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270 اصابة محلية جديدة بفيروس كورونا
» 66« حالة شفاء

*عمان 
اأعلن وزير ال�سحة الدكتور �سعد جابر، ت�سجيل 279 حالة 
و9  حملية  حالة   270 منها  ك��ورون��ا  بفريو�س  جديدة  اإ�سابة 

حاالت من اخلارج باال�سافة لت�سجيل 66 حالة �سفاء.
حالة   145 االآت��ي  النحو  على  اجلديدة  احل��االت  وتوزعت 
البلقاء  يف  حالة   94 و  الكرك  يف  حاالت  و4  عمان  العا�سمة  يف 
اإربد و 18 يف حمافظة الزرقاء، وحالة يف ماأدبا،  و5 حاالت يف 

وحالة يف جر�س و حالة يف الطفيلة وحالتني يف معان.
دار  من  اخلمي�س  �سحفي  ايجاز  خالل  جابر  الدكتور  وبني 
الف   15 نحو  ام�س  اأج��رت  اال�ستق�ساء  فرق  اأن  ال��وزراء  رئا�سة 
يف  جهودها  من  �ساعفت  اال�ستق�ساء  فرق  ان  اىل  م�سريا  فح�س 

حول  املوجود  اللغط  جابر  الدكتور  واو�سح  املخالطني.  فح�س 
املطاعيم حيث قال ان املطاعيم تنق�سم لق�سمني ق�سم لالطفال 
لربنامج  ا�ستكماال  العا�سر  ال�سف  وحتى  املدار�س  دخولهم  عند 
من  العديد  على  الق�ساء  يف  ي�ساعد  وال��ذي  الوطني  التطعيم 
مطعوم  هو  املطاعيم  من  الثاين  الق�سم  ان  وا�ساف  االمرا�س. 
 60 حوايل  وتوفر  احلكومة  ت�سرتيه  الذي  املو�سمية  االنفلونزا 
الف جرعة م�سريا اىل ان العام احلايل قامت بتوفري ربع مليون 

جرعة ويعطى املطعوم اختياريا.
يوجد  ال  انه  ال�سحة  وزير  اكد  الكورونا  مر�س  لقاح  وحول 
من  اعتماده  بعد  اال  االأردنيني  تطعيم  يتم  ولن  لقاح  االن  حتى 

قبل منظمة ال�سحة العاملية. 

العضايلة يعلن أمر الدفاع رقم 16 لسنة 2020

النعيمي: لم يكن هناك نية 
مسبقة للتحّول للتعليم عن ُبعد

اكد ان جائحة كورونا فرصة لألردن لالعتماد على الذات والوصول إلى االستقالل االقتصادي

*عمان 
اأجمد عودة  االإعالم  ل�سوؤون  الدولة  اأعلن وزير 
الع�سايلة اإ�سدار رئي�س الوزراء الدكتور عمر الرّزاز 

اخلمي�س، اأمر الدفاع رقم )16( ل�سنة 2020.
يف  عقد  �سحفي  اإيجاز  خالل  الع�سايلة  واأو�سح 
ياأتي  اجلديد  الدفاع  اأم��ر  ان  ال���وزراء،  رئا�سة  دار 
من  احلكومة  اتخذتها  التي  لالإجراءات  ا�ستكمااًل 
و�سالمتهم،  املواطنني  �سّحة  على  احل��ف��اظ  اأج��ل 
اإىل  اأّدت  التي  واملخالفات  التجاوزات  منع  وبهدف 
خالل  االإ���س��اب��ة  ح��االت  وت��زاي��د  ال��ع��دوى  انت�سار 

االأّيام املا�سية.
منع  ت�سمن:   16 رقم  الدفاع  اأمر  ان  اىل  وا�سار 
االجتماعّية  وال��دع��وات  االأف���راح  حفالت  اإق��ام��ة 
والتجّمعات بجميع اأ�سكالها لعدد يزيد على ع�سرين 
�سخ�سًا، كما ت�سّمن منع اإقامة بيوت العزاء، بحيث 
يف  امل�ساركة  على  ال��وف��اة  حالة  يف  االأم��ر  يقت�سر 

مرا�سم الدفن باحلد االأدنى.
الع�سايلة  – بح�سب  اجلديد  الدفاع  اأمر  ويلزم 
من  اأّي  يف  امل�ساركني  اأو  املتواجدين  االأ�سخا�س   –
مب�سافات  بالتقّيد  عليها  ن�����ّس  ال��ت��ي  التجّمعات 
وعدم  الكّمامات،  وارت���داء  االجتماعي،  التباعد 
املن�سو�س  العقوبات  اإيقاع  طائلة  حتت  امل�سافحة 

عليها باأمر الدفاع رقم )11( ل�سنة 2020م.
ُيفر�س  ال��ذي��ن  االأ�سخا�س  اإل���زام  ت�سمن  كما 
عليهم احلجر ال�سّحي الذاتي، اأو العزل املنزيل، يف 
واالإجراءات  بالتدابري  بالتقيد  تطبيقهما  مّت  حال 
املفرو�سة من اجلهات الر�سمّية؛ مبا يف ذلك ارتداء 
االأ�سوارة االإلكرتونّية، وتنزيل التطبيق االإلكرتوين 
من  التطبيق  يف  ي��رد  مب��ا  واالل��ت��زام  بها،  اخل��ا���س 
تعليمات ت�سدر عن اجلهات املخت�سة وباأي تكاليف 

ترتتب على ذلك.
تابع �س2

*عمان 
تي�سري  ال��دك��ت��ور  والتعليم  الرتبية  وزي��ر  اأك��د 
للتحّول  م�سبقة  نّية  هناك  يكن  مل  اأن��ه  النعيمي، 
انتظام  على  اأ�سبوعني  م��رور  عقب  ُبعد  عن  للتعليم 
الدوام املدر�سي كما ُي�ساع. وقال خالل ايجاز �سحفي 
تعليق  ق��رار  ان  اخلمي�س،  ال����وزراء  رئا�سة  دار  يف 
نتيجة  اأ�سبوعني، جاء  املدار�س ملدة  الطلبة يف  دوام 
امللحوظ يف عدد االإ�سابات بفريو�س كورونا  للتزايد 
يف املدار�س بني الطلبة واملعلمني والكوادر االإدارية، 

ان  واك��د  ح��ال��ة.   )152( االآن  لغاية  بلغت  وال��ت��ي 
الظروف احلالّية، حتتم علينا اتخاذ قرارات �سعبة 
علينا وعلى الطلبة واأهاليهم، وحري�سون كّل احلر�س 
وبني  االأوىل.  بالدرجة  وبناتنا  اأبنائنا  �سحة  على 
الدكتور النعيمي، ان الهدف االأ�سا�سّي من هذا القرار 
لطلبتنا ومعلمينا،  االإ�سابة حمايًة  تقليل فر�س  هو 
موؤكدا ان التعليم الوجاهي يف املدر�سة يبقى اأ�سا�سيًا، 
خيارًا  يبقى  بعد  عن  التعليم  واأّن  عّنه،  تراجع  وال 
متاحًا، ومعززًا للتعليم الوجاهي.                  تابع �س2

*عمان 
املرحلة  اأن  الرزاز  عمر  الدكتور  الوزراء  رئي�س  كد 
كورونا،  جائحة  ب�سبب  العامل  بها  مير  التي  ال�سعبة 
تعد فر�سة لالأردن لالعتماد على الذات واالبتعاد عن 
االقت�سادي  اال�ستقالل  اإىل  للو�سول  وامل�ساعدات  املنح 

املرتبط باال�ستقالل ال�سيا�سي ما يجعلنا بلدًا اأقوى.
“ح�سنى”  اإذاعتي  الرزاز خالل حديثه على  واأ�سار 
“جي بي �سي” اليوم اخلمي�س، اإىل توجيهات جاللة  و 
الذات  على  باالعتماد  للحكومة  الثاين  عبداهلل  امللك 

قبل جائحة كورونا، “ونحن نتجه باالعتماد على ذاتنا 
القطاع  من  �سركائنا  مع  والتكاتف  التعاون  خالل  من 

اخلا�س وموؤ�س�سات املجتمع املدين«.
يواجه  باأ�سره  العامل  اأن  اإىل  ال��وزراء  رئي�س  ولفت 
عدوًا جديدَا يتمثل بفريو�س كورونا امل�ستجد، اإذ يكمن 
التحدي والفر�سة باال�ستعداد لالأ�سواأ يف هذه املرحلة، 

مبينًا اأننا يف االأردن “فر�سنا موجودة وبقوة«.
اأن التحدي املاثل للتعامل مع جائحة  واأكد الرزاز 
واح��دة  خطة  حتديد  ج��دوى  ع��دم  يف  يكمن  ك��ورون��ا 

لرفع  ن�سعى  اأننا  مبينا  متعددة،  �سيناريوهات  واإمن��ا 
املنحنى  ت�سطيح  بهدف  اجلميع  لدى  االلتزام  م�ستوى 
الفتًا  يوميًا،  االإ�سابات  ملئات  الو�سول  وعدم  الوبائي، 
لن  فاإننا  وا�سعا،  االنت�سار  اأ�سبح  ح��ال  يف  اأن��ه  اإىل 
هو  يكون  املواطن  “وبالتايل  عمارات،  عزل  ن�ستطيع 
اأ�سرته، مع تزويده  خط الدفاع االأول عن نف�سه وعن 
الالزمة  والت�سريعات  والتعليمات  املتطلبات  بكل 

حلمايته”.
تابع �س2

الفلسطينية  الــقــضــيــة  ــاه  ــج ت مــوقــفــه  فـــي  ــت  ــاب ث األردن 
العمل  بثقافة  الشباب  انــخــراط  بــضــرورة  الملك  توجيهات 
العلم خــدمــة  بــرنــامــج  لتطوير  األســبــاب  أهـــم  ــن  م تعتبر 

الرزاز:نأمل أن ال نصل لمرحلة الحظر الشامل 

*عمان 
كورونا  اأزم���ة  اإدارة  خلية  مدير  ق��ال 
ل�سوء  ن��ظ��رًا  ان��ه  ال��ف��راي��ة،  م���ازن  العميد 
ال�سايف  غور  منطقتّي  يف  الوبائّية  احلالة 
وغور املزرعة يف حمافظة الكرك، فقد تقّرر 
املنطقتني  يف  ال�سامل  التجّول  حظر  فر�س 
ال�ساعة  من  اعتبارًا  وذل��ك  اأ�سبوعني  مل��ّدة 
املوافق  املقبل  االأحد  يوم  �سباحًا  ال�ساد�سة 

20 اأيلول احلايل.

عقد  م�سرتك  �سحفي  ايجاز  يف  وا�ساف 
مت  ان��ه  ال���وزراء،  رئا�سة  دار  يف  اخلمي�س 
احلاكم  برئا�سة  االأمنية  اللجنة  تفوي�س 
ال�ستدامة  الالزمة  املن�ساآت  بفتح  االإداري 
اآلية  وو�سع  للمواطنني،  االأ�سا�سية  احلياة 
احتياجاتهم  بق�ساء  املواطنني  لل�سماح 
بح�سب  م��ت��ف��اوت��ة  ب���اأوق���ات  االأ���س��ا���س��ي��ة 
املناطق، ت�سمن احلد االأدنى من االختالط 
على  ���س��ريا  وذل���ك  املختلفة،  االأم��اك��ن  يف 

االقدام.
وا�سار اىل انه مت كذلك تفوي�س احلاكم 
لدخول  الالزمة  القرارات  باتخاذ  االإداري 
الالزمة  الت�ساريح  واإ�سدار  التوريد  �سال�سل 
مع  بالتن�سيق  ال�����س��رورة  عند  للمزارعني 
�سركة  عمل  وا�ستدامة  ال��زراع��ة،  وزارة 
االن�سانية  احلاالت  مع  والتعامل  البوتا�س، 

والطارئة.                 
تابع �س2

*واشنطن
وج���ه م��دع��ون اأم��ريك��ي��ون، ات��ه��ام��ات 
االخرتاق  عمليات  خلفية  على  الإيرانيني 
اأمريكية  التي طالت جامعات  االإلكرتوين، 
وا�سنطن  مقره  اأبحاث  ومركز  واأجنبية 

وغريها. ربحية  غري  ومنظمات 
يف  االأم��ريك��ي��ة  ال��ع��دل  وزارة  وق��ال��ت 
نفذها  ال��ت��ي  الت�سلل  عمليات  اإن  ب��ي��ان 
بع�س  يف  ك��ان��ت  االإي��ران��ي��ون  القرا�سنة 

االإيرانية.  احلكومة  حل�ساب  احلاالت 
حيدريان  هومن  اأن  البيان  واأ���س��اف 
عاما(،   34( فرهادي  ومهدي  عاما(   30(
�سرقا  اإي����ران،  يف  ه��م��دان  م��ن  وك��اله��م��ا 
بينها  من  البيانات،  من  التريابايت  مئات 

متعلقة  وب��ي��ان��ات  خم��اب��رات  م��ع��ل��وم��ات 
من�سورة  غري  علمية  واأب��ح��اث  بالف�ساء 

ع�سكرية«. غري  نووية  و”معلومات 
عمليات  اإن  ال��ع��دل  وزارة  وق��ال��ت 
يف  مت��ت  امل��ت��ه��م��ان  ن��ف��ذه��ا  ال��ت��ي  الت�سلل 
ومن  اإيران”،  “حل�ساب  احل��االت  بع�س 
على  فيها  ح�سال  ال��ت��ي  احل���االت  بينها 
ن�����س��ط��اء  و  اأ م��ع��ار���س��ني  ع���ن  م��ع��ل��وم��ات 
تذكر  مل  للمعار�سة  زعماء  اأو  حقوقيني 

. هم ء �سما اأ
اأنه يف حاالت اأخرى  واأ�سافت الوزارة 
يف  حل�سابهما  امل�سروقة  البيانات  باعا 
وزارة  وكانت  ال�سوداء.  الرقمية  ال�سوق 
اأعلنت يف وقت �سابق االأربعاء،  العدل قد 

ت��وج��ي��ه ات���ه���ام���ات خل��م�����س��ة م��واط��ن��ني 
املتحدة  ال��والي��ات  يف  يقيمون  �سينيني 

اإلكرتونية. جرائم  بارتكاب 
وق���ال ج���ون دمي����ريز، م�����س��اع��د وزي��ر 
اإن  ال��ق��وم��ي،  ل��الأم��ن  ال��ع��دل االأم���ريك���ي 
الق�سايا االأخرية “تبني اأن اأربع دول على 
وكوريا  ورو�سيا  وال�سني  -اإي���ران  االأق��ل 
با�ستهداف  ملت�سللني  �ست�سمح  ال�سمالية- 
طاملا  ال��ع��امل،  اأن��ح��اء  يف  و�سركات  اأف��راد 
اأي�����س��ا  �سيعملون  املت�سللني  ه����وؤالء  اأن 
ويجمعون  الدول،  تلك  حكومات  حل�ساب 
ن�����س��ان  االإ ح��ق��وق  ن�سطاء  ع��ن  م��ع��ل��وم��ات 
التي  املعلومات  م��ن  وغ��ريه��ا  ومعار�سني 

املخابرات”. تهم 

الفراية: حظر تجّول شامل في 
الغور الصافي وغور المزرعة 

أميركا توجه اتهامات إلى قرصانين 
مركز األزمات يطّور آلية تحدد أماكن إصابات إيرانيين سرقا بيانات »حساسة«

كورونا للموظف في محيط سكنه

استئناف الدراسة لذوي اإلعاقة 
الذهنية وصعوبات التعلم

مفتي المملكة: 
اليوم الجمعة غرة شهر صفر

األمن العام: إنهاء 330 تجمعًا 
مخالفًا وضبط 406 أشخاص

*عمان 
لتنظيم  عمل  اآلية  االأزم���ات  وادارة  لالأمن  الوطني  املركز  ط��ّور 
العامة، من خالل حتديد االأماكن التي  املوؤ�س�سات  تواجد املوظفني يف 
تظهر فيها اإ�سابات يف املحيط ال�سكني للموظف، ح�سب ت�سريح �سحفي 

للمركز اخلمي�س.
بني  العدوى  انت�سار  ملنع  االآلية  هذه  تطوير  جرى  املركز،  ووف��ق 
املوظفني، بحيث ي�ستند على اإحداثيات جغرافية دقيقة حتدد اأماكن 
املنازل التي يتم عزلها ب�سبب االإ�سابات بفريو�س كورونا، واإبالغ املوظف 
بعدم الذهاب اإىل مكان عمله و�سرورة احلذر وعدم التنقل يف املنطقة.
الذين  املوظفني  باأ�سماء  املركز، تو�سيات  العمل، وفق  ويقدم نظام 
واإر�سال  حم��ددة،  م�سافة  �سمن  اإ�سابات  �سكنهم  حميط  يف  تتواجد 

التنبيهات لهم من قبل اإداراتهم بالتقيد باإجراءات ال�سالمة.

