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األمن: رصد مواقع إلكترونية
 ُأنشئت الستغالل جريمة الزرقاء

*عمان 
انه  ال��ع��ام،  االم��ن  مديرية  با�سم  االع��ام��ي  الناطق  ق��ال 
اجلرائم  مكافحة  وحدة  ر�سدت  املا�سية  القليلة  االيام  وخال 
اجتماعي  توا�سل  و�سفحات  الكرتونية  مواقع  االلكرتونية 
وتعاطف  ال��زرق��اء  جرمية  ال�ستغال  احتيايل  بهدف  اأُن�سئت 
ولذويه  له  التربعات  جمع  وبحجة  عليه  املجني  مع  املواطنني 

ومعظمها تدار من خارج االردن.

تلك  مثل  مع  التعامل  من  اجلميع  االعامي  الناطق  وح��ذر 
يقعوا  ال  لكي  اإحتيالية  �سفحات  واإعتبارها  وال�سفحات  املواقع 
�سحية الأولئك املحتالني الذين ي�ستغلون تعاطف النا�س لتحقيق 

ارباح مادية بطرق احتيالية.
االل��ك��رتون��ي��ة  اجل��رائ��م  م��ك��اف��ح��ة  وح���دة  ن  اأ واك���د، 
من�سئيها  وحتديد  وال�سفحات  املواقع  تلك  بتتبع  با�سرت 

حيالهم. القانونية  االجراءات  كافة  واتخاذ 

الملك: بنــاء نظام عالمــي 
أفضل وأكثر فاعلية وشمواًل

الملك يشارك في حوار »بورلوغ« الدولي حول الزراعة واألمن الغذائي في العالم

*اخلرطوم
واأ�سيب  متظاهرين  و�سبعة  �سرطي  ُقتل 
احتجاجات  خ��ال  ب��ج��روح  متظاهرًا   30
�سرق  يف  ك�����س��ا  والي����ة  يف  دارت  عنيفة 
ال�سودان اعرتا�سًا على قرار رئي�س الوزراء 

ال�سوداين باإقالة الوايل.
وق����ال م�����س��در ط��ب��ي ل��وك��ال��ة ف��ران�����س 
�سبع  املدينة  م�ست�سفى  اإىل  بر�س:”و�سلت 

جثث وثاثون جريحًا«.
�سالح  حم��م��د  في�سل  اأع��ل��ن  وم�����س��اء، 
ووزي��ر  احلكومة  با�سم  الر�سمي  املتحدث 
االأمن  اأف��راد  اأحد  مقتل  واالع��ام  الثقافة 

و�سبعة مدنيني.
ون��ق��ل��ت وك��ال��ة االأن���ب���اء ال�����س��ودان��ي��ة، 
“راح  اال�ستباكات  اإن  قوله  �سالح  عن  �سونا، 
مدنيني  �سبعة  ه��م  اأ���س��خ��ا���س   8 �سحيتها 

وواحد من اأفراد القوة امل�سرتكة.
واأ�ساف اأّنه مّت فر�س حالة الطوارئ يف 
املدينة لثاثة اأيام، م�سريًا اإىل اأّنه “يتوّقع 

فيها اأن تعود االأمور اإىل ن�سابها«.
اندلعت  اال�ستباكات  ف��اإّن  ل�سونا  ووفقًا 
حني  االحتجاجية  امل�����س��رية  ان��ت��ه��اء  بعد 
“حتركت جمموعة من املتظاهرين املتفّلتني 
الكربي  اإغ��اق  بق�سد  القا�س  ك��ربي  جت��اه 
اأن  اإال  ال��والي��ة  حكومة  اأم��ان��ة  واح��ت��ال 
ت�سّدت  املنطقة  يف  املتمركزة  التاأمني  قوة 

للمتظاهرين بح�سور وكيل نيابة ك�سا«.
التي  االأمن  قوات  اأن  اإىل  �سونا  واأ�سارت 
“الغاز  اأطلقت  كانت حتر�س مبنى احلكومة 

امل�سيل للدموع والر�سا�س«.
وكان رئي�س الوزراء ال�سوداين عبد اهلل 
عمار،  �سالح  اإقالة  الثاثاء  قّرر  حمدوك 

اأث��ار  بعدما  ك�سا  ل��والي��ة  امل���دين  ال���وايل 
والبني  البجا  قبيلتي  بني  خافات  تعيينه 

عامر.
واأكد  مكتب عبد اهلل حمدوك يف بيان 
تقريرًا  تلّقى  ال��وزراء  رئي�س  اأّن  اخلمي�س 
ومدير  واملخابرات  االأم��ن  جهاز  رئي�س  من 
يف  االأح��داث  عن  الع�سكرية  اال�ستخبارات 

ك�سا.
ت�سديده  ح��م��دوك  ع��ن  ال��ب��ي��ان  ون��ق��ل 
والتجمعات  امل�سريات  حماية  “�سرورة  على 
اأهمية  مع  اأ�سيًا  حقًا  بو�سفها  ال�سلمية 

احرتام قرارات موؤ�س�سات الدولة«.
اإىل  القبيلتني  بني  اخلافات  وحتّولت 
اإىل  اأدى  ما  اأغ�سط�س  نهاية  يف  ا�ستباكات 
وحرق  ع�سرة  وجرح  اأ�سخا�س  ثاثة  مقتل 

حمات جتارية.

*عمان 
وال���ري  امل��ي��اه  وزارة  ك����وادر  �سبطت 
عدة  العام  واالأم��ن  الريموك  مياه  و�سركة 
مياه  ملحطة  الناقل  اخلط  على  اعتداءات 
منطقة  ي��زود  ال��ذي  اإن�سات   8 قطر  قندح 

طيبة اإربد.
ان االعتداءات  بيان،  الوزارة يف  وقالت 

خمتلفة  ب��اأق��ط��ار  خ��ط��وط  ب�سحب  متثلت 
ال�سهاريج،  ببيع  يقوم  طوب،  معمل  لتزويد 
وعقار  اأب��ق��ار  م��زرع��ة  لتزويد  اآخ��ر  وخ��ط 
خمالف، وخط ثالثا يزود معمل طوب اي�سا، 
حيث مت ف�سل اخلطوط واإعداد ال�سبوطات 
اخلا�سة بالواقعة، وجار ا�ستكمال التحقيق 
اجلهات  اىل  واإح��ال��ت��ه��م  املعتدين  ل�سبط 

الق�سائية املخت�سة.
االم��ن  وك���وادر  جهود  ال����وزارة  وثمنت 
ال��ذي��ن يقومون  امل��واط��ن��ني  واإ���س��ن��اد  ال��ع��ام 
موؤكدة  االعتداءات،  هذه  مثل  عن  باالإباغ 
ان القانون يعترب االعتداء على م�سادر املياه 
وغرامات  باحلب�س  عليها  يعاقب  جرمية 

مالية.

*عمان 
والبحث  ال��ع��ايل  التعليم  وزي���ر  ق���ال 
اأبوقدي�س،  خري”  “حممد  الدكتور  العلمي، 
العايل  التعليم  جمل�س  من  يطلب  �سوف  اإنه 
اإ�سدار قرار بقبول جميع الطلبة احلا�سلني 
الثانوية  على معدالت مت�ساوية يف �سهادات 
بطلبات  تقدموا  الذين  االأجنبية،  العامة 
لالتحاق يف اجلامعة االأردنية يف تخ�س�سي 
الطب وطب االأ�سنان �سمن الربنامج املوازي 
يتم  ومل   2021  /2020 اجل��ام��ع��ي  للعام 

قبولهم.
التعليم  وزارة  اأن توجه  الوزير،  واأو�سح 

التن�سيق  يت�سمن  �سوف  القرار  بهذا  العايل 
مع رئا�سة اجلامعة االأردنية وهيئة اعتماد 
اإن�ساف  بهدف  ال��ع��ايل،  التعليم  موؤ�س�سات 
الطلبة املت�ساوين يف املعدل يف طلبات املوازي 
يف  القرعة  اإلغاء  مع  االأردنية  اجلامعة  يف 

املفا�سلة بني الطلبة.
اجلامعة  ق��ي��ام  اأن  اإىل  ال��وزي��ر  ول��ف��ت 
ب�سبب  كان  القرعة  مبداأ  باعتماد  االأردنية 
�سيق الوقت، اإ�سافًة اإىل حر�سها على عدم 
اإ�ساعة فر�سة القبول على الطلبة الذين لن 
يتمكنوا من تقدمي امتحان املفا�سلة نتيجًة 
من  متكنهم  وعدم  اململكة،  خارج  لوجودهم 

جائحة  ظل  يف  املنا�سب  الوقت  يف  العودة 
من  والتزامًا  العامل،  جتتاح  التي  الكورونا 
الطلبة  لعدد  امل��ح��ددة  بالن�سبة  اجلامعة 

امل�سموح قبولهم �سمن الربنامج املوازي.
واأ�ساف الوزير اأبوقدي�س اأن هذا القرار 
العايل  التعليم  وزارة  حر�س  اإطار  يف  ياأتي 
العايل  التعليم  وجمل�س  العلمي  والبحث 
طموحهم  بتحقيق  الطلبة  م�سلحة  على 
واأن  خا�سًة  التخ�س�سني،  بهذين  بااللتحاق 
يف  مرتفعة  معدالت  على  ح�سلوا  غالبيتهم 

�سهادة الثانوية العامة.
تابع �س2

قتلى في اشتباكات خالل تظاهرات 
في كسال شرقي السودان

المياه تضبط اعتداءات 
على خط ناقل بمحافظة اربد

قبول جميع طلبات الطب وطب االسنان المتساوية 
بالمعدالت على برنامج الموازي في الجامعة االردنية

الصفدي يدين قرار اسرائيل ببناء 
4900 وحدة استيطانية

القوات المسلحة تنفذ خطة 
فرض الحظر الشامل بالمملكة

بدء استقبال طلبات المنافسة 
على جائزة الحسن للتميز العلمي

األمن ينفي وقوع وفيات بمداهمات 
لمكافحة المخدرات بالرمثا

النابلسي: اإلعتماد على الذات 
ورفع ميزات الشباب التنافسية

الشروع بالقتل والخطف والعاهة الدائمة 
تهما للمعتدين على طفل الزرقاء

*عمان 
امين  املغرتبني  و�سوؤون  اخلارجية  وزير  ال��وزراء  رئي�س  نائب  دان 
يف  جديدة  اإ�ستيطانية  وح��دة   4900 بناء  ا�سرائيل  ق��رار  ال�سفدي 

ال�سفة الغربية املحتلة.
االجتماعي  التوا�سل  موقع  على  له  تغريدة  يف  ال�سفدي   وا�سار 
“تويرت” ان هذا القرار يعد خرقا للقانون الدويل واإمعانًا يف اخلطوات 
الا�سرعية التي تقو�س حل الدولتني وفر�س حتقيق ال�سام ال�سامل. 

اخلطوات  هذه  رف�س  يف  وا�سح  دويل  موقف  ايجاد  اهمية  واك��د 
وال�سغط لوقفها وهو �سرورة حلماية ال�سام وحماية القانون الدويل.

*عمان 
بداأت القوات امل�سلحة م�ساء اخلمي�س، بتنفيذ خطة فر�س احلظر 
واملخارج  املداخل  كافة  على  الغلق  نقاط  اإقامة  خ��ال  من  ال�سامل 
ملحافظات اململكة بامل�ساركة مع االأجهزة االأمنية املختلفة، وذلك �سمن 
يف  العربي  اجلي�س   - االأردنية  امل�سلحة  القوات  تبذلها  التي  اجلهود 

مواجهة جائحة كورونا.
كافة  يف  ال�سامل  التجول  حظر  لفر�س  االنت�سار  عملية  وتاأتي 
املحافظات، للم�ساهمة يف احلد من انت�سار فريو�س كورونا وللتخفيف من 
التق�سي  فرق  عمل  لت�سهيل  املجال  واتاحة  اليومية  االإ�سابات  اأعداد 

الوبائي. 
من  الواحدة  ال�ساعة  يبداأ  ال�سامل  التجّول  حظر  اأن  اإىل  ي�سار 
من  الواحدة  ال�ساعة  لينتهي  �ساعة،   48 وملدة  اجلمعة،  ليلة  منت�سف 
املعلن عنها  بعد منت�سف ليلة االأحد، وي�ستثنى للخروج فقط اجلهات 

من قبل خلية االأزمة يف املركز الوطني لاأمن واإدارة االإزمات.

*عمان 
والتكنولوجيا،  للعلوم  االأعلى  للمجل�س  العامة  االأم��ان��ة  اأعلنت 
 2021 للعام  العلمي  للتمّيز  طال  بن  احل�سن  جائزة  تخ�سي�س  عن 
من  ت�سهم  والتي  التقني،  التعليم  با�ستثناء  العايل  التعليم  ملوؤ�س�سات 
تطوير  يف  التكنولوجية  اأو  والعلمية  االكادميية  االجن��ازات  خال 
التعليم والتدريب وفق موا�سفات اكادميية متميزة يف مناحي احلياة 
وال  منهجية  برامج  تطوير  اأو  والثقافية،  واالجتماعية  االقت�سادية 
منهجية ناجحة وموؤثرة. واعتمدت جلنة اجلائزة التي تراأ�سها �سمو 
املتناف�سة  امل�سروعات  املعايري لتقييم  االمرية ثروت احل�سن، عددا من 
اأفكارا  االجناز  اأو  امل�سروع  يت�سمن  كاأن  التميز  وهي،  باجلائزة  للفوز 
بحيث  املجتمع  وخدمة  ج��دواه��ا،  وثبتت  جربت  ا�سيلة  ابداعية 
من  املقدم  االجن��از  من  املجتمع  من  اأخ��رى  و�سرائح  املوؤ�س�سة  ت�ستفيد 
واملوؤ�س�سية  الفردية  اجلهود  بني  التكامل  تعزيز  يف  م�ساهمته  حيث 
حمددا،  املتقدم  امل�سروع  يكون  وبحيث  امل�ستدامة،  التنمية  لتحقيق 
للمجل�س  العامة  اأو مقدما ب�سفة جماعية وموؤ�س�سية. ودعت االمانة 
التعليم  موؤ�س�سات  �سحفي  بيان  بح�سب  والتكنولوجيا  للعلوم  االعلى 
العايل اىل تقدمي م�سروعاتها للمناف�سة على اجلائزة يف موعد اق�ساه 
تعبئة  خ��ال  من   ،2021 الثاين  كانون  �سهر  من  والثاثني  احل��ادي 
للمجل�س  االلكرتوين  املوقع  على  للجائزة  بالتقدم  اخلا�س  النمِوذج 
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*عمان 
نفى الناطق االإعامي با�سم مديرية االمن العام وفاة اأو اإ�سابة اأي 
اإدارة مكافحة املخدرات اأول اأم�س  �سخ�س اإثر املداهمات التي نفذتها 

يف لواء الرمثا .
وا�ساف الناطق االعامي يف بيان اجلمعة، اأنه جرى ر�سد �سفحات 
ومعلومات  اكاذيب  وترويج  اإختاق  حت��اول  االأردن  خ��ارج  من  ُت��دار 
ن�سر  بهدف  املداهمات  تلك  اإثر  االأ�سخا�س  اأحد  وفاة  حول  خاطئة 
االأخبار الكاذبة وت�سليل الراأي العام ومهاجمة بع�س ال�سخو�س ون�سر 

االأكاذيب حولهم.
اجلرائم  وح��دة  قبل  من  ال�سفحات  تلك  متابعة  يتم  انه  واأك��د، 
امل�سبوهة  ال�سفحات  تلك  مثل  من  احلذر  باجلميع  مهيبًا  االإلكرتونية، 
التي حتمل اأهدافًا م�سبوهة وم�سللة وال تن�سر �سوى االأكاذيب واالخبار 

امللفقة والتي ال اأ�سا�س لها من ال�سحة.

*عمان
�ستعمل  الوزارة  ان  النابل�سي،  “حممد �سامة”  ال�سباب  قال وزير 
من  جملة  خال  من  ال�سباب  لدى  ال��ذات  على  االإعتماد  تعزيز  على 
بكتاب  ج��اء  ما  على  بناء  التاأهيلية،  وال��ور���س  واالأن�سطة  ال��ربام��ج 

التكليف ال�سامي.
وبني النابل�سي يف ت�سريح خا�س لوكالة االنباء االردنية )برتا(، 
ان كتاب التكليف ال�سامي، اأكد اهمية تعزيز نهج االعتماد على الذات، 
املهنية  واملهارات  بالعلوم  وتزويدها  الواعدة  الب�سرية  املوارد  لتمكني 

والتقنية لرفع ميزات ال�سباب التناف�سية.
املعنية،  اجلهات  خمتلف  مع  وبالت�سارك  ال���وزارة  ان  اإىل  ولفت 
�ستعمل على حث ال�سباب على امل�ساركة يف العملية االنتخابية املقبلة، 
النواب،  مبجل�س  ميثلهم  من  باإختيار  امللحة  ال�سباب  حلاجة  اإ�ستجابة 

ويعرب عن اأفكارهم واآمالهم وطموحاتهم.
واأكد وزير ال�سباب، ان الوزارة �ستعمل بتناغم وان�سجام مع جميع 
ال�سامي  التكليف  بكتاب  جاء  ما  لتنفيذ  الدولة،  وموؤ�س�سات  وزارات 
خ�سو�سًا  وتداعياتها  االإ�ستثنائية  كورونا  جائحة  ظ��روف  ظل  يف 
باملحافظة على �سحة املواطن و�سامته، والتي تعد اولوية ق�سوى لدى 
القيادة الها�سمية احلكمية.    تابع �س2

*عّمان 
الدكتور  القا�سي  الكربى،  اجلنايات  حمكمة  ع��ام  مدعي  اوق��ف 
جرمية  خلفية  على  املتهمني  جميع  اجلمعة،  الع�ساف،  ع��ب��داالإل��ه 

الزرقاء، 15 يومًا يف اأحد مراكز االإ�ساح والتاأهيل.
وبح�سب ما علمت وكالة االنباء االردنية)برتا(، فقد اأ�سند املدعي 
باالإ�سرتاك،  العمد  بالقتل  ال�سروع  جناية  املتهمني،  جلميع  العام 
باال�سرتاك،  اجلماعي  واخلطف  باال�سرتاك،  دائمة  عاهة  واح��داث 
للمثول  اليوم  ح�سروا  بالق�سية  املعنيني  جميع  وان  اخ��رى،  وجرائم 
جميع  على  للوقوف  جارية  زالت  ما  والتحقيقات  العام،  االدعاء  امام 

ماب�سات احلادثة.

*عمان 
حالة   28 ت�سجيل  ال�سحة  وزارة  اأعلنت 
اململكة  يف  امل�ستجد  ك��ورون��ا  بفريو�س  وف��اة 
للوفيات  االإج��م��ايل  العدد  لريتفع  اجلمعة، 
منذ بدء الوباء اإىل 310 حاالت، اإ�سافة اإىل 
بالفريو�س،  جديدة  اإ�سابة   1539 ت�سجيل 

لريتفع العدد الكلي لاإ�سابات اإىل 34548.
وتوّزعت االإ�سابات اجلديدة وفق املوجز 
ووزارة  الوزراء  رئا�سة  عن  ال�سادر  االإعامي 
 907 منها  حملّية،  حالة   1523 على  ال�سحة 
و135  عّمان،  العا�سمة  حمافظة  يف  ح��االت 
حالة يف حمافظة الزرقاء، و 105 حاالت يف 

حمافظة  يف  حالة  و101  البلقاء،  حمافظة 
حالة  و67  الرمثا،  يف  حاالت   10 منها  اإرب��د، 
حمافظة  يف  حالة  و56  جر�س،  حمافظة  يف 
و35  ماأدبا،  حمافظة  يف  حالة  و52  عجلون، 
يف  ح��ال��ة  و35  امل��ف��رق،  حمافظة  يف  ح��ال��ة 
حمافظة  يف  حالة  و12  ال��ك��رك،  حمافظة 
العقبة، و9 حاالت يف حمافظة معان، جميعها 
حمافظة  يف  ح���االت  و9  ال��ب��رتا،  ل���واء  م��ن 

الطفيلة.
 11 منها  خارجّية  حالة   16 �سجلت  كما 
و5  اململكة،  خ��ارج  م��ن  القادمني  ب��ني  حالة 
حاالت ل�سائقي �ساحنات قادمني عرب مركزّي 

حدود العمري وجابر.
حالة   127 ت�سجيل  اإىل  املوجز  واأ���س��ار 
اإىل  اإ�سافة  املعتمدة،  امل�ست�سفيات  يف  �سفاء 
لي�سبح  خم��ربّي��ًا،  فح�سًا   17645 اإج����راء 
منذ  اأجريت  التي  الفحو�سات  عدد  اإجمايل 
فح�سًا.   1535529 االآن  وحتى  الوباء  بدء 
ا�ستمرار  ظ���ّل  يف  اجل��م��ي��ع  ال�����وزارة  ودع���ت 
اإىل االلتزام  اإ�سابة حملّية،  ت�سجيل حاالت 
ال�سامة  معايري  واّت��ب��اع  ال���ّدف���اع،  ب��اأوام��ر 
اإقامة  وعدم  الكّمامات،  وارت��داء  والوقاية، 
وا�ستخدام  �سخ�سًا،   20 من  الأكرث  التجّمعات 

تطبيقي “اأمان” و”�سحتك”.

*عمان 
العامة  للموؤ�س�سة  التابعة  والتفتي�س  الرقابة  كوادر  �سبطت 
املخت�سة، 2500  االأمنية  للغذاء والدواء وبالتن�سيق مع اجلهات 
اأم نوارة جنوب �سرق  كمامة خمالفة، يف م�سغل خياطة مبنطقة 
ودون  قبلها،  من  جم��ازة  غري  كمامات  ت�سنيع  على  يعمل  عمان، 

احل�سول على ترخي�س قانوين.
واأكدت املوؤ�س�سة يف بيان ا�سدرته اأن فرق الرقابة والتفتي�س 
خال  �سبطت  الطبية،  واالأجهزة  امل�ستلزمات  ملديرية  التابعة 

ال�سهرين املا�سيني 10000كمامة قما�سية وجراحية خمالفة.
واأ�سارت اىل اأن اجلوالت التفتي�سية قائمة على مدار ال�ساعة، 
الرتاخي�س  على  الكمامات  ت�سنيع  مواقع  ح�سول  من  للتاأكد 

وامل�سنعة  املجازة  الكمامات  انتاج  با�سرتاطات  والتزامها  الازمة 
كاإحدى  الأهميتها  نظرا  املعتمدة،  واملعايري  للموا�سفات  وفقا 
احتمالية  من  للحد  امل�ستخدمة  ال�سخ�سية  الوقاية  م�ستلزمات 
الدفاع  اأم��ر  وتفعيل  كورونا  فريو�س  تف�سي  ظل  يف  العدوى  نقل 
مواقع  على  القائمني  حتويل  مت  ان��ه  املوؤ�س�سة،  واأو�سحت   .11
القانونية  االإج���راءات  التخاذ  املخت�سة  اجلهات  اىل  الت�سنيع 

بحق املخالفني.
ودعت املواطنني اىل التوا�سل معها يف حال وجود اي خمالفة 
او ماحظة وعلى مدار ال�ساعة، من خال خط ال�سكاوى املجاين 
وعرب   INFO@JFDA.JO االلكرتوين  الربيد  و   117114

تطبيق الوات�س اآب على الرقم 0795632000.

