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األردن يحتفي باليوم العربي لمحو األمية
*عمان 

كانون  �شهر  من  الثامن  يف  العربية  ال��دول  و�شائر  الأردن  يحتفل 
الثاين من كل عام باليوم العربي ملحو الأمية.

وقال وزير الرتبية والتعليم الدكتور تي�شري النعيمي بهذه املنا�شبة، 
كل  من  ياأتي  اليوم  بهذا  الإحتفال  العربية  الدول  الأردن  م�شاركة  اإن 
عام �شعًيا منه للعمل على حت�شني نوعية حياة الأفراد، واإزالة الفوارق 
واحلواجز الجتماعية بينهم، وحت�شني م�شتوى اأدائهم العملي، وزيادة 
اإنتاجيتهم، ورفع مداخيلهم، ورفد �شوق العمل بالكوادر الفنية املدربة 

واملوؤهلة، والإ�شهام يف حتقيق اأهداف التنمية ال�شاملة.

خلت،  عقود  منذ  ادرك  الأردن  ان  النعيمي،  الدكتور  وا���ش��اف 
التنمية  برامج  اأمام  عقبات  من  ت�شببه  وما  الأمية،  م�شكلة  خطورة 
بفتح  والتعليم  الرتبية  وزارة  به  قامت  ما  اىل  م�شرًيا  امل�شتدامة، 
اأرجاء  �شملت  فيها حتى  وتو�شعت  الأمية،  الكبار وحمو  لتعليم  مراكز 
الذين  للمواطنني  التعليمية  الفر�ص  توفري  بهدف  جميعها؛  اململكة 
املدر�شي،  التعليم  �شن  يف  وهم  تعلمهم  موا�شلة  دون  ظروفهم  حالت 
من  بالرغم  التنمية  برامج  اأم��ام  عائًقا  بعدها  ي�شكلون  واأ�شبحوا 

التعلم. رغبتهم مبوا�شلة 
تابع �ص2

*عمان
النعيمي  تي�شري  والتعليم  الرتبية  وزي��ر  اكد 
ع���دم  وج���ود ق���رار ب��ع��د ب�����ش��اأن ع���ودة التعليم 
نتائج  اإعالن  متوقعا  الثاين  الف�شل  يف  الوجاهي  
تكميلية التوجيهي نهاية الأ�شبوع الأول من �شهر 

قناة  ع��ر  ل��ه  مداخلة  يف  وق��ال  املقبل.  �شباط 
ال��دورة  يف  امل�شرتكني  الطلبة  ع��دد  ان  اململكة 
الأك��ادمي��ي��ة  ال��ف��روع  م��ن  للتوجيهي  التكميلية 
واملهنية بلغ 95451 طالًبا وطالبة، بينهم 56909 

طالب نظاميني، و38542 من الدرا�شة اخلا�شة.

*عمان 
القت�شاد  ي�شجل  اأن  ال���دويل،  البنك  توقع 
 2021 العام  يف  1.8باملئة  بن�شبة  من��وا  الأردين 

لريتفع يف العام املقبل اىل 2 باملئة.
القت�شادية  الآف��اق  تقريره  يف  توقع  البنك 
منطقة  يف  القت�شادي  الن�شاط  ينمو  اأن  العاملية، 
ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا بن�شبة 2.1 باملئة 
الناجم  الدائم  ال�شرر  يعك�ص  ما  اجلاري،  العام  يف 
النفط،  اأ���ش��ع��ار  وانخفا�ص  ك��ورون��ا  جائحة  ع��ن 
على  يتوقف  الق��ت�����ش��ادي  ال��ت��ع��ايف  ان  مو�شحا 
النفط،  اأ�شعار  وا�شتقرار  اجلائحة،  احتواء  مدى 
التوترات اجليو�شيا�شية جمددا يف  وعدم ت�شاعد 
املنطقة، وافرتا�ص توزيع لقاح لفريو�ص كورونا يف 

الن�شف الثاين من العام. 
املتوقع  للنفط، من  امل�شدرة  البلدان  وفيما بني 
اأن يتعافى النمو اإىل 1.8 يف العام اجلاري، بدعم 
اإىل الو�شع الطبيعي  من عودة الطلب على النفط 
بلدان  يف  النفط  اإنتاج  خلف�ص  املقرر  والتخفيف 
“اأوبك” والدعم على �شعيد ال�شيا�شات والتخفيف 

التدريجي للقيود املحلية املرتبطة باجلائحة.
واأو�شح البنك يف تقريره، انه قد يوؤدي هبوط 
�شديدة  �شعرية  تقلبات  ح��دوث  اأو  النفط  اأ�شعار 
النمو  “اأوبك” اإىل عرقلة  اإنتاج  اأو متديد خف�ص 
للنفط  امل�شدرة  النا�شئة  الأ�شواق  اقت�شادات  يف 

والبلدان النامية يف املنطقة. 
 تابع �ص2

*عمان 
ق��ال م��دي��ر دائ���رة رخ�����ص امل��ه��ن والإع��الن��ات 
من  اإن  ال�شهيبا،  ع��ادل  املهند�ص  عمان،  اأمانة  يف 
املعوقات التي توؤدي اإىل عدم جتديد رخ�ص املهن 
اخلدمات  اكتمال  ع��دم  هو  العام  لهذا  اإلكرتونيا 

الإلكرتونية لدى بع�ص ال�شركاء.
وبني ال�شهيبا، لوكالة الأنباء الأردنية )برتا(، 
رخ�ص  جتديد  عملية  ت��اأخ��ري  اإىل  اأدى  ذل��ك  اإن 
ت�شديد  التجديد  عند  ي�شرتط  اأنه  خا�شة  املهن، 

ال�شرتاكات للغرف ال�شناعية والتجارية.

النعيمي: نتائج تكميلية التوجيهي 
في شباط وال قرار بعودة المدارس

البنك الدولي يتوقع نمو 
االقتصاد األردني بنسبة %1.8 

األمانة:معوقات تواجه تجديد 
رخص المهن إلكترونيا 

*عمان 
حتذيرها  العام  المن  مديرية  جددت 
مل�شتخدمي تطبيق ال� )وات�ص اب(، من بع�ص 
احل�شابات على مواقع التوا�شل الجتماعي 
و�شخ�شيات  �شفات  تنتحل  التي  املختلفة 

�شيا�شية واجتماعية معروفة.
وا���ش��ارت امل��دي��ري��ة يف حت��ذي��ره��ا، اإىل 
ح�شابات  ب�شرقة  يقومون  اأ�شخا�ص  وجود 
وتتم  امل��ايل،  الحتيال  بهدف  اب(  )وات�ص 
�شتتم  باأنه  الأ�شخا�ص  اإيهام  عر  ال�شرقة 
من  اب(  )وات�ص  جمموعات  اإىل  اإ�شافتهم 
ومن  ع��ام��ة،  �شخ�شيات  اأو  اأ���ش��دق��اء  قبل 
بلغات  التحقق  رم��وز  باإر�شال  يقومون  ثم 

ويطلبون  القارئ،  يفهمها  ل  حتى  اأجنبية 
المر  حقيقة  ويف  لهم،  اإر�شالها  اإعادة  منك 
ال�  تطبيق  م�شتخدم  هوية  تاأكيد  رمز  انه 
)وات�ص اب( وبالتايل يتمكنون من اخرتاق 

التطبيق .
التطبيق  م�شتخدمي  املديرية  ودع��ت 
اإىل عدم فتح اأي روابط، اأو اإر�شال اأي ر�شائل 
ن�شية ت�شل ل�شخ�ص اآخر، والتاأكد دائما من 

هوية الأ�شخا�ص الذين تتحدث معهم.
واأ���ش��اف��ت امل��دي��ري��ة ان��ه وب��ال��رغ��م من 
ترد  زال��ت  ما  انها  ال  املتكررة  التحذيرات 
اللكرتونية  اجل��رائ��م  مكافحة  ل��وح��دة 
و�شكاوى  ب��الغ��ات  ال��ع��ام،  الأم���ن  مبديرية 

حول تعر�ص مواطنني لخرتاق ح�شاباتهم 
على التطبيق و�شرقته وال�شيطرة عليه من 

قبل ا�شخا�ص بعد ذلك.
تعر�ص  حال  يف  انه  املديرية  واو�شحت 
ال�شخ�ص ملثل هذا ال�شلوب او تلك القر�شنة 
به  اخل��ا���ص  اب(  )وات�������ص  ال����  واخ�����رتاق 
تطبيق  تنزيل  اإع���ادة  حماولة  عليه  ف��اإن 
ف��رتات  خ���الل  وتفعيله  اب(  ال���)وات�����ص 
�شكوى  لتقدمي  واللجوء  اليوم  من  خمتلفة 
بذلك لوحدة مكافحة اجلرائم اللكرتونية 
الت�شال  او  اجلنائي  للبحث  ق�شم  اقرب  او 
مكافحة  ل��وح��دة  امل��ب��ا���ش��ر  ال��ه��ات��ف  ع��ل��ى 

اجلرائم اللكرتونية )065633404( .

االمن العام يحذر من حسابات 
وهمية تخترق تطبيق واتس اب

القوات المسلحة تواصل تنفيذ 
خطة فرض الحظر الشامل

المصلون يؤدون صالة االستسقاء 
في مساجد المملكة

األمن يتعامل بالقوة الالزمة 
مع سائقين متهورين بالعقبة

التربية تدعو مدارس البرامج الدولية 
لاللتزام بالتعليم عن بعد

التعليم العالي:إطالق مئوية الدولة 
على فوج خريجي العام الحالي

األمانة: 650 جولة تفتيشية 
في يوم واحد

تحويالت مرورية تمهيدا 
لهدم تقاطع جسر ماركا

بي 52 وقاعدة تحت األرض.. 
»مواجهات الردع« بين أميركا وإيران

إندونيسيا تفرج عن
 باعشير المرتبط بتفجيرات بالي

*عمان 
وا�شلت القوات امل�شلحة تنفيذ خطة فر�ص احلظر ال�شامل اجلمعة 
�شمن  وذلك  املختلفة،  الأمنية  الأجهزة  مع  بامل�شاركة  اأ�شبوع  كل  من 
يف  العربي  اجلي�ص   - الأردنية  امل�شلحة  القوات  تبذلها  التي  اجلهود 
مواجهة جائحة كورونا. وتاأتي عملية النت�شار لفر�ص حظر التجول 
امل�شرتكة،  الغلق  نقاط  اإقامة  خالل  من  املحافظات  كافة  يف  ال�شامل 
وجه  اأكمل  على  بعملها  للقيام  الوبائي  ي  التق�شّ فرق  جهود  لتعزيز 
احلظر  قرار  اأن  ي�شار  واملواطن.  الوطن  واأم��ن  �شحة  يحفظ  وب�شكل 
�شاعة،   24 ومل��دة  اجلمعة،  ي��وم  لياًل   12 ال�شاعة  من  يبداأ  ال�شامل 
وي�شتثنى الأ�شخا�ص امل�شرح لهم من قبل املركز الوطني لالأمن واإدارة 

الزمات الذين تقت�شي طبيعة عملهم اإدامة املرافق العامة للدولة.

*عمان 
اأدى امل�شلون عقب �شالة اجلمعة �شالة ال�شت�شقاء يف جميع م�شاجد 

اململكة، ت�شرعا هلل تعاىل ب�شبب النحبا�ص املطري .
الدكتور  الإ�شالمية  واملقد�شات  وال�شوؤون  الأوق���اف  وزي��ر  وك��ان 
يف  ال�شت�شقاء  �شالة  يف  للم�شاركة  املواطنني  دعا  اخلاليلة،  حممد 
لالإجراءات  املراعاة  مع  اململكة  ت�شهده  الذي  املطري  النحبا�ص  ظل 

ال�شحية الالزمة، للحد من انت�شار فريو�ص كورونا.
عليه  اهلل  �شلى  النبي  �شنة  اأحياء  اأهمية  امل�شاجد  خطباء  واأكد 
و�شلم، يف اقامة �شالة ال�شت�شقاء والت�شرع هلل تعاىل من خالل الدعاء 

وال�شتغفار والتوبة لإنزال الغيث رحمة بالعباد وجميع املخلوقات.

*عمان 
قالت مديرية الأمن العام، اأنها تعاملت وبالقوة الالزمة مع جتمع 
منطقة  يف  املتهورة  القيادة  مبمار�شة  يقومون  الأ�شخا�ص  من  لعدد 
اأن  اجلمعة،  لها  بيان  يف  وا�شافت  العقبة.  ملحافظة  تابعة  �شحراوية 
مديرية �شرطة العقبة ا�شتجابت للمعلومات الواردة حول جتمع عدد 
البعيدة  ال�شحراوية  املناطق  اأحد  الأ�شخا�ص ومركباتهم يف  كبري من 
عن مركز املحافظة، حيت حتركت قوة اأمنية اإىل املوقع، وتعاملت مع 
املخالفني بالقوة املنا�شبة، ملخالفتهم لأوامر الدفاع، وقيامهم مبمار�شة 
الأرواح  ب�شالمة  يهدد  وب�شكل  عامة  منطقة  يف  املتهورة  القيادة 
مع  بحزم  �شتتعامل  العام  الأمن  مديرية  اأن  البيان،  واأكد  واملمتلكات. 
�شتتابع  واأنها  الأرواح،  �شالمة  تهدد  التي  املخالفات اخلطرة  مثل هذه 
كافة املخالفني لإحالتهم اإىل املرجعيات القانونية والإدارية املخت�شة 

لتخاذ اأ�شد الإجراءات الرادعة بحقهم.

*عمان 
دعت وزارة الرتبية والتعليم املدار�ص اخلا�شة التي تعتمد تدري�ص 
وتطبق  احلايل  الدرا�شي  للعام  املختلفة  الأجنبية  التعليمية  الرامج 
الدفاع،  امر  بح�شب  بعد  عن  بالتعليم  لاللتزام  الثالث،  الف�شل  نظام 

والتقومي املدر�شي املعتمد.
عليها،  ينطبق  امل��دار���ص  ه��ذه  اأن  لها،  تعميم  يف  ال���وزارة  واأك���دت 
الرنامج  تدر�ص  التي  اخلا�شة  التعليمية  املوؤ�ش�شات  على  ينطبق  ما 

الوطني.
وبني الناطق الإعالمي با�شم الوزارة، عبدالغفور القرعان، اأهمية 
التزام املدار�ص التي تدر�ص برنامج البكالوريا الدولية وعددها ع�شرون 
الر�شمية  والعطل  يوما،   196 وهي  الفعلية  الدرا�شة  باأيام  مدر�شة، 
املقررة من قبل احلكومة، والتعليم عن بعد حلني اتخاذ القرار باآلية 

وطريقة العودة اإىل املدار�ص يف الف�شل الدرا�شي الثاين.