*عمان 
االأعلى  املجل�س  مع  بالتن�سيق  والتعليم  الرتبية  وزارة  اأعلنت 
حلقوق االأ�سخا�س ذوي االإعاقة اخلمي�س ا�ستئناف التعليم الوجاهي 
الرتبية  ومراكز  مبدار�س  امللتحقني  الذهنية  االإعاقة  ذوي  للطالب 
اخلا�سة وكذلك للطالب ذوي �سعوبات التعلم امللتحقني بغرف امل�سادر 
واملدار�س اخلا�سة  والتعليم  الرتبية  ال�ساد�س يف مدار�س  ال�سف  حتى 
�سريطة  م�سادر،  غرف  باإن�ساء  ال��وزارة  من  ترخي�س  على  احلا�سلة 
من  بالوقاية  املتعلقة  العامة  ال�سالمة  و�سوابط  مبعايري  االل��ت��زام 

فريو�س كورونا.
االأ�سخا�س  حلقوق  االأعلى  املجل�س  عن  �سادر  �سحفي  بيان  وقال 
ياأتي  اليوم  �ساريا منذ  الذي يعترب  القرار  ان  االإعاقة اخلمي�س،  ذوي 
ا�ستجابًة ملتطلبات و�سرورات التعليم الوجاهي لهوؤالء الطالب الذين 
حظر  فرتة  خالل  الدرا�سة  عن  انقطاعهم  ب�سبب  تاأثرًا  االأكرث  كانوا 

التجول وتعطيل عمل الدوائر واملوؤ�س�سات يف الدولة.
وزارة  مع  بالتن�سيق  املجل�س  اأجراها  التي  املتابعات  ان  وا�ساف، 
متثلت  كبرية  حتديات  واجهوا  واأ�سرهم  الطالب  اأن  اثبتت  الرتبية 
واالجتماعية  التعليمية  وامل��ه��ارات  ال��ق��درات  يف  وا���س��ح  ت��راج��ع  يف 
عنيف  و�سلوك  ن�ساط  تنامي  عن  ف�ساًل  الطالب،  لهوؤالء  والتوا�سلية 
من قبل بع�س هوؤالء الطلبة نتيجة انقطاعهم عن اجلل�سات العالجية 

ال�سلوكية والتعليمية.
ذوي  االأ�سخا�س  حلقوق  االأعلى  واملجل�س  الرتبية  وزارة  ودع��ت 
واملعاجلني  امل�سادر  غ��رف  يف  والعاملني  وامل��راك��ز  امل��دار���س  االإع��اق��ة، 
حلماية  والوقاية  ال�سالمة  معايري  بتطبيق  االلتزام  اىل  واالأه��ايل 
باأن  التذكري  مع  الوباء،  تف�سي  خطر  من  واملجتمع  وبناتهم  اأبنائهم 
من  للتاأكد  حثيثة  ملتابعة  بحاجة  الذهنية  االإعاقة  ذوي  االأ�سخا�س 

اأنهم يف و�سعية اآمنة على الدوام.

*عمان 
اأعلن �سماحة مفتي عام اململكة ال�سيخ عبد الكرمي اخل�ساونة، اأن 

اليوم اجلمعة 18 اأيلول، هو غرة �سهر �سفر لعام 1442هجرية.

*عمان 
اأعلنت مديرية االأمن العام، يف بيان اخلمي�س، اإنهاء 330 حفاًل اأو 
جتمعًا خمالفًا ملعايري ال�سحة العامة واالإجراءات الوقائية الواجبة 
االتباع يف االأ�سبوع املا�سي، و�سبطت خالل ذلك 406 اأ�سخا�س خالفوا 

اأوامر الدفاع.
على  للحفاظ  الهادفة  اإجراءاتها  ا�ستمرار  على  املديرية  واأكدت 
اإنفاذ  مبراقبة  املتعلقة  اليومية  واجباتها  وموا�سلة  العامة،  ال�سالمة 
نقل  من  للحد  حكومية  ق��رارات  من  ي�سدر  وما  الدفاع  اأوام��ر  وتطبيق 

العدوى لفريو�س كورونا.
وتعاونًا  وعيًا  اأظهروا  الذين  للمواطنني  �سكرها  املديرية  وقدمت 
اأوامر  خمالفات  عن  االإب��الغ  خالل  من  املجتمع  �سالمة  على  للحفاظ 
الركن  اللواء  العام  االأم��ن  مدير  عنه  اأعلن  الذي  الرقم  على  الدفاع 
ح�سني احلوامتة على تطبيق الوات�س اأب )0790196196( ال�ستقبال 
البالغات وامل�ساهدات املتعلقة مبخالفة اأوامر الدفاع واإطالق العيارات 

النارية، اأو على رقم الطوارئ املوحد )911(.
واأكدت املديرية اأنها ما�سية يف تنفيذ واجباتها على مدار ال�ساعة 
ب�سحة  واالإ�سرار  العدوى  بتف�سي  تهدد  التي  املخالفات  كافة  ل�سبط 
اأو  م�ساهدات  من  اإليها  يرد  ما  كل  مع  بحزم  تعاملها  موؤكدة  املواطنني، 

بالغات بهذا اخل�سو�س.

*عمان 
عمر  الدكتور  ال��وزراء،  رئي�س  اأوع��ز 
ال���وزاري  الفريق  اأع�ساء  اإىل  ال���رزاز، 
ال�سالمة  ب�سروط  االل��ت��زام  ب�����س��رورة 
ال�سحية،  والتعليمات  العامة  وال�سحة 
امل��واط��ن��ني  ن��ط��ال��ب  واإذ  اأن���ن���ا  م���وؤك���دا 
من  فاإن  ال�سحية  بالتعليمات  بااللتزام 

واجبنا اأن نبداأ باأنف�سنا ونكون املبادرين 
اإىل االلتزام كجميع املواطنني.

جاء ذلك خالل تعميم وجهه رئي�س 
اأننا  خالله  اأك��د  ال���وزراء  اإىل  ال���وزراء 
بالن�سبة  مف�سلية  مرحلة  على  مقبلون 
فر�سة  ت�سكل  وهي  واالأردن��ي��ني،  ل��الأردن 
رمبا قد تكون االأخرية لتفادي االنت�سار 

رئي�س  ووج��ه  ك��ورون��ا.  لوباء  املجتمعي 
ومدراء  وروؤ�ساء  ال��وزراء  جميع  ال��وزراء 
والهيئات  واملوؤ�س�سات  الر�سمية  الدوائر 
تفقدية،  زي���ارات  اإج���راء  اإىل  العامة، 
القطاع  التزام جميع موظفي  من  للتاأّكد 
تطبيق  وا�ستخدام  بالتعليمات،  العام 
باأ�س�س  االل��ت��زام  م��ن  وال��ت��اأّك��د  اأم����ان، 

التباعد بني املراجعني. ولفت الرزاز اإىل 
اأنه وجه اأي�سا ديوان املحا�سبة ووحدات 
املت�سوق  وبرنامج  الداخلية  الرقابة 
اخلفي الإجراء زيارات مفاجئة للتحّقق 
اأن���ه �ستتّم  م��ن م��دى االل��ت��زام، م��وؤك��دا 
معاقبة كل خمالف مبوجب اأوامر الدفاع 
والتعليمات �سارية املفعول.        تابع �س2

*عمان 
اإيقاف  �سيف،  خالد  النقل  وزير  اأعلن 
من  اعتبارا  )الفندقي(  املوؤ�س�سي  احلجر 
باحلجر  وا�ستبداله  احل���ايل،  اأي��ل��ول   23
اأي����ام، ك��واح��د م��ن �سمن  امل��ن��زيل مل��دة 7 
انت�سار  من  للحد  �سارمة  �سحية  تدابري 

فريو�س كورونا امل�ستجد.
من  �سحفي  اإي��ج��از  يف  ���س��ي��ف،  وق���ال 
رئ��ا���س��ة ال�����وزراء الإع����الن جم��م��وع��ة من 
اجلوية  بالرحالت  املرتبطة  امل�ستجدات 

اأيلول   8 منذ  ت�سيريها  بداأ  التي  املنتظمة 
القادم  امل�سافر  على  اإن  اخلمي�س،  احلايل، 
من�سة  على  م�سبقا  الت�سجيل  اململكة  اإىل 
 PCR فح�س  وتوفري   ،Visitjordan
حاليا،  به  معمول  هو  كما  �سلبية  بنتيجة 
بهذه  تتهاون  لن  احلكومة  اأن  على  م�سددا 

املتطلبات ال�سرورية.
امل�سافرين  فح�س  �سيتم  اأن��ه  واأو���س��ح 
ال��ق��ادم��ني م��ن ك��ل ال��وج��ه��ات ���س��واء كانت 
ان  مبينا  خ�سراء،  اأو  �سفراء  اأو  حمراء 

�سيعزلون،  منهم  االإيجابية  النتيجة  ذوي 
لو  بينما  الطبية،  العناية  لهم  و�ستقدم 
كانت النتيجة �سلبية فاإن امل�سافر �سيخ�سع 

للحجر املنزيل.
وي��ح�����س��ل امل�����س��اف��ر ال���ق���ادم م��ن دول 
اإلكرتونية  اإ�سوارة  على  حمراء  ووجهات 
اأ���س��ب��وع  مل���دة  منزليا  وي��ح��ج��ر  امل��ط��ار  يف 
احلكام  قبل  من  باحلجر  اإلتزامه  ويراقب 
االإداريني �سريطة اأن تكون نتيجة فح�سه 
باملطار �سلبية، بينما يحجر القادم من دول 

باملطار  فح�سه  ونتيجة  �سفراء  ووجهات 
اإ�سوارة  ب��دون  اأ�سبوع  مل��دة  منزليا  �سلبية 
من  باحلجر  اإلتزامه  ويراقب  اإلكرتونية، 

قبل احلكام االإداريني، بح�سب �سيف.
اأما القادمون من دول ووجهات خ�سراء، 
املطار  �سينتظرون يف  اأنهم  النقل  اأكد وزير 
الو�سول،  عند  فح�سهم  نتائج  ظهور  حلني 
املطار  �سيغادر  �سلبية  نتيجته  تكون  ومن 
ودون  منزيل  حجر  دون  اململكة  ويدخل 
اإ�سوارة اإلكرتونية.                  تابع �س2

الرزاز يوجه الوزراء لاللتزام بالتعليمات 
الصحية كجميع المواطنين

األردن يستبدل الحجر المؤسسي
 بالمنزلي 23 أيلول الحالي
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*عمان 
ال���رزاز،  عمر  ال��دك��ت��ور  ال����وزراء،  رئي�س  اأوع���ز 
االل��ت��زام  ب�سرورة  ال���وزاري  الفريق  اأع�ساء  اإىل 
والتعليمات  العامة  وال�سحة  ال�سالمة  ب�سروط 
ال�سحية، موؤكدا اأننا واإذ نطالب املواطنني بااللتزام 
بالتعليمات ال�سحية فاإن من واجبنا اأن نبداأ باأنف�سنا 

ونكون املبادرين اإىل االلتزام كجميع املواطنني.
جاء ذلك خالل تعميم وجهه رئي�س الوزراء اإىل 
الوزراء اأكد خالله اأننا مقبلون على مرحلة مف�سلية 
بالن�سبة لالأردن واالأردنيني، وهي ت�سكل فر�سة رمبا 
لوباء  املجتمعي  لتفادي االنت�سار  قد تكون االأخرية 
كورونا. ووجه رئي�س الوزراء جميع الوزراء وروؤ�ساء 
والهيئات  واملوؤ�س�سات  الر�سمية  ال��دوائ��ر  وم���دراء 
من  للتاأّكد  تفقدية،  زي���ارات  اإج���راء  اإىل  العامة، 

بالتعليمات،  العام  القطاع  موظفي  جميع  ال��ت��زام 
وا�ستخدام تطبيق اأمان، والتاأّكد من االلتزام باأ�س�س 

التباعد بني املراجعني.
ولفت الرزاز اإىل اأنه وجه اأي�سا ديوان املحا�سبة 
ووحدات الرقابة الداخلية وبرنامج املت�سوق اخلفي 
االلتزام،  من مدى  للتحّقق  مفاجئة  زيارات  الإجراء 
اأوامر  معاقبة كل خمالف مبوجب  �ستتّم  اأنه  موؤكدا 
رئي�س  واختتم  املفعول.  �سارية  والتعليمات  الدفاع 
م�سوؤول  وكلكم  راٍع  “كلكم  بالقول  تعميمه  ال��وزراء 
امللك  اجلاللة  �ساحب  �سيدي  وبقيادة  رعيته،  عن 
وبتعاوننا   - اهلل  حفظه   - املعّظم  الثاين  اهلل  عبد 
�سنحا�سر  وال�سامل  الكامل  والتزامنا  وتعا�سدنا 
واالقت�سادية،  ال�سحية  اآث��اره  من  ونحّد  ال��وب��اء، 

ونخرج اأقوى مما كّنا باإذن اهلل تعاىل”.

