت�سابهان.
ب�سبب  مباريات  عدة  يف  ت�سارك  مل   -  
يحتاج  ج�سدك  ب��اأن  ت�سعر  هل  الإ�سابة، 

للمزيد من الراحة؟
اأعتقد  بخري،  عقلي  لأن  �سعب  اأمر  اإنه 
وميكنني  ع��ام��ا،   25 العمر  م��ن  اأب��ل��غ  اأن��ن��ي 
كما  الأ�سياء  نف�ض  تقدمي  يف  ال�ستمرار 

كنت من قبل.
ظ��روف  وه��ن��اك  يحكم،  اجل�سد  لكن 
ذي  م��ن  ح��ذرا  اأك��رث  فيها  اأك���ون  اأن  يجب 
ب�سكل  التكيف معها والإعداد  قبل، ويجب 

خمتلف للتدريب واملباريات.
جوارديول  بر�سلونة  بني  الفارق  ما   -  

وحالًيا؟
طويل،  وق��ت  م�سى  لقد  احلقيقة  يف 
وه��ن��اك ال��ع��دي��د م��ن ال��لع��ب��ني اجل���دد، 
من  لعبني   4 اأو   3 فقط  لدينا  اأن  اأعتقد 
تلك احلقبة، والفريق يتحول ويتكيف مع 

اللعبني املوجودين لدينا يف كل مو�سم.
 - ما هي اأف�سل �سفات دي يوجن، وكيف 

تتفاهم معه يف امللعب؟
مع  التكيف  عليه  ال�سهل  من  ك��ان  لقد 
يف  مماثلة  فل�سفة  من  اأت��ى  لأن��ه  الفريق، 
وطريقة  الفكر  بنف�ض  ن�ساأ  حيث  اأياك�ض، 
وتقدمي  الكرة  امتلك  يحب  هو  اللعب... 
مت��ري��رات ق�����س��رية، وب��ني اخل��ط��وط، اإن��ه 

لعب كرة قدم متكامل.
مثل  مدافع  على  التغلب  ي�سعب  ملاذا   -  

فان دايك؟
ه���و م���داف���ع ي��ع��رف ك��ي��ف ي��ت��ح��ك��م يف 
للتدخل  املنا�سب  الوقت  وينتظر  التوقيت، 

للغاية،  و�سخم  �سريع  وهو  املهاجم،  على 
لكنه يتمتع بخفة احلركة اأي�سا.. اإنه مثري 
ي�سجل  والهجوم، لأنه  الدفاع  للإعجاب يف 

الكثري من الأهداف.
 - دائ���ًم���ا ي��و���س��ي��ك رون���ال���دو ب��رتك 
دوري��ات  يف  األقاب  عن  والبحث  بر�سلونة 

اأخرى كما فعل، هل ت�ستمع اإليه؟
اجل��م��ي��ع ي��ب��ح��ث��ون ع���ن اأه���داف���ه���م 
للرحيل  اأب��ًدا  بحاجة  اأك��ن  مل  وجتاربهم، 
حيث  بر�سلونة،  العامل،  يف  ناٍد  اأف�سل  عن 
واملدينة،  وامل��ب��اري��ات  بالتدريب  اأ�ستمتع 

وديناميكية النادي كاملة جًدا.
كنت دائًما على يقني بتحقيق الأهداف 
يف هذا النادي، بدًل من البحث عنها يف اأي 

ناٍد اآخر.
 - هل تفاجاأت باإنرت كونتي؟

�سرناه،  ما  نعلم  كنا  لأننا  اأتفاجاأ،  مل 
تابعتهم يف الدوري الإيطايل حيث ظهروا 
وهو  يوفنتو�ض  يقاتلون  جًدا،  جيد  ب�سكل 
اأمر لي�ض �سهل.. در�سناهم قبل مواجهتهم، 
وخ�سم  للغاية  منظم  فريق  اأنهم  وعرفنا 

�سعب.
اأن جائزة  اإل   - رغم فوزك بكل �سيء 
ترى  كيف  عليك،  ا�ستع�ست  بو�سكا�ض 

الأمر؟
اأقول دائًما اإن اجلوائز الفردية لي�ست 
اأو  الذهبية  الكرة  اأو  الأف�سل  �سواء  هديف، 

احلذاء الذهبي.
ال���ع���ام  ه�����دف يف  اأف�������س���ل  ج����ائ����زة 
باأ�ض،  فل  عليها  ح�سلت  اإذا  )بو�سكا�ض(، 
ما  على  �سيء  فكل  ذلك  عك�ض  حدث  واإذا 

يرام.
 - ما راأيك يف هدف دانيال زوري الذي 

توج بجائزة بو�سكا�ض هذا العام؟
كان هدًفا جيًدا جًدا، بت�سديدة عالية 
يف الهواء.. لقد كانت جائزة م�ستحقة له.