ضبط 2500 كمامة مخالفة28 وفاة و1523 إصابة محلية بفيروس كورونا
 في مشغل خياطة دون ترخيص

المشترك العالمي  العمل  وتعزيز  العولمة  ضبط  إعــادة 
للغذاء إقليميا  مــركــزا  يكون  الن  يمّكنه  األردن  موقع 
وتــزدهــر المقبلة  األجــيــال  لتحيا  ــدة  ــدي ج ـــذور  ب غـــرس 
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*عمان 
����س���ارك ج��ال��ة امل��ل��ك ع���ب���داهلل ال��ث��اين، 
اجل��م��ع��ة، يف ح���وار »ب��ورل��وغ« ال����دويل، ال��ذي 
العاملية،  ال��غ��ذاء  ج��ائ��زة  موؤ�س�سة  تنظمه 
ملناق�سة اآليات تطوير قطاع الزراعة والت�سنيع 

الغذائي.
االت�سال  تقنية  عرب  امللك،  جالة  واألقى 
اخلتامي  اليوم  يف  الرئي�سية  الكلمة  امل��رئ��ي، 
للحوار، الذي عقد خال الفرتة ما بني 16-12 
ال�سهر احلايل، وفيما يلي ن�سها:”ب�سم اهلل  من 
�سكرا  �ستين�سون،  الرحيمالرئي�سة  الرحمن 
امل�ساركة  فر�سة  على  لك،اأ�سدقائي،اأ�سكركم 
هذا  يف  خا�سة  االأ���س��ب��وع،  ه��ذا  م��وؤمت��رك��م  يف 
العاملي،  االأغذية  يوم  مع  يتزامن  الذي  اليوم، 
وهو منا�سبة لاحتفاء بالذين يوفرون الطعام 
على موائد االأ�سر حول العامل، بزراعته، ونقله، 
وتخزينه، و�سواًل اإىل توزيعه، ويحافظون على 

�سامتنا خال جائحة كورونا.
الب�سر  اأن املايني من  اأن نتذكر  ولكن علينا 
لهم  بالن�سبة  اليوم با طعام، فهو  يق�سون هذا 
يوم اآخر من اجلوع. فلن�ساأل اأنف�سنا، ملاذا يعاين 
الغذاء يف  نق�س  �سخ�س من  مليون  قرابة 690 
ملاذا ميوت يف وقتنا  والع�سرين؟  القرن احلادي 
التغذية  �سوء  من  �سخ�س  مليون   9 حوايل  هذا 
اجلهود  ب��ذل  موا�سلة  علينا  ل���ذا،  ع���ام؟  ك��ل 

ملعاجلة �سح الغذاء.
االأيام  يف  نقا�ساتكم  خال  جليًا  كان  وكما 
“كورونا”.  مع  يبداأ  مل  اخلطر  ف��اإن  املا�سية، 
النظم  على  كبري  ب�سكل  اأث��رت  اجلائحة  ه��ذه 
من  ع��ددًا  اأن  اإال  عليها،  نعتمد  التي  الغذائية 
التحديات اخلطرية التي تواجه االأمن الغذائي 
و�سح  املناخي،  كالتغري  قبل،  من  موجودة  كانت 
واالأزمات  العامل،  حول  لل�سرب  ال�ساحلة  املياه 
االقت�سادية العاملية، واال�سطرابات االإقليمية، 
واأزمة جلوء عاملية غري م�سبوقة، األقت بظالها 
الغذائية لاجئني واملجتمعات  االإمدادات  على 
يعرفه  حتٍد  وهي  �سواء،  حد  على  امل�ست�سيفة، 

االأردن جيدا.
هو  طرحه  يجب  ال��ذي  ال�سوؤال  ف��اإن  ل��ذا، 
اإج��راء؟ بل، ما هي  اأي  لي�س: هل علينا اتخاذ 
اإىل  لن�سل  اتخاذها  علينا  التي  االإج���راءات 
اأن  يكفي  لن  “كورونا”،  بعد  املرجوة؟  النتيجة 
نعود اإىل ما كان الو�سع عليه قبل اجلائحة؛ اإذ 
ينبغي علينا اغتنام الفر�سة، لبناء نظام عاملي 

اأف�سل واأكرث فاعلية و�سمواًل. 
اإع����ادة �سبط  اإىل  اأدع���و  زل��ت  م��ا  ول��ه��ذا، 
امل�سرتك،  العاملي  العمل  تعزيز  اأي  ال��ع��ومل��ة، 
ملنفعة اجلميع، والرتكيز على روح االبتكار التي 
يتطلبها امل�ستقبل. من �ساأن اإعادة �سبط العوملة، 

اأن ت�ساعد على توجيه املوارد العاملية، وفقا ملا 
حمورية،  قطاعات  لدعم  احل��اج��ة،  تقت�سيه 

كالبنية التحتية الزراعية.
ف��ل��ن��دع��م االأف���ك���ار امل��ت��ق��دم��ة يف جم��االت 
االإن���ت���اج، وال���ت���زوي���د، وال��ت��خ��زي��ن، وت��ب��ادل 
ا�ستثمار  فيه  يتم  الذي  الوقت  ففي  اخل��ربات، 
الكثري من املوارد يف الت�سلح، دعونا جنعل �سحة 
من  ب��د  ال  اإذ  االأول��وي��ات؛  راأ����س  على  ال�سعوب 
ليتمكنوا  النامية،  البلدان  يف  املزارعني  دعم 
ب�سكل  والتدريب  التمويل  على  احل�سول  من 
اأف�سل، ويخدموا جمتمعاتهم، ولن�سّخر احللول 

جمال  يف  اجلديدة  التكنولوجيا  توفرها  التي 
الزراعة لتنويع املحا�سيل، واإن�ساء �سبكات اأمن 

غذائي متينة.
اإن التعاون اأ�سا�س العمل االإقليمي والعاملي، 
ال�سعوب  جانب  اإىل  االأردن��ي��ون  وق��ف  ولطاملا 
موقعنا  اإن  اإذ  لهم؛  الدعم  وقدموا  املنطقة  يف 
واآ�سيا  اإفريقيا  تاقي  نقطة  يف  اال�سرتاتيجي، 
واأوروبا، ميّكن االأردن من ت�سهيل وتن�سيق العمل 
كمركز  عمله  اإمكانية  اإىل  باالإ�سافة  ال��دويل، 

اإقليمي للغذاء. 
وهذا من �ساأنه اأن ي�سارع ويعزز اال�ستجابة 

العاملية لاأزمات الغذائية والكوارث، كاالنفجار 
املا�سي،  اآب  يف  ب��ريوت  يف  وق��ع  ال��ذي  املاأ�ساوي 
وال���ذي دم��ر ���س��وام��ع ال��غ��ذاء وم��راف��ق امل��رف��اأ 

احليوية.
تتطلب  العاملية  للمخاطر  اال�ستجابة  اإن 
االأم��ن  ولبناء  وُن��ظ��م��ه.  عاملنا  �سبط  اإع���ادة 
الغذائي على م�ستوًى عاملي، ال بد من اأُطر عمل 
املالية  االأدوات  توفري  ت�سمل  متينة،  تنظيمية 
تقنيات  يف  العاملية  اخلربات  وتبادل  املطلوبة، 
العلمي،  البحث  يف  اال�ستثمار  وزيادة  الزراعة، 
التن�سيق  الأن  واالآن؛  قدمًا  من�سي  اأن  فعلينا 

و�سوء  غ��ذاء  نق�س  اأزم��ة  ن�سوب  ملنع  ���س��روري 
م�ستعدين  نكن  مل  اإن  تطراأ  قد  عاملية  تغذية 
املرحلة  يف  جديدة  وحتديات  اأوبئة  ملواجهة 

القادمة.
اأ����س���دق���ائ���ي،اإن م��ف��ه��وم االأم����ن ال��غ��ذائ��ي 
را�سخ  يوفرها،  اأن  ميكن  التي  الكرمية  واحلياة 
فقبل  االأو�سط،  ال�سرق  منطقة  يف  تاريخنا  يف 
حوايل ع�سرة اآالف �سنة، �سهد اإقليمنا انطاق 
بزراعة  االإن�سان  بداأ  حني  زراعية،  ثورة  اأول 
املحا�سيل والتجارة بها. وتلك ال�سعوب اآنذاك، 
لتطوير  ت�سعى  ك��ان��ت  وغ��ريه��ا،  منطقتنا  يف 

بابتكاراتها  و�ساهمت  التقليدية،  االأ�ساليب 
امل�ستقبل.  اإىل  التطلع  من  الب�سرية  متكني  يف 
واليوم، علينا اأن نعمل بنف�س اجلراأة، واأن ننظر 

اإىل م�ستقبلنا بعيون جديدة.
تخطيط  من  العمل،  يكون  احل�ساد،  قبل 
املتغريات،  مع  وتكيف  وعناية،  وري  وزراع���ة 
ازده��ار  يف  للم�ساهمة  جديدة  ط��رق  وتطوير 
عن  م�سوؤولون  الع�سر،  هذا  يف  ونحن،  احلياة. 
علينا  كما  واملحا�سيل،  واملزارع  احلقول  حماية 
املقبلة  لاأجيال  ليت�سنى  جديدة،  بذور  غر�س 

اأن حتيا وتزدهر.
وع���رب ه���ذا احل�����وار، وغ����ريه م��ن اجل��ه��ود 
اأنتم  العاملي،  الغذائي  االأم��ن  لتحقيق  الرامية 
اهلل،  ومب�سيئة  للم�ستقبل.  ال��ب��ذور  تغر�سون 
�سيثمر عملكم حم�سواًل عامليًا، يتمثل يف توفري 
بالبيئة،  ورفيق  التكلفة  وقليل  م�ستداٍم  غذاٍء 

يكون يف متناول اجلميع.
اأردن��ا  اإذا  معًا  العمل  يف  ن�ستمر  اأن  علينا 

النجاح. �سكرًا لكم«.
جائزة  موؤ�س�سة  رئي�سة  اأ�سادت  جانبها،  من 
بجهود  �ستين�سون،  ب��ارب��را  العاملية،  ال��غ��ذاء 
يف  ك��ورون��ا،  جائحة  ب��دء  منذ  امل��ل��ك،  ج��ال��ة 
االأمن  على  الرتكيز  اإىل  الدويل  املجتمع  دعوة 
العمل  يف  االأردن  م�ساعي  اإىل  م�سرية  الغذائي، 
مع منظمات دولية مثل برنامج االأغذية العاملي 

يف هذا ال�سدد.
وكان جالة امللك، بعث بر�سالة اإىل املدير 
ديفيد  العاملي  االأغ��ذي��ة  لربنامج  التنفيذي 
على  املنظمة  ح�سول  على  فيها  هناأه  بيزيل، 
العام، موؤكدًا جالته  لل�سام لهذا  جائزة نوبل 
حر�س االأردن على موا�سلة التعاون مع املنظمة 
لتحقيق هدف الق�ساء على اجلوع، �سمن اأهداف 
التنمية امل�ستدامة التي اأطلقتها االأمم املتحدة.
مب�ساركة  ال����دويل  ب��ورل��وغ  ح���وار  وع��ق��د 
غري  منظمات  ع��ن  وممثلني  اأمم��ي��ني  م�سوؤولني 
دولية  وم��وؤ���س�����س��ات  ودبلوما�سيني  حكومية 
واالأمن  والت�سنيع  الزراعة  قطاعات  يف  تعمل 

الغذائي.
على  املناخي  التغري  اأث��ر  امل�ساركون  وبحث 
للغذاء  ال��و���س��ول  واإمكانية  ال��غ��ذائ��ي،  االأم���ن 
والتغذية،  عليه،  احل�سول  فر�س  يف  والت�ساوي 
والتكنولوجيا  االأ���س��ال��ي��ب  يف  واال���س��ت��ث��م��ار 
ووفرة  نوعية  لتح�سني  الزراعة  يف  احلديثة 

الغذاء.
ي�سار اإىل اأن موؤ�س�سة جائزة الغذاء العاملية، 
املتحدة  ال��والي��ات  يف  اآي���وا  والي��ة  يف  ومقرها 
االأمريكية، ت�سعى اإىل تعزيز االإبداع واالبتكار 
وكمية  نوعية  لتح�سني  العمل  على  والت�سجيع 

الغذاء وتوفريه ملختلف ال�سعوب.

*عمان 
دعم  مل�سروع  التوجيه  اللجنة  عقدت 
من  واملمول  االجتماعية  احلماية  قطاع 
عرب  الثالث  االوروبي،اجتماعها  االحت��اد 

تقنية االت�سال املرئي.
اأمين  االجتماعية  التنمية  وزير  وقال 
احلماية  ق��ط��اع  دع��م  م�سروع  اأن  املفلح، 
االجتماعية واملمول من االحتاد االوروبي، 
حت�سني  �ساأنها  م��ن  ه��ام��ة  اإجن����ازت  حقق 
م�ستوى اخلدمات لكل من املنتفعني وطالبي 
مبختلف  ال���وزارة  تقدمها  التي  اخل��دم��ات 

القطاعات.
واأ����س���اد خ���ال االج��ت��م��اع ب��اجل��ه��ود 
املبذولة من قبل اللجنة التوجيهية وفريق 
امل�سروع  اأن�سطة  تنفيذ  على  القائم  العمل 
االو�ساع  من  بالرغم  املختلفة،  مبكوناته 
اال�ستثنائية التي فر�ستها جائحة كورونا.

تقدم  خ��ط��ة  االج��ت��م��اع  يف  وع��ر���س 
التنفيذية  واخلطط  امل�سروع،  عمل  �سري 
الوزارة  اأمني عام  القادمة، وقال  للمرحلة 
امل�سروع  مكونات  اأن  ال�سمور،  برق  الدكتور 

وتطوير  دعم  بهدف  تكاملي  ب�سكل  تعمل 
وحت�سني  االإج��ت��م��اع��ي��ة  احل��م��اي��ة  ق��ط��اع 

جودة اخلدمات املقدمة.
تعمل  له  املنفذة  اجلهات  اأن  واأو�سح، 
اأن�سطته  تنفيذ  على  ت�ساركي  ب�سكل 
مع  والتن�سيق  التكامل  ت�سمن  ل��ي��ة  ب��اآ
خم��ت��ل��ف ال�����س��رك��اء م��ن ال��ق��ط��اع ال��ع��ام 
وال��ت��ط��وع��ي، م���وؤك���دًا اأه��م��ي��ة امل��رون��ة 
للم�سروع  املختلفة  االن�سطة  بتنفيذ 
بها  مت���ر  ال��ت��ي  ال���ظ���روف  يف  وخ��ا���س��ة 

كورونا. وباء  اإثر  اململكة 
الدكتور  امل�����س��روع  م��دي��ر  وا�ستعر�س 
اأح���م���د اأب����و ح���ي���در، اأب�����رز االجن�����ازات 
والتحديات التي واجهت امل�سروع، واجلهود 
ال���وزارة،  يف  امل�����س��روع  فريق  يبذلها  التي 
تنفيذ  على  تاأخري  اأي  لتفادي  واملنفذين 
اأن�سطته نتيجة جلائحة كورونا، من خال 
لت�سريع  االج�����راءات  م��ن  �سل�سلة  و���س��ع 
امل�سروع  اأن�سطة  بتنفيذ  العمل  وت���رية 
الزمني  واجل����دول  االن�سطة  وم��راج��ع��ة 
للخطة التنفيذية ملكوناته وو�سع اخلطط 

البديلة.
اخلدمات  حتديث  مبكون  يتعلق  وفيما 
تنفيذه  على  يعمل  ال���ذي  االجتماعية 
امل�ساريع،  خلدمات  املتحدة  االمم  مكتب 
خلدمات  املتحدة  االمم  مكتب  مدير  بني 
 UNOPS ان  اأك���رم  ع�سمان  امل�ساريع 
عملت على تنفيذ االن�سطة املتعلقة مبكون 
حتديث البنية التحتية، اإ�سافة اىل مكون 
بالتن�سيق  االدارية  املعلومات  نظم  تطوير 

مع الوزارة.
واأو�سحت م�سوؤولة مكون دعم موؤ�س�سات 
من  ينفذ  الذي  كلري،  ماري  املدين  املجتمع 
مت  م��ا  ان  الفرن�سية،  اخل���ربة  بيت  قبل 
مقرتحات  لدعم  منح  تقدمي  من  اجن��ازه 
واإط��اق  امل��دين  املجتمع  ملنظمات  م�ساريع 
الدعوة الثانية للتقدم لاإ�ستفادة من املنح 
لت�سميم  باال�سافة  امل�سروع،  يقدمها  التي 
قدرات  لبناء  متخ�س�سة  تدريبية  برامج 

موؤ�س�سات املجتمع املدين.
العمل  مهننة  م��ك��ون  م�����س��وؤول  وب���ني 
والذي  االيواء  بدائل  وايجاد  االجتماعي 

ايرلندا  �سمال  منظمة  تنفيذه  على  تعمل 
باك،  جون   )NICO( ال��دويل  للتعاون 
اأنه مت اإعداد املعايري اال�سا�سية للتقييم يف 
جمال بدائل االيواء بالتعاون مع اللمجل�س 
لاأ�سخا�س ذوي االعاقة واملعنيني  االعلى 
جمموعة  تطوير  اىل  اإ�سافة  ال��وزارة،  يف 
لقطاعات  والتقييم  املتابعة  م��وؤ���س��رات 

الوزارة املتعددة.
وذك���رت م�����س��وؤول م��ك��ون االت�����س��ال يف 
امل�سروع رانيا املنى اأنه مت التح�سري للعديد 
باأن�سطة  املتعلقة  االعامية  احلمات  من 
مع  امل�ستمر  التن�سيق  خ��ال  م��ن  امل�سروع 
االوروب��ي  االحت��اد  وبعثة  امل�سروع  منفذي 

يف االردن.
يف  التعاون  ق�سم  مدير  ا���س��ادت  فيما 
بتقدم  اأندريه  كورين  االوروبية  املفو�سية 
ال��ذي  وب��ال��دع��م  امل�����س��روع  يف  العمل  �سري 
امل�سروع  اأن�سطة  لتنفيذ  ال���وزارة  قدمته 
موؤكدة  ك��ورون��ا،  جائحة  خ��ال  وخا�سة 
على ال�سروري الرتكيز على مكون االعام 

واالت�سال يف امل�سروع.

*عمان 
االإع��ام،  ل�سوؤون  ال��ّدول��ة  وزي��ر  ج��دد 
الناطق الر�سمي با�سم احلكومة علي العايد 
اأّن  التاأكيد عرب من�سة »حقك تعرف« على 
احل��ك��وم��ة ال ت��ن��وي ح��ال��ي��ًا ف��ر���س حظر 

التجّول ال�سامل ملدد طويلة.
�سيقت�سر  احلظر  اأّن  اإىل  العايد  واأ���س��ار 

خ���ال ه���ذه امل��رح��ل��ة ع��ل��ى ي��وم��ّي اجلمعة 
اأن  اإىل  منوهًا  فقط،  اأ�سبوع  كّل  من  وال�سبت 
ب�سكل  يعتمد  امل�سّددة  االإج���راءات  تخفيف 
بتعليمات  املواطنني  التزام  مدى  على  رئي�س 
اجل�سدي  وال��ت��ب��اع��د  وال��وق��اي��ة  ال�����س��ام��ة 
باإعتبارها  والتعقيم،  الكمامات  واإرت����داء 
انت�سار  م��ن  للحّد  جناعة  االأك���رث  الو�سائل 

�سرف  اأن  العايد  اأّك���د  كما،  ك��ورون��ا.  وب��اء 
ال�سهر  لهذا  ال��ع��ام  القطاع  موظفي  روات���ب 
املن�سة  عرب  نافيًا  املعتاد،  مبوعده  �سيكون 
احلكومية ما مت تداوله عرب و�سائل التوا�سل 
اأن �سرف  اإىل  االجتماعي من معلومات ت�سري 
رواتب القطاع العام �سيكون يوم االأحد املقبل 
كما  يومني.  ومل��دة   2020  /18/10 املوافق 

زعمت االإ�ساعة التي نفاها العايد تخ�سي�س 
ال�سرورّية،  احلاجّيات  ل�سراء  يومني  اأو  يوم 
وذلك جتهيزًا لفر�س حظر جتول �سامل ملدة 
العام  القطاع  دوام  اأن  اإىل  اإ�سافة  يومًا،   14
�سيكون خال فرتة احلظر ال�سامل بن�سبة 50 
باملئة من املوظفني فقط، على اأن يبداأ احلظر 

من تاريخ 23/ 10 وينتهي بتاريخ 7/11.

*عمان 
والبحث  ال��ع��ايل  التعليم  وزي���ر  ق��ال 
اأبوقدي�س،  خري«  »حممد  الدكتور  العلمي، 
العايل  التعليم  اإنه �سوف يطلب من جمل�س 
اإ�سدار قرار بقبول جميع الطلبة احلا�سلني 
على معدالت مت�ساوية يف �سهادات الثانوية 
بطلبات  تقدموا  الذين  االأجنبية،  العامة 
لالتحاق يف اجلامعة االأردنية يف تخ�س�سي 
الطب وطب االأ�سنان �سمن الربنامج املوازي 
يتم  ومل   2021  /2020 اجلامعي  للعام 
وزارة  توجه  اأن  الوزير،  واأو�سح  قبولهم. 
يت�سمن  �سوف  القرار  بهذا  العايل  التعليم 

االأردن��ي��ة  اجلامعة  رئا�سة  م��ع  التن�سيق 
العايل،  التعليم  موؤ�س�سات  اعتماد  وهيئة 
املعدل  يف  املت�ساوين  الطلبة  اإن�ساف  بهدف 
االأردنية مع  املوازي يف اجلامعة  يف طلبات 

اإلغاء القرعة يف املفا�سلة بني الطلبة.
اجلامعة  قيام  اأن  اإىل  ال��وزي��ر  ولفت 
االأردنية باعتماد مبداأ القرعة كان ب�سبب 
�سيق الوقت، اإ�سافًة اإىل حر�سها على عدم 
الذين  الطلبة  على  القبول  فر�سة  اإ�ساعة 
املفا�سلة  امتحان  تقدمي  من  يتمكنوا  لن 
وع��دم  اململكة،  خ��ارج  لوجودهم  نتيجًة 
يف  املنا�سب  الوقت  يف  العودة  من  متكنهم 

العامل،  جتتاح  التي  الكورونا  جائحة  ظل 
املحددة  بالن�سبة  اجلامعة  من  والتزامًا 
ل��ع��دد ال��ط��ل��ب��ة امل�����س��م��وح ق��ب��ول��ه��م �سمن 
الربنامج املوازي. واأ�ساف الوزير اأبوقدي�س 
وزارة  حر�س  اإطار  يف  ياأتي  القرار  هذا  اأن 
وجمل�س  العلمي  والبحث  العايل  التعليم 
الطلبة  م�سلحة  ع��ل��ى  ال��ع��ايل  التعليم 
بهذين  ب��االل��ت��ح��اق  طموحهم  بتحقيق 
واأن غالبيتهم ح�سلوا  التخ�س�سني، خا�سًة 
الثانوية  �سهادة  يف  مرتفعة  معدالت  على 
ال��وزي��ر  ق��ال  اآخ���ر،  �سعيد  على  ال��ع��ام��ة. 
ال��ع��ايل  التعليم  جمل�س  اإن  اأب��وق��دي�����س 

�سرورة  اإىل  االأردن��ي��ة  اجلامعات  �سيوجه 
اأ�س�س  على  مبنية  علمية  اآل��ي��ات  وج���ود 
اأكادميية ت�سمن ال�سفافية والعدالة ميكن 
الطلبة  بني  م�ستقبا  املفا�سلة  خالها  من 
مت�ساوية  معدالت  على  يح�سلون  الذين 
ويتقدمون  ال��ع��ام��ة  ال��ث��ان��وي��ة  ���س��ه��ادة  يف 
امل��وازي��ة  ال��ربام��ج  يف  لالتحاق  بطلبات 
تعقده  كالذي  مفا�سلة  امتحان  عقد  مثل 
يف  املوحد  القبول  تن�سيق  وح��دة  �سنويا 
عند  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة 
يف  للقبول  املر�سحني  الطلبة  بني  املفا�سلة 

الربنامج العادي.

*عمان 
قال وزير ال�سباب »حممد �سامة« النابل�سي، ان 
الذات  على  االإعتماد  تعزيز  على  �ستعمل  ال��وزارة 
لدى ال�سباب من خال جملة من الربامج واالأن�سطة 
بكتاب  ج��اء  م��ا  على  ب��ن��اء  التاأهيلية،  وال��ور���س 

التكليف ال�سامي.
وبني النابل�سي يف ت�سريح خا�س لوكالة االنباء 
اأكد  ال�سامي،  التكليف  كتاب  ان  )ب��رتا(،  االردنية 
لتمكني  ال��ذات،  على  االعتماد  نهج  تعزيز  اهمية 
بالعلوم  وت��زوي��ده��ا  ال��واع��دة  الب�سرية  امل����وارد 
ال�سباب  ميزات  لرفع  والتقنية  املهنية  وامل��ه��ارات 

التناف�سية.
خمتلف  مع  وبالت�سارك  ال��وزارة  ان  اإىل  ولفت 
على  ال�سباب  ح��ث  على  �ستعمل  املعنية،  اجل��ه��ات 
اإ�ستجابة  املقبلة،  االنتخابية  العملية  يف  امل�ساركة 
مبجل�س  ميثلهم  من  باإختيار  امللحة  ال�سباب  حلاجة 

النواب، ويعرب عن اأفكارهم واآمالهم وطموحاتهم.
بتناغم  �ستعمل  الوزارة  ان  ال�سباب،  وزير  واأكد 
الدولة،  وموؤ�س�سات  وزارات  جميع  مع  وان�سجام 
ظل  يف  ال�سامي  التكليف  بكتاب  ج��اء  م��ا  لتنفيذ 
وتداعياتها  االإ�ستثنائية  كورونا  جائحة  ظ��روف 
و�سامته،  املواطن  �سحة  على  باملحافظة  خ�سو�سًا 
الها�سمية  القيادة  لدى  ق�سوى  اولوية  تعد  والتي 

احلكمية.
خمتلف  اتخاذ  على  �ستعمل  ال��وزارة  ان  وق��ال، 
الوقائية  وال��ت��داب��ري  االح���رتازي���ة  االج�����راءات 

امل��راك��ز  جميع  يف  اجل��ائ��ح��ة  ه���ذه  م��ع  بالتعامل 
واملن�ساآت التابعة لها، من اأجل املحافظة على �سحة 

جميع افراد املجتمع وخ�سو�سا فئة ال�سباب.