*عمان 
التعليم  جمل�ص  اأن  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  اأعلنت 
واخلا�شة  الر�شمية  الأردنية  والكليات  اجلامعات  جميع  وجه  العايل 
خريجي  فوج  با�شم  احل��ايل  اجلامعي  للعام  اخلريجني  فوج  بت�شمية 

مئوية الدولة الأردنية.
موؤ�ش�شات  جميع  �شمل  القرار  اأن  �شحفي  بيان  يف  ال��وزارة  وبينت 
املعتمد  الر�شمي  ال�شعار  و�شع  اي�شا  وت�شمن  الأردنية  العايل  التعليم 
لهذه املنا�شبة على امل�شدقات اجلامعية واللوحات اجلدارية خلريجي 
الأردنية  الدولة  مبئوية  الحتفال  اإطار  يف  ذلك  وياأتي  الفوج.  هذا 

)1921-2021( وتخليدًا لهذه املنا�شبة الوطنية.

*عمان 
تفتي�شية  جولة   659 نفذت  فرقها  اإنها  الكرى  عمان  اأمانة  قالت 
داخل   20 الدفاع  لأم��ر  خمالفة   25 �شبط  عن  اأ�شفرت  من�شاآت  على 
خمالفة   84 و   8 ال��دف��اع  لأوام����ر  خم��ال��ف��ات   8 و  امل��رك��زي  ال�����ش��وق 
ارتداء  اأهمية  على  الأمانة  و�شددت  واملدنية.  ال�شحية  لال�شرتاطات 

الكمامة والتباعد اجل�شدي لتجنب الإ�شابة بفريو�ص كورونا.

*عمان 
والإ�شكان اجلمعة، بتحويل حركة  العامة  الأ�شغال  وزارة  با�شرت 
املركبات لطريق عمان الزرقاء اىل التحويالت املرورية �شمن تقاطع 
كامل  تاأهيل  ب��اإع��ادة  والبدء  ماركا  ج�شر  لهدم  متهيدًا  ماركا  ج�شر 
الرتدد بني عمان  �شريع  البا�ص  م�شروع حافالت  التقاطع وذلك �شمن 
بيان  بح�شب  الك�شبي  يحيى  املهند�ص  الأ�شغال  وزير  واأوعز  والزرقاء. 
من  ترد  التي  املالحظات  كافة  ملتابعة  املعنني  اإىل  ال��وزارة،  ا�شدرته 
مع  وامل�شتمر  الدائم  والتن�شيق  ماركا  ج�شر  حتويالت  حول  املواطنني 

�شركاء الوزارة ل�شمان ان�شيابية احلركة املرورية يف املوقع.
اليوم  �شباح  من  �شتبداأ  الن�شائية  العمال  باأن  الأ�شغال  واأ�شافت 
اأما الهدم ف�شيبداأ يوم الأحد. وبينت ال�شغال، انها ا�شتغلت يوم احلظر 
باإغالق ال�شري فوق وحتت اجل�شر وحتويل ال�شري اىل الرامبات املجهزة 
بكافة عنا�شر ال�شالمة، م�شريًة اإىل اأنه مت درا�شة التحويالت بالتعاون 
مع امانة عمان وادارة ال�شري وكانت التحويالت احلالية اخليار المثل، 
وانه مت و�شع ا�شارتان �شوئيتان قبل التحويالت لغايات تاأمني حركة 
اجل�شر  منطقة  يف  العمل  مدة  اأن  اىل  ي�شار  التقاطع.  على  ال��دوران 
الربعة  للحزم  امل�شروع  م�شار  كامل  كلفة  واأن  ا�شهر  �شتة  �شت�شتغرق 
140 مليون دينار اردين. ودعت الوزارة املواطنني �شالكي الطريق اإىل 
عنا�شر  جميع  توفري  مت  انه  موؤكدة  ال�شري،  اإدارة  بتوجيهات  التقيد 

ال�شالمة العامة وال�شارات التحذيرية والر�شادية الالزمة.

*طهران
الثوري  احلر�ص  ك�شف  مفاجئة  خطوة  يف 
اليراين عن قاعدة �شواريخ حتت الأر�ص على 

�شواحل اخلليج العربي.
واأو����ش���ح ق��ائ��د احل��ر���ص ال���ث���وري، ح�شني 
�شالمي، اأن القاعدة ت�شم �شواريخ دقيقة ي�شل 
من  واح���دة  وه��ي  الكيلومرتات،  مئات  م��داه��ا 
من�شاآت اأخرى حتفظ ال�شواريخ ال�شرتاتيجية 

لإيران وفقا للحر�ص الثوري.
الك�شف عن هذه القاعدة الع�شكرية، ياأتي 
بعد يوم من مناورات ع�شكرية للحر�ص الثوري 
ال��ذك��رى  مبنا�شبة  ال��ع��رب��ي،  اخلليج  م��ي��اه  يف 

ال�شنوية لغتيال قا�شم �شليماين.
من  اأمريكية،  خم��اوف  تثري  باتت  منا�شبة 
�شد  انتقامية  هجمات  لتنفيذ  اإي���ران  �شعي 

خماوف  وهي  املنطقة،  يف  الأمريكية  امل�شالح 
من  الت�شعيد  اإىل  الأم��ريك��ي  اجلي�ص  دف��ع��ت 
جهته. فمن جديد تر�شل وا�شنطن قاذفتني من 
يف  الأو�شط،  ال�شرق  منطقة  اإىل   52 بي  طراز 
هدفها  اإن  الأمريكية  الدفاع  وزارة  قالت  مهمة 
اإظهار التزام اجلي�ص الأمريكي امل�شتمر بالأمن 
ر�شالة  يوجه  ما  ع��دوان،  اي  وردع  الإقليمي 

وا�شحة لإيران.
نورث  يف  قاعدتها  من  انطلقتا  الطائرتان 
ومن  العربي،  اخلليج  اإىل  الأمريكية  داكوتا 
ثم العودة اإىل القاعدة يف مهمة ا�شتمرت �شتة 

وثالثني �شاعة دون توقف.
وهي املرة الرابعة التي ير�شل فيها اجلي�ص 
ال�شرق  منطقة  اإىل  القاذفات  هذه  الأمريكي 
�شمن  امل��ا���ش��ي��ني،  ال�شهرين  خ��الل  الأو���ش��ط 

اإىل  مبا�شر  ب�شكل  ُم��وج��ه  للقوة  ا�شتعرا�ص 
اإيران.

اأداء  ميكنها  املدى  بعيدة  قاذفة   ،52 وبي 
والتحليق ب�شرعة  املهام  جمموعة متنوعة من 
كبرية، وميكن للطائرة حمل الذخرية املوجهة 

والتنقل الدقيق يف جميع اأنحاء العامل.
الإي��راين علي  املر�شد  اأخرى قال  من جهة 
عودة  تتعجل  ل  ب��الده  اإن  اجلمعة،  خامنئي، 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة ل��الت��ف��اق ال��ن��ووي ال��ذي 
رفع  �شرورة  على  �شدد  لكنه   ،2015 عام  اأبرم 

العقوبات فورا.
وقال خامنئي يف ت�شريحات بثها التلفزيون 
اإىل  املتحدة  الوليات  ع��ودة  على  ن�شر  “ل 
التفاق ول نتعجلها... لكن املنطقي هو مطلبنا 

برفع العقوبات”، على حد قوله.

*وكاالت
فجر  الإن��دون��ي�����ش��ي��ة،  ال�شلطات  اأف��رج��ت 
اأبو بكر باع�شري،  الديني  الزعيم  اجلمعة، عن 
البالغ من العمر 82 عاما، واملرتبط بتفجريات 
بايل عام 2002، م�شتفيدا من قرار خف�ص مدة 

العقوبة.
“الأب  مب��ث��اب��ة  باع�شري  ب��ك��ر  اأب���و  وي��ع��د 
الإ�شالمية”  “اجلماعة  لتنظيم  الروحي” 

اأكتوبر  يف  بايل  يف  الع��ت��داءات  عن  امل�شوؤول 
بينهم  �شخ�شا   202 بحياة  اأودت  التي   ،2002

ع�شرات الأ�شرتاليني.
ال���دوام  على  باع�شري  ينفى  ذل���ك،  ورغ���م 
تعد  التي  الع��ت��داءات  ه��ذه  له يف  ت��ورط  اأي 
اإندوني�شيا، وتراجع الق�شاء  الأعنف يف تاريخ 
كفاية  لعدم  احلكم  ا�شتئناف  عند  اإدانته  عن 

الأدلة.

بال�شجن 15  باع�شري يف 2011  وحكم على 
م�شاهمته  يف  تتمثل  اأخ���رى،  ق�شية  يف  عاما 
اإقليم  يف  ملت�شددين  تدريب  مع�شكرات  بتمويل 

اآت�شيه الإندوني�شي.
العقوبة  خف�ص  قرار  من  الرجل  وا�شتفاد 
بفريو�ص  اإ�شابته  بخطر  حماموه  رافع  بعدما 
تقدمه  ظ��ل  يف  ال�شجن،  يف  امل�شتجد  ك��ورون��ا 

بالعمر.

عبيدات: الحكومة ال تفكر 
بالحظر الشامل 

21 وفاة و1092 إصابة بكورونا و1050 حالة شفاء

*عمان
اأن  قال وزير ال�شحة الدكتور نذير عبيدات 
ال�شامل حتى  للحظر  بالعودة  احلكومة ل تفكر 

واإن ارتفعت ال�شابات جمددا.
التوايل  على  ال�شابع  ولال�شبوع  اإنه  وا�شاف 
ت�شهد اعداد ا�شابات كورونا يف الأردن انخفا�شا 
م�شتمرا، ا�شافة اىل انخفا�ص يف ن�شبة ايجابية 

الفحو�شات رغم زيادة اعدادها.
برنامج  يف  ا�شت�شافته  خالل  عبيدات  وا�شار 
اأن  اىل  الأردين،  التلفزيون  عر  دقيقة  �شتون 
اىل  ويتجه  مريح،  ان��ه  ورغ��م  الوبائي  الو�شع 
بقواعد  اأك��ر  الل��ت��زام  علينا  لكن   التح�شن، 

ال�شالمة العامة.
واأعلنت وزارة ال�شحة، عن ت�شجيل 21 وفاة 
يف  امل�شتجّد  ك��ورون��ا  بفريو�ص  اإ�شابة  و1092 
اململكة اجلمعة، لريتفع العدد الإجمايل للوفيات 

اإىل 3989 والإ�شابات اإىل 305163.
رئا�شة  عن  ال�شادر  الإعالمي  املوجز  واأ�شار 
احل��الت  ع��دد  اأن  اإىل  ال�شحة  ووزارة  ال���وزراء 
بينما  حالة،   15781 اإىل  و�شل  حالّيًا  الن�شطة 
امل�شت�شفيات  اإىل  اأُدِخلت  التي  احلالت  عدد  بلغ 

63 حالة، فيما غادرت 104 حالت.
املوؤّكدة  اإجمايل عدد احلالت  اأن  اإىل  ولفت 
التي تتلقى العالج يف امل�شت�شفيات بلغ 558 حالة، 
يف حني بلغ اإجمايل عدد اأ�شّرة العزل امل�شتخدمة 
ليوم  وامل�شتبهة  املوؤّكدة  للحالت  امل�شت�شفيات  يف 
باملئة،   11 بلغت  اإ���ش��غ��ال  بن�شبة   474 اأم�����ص 
احلثيثة  العناية  اأ�شّرة  عدد  اإجمايل  بلغ  فيما 
امل��وؤّك��دة  للحالت  امل�شت�شفيات  يف  امل�شتخدمة 

وامل�شتبهة 222 بن�شبة اإ�شغال بلغت 23 باملئة.
تابع �ص2
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*عمان 
العربية  الدول  و�شائر  الأردن  يحتفل 
يف الثامن من �شهر كانون الثاين من كل عام 

باليوم العربي ملحو الأمية.
الدكتور  والتعليم  الرتبية  وزير  وقال 
اإن م�شاركة  املنا�شبة،  النعيمي بهذه  تي�شري 
بهذا  الإح��ت��ف��ال  العربية  ال���دول  الأردن 
للعمل  منه  �شعًيا  ع��ام  كل  من  ياأتي  اليوم 
واإزالة  الأفراد،  حياة  نوعية  حت�شني  على 
بينهم،  الجتماعية  واحل��واج��ز  ال��ف��وارق 
وزي��ادة  العملي،  اأدائ��ه��م  م�شتوى  وحت�شني 
�شوق  ورف��د  مداخيلهم،  ورف��ع  اإنتاجيتهم، 
واملوؤهلة،  املدربة  الفنية  بالكوادر  العمل 
التنمية  اأه����داف  حتقيق  يف  والإ���ش��ه��ام 

ال�شاملة.
الأردن  ان  النعيمي،  الدكتور  وا�شاف 
م�شكلة  خ��ط��ورة  خلت،  عقود  منذ  ادرك 
اأمام برامج  الأمية، وما ت�شببه من عقبات 
التنمية امل�شتدامة، م�شرًيا اىل ما قامت به 
وزارة الرتبية والتعليم بفتح مراكز لتعليم 
حتى  فيها  وتو�شعت  الأمية،  وحمو  الكبار 
�شملت اأرجاء اململكة جميعها؛ بهدف توفري 

الفر�ص التعليمية للمواطنني الذين حالت 
�شن  ظروفهم دون موا�شلة تعلمهم وهم يف 
واأ�شبحوا ي�شكلون بعدها  املدر�شي،  التعليم 
من  بالرغم  التنمية  ب��رام��ج  اأم���ام  عائًقا 

رغبتهم مبوا�شلة التعلم.
 وبني، اأن وزارة الرتبية والتعليم تقدم 
للدار�شني من كتب  الدرا�شة  م�شتلزمات  كل 
جماًنا،  تعليمية  وم�شتلزمات  وقرطا�شية 
وحمو  الكبار  تعليم  مراكز  عدد  بلغ  حيث 
الدرا�شي  العام  يف  افُتتحت  التي  الأم��ي��ة 
 )166( ب��واق��ع  م��رك��ًزا؛   )192( احل���ايل 
للذكور،  م��رك��ًزا  و)26(  ل��الإن��اث،  م��رك��ًزا 
كان  ودار�شة،  دار�ًشا   )2385( بها  التحق 

منهم )1950( دار�شة و)408( دار�شني.
وزارة  بذلتها  التي  للجهود  ونتيجة 
الن�شبة  انخف�شت  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة 
الدكتور  بح�شب  الأردن،  يف  لالأمية  العامة 
اإل�ى   1990 عام  باملئة   19.5 من  النعيمي، 
2018؛  ع��ام  نهاية  حتى  باملئة   )5.1(
 ) و)7.2  للذكور،  باملئة   )3.1( بواق�ع 
دائرة  بيانات  ح�شب  وذلك  لالإناث،  باملئة 

الإح�شاءات العامة.