*عمان 
عودة  اأجمد  االإعالم  ل�سوؤون  الدولة  وزير  اأعلن 
الع�سايلة اإ�سدار رئي�س الوزراء الدكتور عمر الرّزاز 

اخلمي�س، اأمر الدفاع رقم )16( ل�سنة 2020.
عقد  �سحفي  اإي��ج��از  خ��الل  الع�سايلة  واأو���س��ح 
ياأتي  الدفاع اجلديد  اأمر  ان  ال��وزراء،  رئا�سة  يف دار 
من  احلكومة  اتخذتها  التي  لالإجراءات  ا�ستكمااًل 
و�سالمتهم،  امل��واط��ن��ني  �سّحة  على  احل��ف��اظ  اأج��ل 
اإىل  اأّدت  التي  واملخالفات  التجاوزات  منع  وبهدف 
انت�سار العدوى وتزايد حاالت االإ�سابة خالل االأّيام 

املا�سية.
منع  ت�سمن:   16 رقم  الدفاع  اأمر  ان  اىل  وا�سار 
االجتماعّية  وال��دع��وات  االأف���راح  حفالت  اإق��ام��ة 
والتجّمعات بجميع اأ�سكالها لعدد يزيد على ع�سرين 
العزاء، بحيث  اإقامة بيوت  �سخ�سًا، كما ت�سّمن منع 
يف  امل�ساركة  على  ال��وف��اة  حالة  يف  االأم���ر  يقت�سر 

مرا�سم الدفن باحلد االأدنى.
الع�سايلة  بح�سب   – اجلديد  الدفاع  اأمر  ويلزم 
من  اأّي  يف  امل�ساركني  اأو  املتواجدين  االأ�سخا�س   –
التجّمعات التي ن�ّس عليها بالتقّيد مب�سافات التباعد 
امل�سافحة  وع��دم  الكّمامات،  وارت��داء  االجتماعي، 
باأمر  عليها  املن�سو�س  العقوبات  اإيقاع  طائلة  حتت 

الدفاع رقم )11( ل�سنة 2020م.
كما ت�سمن اإلزام االأ�سخا�س الذين ُيفر�س عليهم 
احلجر ال�سّحي الذاتي، اأو العزل املنزيل، يف حال مّت 
تطبيقهما بالتقيد بالتدابري واالإجراءات املفرو�سة 
االأ�سوارة  ارتداء  ذلك  يف  مبا  الر�سمّية؛  اجلهات  من 
اخلا�س  االإلكرتوين  التطبيق  وتنزيل  االإلكرتونّية، 
تعليمات  م��ن  التطبيق  يف  ي��رد  مب��ا  واالل��ت��زام  بها، 
ترتتب  تكاليف  وب��اأي  املخت�سة  اجلهات  عن  ت�سدر 

على ذلك.
جتّمع  ب��اأّي  ال�سماح  بعدم  املن�ساآت  تلتزم  كما 
داخلها لعدد من االأ�سخا�س يزيد على العدد امل�سموح 

به.
وين�ّس اأمر الدفاع رقم )16( على اإيقاع عقوبات 
باحلب�س  خمالفة  ب�سورة  جتّمعًا  يقيم  من  كّل  بحّق 
عن  تقّل  ال  بغرامة  اأو  �سنة،  اإىل  اأ�سهر  ثالثة  من 
بكلتا  اأو  دينار،   3000 على  تزيد  وال  دينار   1000

هاتني العقوبتني معًا.

كما يعاقب �ساحب املن�ساأة الذي يخالف بغرامة 
ال تقل عن 500 دينار، ويتم اإغالق من�ساأته ملدة 14 

يومًا.
عليهم  املحكوم  اأ�سماء  ن�سر  للمحكمة  ويجوز 
يحول  وال  منا�سبة،  تراها  التي  الو�سيلة  با�ستخدام 
عقوبة  اأي  تطبيق  من   16 رقم  الدفاع  باأمر  العمل 
ويوقف  اآخ��ر،  ت�سريع  اأي  يف  عليها  الن�س  ورد  اأ�سد 
العمل باأي ن�س اأو ت�سريع يخالف اأي حكم من اأحكام 

اأمر الدفاع اجلديد.
جميع  اّن  االإع���الم  ل�سوؤون  ال��دول��ة  وزي��ر  واأك��د 
خدمة  �سالح  يف  ت�سّب  اتخاذها  يتّم  التي  القرارات 
و�سّحتهم،  �سالمتهم  على  واحل��ف��اظ  امل��واط��ن��ني، 
على  احلفاظ  بني  ما  فيها  امل��وازن��ة  على  واحل��ر���س 
على  املرتّتبة  واالآث���ار  جهة،  من  املواطنني  �سّحة 

جميع القطاعات من جهة اأخرى.
ونّوه الع�سايلة اإىل ان احلكومة تدرك باأّن بع�س 
على  �سلبّية  اقت�سادّية  اآثار  ولها  �سعبة،  القرارات 
اأجل  لكّنها م�سّطرة التخاذها من  القطاعات؛  بع�س 
ونخطئ  وجنتهد،  “نعمل  قائاًل:  املواطنني،  حماية 

اأحيانًا ون�سيب وجنتهد يف اأحيان اأخرى«.
الوحيدة  ال��ّدول��ة  لي�ست  االأردن  ان  اإىل  ولفت 
ال�سعبة،  ال��ق��رارات  من  املزيد  التخاذ  ع��ادت  التي 
فالعديد من دول املنطقة والعامل عادت التخاذ مثل 
هذه االإجراءات يف �سوء تطّورات احلالة الوبائّية، 
القطاعات  بع�س  واأغلقت  القيود  بت�سديد  وقامت 
واإيرلندا،  بريطانيا،  مثل  دول  املثال:  �سبيل  وعلى 

ونيوزلندا، وغريها من دول العامل .
اإرباك  اأو  اأّي خلل  “نعتذر عن   : الع�سايلة  وقال 
ب�سكل  تاأتينا  فنحن  القرارات؛  هذه  اتخاذ  ي�سّببه 
ة،  املخت�سّ اجلهات  من  التو�سيات  من  العديد  يومي 
القرارات يف �سوء تطّورات احلالة  وتتغرّي مبوجبها 
عن  معربًا  الآخر”،  ي��وٍم  من  تختلف  التي  الوبائّية 
احلالة  فيه  ت�ستقّر  ال��ذي  لليوم  احلكومة  تطلّع 
الوبائّية، وتنتهي فيه من اتخاذ القرارات ال�سعبة؛ 

ناأمل اأن ال يطول مب�سيئة اهلل«. “والذي 
االإيجاز  االإع��الم  ل�سوؤون  الدولة  وزير  واختتم 
بالقول : “حماكم اهلل، وحمى �سّحتكم واأحّباءكم، 
وحفظ الوطن وقيادته، واالإن�سانّية جمعاء، من �سّر 

هذا الوباء”.

*عمان 
احلجر  اإيقاف  �سيف،  خالد  النقل  وزير  اأعلن 
املوؤ�س�سي )الفندقي( اعتبارا من 23 اأيلول احلايل، 
كواحد  اأي��ام،   7 ملدة  املنزيل  باحلجر  وا�ستبداله 
انت�سار  من  للحد  �سارمة  �سحية  تدابري  �سمن  من 

امل�ستجد. كورونا  فريو�س 
رئا�سة  م��ن  �سحفي  اإي��ج��از  يف  ���س��ي��ف،  وق���ال 
الوزراء الإعالن جمموعة من امل�ستجدات املرتبطة 
ت�سيريها  ب��داأ  التي  املنتظمة  اجلوية  بالرحالت 
امل�سافر  على  اإن  اخلمي�س،  احل��ايل،  اأيلول   8 منذ 
من�سة  على  م�سبقا  الت�سجيل  اململكة  اإىل  القادم 
بنتيجة   PCR فح�س  وتوفري   ،Visitjordan
اأن  على  م�سددا  حاليا،  به  معمول  هو  كما  �سلبية 

ال�سرورية. املتطلبات  لن تتهاون بهذه  احلكومة 
القادمني  امل�سافرين  فح�س  �سيتم  اأنه  واأو�سح 
اأو  �سفراء  اأو  حمراء  كانت  �سواء  الوجهات  كل  من 
منهم  االإيجابية  النتيجة  ذوي  ان  مبينا  خ�سراء، 
لو  بينما  الطبية،  العناية  لهم  و�ستقدم  �سيعزلون، 
للحجر  �سيخ�سع  امل�سافر  فاإن  �سلبية  النتيجة  كانت 

املنزيل.
ووج��ه��ات  دول  م��ن  ال��ق��ادم  امل�سافر  ويح�سل 
ويحجر  املطار  يف  اإلكرتونية  اإ�سوارة  على  حمراء 
من  باحلجر  اإلتزامه  ويراقب  اأ�سبوع  ملدة  منزليا 
نتيجة  تكون  اأن  �سريطة  االإداري��ني  احلكام  قبل 
من  ال��ق��ادم  يحجر  بينما  �سلبية،  باملطار  فح�سه 
باملطار  فح�سه  ونتيجة  �سفراء  ووج��ه��ات  دول 
اإ�سوارة اإلكرتونية،  اأ�سبوع بدون  �سلبية منزليا ملدة 
وي���راق���ب اإل���ت���زام���ه ب��احل��ج��ر م���ن ق��ب��ل احل��ك��ام 

�سيف. االإداريني، بح�سب 
اأكد  خ�سراء،  ووجهات  دول  من  القادمون  اأما 
ظهور  حلني  املطار  يف  �سينتظرون  اأنهم  النقل  وزير 
نتيجته  تكون  ومن  الو�سول،  عند  فح�سهم  نتائج 
حجر  دون  اململكة  ويدخل  املطار  �سيغادر  �سلبية 

اإلكرتونية. اإ�سوارة  منزيل ودون 
ونوه الوزير �سيف اإىل اأن اإدارة عملية منظومة 
وب�سكل  تراعي  ال�سحية  اال�سرتاطات  بهذه  ال�سفر 
عليهم  والتخفيف  االأردنيني  عودة  ت�سهيل  اأ�سا�سي 
املجتمع  و�سحة  �سحتهم  وحماية  اأ�سرهم  وعلى 
اأن  موؤكدا  االقت�سادية،  العجلة  دفع  يف  وامل�ساهمة 
هذه االآليات تتطلب من جميع امل�سافرين والعاملني 
درج��ات  اأع��ل��ى  وخدماتها  امل��ط��ارات  منظومة  يف 

ال�سحية. باال�سرتاطات  والتقيد  االإلتزام 
ال��دول  قائمة  الإع���الن  م�ستمرون  اإن��ن��ا  وق��ال 
الدول  لهذه  الوبائية  احلالة  بح�سب  والوجهات 
وفق  وخ�سراء  و�سفراء  حمراء  اإىل  ت�سنف  والتي 
عن  ونعلن  ال�سحة  وزارة  و�سعتها  �سحية  معايري 

هذه القائمة كل 14 يوما.
من  ال��ت��ج��اري��ة  اجل��وي��ة  ال��رح��الت  وانتظمت 

للدول  الت�سنيف  قائمة  بح�سب  واإليها  اململكة 
وال��وج��ه��ات وال���ربت���وك���ول ال�����س��ح��ي ل��ل��م��ط��ارات 
من�سة  ع��ل��ى  امل�����س��ب��ق  ال��ت�����س��ج��ي��ل  وم��ت��ط��ل��ب��ات 

Visitjordan منذ 8 اأيلول.
 4300 قرابة  �سيف،  وفق  اململكة،  وا�ستقبلت 
وتركيا  قطر   : وهي  وجهات   9 من  قدموا  م�سافر 
واإيطاليا  واأوكرانيا  والنم�سا  واليمن  واالإم���ارات 
وغادر  جوية،  رحلة   80 عرب  والعراق  والبحرين 
 8 خالل  من  م�سافر  اآالف   7 قرابة  اأي�سا  اململكة 

رحالت جوية.
اإج���راءات  �سال�سة  على  �سيف  ال��وزي��ر  واأك���د 
علياء  امللكة  مطار  يف  ال�سحي  بالربتوكول  العمل 
الدويل، مبينا اأنها �سل�سة بتعاون وثيق بني خمتلف 
مبنظومة  املعنية  املرافق  على  والقائمني  االأجهزة 

ال�سحية اجلديدة. ال�سفر، ووفق اال�سرتاطات 
 Visitjordan من�سة  دور  اإىل مركزية  ونوه 
االلتزام  وع��دم  امل�سافر  ق��دوم  عملية  �سال�سة  يف 
تبعات  عليها  ويرتتب  امل�سافر  رحلة  يعرقل  بها 
وجميع  للمن�سة  العمل  فريق  �ساكرا  قانونية، 
يعملون  ال��ذي  امل��ط��ارات  عمل  مبنظومة  املعنيني 

االإجراءات. �سال�سة  ل�سمان 
واأك����د ���س��ي��ف جل��م��ي��ع امل�����س��اف��ري��ن ال��ق��ادم��ني 
القادمة  الرحلة  على  �سعودهم  اأن  اململكة  اإىل 
من�سة  على  امل�سبق  بت�سجيلهم  م�سروط  للمملكة 
 QRCode على  وح�سولهم   Visitjordan
ينظم عملية فح�سهم عند الو�سول، ويثبت �سجلهم 
ال�سخ�سية،  وبياناتهم  اإقامتهم  ومكان  ال�سحي 
هذا  اأن  على  م�سددا  مقدما،   PCR حجز  و�سراء 
�سحة  حلماية  و�سع  و���س��روري  اإل��زام��ي  االإج���راء 

املجتمع. و�سحة  امل�سافرين 
اال�سرتاطات  ���س��رورة  اإىل  النقل  وزي��ر  ونبه 
هناك  يكون  ال  حتى  خمالفتها  وع��دم  ال�سابقة 
الطريان  وخطوط  امل�سافر  بحق  �سارمة  اإجراءات 
ال�سحية  االإ����س���رتاط���ات  ب��ه��ذه  ت��ل��ت��زم  ال  ال��ت��ي 

االأردنية. باملطارات 
الدويل  ح�سني  امللك  مطار  اأن  اإىل  �سيف  واأ�سار 
الدولية  اجل��وي��ة  ال��رح��الت  ا�ستاأنف  العقبة  يف 
امللكة  املتبعة يف مطار  االآلية  لنف�س  املنتظمة وفقا 
للدول  الوبائي  الت�سنيف  حيث  من  الدويل  علياء 
على  الت�سجيل  واإل��زام��ي��ة  ال�سحي  وال��ربت��وك��ول 

.Visitjordan من�سة 
اأما عن حركة امل�سافرين عرب املعابر احلدودية 
ا�ستكمال  لت�سريع  ج��ار  العمل  اأن  اأك��د  ال��ربي��ة، 
جميع  على  ال�سحي  الربتوكول  متطلبات  وتنفيذ 
امل�سافرين  ال�ستقبال  للمملكة  احلدودية  املعابر 
عربها ومبا يتيح لهذه املعابر ا�ستئناف عملها، وفق 
و�سيعلن  املطارات  يف  ملا  م�سابهة  �سحية  منظومة 

جاهزيتها. عند  التفا�سيل  عن 

*عمان 
كد رئي�س الوزراء الدكتور عمر الرزاز 
العامل  بها  مير  التي  ال�سعبة  املرحلة  اأن 
ب�سبب جائحة كورونا، تعد فر�سة لالأردن 
املنح  عن  واالبتعاد  ال��ذات  على  لالعتماد 
اال�ستقالل  اإىل  ل��ل��و���س��ول  وامل�����س��اع��دات 
االقت�سادي املرتبط باال�ستقالل ال�سيا�سي 

ما يجعلنا بلدًا اأقوى.
واأ����س���ار ال�����رزاز خ���الل ح��دي��ث��ه على 
�سي” اليوم  بي  “جي  “ح�سنى” و  اإذاعتي 
امللك  ج��الل��ة  ت��وج��ي��ه��ات  اإىل  اخل��م��ي�����س، 
على  باالعتماد  للحكومة  الثاين  عبداهلل 
نتجه  “ونحن  كورونا،  جائحة  قبل  الذات 
التعاون  خ��الل  من  ذاتنا  على  باالعتماد 
القطاع اخلا�س  �سركائنا من  والتكاتف مع 

وموؤ�س�سات املجتمع املدين«.
العامل  اأن  اإىل  ال���وزراء  رئي�س  ولفت 
يتمثل  ج���دي���دَا  ع����دوًا  ي��واج��ه  ب��اأ���س��ره 
بفريو�س كورونا امل�ستجد، اإذ يكمن التحدي 
هذه  يف  ل��الأ���س��واأ  باال�ستعداد  والفر�سة 
“فر�سنا  االأردن  يف  اأننا  مبينًا  املرحلة، 