*وكاالت
مدينة  يف  اخلمي�ض  �سباح  انطلقت 
مناف�سات  ال��ع��راق  ���س��م��ال  ال�سليمانية 
لفئتي  ب��امل�����س��ارع��ة  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ب��ط��ول��ة 
وذلك  اجلن�سني  ولكل  وال�سباب  النا�سئني 
يف  الريا�سية  الرتبية  كلية  ب�ساط  على 

ال�سليمانية. جامعة 
للعبة  العراقي  الحت��اد  رئي�ض  وق��ال 
���س��ع��لن ع��ب��د ال��ك��اظ��م ع���ن م��ن��اف�����س��ات 
ال�سقاء  با�ست�سافة  �سعداء  البطولة: 

اليوم  انطلقت  حيث  ال��ع��راق  يف  ال��ع��رب 
وت�ستمر  العربية  البطولة  مناف�سات 
احلايل  ال�سهر  من  والع�سرين  الثالث  حتى 
ا�سافة  منتخبات عربية  اربعة  ومب�ساركة 

اىل العراق البلد امل�سيف للمناف�سات.
امل�ساركة  العربية  املنتخبات  اأن  وبني 
والأردن  و�سوريا  املغرب  هي  البطولة  يف 
املنظم  البلد  العراق  اإىل  اإ�سافة  واليمن 
يكون  اأن  املقرر  من  كان  حيث  للمناف�سات، 
لكن  ت�سعة،   امل�����س��ارك��ة  املنتخبات  ع��دد 

وفل�سطني  وال�سعودية  م�سر  منتخبات 
عن  الر�سمي  اعتذارها  قدمت  وال�سودان 
يف  ال��ع��رب��ي��ة  بالبطولة  امل�����س��ارك��ة  ع���دم 

اللحظات الخرية ولأ�سباب خا�سة.
النا�سئني  فئة  مناف�سات  اأن  واأو���س��ح 
انطلقت  ال��روم��ان��ي��ة  امل�سارعة  لفعالية 
اإذ مت اجراء  ر�سميا �سباح اليوم اخلمي�ض، 
ال��ف��ح�����ض ال��ط��ب��ي ل��لع��ب��ني وال��لع��ب��ات 
�سيكون  فيما  الوزن  عملية  تلتها  امل�ساركني 
الف��ت��ت��اح ال��ر���س��م��ي ل��ل��ب��ط��ول��ة يف مت��ام 

رئي�ض  بح�سور  ع�سرا  الرابعة  ال�ساعة 
القطري  للم�سارعة   ال��ع��رب��ي  الحت���اد 
الحتاد  مندوب  عن  ف�سل  ال�سهراين  زامل 
ي�سغل  ال��ذي  م�سكوت  ف��وؤاد  للعبة  ال��دويل 
للم�سارعة  ال��دويل  الحت��اد  ع�سو  من�سب 
والفريقي  املغربي  الحت��ادي��ن  ورئي�ض 
احلكام  جلنة  رئي�ض  نائب  وكذلك  للعبة، 
يف الحتاد الدويل التون�سي كمال بو عزيز 
الريا�سية  ال�سخ�سيات  من  العديد  واي�سا 

يف العراق.

*وكاالت
اأن  فرن�سية،  �سحفية  تقارير  ذكرت 
�سان  باري�ض  على  للرد  ي�سعى  بر�سلونة 
فرن�سي  النادي  خطف  اأن  بعد  جريمان، 
2 من جنوم »لما�سيا«، اأكادميية البار�سا.

تعاقده  عن  اأعلن  جريمان  �سان  وكان 
مع الثنائي ت�سابي �سيمونز وكايز رويزن، 

وهما من اأهم مواهب “لما�سيا«.
“ليكيب”  ���س��ح��ي��ف��ة  وب���ح�������س���ب 
بالفعل  بر�سلونة  ب��داأ  فقد  الفرن�سية، 

ات�سالت مع وكيل اإدوارد مي�سوت، لعب 
الو�سط البالغ من العمر 16 عاًما، ويعترب 
�سان  لباري�ض  الكربى  املواهب  من  واحًدا 

جريمان.
مي�سوت  اأ���س��ل��وب  اأن  التقرير  وذك��ر 
الو�سط  لع���ب  لأ���س��ل��وب  ج���ًدا  م�سابه 

الإيطايل ماركو فرياتي.
الوحيد  الراغب  بر�سلونة  يعترب  ول 
اأخرى  اأندية  اأبدت  يف �سم مي�سوت، فقد 
اهتماًما  وفالن�سيا  �سيتي  مان�س�سرت  مثل 

باللعب ال�ساب.
املفاو�سات  اأن  “ليكيب” اإىل  واأ�سارت 
كانت  وب��ر���س��ل��ون��ة  مي�سوت  ممثلي  ب��ني 
يلتقي  اأن  املقرر  وم��ن  للغاية،  اإيجابية 

الطرفان جمدًدا ل�ستكمال املحادثات.
�سان  مع  مي�سوت  اإدوارد  عقد  وميتد 
اإهمال  لكن   ،2021 ع��ام  حتى  ج��ريم��ان 
ال�سحيفة  ح�سب   - جريمان  �سان  باري�ض 
- لفريقه الثاين  �سيدفع اللعب لختيار 

بر�سلونة.