على  تعمل  ال��وزارة  ان  النعيمي،  واك��د 
تنفيذ برامج ما بعد حمو الأمية التي منها 
برنامج الدرا�شات املنزلية الذي التحق فيه 
مراكز  وبرنامج  ودار�شة،  دار�ًشا   )5950(
الإ���ش��الح  م��راك��ز  يف  امل�شائية  ال��درا���ش��ات 
والتاأهيل الذي �شم )3( مراكز التحق فيها 
الإ�شالح  مراكز  ن��زلء  من  دار�ًشا   )164(
 /2018 الدرا�شي  العام  خ��الل  والتاأهيل 

.2019
ك���م���ا ن���ف���ذت ال��������وزارة ب��ال��ت��ع��اون 
م��ع ال�����ش��رك��اء جم��م��وع��ة م��ن ال��رام��ج 
منها  التي  الت�شرب،  مل�شكلة  العالجية 
للمت�شربني،  الثقافة  تعزيز  ب��رن��ام��ج 
لتعزيز  م��رك��ًزا   )218( اف��ُت��ت��ح  ح��ي��ث 
ال��ث��ق��اف��ة ل��ل��م��ت�����ش��رب��ني خ����الل ال��ع��ام 
فيها  التحق   2020  /  2019 الدرا�شي 
ودار���ش��ة،  دار����ص   )5300( ي��ق��ارب  م��ا 
لالأطفال  ال�شتدراكي  التعليم  وبرنامج 
-9( عمر  م��ن  التعليم  خ���ارج  ه��م  مم��ن 
 )67( الوزارة  افتتحت  حيث  �شنة،   )12
 2020/  2019 ال��ع��ام  خ���الل  م���رك���ًزا 
وطالبة.  طالًبا   )1095( فيها  التحق 

ي��ل��ت��ح��ق  م���ن مل  ك���ل  ال�������وزارة  ودع�����ت 
الجتماعية  ظ��روف��ه  ب�شبب  بالتعليم 
بالرامج  يلتحق  اأن  الق��ت�����ش��ادي��ة  اأو 
امل��خ��ت��ل��ف��ة ال��ت��ي ت��ق��دم��ه��ا ال������وزارة يف 
ح�شب  كل  النظامي  غري  التعليم  جمال 
مبراكز  واللتحاق  له  املنا�شب  الرنامج 

الأمية. وحمو  الكبار  تعليم 
امل��در���ش��ة  ت��رك��وا  ال��ذي��ن  الطلبة  اأم���ا 
اإرادت���ه���م، بينت  لأ���ش��ب��اب خ��ارج��ة ع��ن 
تعزيز  مبراكز  التحاقهم  امكانية  ال��وزارة 
برنامج  م��راك��ز  اأو  للمت�شربني،  الثقافة 
درا�شتهم  اإكمال  اأو  ال�شتدراكي،  التعليم 
اأو  املنزلية،  الدرا�شات  برنامج  طريق  عن 
هذه  وتاأتي  امل�شائية.  الدرا�شات  برنامج 
الرتبوية  ال�شيا�شات  اإط��ار  يف  الج��راءات 
لتحقيق  والرامية  الأردن،  ينتهجها  التي 
احلياة،  مدى  والتعلم  امل�شتدامة  الرتبية 
جلاللة  ال�شامية  امللكية  للروؤية  ترجمة 
اأهمية  توؤكد  التي  الثاين  اهلل  عبد  امللك 
بو�شفها  جميعها  الب�شرية  امل��وارد  تنمية 
راأ�ص املال املعريف الأثمن، واملقوم الأ�شا�شي 

لعملية التنمية امل�شتدامة. 

*عمان
والقت�شادية  املالية  اللجنة  بحثت 
التي  التحديات  اأبرز  الأعيان،  جمل�ص  يف 
الق��ت�����ش��ادي��ة  ال��ع��ق��ب��ة  �شلطة  ت��واج��ه��ا 
اخلا�شة، والإجراءات التي تنفذها جلذب 
ل  ال�شياحة،  بقطاع  والنهو�ص  ال�شتثمار 

�شيما بعد ت�شرره جراء جائحة كورونا.
جاء ذلك خالل اجتماع اللجنة، التي 
ال�شرايرة، مع رئي�ص  العني جمال  تراأ�شها 
اخلا�شة  الق��ت�����ش��ادي��ة  العقبة  �شلطة 
رئي�ص  بح�شور  بخيت،  ن��اي��ف  املهند�ص 
بلتاجي،  عقل  الأ���ش��ب��ق  العقبة  �شلطة 
الدكتور  ال�شرتاتيجي  القانوين  واخلبري 

�شالح الب�شري، واملهند�ص �شالح الكيالين.
املنطقة  اأه��م��ي��ة  ال�����ش��راي��رة  واأك����د 
رفد  يف  العقبة  يف  اخلا�شة  القت�شادية 
الإجن����ازات  مثمنا  ال��وط��ن��ي،  الق��ت�����ش��اد 
الكبرية التي حققتها ال�شلطة منذ ان�شائها 

مبا  ثقته  ع��ن  اأع���رب  كما  ع��ام��ا،   20 قبل 
الهائلة  القليمية  ب�”التناف�شية  اأ�شماه 

املقبلة للعقبة«.
�شي�شتمر  العقبة  اأمن���وذج  اأن  واأ���ش��اف 
وا�شرتاتيجياته  اأه��داف��ه  كافة  ويحقق 
وذلك  ال�شامية،  امللكية  الروؤى  من  املنبثقة 
امللك  جاللة  وتوجيهات  اهتمام  بف�شل 
عبداهلل الثاين ، الهادفة اإىل حتقيق مناخ 
القت�شاد  عجلة  يدفع  لال�شتثمار  منا�شب 
الدول  م�شاف  يف  الأردن  وي�شع  الإمام  اإىل 
جائحة  اأن  ال�����ش��راي��رة  وب��ني  املتقدمة. 
الوطني  الق��ت�����ش��اد  على  اأث���رت  ك��ورون��ا 
اإىل  يدفع  م��ا  واخل��ا���ص،  ال��ع��ام  بقطاعيه 
القت�شادية  املحاور  على  الرتكيز  اأهمية 
وت��ع��زي��ز الق��ت�����ش��اد ال��وط��ن��ي م��ن خ��الل 
ال�شياحي  القطاع  يف  التعايف  ا�شرتاتيجية 
يف  البداعية  وال�شناعات  وال�شتثماري 

منطقة العقبة القت�شادية اخلا�شة.
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ت��وف��ري  اإىل  ودع���ا 
واخلدمات الالزمة ملواءمة النمو يف العقبة 
على  واملحافظة  �شياحيا،  مق�شدا  وجعلها 
البيئة وال�شحة وال�شالمة العامة وتطبيق 

يف  املتميزة  الإداري����ة  املمار�شات  اأف�شل 
يحتذى  متميزا  امنوذجا  جلعلها  ال�شلطة 
منطقة  حتويل  اإىل  تهدف  روؤية  �شمن  به 
مق�شد  اإىل  اخلا�شة  القت�شادية  العقبة 
البحر  على  ع��امل��ي  و�شياحي  ا�شتثماري 
مبحرك  الأردن  ي��رف��د  ال���ذي  الأح���م���ر، 
املعي�شي  بامل�شتوى  الرتقاء  تنموي ويحقق 
اإطار  للمجتمع �شمن  والرفاهية  والزدهار 

من التنمية امل�شتدامة وال�شاملة.
ا�شرتاتيجية  اإن  بخيت  ق��ال  ب���دوره، 
-2021 ل��الأع��وام  القت�شادية  املنطقة 
اخل��ط��ط  م���ن  ال��ع��دي��د  ت��ت�����ش��م��ن   2025
حتفيز  اإىل  الهادفة  وامل�شاريع  وال��رام��ج 
حم��اور  ع��دة  ع��ر  الإق��ت�����ش��ادي  الن�شاط 
ومركز  وال�شتثمار  ال�شياحة  رئي�شة: 
والتحول  الإبداعية  وال�شناعات  للمعرفة 

الإلكرتوين واأمتتة اخلدمات.
اإىل  تهدف  ال�شرتاتيجية  اأن  واأك���د 
التعايف على املدى الق�شري من اإثر اجلائحة 
خالل  من  البعيد،  للمدى  الأ�ش�ص  بناء  مع 
كواجهة  للعقبة  ال�شياحي  املنتج  تنويع 
من  رم  وادي  منتج  اإىل  بالإ�شافة  بحرية، 
الو�شول،  و�شهولة  ال��رب��ط  تعزيز  خ��الل 

بالإ�شافة اإىل الباقات الرتويجية والنظر 
كال�شياحة  قوية  �شياحة  اأمن��اط  خلق  يف 
و�شياحة  البيئية  وال�شياحة  العالجية 

املغامرات.
ال�شلطة  حر�ص  اإىل  البخيت  واأ���ش��ار 
يف  رئي�شية  ا�شتثمارات  ا�شتقطاب  على 
اخلفيفة  وال�شناعات  ال�شياحي  القطاع 
وال�����ش��ن��اع��ات الإب���داع���ي���ة وال��ت��و���ش��ع يف 
�شناعات جديدة مبجال الطاقة املتجددة، 
وال�شناعات الكيماوية والأدوية والنتقال 
�شناعة  خدمات  يف  متطورة  مراحل  اإىل 
املطلوبة  امل��ه��ارات  ف��ج��وة  و���ش��د  الأف����الم، 
ل�شوق العمل من خالل مراكز تدريب مهنية 
قطاع  يف  والتو�شع  متخ�ش�شة،  وتقنية 
وال�شتثمارات  اخل��رات  وج��ذب  التعليم 

اخلارجية يف هذا املجال.
اإىل  للو�شول  م�شاع  ه��ن��اك  اأن  وب��ني 
 ، ليال   5 اإقامه  مبعدل  �شائح  مليون   1.5
دخل،  دولر  مليون   500  –100 وحتقيق 
وخلق 2000 – 5000 فر�شة عمل مبا�شرة 
 10  –  5 وا�شتقطاب  ل��الإن��اث،   %60 منها 
 20 عن  يقل  ل  مبا  متخ�ش�شة  ا�شتثمارات 

مليون دولر لكل ا�شتثمار.

م�شنع  ل�شتقطاب  م�شاع  هناك  ان  كما 
التعليم  قطاع  ويف  لالألب�شة،  اإ�شايف  واحد 
 –  700 تدريب  الإب��داع��ي��ة  وال�شناعات 
وتخ�ش�شات  م��ه��ارات  على  �شخ�ص   1000
برامج  وتنفيذ  ال��ع��م��ل،  ل�شوق  منا�شبة 
ومتخ�ش�شة  متقدمة  �شناعية  ت��دري��ب 
 -  %20 وا�شتقطاب  العمل،  �شوق  تنا�شب 

30% اإ�شافية من الطلبة الأجانب.
اللجنة  اأع�����ش��اء  اأك���د  ج��ان��ب��ه��م،  م��ن 
من  الداخلية  ال�شياحة  تفعيل  اأهمية 
تخفي�ص  يف  والرتغيب  الت�شجيع  خ��الل 
والعمل  الفنادق،  يف  املبيت  ا�شعار  بع�ص 
وت�شجيع  امل��دي��ن��ة  اأط����راف  تنظيم  على 
ال�شتثمار فيها عر تهيئة البنية التحتية، 
داعني اإىل الت�شاركية بني القطاعني العام 
امللك  مطار  تو�شعة  على  والعمل  واخلا�ص، 
احل�شني الدويل وحت�شني اخلدمات، واإجناز 
ومناطق  رم  وادي  ملنطقة  �شمويل  خمطط 

ال�شياحة البيئية.
الإدارية  ال�شوؤون  مفو�ص  اللقاء  ح�شر 
حممود  ال��دك��ت��ور  واجل���م���ارك  وامل��ال��ي��ة 
ال�شياحية  ال�����ش��وؤون  وم��ف��و���ص  خليفات 
والقت�شادية يف ال�شلطة �شرحبيل ما�شي.