موجودة وبقوة«.
للتعامل  اأن التحدي املاثل  واأكد الرزاز 
جدوى  ع��دم  يف  يكمن  كورونا  جائحة  مع 
�سيناريوهات  واإمن��ا  واح��دة  خطة  حتديد 
م�ستوى  لرفع  ن�سعى  اأننا  مبينا  متعددة، 
ت�سطيح  ب��ه��دف  اجل��م��ي��ع  ل���دى  االل���ت���زام 
ملئات  الو�سول  وع��دم  ال��وب��ائ��ي،  املنحنى 
حال  يف  اأن��ه  اإىل  الفتًا  يوميًا،  االإ�سابات 
ن�ستطيع  لن  فاإننا  وا�سعا،  االنت�سار  اأ�سبح 
عزل عمارات، “وبالتايل املواطن يكون هو 
اأ�سرته،  خط الدفاع االأول عن نف�سه وعن 
والتعليمات  املتطلبات  بكل  ت��زوي��ده  م��ع 

والت�سريعات الالزمة حلمايته«.
املواطن  بحرية  نوؤمن  “اإننا  واأ���س��اف، 
وه���ي م��ق��د���س��ة مب��وج��ب ال��د���س��ت��ور، لكن 
التزام  بعدم  احلرية  هذه  متار�س  عندما 
االآخ��ري��ن،  على  التاأثري  عرب  وم�سوؤولية 
الوطني  املواطن  وواج��ب  حرية،  تعد  فال 
التعليمات  ب��ه��ذه  االل��ت��زام  وال��د���س��ت��وري 
اأن  موؤكدًا  بالوباء”،  االإ�سابة  خطر  لدرء 
ملرحلة  ن�سل  ال  اأن  عليه،  ون�سّر  ناأمله  ما 
اقت�سادية،  العتبارات  ال�سامل،  احلظر 
ه��ذا  ل��ت��ف��ادي  بو�سعنا  م��ا  ك��ل  و�سنفعل 

ال�سيناريو اال�سواأ بال �سك.
طلبة  غ��ال��ب��ي��ة  دوام  تعليق  وح���ول 
اأ�سار  ُبعد،  عن  للتعليم  واالنتقال  املدار�س 
القرار  لهذا  جلاأت  احلكومة  اأن  اإىل  الرزاز 
الذي  لالإ�سابات  الوبائي  املنحى  لت�سطيح 
امل��واط��ن��ني،  �سحة  وحل��م��اي��ة  يت�ساعف 
على  االإب��ق��اء  خيار  اعتمدنا  اأن��ن��ا  مبينا 
 ( الثانوية  للمرحلة  الوجاهي  التعليم 
يف  حا�سمة  مرحلة  تعد  الأنها  التوجيهي( 

حياة الطالب.
ال�سفوف  على  االإب��ق��اء  اإن  واأ���س��اف، 
الأهميتها،  ج��اء  وجاهيا  االأوىل  الثالثة 

اإىل معلم �سف  ولكون هذه املرحلة حتتاج 
واحد ولي�س هناك تناوب بني املعلمني على 
الغرفة ال�سفية، اإ�سافة اإىل اأن الطالب يف 
العدوى  النتقال  عر�سة  اأقل  املرحلة  هذه 
واالإ���س��اب��ة ب��امل��ر���س، م��ع م��راع��اة ظ��روف 
يف  طلبة  لديهن  اللواتي  العامالت  االأمهات 

هذه ال�سفوف.
اأن ال بديل  التاأكيد على  الرزاز  وجدد 
لطلبة  والتفاعلي  املبا�سر  التعلم  ع��ن 
ال��دول  م��ن  العديد  هناك  لكن  امل��دار���س، 
جلاأت اإىل التعليم عن ُبعد الذي يعد بديال 
جيدا على امل�ستوى الق�سري، اإذا كان هناك 
التزام من الطلبة، الفتا اإىل وجود برنامج 
من�سة  على  اأخ���ريا  اإط��الق��ه  مت  تفاعلي 
الدول  بع�س  رغبة  اىل  م�سريا  “در�سك”، 
هذا  يف  االأردنية  التجربة  من  لال�ستفادة 

املجال .
وح���ول ب��رن��ام��ج خ��دم��ة ال��ع��ل��م، اأ���س��ار 
اإىل  ال�سباب  اإعداد  اأن  اإىل  الوزراء  رئي�س 
بامل�ستوى  يكن  مل  الدرا�سة  بعد  ما  مرحلة 
مبينا  املا�سية،  ال�سنوات  خ��الل  املطلوب 
الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  توجيهات  اأن 
ال�سباب  ان��خ��راط  ب�����س��رورة  للحكومة 
بثقافة العمل تعترب من اأهم االأ�سباب التي 
دفعتنا للتطوير على برنامج خدمة العلم.

وا�ساف، اإن من بني اخلطط هو انخراط 
االأرا�سي  بزراعة  العلم  خلدمة  املنت�سبني 
وذل��ك  زراع����ي،  وب��اإر���س��اد  ل��ل��ري  القابلة 
و�سادراتنا  وا�ستهالكنا  اإنتاجنا  لزيادة 
العلم  خدمة  برنامج  اأن  مبينا  الزراعية، 
الع�سكري  التدريب  ق�سمني  اإىل  املن�سق 
البا�سلة،  امل�سلحة  قواتنا  مع�سكرات  يف 
العمل،  وزارة  باإ�سراف  العملي  والتدريب 
من  العديد  تعلم  على  �سبابنا  �سي�ساعد 
كالزراعة  املختلفة  القطاعات  يف  املهارات 
واالإن�ساءات وتكنولوجيا املعلومات وغريها 

من القطاعات املنتجة.
وفيما يتعلق بالو�سع االقت�سادي، قال 
القطاع  اإن احلكومة تدرك �سكاوى  الرزاز، 
القطاعات  يف  تبحث  جلان  ولديها  اخلا�س 
االأكرث ت�سررا من جائحة كورونا كقطاعي 
هذا  يف  م�سريا  وغريها،  والنقل  ال�سياحة 
ينكم�س  العاملي  االقت�ساد  اأن  اإىل  االإط��ار 

ون�سب النمو ترتاجع، والبطالة تزداد.
هو  لدينا  امل��اث��ل  “التحدي  واأ���س��اف، 
وحتمل  اقت�سادنا  منعة  تعزيز  كيفية 
هذه املرحلة ال�سعبة للو�سول اإىل مرحلة 
ال��ت��ع��ايف، ل��ذل��ك ن��ح��اول يف اإج��راءات��ن��ا 
اإىل فر�س  اأال نذهب  للتعامل مع اجلائحة 
اآثار  من  ي�سببه  ملا  ال�سامل  التجول  حظر 

كبرية على االقت�ساد«.
اأم�س  يوم  زيارته  اإىل  ال��رزاز  لفت  كما 
اإىل  م�سريا  ال�سناعية،  املوقر  مدينة  اإىل 
على  تكن  مل  التي  املدنية  هذه  يف  التطور 
بينما  �سنوات،   7 نحو  قبل  الواقع  اأر���س 
اليوم تقوم بت�سدير منتجاتها ملختلف دول 
واإفريقيا(،  واآ�سيا  واأمريكا  )اأوروبا  العامل 
ويعمل  عالية  جودة  ذات  منتجات  وتقدم 
اأن هذا  اأردنيون، موؤكدًا  بها �سباب و�سابات 
النموذج هو الذي نطمح اليه يف بناء جميع 
منتجاتنا الغذائية والدوائية، اإىل جانب 
التي  والتكنولوجية  التقنية  اخل��دم��ات 
العامل،  دول  من  للعديد  ُبعد  عن  نقدمها 
هذه  مب�ستوى  االرتقاء  االآن  “التحدي  و 

امل�سوؤولية وحتقيق املزيد من االأهداف«.
اأك��د  الفل�سطينية،  الق�سية  وح���ول 
جتاه  موقفه  يف  ثابت  االأردن  اأن  ال���رزاز 
اإىل  ن�سل  ول��ن  الفل�سطينية،  الق�سية 
ا�ستمرت  اإذا  وال�����س��ام��ل  ال��ع��ادل  ال�����س��الم 
والتي  االأح��ادي��ة،  باإجراءاتها  اإ�سرائيل 
يف  الفل�سطيني  ال�سعب  ح��ق��وق  تقو�س 
امل�ستقلة على ترابه الوطني  اإقامة دولته 

وعا�سمتها القد�س.
اأن ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل  اأك���د  ك��م��ا 
املحافل  جميع  يف  دائ��م��ا  ي��وؤك��د  ال��ث��اين 
ال�سامل  ال�سالم  اأن  وال��دول��ي��ة  العربية 
حقوق  بتلبية  اإال  يتحقق  ل��ن  وال��ع��ادل 
اإىل  م�سريا  امل�سروعة،  الفل�سطيني  ال�سعب 
الق�سية  جتاه  موقفه  يغري  لن  االأردن  اأن 
بال�سالم  موؤمنًا  ي��زال  وال  الفل�سطينية، 
له  ولكن  املنطقة،  لكل  وال�سامل  ال��ع��ادل 
�سروطه الوا�سحة التي لن يحيد عنها باأي 

حال من االأحوال.
االأردن  اأن  اإىل  ال���وزراء  رئي�س  ولفت 
العربي  ال�سف  وح��دة  اإىل  دائ��م��ا  ي�سعى 
االقليمية  التحديات  بكل  يتعلق  فيما 
واخلارجية �سواء بعالقاته مع دول اخلليج 

ال�سقيقة اأو العراق وم�سر.
وع���رب ال����رزاز يف ن��ه��اي��ة ح��دي��ث��ه عن 
ظل  يف  خا�سة  املقبلة،  باملرحلة  تفاوؤله 
جنبت  حكيمة  ها�سمية  ق��ي��ادة  وج���ود 
العديد  الزمن  من  عقود  مدى  على  االأردن 
من االأزمات التي �سهدتها املنطقة، الفتًا يف 
يف  االأردنية  الدولة  قوة  اإىل  ذاته  الوقت 
مثل  ولي�ست  التحديات،  خمتلف  مواجهة 
املنطقة  يف  تامًا  انهيارًا  انهارت  دول��ة  اأي 
وال��ق��ان��ون  ال��ع��دل  ع��ل��ى  تعتمد  مل  الأن��ه��ا 

واالإن�سانية واحرتام حقوق االن�سان.
بال�سباب  كما عرب عن فخره واعتزازه 
من  ال��ع��دي��د  يبني  ال���ذي  امل��ب��دع  االأردين 
القطاع  موؤ�س�سات  عن  ف�ساًل  العامل،  دول 
اأمامها  العقبة  ي�سع  من  نحن  التي  اخلا�س 
اأحيانًا، االأمر الذي يتطلب ت�سهيل خمتلف 
خلدمته،  اآلياتنا  واأمتتة  اأمامه  اإجراءاتنا 
والبناء  التخطيط  عمليات  يف  واإ�سراكه 
للم�ستقبل، موؤكدًا اأننا مقبلون على املئوية 
الثانية من عمر الدولة االأردنية، وال يجوز 

اإال اأن نكون متفائلني يف هذه املرحلة.

*عمان 
الدكتور  والتعليم  الرتبية  وزي��ر  اأك��د 
نّية  هناك  يكن  مل  اأن��ه  النعيمي،  تي�سري 
م�سبقة للتحّول للتعليم عن ُبعد عقب مرور 
كما  املدر�سي  الدوام  انتظام  على  اأ�سبوعني 
دار  يف  �سحفي  ايجاز  خ��الل  وق��ال  ُي�ساع. 
تعليق  ق��رار  ان  اخلمي�س،  ال��وزراء  رئا�سة 
اأ�سبوعني،  مل��دة  امل��دار���س  يف  الطلبة  دوام 
عدد  يف  امل��ل��ح��وظ  للتزايد  نتيجة  ج��اء 
املدار�س بني  االإ�سابات بفريو�س كورونا يف 
الطلبة واملعلمني والكوادر االإدارية، والتي 

بلغت لغاية االآن )152( حالة.
واكد ان الظروف احلالّية، حتتم علينا 
الطلبة  وعلى  علينا  �سعبة  قرارات  اتخاذ 
على  احلر�س  ك��ّل  وحري�سون  واأهاليهم، 

�سحة اأبنائنا وبناتنا بالدرجة االأوىل.
ال��ه��دف  ان  النعيمي،  ال��دك��ت��ور  وب���ني 
فر�س  تقليل  هو  القرار  هذا  من  االأ�سا�سّي 
موؤكدا  ومعلمينا،  لطلبتنا  حمايًة  االإ�سابة 
يبقى  امل��در���س��ة  يف  ال��وج��اه��ي  التعليم  ان 
عن  التعليم  واأّن  عّنه،  تراجع  وال  اأ�سا�سيًا، 

للتعليم  ومعززًا  متاحًا،  خيارًا  يبقى  بعد 
الوجاهي.

التعليم  اأو  التعليم عن بعد  ان  واو�سح، 
الثالث  اإىل  االأول  من  لل�سفوف  الوجاهي 
اأن  مبينا  لالأهايل،  خيارا  يبقى  االأ�سا�سي، 
يف  الوجاهي  التعليم  على  االإبقاء  اأ�سباب 
الأهمية  يعود  االأوىل  الثالثة  ال�سفوف 
هذه ال�سفوف يف متكني الطلبة من اكت�ساب 

االأ�سا�سيات املتعلقة باللغات والريا�سيات.
الطلبة  دوام  تعليق  ق���رار  وي�سمل 
بح�سب  ُب��ع��د  ع��ن  التعليم  اىل  وال��ت��ح��ول 
الدكتور النعيمي، جميع املدار�س احلكومية 
واخل��ا���س��ة، ووك���ال���ة ال��غ��وث وال��ث��ق��اف��ة 

الع�سكرية.
وقال ان التعليم لريا�س االطفال �سيتم 
االوىل  الثالثة  كال�سفوف  معه  التعامل 
اع��ت��ب��ارا م��ن االح���د امل��ق��ب��ل وي���رتك ام��ر 
بعد  عن  او  وجاهيا  لهم  بالن�سبة  التعليم 

ح�سب اختيار االأولياء االمور.
وزاد وزير الرتبية والتعليم، ان الوزارة 
اأبنائنا  �سحة  ع��ل��ى  حر�سها  اط���ار  ويف 

الطلبة، حتر�س كذلك على توفري التعليم 
املنا�سب لهم، مبينا ان الوزارة عملت خالل 
الفرتة املا�سية على تطوير عملية التعليم 
اال�ستعدادات  جميع  وات��خ��ذت  بعد،  ع��ن 
وط��ّورت  اال�ستثنائية،  للظروف  حت�سّبًا 
حمتواها  اث��راء  مت  التي  “در�سك”  ة  من�سّ
ل��ت�����س��م��ل خ�����س��ائ�����س ل��ل��ط��ل��ب��ة وامل��ع��ل��م��ني 
التقني،  اجلانب  يف  املدر�سية  ول���الإدارات 

واأخرى يف جانب املحتوى والتفاعل.
اأ�ساليب  تطوير  كذلك  مت  ان��ه  وق��ال 
تفاعلية  اأك����رث  جل��ع��ل��ه��ا  امل�����ادة  ع��ر���س 
نتائج  مراعاة  مت  مثلما  للطالب،  وجاذبية 
يتعلق  فيما  احلديثة  العلمية  الدرا�سات 
مبينا  وانتباههم،  الطلبة  انخراط  مبدة 
للرجوع  للطلبة  الفر�سة  توفر  املن�سة  ان 

وم�ساهدة الدرو�س ال�سابقة.
ال���وزارة  ان  النعيمي،  ال��دك��ت��ور  وب��ني 
امل��دار���س  يف  طلبتنا  متكني  على  �ستعمل 
الدخول  من  الغوث  وكالة  وطلبة  اخلا�سة 
ا�ستكمال  بعد  تعّلمهم  ومتابعة  للمن�سة 
بياناتهم من مدار�سهم خالل االأيام املقبلة.