*وكاالت
املحا�سر  ���س��وق��ار  ن��ه��اد  الأردين  اأك���د 
الدويل والآ�سيوي، اأن كرة القدم الأردنية، 
تاأخري  ب�سبب  البو�سلة  تفقد  ل  حتى 
ت��درك  اأن  ب��د  ل  املحلي،  املو�سم  ان��ط��لق 
بربط  حقيقية  م�سلحة  اأي  لها  لي�ض  اأن 
القارة  �سرق  اأجندة  مع  املو�سمية  اأجندتها 

الآ�سيوية.
على  كتبه  م��ق��رتح  يف  ���س��وق��ار  وق���ال 
“حتى  “في�ض بوك” اخلمي�ض:  ح�سابه يف 
م�سلحة  ل��ن��ا  لي�ست  ال��ب��و���س��ل��ة،  لن��ف��ق��د 
حقيقية بربط الأجندة الكروية الأردنية 

ب�سرق القارة الآ�سيوية«.
واأكمل: “كرة القدم الأردنية مرتبطة 
فنيا باأوروبا، وم�سلحتنا تقت�سي ال�ستمرار 

بالتوافق مع الأجندة العاملية.
ال��ك��روي  امل��و���س��م  اأن  “ومبا  واأ���س��اف: 
املقبل �سيبداأ فعليُا يف الربع الخري من �سهر 
اآذار/ مار�ض املقبل، فاإنني اقرتح ن�سيان هذا 
لأ�سباب  كان  تاأخري  من  ح�سل  وما  املو�سم، 
رمب��ا  والأن���دي���ة  م����ربرة،  ورمب���ا  خمتلفة 
ا�ستفادت من التاأجيل على امل�ستوى املايل«.

م��و���س��م  ب���داي���ة  ل��ت��ك��ن  واأو�سح:” 
ني�سان/  �سهر  م��ن  اعتبار   2021/2020

درع  بطولة  تقام  وبحيت  املقبل،  اب��ري��ل 
رم�سان  �سهر  اأي���ام  ام��ت��داد  على  الحت���اد 

املبارك«.
تنطلق  ال���درع،  بطولة  بعد  وتابع:” 

ا�ستحداث  يتم  ثم  الأردن،  كاأ�ض  بطولة 
تقام  واأخ����ريًا  العهد،  ويل  ك��اأ���ض  بطولة 

بطولة دوري املحرتفني«.
وزاد: حتى ل نفقد البو�سلة، علينا اأن 
نعترب املو�سم املقبل، مو�سمًا اأردنيًا بالكامل، 

لعبني ومدربني وحكام وجماهري«.
ماأزق  يف  الأردنية  القدم  كرة  وتعي�ض 
يف  الأردين  الحت��اد  اتخذ  بعدما  حقيقي 
من  املنطقي  بغري  و�سفه  قرارًا  �سابق  وقت 
خلل تاأجيل انطلق املو�سم لثمانية �سهور 
اأجندة  مع  املحلية  الأجندة  تزامن  بهدف 

�سرق اآ�سيا.
وكان عدد من اخلرباء وممثلي الأندية 
اأنه  وبخا�سة  الحت��اد  ق��رار  انتقدوا  قد 
والفا�سلة  الطويلة  الفرتة  بتغطية  وعد 
تن�سيطية  بطولة  باقامة  املو�سمني  بني 

لكنه اأخلف بوعده.
الأندية  وممثلي  اخلرباء  كذلك  واأ�سار 
املو�سم  اأن  اإىل  ل،  �سابقة  ت�سريحات  ويف 
ال���ك���روي امل��ق��ب��ل ���س��ي��ك��ون الأ���س��ع��ف من 
الناحية الفنية كونه �سينطلق بعد توقف 
املباريات  عن  واحلكام  واملدربني  اللعبني 

ملدة ثمانية �سهور.

األهلي: لن نلعب في الدوري 
قبل مواجهة الزمالك بالقمة

اتحاد الكرة يبدأ بتوزيع أجهزة 
انعاش القلب على المدن الرياضية

انطالق فعاليات دورة مدربي 
حراس المرمى الدولية

اتحادالجولف ينظم 
اليوم بطولة مصغرة

نادي السلط يتعاقد
 مع المدرب ناثر جرار

االردن ينهي مشاركته بدورة 
األلعاب العالمية الشاطئية

ميسي: عمري 25 عاما .. ولست 
بحاجة لنصيحة رونالدو

انطالق البطولة العربية للمصارعة بمشاركة 5 دول

برشلونة يستعد للرد بقوة على صفعة سان جيرمان

صوقار: بهذه الطريقة لن تفقد 
الكرة األردنية البوصلة