*عمان 
عمان  يف  الكازاخ�شتاين  ال�شفري  اك��د 
بني  الوثيق  التعاون  توماتوف  ايداربيك 
بالده والردن يف خمتلف املجالت مبا يف 

ذلك التعاون الرملاين.
وقال توماتوف يف موؤمتر �شحفي عقده 
النواب  جمل�ص  انتخابات  ع��ن  للحديث 
الح��د  اج��راوؤه��ا  امل��ق��رر  الكازاخ�شتاين 
ال�شداقة  جلنة  اعادة  “�شيتم  انه  املقبل 
انتخابات  بعد  البلدين  ب��ني  الرملانية 
نظرا  ال��ك��ازاخ�����ش��ت��اين  ال���ن���واب  جمل�ص 
العالقات  تعزيز  يف  اللجنة  هذه  لأهمية 
التي  البلدين  بني  والعالقات  الرملانية 
املجالت  خمتلف  يف  وتطورا  من��وا  ت�شهد 

مبتوجيه ومتابعة من قيادتي البلدين«.
وا�شار اىل انه بالإ�شافة اإىل انتخابات 
ا  اأي�شً �شيتم  ال��ق��ادم  الح��د  ي��وم  ال��ن��واب 

املحلية  الت�شريعية  املجال�ص  نواب  انتخاب 
اىل  م�شريا  اجلمهورية،  اأن��ح��اء  جميع  يف 

عام  اأجريت  التي  ال�شيا�شية  الإ�شالحات 
�شمانات  تعزيز  اإىل  تهدف  والتي   2019
بغ�ص  املواطنني،  جلميع  الفر�ص  تكافوؤ 
العمر،  اأو  الطبقة  اأو  اجلن�ص  عن  النظر 
للم�شاركة يف العملية ال�شيا�شية كناخب اأو 
مر�شح لتعزيز دور املوؤ�ش�شات والإجراءات 
وفًقا  النتخابات  واإج��راء  الدميقراطية 
ت�شجيل  مت  ان��ه  وق��ال،  املعايري.  لأعلى 
بينها  ال��دول  خمتلف  م��ن  م��راق��ب   400
لفتا  النتخابات،  هذه  ملراقبة  الردن 
يف  املقيمون  الكازاخ�شتانيون  اأن  اىل 
ال�شفارة  يف  باأ�شواتهم  �شيدلون  الردن 
ل�شمان  امل��ت��خ��ذة  ل����الإج����راءات  وف���ًق���ا 
الكمامات  ارتداء  مثل  العامة،  ال�شالمة 

وغريها. الجتماعي  والتباعد 

*عمان 
ي�شجل  اأن  ال������دويل،  ال��ب��ن��ك  ت��وق��ع 
1.8باملئة  بن�شبة  منوا  الأردين  القت�شاد 
يف العام 2021 لريتفع يف العام املقبل اىل 
الآف��اق  تقريره  يف  توقع  البنك  باملئة.   2
الن�شاط  ينمو  اأن  العاملية،  القت�شادية 
الأو�شط  ال�شرق  منطقة  يف  القت�شادي 
و�شمال اأفريقيا بن�شبة 2.1 باملئة يف العام 
الناجم  الدائم  ال�شرر  يعك�ص  ما  اجل��اري، 
اأ�شعار  وان��خ��ف��ا���ص  ك��ورون��ا  جائحة  ع��ن 
القت�شادي  التعايف  ان  مو�شحا  النفط، 
ي��ت��وق��ف ع��ل��ى م���دى اح���ت���واء اجل��ائ��ح��ة، 
ت�شاعد  وع��دم  النفط،  اأ�شعار  وا�شتقرار 
ال���ت���وت���رات اجل��ي��و���ش��ي��ا���ش��ي��ة جم����ددا يف 

لفريو�ص  لقاح  توزيع  وافرتا�ص  املنطقة، 
وفيما  العام.  من  الثاين  الن�شف  يف  كورونا 
بني البلدان امل�شدرة للنفط، من املتوقع اأن 
اجل��اري،  العام  يف   1.8 اإىل  النمو  يتعافى 
اإىل  النفط  على  الطلب  ع��ودة  من  بدعم 
خلف�ص  املقرر  والتخفيف  الطبيعي  الو�شع 
اإنتاج النفط يف بلدان “اأوبك” والدعم على 
التدريجي  والتخفيف  ال�شيا�شات  �شعيد 

للقيود املحلية املرتبطة باجلائحة.
واأو�شح البنك يف تقريره، انه قد يوؤدي 
تقلبات  ح��دوث  اأو  النفط  اأ�شعار  هبوط 
اإنتاج  خف�ص  متديد  اأو  �شديدة  �شعرية 
اقت�شادات  يف  النمو  عرقلة  اإىل  “اأوبك” 
الأ�شواق النا�شئة امل�شدرة للنفط والبلدان 

ال��ب��ل��دان  اأن  ك��م��ا  امل��ن��ط��ق��ة.  يف  ال��ن��ام��ي��ة 
برتاجع  اأي�شا  تتاأثر  قد  للنفط  امل�شتوردة 
اأ�شعار النفط بانخفا�ص حتويالت املغرتبني 
للنفط  امل�����ش��درة  ال��ب��ل��دان  يف  ال��ع��ام��ل��ني 
ال�شتثمار  تدفقات  وه��ب��وط  باملنطقة، 

الأجنبي املبا�شر من تلك البلدان.
وتوقع البنك اأن ينمو القت�شاد العاملي 
اأن  بافرتا�ص   ،2021 عام  باملئة   4 بن�شبة 
كورونا  فريو�ص  للقاحات  الأويل  التوزيع 
النت�شار  وا���ش��ع  �شي�شبح  )ك��وف��ي��د-19( 
�شيكون  التعايف  اأن  مو�شحا  ال��ع��ام،  خ��الل 
�شعيفا على الأرجح، ما مل يتحرك �شانعو 
اجلائحة  جماح  لكبح  بح�شم  ال�شيا�شات 

وتطبيق اإ�شالحات لتعزيز ال�شتثمار.

ينمو  ال��ع��امل��ي  الق��ت�����ش��اد  اأن  وا���ش��اف 
جمددا بعد انكما�شه بن�شبة 4.3 باملئة يف 
خ�شائر  يف  ت�شببت  اجلائحة  ان  اذ   ،2020
املر�شية،  والإ�شابات  الوفيات  من  فادحة 
ورمبا  الفقر،  ه��وة  نحو  باملاليني  ودفعت 
تقل�ص الن�شاط القت�شادي والدخل لفرتة 
طويلة. واو�شح ان الأولويات العاملية على 
،تتمثل  القريب  الأمد  ال�شيا�شات يف  �شعيد 
الفريو�ص و�شمان  انت�شار  ال�شيطرة على  يف 
وا�شع،  نطاق  على  اللقاحات  توزيع  �شرعة 
ان  مبينا  القت�شادي،  التعايف  دعم  وبغية 
اإعادة  دورة  تي�شري  اإىل  �شتحتاج  ال�شلطات 
ال�شتثمار التي تهدف اإىل منو م�شتدام اأقل 

اعتمادا على الدين احلكومي. 

األردن يحتفي باليوم العربي لمحو األمية

مالية األعيان تبحث تحديات سلطة 
العقبة االقتصادية الخاصة

السفير الكازاخستاني يؤكد
 التعاون الوثيق مع األردن

البنك الدولي يتوقع نمو االقتصاد 
األردني بنسبة 1.8% العام الحالي

*عّمان 
وفاة   21 ت�شجيل  عن  ال�شحة،  وزارة  اأعلنت 
اإ�شابة بفريو�ص كورونا امل�شتجّد يف اململكة  و1092 
اإىل  للوفيات  الإج��م��ايل  ال��ع��دد  لريتفع  اجلمعة، 

3989 والإ�شابات اإىل 305163.
حالت   405 على  اجلديدة  الإ�شابات  وتوّزعت 
يف  ح��ال��ة  و346  ع��ّم��ان،  العا�شمة  حم��اف��ظ��ة  يف 
و83  ال��رم��ث��ا،  يف  حالة   22 منها  اإرب���د،  حمافظة 
حالة يف حمافظة الزرقاء، و59 حالة يف حمافظة 
و44  امل��ف��رق،  حمافظة  يف  ح��ال��ة  و47  ال��ب��ل��ق��اء، 
حمافظة  يف  حالة  و33  جر�ص،  حمافظة  يف  حالة 
و16  العقبة،  حمافظة  يف  حالة  و27  الطفيلة، 
حالة يف حمافظة عجلون، و14 حالة يف حمافظة 
ماأدبا، و9 حالت يف  معان، و9 حالت يف حمافظة 

حمافظة الكرك.
رئا�شة  ع��ن  ال�شادر  الإع��الم��ي  امل��وج��ز  واأ���ش��ار 
احل��الت  ع��دد  اأن  اإىل  ال�شحة  ووزارة  ال����وزراء 
اإىل 15781 حالة، بينما بلغ  الن�شطة حالّيًا و�شل 
 63 امل�شت�شفيات  اإىل  اأُدِخ��ل��ت  التي  احل��الت  ع��دد 

حالة، فيما غادرت 104 حالت.
املوؤّكدة  احل��الت  ع��دد  اإجمايل  اأن  اإىل  ولفت 
حالة،   558 بلغ  امل�شت�شفيات  يف  العالج  تتلقى  التي 
امل�شتخدمة  العزل  اأ�شّرة  عدد  اإجمايل  بلغ  حني  يف 

ليوم  وامل�شتبهة  امل��وؤّك��دة  للحالت  امل�شت�شفيات  يف 
اإ�شغال بلغت 11 باملئة، فيما بلغ  اأم�ص 474 بن�شبة 
اإجمايل عدد اأ�شّرة العناية احلثيثة امل�شتخدمة يف 
امل�شت�شفيات للحالت املوؤّكدة وامل�شتبهة 222 بن�شبة 

اإ�شغال بلغت 23 باملئة.
ك��م��ا ب��ل��غ اإج���م���ايل ع���دد اأج���ه���زة ال��ت��ن��ّف�����ص 
للحالت  امل�شت�شفيات  يف  امل�شتخدمة  ال�شطناعي 
 11 بلغت  اإ�شغال  بن�شبة   101 وامل�شتبهة  امل��وؤّك��دة 

باملئة.
يف  حالة   1050 ت�شجيل  اإىل  املوجز  اأ�شار  كما 
العزل املنزيل وامل�شت�شفيات، لي�شل اإجمايل حالت 

ال�شفاء اإىل 285393 حالة.
اأج��ري  خم��رّي��ًا  فح�شًا   24350 اأن  واأ���ش��اف، 
اأجريت منذ  لي�شبح اإجمايل عدد الفحو�شات التي 
بدء الوباء وحتى الآن 3370292 فح�شًا، لفتًا اإىل 
و�شلت  اليوم  لهذا  الإيجابّية  الفحو�شات  ن�شبة  اأن 
اجلميع  ال���وزارة  ودع��ت  باملئة.  48ر4  قرابة  اإىل 
الوقاية،  �شبل  واّتباع  الّدفاع،  باأوامر  اللتزام  اإىل 
خ�شو�شًا ارتداء الكّمامات، وعدم اإقامة التجّمعات 
احلملة  متابعة  اإىل  اإ�شافة  �شخ�شًا،   20 من  لأكر 
للوقاية من عدوى  الوزارة  اأطلقتها  التي  التوعوية 
اأ�شرهم  حلماية  الأف��راد  وت�شجيع  كورونا  فريو�ص 

وجمتمعهم )#بحميهم(.

*عمان 
مبكتب  ممثال  الأوروبية  املفو�شية  من  وفد  زار 
اجلامعة  الأردن  يف  ال��وط��ن��ي  بل�ص  اإي��را���ش��م��و���ص 
عمل  خطة  وتنفيذ  �شري  على  لالطالع  الأردن��ي��ة 
التعليم  يف  بالبتكار  املعني   )WaSec( م�شروع 
�شمن  الأوروب��ي  الحت��اد  من  واملمول  املياه  مبجال 

برنامج اإيرا�شمو�ص بل�ص.
الوقوف  للجامعة  بيان  بح�شب  اللقاء،  و�شمل 
امل�شروع  من  الثانية  ال�شنة  وخمرجات  نتائج  على 
فل�شطني،  يف  اخل�����ش��وري  ج��ام��ع��ة  ت��ق��وده  ال����ذي 
و�شلطة  املفتوحة  القد�ص  جامعة  مع  بال�شراكة 
جامعة  هي  اأردنية  وجامعات  الفل�شطينية،  املياه 
للتكنولوجيا  �شمية  والأمرية  والتكنولوجيا،  العلوم 
وجامعات  الأردن���ي���ة،  اجل��ام��ع��ة  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
وهولندا.  واإ�شبانيا  واليونان  قر�ص  يف  اأوروب��ي��ة 
والتقى الوفد رئي�ص اجلامعة الدكتور عبد الكرمي 
الق�شاة يف مكتبه، واطلع على �شري العمل يف امل�شروع، 
املرحلة  حتملها  التي  امل�شتقبلية  الفر�ص  عن  ف�شاًل 
-2021( بل�ص  اإيرا�شمو�ص  برنامج  م��ن  الثانية 

2027( للجامعات الأردنية.
اجلامعة  ب��ني  القائم  التعاون  الق�شاة  وثمن 
للجهود  تقديره  عن  معربًا  الأوروبية،  واملفو�شية 
التي يبذلها القائمون على امل�شروع الذي يهدف اإىل 

التغري  مواجهة  يف  املائي  القطاع  دعم  يف  امل�شاهمة 
مكتب  مدير  وع��ر  واملنطقة.  الأردن  يف  املناخي 
اإيرا�شمو�ص بل�ص الوطني الدكتور اأحمد اأبو الهيجا 
عن ر�شاه واإعجابه مبنهجية �شري العمل يف امل�شروع 
وتطور مراحل اإجنازه واجلهود التي بذلت للتقليل 
من اآثار جائحة كرورنا. وعر�ص ممثلو امل�شروع من 
�شهدها  التي  التطورات  اآخ��ر  امل�شاركة  اجلامعات 
كرورنا  جائحة  فر�شتها  التي  والتحديات  امل�شروع 
على بع�ص مراحله . واأ�شادت مديرة وحدة ال�شوؤون 
بال�شراكات  اليا�شني  هديل  ال��دك��ت��ورة  ال��دول��ي��ة 
الفاعلة املرمة بني املوؤ�ش�شات الأكادميية والحتاد 
تخدم  اإيجابية  نتائج  م��ن  تعك�شه  مل��ا  الأوروب����ي، 
اأع��رب  ب��دوره،  واملجتمعات.  التعليمية  املنظومة 
مدير برنامج اإيرا�شمو�ص بل�ص يف اجلامعة الدكتور 
اأحمد ال�شالمية عن �شكره لوحدة ال�شوؤون الدولية 
ودائرة امل�شاريع اخلارجية، مبينًا اأنها �شكلت ذراعا 
م�شاندا وداعما مل�شاريع برنامج اإيرا�شمو�ص بل�ص يف 
التي  النتائج  ال�شالمية  اجلامعة الأردنية. وعر�ص 
اأبرزها  وك��ان  اجلامعة،  يف  امل�شروع  فريق  حققها 
املياه  وتكنوجليا  املياه  جمالت  يف  م�شاقات  تطوير 
اخلطة  �شمن  دجمها  اإىل  لُي�شار  املناخي  والتغري 
يف  العليا  الأكادميية  الرامج  من  لعدد  الدرا�شية 

كلية الهند�شة.