واأكد ان من�سة در�سك، جمانية وال يتم 
ت�سفحها  عند  االنرتنت  حزم  من  اخل�سم 
وتبقى  ع�سرًا،  و4  �سباحًا   6 ال�ساعة  بني 
النعيمي  الدكتور  بعد ذلك. ووجه  متاحة 
للطلبة  الر�سائل  من  عددا  االيجاز  خالل 
ت��درك  احل��ك��وم��ة  ان  مبينا  واه��ال��ي��ه��م، 
ولكنها  اجلميع،  على  الفرتة  هذه  �سعوبة 
مرحلة موؤقتة، اذ ان قرار العودة للمدرا�س 
احلكومة  بيد  لي�س  ال��وج��اه��ي  والتعليم 
واأن  قريبًا،  �ستعود  املدر�س  ان  واكد  فقط. 
العملية  يف  االأ�سا�س  هو  املدر�سي  التعليم 
هم  االم���ور  اول��ي��اء  ان  مبينا  التعليمية، 
�سركاء يف هذا القرار،وان والتزامنا جميعا 
الوقائية  واالإجراءات  ال�سحّية  بالقواعد 
للتعليم  العودة  اأ�سا�سّي يف متكننا من  عامٌل 
والتعليم  الرتبية  وزير  وجدد  الوجاهّي. 
وان  التعلم،  يف  الطلبة  حق  على  التاأكيد 
ت�سعى  وم�سانًا  حمفوظًا  �سيبقى  احلق  هذا 
اليه الوزارة با�ستمرار، مبينا انه من واجب 
مدر�سية  بيئة  تاأمني  الطلبة  جتاه  الوزارة 

اآمنة لهم.

*عمان 
كورونا  اأزمة  اإدارة  خلية  مدير  قال 
ل�سوء  نظرًا  انه  الفراية،  مازن  العميد 
م��ن��ط��ق��ت��ّي غ��ور  ال��وب��ائ��ّي��ة يف  احل���ال���ة 
امل���زرع���ة يف حم��اف��ظ��ة  ال�����س��ايف وغ����ور 
التجّول  حظر  فر�س  تقّرر  فقد  الكرك، 
اأ�سبوعني  مل���ّدة  املنطقتني  يف  ال�����س��ام��ل 
ال�ساد�سة  ال�ساعة  م��ن  اع��ت��ب��ارًا  وذل��ك 
 20 امل��واف��ق  املقبل  االأح��د  ي��وم  �سباحًا 

احلايل. اأيلول 
وا�ساف يف ايجاز �سحفي م�سرتك عقد 
مت  ان��ه  ال���وزراء،  رئا�سة  دار  يف  اخلمي�س 
احلاكم  برئا�سة  االأمنية  اللجنة  تفوي�س 
ال�ستدامة  الالزمة  املن�ساآت  بفتح  االإداري 
اآلية  وو�سع  للمواطنني،  االأ�سا�سية  احلياة 
احتياجاتهم  بق�ساء  املواطنني  لل�سماح 
بح�سب  م��ت��ف��اوت��ة  ب���اأوق���ات  االأ���س��ا���س��ي��ة 
املناطق، ت�سمن احلد االأدنى من االختالط 

على  ���س��ريا  وذل���ك  املختلفة،  االأم��اك��ن  يف 
االقدام.

تفوي�س  ك��ذل��ك  مت  ان���ه  اىل  وا����س���ار 
الالزمة  القرارات  باتخاذ  االإداري  احلاكم 
لدخول �سال�سل التوريد واإ�سدار الت�ساريح 
الالزمة للمزارعني عند ال�سرورة بالتن�سيق 
�سركة  وا�ستدامة عمل  الزراعة،  وزارة  مع 
البوتا�س، والتعامل مع احلاالت االن�سانية 

والطارئة.

تراقب  ك��ورون��ا  اأزم���ة  خلية  اأن   واك��د 
ع��ن كثب ت��ط��ورات احل��ال��ة ال��وب��ائ��ي��ة يف 
وتدر�س  اململكة  ومناطق  حمافظات  جميع 
املخت�سة  واالأجهزة  احلكومية  الفرق  مع 
اتخاذها  ال��واج��ب  امليدانية  االإج���راءات 
حلماية املواطنني واحلفاظ على �سالمتهم 
مبا�سرة  كم�سوؤولية  اأ���س��ره��م  و���س��الم��ة 
وم�سوؤولية  ك��واج��ب  املجتمع  وح��م��اي��ة 

جمتمعية.

الرزاز يوجه الوزراء لاللتزام بالتعليمات 
الصحية كجميع المواطنين

اكد ان جائحة كورونا فرصة لألردن لالعتماد على الذات والوصول إلى االستقالل االقتصادي

الفلسطينية  الــقــضــيــة  ــجــاه  ت مــوقــفــه  ــي  ف ــابــت  ث األردن 
العمل  بثقافة  الشباب  انــخــراط  بــضــرورة  الملك  توجيهات 
العلم خــدمــة  بــرنــامــج  لتطوير  ــاب  ــب األس أهــم  مــن  تعتبر 

العضايلة يعلن أمر الدفاع 
رقم 16 لسنة 2020

األردن يستبدل الحجر المؤسسي 
بالمنزلي اعتبارا من 23 أيلول الحالي

الرزاز: نأمل أن ال نصل
 لمرحلة الحظر الشامل 

وزير التربية : لم يكن هناك نية 
مسبقة للتحّول للتعليم عن ُبعد

الفراية: حظر تجّول شامل في منطقتّي 
غور الصافي وغور المزرعة بالكرك
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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.
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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.

 6 عالمات تدل على إمكانية 
اإلصابة بمرض الزهايمر *وكاالت

�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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*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
جو�ستني  الكامريوين  املحرتف  خ�سع 
الفنادق  باإحدى  ال�سحي  للحجر  ماجنلو 
بعد  وذل��ك  عمان،  االأردن��ي��ة  العا�سمة  يف 
و�سوله لاللتحاق بتدريبات فريق ال�سلط.

في�سبوك  ع��رب  ال�سلط  ن���ادي  واأع��ل��ن 
يف  �سيبقى  ماجنلو  املهاجم  اأن  اخلمي�س، 
املقبل على  الثالثاء  ال�سحي حتى  احلجر 
تدريبات  يف  باالنتظام  ذلك  بعد  يقوم  اأن 

الفريق.
لالعب  ���س��ورة  ال�سلط  ن���ادي  ون�����س��ر 
اأن  لتاأكيد  ال�سحي  ماجنلو وهو يف احلجر 
الالعب و�سل االأردن، خا�سة بعدما مت فتح 

املطارات.
ويعول ال�سلط كثريا على ماجنلو حيث 
يبلغ  وقت  اأي  يف  متاحة  م�ساركته  �ستكون 
فيه اجلاهزية الفنية والبدنية املطلوبة.

اجل��ول��ة  يف  ح��ق��ق  ق��د  ال�سلط  وك���ان 
�ساحقا  فوزا  الدوري  بطولة  من  ال�ساد�سة 
على �سحاب بنتيجة 7-1، ليتقدم للمركز 

الثامن بر�سيد 7 نقاط.

*وكاالت
االإداري  املدير  ال�سمايل  م��روان  ثمن 
لفريق الوحدات لكرة القدم، دعم وجهود 
الهيئة االإدارية املوؤقتة بعدما قامت م�ساء 
واجلهاز  الالعبني  رواتب  ب�سرف  اخلمي�س 

الفني.
للموقع  ت�سريحات  يف  ال�سمايل  وق��ال 
جهود  “نثمن  ال��وح��دات:  لنادي  الر�سمي 

الهيئة املوؤقتة التي جتتهد يف �سبيل توفري 
واال���س��ت��ع��داد  ال��راح��ة  م�ستلزمات  ك��اف��ة 
كرة  لفريق  االنت�سارات  م�سرية  لتعزيز 
الفريق  “معنويات  واأ����س���اف:  ال���ق���دم«. 
م��رت��ف��ع��ة، وه��دف��ه��م اإ���س��ع��اد اجل��م��اه��ري 

مبوا�سلة االنت�سارات«.
مع�سكر  يف  �سيدخل  “الفريق  واأكمل: 
ملواجهة  حت�����س��ريا  اجل��م��ع��ة،  غ���دا  مغلق 

ال�سبت يف اجلولة 7  اإربد بعد غد  احل�سني 
لبطولة الدوري«.

والتقدير  االح����رتام  “كل  واأو����س���ح: 
لفريق احل�سني اإربد، هدفنا �سيكون وا�سحا 
اإىل  و�سوال  االنت�سارات  بتحقيق  ويتمثل 

التتويج بلقب الدوري هذا املو�سم«.
هام�س  وعلى  املوؤقتة  الهيئة  وك��ان��ت 
تدريب اليوم ال�سبت الذي جرى على ملعب 

البرتا، قد �سرفت رواتب �سهر كامل للجهاز 
الفني والطبي والعبي فريق الكرة االأول، 
رغم ال�سائقة املالية اخلانقة التي مير بها 

نادي الوحدات.
ح�سور  الالعبني  رواتب  ت�سليم  وجرى 
وجيه  العني  للنادي  املوؤقتة  الهيئة  رئي�س 
العزايزة، اأمني ال�سر عبد القادر اأبون�سرة، 

املدير املايل حممد الكباريتي.

*وكاالت
من  اجلديد  املو�سم  مناف�سات  تنطلق 
اجلمعة،  »بوند�سليجا«  االأمل��اين  ال��دوري 
االأوروب��ي،  بالتاج  املنت�سي  بايرن  ويبدو 
املحلي  لقبه  حل�سد  العادة  ف��وق  مر�سحا 
بورو�سيا  ي��ح��اول  فيما  ت��وال��ي��ا،  التا�سع 
على  الدخول  جمددا  واليبزيج  دورمتوند 

املناف�سة. خط 
�سالكه  غرميه  اللقب  حامل  ويقابل 
 26 بعد  وذلك  اأرينا”،  “األيانز  على ملعب 
ل�سبونة  يف  القاري  اللقب  رفعه  من  يوما 
حمققا  جرمان،  �سان  باري�س  ح�ساب  على 

ثالثية نادرة.
�سابة  وجوها  يظهر  املو�سم  هذا  لكن 
بتحديات  البوند�سليجا  يف  م�سريتها  تبداأ 
ك��ب��رية، ف��م��ن اأف�����س��ل 5 وج���وه ���س��اب��ة يف 

بوند�سليجا؟ وما االآمال املعلقة عليهم؟
�ساين واإثبات الذات

�سيتي  مان�س�سرت  من  القادم  �ساين  ياأمل 
ي��ورو،  مليون   45 مقابل  ميونخ  لبايرن 
اأمام  اجلمعة  االأوىل  م�ساركته  تكون  اأن 
معه،  م�سريته  ب��داأ  ال��ذي  الفريق  �سالكه، 

جيدة.
من  الكثري  ع��ام��ا   24 ال���  ذو  وي��واج��ه 
كعبه  علو  الإث��ب��ات  �سعيه  يف  ال�سغوطات 
بالنجوم حقق يف  يعج  واإمكاناته يف فريق 
والكاأ�س،  الدوري،  ثالثية  املن�سرم  املو�سم 

ودوري اأبطال اأوروبا.

�سريعا  ال��ع��ودة  �ساين  على  ويتوجب 
مدربه  اأ���س��ار  بعدما  امل��ب��اري��ات،  الأج���واء 
العمل  عليه  اأن  اإىل  فليك  هانز  اجلديد 

اأكرث على الناحية الدفاعية.
مع  كبرية  اأه���داف  “لدّي  �ساين:  ورد 
باإمكانهم  اأن��ه  اأب��ره��ن  اأن  واأري���د  ب��اي��رن، 

االعتماد كليا علّي«.
الذهبي بلينجهام 

بات الدويل االإجنليزي جود بلينجهام 
م�سجل  اأ���س��غ��ر  رب��ي��ع��ا   17 ال����  ���س��اح��ب 
وذلكفي  االإثنني،  اأملانيا  كاأ�س  يف  لالأهداف 
يف  دورمت��ون��د  بورو�سيا  فريقه  خما�سية 
برمنجهام  من  انتقاله  بعد  دوي�سبورغ، 

�سيتي مقابل 26 مليون يورو.
واأب���ه���ر الع���ب خ��ط ال��و���س��ط رف��اق��ه 
ال�  بلوغ  عتبة  على  وهو  الكروي،  بن�سجه 

18 عاما يف يونيو/ حزيران املقبل.
البلجيكي  دورمت��ون��د  مهاجم  واأث��ن��ى 
بلينجهام،  ب��داي��ة  على  ه���ازارد  ث��ورغ��ان 
يلعب  لكنه  فقط  عاما   17 “يبلغ  فقال: 
حتقيق  يف  ك��ث��ريا  ���س��ي�����س��اع��دن��ا  ك��رج��ل، 

التوزان بني الهجوم والدفاع«.
اإىل  بلينجهام  ي�سارك  اأن  املتوقع  ومن 
عاما(   20( �سان�سو  جادون  مواطنه  جانب 

واملهاجم الرنويجي هاالند )20 عاما(.
هواجن هي ت�سان.. �سد الفراغ

ان�����س��م امل��ه��اج��م ال���ك���وري اجل��ن��وب��ي 
من  قادما  اليبزيج  اإىل  ت�سان  هي  هوانغ 

مليون   15 مقابل  النم�ساوي  �سالزبورج 
رحيل  ف��راغ  �سد  كاهله  على  ويقع  ي��ورو، 

املهاجم تيمو فرينر اإىل ت�سيل�سي.
وينظر مدرب اليبزيج، رالف راجننيك 
“اأحد  اأنه  على  عاما(   24( ت�سان  هي  اإىل 
اأب�����رز امل���واه���ب امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة يف ك��وري��ا 

اجلنوبية«.
يف  هدفني  بت�سجيل  ت�سان  هي  اكتفى 
21 مباراة خا�سها مع هامبورغ من الدرجة 
 2019-2018 مبو�سم  اإعارته  يف  الثانية 

الذي تعر�س خالله الإ�سابة.
كرة   22 وم��رر  هدفا   16 �سجل  لكنه 
رفقة  خ��ا���س��ه��ا  م���ب���اراة   40 يف  ح��ا���س��م��ة 
�سالزبورج الذي حقق معه ثنائية الدوري 

والكاأ�س.
دوري  يف  اجل��ن��وب��ي  ال���ك���وري  وت���األ���ق 
اإذ  امل��ن�����س��رم،  باملو�سم  اأوروب����ا  االأب��ط��ال 
يف  اآخرين   5 يف  و�ساهم  اأه��داف،   3 �سجل 
ال�سابق  زميله  جانب  اإىل  املجموعات،  دور 