*عمان 
اأو�سى املجل�س االعلى لل�سكان بتعزيز االإنتاجية 
للغذاء  وال��و���س��ول  احل�سول  ل�سمان  ال��زراع��ي��ة؛ 
وا�ستدامة و�سامة جودته، وتفاديا الأي تقلبات يف 
االأ�سواق العاملية اأو اأحداث توؤدي اإىل وقف البلدان 
االأ�سابيع  يف  حدث  ما  غرار  على  للت�سدير  املنتجة 

االأوىل من انت�سار فريو�س كورونا عامليا.
مبنا�سبة  �سحفي  بيان  يف  املجل�س،  واأو�سى  كما 
يوم االأغذية العاملي الذي يحتفل به العامل يف 16 
اإنتاجية  بتح�سني  �سنويا،  االأول  ت�سرين  �سهر  من 
يف  للطاقة  املُ��وّف��رة  التقنيات  وا�ستخدام  امل��ي��اه، 
االإنتاج الزراعي، واحلد من تاأثريات التغري املناخي، 
لتقليل  وزيادة معدالت االإنتاج املحلي من االأغذية 

اال�سترياد من اخلارج.
الفّعالة  امل�ساركة  تقوية  اإىل  املجل�س  ودع��ا 
اأن  مبينًا  ال���زراع���ة،  ق��ط��اع  يف  الريفية  ل��ل��م��راأة 
ت�سنيع االأغذية املنزلية بات �سرورة ملّحة يف ظل 
الظروف اال�ستثنائية التي فر�ستها جائحة كورونا، 
االأغذية  اإنتاج  يف  العائات  من  كثري  جنحت  حيث 

االأ�سا�سية داخل املنازل.
الدكتورة  للمجل�س  العامة  االأم��ي��ن��ة  وق��ال��ت 
العام  ه��ذا  تاأتي  التي  املنا�سبة  يف  عماوي،  عبلة 
على  ونحافظ  ونتغذى،  ننمو،  “معًا  �سعار:  حتت 
بالرغم  اإنه  م�ستقبلنا”،  هي  اأفعالنا  اال�ستدامة.. 

حت�سني  يف  العاملي  امل�ستوى  على  الكبري  التقّدم  من 
االإنتاجية الزراعية، اإال اأن االأنظمة الغذائية تعد 
البيئي  والتدهور  والبدانة،  فاجلوع  متوازنة،  غري 
التي  الق�سايا  والزراعي وغريها، لي�ست �سوى بع�س 

توؤكد هذا االختال.
من  ع��ددًا  يعتمد  االأردن  اأن  عماوي،  واأو�سحت 
الغذاء  وتاأمني  لتوفري  القطاعية  اال�سرتاتيجيات 
الكايف، اأهمها: توفري خمزون يكفي ل�ستة اأ�سهر على 
االأقل من القمح وتوفري املواد الغذائية، اإىل جانب 

البحث والتكنولوجيا لتعزيز االأمن الغذائي.
فيما  ملحوظًا  تقّدمًا  اأح��رز  االأردن  اأن  وبّينت 
العقدين  يف  الغذائي  االأمن  انعدام  بتقلي�س  يتعّلق 
التغذية  نق�س  ن�سبة  انخف�ست  حيث  االأخ��ريي��ن، 
والتي   2015 و   2000 عامي  بني  الن�سف  مبقدار 

بلغت 1ر8 باملئة و 2ر4 باملئة على التوايل.
ولفتت اإىل اأنه وبالرغم من اأن املراأة تقوم بدور 
اأن  رئي�سي يف تعزيز االأمن الغذائي يف املجتمع، اال 
متدنية،  زالت  ما  االأردن  يف  االقت�سادية  م�ساركتها 
الزراعة  يف  يعملن  الاتي  الن�ساء  ن�سبة  اأن  حيث 
تبلغ فقط 6ر0 باملئة اإىل جانب حمدودية متّلكهّن 
غري  القطاع  يف  يعملّن  من  ن�سبة  وارتفاع  لاأرا�سي، 
على  احل�سول  على  قدرتهّن  وانخفا�س  املنظم، 
جانب  اإىل  ب��ال��رج��ال،  مقارنة  الر�سمي  التمويل 

امل�ساكل الت�سويقية.

الملك: بناء نظام عالمي أفضل وأكثر فاعلية وشمواًل
الملك يشارك في حوار »بورلوغ« الدولي حول الزراعة واألمن الغذائي في العالم

ــي الــمــشــتــرك ــم ــال ــع ــل ال ــم ــع ــز ال ــزي ــع ــة وت ــم ــول ــع ــط ال ــب ـــــادة ض ـــــرورة إع ض
لــلــغــذاء إقــلــيــمــيــا  مـــركـــزا  لــيــكــون  يــمــّكــنــه  ــي  ــج ــي ــرات ــت االس األردن  ــع  ــوق م
ــا وتـــزدهـــر ــحــي ـــدة لــيــتــســنــى لـــأجـــيـــال الــمــقــبــلــة أن ت ـــدي ـــــذور ج ــــرس ب غ

اللجنة التوجيهية لمشروع تعزيز الحماية 
االجتماعية تعقد اجتماعها الثالث

العايد عبر »حقك تعرف« : الحكومة ال تنوي 
فرض حظر تجول شامل لمدد طويلة

قبول جميع طلبات الطب وطب االسنان المتساوية 
بالمعدالت على برنامج الموازي في الجامعة االردنية

وزير الشباب: نعمل على تعزيز نهج اإلعتماد 
على الذات ورفع ميزات الشباب التنافسية

األعلى للسكان يدعو لتعزيز اإلنتاجية 
الزراعية ضمانا الستدامة الغذاء
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*وكاالت
ق���ال���ت ال�����ش��رط��ة ال��ن��ي��وزي��ل��ن��دي��ة 
الأربعاء اإنها تعتقد اأن تروي دوبوف�شكي 
ي�شتبه  ال����ذي  ت�����ش��ر���ش  ك��راي�����ش��ت  م��ن 
كبرا  ت��ه��دي��دا  ي�شكل  ك��ان  ان��ت��ح��اره  يف 

للمجتمع.
كراي�شت  هجمات  دع��م  اأن��ه  واأك���دت 
مبحتويات  واحتفظ  الإرهابية  ت�شر�ش 
وذخائر  نارية  واأ�شلحة  عنيفة  متطرفة 
يف منزله، وعرثت ال�شرطة النيوزلندية، 
ال��ذي  اخلم�شيني،  ال��رج��ل  ج��ث��ة  ع��ل��ى 
ي�����ش��ت��ب��ه ب���اأن���ه ك����ان م���وؤي���دا ل��ه��ج��م��ات 
�شحيتها  راح  التي  الإرهابية  امل�شجدين 
كراي�شت  م��دي��ن��ة  يف  �شخ�شا   50 ن��ح��و 

بنيوزيلندا. ت�شرت�ش 
وذك����رت ال�����ش��رط��ة ال��ن��ي��وزل��ن��دي��ة، 
 54 دوبوف�شكي  اأرتيمي  على  عرثت  اأنها 

ميتا  ت��روي،  با�شم  اأي�شا  واملعروف  عاما 
املا�شي. الأ�شبوع 

براي�ش،  ج��ون  ال�شرطة  قائد  وق��ال 
اإر�شاله  اإن دوبوف�شكي لفت انتباههم بعد 
تاأييده  تبني  مزعجة  اإلكرتونية  ر�شائل 
وقعا  اللذين  امل�شجدين  هجومي  ملنفذ 
الع�شرات،  �شحيتهما  وراح  مار�ش   15 يف 
رابط  وجود  عدم  من  الرغم  على  وذلك 

بينهما. مبا�شر 
ال�شرطة  اأن رجال  اإىل  واأ�شار براي�ش 
قاموا بتفتي�ش 3 من عقارات كان ميتلكها 
وذخ��رة  اأ�شلحة  ووج���دوا  دوبوف�شكي، 

وحمتوى متطرفا عنيفا.
موقع  ح���ددت  ال�����ش��رط��ة  اأن  وت��اب��ع 
معه  تفاو�شت  ثم  مركبة،  يف  دوبوف�شكي 
ملدة 3 �شاعات قبل القرتاب من املركبة، 

منتحرا. لتجده 

 الشرطة النيوزيلندية تعثر على 
مؤيد لهجوم المسجدين منتحرا

*وكاالت
لوري  الأمريكية  �شيكاغو  مدينة  �شكان  انتخب 
اأفريقية  اأ�شول  من  اأمريكية  ام��راأة  كاأول  ليتفوت 

عمدة للمرة الأوىل يف تاريخها.
عمدة  اأول  تعد  كذلك  عاما(   56( وليتفوت 
برفقة  امل�����ش��رح  على  واحتفلت  للمدينة،  مثلية 

"زوجتها" وابنتها.
وعملت ليتفوت يف ال�شابق مدعية احتادية ومل 

تتقلد اأي من�شب �شيا�شي من قبل.
الأربعاء،  يوم  م�شاء  حمتفلة،  ح�شودا  وخاطبت 
والفتيان  الفتيات  من  الكثر  الليلة  "هنالك  قائلة: 
ي�شاهدون. كلهم ي�شاهدوننا. ويعاينون بداية �شيء 

جديد، ح�شنا، خمتلفا بع�ش ال�شيء".
و�شكرت ليتفوت �شكان �شيكاغو بتغريدة ق�شرة 

على ح�شابها الر�شمي على "تويرت".
 13 ال�  على  بفوزها  مفاجاأة  ليتفوت  وحققت   

مناف�شا الذين كانوا يتناف�شون على مقعد املدينة.

يف  الأ���ش��وات  من  املئة  يف   74 ليتفوت  وحققت 
ينظر  كان  اأنه  رغم  الت�شويت،  من  الأخرة  اجلولة 

اإليها على اأنها خارج ال�شباق.
من   20 ال�  يف  اليمني  اجلديدة  العمدة  و�شتوؤدي 

مايو/ اأيار املقبل.
ال�شيا�شي  الف�شاد  مبحاربة  حملتها  يف  وتعهدت   
املنخف�شة،  الدخول  ذوات  للعوائل  العون  يد  ومد 
و�شبط العمل ال�شرطي وكذلك حماربة ال�شتخدام 
لقت  ال��ت��ي  ال��ت��ع��ه��دات  وه��ي  لل�شالح،  الإج���رام���ي 
معدلت  من  تعاين  التي  املدينة  يف  كبر  ترحيبيا 

مرتفعة من عنف الع�شابات وجرائم القتل.
 وهناك حوايل �شبع اأو ثماين مدن اأمريكية بينها 
تقودها  فران�شي�شكو،  و�شان  اأورلينز،  ونيو  اأتالنتا 

�شيدات ذوات ب�شرة �شوداء.
يف  الأرب��ع��اء،  يوم  النهائي،  ليتفوت  فوز  وج��اء 
اأ�شول  من  اأخرى  اأمريكية  امراأة  �شد  نهائية  جولة 

اأفريقية تدعى توين بريكوينكل.

*وكاالت
ون����ادر يف متنزه  اأ���ش��ق��ر  ر���ش��د ح��م��ار وح�����ش��ي 
بري  م�شهد  اأول  يف  بتنزانيا،  الوطني  �شرينغيتي 

موثق للحيوان املخطط.
والتقط امل�شور، �شرجيو بيتاميتز، �شورا مذهلة 
للحمار الأ�شقر، اأثناء حماولته توثيق هجرة احلمر 

الوح�شية.
قال  جيوغرافيك،  نا�شيونال  م��ع  حديثه  ويف 
وح�شي  حمار  اأنه  اعتقدت  البداية،  "يف  بيتاميتز: 
اأدرك����ت ما  ف���رتة وج��ي��زة،  ب��ال��غ��ب��ار. وب��ع��د  ملطخ 
يف  م��رة  لأول  اأ�شقر  وح�شي  حمار  ر�شد  �شاهدت". 

الربية
وح�شي  حلمار  رائ��ع��ا  م�شهدا  ال�شور  وج�شدت 
وهي  باملهق،  م�شابا  يكون  اأن  املحتمل  من  "اأ�شقر"، 

حالة تقل فيها كمية امليالنني يف اجللد ليبدو اأ�شقر 
اللون. ول يعرف الكثر عن احلمر الوح�شية واملهق، 
للحمار  النادرة  ال�شور  اإن  يقولون  الباحثني  ولكن 
اأن احلالة هذه مقبولة يف  الأ�شقر توؤكد لأول مرة، 

احلمر العادية.
وتقول الأبحاث اإن اخلطوط ال�شوداء والبي�شاء 
من  حمايتها  على  تعمل  الوح�شية،  للحمر  املميزة 
�شقراء  احلمر  تكون  اأن  وميكن  املتطفلة،  احل�شرات 

اللون اأكرث عر�شة للخطر.
احلمر  اأن  اإل  احل��دث،  ن��درة  من  الرغم  وعلى 
مملكة  يف  وح��ده��ا  لي�شت  ال�����ش��ق��راء  ال��وح�����ش��ي��ة 
جمموعة  يف  املهق  ظاهرة  وثقت  حيث  احليوانات، 
الزرافات  الأن��واع الأخ��رى، مبا يف ذلك  متنوعة من 

وطيور البطريق والفئران وكذلك الب�شر

*وكاالت
اأعلن معهد علم امل�شريات اأن علماء اآثار من م�شر 
وت�شيكيا اكت�شفوا، يف منطقة �شقارة، مقابر منهوبة 
الفرعون  وزوج���ة  ك��ب��ار  فراعنة  مل�شوؤولني  ت��ع��ود 

للموؤرخني. لغزا  كان  الذي  "جيدكار"، 
عمليات  على  امل�شرف  جم��اه��د،  حممد  وي��ق��ول 
يف  فارغا،  مكانا  القرب  هذا  داخل  "اكت�شفنا  احلفر: 
حني يجب اأن يكون فيه تابوت كل�شي، بيد اأنه لالأ�شف 
�شرق. اإن اكت�شاف هذا القرب يوؤكد على الدور الكبر 
يف  الأخرة  اأيامها  يف  اخلام�شة  الأ�شرة  لعبته  الذي 

فرتة التغرات الكبرة يف تاريخ م�شر القدمية".
وكما هو معروف، تعد منطقة �شقارة املكان الذي 
منهم،  واملقربني  الفراعنة  من  كبر  عدد  فيه  دفن 
الثالثة للمملكة القدمية، وانتهاء  منذ عهد الأ�شرة 

بحكم الهيليني.
فيه  وبنيت  امل��ق��اب��ر،  اأك���رب  امل��ك��ان  ه��ذا  وي�شم 
اململكة  زم��ن  يف  الأوىل  "احلقيقية"  الأه���رام���ات 
والرابعة  الثالثة  الأ�شر  فراعنة  عهد  يف  القدمية 

واخلام�شة، من بينهم الأ�شطورة "خو�شر" الذي بنى 
اأوىل درجات الأهرام، واأي�شا "جيدكار-اإي�شي"، اأول 

م�شلح ديني يف تاريخ "اململكتني".
وك�شف حممد جماهد وفريقه العلمي اأحد اأكرب 
و�شنوات  الفرعون  ه��ذا  بظهور  املرتبطة  الأ���ش��رار 
حكمه الطويلة، بقيامهم بعمليات تنقيب بالقرب من 

هرمه املتهدم املبني يف اجلزء اجلنوبي من �شقارة.
كما عرث العلماء هناك على عمود ك�شف طبيعة 
مقابر  جممع  يف  واملعبد  لها،  ا�شم  ل  التي  الأه��رام 
امللكة  مبقربة  مرتبطة  اأنها  تبني  حيث  جيدكار، 

جيدكار. الفرعون  بهور" زوجة  "�شيتي 
غر  بنائها  و�شكل  امل��ق��ربة  ه��ذه  حجم  وي�شر 
احلا�شم  الدور  اإىل  العلمي،  للفريق  وفقا  التقليدي، 
العر�ش  على  جيدكار  تربع  يف  زوجته  لعبته  ال��ذي 

وتوحيد �شلطته.
وت�شتمر عمليات احلفر يف هذا املكان وحوله على 
نهاية  يف  جرى  ما  وفهم  اأخرى،  دلئل  اكت�شاف  اأمل 

ع�شر اململكة القدمية.

*وكاالت
من  ال�شياح  منع  عن  املا�شي،  اجلمعة  يوم  اأعلن 
ال�شهرة  الإندوني�شية  »ك��وم��ودو«  جزيرة  دخ��ول 
عام  الثاين  كانون  يناير/  من  ابتداء  موؤقت،  ب�شكل 
2020، ب�شبب تزايد �شرقة �شحايل »تنانني كومودو« 
احل��دود  عرب  وتهريبها  فيها،  تعي�ش  التي  ال��ن��ادرة 
وجود  ويقت�شر  باأمرها.  م�شكوك  طبية  لأغرا�ش 
من  اإندوني�شية  جزر  ب�شعة  على  كومودو«  »تنانني 
الزواحف  اأك��رب  من  واح��دة  وهي  »ك��وم��ودو«،  بينها 
 3 عن  منها  البالغة  طول  يزيد  وقد  حجًما،  احلية 
اأمتار، كما متتلك خمالب قوية وذياًل طوياًل، ويتوقع 
وزيادة  التكاثر  على  اجلديد،  القرار  ي�شاعدها  اأن 
اأعدادها، يف اجلزيرة التي تتبع اإدارًيا مقاطعة نو�شا 
بني  الأكرب  اجلزيرة  تعترب  والتي  ال�شرقية،  تنغارا 
اجلزر ال� 3، التي ت�شكل »حديقة كومودو الوطنية«، 
وفًقا  احل��ي��وان��ات،  م��ن  العديد  حلماية  املخ�ش�شة 
اإغالق  حول  النقا�ش  وبداأ  بو�شت«.  »وا�شنطن  ملوقع 
يناير/  �شهر  يف  الأق���ل،  على  كامل  لعام  اجل��زي��رة 
كانون الثاين املا�شي، وجاء قرار اإغالقها مع الإبقاء 
على اجلزيرتني الأخريني مفتوحتني، بعد اأيام فقط 
من اعتقال 9 رجال، ي�شتبه اأنهم باعوا اأكرث من 40 
دولر  األف   35 مقابل  كومودو«،  »تنانني  من  �شحلية 
لكل منها بح�شب تقارير ال�شرطة الإندوني�شية، وقيل 
اأن بع�ش الآ�شيويني ي�شرتونها غالًبا، ل�شتخدامها يف 
»تنانني  وكانت  احليوية.  امل�شادات  من  نوع  �شناعة 
ولكنها  ال�شنني،  اآلف  مئات  منذ  موجودة  كومودو« 
ووجدت  الع�شرين،  القرن  اأوائ��ل  حتى  تكت�شف  مل 
الطويل، يعزى  الوقت  لهذا  بقائها  �شر  اأن  الدرا�شات 
دمائها  لحتواء  بالإ�شافة  ال�شمية،  فائقة  للدغتها 
الأمينية(  الأحما�ش  من  )�شل�شلة  ببتيدات  على 
بالكائنات  العدوى  من  تقيها  للميكروبات،  م�شادة 
لدغات  �شد  وحت�شنها  املمر�شة،  الدقيقة  احلية 
قد  اأنها  العلماء  بع�ش  ويعتقد  ا،  اأي�شً البع�ش  بع�شها 

منها  ي�شتفيد  حيوية  م�شادات  �شناعة  يف  ت�شتخدم 
امل�شاعد  الربوفي�شور  فراي،  براين  واأو�شح  الب�شر.وؤ 
»كوينزلند«  بجامعة  البيولوجية  العلوم  كلية  يف 
الأ�شرتالية، اأن عملية ا�شتخدام الببتيدات املوجودة 
واأق��ل  تعقيًدا  اأك���رث  ك���وم���ودو«،  »ت��ن��ان��ني  دم���اء  يف 
منطقية مما تبدو عليه، وقال: »ل تتوفر معلومات 
)تنانني  ت�شتخدمها  التي  املركبات  هذه  عن  كافية 
دمائها  ا�شتخدام  واإن  ال��ع��دوى،  ملكافحة  ك��وم��ودو( 
لدى  العدوى  عالج  يف  مفيًدا  يكون  لن  مبا�شر  ب�شكل 
املركبات  هذه  ا�شتخال�ش  »يعترب  واأ�شاف:  الب�شر«، 
دائًما  هنالك  كما  للغاية،  �شعًبا  ال�شحايل  دماء  من 
احتمال ت�شببها بحدوث رد فعل حت�ش�شي �شديد لدى 
اإىل  املركبات  هذه  حتويل  اأن  فراي  واأك��د  الب�شر«. 
منتج �شيدلين، �شيتطلب �شنوات طويلة من الأبحاث 
مركبات  اإنتاج  الهدف  »�شيكون  واأ�شاف:  املختربية، 
املوجودة  الببتيدات  لأن  احلجم،  �شغرة  م�شابهة 
يف دماء )تنانني كومودو( كبرة للغاية، مما �شيوؤدي 
ب�شرعة،  لها  الب�شري  املناعة  جهاز  ت�شدي  اإىل 
بعد  عنيفة  حت�ش�شية  فعل  ردة  ح��دوث  وبالتايل 
العالجية  الأه��داف  كانت  واإن  املتكرر،  ال�شتخدام 
احل��ي��وان��ات،  ه��ذه  ي�شرقون  النا�ش  يجعل  م��ا  ه��ي 
خيال«.  حم�ش  ا�شتفادتهم  اأن  يعلموا  اأن  فعليهم 
اأن يوؤدي احلد من دخول  وياأمل امل�شوؤولون املحليون 
كومودو«  »تنانني  حماية  اإىل  للجزيرة،  ال�شياح 
قائمة  يف  »�شعيف«،  اأنه  على  تعدادها  �شنف  التي 
الأنواع »املهددة بالنقرا�ش«، التي حددها »الحتاد 
الدويل حلفظ الطبيعة«، وقال كروفورد اآلن، خبر 
الإجتار باحلياة الربية يف »املوؤ�ش�شة العاملية للحياة 
الربية«: »ت�شر بع�ش التقارير اإىل اأن عدد )تنانني 
�شحلية   6000 هي  ال��وج��ود،  يف  املتبقية  ك��وم��ودو( 
فقط من بينها اأقل من 500 اأنثى قادرة على التكاثر، 
ا�شتمرارها،  على  كبًرا  خطًرا  بيعها  ي�شكل  لذلك 

وخا�شة اإن بيعت الإناث القادرات على التكاثر«.

*وكاالت
ال��روب��وت��ات  ت���ت���زاوج  اأن  مي��ك��ن  ه���ل 
وتتكاثر، هذا ما يقوم به علماء الروبوتات 
ت�شمح  جذرية  منهجيات  باختبار  املطورة 
ب�شكل  بع�شها  مع  "بالتزاوج"  للروبوتات 

م�شتقل.
وُت��ط��ب��ق ال��ع��م��ل��ي��ة ع��ل��ى اث���ن���ني من 
الروبوتات القادرة على دمج الكود اخلا�ش 

بها، واإنتاج ذرية ثالثية الأبعاد.
ورغم اأن الإجراء قد يبدو بعيد املنال، 
اإل اأن العلماء يقولون اإن هذا الواقع ميكن 
�شائعا خالل نحو 20 عاما، وفقا  اأن ي�شبح 
)رو�شيا  موقع  نقل  ما  وفق   ،"Wired" ل� 
من  الكمبيوتر  علماء  واب��ت��ك��ر  ال��ي��وم(. 
اآلية  عملية   ،"Vrije" اأم�شرتدام  جامعة 
متعددة،  م�شتويات  عرب  روبوتات  "ت�شمم 

وت�شعها يف مهام وظروف بيئية".
وت���و����ش���ح ال���درا����ش���ة امل���ن�������ش���ورة يف 
 Nature Machine" جم���ل���ة 
اإنتاج  على  "القدرة  اأن   ،"Intelligence
تطورية  عملية  م��ن  ت��اأت��ي  مفيدة  من��اذج 

عرب  التباين  يحدث  حيث  ال�شكل،  ح��رة 
م�شتويات متعددة. كما اأن ت�شميم الروبوت 
بطريقة مماثلة قد يب�شر مبوجة جديدة 

البيئات  معاجلة  على  القادرة  النماذج  من 
غر املنظمة".