*عمان 
وقع وزير ال�شحة الدكتور نذير عبيدات ونقيب 
خالد  القانونيات  والقابالت  واملمر�شات  املمر�شني 
الكوادر  من   200 لتدريب  تعاون  اتفاقية  ربابعة 
من  بدعم  كورونا،  مر�شى  مع  لالت�شال  التمري�شية 
م�شروع  �شمن  ال��دويل  لالإمناء  المريكية  الوكالة 

مركز الت�شال ملر�شى كورونا ملدة 5 �شهور.
واكد عبيدات ان التفاقية مع نقابة املمر�شني 
اىل  الو�شول  خ��الل  من  العمل  تطوير  يف  ت�شاهم 
املواطنني �شمن الطرق العلمية واملمنهجة يف الوقت 

املنا�شب للحد انت�شار الفريو�ص.
التمري�شي امت  الكادر  ان  ربابعة  من جهته بني 
3 دورات تدريبية متخ�ش�شة للتعامل مع الفريو�ص 
ال�شحة،  وزارة  عن  ال�شادرة  الروتوكولت  �شمن 
م�شريا اىل انه مت اعداد هذه الدورات وتقدميها من 

خالل نقابة املمر�شني على مدار ا�شهر.
ممثلة  توقيعها  ح�شر  الذي  التفاقية  وتن�ص 
عام  وامينا  ال���دويل  ل��المن��اء  المريكية  الوكالة 

عمار  والدكتور  الهياجنة  وائ��ل  الدكتور  ال���وزارة 
ال���وزارة  يف  التمري�ص  مديرية  وم��دي��ر  ال�شرفا، 
النقابة 200  ان توفر  الن�شور، على  ن�شال  الدكتور 
امل�شابني  املر�شى  ملتابعة  التمر�شية  ال��ك��وادر  من 
هاتفيا  ب��ه��م  الت�����ش��ال  ع��ر  ك���ورون���ا  ب��ف��ريو���ص 
وات��خ��اذ  ال�شالمة  اج����راءات  لت��ب��اع  وتوجيههم 
ال��ت��داب��ري ال��الزم��ة. ومب��وج��ب الت��ف��اق��ي��ة تلتزم 
تدريب  على  لال�شراف  اداري  كادر  بتعيني  النقابة 
وتاأهيل ومتابعة عمل فريق املمر�شني عن بعد )من 
املنزل( لجراء الت�شالت اليومية املطلوبة منهم 
من  املر�شلة  النتائج  وبح�شب  كورونان  مر�شى  مع 
الجهزة  بدورها  �شتوفر  التي  ال�شحة  وزارة  قبل 
املكاملاتوعررَ  لتنفيذ  للكوادر  ال��الزم��ة  وامل��ع��دات 
الهداف  لتحقيق  بالعمل  التزامهما  عن  اجلانبان 
املهنية وخا�شة يف جمال تطوير الداء ورفع �شوية 
واملجتمع  للمر�شى  املقدمة  ال�شحية  اخل��دم��ات 
والتقنية،  العلمية  امل�شتجدات  ومواكبة  والتكامل 

�شيما التوا�شل مع مر�شى كورونا.

*عمان 
اخلريية  املقا�شد  م�شت�شفى  ع��ام  م��دي��ر  اأك���د 
الزكاة بوزارة الوقاف واملقد�شات  ل�شندوق  التابع 
ان  ال�شعد،  علي  ال��دك��ت��ور  ال�شالمية  وال�����ش��وؤون 
امل�شت�شفى  ادارة  قيام  دون  حتل  مل  كورونا  جائحة 
بتحديث وتطوير اق�شامه وتقدمي اف�شل اخلدمات 

الطبية للمر�شى واملراجعني.
وا�شار اىل ان ادارة امل�شت�شفى اتبعت منذ اليوم 
وقائية  اج����راءات  ك��ورون��ا  وب���اء  لنت�شار  الول 

�شارمة.
طبية  بروتوكولت  و�شع  مت  انه  ال�شعد  وبني 
وادارية وفنية �شارمة، للحيلولة دون ا�شابة اي من 
بفريو�ص  بامل�شت�شفى  العاملة  الكوادر  او  املراجعني 
كورونا، موؤكدًا انه مت اتباع التعليمات التي حتددها 
انت�شار  دون  للحيلولة  بحذافريها  ال�شحة  وزارة 

الفريو�ص.
التي  والن�شطة  الجن��ازات  ال�شعد  وا�شتعر�ص 
قام بها امل�شت�شفى اخلريي الوقف، الذي يعد الول 
خالل  امل�شت�شفى  اح�شاءات  اأن  واأو�شح  املنطقة،  يف 
العام 2020، مبينا انه مت زيادة عدد ا�شرة وحدة 
غ�شيل الكلى من )6( اىل )8( اأ�شرة، وبذلك اأ�شبح 
ا�شتيعاب الوحدة )48( مري�شا، ا�شافة اىل توريد 
بقيمة  الكلوي(  الف�شل  )مر�شى  كلى  غ�شيل  جهاز 

11475 دينار ترع بها اأحد املح�شنني.
ولفت ال�شعد اىل اأنه مت �شيانة وحتديث الطابق 

الأول وتخ�شي�شه ب�شعة )19( �شريرا ملر�شى كورونا 
وحتديث  و�شيانة  حثيثة،  عناية  ا�شرة   )4( منها 
باألعاب  الأط��ف��ال  ق�شم  وجتهيز  الأ���ش��ع��ة  ق�شم 
ولوحات جدارية وابواب )�شيكوريت( وزيادة عدد 
اأ�شرة وحدة العناية احلثيثة من 12 – 16 �شريرا، 
جراحي  ميكرو�شكوب  بجهاز  العيون  ق�شم  وتزويد 
حديث ترع به احد املح�شنني واجراء اأول عملية 
بدون  الفيكو  جهاز  )cataract(على  ابي�ص  �شاد 
جتهيزه  مت  ك��م��ا   ، وخ��ي��وط  تقليدية  ج��راح��ة 
قاع  فح�ص  وجهازي  العمليات  لغرفة  فيكو  بجهاز 
العني  �شغط  لفح�ص  وجهاز  النظر،  وفح�ص  العني 
بطاولة  العيون  عمليات  غرفة  تزويد  كذلك  ومت 

عمليات حديثة.
نزال  حي  و�شدقات  زك��اة  جلنة  ان  اىل  وا�شار 
والذراع الغربي، قامت ب�شراء با�ص ركاب ب�شعة 11 
راكبا بقيمة 30 الف دينار وقامت بتخ�شي�شه لنقل 
مر�شى الكلى فقط، م�شيفًا اأن امل�شت�شفى قام ب�شراء 
للمر�شى  جديدا  �شريرا  و21  “الرتا�شاوند”،  جهاز 

على نفقة املنحة اليابانية بقيمة 64 الف دينار.
الدكتور  ق��ال  الطبية  الن�شطة  �شعيد  وعلى 
الن�شطة  من  بالعديد  ق��ام  امل�شت�شفى  ان  ال�شعد 
حمافظات  مبختلف  املجانية  اخل��ريي��ة  الطبية 
لتقدمي  ت�شعى  امل�شت�شفى  ادارة  اأن  موؤكدًا  اململكة، 
اخلدمات الطبية املمكنة للمجتمعات املحلية �شمن 

�شيا�شة ا�شرتاتيجية دائمة يتبعها امل�شت�شفى.

21 وفاة و1092 إصابة بفيروس 
كورونا و1050 حالة شفاء

وفد من مكتب إيراسموس بلس 
الوطني يزور الجامعة األردنية

اتفاقية الدارة مشروع مركز 
اتصال مرضى كورونا

مستشفى المقاصد الخيرية انجازات 
طبية متقدمة رغم الجائحة
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*وكاالت
فيديو  مليون   1.5 "في�سبوك"  حذفت 
ا�ستهدفت  ال��ت��ي  الإره��اب��ي��ة  ل��ل��م��ج��زرة 

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

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

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

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

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

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

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

جلرميته عربهما دون اأن يواجه اأي حظر 
من قبلهما.

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

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

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

يتم حذفها لحقا.

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

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

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

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

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

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

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

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

الطاقم وتنفيذ املهمة هما دائما من الأولويات".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اإذا اأردنا مكافحة ظاهرة التغر املناخي.

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

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

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

م�ستويات الأوزون والهباء اجلوي.

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

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

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

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

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

ماحلة، حم�سية اأو قلوية.

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

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

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

ك�سا�سة اإلكرتونية.

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

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

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

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

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

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

يعملوا عليه جيًدا".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الهواتف الذكية.
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*وكاالت
تعزيز  كيفية  حول  املعتقدات  تتعدد 
حقيقيا  بع�ضها  ي��ك��ون  وق��د  اخل�����ض��وب��ة، 
وبع�ضها وهميا، وكثريا ما يتبع النا�س هذه 
الطرق دون علم اأو حتى ا�ضت�ضارة الطبيب، 
كانت  ح��ال  يف  �ضلبية  نتائج  ي�ضبب  قد  ما 

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

كما يلي:

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

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

التي يتواجد فيها املدخنون".

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

اإمكانية حدوث التخ�ضيب والتنبوؤ به".

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

الريا�ضة باعتدال".

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

جورجي" الن�ضاء بالنتباه واحلذر ملا ياأكلن 
وقال: "حاويل احلفاظ على نظام غذائي 
البوتا�ضيوم  من  كافية  م�ضتويات  مع  �ضحي 
والكال�ضيوم  وال�����ض��ودي��وم  واملغني�ضيوم 
وفيتامني )د( للم�ضاعدة يف فر�س احلمل".
النظام  امل��ث��ال  �ضبيل  "على  واأ���ض��اف: 
البحر  حمية  على  يعتمد  ال��ذي  الغذائي 
متطلبات  يلبي  �ضوف  املتوازنة،  املتو�ضط 
الأ�ضا�ضية  الفيتامينات  وه��ذه  ج�ضمِك، 
املثلى  البيئة  خلق  يف  ج�ضمِك  �ضت�ضاعد 

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

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

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

بطريقة �ضحيحة و�ضحية".

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

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

من اخل�ضوبة لدى الرجل.

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

املنوية امل�ضوهة بن�ضبة 55 يف املئة.

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

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

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

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

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

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

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

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

اخل�ضوبة لديهن، وهي كما يلي:

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

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

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

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

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

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

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

بوي�ضات اأف�ضل.

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

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

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

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

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

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

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

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

الدم، ح�ضب ما اأفادت به عيادة مايو.

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

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

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

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

بها اأج�ضامهم مع التحول يف م�ضتويات الهرمونات.
واأ�ضاف املوقع اأن التوتر قد يت�ضبب يف الإ�ضابة 
بالتهاب اجللد الدهني، وهو مر�س �ضبيه بال�ضدفية، 
ب�ضكل  واحمرارها  الراأ�س  فروة  تق�ضر  اإىل  وي��وؤدي 
اإىل  التوتر  ي��ق��ود  احل���الت،  بع�س  ويف  ملحوظ. 
ال�ضعر  اإنتاج  عن  يتوقف  فاجل�ضم  ال�ضعر،  ت�ضاقط 
األ  املحتمل  وم��ن  �ضديد،  مبر�س  الإ�ضابة  مبجرد 
اأ�ضهر حتى تكون  ب�ضعة  الإجهاد  اآثار هذا  ت�ضتغرق 
نتيجة  يت�ضاقط  اأن  لل�ضعر  وميكن  للعيان.  ظاهرة 
لتقبل  اجل�ضم  دفع  اأو  الثانوية  ال�ضغوطات  لبع�س 
تغيريات مفاجئة مثل اتباع حميات غذائية قا�ضية.

اأن  على  قادر  التوتر  باأن  �ضاد�ضا،  املوقع،  واأف��اد 
بها.  كبريا  �ضررا  بها  ويلحق  الأظ��اف��ر  على  يوؤثر 
تغذية  ع��ن  الب�ضري  اجل�ضم  يتوقف  م��ا  وع���ادة 
لتوتر  عر�ضة  ي��ك��ون  عندما  وتنميتها  الأظ��اف��ر 
م�ضتمر، وذلك انطالقا من كونها عن�ضرا غري اأ�ضا�ضي 
للبقاء على قيد احلياة. وعندما يعمل اجل�ضم على 
الأع�ضاء احليوية، ل حتظى  ل�ضفاء  الطاقة  توزيع 
اأن مت�ضي ه�ضة  الأظافر بالأولوية. وميكن لالأظافر 

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

الإجهاد يف املقام الأول.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الرجال والن�ضاء.. تعرف اإليها

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

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

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

الأ�ضنان.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ع�ضوي.

وكاالت
وجود البكترييا ال�ضارة يف فم الإن�ضان 

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

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

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

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

للرائحة. امل�ضببة  البكترييا 

 هافينغتون بوست: تعرف إلى 6 
طرق يؤثر بها التوتر على بشرتنا

 باحثون مغاربة وإسبان يكتشفون 
عالجا لسرطان البروستات

 هكذا تضرر شاب بريطاني يشرب 6 
عبوات مشروب طاقة )صورة(

 6 أطعمة صحية يمكن أن تدمرك 
عند اإلفراط في استهالكها

 تعرف إلى طرق تساعد على التخلص من رائحة الفم الكريهة

NATION’S NEWSPAPER

يومية - أردنية - شاملة

منوعات السبت )9( كانون الثاني 2021
العدد )1786( 4



الجمعة )5( نيسان 2019صحة
5العدد )1160(

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نتيجة اأعلى بكثري يف االختبار.
رئي�صة  مادزهاروف"  "اأدريانا  وقالت 
فريق البحث: "لي�ض فقط اأن رائحة ت�صبه 
االأوىل  املجموعة  اأف��راد  �صاعدت  القهوة 
بل  اأف�صل،  ب�صكل  حتليلية  مهام  اأداء  على 
اأي�صا اعتقدوا وتوقعوا اأي�صا اأنهم �صيفعلون
اأن  واأثبتنا  اأف�����ص��ل،  ه��و  م��ا  وي��ق��دم��ون 
على  جزئيا  م�����ص��وؤوال  ك��ان  ه��ذا  توقعهم 

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

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

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

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

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

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

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

بالتجزئة وغريها".

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

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

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

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

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

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

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

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

القيام باأي �صيء )الإنقاذه(".

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

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

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

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

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

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

راأيهما يف القرار املتعلق باالإنعا�ض".

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

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

كيف  اكت�صف  البحث  فريق  اأن  املوقع  ويذكر 
تغذي امل�صروبات املحالة منو ال�صرطان، ما ي�صري اإىل 

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

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

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

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

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

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

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

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

من �صرطانات القولون وامل�صتقيم.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

لذلك قام املبتكرون بتطوير هذا النوع من 
البطاريات.

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

التنف�صي.

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

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

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

يفعل ذلك فعال؟
عامل م�صاعد

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

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

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

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

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

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

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

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

ويحتوي اأي�صا الكافيني والتانني".

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

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

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

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

باأنه يدعم احلمية الغذائية".