هاالند قبل انتقاله اإىل دورمتوند.
تاهيث ت�سوجن

ت���ف���ادى ب���رمي���ن ال��ه��ب��وط ل��ل��درج��ة 
املو�سم  هذا  فعمد  املا�سي،  املو�سم  الثانية، 
اجلناح  با�ستعارة  هجومه  تدعيم  اإىل 
من  عاما(   20( ت�سوجن  تاهيث  الهولندي 

يونايتد. مان�س�سرت 
ومل يتاأخر الدويل الواعد املنحدر من 
جزيرة كوراكاو يف البحر الكاريبي، يف هز 

ال�سباك بقمي�س برمين.
اأول  يف  الت�سجيل  بعد  ت�سوجن  وق��ال 
اأمام  اأملانيا  كاأ�س  يف  برمين  مع  له  مباراة 
فريق كارل زاي�س يينا )2-0(: “م�ساعدة 
الفريق ب�سفاتك اخلا�سة هذا ما تريده«.
اأف�سل  جائزة  ح�سل  قد  ت�سوجن  وكان 
-2017 مو�سم  يونايتد  يف  ���س��اب  الع��ب 
اأف�سل  التايل  املو�سم  2018، كما اختري يف 

العب �سمن الت�سكيلة الرديفة.
رينري جيزو�س كارفاليو

ان�����س��م ال���ربازي���ل���ي ري��ن��ري ج��ي��زو���س 
من  دورمت��ون��د  اإىل  عاما(   18( كارفاليو 
هجوم  لدعم  لعامني،  معارا  مدريد  ري��ال 

النادي االأملاين.
مع  عاما،   23 حتت  ال��دويل  ويتناف�س 
يوليان براندت واالأمريكي جيوفاين راينا 
جانب  اإىل  امللعب  يف  دور  على  عاما(   17(

القائد ماركو روي�س العائد من االإ�سابة.
اجلديد  فريقه  قمي�س  رينري  ارت��دى 
مباراة  يف  اأملانيا  كاأ�س  يف  االأوىل  للمرة 
بدخوله  دوي�سبورغ  اأمام  بخما�سية  انتهت 

يف ال�سوط الثاين بديال ل�سان�سو.
الريا�سي  املدير  ت�سورك  مايكل  وقال 
يف دورمتوند: “ميتلك رينري موهبة هائلة 
يف  خمتلفة  مب��واق��ع  ا�ستخدامه  ومي��ك��ن 

الهجوم«.
من  اأك��رث  منذ  نراقبه  “كنا  وت��اب��ع: 

عامني”.

محترف السلط يخضع للحجر الصحي

الشمالي يثمن صرف رواتب 
الوحدات رغم الضائقة المالية

5 مواهب واعدة تشعل منافسات 
البوندسليجا في الموسم الجديد

*وكاالت
اليوم اجلمعة، مناف�سات �سباق  تنطلق 
مب�ساركة  الرمان،  مرتفع  لت�سلق  احل�سني 
25 مت�سابقا اأعلنوا جاهزيتهم للمناف�سة.

ب��دون  ي��ق��ام  ال���ذي  ال�سباق  وي��ت��ك��ون 
اأخرية  ثالثة  وجولة  جولتني  من  جمهور 
يف  ال�سائقون  يحققها  نتيجة   15 الأف�سل 
طول  ويبلغ  والثانية،  االأوىل  اجلولتني 

امل�سار 3000 مرت.
ال�سباق  يف  امل�ساركني  قائمة  وت�سم 
اخلربة،  ا�سحاب  من  املت�سابقني  من  عددا 
من اأبرزهم خات�سيك �ساديان بطل ال�سباق 
و2018  و2017  و2016   2015( اأعوام   5
و2019( الذي يطمح بت�سجيل رقم قيا�سي 
ال�ساد�سة  للمرة  ال�سباق  لقب  ونيل  جديد 
يف  امل�ساركني  اأ�سماء  وتاليا  التوايل.  على 
لريا�سة  االأردنية  اأعلنته  ما  وفق  ال�سباق 
منت  على  �ساديان  خات�سيك  ال�سيارات: 
ح�سام  ك����وزوث،   3 اف  ف��ان��دمي��ني  ���س��ي��ارة 
�سامل على منت �سيارة تويوتا كوروال وائل 
م�سطفى على منت �سيارة ميت�سوبي�سي ايفو 
 7 ايفو  �سيارة  منت  على  وريكات  غيث   ،7
منت  على  عطاري  م�سطفى  تايب،  بروتو 
منت  على  ال�سرفا  اإي��ه��اب  اي��ف��و7،  �سيارة 
منت  على  مدانات  ع��روة   ،10 ايفو  �سيارة 
عنا�سوة  اأجم��د  ام��ربي��زا،  �سوبارو  �سيارة 
على منت �سيارة ميت�سوبي�سي ايفو 8، �سامل 
طعيمة على منت �سيارة بي ام دبليو ايه 30، 

دبليو  ام  بي  �سيارة  القي�سي على منت  عمار 
�سيارة  منت  على  جويحان  �ساكر   ،30 اي��ه 
املحي�سن  خليل  تايب،  بروتو  ميت�سوبي�سي 
اأبو  حممود   ،3 ام  ام  بي  �سيارة  منت  على 
عبيد على منت �سيارة مر�سيد�س ايه 190، 
كليو،  رينو  �سيارة  منت  على  ع��ارف  عا�سم 

ميت�سوبي�سي  �سيارة  منت  على  نا�سيف  اأمري 
�سيارة  م��نت  على  ده�����س��ان  رائ���د   ،6 اي��ف��و 
�سوبارو امربيزا، يزن قطان على منت �سيارة 
ايفو، حممد الع�سود على منت �سيارة بي ام 
دبليو ايه 36، فادي �ساهني على منت �سيارة 
بي ام دبليو ايه 30، �سامي فليفل على منت 

منت  على  �سيكاخوا  عبد  كليو،  رينو  �سيارة 
�سيارة فينك�س 1، اأجمد احلوراين على منت 
منت  على  مو�سى  عامر  ليون،  �سيات  �سيارة 
جمعة  م�سطفى  �ستارليت،  تويوتا  �سيارة 
فرا�س  غولف،  دبليو  يف  �سيارة  منت  على 

ها�سم على منت �سيارة الن�سيا دلتا.

سباق الحسين لتسلق مرتفع الرمان 
ينطلق اليوم بمشاركة 25 متسابقا *وكاالت

 96 املركز  يف  القدم  لكرة  الوطني  املنتخب  حل 
االحتاد  عن  ال�سادر  ال�سهري  الت�سنيف  وفق  عامليا، 

الدويل “فيفا” اخلمي�س.
وتقدم املنتخب الوطني مركزا واحدا عن ال�سهر 
يتقدم  اأن  قبل   97 املركز  فيه  احتل  ال��ذي  املا�سي 

للمركز 96 يف الت�سنيف اجلديد.
اجلديد  الت�سنيف  يف  الوطني  املنتخب  وجمع 

اآ�سيويا،  و16  عامليا   96 املركز  ليحتل  نقطة،   1238
االأول  امل��رك��ز  يف  ج��اء  الياباين  املنتخب  اأن  علما 

اآ�سيويا.
“فيفا”  وياأتي هذا الت�سنيف العاملي ال�سادر عن 
جائحة  ب�سبب  اأ�سهر  �ستة  دام  طويل  توقف  بعد 
كورونا. ي�سار اإىل اأن املنتخب البلجيكي احتل املركز 
ثم  فرن�سا  منتخب  يليه  العاملي،  الت�سنيف  يف  االول 

الربازيل.

*وكاالت
اأ�سدر احتاد كرة القدم، اجلدول اجلديد لدوري 
ي�ستاأنف  الذي   2020 ملو�سم   16 �سن  حتت  النا�سئات 
�سحي  بروتوكول  تطبيق  و�سط  املقبل  االثنني  يوم 
م�سدد، للحفاظ على ال�سالمة العامة يف ظل جائحة 

كورونا.
يلتقي يف اجلولة  ووفق خرب �سادر عن االحتاد، 
مبدينة  البولو  مالعب  على  البطولة  من  الثالثة 
عند  ال��ب��رتاء  م��ع  االأرث��وذك�����س��ي  لل�سباب،  احل�سني 
اخلام�سة والن�سف م�ساء، وهو التوقيت الذي ي�سهد 

مواجهة الن�سر مع اال�ستقالل.

بلقاء  م�ساء،  الثامنة  عند  املباريات  وتتوا�سل 
عمان مع االأهلي، وعجلون مع القاد�سية.

املقبل  ال��ث��الث��اء  م��ب��اري��ات اجل��ول��ة  وت��خ��ت��ت��م 
اخلام�سة  عند  العروبة  مع  االأردن  �سباب  مبواجهة 
لقاء  ي�سهد  ال��ذي  التوقيت  وه��و  م�ساء،  والن�سف 
يلتقي  م�ساء  الثامنة  وعند  ال��راي��ة،  م��ع  احل�سني 
فريق  جر�س  يواجه  فيما  �سي،  اف  عمان  مع  حماده 

الطرة.
الدوري  بنظام  البطولة،  من  االأول  الدور  ويقام 
يتاأهل  بحيث  واإيابًا(،  )ذهابًا  مرحلتني  من  الكامل 

اأول وثاين كل جمموعة لربع النهائي.

*وكاالت
مناف�سات  اطار  يف  مباراتان  اجلمعة،  اليوم  تقام 
القدم،  لكرة  املحرتفني  دوري  من  ال�سابعة  اجلولة 
حيث يلتقي فريقا ال�سلط واجلزيرة على �ستاد عمان 
الدويل، فيما يلعب فريقا االهلي وال�سريح على �ستاد 

امللك عبداهلل الثاين مبدينة احل�سني لل�سباب.
الوحدات  بلقاء  ال�سبت  غدا  املباريات  وتتوا�سل 

الرمثا  ويلعب  عمان،  �ستاد  على  ارب��د  احل�سني  مع 
باإربد،وتختتم  احل�سن  �ستاد  على  االردن  �سباب  مع 
بلقاء  املقبل،  االحد  يوم  ال�سابعة  اجلولة  مباريات 
حممد  االمري  ملعب  على  العقبة  �سباب  مع  الفي�سلي 

بالزرقاء.
 15 بر�سيد  حاليا  ال��دوري  ال��وح��دات  ويت�سدر 

نقطة.

*وكاالت
اأج����رى احت���اد ك���رة ال��ي��د ت��ع��دي��ال ع��ل��ى موعد 

مباراتني بدوري ال�سيدات ودوري ال�سباب.
واأ�سار احتاد اليد، يف خرب �سحفي اخلمي�س، اأنه 
تقرر اإقامة مباراة كفر�سوم وعمان بدوري ال�سيدات 

احل�سن  �سالة  يف  املقبل  ال�سبت  ي��وم  تقام  وال��ت��ي 
ال�ساعة  من  الثانية ظهرا، بدال  ال�ساعة  باإربد عند 
اخلام�سة م�ساء. وتقرر اأي�سا اإقامة مباراة كفرجنة 
م�ساء  اخلام�سة  ال�ساعة  ال�سباب  بدوري  وكفر�سوم 

بدال من ال�ساعة الثانية ظهرا بذات اليوم واملكان.

*وكاالت
���س��ه��دت م��الع��ب ال���ك���رة ال��ب��ح��ري��ن��ي��ة، ح��رب��ا 
لكرة  البحريني  االحت��اد  بني  نارية،  وت�سريحات 
القدم واأ�سامة املالكي رئي�س جهاز كرة القدم بنادي 

احلد.
اإحدى  عرب  املالكي  هاجم  عندما  بداأت  ال�سرارة 
التوا�سل االجتماعي، االحتاد ب�سبب مباراة  و�سائل 
الفريق باجلولة 16 من الدوري املحلي، اأمام احلالة، 
التي تاأجلت يف اللحظات االأخرية ب�سبب فح�س اأحد 

العبي احلد.
البحريني  “االحتاد  املالكي يف ت�سريحه:  وقال 
الالعب  ب��اأن  علم  على  وك��ان  امل�سوؤولية،  يتحمل  مل 
�سيجري فحو�سات، وكنا على توا�سل معهم حتى قبل 

املباراة«.
امل��ب��اراة،  خلو�س  امللعب  اإىل  “ذهبنا  واأ���س��اف: 
من  جدا  ب�سيطة  حلظات  قبل  تاأجيلها  اأعلنوا  ثم 

انطالقها«.
باإ�سدار  �سارع  القدم  لكرة  البحريني  االحت��اد 
الت�سريح  ورف�س  املالكي،  اأ�سامة  جت��اه  ق��وي  بيان 

جملة وتف�سيال.
االحت���اد  “تابع  ب��ي��ان��ه:  يف  االحت�����اد  وق����ال 
اأحد  ال�سادرة من  الت�سرفات  القدم  البحريني لكرة 
م�سوؤويل جهاز كرة القدم بنادي احلد ب�ساأن املباراة 

التي مت تاأجيلها«.
من  ال�سادر  التقرير  على  “بناء  البيان:  وتابع 
مراقب املباراة املذكورة، فاإن االحتاد يبدي ا�ستنكاره 
احلد  بنادي  امل�سوؤولني  اأح��د  من  �سدر  مما  ال�سديد 

خالل تواجده يف اال�ستاد«.
وو�سف احتاد الكرة ت�سرفات املالكي باأنها “غري 
“اأ�ساء  اأنها  على  و�سدد  مقبولة”،  وغ��ري  م�سوؤولة 
التنظيم  وم�سوؤويل  القدم  لكرة  البحريني  لالحتاد 

واإدارة املباراة املذكورة«.
فيه  ي�ستنكر  الذي  الوقت  “يف  البيان:  واأ�ساف 
على  الدخيلة  الت�سرفات  هذه  البحريني  االحت��اد 
فاإنه  قاطع،  ب�سكل  ويرف�سها  الريا�سية  مالعبنا 
اللجان املعنية باالحتاد؛  اإىل  يوؤكد حتويل املو�سوع 
تكفله  مبا  اجلميع  حقوق  وحفظ  يلزم  ما  التخاذ 

لوائح االحتاد التنظيمية يف جوانب االن�سباط”.

*وكاالت
اإدارة  من�سور، ع�سو جمل�س  اأحمد مرت�سى  قال 
الفني  املدير  ملف  ح�سم  اإن  اخلمي�س،  الزمالك، 

اجلديد للفريق، �سيكون خالل اأ�سبوع.
عرب  ت�سريحات  يف  النادي،  رئي�س  جنل  واأو�سح 
اإذاعة “اأون �سبورت”: “الزمالك يفا�سل بني 4 اأو 5 
مدربني.. من الوارد التعاقد مع مدرب �سابق للفريق، 

مثل فرييرا اأو بات�سيكو«.
مع  التفاو�س  عن  ت��ردد  ما  “لكن  وا���س��ت��درك: 
ال�سحة..  من  اأ�سا�س  اأي  له  لي�س  جونيا�س،  تاكي�س 
ونفاو�س اأي�سا مدربني مل ي�سبق لهم العمل يف م�سر«.

“نبحث عن مدير فني يتعامل بواقعية،  وتابع: 
بعد  �سنخو�س  حيث  للفريق،  ال�سعبة  املهمة  ويقدر 
نهائي  ن�سف  يف  ال�سعوبة،  غاية  يف  مواجهة  �سهر 

دوري اأبطال اإفريقيا اأمام الرجاء«.
واأردف: “جنري حاليا بع�س املقابالت ال�سخ�سية 

لتويل  املر�سحني  على  للتعرف  )زووم(،  برنامج  على 
مرت�سى:  اأحمد  واختتم  للفريق«.  الفنية  القيادة 
وعلمنا  غريبا،  كان  الفريق  عن  كارتريون  “رحيل 
مع  عقده  اأ�سعاف   8 يبلغ  و�سله،  ال��ذي  العر�س  اأن 
الهادي  عبد  ومدحت  يحيى  طارق  اأ�سكر  الزمالك.. 