اأن توؤدي الخرتاقات يف ابتكار  وميكن 

كبرة  حت�شينات  اإىل  الذكية،  الروبوتات 
يف قدرتها على التنقل يف البيئات املعقدة، 
يف  البيولوجي  التنوع  فهر�شة  ذلك  يف  مبا 
املدمرة  املباين  وتفتي�ش  النائية،  املناطق 

بعد الزلزل، وا�شتك�شاف اأنظمة الكهوف.
بربجمة  العلماء  ق��ام  ال��درا���ش��ة،  ويف 
روبوتني لإن�شاء ن�شلهما اخلا�ش، مع اإ�شافة 
الطفرات  عملية  لنمذجة  "�شو�شاء" 

."Wired" �البيولوجية، وفقا ل
يت�شمن  ال��ن��اجت  الن�شل  اأن  ووج����دوا 
الختبار،  روبوتات  "جينات"  من  عنا�شر 

بالإ�شافة اإىل بع�ش الطفرات.
وهو  اإي��ن،  غو�ش  ق��ال  ال�شدد،  وبهذا 
جامعة  يف  ال�شناعي  ال��ذك��اء  يف  اأ���ش��ت��اذ 
اللون  اأخ�شر  روب��وت  "يوجد   :"Vrije"
اللون. وعندئذ يكون  اأزرق  واآخر  بالكامل، 
ال��زرق��اء  ال��وح��دات  بع�ش  ال��ن��اجت  للن�شل 
واخل�����ش��راء، ول��ك��ن ال��راأ���ش اأب��ي�����ش. اإن��ه 
اإجراء  الدرا�شة  وتتطلب  طفري".  تاأثر 
اخلوارزميات  ا�شتخدام  حول  اإ�شايف  بحث 

و"التطور"، لبناء روبوتات اأف�شل.

وكالت
الأ�شل  اللبناين  امللياردير  فاز  ناطحة 
على  املبدئية  باملوافقة  �شفرا  ج��وزي��ف 
بناء برج بطول 305 اأمتار، ويتاألف من 40 
ناطحة  بجوار  خزامى،  �شكل  على  طبقة 
العا�شمة الربيطانية  "غركني" يف  �شحاب 
والنقل  التخطيط  جلنة  وانتقلت  لندن. 
من  الت�شميم  اإىل  لندن  ملدينة  التابعة 
 Foster امل��ع��م��اري��ني  امل��ه��ن��د���ش��ني  ق��ب��ل 
تخ�شع  اأن  ميكن  اأّن���ه  اإل   ،Partners
تعلوه  والذي  الرفيع،  الربج  اإن�شاء  خطط 
قبة زجاجية، ملوافقة عمدة لندن ووزراء 

احلكومة قبل بدء العمل.
الت�شميم  ق�شم  رئي�ش  قال  جهته،  من 
قبل  ري��ت�����ش��اردز  ج��وي��ن  ل��ن��دن  مدينة  يف 
الوا�شح  "من  اإّنه  الثلثاء،  اأم�ش  الت�شويت، 
اأّن هذا عر�ٌش فريٌد وغر تقليدي للغاية".

وكانت ناطحة ال�شحاب "غركني" التي 
مليون   726 حوايل  مقابل  �شفرا  ا�شرتاها 
يف  دولر(  مليون   948( اإ�شرتليني  جنيه 
اجل��دي��د  اجل��ي��ل  اأوائ����ل  م��ن   ،2014 ع���ام 
يف  بناوؤها  مّت  التي  ال�شحاب  ناطحات  من 
بعد  لندن  يف   "Square Mile" ميدان 
قبل  من  للتخطيط  جديدة  قواعد  اإق��رار 

العمدة ال�شابق كني ليفينغ�شتون يف اأعقاب 
انتخابه يف 2000. واإذا مّتت املوافقة على 
قيمة  م��ن  تزيد  اأن  املمكن  فمن  اخلطط 

به. املحيطة  "غركني" والأر�ش 
و�شيقّدم برج "The Tulip" للزائرين 
تدور  التي  اجلندول"  ب�"قرون  ي�شمى  ما 
اخلا�ش  للموقع  وفقًا  املبنى،  زج��اج  ح��ول 
م�شاحة  اأي�شًا  اخلطط  وت�شمل  بامل�شروع. 
للعر�ش  وم��ع��ر���ش��ًا  وال���ب���ارات  للمطاعم 
وم�شاحات تعليمية، بالإ�شافة اإىل �شرائح 

زجاجية تربط بع�ش الطبقات.
واأث�������ار الق�������رتاح اع���رتا����ش���ات من 

الق�شور  ذل��ك  يف  مب��ا  ال���رتاث  جم��م��وع��ات 
خطة  اإّن  قالت  والتي  امللكية،  التاريخية 

�شفرا �شتقّلل من قيمة برج لندن.
يف  مبنى  اأط��ول  ث��اين  املبنى  و�شيكون 
تكتمل  اأن  يقّدر  كما  "�شارد"،  بعد  لندن 

الإن�شاءات يف عام 2025.
كري�ش  التخطيط  جلنة  رئي�ش  وق��ال 
"هذا  اإّن  الت�شويت،  بعد  بيان  يف  هايوارد 
يف  مهم  دور  لعب  على  القدرة  لديه  املبنى 
حتقيق روؤيتنا ملدينة �شكوير مايل كمدينة 
حيوية على مدار ال�شاعة طوال الأ�شبوع"، 

والتي جتذب زوار عطلة نهاية الأ�شبوع.

*وكاالت
اكت�شف حطام �شفينة عائدة اإىل القرن 
خالل  هولندا  يف  �شدفة  ع�شر  ال�شاد�ش 
يف  �شائعة  حاويات  موقع  لتحديد  عملية 
ال�شمال، وفق  املا�شي يف بحر  كانون الثاين 
والعلوم  والثقافة  الرتبية  وزارة  اأعلنت  ما 

الهولندية.
"هذا  اأّن  بيان  يف  ال���وزارة  واأو���ش��ح��ت 
اأقدم حطام على الإطالق يكت�شف يف املياه 

الهولندية".
بحث  عمليات  خالل  احلطام  واكُت�شف 

اأ�ش  "اأم  اأ�شاعتها  حاويات  موقع  لتحديد 
احل��اوي��ات  �شفن  اأك��رب  اإح���دى  زوي"،  �شي 
ف��ادن  ج��زي��رة  �شواحل  قبالة  ال��ع��امل،  يف 
حواىل  تنقل  ال�شفينة  وكانت  )�شمال(. 
اإىل  منها  ال��ع�����ش��رات  جنح  ح��اوي��ة   350

ال�شواطئ فيما فقدت غالبيتها يف البحر.
بحر  م��ي��اه  يف  ب��ح��ث  عمليات  وخ���الل 
النحا�ش  م��ن  األ���واح  "اكت�شفت  ال�شمال، 
فتح  اإىل  ف��ورا  ق��اد  ما  خ�شبية،  وع��وار���ش 

حتقيق اأثري".
العوار�ش  اأّن  اإىل  الباحثون  وخل�ش 

مرتًا   30 بطول  �شفينة  م�شدرها  اخل�شبية 
كانت تنقل الألواح النحا�شية.

وبّينت الدرا�شات اأّن اخل�شب ُقّطع �شنة 
العام  بحدود  �شيدت  ال�شفينة  واأّن   ،1536
1540 يف هولندا احلالية التي كانت جزءا 
وتعود  اخلام�ش.  كارلو�ش  اإمرباطورية  من 

األواح النحا�ش اإىل احلقبة عينها تقريبا.
واأ�شارت الوزارة اإىل اأّن "ما مييز الألواح 
هو اأنها حتمل عالمات من عائلة فوغر التي 
القرن  يف  النحا�ش  اإنتاج  على  تهيمن  كانت 
ال�شاد�ش ع�شر"، موؤّكدًة اأّن "لهذا الكت�شاف 

قيمة كبرة ثقافيا واأثريا".
وك���ان���ت ع��ائ��ل��ة ف��وغ��ر م�����ش��ت��ق��رة يف 
جتار  من  وتاألفت  الأملانية  بافاريا  منطقة 
اأدت  وه��ي  ال����رثاء.  فاح�شي  وم�شرفيني 
اخلام�ش  كارلو�ش  انتخاب  يف  دورا ًحموريًا 
ح�شاب  على   1519 ال��ع��ام  يف  اإم��رباط��ورا 

فرن�شوا الأول.
والثقافة  ال��رتب��ي��ة  وزي����رة  وو���ش��ف��ت 
اإنغل�شهوفن  فان  اإنغريد  الهولندية  والعلوم 
الكت�شاف باأّنه "مذهل وميثل اإثراء للرتاث 

الهولندي".

*وكاالت
اأق��دم  من  املتحدة  اململكة  برملان  يعد 
املوؤ�ش�شات يف العامل، ول تزال عدة قوانني 
فيه،  متبعة  ق��دمي��ة  وت��ق��ال��ي��د  ���ش��ارم��ة 
ومتناق�شًا  اأحيانًا  غريبًا  بع�شها  ويبدو 
م��ع احل��داث��ة. ويف الأ���ش��اب��ي��ع الأخ���رة، 
من  عدة  جل�شات  الإع��الم  و�شائل  عر�شت 
مو�شوع  ملناق�شة  الربيطاين  الربملان  داخل 
من  ع���ددًا  ه��ن��اك  ل��ك��ّن  "الربيك�شيت". 
الت�شريعي،  ال�شرح  هذا  داخل  املحظورات 

هنا اأبرزها:
عرب  ال��ربمل��ان  اأع�شاء  مالب�ش  تغرت 
هو  املعتمد  الزي  هذه،  اأيامنا  ويف  التاريخ. 
البدلة اأو ما يتم ارتداوؤه ب�شكل عام اأثناء 
مهمة عمل ر�شمية. فقط رئي�ش الربملان هو 
احلالت  بع�ش  ويف  خا�شًا،  زيًا  يرتدي  من 
ا�شتثناءات وح�شر بع�ش الأع�شاء  حدثت 
اأو  عنق  ربطات  دون  ر�شمية  غر  مبالب�ش 
�شرتات، بح�شب ما ورد على املوقع الر�شمي 

للربملان الربيطاين.
التقاط ال�شور:

ي���ف���ر����ش ع���ل���ى ج���م���ي���ع الأج����ه����زة 
يف  ت��ك��ون  اأن  وال���ه���وات���ف  الإل��ك��رتون��ي��ة 
و�شعية ال�شامت، ومينع اأع�شاء الربملان من 
ت�شجيل  اأو  ال�شور  التقاط  يف  ا�شتخدامها 
داخل  �شواء  ال�شوتية  املقاطع  اأو  الفيديو 

قاعة الجتماع اأو حولها.

اإل  الربملان  يف  بالكامرات  ُي�شمح  ومل 
اجلل�شة  ت�شجيل  يتم  اأن  على   ،1989 عام 
الإذاع���ة  هيئة  يف  ال��ب��ث  لأن��ظ��م��ة  وف��ًق��ا 
ا�شتخدام  يجوز  ل  ذلك  ومع  الربيطانية، 
اأو  ترفيهي  برنامج  اأي  يف  منها  مقتطفات 
برنامج �شيا�شي ناقد، مع بع�ش ال�شتثناءات 

القليلة.
الت�شفيق:

اأو حتى  ميكن لأع�شاء الربملان التلويح 
ال�شراخ، لكن ل ي�شمح لهم بالت�شفيق، تلك 
واإحداها  قليلة،  مرات  يف  ك�شرت  القاعدة 
عندما األقى طوين بلر عام 2007 خطابه 

الأخر يف جمل�ش العموم.
اللغة الإنكليزية:

الربملان  اإلقاء خطاب حتت �شقف  مينع 
اإل  الإنكليزية،  عدا  لغة  باأية  الربيطاين 
يف حالت تفر�شها ال�شرورة الق�شوى، رغم 
اأنه يف الفرتة بني 1916 و1922 كان رئي�ش 
الوزراء الربيطاين من املتحدثني الأ�شليني 

للغة ويلز.
ا�شتخدام الأ�شماء:

مينع اأع�شاء الربملان من مناداة بع�شهم 
جميع  اأن  يعني  وذل��ك  بالأ�شماء،  البع�ش 
املداخالت يجب اأن تتم عرب رئي�ش الربملان 
ال�شم  با�شتخدام  وح��ده  له  ُي�شمح  ال��ذي 
الأع�شاء  اأح��د  م��ن  يطلب  عندما  الأول 
التحدث اأو يف حالت اأخرى عندما يوبخه.

 اختيار امرأة مثلية عمدة 
لمدينة شيكاغو األمريكية

 رصد حمار وحشي أشقر ألول مرة في البرية

 مصر تكتشف مقابر منهوبة 
تعود للفراعنة األوائل

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

هل يمكن للروبوتات أن تتزاوج وتتكاثر؟

ملياردير لبناني يفوز بمشروع بناء »زهرة 
التوليب« بأكثر من 900 مليون دوالر في لندن

المياه الهولندية تحتضن حطام 
سفينة من القرن السادس عشر

 5 محظورات في البرلمان البريطاني قد ال تعرفها
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*وكاالت
�سم  ا�ستخدام  ميكن  اأن��ه  علماء  يزعم 
"رتيالء  املميتة  الأ���س��رال��ي��ة  العناكب 
الدماغ  تلف  مينع  دواء  تطوير  ال�سكل" يف 

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

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

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

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

الرئي�ش لتلف الدماغ بعد اجللطات.

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

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

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

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

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

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

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

بعد الإ�سابة باجللطة.

سم عناكب قاتلة قد ينقذ 
حياة ضحايا السكتة الدماغية *وكاالت

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

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

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

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

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

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

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

الإ�سابة مبختلف اأنواع ال�سرطان.

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

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

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

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

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

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

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

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

امل�ستقبل.

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

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

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

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

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

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

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

الأخرية من ال�سنة اجلارية.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اجلديدة للبيع.

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

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

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

لل�سرطان.

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

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

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

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

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

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

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

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

يف ازدهار اأنواع معينة من البكترييا.

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

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

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

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

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

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

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

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

غمو�سا.    الكون 

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

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

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

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

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

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

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

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

املنتظم.

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

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

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

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

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

واأ�سافت اأن متو�سط   العمر لدى الرجال 

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

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

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

العمر املتوقع للرجل.
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خصوبة الوالدين تعّرض أطفال 
التلقيح الصناعي لخطر قاتل!

لقاح جديد لعالج ورم الدماغ 
يجتاز االختبارات األولية
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اكتشاف صادم لعلماء الفلك فيما 
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*وكاالت
ي�صاحب ال�صداع الن�صفي جمموعة من 
الأعرا�ض تزيد الأمل �صوءًا، مثل الدوخة 
كما  وال�صوت.  لل�صوء  واحل�صا�صية  والقيء 
الن�صفي  ال�صداع  نوبة  ت�صتمر  اأن  ميكن 
اأي��ام  لعدة  الأح��ي��ان  بع�ض  ويف  ل�صاعات، 
على  ب��الع��ت��م��اد  ُي��ن�����ص��ح  ول  م��ت��ت��ال��ي��ة! 
هذا  ن��وب��ات  اأن  خا�صة  دائ��م��ًا،  امل�صكنات 
ال�صداع تتكّرر كل اأ�صبوعني اأو اأكرث. لذلك، 
جّرب الزجنبيل للتغلب على اآلم واأعرا�ض 

هذا ال�صداع.
مب�صادات  غني  باأنه  الزجنبيل  وميتاز 
ع��ل��ى تخفيف  ي�����ص��اع��د  م��ا  الل��ت��ه��اب��ات، 

لل�صداع  جمموعة من الأعرا�ض امل�صاحبة 
يف  نف�صه  ال�صداع  من  والتخل�ض  الن�صفي، 

اأ�صرع وقت.
"جورنال  يف  ُن�صرت  درا���ص��ة  وبح�صب 
اأن  على  اأدل��ة  توجد  فيتوثريابي"،  اأوف 
الزجنبيل يقلل من الإح�صا�ض باأمل ال�صداع 
ال��ن�����ص��ف��ي. ومي��ك��ن��ك م�����ص��غ ���ص��ري��ح��ة من 
ب�صكل  ع�صارته  على  للح�صول  الزجنبيل 
�صريع، اأو غلي الزجنبيل وتناول ال�صاي، مع 

حت�صني املذاق باإ�صافة الع�صل.
غري  الزجنبيل  ���ص��اي  اأن  ت��ذّك��ر  لكن 
اأدوي���ة  يتناولون  ومل��ن  للحوامل  منا�صب 

مذيبة جللطات الدم.

الزنجبيل عالج طبيعي فّعال 
للصداع النصفي *وكاالت

على  املواظبة  اأن  حديثة،  اأملانية  درا�صة  ك�صفت 
اتباع نظام غذائي نباتي غني مب�صادات اللتهابات 

الطبيعية ي�صاعد يف تقليل التهاب اللثة.
الأ�صنان  طب  بكلية  باحثون  اأجراها  الدرا�صة 
جامعة فرايبورغ الأمانية، ون�صروا نتائجها، يف دورية 
 )Journal of Clinical Periodontology(
العلمية. وتعد اأمرا�ض اللثة، من اأكرث اأمرا�ض الفم 
والنتفاخ  الحتقان  يف  اأعرا�صها  وتتمثل  انت�صاًرا، 
تت�صكل  لحقة  مرحلة  ويف  �صبب،  لأقل  الدم  ونزف 

اجليوب اللثوية ما ي�صبب رائحة الفم الكريهة.
الباحثون  راقب  الدرا�صة،  نتائج  اإىل  وللو�صول 
ا بالتهاب اللثة، واأخ�صعوهم لنظام غذائي  30 مري�صً
النظام  تناولوا  اأخ��رى  مبجموعة  مقارنة  نباتي، 

الغذائي املعتاد لهم ملدة 4 اأ�صابيع.
الأوىل  امل��ج��م��وع��ة  يف  امل�������ص���ارك���ون  وخ�����ص��ع 
املعاجلة  الكربوهيدرات  منخف�ض  غذائي  لنظام 
النباتية  بامل�صادر  وغني  احليوانية  والربوتينات 
التي حتتوي على اأحما�ض "اأوميجا 3" الدهنية مثل 
"�صي" مثل  وفيتامني  اجلوز،  ومك�صرات  الكتان  بذور 
"د"  الفلفل الأحمر واجلوافة والربتقال، وفيتامني 
والفواكه واخل�صروات  املدعمة  رقائق احلبوب  مثل 

النباتية  وال��ن��رات  الأك�����ص��دة  مب�����ص��ادات  الغنية 
والفا�صوليا  والفراولة  الربي  التوت  مثل  والألياف 

وال�صبانخ والبنجر.
ووجد الباحثون اأن املجموعة التي تناولت هذا 
ا كبرًيا يف  النظام القائم على النبات �صهدت انخفا�صً
نزيف اللثة، كما اأظهرت زيادة يف ن�صب فيتامني "د" 

وفقدان الوزن، مقارنة باملجموعة الأخرى.
وقال الدكتور يوهان فولرب، قائد فريق البحث: 
من  احلد  اإمكانية  بو�صوح  الدرا�صة  نتائج  "ُتظهر 
نظام  اتباع  طريق  عن  طبيعي  ب�صكل  اللثة  التهاب 

ا". غذائي نباتي يعزز ال�صحة العامة اأي�صً
على  تعتمد  التي  الغربية  "احلمية  اأن:  واأ�صاف 
واللحوم  احلمراء  اللحوم  من  كبرية  كميات  تناول 
املقلية  والبطاط�ض  الغازية  وامل�صروبات  امل�صنعة 
وال�صكر واحللويات تزيد فر�ض الإ�صابة باللتهابات 
بالأمرا�ض  الإ�صابة  ولتجنب  اللثة".  التهاب  ومنها 
الأ���ص��خ��ا���ض  ال��ب��اح��ث��ون  ين�صح  ب��ال��ل��ث��ة،  املتعلقة 
بالهتمام الكامل بنظافة الأ�صنان والعتناء بو�صع 
ومراجعة  تدليكها  عرب  ال�صغر،  منذ  ال�صحي  اللثة 
الطبيب ب�صكل دوري من اأجل الك�صف عن اأية اأمرا�ض 
ل ترى بالعني املجردة، لكنها موجودة وتظهر فقط 

عند حدوث اللتهابات املتكررة. 

*وكاالت
الالئي  احل��وام��ل  اأن  اإىل  طبية،  درا���ص��ة  نبهت   
اأ�صبوع  يف  الأق��ل  على  م�صائيتني  عمل  نوبتي  يعملن 
ل��الإج��ه��ا���ض يف  ع��ر���ص��ة  اأك���رث  ق��د ي�صبحن  واح���د 

الأ�صبوع التايل.
واأو�صحت الباحثة لويز مولنربج بيغراب التي 
يعملن  الالئي  "الن�صاء  اأن  الدرا�صة،  على  اأ�صرفت 
يوؤثر  الليل  يف  ل�صوء  يتعر�صن  م�صائية  نوبات  يف 
هرمون  اإف���راز  ويقلل  البيولوجية  ال�صاعة  على 

امليالتونني".
جناح  يف  الهرمون  هذا  اأهمية  "تبينت  واأ�صافت 

احلمل، رمبا يرتبط بحماية وظيفة امل�صيمة".
طب  ق�صم  يف  باحثة  وه��ي  ب��ي��غ��راب،  وق��ام��ت 
بي�صبيبري  م�صت�صفى  يف  والبيئية  املهنية  ال�صحة 
بر�صد  وزم��الوؤه��ا،  كوبنهاجن،  يف  وفريديك�صبري 
ال��ع��ام،  ال��ق��ط��اع  يف  موظفة   22744 ل��دى  احل��م��ل 

معظمهن يعملن يف م�صت�صفيات دمنركية.
طب  مبجلة  ن�صر  تقرير  يف  الباحثون  واأف���اد 

اأُجه�صت  ام��راأة   740 اأن  والبيئية،  املهنية  ال�صحة 
الليلية  النوبات  من بني 10047 امراأة عملن لبع�ض 
والع�صرين  واحلادي  الثالث  الأ�صبوع  بني  الفرة  يف 
اأما باقي الن�صاء يف الدرا�صة، الالئي مل  من احلمل. 
فقد   ،12697 وعددهن  م�صائية،  نوبات  يف  يعملن 

تعر�صت 1149 منهن لالإجها�ض.
وموؤ�صر  ال�صن  لعوامل  احل�صبان  يف  الأخ��ذ  وبعد 
الولدات والإجها�ض  والتدخني وعدد  كتلة اجل�صم 

ال�صابقة والو�صع الجتماعي والقت�صادي.
اأو  م�صائيتني  لنوبتني  العمل  اأن  الباحثون  وجد 
الثامن  الأ�صبوع  من  الفرة  يف  واحد  اأ�صبوع  يف  اأكرث 
بزيادة  مرتبط  احلمل  من  والع�صرين  الثاين  حتى 
يف  لالإجها�ض  التعر�ض  خطر  يف  املئة  يف   32 ن�صبتها 
رئي�ض ق�صم طب  لكن زيف وليامز،  التايل.  الأ�صبوع 
اإيرفينج  مبركز  والعقم  التنا�صلية  ال�صماء  الغدد 
يرى  نيويورك،  يف  كولومبيا  جلامعة  التابع  الطبي 
اأن الرتباط الذي خل�ض اإليه الباحثون لي�ض دليال 

على اأن العمل ليال ي�صبب الإجها�ض.

*وكاالت
 قالت منظمة ال�صحة العاملية اإن مر�ض الإيبول 
جمهورية  يف  الآن  حتى  له  وت��رية  باأ�صرع  ينت�صر 
من  اأ�صهر  ثمانية  بعد  وذلك  الدميقراطية،  الكونغو 

ظهوره للمرة الأوىل.
وظهر خالل الأ�صبوعني املا�صيني عدد قيا�صي من 
جلهود  حادة  انتكا�صة  ميثل  مما  اجلديدة  احل��الت 
للمر�ض على الإطالق يف  اأكرب تف�ض  الت�صدي لثاين 
الوقت الذي اأدى فيه العنف الذي متار�صه امليلي�صيات 
عرقلة  اإىل  امل�صعفني  مع  التعاون  ال�صكان  ورف�ض 

الو�صول اإىل املناطق امل�صابة.
كانت منظمة ال�صحة العاملية اأعلنت قبل اأقل من 

اإىل  النزفية  الإيبول  حمى  احتواء  اأ�صابيع  ثالثة 
الق�صاء عليه بحلول  املمكن  من  اإن  قائلة  حد كبري، 
الإ�صابة  ح��الت  ع��دد  اأن  اإىل  واأ���ص��ارت  �صبتمرب.  
ما كان عليه يف وقت  ن�صف  اإىل  الأ�صبوعية تراجع 

�صابق هذا العام وبلغ نحو 25 حالة.
لكن عدد الإ�صابات و�صل اإىل رقم قيا�صي هو 57 
الأ�صبوع   72 اإىل  قفز  ثم  التايل  الأ�صبوع  يف  حالة 
املتحدث  ليندمري  كري�صتيان  قاله  ملا  وفقا  املا�صي 

با�صم املنظمة.
وجرى ت�صجيل قفزات �صابقة يف اأعداد امل�صابني 
يناير  اأواخ��ر  يف  اأ�صبوعيا  حالة   50 بنحو  باملر�ض 

ومنت�صف نوفمرب.