 التقدم العلمي يزيد فرص 
نجاة األطفال الخدج

 ساينس ديلي: هل يغذي 
السكر السرطان؟

 ابتكارات طبية متقدمة في 
معرض لندن.. تعرف عليها

 هل يساهم الشاي »األخضر 
واألحمر« في خسارة الوزن؟
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*وكاالت
اأثار قا�ٍض بريطاين، انتقادات �شديدة 
الرجل  حقوق  اأه��م  من  اأن  �شرح  اأن  بعد 
اجلن�ض،  معها  ميار�ض  اأن  هو  زوجته،  على 
ما  اإذا  ح��ول  ا�شتف�شار  على  رد  يف  وذل��ك 
مع  اجلن�ض  ممار�شة  الرجل  ي�شتطيع  كان 

زوجته التي تعاين من �شعوبات تعلم.
حق  يف  اأفكر  اأن  اأ�شتطيع  "ال  وتابع: 
اأكرث من احلق يف ممار�شة  للرجل  اإن�شاين 

اجلن�ض مع زوجته".
القا�شي  ت�شريحات  على  وتعليقا 
حزب  عن  النائب  ق��ال  ه��اي��دن،  ج�شت�ض 
اإن  ديبونري،  ثانغام  الربيطاين،  العمال 
الن�شاء،  لكراهية  �شرعية  يعطي  ذل��ك 

بح�شب موقع "مرتو" الربيطاين.
الن�شاء،  حقوق  عن  املدافعة  وقالت 
يف  ل��ل��رج��ال  يحق  ال  اإن���ه  ه��و���ش��ان،  كلري 

ممار�شة  على  االإ���ش��رار  املتحدة  اململكة 
اجلن�ض، واإن عليهم التحكم باأنف�شهم.

"هذا  وقالت النائبة، جي�ض فيليب�ض: 
لي�ض حقا من حقوق االإن�شان".

اقراأ اأي�شا: درا�شة جديدة.. اإليك ما 
هو اأف�شل من "الفياغرا" مع �شحة اأف�شل

اإنها  املراأة  رعاية  عن  امل�شوؤولون  وقال 
فيها  تتخذ  اأن  ميكن  ال  درجة  اإىل  و�شلت 
اجلن�ض  ممار�شة  تريد  كانت  ما  اإذا  قرارا 
اأن يطلب القا�شي  اأم ال، واقرتح املحامون 

من الرجل عدم ممار�شة اجلن�ض معها.
تعهدا  املحكمة  على  الرجل  وعر�ض 
التي  زوجته  مع  اجلن�ض  ممار�شة  بعدم 

تبلغ من العمر 20 عاما.
وجهات  جميع  ب�شماع  القا�شي  وطالب 
النظر حول الق�شية، وقال اإن الرجل قد 
التعهد بعدم  انتهك  ما  اإذا  ال�شجن  يواجه 

ممار�شة اجلن�ض مع زوجته.

 قاض بريطاني يثير جدال بتصريحات 
حول حقوق الرجل الجنسية *وكاالت

ميغان،  وزوجته  ه��اري  الربيطاين  االأم��ري  اأن�شاأ 
الربيع،  لهما هذا  اأول مولود  ينتظران قدوم  اللذان 
الثالثاء  يوم  "اإن�شتغرام"  على  الر�شمي  ح�شابهما 

با�شم )�شا�شك�ض رويال(.
عرب  املا�شي  يف  �شورهما  ين�شران  الزوجان  وكان 
عن  �شورا  وي�شم  كينغ�شتون  ق�شر  يديره  ح�شاب 

اأن�شطة اأخيه االأكرب االأمري وليام وعائلته.

الزوجني  �شكن  انتقال  املا�شي  ال�شهر  واأُع��ل��ن 
غرب  وند�شور  يف  كوتيدج  فروغمور  اإىل  لندن  من 
احل�شاب  على  ن�شراها  �شورة  اأول  وم��ع  العا�شمة. 
”مرحبا  التعليق:  ه��ذا  ال��زوج��ان  كتب  اجل��دي��د، 
نتطلع الأن  اإن�شتغرام.  الر�شمي على  بكم يف ح�شابنا 
التي  والق�شايا  حتفزنا  التي  االأن�شطة  ن�شارككم 
ال�شوء  ت�شليط  وفر�شة  املهمة  واالإعالنات  ندعمها 

على مو�شوعات رئي�شية“.

*وكاالت
اأوغ��ب��ا،  اأودو  النيجريي،  ال��زراع��ة  وزي��ر  ق��ال 
جللب  النقالة  هواتفهم  ي�شتخدمون  نيجرييني  اإن 
ال��ب��ي��ت��زا م��ن ل��ن��دن ع��ل��ى م��ن اخل��ط��وط اجل��وي��ة 

الربيطانية "بريتي�ض اإيرويز".
ي�شتخدمون  ن��ي��ج��ريي��ون  "هناك  واأ�����ش����اف: 
من  ي�شرتونها  اإنهم  لندن،  من  بيتزا  جللب  هواتفهم 
اأيروايز يف  "بريت�ض  لندن ويح�شرونها على رحالت 

ال�شباح لياأخذوها من املطار".
اأن  علينا  وينبغي  حقا،  ممل  "الو�شع  واأ�شاف: 

نتحرك ب�شرعة يف وقف مثل هذه االأ�شياء".
على  �شخرية  موجة  اأوغبا  ت�شريحات  واأث��ارت 

موقع التوا�شل االجتماعي "تويرت"، حيث غرد اأحد 
بريتي�ض  �شركة  "عزيزتي  املوقع قائال:  م�شتخدمي 
اإيرويز: ملاذا مل تخربينا عن خدمة اإي�شال البيتزا 

يف نيجرييا؟ هل هناك تطبيق لهذه اخلدمة؟".
وتاأتي هذه الت�شريحات يف حماولة من احلكومة 
من  اال���ش��ت��رياد  على  اعتمادها  لوقف  النيجريية 
للمزارعني  جدا  مكلفا  الوزير  يراه  وال��ذي  اخل��ارج، 
املواطنني  انتقاده لبع�ض  الوزير عن  املحليني. وعرب 
املواطنني  "بع�ض  قائال:  لال�شترياد،  يتجهون  الذين 
االأرز  م��ث��ل  ال��ي��وم��ي��ة  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م  ي�����ش��ت��وردون 
الوجاهة  اأن هذا يظهر  والطماطم؛ الأنهم يعتقدون 

والطبقة، واأنهم ياأكلون االأ�شياء امل�شتوردة".

*وكاالت
يف  حتقق  اأن��ه��ا  الربيطانية،  ال�شرطة  اأعلنت 
اإح��دى  يف  اأي���ام،  اأرب��ع��ة  خ��الل  طعن  واقعة  خام�ض 

املناطق يف �شمال لندن.
مبطلع  اخل��ل��ف،  م��ن  �شحايا  اأرب��ع��ة  طعن  ومت 
لندن،  غرب  �شمال  يف  اإدمونتون  منطقة  يف  االأ�شبوع 
وقال حمققون اإنهم يعتقدون اأن االأمر لي�شت له �شلة 

باالإرهاب واإن م�شتبها به واحدا �شالع يف االأمر.
اإحلاقهما  يف  لال�شتباه  رجلني  على  القب�ض  ومت 
ال�شرطة  وقالت  حمتجزين،  زاال  وما  خطريا،  �شررا 
يف  رج��ل  على  العثور  مت  اإن��ه  اخلام�ض  الهجوم  عن 
الثالثينيات من عمره م�شابا بطعنات يف وقت مبكر 
يف  وهو  للم�شت�شفى  نقله  ومت  الثالثاء  اليوم  �شباح 

حالة خطرية.
وقال ال�شرطي لوك مارك�ض: "اأدرك اأن االأحداث 
بني  وخم��اوف  كبريا  قلقا  �شببت  االأ�شبوع  مطلع  يف 

النا�ض واأن هذا احلادث �شي�شبب املزيد من القلق".
ل�3 رجال  اأي�شا: بريطانيا توجه اتهامات   اقراأ 

بتفجري متجر ومقتل خم�شة بلي�شرت
ترييزا  الربيطانية،  ال���وزراء  رئي�شة  وعقدت 
ماي، اجتماعا خا�شا اأم�ض االثنني لبحث التعامل مع 

تزايد جرائم الطعن ب�شكاكني يف بريطانيا.
اأن  املا�شي،  ال�شهر  ر�شمية  اإح�شاءات  واأو�شحت 
عام  ووي��ل��ز  اإجن��ل��رتا  يف  حدثت  طعن  واق��ع��ة   285
هذه  ت�شجيل  ب��دء  منذ  معدل  اأع��ل��ى  وه��و   ،2018

احلوادث قبل اأكرث من 70 عاما.

*وكاالت
"بوذا" يعود  "اللوفر" قال اإن متثال  كان متحف 
من  جلبه  ومت  ع�شر  وال��ث��اين  احل���ادي  ال��ق��رن  اإىل 
ال�شني- فليكر فوجئ مواطنون ومقيمون يف االإمارات 
الوا�شل  ال�شريع  الطريق  "بوذا" على  متثال  بن�شب 

بني العا�شمة اأبو ظبي ودبي.
فيديو  ب�شريط  التمثال  وج��ود  نا�شطون  ووث��ق 
انت�شر ب�شكل وا�شع عرب مواقع التوا�شل االجتماعي.
االإماراتية  تاميز"  "اخلليج  �شحيفة  وك�شفت 
ي�شل  الذي  االأبعاد،  ثالثي  التمثال  ن�شب  �شبب  عن 

ارتفاعه اإىل ع�شرة اأمتار.
من  كجزء  ياأتي  التمثال  اإن  ال�شحيفة  وقالت 
طريق  يف  ن�شبه  ومت  "اللوفر"،  متحف  منحوتات 
اإىل  االنتباه  للفت  دب��ي(؛  ظبي-  )اأب��و  زاي��د  ال�شيخ 

قرب ظهوره يف املتحف.
املغردين  بني  وا�شعا  جدال  التمثال  ن�شب  واأث��ار 
حتاول  االإم��ارات  اأن  معتربين  "تويرت"،  موقع  عرب 

ن�شب اأي اأيقونة تاريخية اإليها.
بعر�ض  ت�شرب  االإم���ارات  اأن  نا�شطون  واأو���ش��ح 

حول  املختلفة  االإ�شالمية  الفقهية  االآراء  احلائط 
ن�شب التماثيل، وال تعباأ ب�"ا�شتفزاز" مواطنيها.

وكان متحف "اللوفر" قال اإن متثال "بوذا" يعود 
من  جلبه  ومت  ع�شر،  وال��ث��اين  احل��ادي  القرن  اإىل 

ال�شني.

*وكاالت
من  كغم   22 االإي��ط��ال��ي��ة  ال�شلطات  اكت�شفت 
عليها  عرث  حوت  اأنثى  معدة  يف  البال�شتيك  خملفات 

نافقة باأحد �شواطئ البالد االأ�شبوع املا�شي. 
"�شيمي"  منظمة  رئ��ي�����ض  ب��ي��ت��او،  ل��وك��ا  وق���ال 
االإي��ط��ال��ي��ة امل��ع��ن��ي��ة ب��احل��ي��اة ال��ب��ح��ري��ة )غ��ري 
عليها  العثور  مت  احل��وت  اأنثى  جثة  اإن  حكومية(، 
من  اأنها  وتبني  �شردينيا،  مدينة  �شواطئ  على  ملقاة 

نوع حوت العنرب املهدد باالنقرا�ض.
اإن"  اإن  "�شي  ل�شبكة  ت�شريحات  يف  واأ���ش��اف، 
اأنثى  معدة  داخل  وجدوا  اأنهم  االإثنني،  االأمريكية، 
تنوعت  البال�شتيك  م��ن  كغم   22 النافقة  احل��وت 
واخليوط  ال�شيد  و�شبكات  القمامة  اأكيا�ض  ب��ني 

واالأنابيب، وغريها.
اأمتار،   8 طولها  بلغ  التي  احلوت،  اأنثى  اأن  وتابع 
تقذفها  اأن  قبل  لالإجها�ض  وتعر�شت  حامال،  كانت 

اأمواج البحر اإىل ال�شاطئ.
احلوث  اأنثى  نفوق  �شبب  اأن  اإىل  بيتاو  واأ���ش��ار 
الن�شيجية  الفحو�شات  نتائج  ظهور  بعد  �شيعرف 

وال�شمية التي يجريها االأطباء البيطريون.
االإي��ط��ايل،  البيئة  وزي��ر  ا�شتنكر  جانبه،  م��ن 

البحار باملواد  ا�شتمرار تلويث مياه  �شريجيو كو�شتا، 
البال�شتيكية. وت�شاءل يف تدوينة عرب "في�شبوك": 
اإن هذه لي�شت  اأ�شخا�ض يقولون  "هل ما يزال هناك 
م�شاكل مهمة؟ اإنها كذلك، وهي اأولوية بالن�شبة يل".

واأ�شاف الوزير: "لقد اأفرطنا يف ا�شتخدام املواد 
ال�شنوات  خ��الل  واح��دة،  مل��رة  لال�شتخدام  القابلة 
االأخرية، واالآن ندفع الثمن، ويف احلقيقة احليوانات 
هي التي تدفعه". واأ�شار كو�شتا اإىل موافقة الربملان 
ا�شتخدام  يحظر  ق��ان��ون  على  م��وؤخ��ًرا  االأوروب����ي 
التي  البال�شتيكية  امل���واد  م��ن  وا���ش��ع��ة  جمموعة 

ت�شتخدم ملرة واحدة بحلول 2021.
وقال اإن "اإيطاليا �شتكون واحدة من اأوائل الدول 

التي �شتنفذ ها القانون".
نافق  �شغري  ح��وت  على  ع��رث  امل��ا���ش��ي،  وال�شهر 
االأك��ي��ا���ض  م��ن  ك��غ��م   40 م��ع��دت��ه  ويف  ال��ف��ل��ب��ني،  يف 

البال�شتيكية.
يف  احليتان  اأن��واع  اأ�شهر  اأح��د  هو  العنرب  وح��وت 
العامل، واأكرب احليتان من ذوات االأ�شنان. وهو النوع 
الوحيد الباقي من جن�ض العنرب، وي�شنفه "االحتاد 
الكائنات  �شمن  الطبيعة"  على  للحفاظ  العاملي 

املهددة باالنقرا�ض بدرجة دنيا.