على تويل املهمة، يف هذا التوقيت احلرج”.

*وكاالت
الثاين  االأ�سبوع  مناف�سات  اجلمعة  اليوم  تفتتح 
مباراة  باإقامة  ال��ق��دم  لكرة  املحرتفات  دوري  م��ن 
عند  واالرثوذك�سي  الن�سر  فريقي  جتمع  واح��دة 
مباريات  جميع  تقام  و  م�ساء.  ال�ساد�سة  ال�ساعة 
احل�سني  مبدينة  البولو  ملعب  على  املحرتفات  دوري 

لل�سباب. وتختتم مباريات االأ�سبوع الثاين من دوري 
�سباب  فريق  بلقاء  املقبل،  ال�سبت  ي��وم  املحرتفات 
م�ساء،  اخلام�سة  ال�ساعة  عند  القاد�سية  مع  االأردن 
فيما يلعب االهلي مع اال�ستقالل عند الثامنة م�ساء.

والقاد�سية  االأردن  و�سباب  عمان  فرق  تت�سدر  و 
الدوري حتى االآن بر�سيد 3 نقاط لكل فريق.

المنتخب الوطني لكرة القدم 
في المركز 96 عالميا

إصدار جدول دوري الناشئات لكرة القدم

السلط واألهلي يلتقيان الجزيرة 
والصريح بدوري المحترفين اليوم

تعديل موعد مباراتين ببطوالت 
كرة اليد للسيدات والشباب

حرب حامية بين المالكي 
واالتحاد البحريني

أحمد مرتضى: مدربا الزمالك 
السابقان مرشحان للعودة

النصر يلتقي األرثوذكسي 
بدوري المحترفات اليوم
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*لندن
مات  الربيطاين  ال�سحة  وزي��ر  اأعلن 
جزئيا  اإغالقا  ر�سميا  اخلمي�س،  هانكوك، 
يف �سمال �سرق اإجنلرتا بعد ارتفاع اعداد 

امل�سابني بفريو�س كورونا.
اإن  ال��وزي��ر  ق��ال  برملانية،  اإف���ادة  ويف 
تنته  مل  ك��ورون��ا  فريو�س  �سد  “املعركة 
“خط  املحلية  القيود  متثل  فيما  بعد”، 

الدفاع احليوي«.
واأخ����رب ه��ان��ك��وك اأع�����س��اء ال��ربمل��ان 
على  ج��دي��دة  ق��ي��ود  ف��ر���س  �سيتم  اأن����ه 
ال�سمالية  وتيني�سايد  ن��ورث��م��ربالن��د 
اأب��ون  ونيوكا�سل  اجلنوبية  وتيني�سايد 
ومقاطعة  و�سندرالند  وجيت�سهيد  تاين 

دورهام.
بني  االخ��ت��الط  ع��دم  ذل��ك  و�سي�سمل 
االأ�سر وحظر التجول يف ال�ساعة 10 م�ساًء 

يف املطاعم واأماكن الرتفيه.
وقال مرا�سل “�سكاي نيوز عربية” اإن 
من  ابتداء  التنفيذ  حيز  �سيدخل  القرار 

يوم غد اجلمعة.
الربيطاين  الوزراء  رئي�س  رئي�س  وكان 
اأن  بوري�س جون�سون قد حذر اخلمي�س من 
اإج��راءات  فر�س  اإىل  �ست�سطر  ال�سلطات 
فريو�س  انت�سار  ملكافحة  ���س��رام��ة  اأك���رث 

كورونا و “حماية” اأعياد الكري�سما�س.
وكتب جون�سون يف مقال ُن�سر يف �سحيفة 
ذا �سن اأن الطريقة الوحيدة للتاأكد من اأن 
البالد ميكن اأن ت�ستمتع بعطلة ال�ستاء “هي 

اأن تكون قا�سية االآن.«
على مدار اليومني املا�سيني، انتقد نواب 
املعار�سة طريقة تعامل جون�سون مع اأزمة 
كوفيد-19 واتهموا حكومته باالفتقار اإىل 
خطة متما�سكة ملعاجلة املوجة الثانية من 

الوباء.
وميثل النق�س يف قدرة االختبار م�سدر 
جميع  يف  النا�س  ي�ستكي  حيث  خا�س،  قلق 
على  ق��ادري��ن  غري  اأنهم  من  البالد  اأن��ح��اء 

حجز مواعيد لالختبارات اأو توجيههم اإىل 
مراكز االختبار البعيدة عن منازلهم.

نطاق  على  االخ��ت��ب��ارات  اإىل  وُينظر 
على  لل�سيطرة  �سرورية  اأنها  على  وا�سع 
للم�سابني  ي�سمح  الأن��ه  الفريو�س  انت�سار 
م�سوؤويل  م�ساعدة  م��ع  ال��ذات��ي  ب��ال��ع��زل 
ال�سحة يف حتديد النقاط ال�ساخنة وتتبع 
امل�����س��اب��ني. وارت��ف��ع��ت م��ع��دالت االإ���س��اب��ة 
منذ  ت�سهدها  مل  م�ستويات  اإىل  اليومية 

اأواخر مايو، ما اأجرب احلكومة الربيطانية 
على فر�س قيود على التجمعات العامة.

واأظ��ه��رت االأرق����ام ال�����س��ادرة يف وقت 
حالة   3991 االأرب���ع���اء  ي��وم  م��ن  م��ت��اأخ��ر 
موؤكدة جديدة خالل ال� 24 �ساعة املا�سية، 

ارتفاًعا من 3105 يف اليوم ال�سابق.
 378 من  اأكرث  املتحدة  اململكة  و�سجلت 
من  امل�ستجد،  كورونا  بفريو�س  اإ�سابة  األف 

بينها نحو 41 األف حالة وفاة.

*تايوان
اخلارجية  ب��وزارة  كبري  م�سوؤول  ي�سل 
زيارة  تايوان، اخلمي�س، يف  اإىل  االأمريكية 
حفيظة  اأث��ار  مما  اأي���ام،  ثالثة  ت�ستغرق 

ال�سني.
وزارة  وك��ي��ل  يتلقي  اأن  امل��ق��رر  وم���ن 
اخلارجية االأمريكية، كيث كرا�س، برئي�سة 
كبار  وم�سوؤولني  ون،  اإن��غ  ت�ساي  ت��اي��وان، 

اآخرين، عن وزارة اخلارجية التايوانية.
النمو  م��ل��ف  ي��ت��وىل  ال����ذي  وك���را����س، 
اأعلى  هو  والبيئة،  والطاقة  االقت�سادي 
االأمريكية  اخلارجية  وزارة  من  م�سوؤول 

يزور اجلزيرة منذ عقود.

الرفيعة  الزيارة  عقب  زيارته  وتاأتي 
ال�سحة  وزي����ر  ب��ه��ا  ق���ام  ال��ت��ي  امل�����س��ت��وى 
اأغ�سط�س  يف  ع���ازار،  األيك�س  االأم��ريك��ي، 
يقوم  اأمريكي  م�سوؤول  اأعلى  وهو  املا�سي، 
العالقات  قطع  منذ  ال��زي��ارة  ه��ذه  مبثل 
الر�سمية بني الواليات املتحدة وتايوان يف 
عام 1979، عندما حولت الواليات املتحدة 

العالقات اإىل بكني.
حافظت  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  اأن  غ��ري 
منذ  تايوان  مع  ر�سمية  غري  عالقات  على 
اأهم  وهي  الر�سمي،  الدبلوما�سي  االنف�سال 
باملعدات  لها  مزود  واأكرب  للجزيرة  حليف 

الدفاعية.

�سفرية  تناولت  ك��را���س،  و�سول  وقبل 
الواليات املتحدة لدى االأمم املتحدة، كيلي 
دبلوما�سي  مع  االأرب��ع��اء،  الغداء،  كرافت، 
تايواين يف نيويورك، وهو اجتماع و�سفته 
حملة  يف  اأخ��رى  وخطوة  “تاريخي”  باأنه 
اإدارة ترامب لتعزيز العالقات مع اجلزيرة 
اأنها جزء  ذاتية احلكم التي تدعي ال�سني 

من اأرا�سيها.
جيم�س  مع  غداءها  اإن  كرافت  وقالت 
ت��اي��ب��ي��ه  م��ك��ت��ب  م���دي���ر  ك��ي��ه ج��ي��ه يل، 
اأول  نيويورك، هو  والثقايف يف  االقت�سادي 
امل�ستوى  رفيع  تايواين  م�سوؤول  بني  لقاء 
و���س��ف��رية ال��والي��ات امل��ت��ح��دة ل��دى االأمم 

بر�س:  الأ�سو�سيتد  واأ���س��اف��ت  امل��ت��ح��دة. 
من  ال�سحيح  ال�����س��يء  فعل  اإىل  “اأتطلع 
تقوية  اإىل  �سعى  اأنه  واأ�سعر  رئي�سي،  قبل 
تايوان  مع  الثنائية  العالقة  هذه  وتعميق 

واأريد موا�سلة ذلك نيابة عن االإدارة«.
وا���س��ت��ب��ق��ت ال�����س��ني زي�����ارة امل�����س��وؤول 
املتحدث  وق��ال  بها.  بالتنديد  االأم��ريك��ي 
با�سم اخلارجية ال�سينية يف بيان اإن بالده 
اأ�سكال  كافة  “وقف  اإىل  وا�سنطن  تدعو 
تفاديا  ت��اي��وان،  م��ع  الر�سمية  امل��ب��ادالت 
الإحلاق اأ�سرار ج�سيمة بعالقات ال�سني مع 
يف  واال�ستقرار  واالأم��ن  املتحدة،  الواليات 

م�سيق تايوان”.

*اجلزائر
يف  جديد  د�ستور  على  الت�سويت  ميثل 
اجلزائر يف �سهر نوفمرب املقبل نقطة حتول 
وا�سطرابات  احتجاجات  هزته  بلد  يف 
�سيا�سية �سخمة، ويكافح االآن لتجاوز تلك 

املرحلة امل�سطربة.
تبون،  املجيد  عبد  للرئي�س  وبالن�سبة 
جديدة  ب��داي��ة  الد�ستور  اإق���رار  �سيمثل 
تلقى الرتحيب، بعد اأن اأطاحت املظاهرات 
ال�سعبية يف العام املا�سي ب�سلفه وعدد كبري 

من كبار امل�سوؤولني.
امل�سماة  املعار�سة  للحركة  بالن�سبة  اأما 
على  اال�ستفتاء  يظهر  ف�سوف  ب��احل��راك، 
الد�ستور يف االأول من نوفمرب حجم النفوذ 
اأن  بعد  احلركة،  به  تتمتع  تزال  ال  الذي 
ال�سابق  الرئي�س  حكم  احتجاجاتها  اأنهت 

 20 ا�ستمر  ال��ذي  بوتفليقة،  العزيز  عبد 
يف  طموحاتها  حتقيق  يف  ف�سلت  واإن  عاما، 
تغيري اأكرب. وكانت االحتجاجات ال�سعبية 
النخبة  بتغيري  امل��ط��ال��ب��ة  االأ���س��ب��وع��ي��ة 
بالكامل قد جتمدت عندما ظهر  احلاكمة 
مار�س  يف  البالد  يف  ك��ورون��ا  فريو�س  وب��اء 
رئي�س  ج��راد،  العزيز  عبد  وق��ال  املا�سي. 
ال��ذي عينه تبون يف  ال���وزراء اجل��زائ��ري 
يناير، اأمام الربملان يف االآونة االأخرية، اإن 
اأن يكون يوم توافق بني  ينبغي  اال�ستفتاء 

كل اجلزائريني.
تبون  خطاب  م��ع  ال��ك��الم  ه��ذا  ويتفق 
حلظة  ال�سعبية  املظاهرات  يعترب  ال��ذي 
جت���دي���د وط���ن���ي اأط���اح���ت ب��امل�����س��وؤول��ني 

الفا�سدين وانتهت االآن بتحقيق غاياتها.
وقال عبد احلميد �سي عفيف، وهو من 

اإن  لرويرتز،  احلاكم،  احلزب  اأع�ساء  كبار 
ما يطالب به احلراك مت�سمن يف الد�ستور 

اجلديد واإن من املهم اإقراره.
احل��راك  يف  ب��ارزة  �سخ�سيات  اأن  غري 
الذي لي�س له قائد يقوده ال ترى االأمر كما 
يراه تبون، رغم مرور �ستة اأ�سهر على اآخر 
ال�سوارع  اإىل  املظاهرات  فيها  خرجت  مرة 

يف و�سط العا�سمة اجلزائرية.
اإبعاد  ال�سخ�سيات  هذه  هدف  كان  فقد 
منذ  البالد  حكموا  الذين  امل�سوؤولني  جيل 
اال�ستقالل عام 1963 عن ال�سلطة بالكامل 
التي  واالأمنية  الع�سكرية  ال�سخ�سيات  مع 
يقولون اإنها مت�سك من وراء ال�ستار بالزمام.
احل��راك،  يف  ن��اف��ذة  �سخ�سيات  وت��رى 
مثل اإ�سالم بن عطية، اأن الد�ستور لن يحقق 
�سيئا يذكر من مطالبها، وتعترب اال�ستفتاء 

و�سيلة لتحييد احلركة.
حالة  ه��و  ال��ي��وم  نعي�سه  “ما  وق���ال: 
حول  التوافق  غياب  هو  والدليل  ان�سداد 
والذي  الد�ستور  وثيقة  وهي  وثيقة  اأ�سمى 
ح��وار  اأي  دون  م��ن  لال�ستفتاء  �سيعر�س 
حقيقي، بل هي وثيقة مل تخ�سع ل�سروط 
التوافق احلقيقي«. وعلى ال�سعيد الداخلي 
اأن�����س��ار احل���راك ح��ائ��رون بني  اأن  ي��ب��دو 
من  ال�سوارع  اإىل  املظاهرات  خلروج  ال�سعي 
لن�سرة  اأخرى  و�سائل  عن  والبحث  جديد 
اقرتحه  ال��ذي  الد�ستور  ومينح  ق�سيتهم. 
تبون الربملان املزيد من ال�سلطات للتدقيق 
من  الرئي�س  ومينع  احلكومة،  اأع��م��ال  يف 
مت  وقد  فرتتني.  من  الأكرث  الرئا�سة  تويل 
رغم  برملاين  ت�سويت  يف  الد�ستور  اإق���رار 

بع�س املعار�سة.

*وكاالت
اعتقلت  اأنها  النم�ساوية،  ال�سرطة  اأعلنت 
من  اأكرث  بداخلها  كان  مربّدة،  �ساحنة  �سائق 
وعراقيني  �سوريني  �سرعي،  غري  مهاجرا   40
من  البع�س  بع�سهم  ف��وق  مكّد�سني  واأت��راك��ًا، 

دون اأي تهوية.
بيان  يف  النم�ساوية  ال�����س��رط��ة  وق��ال��ت 
من  التا�سع  م�ساء  ال�ساحنة  على  عرثت  اإنها 
على  متوقفة  كانت  وق��د  اجل���اري،  �سبتمرب 
قارعة طريق �سريع يف والية النم�سا ال�سفلى 
مهاجرًا،   38 وبداخلها  البالد،  �سرقي  �سمال 

من بينهم �ستة اأطفال.
لها  اأو���س��ح��وا  امل��ه��اج��ري��ن  اأن  واأ���س��اف��ت 
نق�س  ب�سبب  امل���وت  يخ�سون  “كانوا  اأن��ه��م 
االأوك�سجني اأثناء الرحلة”، واأنهم متكنوا من 

ال�ساحنة. اإيقاف 
عندما  اأنه  اإىل  بيانها  يف  ال�سرطة  ولفتت 
)املهاجرين(  بع�س  “انتهز  ال�ساحنة  توقفت 
وهو  �سائقها،  فعل  وكذلك  للفرار”،  الفر�سة 

يف  ويقيم  ع��ام��ا   51 العمر  م��ن  يبلغ  ت��رك��ي 
رومانيا.