*وكاالت
حتتوي فاكهة الرّمان على مغذيات عديدة تزّود 
و�صالمة  الطفل  لنمو  هامة  باحتياجات  احل��ام��ل 
لكن  للحامل،  متامًا  اآمنًا  الرّمان  اأكل  ويعترب  احلمل. 
الأف�صل  من  رمبا   2011 عام  �صدرت  لدرا�صة  وفقًا 
قبل  احلمل  اأ�صهر  خالل  الرّمان  ع�صري  �صرب  عدم 

التحدث مع الطبيب.
حب  من  الكوب  ن�صف  مقدار  يحتوي  الأل��ي��اف. 
الرّمان عند اأكله على 5 غرامات من الألياف. وتعترب 
الألياف �صرورية لتفادي الإم�صاك الذي ت�صكو منه 
ن�صف احلوامل تقريبًا. وحتث تو�صيات احلمل على 

تناول ما بني 25 و30 غرامًا من الألياف.
الرّمان  فاكهة  متتاز  "�صي".  وفيتامني  احلديد 

الالزم  "�صي"  وفيتامني  احلديد  بني  ما  جتمع  باأنها 
لمت�صا�ض املعدن الهام. وتفيد التقارير الطبية باأن 
18 باملائة من احلوامل يف املجتمعات املتقدمة تعاين 
تو�صيل  يف  هامًا  دورًا  احلديد  ويلعب  الأنيميا،  من 
املغذيات للجنني. لذلك من املفيد اأكل الرّمان اأثناء 
ب��اأن  ع��ام 2005  اأج��ري��ت  درا���ص��ات  وتفيد  احل��م��ل. 
تناول فاكهة الرّمان اأثناء احلمل يعّزز من منو خالل 

دماغ اجلنني، ويحميها من ت�صوهات النمو.
مريالند  جامعة  من  اأخ��رى  لدرا�صات  وفقًا  لكن 
تعّر�صت  وال��ذي  الرّمان  ع�صري  احلامل  تناول  عند 
الرحم،  انقبا�صات  احتمالت  تتزايد  للع�صر  بذوره 
ما يهدد بولدة مبكرة. لذلك من الأف�صل احل�صول 

على فوائد الرّمان من اأكله ولي�ض �صرب ع�صريه.

*وكاالت
ا�صتخدام  اإع���ادة  م��ن  ح���ّذرت درا���ص��ة ج��دي��دة 
الزيت الذي �صبق قلي الطعام فيه لأنه يزيد من منو 
وانت�صار خاليا �صرطان الثدي. وينطبق ذلك على كل 
اأنواع الزيوت مبا فيها الأنواع التي تتحّمل احلرارة 
يف  اأجريت  التي  الدرا�صة  جتارب  واأظهرت  العالية. 
جامعة اإلينوي با�صتخدام عينات من �صرطان الثدي 

اأن زيت القلي املعاد ا�صتخدامه يعزز من حتّول خاليا 
�صرطان الثدي اإىل اأنواع �صر�صة ويزيد من انت�صارها.
اأوف  "جورنال  يف  ُن�صرت  التي  الدرا�صة  وبح�صب 
كان�صر بريفين�صن ري�صري�ض" ي�صاعد زيت القلي املعاد 
ا�صتخدامه على زيادة منو �صرطان الرئة، لكن تزايد 
ا�صتخدامه  املعاد  الزيت  ب�صبب  الثدي  �صرطان  منو 

يبلغ ال�صعف مقارنة باأنواع اأخرى من الأورام.

*وكاالت
غذائية  مواد  تناول  اأن  حديثة  درا�صة  ك�صفت    
تاأجيل  على  ي�صاعد  الأك�����ص��دة،  مب�����ص��ادات  غنية 
ومينع  �صنوات،  لعدة  العني  عد�صة  باإعتام  الإ�صابة 
تطور الإ�صابة باملر�ض. واأظهرت نتائج درا�صة علمية 
ال�صينية  جياوتونغ  �صيان  جامعة  علماء  اأج��راه��ا 
عالقة  وج���ود  اأ���ص��رال��ي��ا،  ج��ن��وب  جامعة  وعلماء 
مب�صادات  غنية  غذائية  م��واد  تناول  بني  مبا�صرة 
العني  عد�صة  اإعتام  مر�ض  تطور  وخطر  الأك�صدة، 
التزام  اأن  اإىل  الباحثون  وتو�صل  بالعمر.  املرتبط 

الذين يعانون من اإعتام عد�صة العني بحمية الفواكه 
واخل�صروات التي تتميز باحتوائها على ن�صبة عالية 
من م�صادات الأك�صدة، يخف�ض تكاليف عالجهم اإىل 
ح�صلنا  التي  "النتائج  اإن  الباحثون  ويقول  الن�صف. 
عليها توؤكد على اأن احلم�صيات والفلفل احلار واجلزر 
توؤخر  الداكنة،  اخل�صراء  واخل�صروات  والطماطم 
وحتمي  �صنوات  لعدة  العني  عد�صة  اإع��ت��ام  ب��داي��ة 
و  Сو  А فيتامينات  على  امل��واد  هذه  وحتتوي  منه. 
لوتني  الأك�صدة  م�صادات  وكذلك  كاروتني،  وبيتا   Е
وزياك�صانثني، تعمل كمواد فعالة يف حماية الب�صر".

*وكاالت
اأن  ح��دي��ث��ة  علمية  درا���ص��ة  ك�صفت   
عالج  يف  ي�صاعد  اأن  ميكن  ال�صكر  ا�صتن�صاق 
�صحيفة  ذكرته  ملا  وفقا  الرئة،  اأمرا�ض 

"اإندبندنت" الربيطانية.
تو�صلوا  العلماء  اإن  ال�صحيفة  وقالت 
لأث��ر  درا����ص���ة  ب��ع��د  النتيجة  ه���ذه  اإىل 
اجل��ل��وك��وز على خ��الي��ا ن��ظ��ام امل��ن��اع��ة يف 

اجلهاز التنف�صي.
الربوتينات  حجب  اأن  العلماء  ووجد 
اأن  ميكن  لل�صكر  احل�صا�صة  "امل�صتقبلة" 
رئي�صيا  دورا  يلعب  الذي  اللتهاب،  يثبط 

يف حالت احل�صا�صية والربو وغريهما.
مثري  جانب  لها  ك��ان  الدرا�صة  اأن  غري 

اأن  مفادها  الباحثني،  بح�صب  للف�صول، 
ا�صتن�صاق ال�صكر قد يحفز جهاز املناعة يف 

الرئة على حماربة العدوى اأو الأمرا�ض.
وقال كبري العلماء، الأ�صتاذ يف جامعة 
"العالج  اإن  ماكدونالد  اأن���درو  مان�ص�صر 
امل��دى  على  ال�صكر  ا�صتن�صاق  بوا�صطة 

الق�صري قد ينجح ذات يوم".
على  اأجريت  التي  الدرا�صة،  وبحثت 
متخ�ص�صة  بي�صاء  دم  خاليا  يف  الفئران، 
خاليا  وهي  "البالعم"،  ا�صم  عليها  يطلق 
لنظام  تنظيف"  "مكان�ض  م��ث��ل  ت��ع��م��ل 
و"كن�ض"  ب��ت��ن��ظ��ي��ف  وت���ق���وم  امل���ن���اع���ة، 
اجلهاز  يف  واملخلفات  ال�صارة،  الكائنات 

املناعي.
جامعة  يف  ال��ع��ل��م��ي  ال��ف��ري��ق  ووج���د   

مان�ص�صر اأن البالعم يف الرئتني حتتاج اإىل 
"الوقود"  اأو  اجللوكوز  من  منا�صب  م�صتوى 
اأن  وج��دو  كما  �صحيح،  ب�صكل  تعمل  لكي 
التحفيز املفرط بال�صكر يوؤدى اإىل التهاب 
املزمنة،  املر�صية  باحلالت  غالبا  يرتبط 

مثل الربو.
حجب  اأن  اإىل  كذلك  البحث  وي�صري 
الرئة ميكن  ال�صكر على بالعم  م�صتقبالت 
اأم��را���ض  م��ن  العديد  كبح  يف  ي�صاعد  اأن 

الرئة.
اخلاليا  حتفيز  فاإن  اأخرى،  ناحية  من 
قد  ال�صكر  م��ن  امل��زي��د  على  حتتوي  التي 
التهاب  حماربة  على  املناعة  جهاز  ي�صاعد 
نوبات  ع��ن  امل�����ص��وؤول��ة  الهوائية  ال�صعب 

ال�صعال واللتهاب الرئوي.

اأن  ماكدونالد  الربوفي�صور  واأو���ص��ح 
معاناة  ت�صبب  التنف�صي  اجلهاز  "اأمرا�ض 
واملتقدم،  النامي  العامل  من  كل  يف  رهيبة 
اإىل  الأ�صخا�ض  مئات  اإدخ���ال  يتم  حيث 
�صبيل  على  بريطانيا،  يف  يوميا  امل�صت�صفى 
امل��ث��ال، ج��راء ن��وب��ات ال��رب��و، يف ح��ني اأن 
يف  املحتملة  املميتة  الطفيلية  الإ�صابات 
اإفريقيا  اأنحاء  معظم  يف  منت�صرة  الرئتني 

واآ�صيا".
اأن تعديل م�صتويات  "اإن فكرة  واأ�صاف 
ما،  يوما  يكون،  قد  الرئتني  يف  اجللوكوز 
احل���الت..  ه��ذه  ع��الج  يف  حا�صما  عامال 
اأننا  الوا�صح  من  للغاية..  مثرية  فكرة  اأنها 
اجللوكوز  تاأثري  درا�صة  اإىل  الآن  نحتاج 

على بالعم الرئة الب�صرية".

*وكاالت
باأ�صنان  الحتفاظ  يف  البع�ض  رغ��ب 
للذكرى  �صقوطها  بعد  اللبنية  اأطفالهم 
ل��ه��ا الأط���ف���ال يف  اأن ي��ع��ود  ال��ت��ي مي��ك��ن 
فوائد  اإىل  ت�صري  الأبحاث  لكن  امل�صتقبل، 

غري متوقعة لالحتفاظ بهذه الأ�صنان.
�صن  م��ن  ب��اأك��رث  الح��ت��ف��اظ  ك��ان  واإذا 
لبني للطفل اأمرًا مبالغًا به ح�صب البع�ض، 
من  ي��وم  يف  حياته  اإن��ق��اذ  ميكنه  اأن��ه  اإل 

الأيام، ح�صب ما يقول الباحثون.
هامًا  خمزنًا  الأطفال  اأ�صنان  وتعترب 
اخلاليا  ا�صتخدام  وميكن  العظم،  لنخاع 
اجل���ذع���ي���ة امل�����ص��ت��خ��رج��ة م��ن��ه��ا ل��ع��الج 

ال�صرطان، ومر�ض ال�صكري، واإنتاج اأن�صجة 
جديدة للعني، وامل�صاعدة على منو العظام.
اخلاليا  ا���ص��ت��خ��راج  ي��ك��ون  اأن  ومي��ك��ن 
موؤملًا  اإج���راًء  العظام  نخاع  من  اجلذعية 
للغاية للمر�صى، ولكن مع اأ�صنان الأطفال، 
والأهم  اأكرب،  ب�صهولة  اإليه  الو�صول  ميكن 
اأنها قابلة لال�صتخدام حتى بعد  من ذلك، 
الأطفال  اأ�صنان  ومتتاز  اأع��وام.   10 م��رور 
اللبنية باأنها غري معر�صة للتلف البيئي، ما 
ت�صتخرج  التي  اجلذعية  اخلاليا  اأن  يعني 
وميكن  طويل،  وق��ت  بعد  جيدة  حالة  يف 
ا�صتخدامها اأي�صًا لإ�صالح الأ�صنان التالفة، 

ح�صب �صحيفة مريور الربيطانية.

*وكاالت
الن�صاء  اأن  ج��دي��دة  درا���ص��ة  اأظ��ه��رت   
عمر  يف  ال�صهرية  ال���دورة  ي��ب��داأن  الالئي 
متاأخر، اأو يتعر�صن لنقطاع الطمث املبكر، 

يزيد لديهن خطر الإ�صابة باخلرف.
للدرا�صة،  الرئي�صة  امل��ع��دة  وت��ق��ول 
يف  عاملة  وه��ي  جيلزانز،  ب��اول  الدكتورة 
"من  بريمينتي:  كايزر  يف  الأبحاث  ق�صم 
خا�صة  خ��ط��ر  ع��وام��ل  اأي  درا���ص��ة  امل��ه��م 
نهاية  يف  تقودنا  قد  اأنها  حيث  بالن�صاء، 

املطاف اإىل نقاط تدخل حمتملة".
الدرا�صة،  ه��ذه  خ��الل  الفريق  ونظر 

خ�صعن  م�����ص��ارك��ة،  اآلف   6 م��ن  اأك���رث  يف 
ال�صتبيانات  واأكملن  طبية  لفحو�صات 
كن  اإذا  وما  حي�ض،  دورة  باأول  تتعلق  التي 
اإذا  اأو  الطمث،  انقطاع  مبرحلة  مررن  قد 
ما خ�صعن ل�صتئ�صال الرحم اأو جزء منه.

الالئي  الن�صاء  اأن  النتائج  ووج���دت 
بداأن دورة احلي�ض الأوىل يف �صن 16 عاما 
ب�  باخلرف  لالإ�صابة  عر�صة  كن  اأك��رث،  اأو 
دورة  ب��داأن  الالئي  اأولئك  من  اأك��رث   %23

احلي�ض يف �صن 13 عاما اأو اأقل.
الالئي  الن�صاء  اأن  اأي�صا  الفريق  ووجد 
�صن  قبل  الطمث  انقطاع  مرحلة  دخلن 

 %19 بن�صبة  عر�صة  اأك��رث  كن  عاما،   47
ل��الإ���ص��اب��ة ب��اخل��رف م��ن ال��ن�����ص��اء ال��الئ��ي 

تعر�صن له بعد �صن 47 عاما.
وعندما نظر فريق البحث اإىل جمموع 
�صنوات الإجناب، وهي ال�صنوات من الدورة 
الأوىل للحي�ض حتى انقطاع الطمث، كانت 
الن�صاء الالئي تقل �صنوات الإجناب لديهن 
 %20 بن�صبة  عر�صة  اأك��رث  �صنة،   34 عن 

لالإ�صابة باخلرف.
الن�صاء  ك��ان��ت  ذل���ك،  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
الرحم  ا�صتئ�صال  لعملية  خ�صعن  اللواتي 
الإ�صابة  خلطر   %8 بن�صبة  عر�صة  اأك��رث 

لهذا  يخ�صعن  مل  مب��ن  م��ق��ارن��ة  ب��اخل��رف 
الإجراء.

وعلى الرغم من اأن اأفراد فريق البحث 
الرابط  فهم  على  قادرين  غري  يزالون  ما 
بني �صنوات الإجناب الأق�صر وزيادة خطر 
اأن  يعتقدون  اأنهم  اإل  باخلرف،  الإ�صابة 
يف  دورا  تلعب  ق��د  الهرمونات  م�صتويات 

ذلك.
اأن  ال�����ص��اب��ق��ة  الأب���ح���اث  واأظ���ه���رت 
م�صادة  خ�صائ�ض  ل��دي��ه  الإ���ص��روج��ني 
لاللتهابات، ما قد يزيد من خطر الإ�صابة 

باخلرف.

*وكاالت
�صعرات  على  باحتوائها  الفواكه  تتمتع 
�صعورا  تبعث  اأنها  كما  منخف�صة،  حرارية 
حرق  على  ق��درت��ه��ا  ع��ن  ف�صال  ب��الإ���ص��ب��اع، 
ال�صعرات احلرارية، مما يجعلها غذاء مثاليا 
الر�صاقة.  عن  للباحثني  �صحري"  ب�"مفعول 
من  قائمة  اإىل  ورلد"  "فود  موقع  وي�صري 
ناحية  من  العديدة  الفوائد  ذات  الفواكه 

اإنقا�ض الوزن وحرق �صحوم اجل�صم، هي:

التفاح
الغنية  الفاكهة  اأن��واع  من  التفاح  يعد 
بالألياف، التي تلعب دورا مهما يف تخفي�ض 
ن�صبة الدهون باجل�صم وخ�صو�صا مبنطقة 
البطن. وبح�صب درا�صات فاإن تناول التفاح 
على نحو يومي منتظم لفرة متتد خلم�ض 
البطن  يف  الدهون  ن�صبة  قل�ض  قد  �صنوات 

مبعدل 3.7 يف املئة.  

امل�صم�ض
القابلة  غ��ري  ب��الأل��ي��اف  لغناها  نظرا 
ل��الن��ح��الل وال��ب��اع��ث��ة ع��ل��ى الإح�����ص��ا���ض 
امل�صم�ض  يعد  ط��وي��ل��ة،  ل��ف��رات  بال�صبع 
الوزن،  تخفيف  على  ي�صاعد  جيدا  طعاما 
خ�صو�صا ملن يتبعون حمية قليلة الدهون.

الأفوكادو
يحتوي الأفوكادو على ن�صبة عالية من 
التاأثري  ذات  الدهنية  "اأوميغا"  اأحما�ض 
من  ت�صرع  والتي  الدهون،  على  الإيجابي 
التمثيل الغذائي لتحويل الدهون  عمليات 

اإىل طاقة.

املوز
بال�صبع،  ال�صعور  امل���وز  ت��ن��اول  يبعث 
باملغن�صيوم  غنية  ال��ث��م��ار  ه��ذه  اأن  كما 
يف  مهمان  عن�صران  وهما  والبوتا�صيوم، 

عالج م�صكالت اله�صم والنتفاخ.

 التوت
يتمتع التوت بغناه مب�صادات الأك�صدة 
ال��ده��ون،  ع��ل��ى  ال�����ص��ح��ري  ال��ت��اأث��ري  ذات 
وح���رق  "الأي�ض"،  ع��م��ل��ي��ة  وت�����ص��ري��ع 

ال�صعرات احلرارية.

ال�صمام
ال�صمام  ي�صم  احللو،  مذاقه  جانب  اإىل 
عنا�صر م�صادة لاللتهابات ولالأك�صدة، تدعم 

اجل�صم للتخل�ض من �صمومه ودهونه.

جوز الهند
اجل�صم  ال�صهية  الهند  جوز  ثمار  تدفع 
على ال�صعور باأنه ل يحتاج للطعام، كما اأنها 
غنية بالدهون الثالثية متو�صطة ال�صل�صلة 

التي تعزز كفاءة التمثيل الغذائي.

اجلريب فروت
ن�صف  ت��ن��اول  اأن  درا����ص���ات  اأظ���ه���رت 
الطعام  قبل  فروت"  ال�"غريب  من  حبة 
م�صتوى  ويخف�ض  البطن  ده��ون  من  يقلل 

الكولي�صرول ال�صيء.

الليمون
اإزال��ة  يف  ف��وائ��ده  الليمون  عن  يعرف 
الكبد،  من  وخ�صو�صا  اجل�صم  من  ال�صموم 
ه�صم  ع��ل��ى  ب��ال��ق��درة  التمتع  يعني  مم��ا 

الطعام وحرق الدهون بكفاءة عالية.

النكتارين
مكافحة  يف  النكتارين  اأك��ل  ي�صاعد 
اأنها  كما  ال�����ص��ك��ري،  وم��ر���ض  ال�صمنة 
"اآي"  مثل  املفيدة  بالفيتامينات  غنية 
احلرارية  �صعراتها  عن  ف�صال  و"�صي"، 

املنخف�صة.

*وكاالت
ا�صت�صارى  �صعبان  جمال  الدكتور  قال   
القلب  معهد  عميد  دموية  واأوع��ي��ة  قلب 
بالبيات  ي��ع��رف  م��ا  ه��ن��اك  اإن  ال�����ص��اب��ق، 
لع�صلة  اإن  حيث  القلب  لع�صلة  ال�صتوي 
على  القلب  ت�صاعد  حيوية  خا�صية  القلب 

والنب�صاط. النقبا�ض 
عرب  ل��ه  من�صور  يف  �صعبان  واأ����ص���اف 
اإىل  ب��وك،  في�ض  على  الر�صمية  �صفحته 
ع�صلة  اأن  �صبحانه  اخلالق  اإعجاز  من  اأنه 
الدم  منع  مع  حتى  تعمل  تظل  قد  القلب 
املوجودة  اجل�صم  ع�صالت  باقي  اأما  عنها 

يف  ا�صتهالكها  مت  اأن  ال���ذراع  اأو  بالقدم 
ول  الإره��اق،  الإن�صان  علي  فيظهر  امل�صي، 
بد اأن يريح ع�صلة رجله اأو يده ل�صتئناف 
اإىل  �صعبان  واأك���د  اأخ����ري.   م��رة  ال�صري 
فهو  الأع�����ص��اء  ب��اق��ى  عك�ض  على  القلب 
على  يعمل  اأن  بد  فال  بالراحة  ي�صمح  ل 
حتي  اأوتوماتيكي  �صكل  يف  ال�صاعة  مدار 
الطاقة،  م�صدر  الع�صلة  هذه  عن  قطع  لو 
وذلك لأن لديها م�صدر بديل �صتظل تعمل 
حتى مع انقطاع الدم عنها واإن كانت تعمل 
عودة  ومع  تعمل  تظل  فاإنها  بطيء  ب�صكل 
كفاءتها.  بنف�ض  لتعمل  تعود  لها  ال��دم 

من  عينة  اأخذنا  اإذا  اأن��ه  �صعبان  واأو�صح 
الوريد التاجي �صنجد اأن ن�صبة الأك�صجني 
يبذل  اأن  دون  فالقلب  ن�صبة  اأق��ل  فيها 
 %70 حوايل  ي�صحب  جمهود  اأي  الإن�صان 
من الأك�صجني املوجود يف الدم ال�صرياين، 
يجد  ل  جمهود  الإن�����ص��ان  ب��ذل  ل��و  بحيث 
هناك  لكن  الأك�صجني  من  احتياطي  له 
التاجي.  بال�صريان  م��وج��ود  احتياطي 
تقوم  القلب  ع�صلة  اأن  اإىل  �صعبان  وتابع 
ما  اأو  ال�صراتيجي  النقبا�ض  ي�صمي  مبا 
ي�صاب  حيث  ال�صتوي،  البيات  عليه  اأطلق 
ولو  التاجي،  ال�صريان  يف  بجلطة  الإن�صان 

عنه  يقطع  اأن  باجل�صم  ع�صو  لأي  حدث 
ورقة  مثل  يكون  فاإنه  له  املغذي  ال�صريان 
فتموت،  امل��اء  عنها  تقطع  التي  ال�صجر 
من  ل��ه  اهلل  وهبه  مب��ا  يعي�ض  القلب  لكن 
وتخزين  النقبا�ض  تخزين  على  ق��درة 
ت�صبه  القلب  ع�صلة  كانت  فلو  الأك�صجني، 
بعد  الإن�صان  عا�ض  ملا  باجل�صم  ع�صو  اأي 
الإ���ص��اب��ة ب��اجل��ل��ط��ة، ف��م��ع م��ن��ع ال��غ��ذاء 
تعمل  تظل  فاإنها  القلب  ع�صلة  عن  والدم 
اإعادة  اإل بعد  الكفاءة،  لي�ض بنف�ض  ولكن 
اأو  اجل��راح��ة  اأو  بالدعامة  لها  كفاءتها 

الأدوية.