*وكاالت
"وول �شرتيت جورنال"  ن�شرت �شحيفة 
االأمريكية تقريرا تطرقت فيه اإىل فوائد 
بدون  الطائرات  بوا�شطة  الب�شائع  نقل 
ال�شركات  من  العديد  اأ�شبحت  التي  طيار 
يف  ال��ط��ريان  على  لقدرتها  عليها  تعتمد 
وجهتها  اإىل  وال��و���ش��ول  العمران  مناطق 

ب�شهولة.
الذي  تقريرها  يف  ال�شحيفة  وقالت 
من  ال��ع��دي��د  اإن  "عربي21"،  ت��رج��م��ت��ه 
الطائرات  ت�شتخدم  اأ�شبحت  ال�شركات 
الوزن،  خفيفة  الب�شائع  لنقل  طيار  بدون 
النقل  عامل  يف  جديد  لع�شر  ميهد  ما  وهو 

ال�شريع للب�شائع.
ال�شركة  ا�شتخدمت  املثال،  �شبيل  وعلى 
م��وؤخ��را  "اآها"  ال��ن��ا���ش��ئ��ة  االآي�����ش��ل��ن��دي��ة 
تو�شيل  ب��ه��دف  ط��ي��ار  ب���دون  ال��ط��ائ��رات 
ف�شال  للزبائن.  اأنواعها  مبختلف  الطلبات 
هي  تعتمد  "وينغ"  �شركة  باتت  ذلك،  عن 
لتو�شيل  التكنولوجيا  هذه  على  االأخ��رى 
يف  زبائنها  اإىل  ال�شلع  من  وغريها  القهوة 

مدينة كانربا االأ�شرتالية.
الطائرات  اأن  اإىل  ال�شحيفة  واأ�شارت 
نظرا  ك��ربى  حتديات  تواجه  طيار  ب��دون 
لكونها تعجز عن القيام باملهام املكلفة بها يف 
�شيما يف ظل ازدحام  العمرانية ال  املناطق 
ح��رك��ة امل����رور، ن��اه��ي��ك ع��ن ع���دم وج��ود 
مناطق مالئمة لهبوط هذه الطائرات، وهو 
الرتكيز  اإىل  مطّوريها  دف��ع  ال��ذي  ال�شبب 

على ال�شواحي يف الوقت احلايل. 
ال�شركات  بع�ض  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر 
�شعت  اأم��ازون،  �شركة  غرار  على  ال�شخمة، 
اإىل اإدخال طائرات بدون طيار �شمن فريق 
عملها منذ �شنة 2013، اإال اأن هذه الفكرة 

مل تلق رواجا كبريا اآنذاك. واإىل حد االآن، 
مل تو�شح اأمازون اأي تفا�شيل عن برناجمها 
يف  اجل��دي��دة  التكنولوجيا  بهذه  املتعلق 

جمال تو�شيل الطلبات.
وذكرت ال�شحيفة اأنه على مدى خم�ض 
لت�شبح  الطائرات  ه��ذه  تطورت  �شنوات، 
اأك���رب واأ���ش��رع واأك���رث ق���وة، كما اأن��ه��ا اأق��ل 
اأ�شحت  ذلك،  عن  ف�شال  للتحطم.  عر�شة 
مميزة  ب��ق��درات  تتمتع  ال��ط��ائ��رات  ه��ذه 
تتمثل يف ر�شد االأ�شياء والنجاح يف تفادي 

اال�شطدام بها.
واأف������ادت ال�����ش��ح��ي��ف��ة ب����اأن ال�����ش��رك��ة 
التو�شيل على  االآي�شلندية تعتمد يف نظام 
خالية  وت��ك��ون  م�شبقا  حم���ددة  م�����ش��ارات 
الكهرباء  واأ�شالك  كاالأ�شجار  العوائق  من 
على  "اآها"  �شركة  ح�شلت  حيث  وغريها، 
رخ�شة لال�شتخدام التجاري لهذا النوع من 
للبالد،  اجلغرافية  للبيئة  نظرا  الطائرات 
اإذ اأن هناك الكثري من املناطق غري املاأهولة 

بال�شكان.
املوؤ�ش�ض  اأو���ش��ح  ال�����ش��اأن،  ه��ذا  وح��ي��ال 
لل�شركة،  التنفيذي  والرئي�ض  امل�شارك 
�شيء  "كل  اأن  كري�شتوفر�شون،  م���ارون 
ت��واج��ه��ه ال��ط��ائ��رة ب����دون ط��ي��ار خ��الل 
وما  وامل��ب��اين  الطرق  غ��رار  على  حتليقها، 
جغرايف  منوذج  �شمن  ُو�شع  قد  ذلك،  �شابه 
يقيم املخاطر التي من املحتمل اأن يتعر�ض 
لها االأ�شخا�ض يف حال حتطمت طائرة دون 

طيار يبلغ وزنها 34 رطال".
يف ال�����ش��ي��اق ذات������ه، ذك�����رت ���ش��رك��ة 
"فاليرتك�ض" اأن طائراتها قادرة على حمل 
والتحليق  رط��الت   5.5 وزنها  يبلغ  ط��رود 
 65 ب��ني  ي����رتاوح  منخف�ض  م�شتوى  ع��ل��ى 
اأو  الهبوط  اإىل  احلاجة  دون  قدم  و100 

بهم  االأذى  واإحل���اق  الب�شر  من  االق���رتاب 
من  ال�شاخبة.  اخلطرية  مراوحها  ج��راء 
نظاما  "وينغ"  �شركة  ت�شتخدم  جهتها، 
االأ�شرتالية،  العا�شمة  �شواحي  يف  م�شابها 
 3 اأكرث من  ت�شليم  كانربا، حيث جنحت يف 

اآالف طلب دون حوادث.
الكثافة  اأن تراجع  ال�شحيفة  واأ�شافت 
ال�شكانية يف ال�شواحي ي�شكل خ�شارة كربى 
بتو�شيل  تقوم  التي  لل�شركات  بالن�شبة 
ال�شيارات.  با�شتخدام  ال��زب��ائ��ن  طلبات 
وجبات  بتو�شيل  االأمر  يتعلق  عندما  لكن، 
تعترب  طيار  بدون  الطائرات  فاإن  الطعام، 

و�شيلة اأ�شرع بكثري من ال�شيارات.
اآي�شلندا، ميكن لطائرة بدون طيار  ويف 
واحدة القيام بعمليات تو�شيل لل�شلع خالل 
ثالث  بها  تقوم  التي  تلك  من  اأك��رث  �شاعة 
�شيارات جمتمعة، كما ميكن ل�شخ�ض واحد 
اأن ي�شرف على ت�شيري اأكرث من 10 طائرات 
اأن  املتوقع  ومن  ذات��ه.  االآن  يف  طيار  دون 
طلبات  تو�شيل  من  "اآها"  �شركة  تتمكن 
بحلول  اآي�شلندا  يف  منزل  األ��ف  من  الأك��رث 
اللوائح  ل��ك��ون  ن��ظ��را  ي��ون��ي��و،  ح��زي��ران/ 
بزيادة  لها  �شت�شمح  اجلديدة  التنظيمية 

نطاق خدماتها.
امل�شائل  اأن  ال�شحيفة  واأو���ش��ح��ت 
القانونية ت�شكل يف الوقت احلايل العوائق 
ال��ت��ي حت���ول دون االع��ت��م��اد  االأ���ش��ا���ش��ي��ة 
لتو�شيل  املتطورة  التكنولوجيا  هذه  على 
املتحدث  قال  ال�شدد،  هذا  ويف  الطلبات. 
با�شم اإدارة الطريان الفيدرالية االأمريكية 
اأن ا�شتخدام الطائرات بدون طيار يتطلب 
بالعديد  والقيام  القواعد  من  الكثري  و�شع 
اتفاقيات  اإىل  والتو�شل  االختبارات  من 
هناك  اأن  املتحدث  واأ�شاف  املعايري.  ب�شاأن 

بهذا  املتعلقة  االأمنية  امل�شائل  من  العديد 
ينبغي حلها قبل  التي  الطائرات  من  النوع 
االعتماد عليها كو�شيلة جديدة يف خدمة 

تو�شيل ال�شلع.
عالوة على ذلك، تظهر بع�ض العراقيل 
حيث  القانون،  اإن��ف��اذ  مبجال  يتعلق  فيما 
وعدد  الفيدرايل  التحقيقات  مكتب  حظر 
التنظيمية  اللوائح  االأخ��رى  الوكاالت  من 
الطريان  اإدارة  اقرتحتها  واأن  �شبق  التي 
ا�شتخدام  من  املخاوف  ب�شبب  الفيدرالية 
الطائرات دون طيار ل�شن هجمات اإرهابية.
وبينت ال�شحيفة اأنه لبلوغ هذا الهدف 
اأن  طيار  بدون  للطائرات  ينبغي  املن�شود، 
جمرد  تتجاوز  يجعلها  نحو  على  تتطور 
طريقها.  تعرت�ض  التي  العقبات  اإدراك 
ي�شمى  جديد  نظام  يقوم  اأن  املتوقع  ومن 
طيار" الذي  دون  الطائرات  حركة  "اإدارة 
اإدارة  م��ع  بالتعاون  نا�شا  وك��ال��ة  ط��ورت��ه 
الطريان الفيدرالية والعديد من ال�شركات 
اخلا�شة على غرار "وينغ"، بتنظيم رحالت 
احلد  يبلغ  والتي  طيار،  ب��دون  الطائرات 
قدم   400 لتحليقها  به  امل�شموح  االأق�شى 

فوق �شطح االأر�ض.
هذا  اأن  ال�شحيفة  اأوردت  اخلتام،  ويف 
اإر�شاد  من  �شيمكن  بالكامل  االآيل  النظام 
وتقرير  م��واق��ع��ه��ا  اإىل  ال��ط��ائ��رات  ه���ذه 
املحطات  واإىل  البع�ض  لبع�شها  امل�شارات 
االأر�شية، حتى تتمكن من التحليق يف اأمان 
اأثناء  بع�شها  مع  لال�شطدام  التعر�ض  دون 
عبورها للم�شارات. مع ذلك، يربز حتد اآخر 
ال�شو�شاء  من  التخفيف  �شرورة  يف  يتمثل 
الطائرات  ه��ذه  ت�شدرها  التي  املزعجة 
اأو جمرد  من خالل تغيري ت�شميم املروحة 

تعديل ال�شوت لتكون اأقل اإزعاجا.

*وكاالت
ال�شّتة  ذات  املنكوبة  الطائرة  �شقطت 
بلدة  اإىل  فرن�شا  مقاعد خالل حتليقها من 

اإغيلزباخ جنوب فرانكفورت- تويرت
ثالثة  مقتل  االأملانية  ال�شرطة  اأعلنت 
اأ���ش��خ��ا���ض ك��ان��وا على م��ن ط��ائ��رة رك��اب 
بينما  اأملانيا،  يف  االأح��د  حتّطمت  �شغرية 
بني  م��ن  اإّن  رو�شية  ط���ريان  �شركة  ق��ال��ت 
ال�شحايا اإحدى مالكاتها التي ُتعّد من اأثرى 

ن�شاء رو�شيا.

وق��ال��ت ���ش��رك��ة ال���ط���ريان ال��رو���ش��ي��ة 
اخلا�شة "اأ�ض 7" يف بيان، اإّن ناتاليا فيليفا 
يف  قتلت  ال�شركة،  ملكية  يف  ت�شارك  التي 

احلادث.
كانت  �شرطة  �شيارة  ا�شطدام  اأّدى  كما 
متوجهة ب�شرعة اإىل مكان احلادث ب�شيارة 
ثالثة  واإ�شابة  �شخ�شني  مقتل  اإىل  اأخرى، 
وكالة  وفق  خطرية،  بجروح  �شرطة  رجال 

االأنباء االملانية.
ال�شّتة  ذات  املنكوبة  الطائرة  و�شقطت 

بلدة  اإىل  فرن�شا  مقاعد خالل حتليقها من 
اإغ��ي��ل��زب��اخ ج��ن��وب ف��ران��ك��ف��ورت، يف اأح��د 
وفق  غ،  ت   13،30 ال�شاعة  نحو  احل��ق��ول 
اآخ��ر  راك���ب  احل���ادث  يف  وق��ت��ل  ال�شرطة. 

يعتقد اأّنه رو�شي اإ�شافة اإىل الطيار.
"اأ�ض  �شركة  رئي�ض  فيليفا  زوج  ويعترب 
�شخ�ض  اأثرى  رابع  فيليف،  7" فالدي�شالف 
لعام  فورب�ض  ت�شنيف  بح�شب  رو�شيا  يف 

2018 برثوة تقدر ب�600 مليون دوالر.
"يف  بيان  يف  الرو�شية  ال�شركة  وقالت 
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الطريان  �شركة  يف  االأ�شهم  مالكة  فيليفا 
�شن 55 عاما، خالل هبوط  7 وهي يف  اأ�ض 
قرب  مطار  يف  خا�شة  تي  اأبيك-األ  طائرة 
اأ�شباب املاأ�شاة مل تعرف حتى  فرانكفورت. 

االآن".
"بعد  اأّن����ه  اإىل  ال�����ش��رط��ة  واأ����ش���ارت 
االرتطام احرتقت الطائرة بالكامل"، ولن 
يكون باالإمكان التعّرف على جثث ال�شحايا 

قبل االأ�شبوع املقبل.