الذين  ال�سائقني  بع�س  فاإن  للبيان  ووفقا 
اأخطروا  ال�سريع  الطريق  على  ميرون  كانوا 
الفور  على  فاأر�سلت  ال�ساحنة،  باأمر  ال�سرطة 
الذي  ال�سائق  اعتقال  من  متكنت  مروحية 
اأك��رب  تهريب  �سبكة  ب��اأن  ال�سلطات  ت�ستبه 

تقف خلفه.
للتحقيق،  االأوىل  ال��ع��ن��ا���س��ر  وبح�سب 
رومانيا،  يف  ال�ساحنة  املهاجرون  ا�ستقل  فقد 
يورو،  و8000   6000 بني  يرتاوح  مبلغ  مقابل 
دفعه كل منهم لعبور حدود �سنغن اخلارجية 
عن  رومانيا  تف�سل  التي  االأوروب���ي  لالحتاد 
املجر والو�سول اإىل اأوروبا الغربية من بوابة 

النم�سا.
الوجهة  النم�ساوية  ال�سلطات  حتدد  ومل 
جنح  ال��ذي��ن  امل��ه��اج��ري��ن،  ل��ه��وؤالء  النهائية 
اح��ت��اج  ح��ني  يف  ال���ف���رار،  يف  م��ن��ه��م  خم�سة 
رئي�س  وق��ال  �سحية.  رعاية  لتلقي  اآخ��رون 

النم�سا  والية  يف  اجلنائية  التحقيقات  مكتب 
“نحن ن�سجل  ال�سفلى عمر حجاوي-بري�سرن: 
غري  امل��ه��اج��ري��ن  اأعداد”  يف  زي����ادة  ح��ال��ي��ا 

ال�سرعيني.
ال�سلطات  ع��رثت   2015 اأغ�سط�س  ويف 
على  امل��ج��ر  م��ع  احل����دود  ق���رب  النم�ساوية 
متحللة  جثة   71 بداخلها  م���رّبدة  �ساحنة 
اأط��ف��ال  و4  ن�����س��اء  و8  رج��ال   59 اإىل  ت��ع��ود 
مكد�سني  كانوا  بينما  اختناقا  جميعا  ق�سوا 
العامل  �سعقت  ماأ�ساة  يف  البع�س،  بع�سهم  فوق 
امتداد  على  الواقعة  بالدول  ودفعت  اأجمع 
مئات  اأمام  حدودها  فتح  اإىل  البلقان  طريق 
خ�سو�سا  والفقر،  احلروب  من  الفارين  اآالف 

من دول يف ال�سرق االأو�سط.
املجري  الق�ساء  اأ�سدر  املا�سي،  والعام 
اأح��ك��ام��ا ب��ال�����س��ج��ن امل���وؤب���د ب��ح��ق اأرب��ع��ة 
الرئي�سيني  امل�سوؤولني  اعتربهم  اأ�سخا�س 
ت��ق��ف خلف  ال��ت��ي  ال��ت��ه��ري��ب  ���س��ب��ك��ة  ع���ن 

املوت. �ساحنة 

*بريوت
ن��ق��ل م�����س��در ق��ري��ب م��ن رئ��ي�����س ال���وزراء 
اخلمي�س،  اأدي��ب،  م�سطفى  املكلف  اللبناين 
مهمة  عن  يحيد  اأن  يريد  ال  اإن��ه  قوله  عنه 
بينما  وذل��ك  اخت�سا�سيني،  حكومة  ت�سكيل 
اجلديدة  احلكومة  ت�سكيل  جهود  ت��زال  ال 

متعرثة.
وت�سغط فرن�سا على ال�سيا�سيني اللبنانيني 
تنفيذ  يف  وال�سروع  جديدة  حكومة  لت�سكيل 
اإ���س��الح��ات الإخ���راج ال��ب��الد م��ن اأزم��ة مالية 
مت  نهائيا  موعدا  لكن  طاحنة.  واقت�سادية 
االتفاق عليه مع باري�س مر يوم الثالثاء من 

دون اإحراز تقدم.
الف�سيلني  اإ�سرار  ظل  يف  العملية  وتعرثت 
من  امل��دع��وم��ة  اهلل  ح��زب  وه��م��ا  ال�سيعيني، 
وزراء  ت�سمية  ع��ل��ى  اأم���ل،  وح��رك��ة  اإي����ران 
اأن  يجب  املالية  وزير  اإن  وقالوا  باحلكومة، 

يكون منهم.
يعمل  اأدي��ب  اإن  �سيا�سية  م�سادر  وتقول 

وزارات  ال�سيطرة على  لتغيري  على اقرتاحات 
مدى  على  الف�سائل  لنف�س  منها  الكثري  اأ�سند 

�سنوات.
مل  اإذا  اإن��ه  ق��ال  اأدي��ب  اأن  امل�سدر  وذك��ر 
لتنفيذ  اخت�سا�سيني  حكومة  ت�سكيل  يت�سن 
خمتلف.  نهج  اتباع  �سيتعني  فاإنه  اإ�سالحات، 
املهمة  مع  يتوافق  ال  “هذا  اأن  اأ���س��اف  لكنه 

التي كلفت من اأجلها«.
الربملان  رئي�س  معاون  مع  اأدي��ب  ويلتقي 
حزب  ع��ام  اأم��ني  وم��ع��اون  خليل،  ح�سن  علي 
عقدة  حل  �سبل  يف  للبحث  خليل،  ح�سني  اهلل 

املالية. حقيبة 
امل�ساورات  اأن  اإىل  مطلعة  م�سادر  واأ�سارت 
مل حت��ق��ق خ��رق��ا ج��دي��ا يف ج����دار االأزم����ة 
الطرف  بني  االتفاق  من  بالرغم  احلكومية، 
ح�سول  على  ال�سيعي  والثنائي  الفرن�سي 

االأخري على وزارة املالية.
اإعالن قوى  وبرزت العقدة امل�ستجدة بعد 
اأخرى عن مطالب خا�سة بعد جناح  �سيا�سية 

حركة اأمل وحزب اهلل با�ستعادة املالية.
رئي�س  اأن  اللبنانية  االأو�ساط  يف  ويرتدد 
اأنه  اأعلن  احلريري،  �سعد  ال�سابق  احلكومة 
حقيبة  �سيتوىل  ال��ذي  ال��وزي��ر  با�سم  معني 

املال، وهو ما رف�سه الثنائي ال�سيعي.
رف�سها  النيابية  اهلل  حزب  كتلة  واأعلنت 
ال��وزراء  عنهم  اأح��د  ي�سمي  اأن  قاطع  ب�سكل 
اأحد  ي�سع  اأو  احلكومة  يف  ميثلونهم  الذين 
اأي  حظرا على املكون الذي ميثلهم يف ا�ستالم 

حقيبة اأو حقيبة وزارة املالية ح�سرًا.
اجلمهوري  الق�سر  اإىل  اأدي���ب  ويتوجه 
للقاء  ب���ريوت  بتوقيت  اخلام�سة  ال�ساعة 
رئي�س اجلمهورية مي�سال عون الطالعه على 
اعتذاره  تقدمي  اأو  امل�ساورات،  اإليه  و�سلت  ما 
ع��ن امل��ه��م��ة ال��ت��ي ك��ل��ف ب��ه��ا م��ن ق��ب��ل الكتل 
احلكومة  مب�سري  اجلزم  ميكن  وال  النيابية. 
اأن  �سيما  ال  ال��ي��وم،  الفرن�سية  امل��ب��ادرة  اأو 
لتاأليف  الزمنية  املهلة  مدد  الفرن�سي  اجلانب 

احلكومة اإىل نهاية االأ�سبوع اجلاري.

كورونا.. إعالن قيود على 
الحركة في شمال شرق إنجلترا

ثاني مسؤول أميركي كبير يزور 
تايوان.. والصين تندد

االستفتاء على دستور الجزائر..
 اختبار »حاسم« للرئيس والمعارضة

مهاجرون داخل »شاحنة ثالجة«.. 
والشرطة تتدخل باللحظة الحاسمة

لبنان.. أديب يريد حكومة 
اختصاصيين وحزب اهلل يضع عراقيل

*وكاالت
قالت منظمة حظر االأ�سلحة الكيميائية، يف بيان 
اأملانيا طلبت م�ساعدتها يف التحقيق يف  اإن  اخلمي�س، 
نافالني  األيك�سي  الرو�سي  املعار�س  بت�سمم  اال�ستباه 
فيه  قال  وقت  يف  حمظورة،  �سامة  كيميائية  مبادة 
اأثرا  حتوي  ماء  زجاجة  على  العثور  مت  اإنه  زم��الوؤه 

لغاز االأع�ساب يف غرفته بالفندق.
وتقول اأملانيا اإنها متلك دليال على ت�سميم نافالني 
يوم 20 اأغ�سط�س مبادة نوفيت�سوك الكيميائية التي 

تعود لعهد االحتاد ال�سوفيتي.
مقرا  اله���اي  م��ن  تتخذ  ال��ت��ي  املنظمة  وق��ال��ت 
االأ�سلحة  حظر  ملنظمة  الفنية  االأم��ان��ة  “تلقت 
من  فنية  م�ساعدة  على  للح�سول  طلبا  الكيميائية 

جمهورية اأملانيا االحتادية«.
طبية  عينات  “جمعوا  خ��رباءه��ا  اأن  واأ�سافت 
خمتربات  يف  لتحليلها  نافالني  ال�سيد  من  حيوية 

خمتارة من منظمة حظر االأ�سلحة الكيميائية«.
و�سيجري اإطالع اأملانيا على نتائج هذه الفحو�س. 
وتطلب برلني حتى االآن من املنظمة املحافظة على 

�سرية دورها يف الق�سية.
وكانت مادة نوفيت�سوك قد ا�سُتخدمت يف ت�سميم 
اجلا�سو�س الرو�سي ال�سابق �سريجي �سكريبال وابنته 
 .2018 ع��ام  يف  االإجنليزية  �سالزبري  مدينة  يف 
االأ�سلحة  حظر  منظمة  اأجرتها  فحو�س  واأك���دت 
يف  ال�سمية  �سديدة  امل���ادة  ا�ستخدام  الكيميائية 

ت�سميمهما.
الرو�سية،  املعار�سة  زع��ي��م  زم���الء  وق���ال  ه��ذا 
اخلمي�س، اإنه مت العثور على زجاجة ماء حتوي اأثرا 
بالفندق  غرفته  يف  نوفيت�سوك  يف  االأع�ساب  لغاز 
عقب ت�سممه. واأ�سيب نافالني باملر�س يف رحلة من 
نقله جوا  اأغ�سط�س ومت  اإىل مو�سكو يف 20  �سيبرييا 
اأملانيا حيث ظل يف غيبوبة م�ستحثة الأكرث من  اإىل 
الثالثاء  يوم  ون�سر  برتياق.  عولج  حيث  اأ�سبوعني 
برلني،  يف  امل�ست�سفى  يف  �سريره  من  لنف�سه  �سورة 

واحت�سنته زوجته واأطفاله.
نافالني  موقع  على  ُن�سر  فيديو  مقطع  واأظ��ه��ر 
غرفته  ح��ول  يعمل  وه��و  فريقه  ال��ي��وم  اإن�ستغرام 
وينهار  املدينة  يغادر  اأن  قبل  توم�سك  يف  بالفندق 

على منت رحلة العودة اإىل مو�سكو.
�ساعة  بعد  الغرفة  اإىل  عادوا  اإنهم  املوقع  وقال 
الزجاجات  بجمع  وق��ام��وا  م��ر���س،  اأن��ه  علمهم  م��ن 

واالأ�سياء االأخرى ملزيد من الفح�س.
على  اأملاين  خمترب  عرث  اأ�سبوعني،  “بعد  وذكروا 
فندق  غ��رف��ة  م��ن  زج��اج��ة  على  لنوفيت�سوك  اأث���ر 
اأخذت  اأخ��رى  معامل  ثالثة  اأثبتت  ثم  توم�سك”. 
عينات األيك�سي اأنه ت�سمم بها. نحن االآن نفهم: لقد 

مت ذلك قبل اأن يغادر غرفته للذهاب اإىل املطار.«
وت��ق��ول احل��ك��وم��ة االأمل��ان��ي��ة ان االخ��ت��ب��ارات 
وال�سويد  فرن�سا  يف  املعامل  اأجرتها  التي  امل�ستقلة 

دعمت نتائجها.

*اثينا
نقل  يف  اخلمي�س،  اليونانية،  ال�سرطة  �سرعت 
على  ال�سبل  بهم  تقطعت  ال��ذي��ن  الالجئني  مئات 
من  اأكرث  بعد  موؤقت،  خميم  اإىل  لي�سبو�س،  جزيرة 
يقيمون  كانوا  الذي  املخيم  دمر  حريق  على  اأ�سبوع 

فيه.
التي  العملية،  اأن  اليونانية  ال�سرطة  وذك��رت 
�ساركت فيها 70 �سابطة، تهدف اإىل حماية ال�سحة 

العامة.
وبداأت العملية مب�ساركة كثري من اأفراد ال�سرطة 
هادئة  االأو�ساع  تزال  وال  بي�ساء،  �سرتات  يرتدون 

والالجئون يتدفقون ببطء على املخيم اجلديد.
االأكرب  موريا،  اأتى على خميم  وكان احلريق قد 
 12 من  اأك��رث  ليرتك  اأ�سبوع  نحو  قبل  اليونان،  يف 

األف الجئ، غالبيتهم من اأفغان�ستان و�سوريا وبلدان 
اإفريقية خمتلفة، من دون ماأوى اأو نظام �سرف �سحي 

مالئم اأو طعام اأو
مهاجرون.  اأ�سعله  احلريق  اإن  ال�سلطات  وقالت   
يف  اجلديد  املوؤقت  واملخيم  ب��اأذى.  اأح��د  ي�سب  ومل 
كارا تيبي قرب ميناء ميتيليني جاهز ال�ستيعاب ما 

ال يقل عن 5000 الجئ.
وقالت ال�سلطات اإن بع�س الالجئني مرتددون يف 
االنتقال اإىل املخيم اجلديد الأنهم ياأملون يف مغادرة 
االأربعاء  �سباح  من  مبكرة  �ساعة  وحتى  اجلزيرة. 
كان 1200 فقط قد انتقلوا اإىل املخيم، لكن بحلول 
حاملني  التدفق  يف  كبرية  جمموعات  ب��داأت  امل�ساء 
�سيكتمل  الالجئني  نقل  اإن  وزراء  وق��ال  اأمتعتهم. 

خالل ب�سعة اأيام.

منظمة حظر األسلحة الكيميائية 
تدخل على قضية تسميم نافالني

بعد الحريق.. اليونان تنقل 
الالجئين إلى مخيم مؤقت