اتباع نظام غذائي نباتي يحد 
من التهاب اللثة

تحذير للحوامل من نوبات العمل المسائية

منظمة الصحة العالمية: وباء 
اإليبوال يعاود االنتشار بسرعة

هل شرب عصير الرّمان أثناء الحمل آمن؟

دراسة: إعادة استخدام الزيت 
يسبب سرطان الثدي

مواد غذائية تحمي من 
إعتام عدسة العين

دراسة.. 'استنشاق السكر' يعالج أمراضا خطيرة

لهذا السبب عليك االحتفاظ بأسنان طفلك اللبنية

ما عالقة الدورة الشهرية بإصابة النساء بالخرف؟

10 أنواع 'سحرية' من الفاكهة لخفض الوزن

ماذا تعرف عن البيات الشتوي لعضلة القلب؟
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*وكاالت
اأعلنت الأكادميية الوطنية الأمريكية 
اأنها  وا�شنطن،  العا�شمة  يف  »نا�شا«،  للعلوم 
األفني  عددهم  البالغ  اأع�شائها  من  �شتطلب 
اللوائح  بتغيري  الت�شويت  ع�شوا  و300 
الأع�����ش��اء  ل��ط��رد  للمنظمة  ال��داخ��ل��ي��ة 
قواعد  ينتهك  من  وكل  جن�شيا،  املتحر�شني 

ال�شلوك اخلا�شة بها.
طالبت  �شاين�س،  موقع  ذكر  ما  وح�شب 
باملوافقة  الت�شويت  اأع�شاءها  م��ن  نا�شا 
اإدانتهم  متت  الذين  الأع�شاء  ط��رد  على 
موؤ�ش�شاتهم  قبل  من  اجلن�شي  بالتحر�س 
اخلا�شة من بينهم عامل الأع�شاب، الدكتور 
توما�س جي�شيل، الذي مت ف�شله من جامعة 
الفلك،  وع���امل  امل��ا���ش��ي،  ال��ع��ام  كولومبيا 
من  ا�شتقالته  قدم  ال��ذي  مار�شي،  جيفري 
اأن  بعد  ب��ريك��ل��ي،  يف  كاليفورنيا  جامعة 
عام  يف  جن�شيا  املتحر�شني  لطرد  خل�شت 
2015، والدكتور وفران�شي�شكو اأيال، الذي 
كاليفورنيا  جامعة  من  اخلروج  على  اأُجرب 
اأن ثبتت  اإيرفني يف ال�شيف املا�شي بعد  يف 

التحقيقات اأنه متحر�س.
الأع�����ش��اء  لبع�س  ال��ف��ر���ش��ة  وم��ن��ح��ت 
عن  بالت�شويت  احل�شور،  على  قادرين  غري 
طريق الربيد الإلكرتوين، وقدمت امل�شورة 
للحكومة الأمريكية لنتخاب اأع�شاء جدد 
اأبريل   30 يف  حذفهم  �شيقرر  الذين  حمل 

القادم.
ووف��ق��ا ل��وث��ي��ق��ة امل��ع��ل��وم��ات امل��ق��دم��ة 
اجتماعات  ع��دة  ع��ق��دت  نا�شا،  لأع�����ش��اء 
اإقليمية لأع�شاء نا�شا؛ يف حماولة للح�شول 
وبالت�شويت  الالئحة  لتغيري  موافقة  على 
اأن  ال��راأي  ا�شتطالعات  واأظهرت  ب�»نعم«، 

90% من الأع�شاء يوافقون على التغيري.
ورحب عدد كبري من العلماء خارج نا�شا 
بينهم  من  الت�شويت،  بقرار  اأع�شائها  ومن 
عاملة البيولوجيا يف جامعة جونز هوبكنز 
يف بالتيمور، كارول غرايدر، قائلة »اإنه اأمر 
مهم للغاية«، يو�شح للجميع اأهمية اللتزام 

بال�شلوك الأخالقي املحرتم.
وع��ل��ى اجل��ان��ب الآخ����ر و���ش��ف ع��امل 
ما�شات�شو�شت�س  م��ع��ه��د  يف  ال�����ش��رط��ان 
للتكنولوجيا يف كامربيدج، روبرت وينربج، 
رئي�س  م��اك��ن��وت  م��ار���ش��ي��ا  ج��ه��ود  و���ش��ف 
�شليبية«،  باأنها»حملة  للعلوم،  الأكادميية 
الطرد،  قرار  على  الأع�شاء  املوافقة  واأن 

يعدد »اندفاع جنوين«.
وي��رى وي��ن��ربج اأن��ه م��ن الأ���ش��ح النظر 
وب�شالمة  العمل  يف  مب�شدقياته  للعامل 
اإجنازاته البحثية، واأن املعايري الأخالقية 
العامل  اأن  تثبت  التي  التحقيقات  ونتائج 
موؤ�ش�شة  ب�شكل كبري من  �شتختلف  متحر�س 

اإىل اأخرى.

ناسا تغير اللوائح والتصويت لطرد 
أعضائها المتحرشين جنسيا  *وكاالت

تف�شر  ج��دي��دة  م��ي��زة  في�شبوك  م��وق��ع  يد�شن 
التى  املوقع  خوارزميات  عمل  طريقة  للم�شتخدمني 

حتدد ما يظهر من حمتوى على �شفحاتهم.
�شوؤال  �شورة  فى  خا�شا  زرا  ال�شركة  و�شت�شيف 
»ملاذا اأرى هذا املن�شور؟«، والذى ي�شرد اأ�شباب عر�س 
اأن�شطة  ويو�شح  امل�شتخدم،  �شفحة  على  املن�شورات 
في�شبوك  موقع  خوارزميات  تدفع  التى  امل�شتخدمني 

لتحديد اأولويات ما يعر�س على �شفحاتهم.
ال�شركة  فيها  تتيح  التى  الأوىل  املرة  هى  وهذه 
على  مبا�شر  ب�شكل  امليزة  هذه  �شفحاتها  مل�شتخدمى 

تطبيق في�شبوك واملوقع كذلك.
ويوتيوب  وتويرت  في�شبوك  مواقع  واجهت  وقد 
تقود  خوارزميات  ل�شتخدامها  انتقادات  وغريها 
اإىل عر�س حمتويات معينة دون غريها؛ من دون اأن 

تو�شح هذه املواقع كيفية عمل هذه اخلوارزميات.
لهيئة  ت�شريح  فى  »في�شبوك«  فى  م�شدر  وق��ال 
امل��ي��زة  اإن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة »ب��ى.ب��ى.���ش��ى«  الإذاع�����ة 
فى  امل�شتخدمني  لبع�س  متاحة  �شتكون  اجل��دي��دة 
لكل  م��ت��اح��ة  و�شت�شبح  ال��ي��وم.  امل��ت��ح��دة  اململكة 

امل�شتخدمني بحلول الثانى من مايو املقبل.
القائمة  داخل  اخلدمة  بهذه  خا�س  زر  و�شيتاح 
التى تظهر اأعلى ميني كل من�شور على موقع في�شبوك.

كما �شتبني تلك الأداة املعلومات والتحليالت ذات 

في�شبوك.  �شفحات  على  املن�شورات  بظهور  ال�شلة 
تكون  قد  �شور  على  حتتوى  التى  املن�شورات  فظهور 
ب�شبب تعليقك على من�شورات �شابقة فيها �شور اأكرث 

من اأى و�شائط اأخرى.
اأخرى  معلومات  �شت�شيف  اإنها  »في�شبوك«  وقالت 
تظهر  والتى  الإعالن؟«  هذا  اأرى  »ملاذا  مبيزة  تتعلق 

على اإعالنات املوقع منذ عام 2014.
كانت  اإذا  ما  معرفة  للم�شتخدمني  �شيتيح  وهذا 
مع  متوافقة  في�شبوك  على  �شفحاتهم  تفا�شيل 

التفا�شيل املوجودة على قاعدة بيانات املعلنني.
من  ا�شتهدافك  اإمكانية  اخلدمة  هذه  وتك�شف 
اأن�شطتك، مثل املواقع  قبل املعلنني با�شتخدام بع�س 
اجلغرافية التى تذهب اإليها واأنت مت�شل بالإنرتنت.

»هذان  لها:  بيان  فى  »في�شبوك«  �شركة  وقالت 
امل�شتمر  ال�شتثمار  بند  حتت  يندرجان  التحديثان 
باجتاه منح امل�شتخدمني معلومات و�شيطرة اأكرب على 
لتدقيق  »في�شبوك«  تعر�شت  وقد  في�شبوك«.  موقع 
وف�شائح  للبيانات  اخ��رتاق��ات  �شل�شلة  بعد  �شديد 
من�شة  با�شتخدام  وادع��اءات  باخل�شو�شية  متعلقة 

في�شبوك للتدخل فى النتخابات الأمريكية.
زوكربريج  م��ارك  طالب  املا�شى،  الأ�شبوع  وف��ى 
والإ�شرار  الخرتاقات  لوقف  احلكومى  بالتدخل 
املحتويات  ر�شد  م�شئولية  اإن  قائال  باخل�شو�شية، 

ال�شارة اأكرب من اأن تواجهها ال�شركات مبفردها.

*وكاالت
م�شر،  يف  مايكرو�شوفت  �شركة  ممثلة  طالبت 
عن  الإخ���ط���ار  م��ع��اي��ري  بتحديد  ���ش��اه��ني،  ���ش��ريي��ن 
الذي  املعيار  اأن  على  م�شددة  للبيانات،  الخرتاقات 

يحكمها هو ج�شامة الخرتاق وقوته.
جل�شة  يف  م�شاركتها  خ���الل  ���ش��اه��ني،  وق��ال��ت 
ال�شتماع التي عقدتها جلنة الت�شالت وتكنولوجيا 
البيانات:  حماية  قانون  م�شروع  ملناق�شة  املعلومات، 
يحكمه  اخرتاق  بوجود  الإخطار  يكون  اأن  "يجب 
ومنها  ال�����ش��رك��ات  اإن  ح��ي��ث  الخ�����رتاق  ج�����ش��ام��ة 

ل  التي  الخرتاقات  لآلف  تتعر�س  مايكرو�شوفت 
مرتتبة  اآث��ار  وح��ود  لعدم  عنها،  الإب��الغ  ت�شتدعى 
العمالء، ون�شرها  بيانات  ا�شتخدام  عليها ول ت�شيء 

قد ي�شيئ لل�شركات".
حلماية  قانون  اإ�شدار  عند  "نتوقع  واأ�شافت: 
فر�س  وخلق  م�شر  يف  ال�شتثمار  تعزيز  البيانات 
عمل اإ�شافية". وطالبت بت�شهيل اإجراءات ا�شت�شدار 
الرتاخي�س حتى ل تت�شبب فى وقف عمل ال�شركات، 
توفيق  ف���رتة  خ���الل  عملها  ا���ش��ت��م��رار  واق��رتح��ت 

اأو�شاعها طبقا ملتطلبات احلكومة.

*وكاالت
باريل،  كاتارينا  الأملانية،  العدل  وزي��رة  تعتزم 
التوا�شل  مل��وق��ع  التنفيذي  بالرئي�س  الل��ت��ق��اء 

الجتماعي "في�شبوك" وموؤ�ش�شه، مارك زوكربريج.
الثنني،  اليوم  ال��وزارة،  با�شم  متحدثة  وقالت 
ظهر  بعد  اجتماعهما  خالل  التحدث  يعتزمان  اإنهما 
مطالب  عن  وكذلك  اخل��وارزم��ي��ات،  دور  عن  اليوم، 

زوكربريج بقواعد جديدة ل�شبكة الإنرتنت.
بتحديث  م��وؤخ��را  ط��ال��ب  زوك��رب��ريج  اأن  ي��ذك��ر 
م�شتوى التعامل مع املحتوي املثري لل�شك مثل الرتويج 

لالإرهاب اأو ر�شائل الكراهية.
ب�شاأن  اأي�شا  ق�شايا  اأث���ار  ق��د  زوك��رب��ريج  وك��ان 
وا�شتخدام  الإنرتنت،  �شبكة  على  ال�شيا�شي  التاأثري 
انتخابية،  ح��م��الت  ل�شالح  امل�شتخدمني  ب��ي��ان��ات 

وقابلية نقل البيانات بني عرو�س خمتلفة.
البيانات  حماية  بنظام  قبل  من  اأ�شاد  اأنه  يذكر 

الأوروبية ب�شفته منوذجا يحتذى به.
ومن املقرر اأن تلتقي اأي�شا رئي�شة احلزب امل�شيحي 
اأملانيا  يف  احلاكم  بالئتالف  ال�شريك  الدميقراطي 

اأجنرت كرامب-كارنباور بزوكربريج اأي�شا.

*وكاالت
جديدا  صناعيا  قمرا  الصني  أطلقت 
مركز  من  وذلك  الفضائية،  البيانات  لتتبع 
يف  الصناعية  األقمار  إلطللاق  »شيتشانغ« 
مقاطعة سيتشوان جنوب غريب الصني. وذكرت 
التابعة  الفضاء  لتكنولوجيا  الصني  أكادميية 
يف  الفضاء،  وتكنولوجيا  لعلوم  الصني  لشركة 
 -  2 »تيانليان  القمر  أن  االثنني،  اليوم  بيان، 
01« مت إطاقه على منت الصاروخ »لونج مارش 
خدمات  الصناعي  القمر  وسيقدم  يب«،   3  -
إىل  للبيانات  وترحيل  وسيطرة  وقياس  تتبع 

املركبة املأهولة الفضائية واألقمار الصناعية 
املستخدمني  من  وغريها  احلاملة  والصواريخ 
اآلخرين. وأضافت األكادميية أن »تيانليان 2 
- 01« هو أول قمر صناعي لدعم بناء شبكة 
الثاين،  اجليل  من  الفضائية  البيانات  تتبع 
تتميز  اليت  اجلديدة  الشبكة  ستلعب  حيث 
تشغيل  وقدرات  البيانات  لنقل  أكرب  بسرعة 
أفضل، دورا مهما يف حتسني سرعة نقل وسامة 
تنفيذ  ومرونة  املللدار،  على  اآلمللن  التشغيل 
األرضي  املدار  على  الصناعية  لألقمار  املهمات 

املتوسط واملنخفض واملركبات املأهولة.

*وكاالت
أجنزت جتربة  إهنا  فيسبوك  شركة  قالت 
هبدف  طيار  دون  من  طائرة  إلطللاق  ثانية 
نائية  مناطق  إىل  ما  يومًا  اإلنترنت  توصيل 
الطائرة  أن  إىل  وأشارت  الكوكب،  سطح  على 
وفقًا  تتحطم،  مل  األوىل  التجربة  وعكس 
يونيو/  30 اجلمعة  رويترز  وكالة  ذكرته  ملا 

حزيران 2017.
وتعتزم “فيسبوك” تطوير أسطول طائرات 
للتحليق  الشمس  بضوء  تعمل  طيار  دون  من 
أحيانًا شهورًا، والتواصل فيما بينها عرب أشعة 

الليزر وتوصيل اإلنترنت إىل األرض أسفلها.
جتربتها  جنللاح  أعلنت  الشركة  وكانت 

 2016 يونيو/حزيران  يف  أجرهتا  اليت  األوىل 
فوق  طيار  دون  من  الطائرة  حلَّقت  بعدما 
صحراء أريزونا ساعًة و36 دقيقًة؛ أي أطول 
من الوقت املقرر هلا بل3 مرات. وقالت فيما بعد 
الطائرة حتطمت قبل حلظات من هبوطها  إن 

وإن أضرارًا حلقت بأحد جناحيها.
منصات  مدير  جوميز  لويز  مارتن  وقال 
الطريان يف “فيسبوك” بتدوينة، إن التجربة 
وإن  املاضي،  مايو/أيار   22 يف  جرت  الثانية 
أن  قبل  دقيقة  و46  ساعًة  حَلقت  الطائرة 
هتبط قرب مدينة يوما يف أريزونا، وإن أضرارًا 

“قليلة طفيفة يسهل إصاحها حلقت هبا”.

*وكاالت
قالت جمموعة من العلماء من مجيع أحناء 
العامل، إن األسبوع املقبل سيشهد إعانا ضخما، 
اإلطاق  على  صورة  أول  عن  بالكشف  يتعلق 

للثقب األسود اهلائل يف مركز جمرتنا.
 Event Horizon« تلسكوب  وظللل 
باسم  اختصارا  املللعللروف   ،»Telescope
التبانة،  درب  قلب جمرة  يف  »EHT«، حيدق 
يف حماولة للحصول على صورة للثقب األسود 

.»Sagittarius A*« فائق الكتلة ملجرتنا

 ،»ESO« األورويب املرصد اجلنويب  وأعلن 
املقبل،  األسبوع  صحفيا  مؤمترا  سيعقد  أنه 
لتقدمي »نتيجة رائدة« توصل إليها التلسكوب.
ويؤكد املرصد على »أمهية هذه النتيجة«، 
بصرية  مسعية  »مادة  بل  سريفقها  إنه  قائا 

موسعة داعمة«.
الكتلة  فائقة  السوداء  الثقوب  أن  وُيعتقد 
بطي  تقوم  حيث  جمللرة،  كل  قلب  يف  تقع 
جديدة  جنللوم  بتكوين  يسمح  ما  الزمكان 

وتوسيع املجرات.

*وكاالت
تبدد  اأو  جت��دد  بعنوان  ن��دوة  اأقيمت 
للدكتور  امل�شري،  العقل  لتجديد  دع��وة 
اأمل �شبحي، م�شاء  جمال ال�شاعر وقدمتها 
معر�س  فعاليات  �شمن  ال��ث��الث��اء،  اأم�����س 

الإ�شكندرية الدويل للكتاب.
حديثه  بداية  يف  مثال  ال�شاعر  و�شرب 

توىل  ال��ذي  زي��د،  ب��ن  اأ�شامة  بال�شحابي 
من  يبلغ  وهو  الإ�شالمية،  اجليو�س  قيادة 
اإطالقه  �شبب  مو�شًحا  ع��ام��ا،   17 العمر 
م�شطلح »املجايلة« وهو لتقليل الفجوة بني 
اأن هناك فرق بني �شربة  الأجيال، موؤكدًا 
ال�شاعر  واأك���د  ال��رج��ال.  و�شربة  احل��ظ 
ت�شاحلنا  اأن  ت�شتطيع  "التكنولوجيا  اأن 

بني  الفجوة  تقلل  واأن  البع�س،  بع�شنا  مع 
خطر  وهذا  تت�شع  الفجوة  فهذه  الأجيال، 
ال�شاعر  على م�شتقبل املجتمعات". واأو�شح 
اجلائزة  عن  ال�شعراوي  ال�شيخ  �شاأل  اأن��ه 
اجلائزة  ال�����ش��ع��راوي:»  واأج���اب  ال��ك��ربى، 
الدنيا  يف  النعمة  املوؤمن  ي��ري  اأن  الكربى 
نعلم  ل  اأننا  م��وؤك��دا  الأخ���رة«،  يف  واملُنعم 

اأن  يف  �شعوبة  واج��ه  واأن���ه  ب��دق��ة،  ديننا 
لأن  ال�شارع؛  يف  ينزل  واأن  الدين  يف  يتكلم 
ال�شاعر  واأ���ش��اف  ذل��ك.  رف�شوا  الكثريين 
اأننا تاأخرنا يف كل املجالت، واأن ازدواجية 
اللغة مل حتدث بهذا ال�شكل قبل ذلك، واأن 
ولي�س  للُمعلن  الإعالميني  من  الكثري  ولء 

للمواطن وهذه م�شكلة.

*وكاالت
ي�شدر الهاتف الذكي �شفريا، ولكن لي�س 
لالإعالن عن مكاملة واردة اأو ر�شالة جديدة، 
اإمنا لتذكري امل�شتخدم مبوعد تناول دوائه.

ولكن تطبيقات الهواتف الذكية لإدارة 
الدواء ميكنها اأن تفعل ما هو اأكرث من ذلك.
مدى  بت�شجيل  التطبيقات  بع�س  تقوم 
الطبيب  بح�شب  ال��دواء،  بتناول  اللتزام 
معهد  مدير  نائب  األرب�شت،  اأور�س-فيتو 
يف  هانوفر  طب  بكلية  الطبية  املعلومات 
اأملانيا. واأ�شاف اأنها ت�شجل اأي�شا، مثال، كيف 
امل�شتخدم  ل��دى  مرتفعا  ال��دم  �شغط  ك��ان 
�شعر  كيف  اأو  اليوم  من  خمتلفة  اأوق��ات  يف 

امل�شتخدم بعد تناول دواء معني.
ب�شاأن  معلومات  تقدم  تطبيقات  هناك 

الأدوية والأعرا�س اجلانبية والتفاعالت 
وتنوه  الأدوي����ة.  م��ن  غ��ريه��ا  م��ع  املمكنة 
ال���دواء  كمية  اأن  اإىل  اأخ���رى  تطبيقات 
ري�شرت،  يوليا  وتقول  النفاد.  على  تقارب 
املتحدثة با�شم اجلمعية الأملانية ل�شناعة 
التي  التطبيقات  على  العثور  اإن  الأدوي��ة، 

يف  للمرء  ال�شخ�شية  بالحتياجات  تفي 
�شهال  "لي�س  امل��ت��اح��ة  التطبيقات  غ��اب��ة 
اأن  يجب  املر�شى".  لكل  الإط����الق  على 
امل�شتقبليون  التطبيقات  م�شتخدمو  يتاأكد 
تتمتع  للتطبيق  امل��ق��دم��ة  اجل��ه��ة  اأن  م��ن 
الوا�شح،  من  يكون  اأن  ويجب  بال�شفافية. 

على �شبيل املثال، من قام بتطوير التطبيق 
هي  وما  منه  الغر�س  وما  اأ�شا�س،  اأي  وعلى 
حمدداته. ي�شار اإىل اأن مقدمي التطبيقات 
العبارات  على  معلوماتهم  يق�شرون  الذين 
اإىل  ���ش��راح��ة  ي�����ش��ريون  ول  الت�شويقية 
اأن  كما  بالثقة.  جديرين  غ��ري  احلقائق 
يجب  املجانية  ال���دواء  اإدارة  تطبيقات 
مهما  البيانات  اأم��ن  ويعد  القلق.  تثري  اأن 
على  يحتوي  ما  تطبيق  ك��ان  اإذا  للغاية. 
ال�شخ�شية،  البيانات  جمع  تتيح  وظائف 
البيانات  حماية  اإع��الن  يو�شح  اأن  فيجب 
البيانات  تخزين  �شيتم  اأي��ن  بها  اخلا�س 
امل�شتخدم  ل��دى  وه��ل  حمايتها.  وكيفية 
ت�شتخدمه  هل  اأو  عليها،  كاملة  �شيطرة 

جهة التطبيق لغر�س علمي اأو جتاري؟

*وكاالت
ال��ت��ج��زئ��ة  م��ت��اج��ر  �شل�شلة  اأع��ل��ن��ت 
عن  مارت"،  "وول  العمالقة  الأمريكية 
عرب  البقالة  طلبات  تلقي  خدمة  اإط��الق 

تكنولوجيا املنزل الذكي من "جوجل".
قطاع  رئي�س  نائب  وورد"  "توم  وق��ال 
"وول مارت" يف  الرقمية يف فرع  العمليات 

ال�شهر  من  "اعتبارا  اإنه  املتحدة،  الوليات 
طلباتهم  اإر���ش��ال  للعمالء  ميكن  احل���ايل 
اإىل  التحدث  اأود  جوجل،  ه��اي  بالقول: 
امل�شاعد  جهاز  �شي�شيف  حيث  م��ارت،  وول 
اأ�شي�شتنت  ج��وج��ل  ال��رق��م��ي  ال�شخ�شي 
يطلبها  ال��ت��ي  وال��ك��م��ي��ات  ال�شلع  ا���ش��م��اء 
ما  وه��و  م���ارت،  وول  بطاقة  اإىل  العميل 

تلبية  ن�شتطيع  اأننا  يف  العميل  ثقة  يزيد 
مع  وال�شرعة،  الدقة  من  باملزيد  طلباته 
خالل  من  عنها  يبحث  التي  ال�شلع  حتديد 
م�شرتياته  عن  له  نقدمها  التي  املعلومات 

ال�شابقة".
"توم  ق��ال  الإن��رتن��ت  ع��رب  ر�شالة  ويف 
وج��ود  "مع  اإن��ه  ال��ث��الث��اء،  ال��ي��وم  وورد"، 

مليار  م��ن  اأك���رث  على  اأ�شي�شتنت  ج��وج��ل 
هب  ه��وم  جوجل  ذل��ك  يف  مبا  ذك��ي،  جهاز 
بنظام  تعمل  ال��ت��ي  ال��ذك��ي��ة  وال��ه��وات��ف 
اأندرويد وال�شاعات الذكية وغري  الت�شغيل 
مب�شرتياتهم  القيام  للعمالء  ميكن  ذل��ك، 
اأثناء  حتى  اأو  املنزل  يف  وجودهم  اأثناء 

حتركهم يف اخلارج".

*وكاالت
الفلك  علماء  من  دويل  فريق  اكت�شف 
حول  ي���دوران  ل��الأر���س  م�شابهني  كوكبني 
على  يقع   K1 النوع  من  �شاطع  ق��زم  جنم 
الأر�س  من  �شوئية  �شنة   146 حوايل  بعد 

."15337 HD" ويدعى
وتدور الكواكب املكت�شفة حديثًا والتي 
 HD"و  "15337b  HD" ا���ش��م  حتمل 
15337c" حول جنمها كل 4.76 و 17.18 

حوايل  النجم  حرارة  درجة  وتبلغ  يوًما. 
ي�شاوي  م��ا  اأي  فهرنهايت  درج��ة   8،800
منخف�س  جنم  وهو  مئوية،  درج��ة   4900
اكت�شاف  مت  وق��د  �شم�شنا.  مثل  الن�شاط 
خالل  من  مرة  لأول  ال�شم�شية  املجموعة 
ومت  نا�شا،  لوكالة  التابعة   TESS مهمة 
با�شتخدام  ذلك  بعد  وجودها  من  التحقق 
على   HARPS م��ط��ي��اف  م���ن  ب��ي��ان��ات 

تل�شكوب ل�شيال يف جمهورية �شيلي.

جنيف،  جامعة  يف  الفلك  عامل  وق��ال 
كزافييه دومو�شك، اإن الكوكبان املكت�شفان 
اأحدهما كوكب �شخري حار والآخر كوكب 
للفريق،  ووف��ًق��ا  داف��ئ.  و  منتفخ  �شخري 
 "15337b  HD" فاإن حجم الكوكب يبلغ
اأثقل من  حوايل 1.7 مرة حجم الأر�س و 
ال�شبب  ويرجعوا  اأ�شعاف،   7.2 ب�  الأر���س 
من  اأ�شا�ًشا  م�شنوع  الكوكب  اأن  اإىل  ذلك  يف 

ال�شخور.

ب  15337c" اأكرب   HD" الكوكب  اأما 
 8.8 ب  اأثقل  و  الأر���س  حجم  مرة   2.52
يهيمن  ج��وي  غ��الٍف  وي�شت�شيف  اأ�شعاف، 
اإىل  واأ�شاروا  البدائي.  الهيدروجني  عليه 
مت�شابهة  كتل  وج��ود  من  الرغم  على  اأن��ه 
اإىل حد ما، فاإن ن�شف قطر هذين الكواكب 
جوانب  على  ي�شعهما  حيث  متاًما،  خمتلف 
ُتعرف  القطر  ن�شف  فجوة  م��ن  خمتلفة 

ا با�شم فجوة فولتون. اأي�شً

*وكاالت
كيلي  �شكوت  نا�شا  وك��ال��ة  يف  الف�شاء  رائ��د  ق��ام 
بتطوير زجاجة مياه ثورية حتول الغازات ال�شادرة 

عن اجل�شم اإىل مياه غازية.
اأم�����ش��اه ع��ل��ى م��ن املحطة  خ���الل ال��ع��ام ال���ذي 
توفر  عدم  من  كثريًا  كيلي  عانى  الدولية،  الف�شائية 
اأك�شيد  ث��اين  م�شتوى  ارت��ف��اع  ب�شبب  الغازية  املياه 

الكربون يف املركبة.
الزجاجة  لتطوير  ل��ه  اإل��ه��ام  م�شدر  ه��ذا  وك��ان 
اأك�شيد الكربون املتوفر يف  اإزالة ثاين  بوا�شطة نظام 
ا�شتخدام  ميكن  اأنه  واأدرك  الدولية،  الف�شاء  حمطة 
الكربون  اأك�شيد  ثاين  م�شتويات  لت�شخري  الآلية  هذه 
اإىل  وحتويلها  الأر���س  على  الإن�شان  ل��دى  ال��زائ��دة 

�شائل غازي.

اإىل الأر�س، توا�شل كيلي مع �شركة  وعندما عاد 
من  متّكن  مياه  زجاجة  معًا  وط��وروا  �شرتمي،  �شودا 
حتويل الغازات التي يطلقها اجل�شم اإىل �شائل غازي.

النانوي  الف�شاء  تكنولوجيا  الزجاجة  ت�شتخدم 
لتحويل الغاز الزائد الذي ينتجه ج�شم الإن�شان اإىل 
ماء على الفور. فعندما ينفخ امل�شتخدم يف الزجاجة، 
بت�شفية  ال��زج��اج��ة  عنق  يف  م��وج��ودة  اآل��ي��ة  تقوم 
الغازات والروائح الكريهة الأخرى، قبل �شخ ال�شائل 
عذبة  مياه  والنتيجة  النقي،  الكربون  اأك�شيد  بثاين 

متالألئة، جاهزة لل�شرب.
الآن  مي" متوفرة  �شرتمي  "�شودا  زجاجة  وباتت 
يف الأ�شواق وعلى املوقع الإلكرتوين لل�شركة ب�شعر ل 
�شحيفة  يف  ورد  ما  وفق  اأمريكيًا،  دولرًا   28 يتجاوز 

مريور اأونالين الربيطانية.

»فيسبوك« يكشف لمستخدميه أسرار 
ما يظهر على صفحاتهم

ممثلة مايكروسوفت: إصدار قانون حماية 
البيانات سيعزز االستثمار في مصر

مؤسس »فيسبوك« يبحث مع وزيرة العدل 
األلمانية وضع قواعد جديدة لإلنترنت

الصين تطلق قمرا صناعيا 
جديدا لتتبع البيانات الفضائية

ل اإلنترنت إلى  “فيسبوك” توصِّ
مناطق نائية على األرض

 إعالن علمي مثير عن الجسم 
الهائل وسط مجرتنا

جمال الشاعر: التكنولوجيا تقلل الفجوة بين األجيال

تطبيقات الهاتف الذكي الخاصة بإدارة 
الدواء تساعد المرضى في أمور كثيرة

»وول مارت« األمريكية تبدأ تلقي طلبات 
العمالء عبر تكنولوجيا »جوجل اسيستنت«

 كشف كوكبين مشابهين لألرض

 االن.. يمكن تحويل أنفاس اإلنسان إلى مياه غازية
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*وكاالت
اخ��ت��ري اأ���س��ط��ورة ب��ر���س��ل��ون��ة رون��ال��د 
كومان، ملهمة ثقيلة رمبا تكون االأ�سعب يف 
البلوجرانا  يعيد  اأن  عليه  وبات  م�سريته، 
املا�سي،  املو�سم  ك��ارث��ة  بعد  بريقه  اإىل 

وتبعاتها.
ومبجرد اأن توىل كومان املهمة ر�سميا، 
التزم بطريقته املعتادة التي جربها �سواء 
يف فرتته مع منتخب هولندا اأو مع فريقي 
االإجنليزيني،  واإيفرتون  �ساوثهامبتون 

وهي 1-3-2-4.
ومع التغري الطارئ يف هجوم بر�سلونة 
ال�سوء  كووورة  يلقي  �سواريز،  رحيل  بعد 
تلك  مع  تعامله  وكيفية  كومان  فكر  على 
الرتكيبة  مامح  لتحديد  امل�ستجدات، 
يف  لرب�سلونة  االأم��ام��ي  للخط  املحتملة 

الكا�سيكو االأول للمدرب الهولندي.
 اإرث الهجوم

 على مدار �سنوات �سار بر�سلونة طوعا 
بيب  تركها  التي  االآثار  على  ذلك،  غري  اأو 
اأفكاره  كل  تبلور  مع  خ�سو�سا  جوارديوال، 
يف الفريق الذي و�سف كثريا باأنه االأعظم 
يف  وحتديدا  الكتالوين  النادي  تاريخ  يف 

 – مو�سم 2010-2011 مع ثاثية )مي�سي 
التي  األفي�س،  جانبهم  واإىل  بيدرو(   – فيا 
واأب��رزت  االأدوار  وتبادل  باملرونة  متيزت 
متاما اأ�سلوب جوارديوال وخططه يف اإرباك 

دفاعات اخل�سوم.
يف  االأمامية  الثاثية  تغريت  الحقا 
االأمور  واختلفت  بيب،  رحيل  مع  بر�سلونة 
لفرتة  امل��ه��م��ة  ف��ي��ان��وف��ا  تيتو  ت���وىل  م��ع 
اأن  اإىل  مارتينو،  تاتا  مبجيء  ثم  ق�سرية، 
ا�ستقر الفريق مع )MSN(، تلك ال�سفرة 
التي �سكلت مكمن قوة فريق لوي�س اإنريكي 
الثاثي  اأدوار  اأن  ورغ��م   .2015-2014
معروفة  ك��ان��ت  ون��ي��م��ار،  ���س��واري��ز  مي�سي، 
غالبية  اأن  اإال  -نظريا-  للتنبوؤ  و�سهلة 
اأن  خ�سو�سا  �سدها،  يف  تفلح  مل  ال��ف��رق 
حتركات  يف  يتمثل  ك��ان  الناجز  �ساحها 
معها  تتفكك  كانت  التي  االأخ��رية  اللحظة 

كل احل�سابات الدفاعية.
كومان و�سفرة الكا�سيكو

الليجا  يف  مباريات   3 بر�سلونة  لعب   
وا�ستقبل  اأه����داف   8 �سجل  االآن،  حتى 

التكتيكي  ر�سمه  كان  بينما  واح��دا،  هدفا 
جريزمان  الرباعي  مع  ثابتا  الهجوم  يف 
دور  يف  مي�سي  واأمامهم  وفاتي  وكوتينيو 

املهاجم الوهمي.
كومان  يعتمدها  التي   )1-3-2-4( يف 
يف  ي��وجن  دي  فرينكي  ي��رتاج��ع  م��ا  غالبا 
يعزز  حتى  لرب�سلونة،  الهجومية  احلالة 
بالتقدم،  للظهريين  لي�سمح  الدفاع  ثنائي 
ملنح  االأدوار  تبادل  عملية  تبداأ  ثم  وم��ن 
لقتل  وفاتي  وجريزمان  ملي�سي  امل�ساحات 

املناف�سني.
ب�سكل  وروب��ريت��و  األبا  الثنائي  ويلعب 
للهجوم،  التنوع  الإ�سافة  كجناحني  اأك��رب 

واإرباك ح�سابات اخل�سم.
يتحرك  لاأمام  مثا  األبا  حترك  فمع 
لي�سحب  قليا،  امللعب  و���س��ط  نحو  ف��ات��ي 
ظهري املناف�س خلفه ويف�سح املجال لزميله 
للتقدم، ومن ثم يتجه املهاجم ال�ساب نحو 
منطقة اجلزاء ال�ستقبال الكرة وامل�ساندة، 
هدفه  �سجل  حني  فياريال  اأمام  حدث  كما 

االأول.
دي  يبقى  ال��دف��اع  يف  األ��ب��ا  ثبات  عند 

مع  الو�سط  كثافة  ليعزز  موقعه،  يف  يوجن 
بو�سكيت�س وكوتينيو، ويف هذه احلالة مييل 
الربازيلي للي�سار قليا ليتبادل االأدوار مع 
اخل�سم  دفاع  قلب  يدفع  االأمر  هذا  فاتي. 
اإج��ب��اري��ا،  الظهري  م��ع  التغطية  ملحاولة 
اأم��ام  خلفه  من  املنا�سبة  امل�ساحة  لتظهر 
اأو  موقعيهما،  ح�سب  جريزمان  اأو  مي�سي 
االأي�سر  ال��ط��رف  على  نف�سه  ف��ات��ي  اأم���ام 

لي�سكل خطورة حقيقية.
من ناحية اأخرى، وعلى خاف دوره مع 
اجلناح  يف  باللعب  األزمه  ال��ذي  فالفريدي 
االأي�سر، اأعاد كومان كوتينيو لدوره املعتاد 
كاعب و�سط مهاجم، الذي يبدو فيه اأكرث 
املباريات  نتيجة ذلك يف  ثقة، وقد ظهرت 
الثاث بالدوري، حيث عمل بتناغم مع األبا 

وفاتي، كما بدا اأكرث راحة.
ي�ستخدم  كيف  االأه��م  ال�سوؤال  ويبقى   
كومان ليونيل مي�سي �سواء يف الكا�سيكو اأو 

يف املو�سم ب�سكل عام؟
مي�سي  با�ستخدام  مقتنعا  كومان  يبدو   
وقد   ،)9  False( الوهمي  املهاجم  دور  يف 
مع  نف�سه  ب��االأ���س��ل��وب  االأرجنتيني  لعب 

فيا  اأو  واإيتو،  هرني  مع  �سواء  جوارديوال، 
العمر  يف  تقدمه  ومع  االآن  لكنه  وبيدرو، 
يركز املدرب الهولندي على منح مي�سي مهام 

حمددة.
االآن(،  )حتى  كومان  لعب  طريقة  يف 
الو�سط،  يف  اأك���رب  بحرية  مي�سي  يتمتع 
وباتت روؤيته كثريا يف منطقة اجلزاء اأمرا 
بناء  يف  اأقل  بن�سبة  ي�سارك  الأنه  معتادا، 

الهجمات.
وهمي  كمهاجم  مي�سي  يلعب  عندما 
عرب  اللعب  تو�سيع  على  االعتماد  يكون 
اجلناحني وظهريي اجلنب، خللق م�ساحات 
بني مدافعي اخل�سم فت�سبح فر�س مي�سي اأو 
اأو  اجل��زاء  منطقة  ح��دود  على  جريزمان 
حقيقية  خطورة  ت�سكيل  يف  اأك��رب  داخلها 

من العمق، على مرمى املناف�س.
املفتاح  اأن  يف  ذل��ك  ك��ل  ب��ل��ورة  ميكن   
االأدوار  تبادل  هو  كومان  لفكر  االأ�سا�سي 

واملراكز على نطاق وا�سع.
التكتيكية  التوليفة  تلك  تفلح  فهل 
�سفرة زيدان يف كا�سيكو  اجلديدة يف فك 

كومان االأول؟

*وكاالت
تتجه اأنظار ع�ساق الكرة االإيطالية م�ساء اليوم ال�سبت، نحو ملعب جوزيبي 
اجلولة  �سمن  ميان،  وغرميه  اإنرت  بني  الغ�سب  ديربي  ي�ست�سيف  الذي  مياتزا، 

الرابعة من الكالت�سيو.
نقاط،   9 بر�سيد  امل�سابقة  ترتيب  بجدول  الثاين  املركز  ميان  ويحتل 
بالت�ساوي مع املت�سدر اأتاالنتا، فيما ياأتي االإنرت باملركز اخلام�س بر�سيد 7 نقاط.

عقدة االإنرت
اأ�سبح اإنرت مبثابة الُعقدة بالن�سبة مليان، يف ال�سنوات االأخرية، بعدما متكن 

من حرمان الرو�سونريي من حتقيق اأي انت�سار على النرياتزوري منذ 4 �سنوات.
التي  املباريات  يف   ،2016 عام  منذ  ممتازة  �سل�سلة  االأفاعي  فريق  وميتلك 

يخو�سها الفريقان مب�سابقة الدوري االإيطايل.
ا�ستطاع  بالكالت�سيو،  مباريات   8 وميان  اإن��رت  لعب  ال��ف��رتة،  تلك  فخال 

النرياتزوري اأن ي�سجل 5 انت�سارات و3 تعادالت، فيما مل يحقق ميان اأي فوز.
ومتكن االإنرت من ت�سجيل 17 هدفا يف �سباك غرميه، مقابل 10 اأهداف مليان، 

يف تفوق وا�سح للفريق االأزرق.
مدار  على  ميان،  على  متتالية  انت�سارات   4 يحقق  اأن  االإن��رت  وا�ستطاع  بل 
اأكرب  درامية، وهو  مباراة  بنتيجة )4-2( يف  الفوز  اآخرها  االأخريين،  املو�سمني 

انت�سار يف مواجهات الفريقني باآخر 4 �سنوات.
انتفا�سة ميان

ظهر فريق ميان مبظهر مغاير متاًما بعد ا�ستئناف الن�ساط الريا�سي يف �سهر 
يونيو/حزيرن املا�سي، بعدما توقف لفرتة ب�سبب فريو�س كورونا، ليقدم الفريق 

م�ستويات ممتازة ونتائج جيدة.
ومل يخ�سر ميان يف اأي مباراة منذ ا�ستئناف الن�ساط باملو�سم املا�سي، وا�ستمر 

يف تقدمي نف�س امل�ستوى مع انطاق املو�سم اجلاري.
املو�سم  يف   9 بينها  من  انت�سارا،   12 ميان  حقق  الن�ساط،  ا�ستئناف  فمنذ 
جميعها  مباريات   3 يف  تعادل  بينما  اجلديد،  املو�سم  يف  انت�سارات  و3  املا�سي، 

بنهاية املو�سم املا�سي.
االإن��رت  عقدة  ك�سر  يف  احُلمر  ينجح  هل  للرو�سونريي،  اجليد  االأداء  فمع 

وحتقيق االنت�سار االأول منذ 4 �سنوات؟

إرث سواريز.. هل ينجز كومان مهمة 
قتل الريال في الكالسيكو؟

عقدة األفاعي تتصدى النتفاضة ميالن بديربي الغضب

*وكاالت
تاألقه  جويحان  �ساكر  املت�سابق  وا�سل 
ببطولة  الثاين  ال�سرعة  �سباق  لقب  بنيل 
 ،2020 لعام  ال�سرعة  ل�سباقات  االأردن 
حلبة  يف  اخلمي�س  ال��ي��وم  اأق��ي��م  ال���ذي 

�سوفك�س يف ماركا.
املركز  يف  وريكات  غيث  املت�سابق  وحل 
الثاين، وجاء املت�سابق يزن قطان يف املركز 

الثالث يف الرتتيب العام لل�سباق.
واأح�����رز امل��ت�����س��اب��ق ���س��اك��ر ج��وي��ح��ان 
وحل  الرباعي،  للدفع  االأول  املركز  اأي�سا 
املت�سابق �سامل طعية يف املركز االأول للدفع 
اخللفي، وجاء املت�سابق م�سطفى جمعة يف 

املركز االأول للدفع االأمامي.
املت�سابقني  بني  قوية  مناف�سة  ودارت 
لبلوغ  وال��ث��ان��ي��ة  االأوىل  اجل��ول��ت��ني  يف 
نتيجة   15 الف�سل  وهي  الثالثة  اجلولة 
�ساكر  املت�سابقني  بني  حدتها  وت�ساعدت 
ج��وي��ج��ان وي���زن ق��ط��ان وغ��ي��ث وري��ك��ات 
واأم�����ري ن��ا���س��ي��ف وم�����س��ط��ف��ى ال��ع��ط��اري 
و�سامل  �سبيحات  وحممد  ال�سرفا  وايهاب 
وائل  وم�سطفى  جمعة  وم�سطفى  طعيمة 

الكلمة  وكانت  ده�سان  ورائد  نبا�س  وجاد 
االأخرية للمتاألق �ساكر جويحان الذي نال 

ال�سباق. لقب 

بني  ���س��دي��دًا  تناف�سًا  ال�سباق  و�سهد 
املت�سابقني لنيل القاب فئات الدفع الرباعي 

والدفع اخللفي والدفع االأمامي.

ال�سرعة  ل�سباق  الفنية  النتائج  وتاليا 
لريا�سة  االأردن��ي��ة  اأعلنتها  كما  ال��ث��اين 

ال�سيارات. 

جويحان يظفر بلقب
*وكاالت سباق السرعة الثاني

مع  ر�سميًا  القدم  لكرة  الفي�سلي  فريق  تعاقد 
الفريق  يف  للعب  العك�س  حممد  العربي  فريق  العب 

ملدة ثاثة موا�سم.

خالد  العربي  لفريق  االإعامي  الناطق  واأ�سار 
االأردنية )برتا(  االأنباء  لوكالة  ابو زيد يف ت�سريح 
اليوم اخلمي�س اإىل اأن اإدارة الفي�سلي والعربي اأجنزا 

ر�سميًا اإتفاقية اإنتقال الاعب.

*وكاالت
التحق املحرتفان امل�سريان ال�سيد عوي�س واحمد 
ا�ستعدادا  القدم،  لكرة  را���س  ذات  بفريق  احلجاج، 

مل�ساركته يف مناف�سات دوري الدرجة االأوىل.
وو�سل الاعبان اإىل اململكة  بانتظار التحاقهما 
باإ�سراف  تدريباته  با�سر  ال��ذي  الفريق  بتدريبات 

املدرب ه�سام عبداملنعم.
اجلعافرة  اأحمد  را���س  ذات  ن��ادي  رئي�س  وا�سار 
اأن  اىل  )برتا(  االأردنية  االأنباء  لوكالة  ت�سريح  يف 
النادي  معهما  تعاقد  واأن  �سبق  امل�سريني  املحرتفني 
ومل  االردن  غ��ادرا  انهما  اال  ك��ورون��ا،  جائحة  قبل 
ظروف  وب�سبب  الروؤية،  ات�ساح  عدم  ب�سبب  يعودا 

الطريان واحلدود.
ي�ستعد  الذي  بالفريق  التحقا  املحرتفان  وقال: 

يف  الفريق  و�سعت  �سعبة،  مادية  بظروف  للدوري 
مهب الريح.

الفريق  متطلبات  لتوفري  ت�سعى  االدارة  اأن  وبني 
�سبح عقوبة االحتاد  املتاحة، رغم  �سمن االمكانات 
الفريق  تهدد  التي  “فيفا”  ال��ق��دم  لكرة  ال���دويل 

بالهبوط مل�ساف اندية الدرجة الثانية.
وان قرر  �سبق  الدويل  وقال اجلعافرة: االحتاد 
ت�سجيل  م��ن  مبنعه  را���س  ذات  على  عقوبة  فر�س 
العبني جدد، ب�سبب عدم ت�سديده مل�ستحقات مالية 
متاأخرة ملدربني اجانب �سبق وان ا�سرفوا على تدريب 
االن  حتى  ي�ستطع  مل  النادي  ان  اىل  الفتا  الفريق، 
من تاأمني م�ستحقات املدربني، ما يهدد النادي مبزيد 
من العقوبات التي ت�سل اىل هبوط الفريق للدرجة 

الثانية.

*وكاالت
املوؤجلة  املباريات  مواعيد  اليد  كرة  احتاد  حدد 
من االأ�سبوع الرابع من دوري الدرجة الثانية، والتي 
بفر�س  احلكومية  االإج���راءات  ب�سبب  تاأجيلها  مت 

حظر �سامل يومي اجلمعة وال�سبت من كل اأ�سبوع.
واأ�سار احتاد اللعبة يف بيان �سحايف اجلمعة، اىل 
غد  بعد  يوم  يلتقي  اجلديدة  املواعيد  وبح�سب  انه 
االأحد فريقا الراية واأم جوزة عند ال�ساعة ال�سابعة 
احل�سني  مبدينة  �سمية  االأم���رية  �سالة  يف  م�ساء 
التي  املباراة  ال�سالة  لل�سباب، وقبل ذلك ت�سهد ذات 

جتمع بني فريقي وادي ال�سري ويرموك البقعة وتبداأ 
عند ال�ساعة اخلام�سة م�ساء.

ال�سابعة  اجل��ول��ة  ل��ق��اءات  االحت���اد  ح��دد  كما 
يوم  يلتقي  حيث  االإي����اب،  مرحلة  م��ن  واالأخ����رية 
عند  و�ساكب  ال�سري  وادي  فريقا  املقبل  االرب��ع��اء 
�سمية  االأم��رية  �سالة  يف  م�ساء  ال�ساد�سة  ال�ساعة 
مبدينة احل�سني لل�سباب، ويلتقي يوم اخلمي�س بذات 
ال�سالة فريقا يرموك البقعة والراية عند ال�ساعة 
اخلام�سة م�ساء، ثم يلتقي فريقا عمان والكتة عند 

ال�ساعة ال�سابعة م�ساء بذات ال�سالة.

*وكاالت
اأكدت جلنة الطوارئ يف احتاد كرة القدم اإقامة 
بدوري  الذهاب  مرحلة  من  املوؤجلة  املباريات  جميع 
مرحلة  من  االأوىل  الثاث  وامل��ب��اري��ات  املحرتفني، 
الكرة  اأ���س��دره احت��اد  ال��ذي  الربنامج  وف��ق  االإي���اب 

�سابقا.
اجلمعة  �سادر  بيان  يف  الطوارئ  جلنة  ورف�ست 

ا�ستمرار  بهدف  وذلك  مباراة  اي  تاأجيل  او  ترحيل 
يف  الكروي  املو�سم  اختتام  على  والعمل  املناف�سات 
تاأجيل  طلب  الوحدات  ن��ادي  وك��ان  املحدد.  املوعد 
املقبل  االأرب��ع��اء  ي��وم  امل��ق��ررة  ال�سريح  مع  مباراته 
كورونا  بفريو�س  االأف��راد  من  العديد  اإ�سابة  ب�سبب 
اإقامة  با�ستمرار  اليوم  ال��ط��وارئ  جلنة  رد  لياأتي 

املباريات يف مواعيدها. 

*وكاالت
مدريد،  اأتلتيكو  مدرب  �سيميوين،  دييجو  طالب 
الذي تعتمد روؤيته على اجلماعية اأكرث من الفردية، 
جنم الفريق، جواو فيليك�س، بنقل االلتزام والرغبة 
ال��ربت��غ��ال،  م��ع منتخب  اأظ��ه��ره  ال���ذي  واحل��م��ا���س، 

للروخيبانكو�س.
وعقب عودته من املنتخب الربتغايل وان�سمامه 
باهتمام  فيليك�س  حظي  االأتلتي،  لتدريبات  جمددا 
ل�سيميوين،  االأ�سئلة حوله  الذين وجهوا  ال�سحفيني 
االأهمية”  غاية  يف  ب�”العب  قبل  من  و�سفه  الذي 

للفريق.
�سحفي  موؤمتر  خال  االأرجنتيني،  املدرب  وقال 
عن بعد: “لقد �ساهدت املباريات التي �سارك بها مع 

ما  نحو  قدمه  الذي  بالعمل  واأعجبت  باده  منتخب 
يحتاجه الفريق«. واأ�ساف: “نعلم اأنه ميتلك املوهبة 
واأنه من املمكن اأن يظهر يف اأي وقت من اللقاء. وهذا 
االأمر هو ما راأيته يف الربتغال، حيث اأظهر االلتزام 
والرغبة واحلما�س الذي يحتاجه الفريق، وهذا هو 

ما نحتاجه يف فريقنا«.
وكان ال�سوؤال حول اإذا ما كان مركز اجلناح، الذي 
�سارك به الاعب يف بداية املو�سم املا�سي، من املمكن 
اأن يكون خيارا لتواجد كل من دييجو كو�ستا ولوي�س 

�سواريز وجواو فيليك�س كاأ�سا�سيني يف املباريات.
فيه  ن�سركه  م��رك��ز  “اأي  �سيميوين:  واأج����اب   
يف  يكون  عندما  مهمة  اأ�سياء  �سيمنحنا  بالتاأكيد 

اأف�سل م�ستوياته«.

الفيصلي يتعاقد رسميًا 
مع العب العربي العكش

محترفان مصريان يلتحقان 
بتدريبات ذات راس

اتحاد كرة اليد يحدد مواعيد 
المباريات المؤجلة

لجنة الطوارئ في إتحاد الكرة ترفض 
ترحيل أو تأجيل مباريات الدوري

سيميوني يطالب نجمه بالعطاء 
ألتلتيكو مثل المنتخب
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*واشنطن
روي��رتز،  وكالة  اأجرته  حتقيق  تو�سل 
 500 من  اأك��رث  يف  الوفيات،  معدل  اأن  اإىل 
بن�سبة  زاد  االأمريكية،  ال�سجون  اأكرب  من 
ر�سمية  بيانات  اآخر  �سدور  منذ   %  8 تفوق 
باأغلبية  ال�سدارة  يف  وكان   ،2016 عام  يف 
�ساحقة اأ�سخا�س مل ُيدانوا قط بجرائمهم 

املزعومة.
معدل  قفز   ،2016 يف  ا�ستقرار  وبعد 
الثاث  ال�سنوات  يف  ع��ام  ب�سكل  الوفيات 
يف  نقطة  اأعلى  اإىل  ترامب  الإدارة  االأوىل 
الفرتة التي فح�ستها رويرتز على مدى 12 

عاما من 2019-2008.
اأكرث من 1500 من طلبات  وبا�ستخدام 
درا�سة  الوكالة  اأج��رت  العامة،  ال�سجات 

�سنة،   12 م��دى  على  �سجنا   523 ت�سمنت 
هذه  مدى  على  ال�سجناء  وفيات  وفح�ست 
جميع  على  العدد  ه��ذا  وا�ستمل  ال��ف��رتة. 
ال�����س��ج��ون االأم��ريك��ي��ة ال��ت��ي ي��ب��ل��غ ع��دد 
باالإ�سافة  اأكرث،  اأو   750 فيها  املحتجزين 
يف  �سجون  اأنظمة  اأو  �سجون   10 اأكرب  اإىل 

معظم الواليات.
الوا�سحة  والنتيجة  املح�سلة  وكانت 
هي  الناجتة  البيانات  قاعدة  خ��ال  من 
خ��ارج  ال�سجون  لوفيات  اإح�ساء  اأ�سخم 

احلكومة االحتادية االأمريكية.
اأو�ساع  على  البيانات  قاعدة  وت�ستمل 
يف  وف���اة   7500 ع��ن  ي��زي��د  م��ا  وماب�سات 
اأفراده  االأ�سوار، ميثل  وراء  ما  اأحد عوامل 
يف  ال�سجناء  عدد  اإجمايل  من  املئة  يف   60

الواليات املتحدة.
املتوفني  ال�سجناء  ثلثي  ح��وايل  وك��ان 
الذين حددتهم رويرتز بني 2008 و2019، 
بانتظار  ي��زال��ون  ال  �سخ�سا،   4998 اأي 
االأبرياء  اأنهم يف حكم  املحاكمة ويفرت�س 
بالتهم  اإدانتهم قط  عند وفاتهم، ومل تتم 

التي كانوا حمتجزين ب�سببها.
وتو�سلت رويرتز اإىل اأن معدل الوفيات 
 ،500 عن  عددها  يزيد  التي  ال�سجون،  يف 
قفز بن�سبة 35 يف املئة خال العقد الذي 
بينها  م��ن  الأ���س��ب��اب  امل��ا���س��ي،  ال��ع��ام  انتهى 
جرعات  وتعاطي  واالن��ت��ح��ار  االأم��را���س 
من�ساآت  يف  والكحول  املخدرات  من  زائ��دة 
الرقابة،  م��ن  يذكر  ق��در  الأي  تخ�سع  ال 
وتقدم اأحيانا خدمات غري كافية يف العاج 

وال�سحة النف�سية.
بينهم  �سجني،   2000 من  اأكرث  وانتحر 
حوايل 1500 كانوا يف انتظار املحاكمة اأو 
الوفيات  وتزايدت  لهم.  االتهامات  توجيه 
للمخدرات  احلادة  اجلانبية  االآثار  ب�سبب 
يف   10 كل  من   1 من  اأكرث  مبعدل  والكحول 

العام املا�سي.
ومات حوايل 300 �سخ�س بعد اأن ق�سوا 

عاما اأو اأكرث خلف الق�سبان دون اإدانة.
اأن���ه ع��ل��ى م��دى  ال��ب��ي��ان��ات  ك��م��ا تظهر 
معدل  تراجع  املا�سية،  الثاث  ال�سنوات 
كثري  ب��داأت  اأن  بعد  ال�سجون  يف  االنتحار 
معدل  لكن  للتوعية.  مبادرات  املرافق  من 
من  ال��زائ��دة  اجل��رع��ات  ب�سبب  ال��وف��ي��ات 

املخدرات والكحول زاد بنحو 72 يف املئة.

*باريس
يوم  فرن�سا،  يف  العامة  النيابة  وجهت 
اجلمعة، للرئي�س ال�سابق نيكوال �ساركوزي 
يف  اإجرامية”  ع�سابة  “ت�سكيل  تهمة 

ق�سية متويل ليبي حلملته االنتخابية.
ع�سابة  بت�سكيل  ���س��ارك��وزي  ات��ه��ام 
يف  التحقيق  اإط����ار  يف  ي��اأت��ي  اإج��رام��ي��ة 
ليبي  متويل  على  ح�سل  يكون  اأن  احتمال 

حلملته االنتخابية العام 2007 .
جل�سات  بعد  التهمة  توجيه  واأت���ى 

ا�ستجواب دامت اأربعة اأيام.
اإىل  اجلديدة  املاحقة  هذه  وت�ساف 
يف  �ساركوزي  اإىل  وجهت  اأخرى  تهم  ثاث 

اإطار امللف نف�سه يف مار�س 2018.
اأجهزة  حمققون  ا�ستخدم  اأن  و�سبق 
مزاعم  لفح�س  ال��ه��وات��ف  على  تن�ست 
ال��راح��ل  الليبي  ال��زع��ي��م  ب���اأن  منف�سلة 
�ساركوزي،  حملة  مول  قد  القذايف  معمر 
وا�ستبهوا يف اأنه اطلع على تفا�سيل ق�سية 

منف�سلة من خال �سبكة من املخربين.
وك����ان ���س��ارك��وزي ق��د ت���وىل رئ��ا���س��ة 

خ�سر  لكن   ،2012 حتى   2007 من  فرن�سا 
عندما  هوالند  فران�سوا  اأم��ام  االنتخابات 

�سعى الإعادة انتخابه.

�سل�سلة  ي��واج��ه  احل����ني،  ذل���ك  وم��ن��ذ 
جرائم  بارتكاب  تتعلق  التحقيقات  م��ن 
واالح��ت��ي��ال  بالف�ساد  تتعلق  م��زع��وم��ة، 
حملته  متويل  يف  وخمالفات  واملح�سوبية 

االنتخابية.
وك��ان حمامو ���س��ارك��وزي ق��د ق��ال��وا يف 
يحققون  ال��ذي��ن  الق�ساة  اإن  �سابق  وق��ت 
جت���اوزوا  امل���زع���وم،  الليبي  ال��ت��م��وي��ل  يف 

يف  حمادثاته  على  بالتن�ست  �ساحياتهم 
 ،2014 ومار�س   2013 �سبتمرب  بني  الفرتة 
بني  االت�سال  �سرية  نطاق  بذلك  منتهكني 

املحامي وموكله.

*بيونغيانغ
وخ��ال  اجل���اري،  اأكتوبر  م��ن  العا�سر  يف 
ال��ذك��رى  مبنا�سبة  �سخم  ع�سكري  ع��ر���س 
العمال  حزب  لتاأ�سي�س  وال�سبعني  اخلام�سة 
�ساروخ  عن  ال�سمالية  كوريا  ك�سفت  الكوري، 
يف  و���س��ف  ل��ل��ق��ارات،  ع��اب��ر  ج��دي��د  بالي�ستي 
و�سائل االإعام الغربية ب�«ال�ساروخ الوح�س« 

و«ال�ساروخ املرعب«.
يتم  التي  االأوىل  ه��ي  امل��رة  ه��ذه  وك��ان��ت 
العابر  البالي�ستي  ال�����س��اروخ  ع��ن  الك�سف 
يعمل  وال���ذي  مرحلتني  م��ن  امل��ك��ّون  للقارات 
الدول  يف  اخل��رباء  واأطلق  ال�سائل.  بالوقود 
حممول  بالي�ستي  �ساروخ  اأكرب  على  الغربية 

“هوا�سونغ-16”،  عابر للقارات يف العامل ا�سم 
�ساروخ  يف  اأ�سلحة  عدة  يحزم  اأن  ميكن  الذي 
نووي  براأ�س  هدف  �سرب  فر�س  لزيادة  واحد 
يحمل  اأن  ميكن  ل��ل��خ��رباء،  ووف��ق��ا  ح����راري. 
حربية  روؤو���س   4 اإىل  ي�سل  ما  هوا�سونغ-16 
تقليدية اأو نووية اأو مركبات م�ستقلة متعددة 

االأرا�سي  اإىل  الو�سول  ميكنه  كما  ال��دخ��ول، 
االأمريكية باأكملها، ولديه القدرة على التغلب 

على اأنظمة الدفاع ال�ساروخي االأمريكية.
اخلرباء يعتقدون اأي�سا اأن ال�ساروخ املرعب 
�ساروخ  عن  تطويره  مت  الوح�س  ال�ساروخ  اأو 
الكوري  الزعيم  اأطلقه  ال��ذي  ه��وا���س��ون��غ-15، 
ال�سمايل كيم جونغ اأون يف نوفمرب 2017، والذي 

الواليات  �سرب  على  قادر  اأنه  مرة  الأول  اأثبت 
اأنه االأف�سل تكوينا براأ�س  باأكملها، كما  املتحدة 
ال�ساروخ  طول  اإن  حمللون  وقال  واحد.  حربي 
 11 ذات  نقل  مركبة  على  عر�س  الذي  اجلديد، 
حمورا اأو 22 عجلة، يقدر ب� 26 مرتا، اأي اأطول 
وقطره   ،15- هوا�سونغ  من  املئة  يف   15 بحوايل 

اأكرب اإذ يقدر بحوايل 2.9 مرت.

*كاراباخ
ت��وا���س��ل اأرم��ي��ن��ي��ا واأذرب���ي���ج���ان ت��ب��ادل 
اإط��اق  االت��ه��ام��ات ب�ساأن خ��رق ق��رار وق��ف 
اإقليم ناغورين كاراباخ، بعدما جرت  النار يف 
الهدنة بو�ساطة رو�سية ودخلت حيز التنفيذ، 

يوم ال�سبت املا�سي.
وقالت وزارة الدفاع االأرمينية، اإن القوات 
اإقليم  ملدن  ا�ستهدافها  وا�سلت  االأذربيجانية 
ناغورين كاراباخ يف ال�ساعات االأوىل من �سباح 

يوم اجلمعة.
ويف الوقت ذاته، اتهمت وزارة اخلارجية 
االأذربيجانية اأرمينيا با�ستهدافها عدة مواقع 
بنريان  وغورانبوي  واأغ��دام  ترتر  مناطق  يف 

مدفعيتها الثقيلة .
واأعلنت اأرمينيا تدمري 552 اآلية ع�سكرية 
وط��ائ��رات  م��درع��ات  بينها  م��ن  اأذربيجانية، 
بدون طيار منذ بدء املعارك يف اإقليم ناغورين 
�سبتمرب  م��ن  والع�سرين  ال�سابع  يف  ك��اراب��اخ 

املا�سي.

للحكومة  التابع  االإعامي  املركز  واأ�ساف 
عن  اأ�سفرت  امل��ع��ارك  اأن  بيان،  يف  االأرمينية 
طائرة  و21  طيار  ب��دون  طائرة   181 تدمري 
و16 طائرة هليكوبرت واأربعة منظومات قاذفة 

�سواريخ كلها تابعة للجي�س االأذربيجاين.
ووف���ق���ا ل��ل��ب��ي��ان ف��ق��د ف���ق���دت ال���ق���وات 

االأع��م��ال  يف  �سخ�سا   5959 االأذرب��ي��ج��ان��ي��ة 
القتالية منذ بداية ال�سراع.

اأذربيجانية  طائرة  اإ�سقاط  البيان  واأك��د 
بدون طيار وتدمري 6 عربات مدرعة وطائرة 
االأرب��ع  ال�ساعات  خ��ال  �سخ�سا   120 وقتل 

والع�سرين املا�سية.

ارتفاع عدد الوفيات
 في السجون األميركية

اتهام ساركوزي
 بـ »بتشكيل عصابة إجرامية«

إنفوغرافيك.. ماذا نعرف عن 
صاروخ كوريا الشمالية المرعب؟

معركة كاراباخ.. أرمينيا تكشف 
حجم الخسائر في جيش أذربيجان

*وكاالت
جديدة  اإ�سابة  األف   400 من  اأكرث  ت�سجيل  مت 
اخلمي�س  ي��وم  العامل  اأن��ح��اء  يف  كوفيد-19  بوباء 
وحده، وهو رقم قيا�سي وفقا الإح�ساء اأعدته وكالة 
اإىل تقارير قدمتها  ا�ستنادا  فران�س بر�س، اجلمعة، 

ال�سلطات ال�سحية.
جديدة  اإ�سابة   404،758 ت�سجيل  اأعلن  وق��د 
و6086 وفاة. وهذا االرتفاع يف عدد االإ�سابات املبلغ 
جزئيا  تف�سريها  ميكن  العامل،  اأنحاء  كل  يف  عنها 
املوجة  منذ  اأجريت  التي  الفحو�س  ع��دد  بزيادة 

االأوىل للوباء يف  مار�س- اأبريل.
ويف اأوروبا واأي�سا الواليات املتحدة وكندا، ارتفع 
واحد،  اأ�سبوع  يف  حاد  ب�سكل  املثبتة  االإ�سابات  عدد 
بن�سبة 44 يف املئة و17 يف املئة على التوايل مقارنة 

باالأ�سبوع ال�سابق.

احلد  اإىل  اخلمي�س،  اأوروب����ا،  يف  ال��و���س��ول  مت 
االأق�سى لعدد االإ�سابات اليومية منذ بداية الوباء، 

مع اأكرث من 150 األف اإ�سابة جديدة يف املنطقة.
العجوز”  “القارة  يف  ال��دول  من  العديد  وتعتقد 
عدد  يزال  وال  الوباء.  من  ثانية  موجة  دخلت  اأنها 
الوفيات امل�سجلة بعيدا عن امل�ستويات التي �سجلت يف 
اأبريل )اأكرث من 4000 وفاة يومية يف املتو�سط(، لكن 
بعد التباطوؤ الذي حدث خال ال�سيف )اأقل من 400 
ارتفاعا  املا�سي  وفاة يوميا يف يوليو(، �سهد االأ�سبوع 
الواليات  ويف  يومية.  وف��اة   1000 متو�سط  جت��اوز 
يف  املعلنة  االإ���س��اب��ات  ع��دد  انخف�س  حيث  املتحدة 
�سبتمرب بعد بلوغها الذروة يف منت�سف يوليو، تتزايد 
اإ�سابة  األف   50 من  اأكرث  مبتو�سط  اأي�سا  االإ�سابات 
وبلغت  املا�سية،  ال�سبعة  االأيام  خال  يوميا  جديدة 

ذروتها اخلمي�س مع اأكرث من 70 األف اإ�سابة.

*موسكو
اقرتح الرئي�س الرو�سي فادميري بوتن، اجلمعة، 
باأن متدد مو�سكو ووا�سنطن ملدة عام وبدون �سروط 
معاهدة »نيو �ستارت«، التي تعد اآخر اتفاقية خا�سة 

باالأ�سلحة النووية بني البلدين.
ونقل بيان للكرملني عن بوتن قوله خال اجتماع 
االتفاق  متديد  وهو  مقرتح  “لدي  االأمني:  املجل�س 
احلايل دون اأي �سروط م�سبقة ملدة عام على االأقل 

ليت�سنى لنا اإجراء مفاو�سات حقيقية”.
ب�ساأن  �سهور  م��دى  على  التوتر  ح��دة  وازدادت 
م�سري املعاهدة التي حتد عدد الروؤو�س النووية التي 
باإمكان وا�سنطن ومو�سكو امتاكها وتنق�سي مهلتها يف 

اخلام�س من فرباير 2021.
هذا  �سابق  وق��ت  يف  املتحدة  ال��والي��ات  واأف���ادت 
رو�سيا  مع  مبدئي  اتفاق  اإىل  تو�سلت  اأنها  االأ�سبوع 
برف�س  �سارعت  مو�سكو  لكن  املعاهدة،  متديد  على 

ال�سروط االأمريكية.
وقال بوتن اجلمعة اإنه �سيكون “موؤ�سفا للغاية” 

باأخرى  ت�ستبدل  اأن  دون  املعاهدة  مهلة  انق�ست  اإذا 
م�سابهة.

ال�سيطرة  يف  جنحت  �ستارت”  “نيو  اأن  واأو�سح 
على �سباق الت�سلح، م�سيفا اأن على املجتمع الدويل اأال 

ُيرتك دون “وثيقة اأ�سا�سية من هذا النوع«.
ومت التوقيع على االتفاقية عام 2010 يف ذروة 
االآمال باإعادة اإطاق العاقات بني مو�سكو ووا�سنطن، 
باراك  اآن��ذاك  االأمريكي  الرئي�س  قادها  عملية  يف 
ميدفيديف.  دميرتي  حينها  الرو�سي  ونظريه  اأوباما 
يف  ال�سني  خ�سمتها  دخول  على  ترامب  اإدارة  وت�سر 
املعاهدة التي حتد عدد الروؤو�س النووية التي ميكن 

للواليات املتحدة ورو�سيا امتاكها ب�1500.
وا�سنطن  بني  وقعت  التي  �ستارت”  “نيو  وتعد 
ومو�سكو �سنة 2010 اآخر اتفاق نووي ال يزال �ساريا.
االإطاق  اأنظمة  من  احلد  على  املعاهدة  وتوؤكد 
على  �سواريخ  اأنظمة  كانت  �سواء  اأنواعها  ب�ستى 
باأ�سلحة  اأو قاذفات مزودة  اأو على غوا�سات  االأر�س 

نووية.

*طهران
اأحد  اإن  اجلمعة،  اإيرانية،  اأنباء  وكالة  قالت 
تعر�ست  اللذين  الكبريين  االإلكرتونيني  الهجومني 
ا�ستهدف  االأ�سبوع،  هذا  حكوميتني  موؤ�س�ستني  لهما 

البنية التحتية االإلكرتونية ملوانئ الباد.
التابعة  املعلومات  تكنولوجيا  منظمة  وكانت 
تعر�س  اخلمي�س،  اأعلنت،  قد  االإيرانية  للحكومة 
تفا�سيل  ذك��ر  دون  اإل��ك��رتوين،  لت�سلل  موؤ�س�ستني 
حتديد  بعد  يتم  ومل  املنفذين.  اأو  االأه��داف  ب�ساأن 
االثنني  يومي  وقعا  اللذين  للهجومني  الثاين  الهدف 

والثاثاء.
لاأنباء،  الر�سمية  “ت�سنيم” �سبه  وكالة  وقالت 

واملاحة  امل��وان��ئ  منظمة  اأ�سدرته  بيان  عن  نقا 
تنفيذ  يحاولون  “اأعداء”  اإن  االإيرانية  البحرية 
اتخاذ  اأنه مت  منذ مدة، م�سيفة  اإلكرتونية  هجمات 
“مهام  تعطيل  دون  للحيلولة  رادع���ة  اإج����راءات 

املوؤ�س�سات«.
املعلومات،  تكنولوجيا  مبنظمة  امل�سوؤول  وق��ال 
موؤ�س�سات  عدة  اإن  اخلمي�س،  �سادقي،  القا�سم  اأب��و 
بعد  م��وؤق��ت��ا  االإن��رتن��ت  خ��دم��ات  اأوق��ف��ت  حكومية 

الهجمات االإلكرتونية، “كاإجراء احرتازي«.
“مهمة  باأنها  و�سفها  التي  الهجمات  اأن  واأ�ساف 
ووا�سعة النطاق” قيد التحقيق، وفق ما ذكرت وكالة 

“رويرتز”.

*الرباط
�سلمت فرن�سا، ب�سكل ر�سمي، اإىل املغرب، نحو 25 
بارزة �سبطت يف  اأثرية، وهي جمموعة  األف قطعة 
البلد االأوروبي خال ثاث عمليات تدقيق جمركي 

تعك�س تنامي ظاهرة نهب ال�سلع الثقافية.
اأقيمت،  مرا�سم  خ��ال  القطع  ه��ذه  ت�سليم  ومت 
املتو�سط يف مدينة  يوم اخلمي�س، يف متحف ثقافات 
االإجمالية  زنتها  تناهز  التي  القطع  لكن  مر�سيليا، 
اإال  امل��غ��رب  اإىل  ال��واق��ع  يف  تعود  ل��ن  اأط��ن��ان  ثاثة 
اإىل  التدقيق  عمليات  وت��ع��ود  ال�سهر.  اأواخ���ر  يف 
مر�سيليا  مدينتي  يف  حينها  ونفذت  و2006،   2005
اجلن�سية  من  وكّلهم  ال�سائقون،  وك��ان  وبربينيان، 
“التي  ال�سلع  ت�سم  فارهة  �سيارات  يقودون  املغربية، 
غ�سلت وعوجلت وفق االأ�سول”، بح�سب ما قال مدير 

اجلمارك يف مر�سيليا غي جان-باتي�ست على هام�س 
اأن  قبل  �سنة   15 االأم��ر  وا�ستغرق  الت�سليم.  مرا�سم 
تت�سّنى اإعادة القطع اإىل املغرب، ريثما تطّبق جميع 
االإجراءات، خا�سة الق�سائية منها، وفر�ست غرامات 
وكانت  ي���ورو.  األ��ف   120 جمموعها  بلغ  جت��ار  على 
القطع  حجم  حيث  من  الفتة  امل�سبوطة  املجموعة 
والبع�س  الطابع  جيولوجي  منها  فالبع�س  ونوعها، 
الكتابة”،  قبل  االإن�سان  “تاريخ  على  ي�سهد  االآخ��ر 
ق�سم  على  القّيم  ديلي�سرت  كزافييه  قال  ما  بح�سب 
الثقافية  لل�سوؤون  االإقليمية  املديرية  يف  االآث���ار 
هذه  بني  ومن  دازور.  بروفان�س-األب-كوت  ملنطقة 
القطع، جمجمة مت�ساح حمفوظة جزئيا يف غ�سائها، 
حفر  واألواح  وزواحف،  اأ�سماك  واأ�سنان  واأحفوريات 

عليها يعود بع�سها اإىل الع�سر احلجري احلديث.

العالم يسجل زيادة قياسية 
في عدد مصابي كورونا

بوتن يقترح تمديد »نيو ستارت« 
النووية بدون شروط

إيران: هجوم إلكتروني 
استهدف موانئنا

المغرب يتسلم آالف القطع 
األثرية المنهوبة من فرنسا