*وكاالت
ال��رو���ش��ي  ري"  ب���ي.  "اآف  م��وق��ع  ن�شر 
العلماء  اعتقاد  عن  فيه  حت��دث  تقريرا، 
اأن ي�شبح قادرا على ك�شر  للعلم  باأنه ميكن 
اأجل  من  لالإن�شان،  الوراثية  اخل�شائ�ض 

متديد حياته ملدة قرن على االأقل.
ال���ذي  امل����وق����ع، يف ت���ق���ري���ره  وق�����ال 
وق��ت  ح��ت��ى  اإن���ه  "عربي21"،  ترجمته 
الدائم  ال�شباب  عن  التحدث  ك��ان  قريب 
العلماء  ولكن  اخليال.  �شروب  من  �شربا 
احللم  ه���ذا  حت��ق��ق  ب��اإم��ك��ان��ي��ة  مقتنعون 
مب�شاعدة الهند�شة احليوية، لي�شبح عالج 

ال�شيخوخة مثل عالج اأي مر�ض اآخر.
اأن  يعتقدون  العلماء  اأن  املوقع  واأك��د   
على  ق��ادرا  �شيكون  امل�شتقبل  يف  االإن�شان 
العامل  وي�شر  االفرتا�شي.  عمره  م�شاعفة 
االإن�شان  عمر  اأن  على  غ��ري  دي  ت�شارلز 
وق��دم  �شنة.   1000 اإىل  ي�شل  اأن  ميكن 
مليون  يون  جون  الكوري  واملمول  الطبيب 
نظام  يعيد  اأن  باإمكانه  �شخ�ض  الأي  دوالر 
حيوانات  من  الدموية  واالأوع��ي��ة  القلب 
على  باملئة   50 بن�شبة  ال�شن  يف  متقدمة 

االأقل اإىل حالة ال�شباب. 
 ويعتقد هذا الطبيب اأن معدل الوفيات 
املئة،  يف   000.1 ي�شاوي  الع�شرين  �شن  يف 
على  احلفاظ  العلماء  ا�شتطاع  اإذا  لذلك 
متو�شط  ف��اإن  احلياة،  ط��وال  االأرق��ام  هذه 

عمر االإن�شان قد ي�شل اإىل 1000 �شنة.
 واأ�شار املوقع اإىل اأن العلماء مل يحددوا 

ولكن  ذل��ك.  لتحقيق  ملمو�شة  عمل  خطة 
جامعة  يف  الطب  جمال  يف  الباحثون  يعلم 
ال��ب��دء. وجت��در  اأي���ن عليهم  ه��ارف��ارد م��ن 
ينخف�ض  االإن�شان  عمر  اأن  اإىل  االإ���ش��ارة 
يف  ال��دم��وي��ة  االأوع���ي���ة  ع���دد  بانخفا�ض 
التدريجي  التهّرم  اإىل  يوؤدي  ما  الع�شالت، 

لالأع�شاء احليوية. 
جامعة  يف  باحثني  اأن  املوقع  واأو�شح   
بتغذية   2018 �شنة  يف  ق��ام��وا  ه��ارف��ارد 
منو  على  توؤثر  كيميائية  مب��ادة  الفئران 
تبني  لذلك،  ونتيجة  الدموية.  االأوعية 
يف  املتقدمة  للقوار�ض  البدنية  القوة  اأن 
االآن.  حتى  باملئة   46 بن�شبة  زادت  ال�شن 
قادرة  اأدوي��ة  تطوير  على  العلماء  ويعمل 
اأن  علما  ال�شيخوخة،  عملية  اإبطاء  على 
ت�شاعد  الذهن(  )من�شط  الذكية  العقاقري 
اأن هذه  الدماغ، كما  �شيخوخة  اإبطاء  على 
الدموية.  االأوع��ي��ة  على  توؤثر  االأدوي���ة 
وبحلول �شنة 2024، من املتوقع اأن تتجاوز 
مليار   11 ال�شوق  يف  االأدوي���ة  ه��ذه  قيمة 
من  اأخ��رى  اأ�شاليب  املوقع  واأ�شاف  دوالر.  
�شاأنها اأن تطيل عمر االإن�شان، من بينها تلك 
الذي  اإ�شربي،  ديف  العامل  اعتمدها  التي 
بلغ موؤخرا �شن 45، اإال اأنه يتوقع اأن ي�شل 
املا�شية،  ال�شنة  �شنة. ويف  اإىل 180  عمره 
من  اجلذعية  اخل��الي��ا  اإ���ش��ربي  ا�شتخرج 
اأع�شائه  يف  وحقنها  ال��ع��ظ��م��ي،  ن��خ��اع��ه 
كما  ج�شمه.  اأنحاء  خمتلف  ويف  ومفا�شله 

ينوي القيام بهذه العملية مرتني �شنويا. 

اجلذعية،  اخلاليا  على  وباالعتماد   
ال�شيخوخة  عملية  اإبطاء  يف  اإ�شربي  ياأمل 
واإطالة حياته. عالوة على ذلك، ي�شتهلك 
املكمالت  م��ن  ن���وع   100 ح���وايل  اإ���ش��ربي 
يف  الواقع  منزله  اأن  كما  يوميا،  الغذائية 
كولومبيا جمهز مبرافق خا�شة مثل غرفة 
لتحفيز  وجهاز  ال�شغط،  ع��ايل  اأك�شجني 
اإيل�شون،  الع�شالت.  واأفاد املوقع باأن الري 
يعترب  اأوراك���ل،  ل�شركة  التنفيذي  املدير 
ويريد  ج��دا،  متوا�شع  رق��م  �شنة   180 اأن 
االإط���ار،  ه��ذا  ويف  اأط���ول.  ل��ف��رتة  العي�ض 
زرع  عمليات  لتطوير  العلماء  بع�ض  ي�شعى 
ويعتقد  الدماغ.  يف  االإلكرتونية  ال�شرائح 
رج��ل االأع��م��ال االأم��ري��ك��ي اإي��ل�����ش��ون اأن��ه 
الذكاء  ف��اإن  اآل��ي��ني،  النا�ض  ي�شبح  مل  اإذا 
ومب�شاعدة  الب�شرية.  �شيهزم  اال�شطناعي 
النا�ض  �شيتمكن  احلديثة،  التكنولوجيات 
اأط���ول وق��ت مم��ك��ن.  واأو���ش��ح  م��ن العي�ض 
يف  ي�شككون  العلماء  من  العديد  اأن  املوقع 
البع�ض  يعار�ض  بل  االأبدي،  ال�شباب  فكرة 
منهم اأي جهود قد توؤدي اإىل عك�ض عملية 
ريت�شارد  اأك��د   له،  مقال  ويف  ال�شيخوخة. 
ميلر، االأ�شتاذ يف جامعة مي�شيغان، اأنه "من 
غري املحتمل حتقيق هذه االأفكار، حتى اأنها 
ال ت�شتحق الذكر يف املجتمع العلمي". فعلى 
االأ�شخا�ض  من  العديد  عا�ض  التاريخ،  مر 
�شنة.   120 ي��ت��ج��اوز  مل  ط��وي��ال  ع��م��را 
التطورات  اأح��دث  اأن  اإىل  ميلر  اأ�شار  كما 
هذه  على  توؤثر  اأن  ميكن  ال  التكنولوجية 

معظم  يعتقد  ذل��ك،  على  وبناء  العملية. 
العلماء اأن احلد االأق�شى لعمر االإن�شان هو 
120 �شنة.  وذكر املوقع اأن مهند�شي الطب 
تطوير  يحاولون  اأنهم  يعتقدون  احليوي 
اأط��ول،  �شباب  فرتة  على  للح�شول  ال�شبل 
بينما يعتقد اآخرون اأن عمليات متديد عمر 
العامل  واعترب  خطرية.  تكون  قد  االإن�شان 
فوكوياما  فران�شي�ض  اجلامعي  واالأ�شتاذ 
عمر  متو�شط  على  التاأثري  حم���اوالت  اأن 
التهديدات  اأعظم  من  تكون  قد  االإن�شان 
كان  ح��ال  ويف  الب�شرية.   ت��واج��ه  ال��ت��ي 
بالفعل  �شيعي�شون  االأ�شخا�ض  من  البع�ض 
اإىل  ذلك  ي��وؤدي  فقد  �شنة،   150 من  الأكرث 
من  العلم  متكن  ف��اإذا  متوقعة.  غري  نتائج 
�شنة،   1000 اإىل  االإن�����ش��ان  حياة  متديد 
�شيتمكنون من حتمل  فاإن االأثرياء هم من 
نفقات هذه العمليات واالإجراءات امل�شادة 
فروقات  �شتت�شكل  وبالتايل،  لل�شيخوخة. 
فقط  لي�ض  واالأثرياء،  الفقراء  بني  كبرية 
امل�شتوى  على  واإمن��ا  امل���ادي،  امل�شتوى  على 
املوقع  اأف��اد  اخل��ت��ام،  ويف  اأي�شا.   الزمني 
هذه  �شعوبة  م��دى  عن  النظر  بغ�ض  باأنه 
ورف�ض  لل�شيخوخة،  امل�����ش��ادة  العمليات 
جمتمع العلماء لها من عدمه، فاإن التقنيات 
اجلديدة تتقدم ب�شرعة. ومن غري الوا�شح 
متديد  يف  �شينجحون  العلماء  ك��ان  اإذا  ما 
عمر االإن�شان. لكن يف كل االأحوال يرتبط 
بالعلم  وثيقا  ارتباطا  الب�شرية  م�شتقبل 

واالبتكار.

 األمير هاري وزوجته ميغان يدّشنان 
حسابا مشتركا عبر "إنستغرام"

 أثرياء في نيجيريا يطلبون 
بيتزا ديلفري من لندن 

 شرطة بريطانيا تحقق في خامس 
حادثة طعن شمال لندن خالل أيام

 تمثال »بوذا« على طريق
 أبو ظبي-دبي يفجر جدال

 هكذا قتل »البالستيك« أنثى 
حوت وأجهض حملها بإيطاليا

 »ثورة في نقل البضائع«.. طائرات 
بدون طيار لتوصيل القهوة للبيت

 مقتل أثرى نساء روسيا بتحطم طائرة في ألمانيا

 هكذا يخطط علماء ليعيش اإلنسان ألف سنة
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*وكاالت
ال�شوبر  كاأ�ص  مناف�شات بطولة  تنطلق 
�شتقام  والتي  املقبل،  الأربعاء  الإ�شباين، 
ا�شتثنائي  ب�شكل  الإ�شبانية  الأرا�شي  على 

ب�شبب فريو�ص كورونا.
وكانت اململكة العربية ال�شعودية، قد 
الإ�شباين  الحتاد  مع  اتفاق  اإىل  تو�شلت 
�شنوات   3 م���دار  على  امل�شابقة  لإق��ام��ة 
ال�شابقة  للن�شخ  اأندية، خالًفا   4 مب�شاركة 

التقليدية بني بطلي الدوري والكاأ�ص.
جدة،  يف  املا�شية  الن�شخة  واأقيمت 
جاره  ح�شاب  على  مدريد  ري��ال  بها  وت��وج 

اللدود اأتلتيكو.
وه�����ذه ال��ن�����ش��خ��ة ت�����ش��ه��د م�����ش��ارك��ة 
املريجني بطل الليجا وحامل لقب ال�شوبر، 
بيلباو  واأتلتيك  الليجا،  و�شيف  وبر�شلونة 

وريال �شو�شيداد طريف نهائي كاأ�ص امللك.
 �شيناريو �شعب

ال�شوبر  نهائي  ن�شف  قرعة  اأ�شفرت 
�شو�شيداد  ري��ال  مواجهة  عن  الإ���ش��ب��اين، 
ريال مدريد  �شيواجه  بينما  بر�شلونة،  �شد 

نظريه اأتلتيك بيلباو.
اأن  جند  املا�شي،  املو�شم  اإىل  وبالعودة 
ربع  م��ن  بر�شلونة  اأط���اح  بيلباو  اأتلتيك 
نهائي بطولة كاأ�ص امللك بالفوز عليه بهدف 
بريال  �شو�شيداد  ريال  اأط��اح  كما  رد،  دون 
مدريد من نف�ص الدور بالفوز بنتيجة )4-

.)3

ووا����ش���ل ال��ث��ن��ائ��ي ال��ب��ا���ش��ك��ي ري���ال 
طريقهما  يف  بيلباو،  واأتلتيك  �شو�شيداد 
حتى بلغا الدور النهائي، ومل ُتلعب املباراة 
كورونا،  فريو�ص  ظروف  ب�شبب  الآن  حتى 
بح�شور  ال��ل��ع��ب  ال��ف��ري��ق��ان  ي��ري��د  ح��ي��ث 

جماهري.
وبر�شلونة  مدريد  ري��ال  ال��ورق،  وعلى 
يف  للتواجد  الأك��ر  الفر�ص  اأ�شحاب  هما 
النهائي والقتال على اللقب، لكن قد ت�شهد 
ن�شخة  يف  ح��دث  كما  م��ف��اج��اآت  البطولة 

املو�شم املا�شي، حني ودع البار�شا، من ن�شف 
النهائي باخل�شارة �شد اأتلتيكو مدريد.

البطولة،  م��ف��اج��اآت  اأك��ر  تكون  وق��د 
و�شيكون  وبر�شلونة،  مدريد  ري��ال  اإق�شاء 
مرة  لأول  القطبني  اأح��د  ي�شم  ل  النهائي 
البطولة  ُتقام  كانت  حني   ،2004 عام  منذ 

بالنظام القدمي.
فالن�شيا  ���ش��ارك   ،2004 ن�شخة  ويف 
كاأ�ص  بطل  �شرق�شطة  �شد  لليجا،  كبطل 
امللك، وتوج الأخري باللقب بنتيجة )2-3( 

مبجموع مباراتني ذهاًبا واإياًبا.
وعلى اجلانب الآخر، كان اآخر كال�شيكو 
القطبني  بني  الإ�شباين  ال�شوبر  نهائي  يف 
 ،2017 ع��ام  يف  وبر�شلونة،  م��دري��د  ري��ال 
يف   )1-5( بنتيجة  باللقب  املريجني  وتوج 

جمموع املباراتني.
يف  وبر�شلونة  مدريد  ري��ال  ينجح  فهل 
اأم  اجلماهري،  ترتقب  كما  النهائي  بلوغ 
وري��ال  بيلباو  البا�شكي  الثنائي  يوا�شل 

�شو�شيداد املفاجاآت؟

*وكاالت
ال�شابق  الرئي�ص  احلوامدة  ب�شار  الدكتور  اأكد 
ا�شتحق  ال��ف��ري��ق  اأن  الأردين  ال��وح��دات  ل��ن��ادي 

بجدارة احل�شول على لقب دوري املحرتفني.
الأردن  لقناة  ت�شريحات  يف  احل��وام��دة  وق��ال 
ين�شب  اأن  يجب  “الإجناز  اجلمعة:  الريا�شية 

لأ�شحابه«.
قامت  م��ن  ه��ي  ال�شابقة  “الإدارة  واأو���ش��ح: 
بتجهيز الفريق واإعداده ووفرت له عوامل النجاح 
بهدف العودة ملن�شات التتويج حيث مت التعاقد مع 

اأف�شل الالعبني«.
اأبو  اهلل  عبد  الفني  “املدير  احلوامدة:  وتابع 
زمع تعر�ص لنتقادات كثرية، لكنه اأثبت اأنه بحجم 

امل�شوؤولية وحقق املطلوب«.
نظمت  ال�شابقة  الإدارة  فاإن  “كذلك  واأكمل: 

الو�شع املايل لفريق كرة القدم«.
جمل�ص  ح��ل  بعد  الفريق  وع��دن��ا  “كنا  وب��ني: 
اإىل  دائما  وكنا  ل��ه،  م�شاندين  نبقى  اأن  الإدارة 

جانبه«.
واأمت حديثه قائال: “نبارك جلماهري الوحدات 
لقب الدوري، و�شن�شتمر يف الوقوف خلف النادي”.

سيناريو كأس الملك ُيهدد ريال 
مدريد وبرشلونة في السوبر

الحوامدة: إنجاز الوحدات يجب أن ينسب ألصحابه

*وكاالت
اجلولة  مباريات  ال�شبت،  اليوم  تفتتح 
املحرتفني  ل����دوري  الأخ����رية  وق��ب��ل   21
الأردين، حيث تقام مباراة واحدة جتمع 

�شحاب مع نظريه �شباب الأردن.
وك�����ان ال����وح����دات ق���د ح�����ش��م لقب 
التي  وهي  املا�شية،  اجلولة  منذ  امل�شابقة 
�شهدت كذلك هبوط الأهلي مل�شاف اأندية 

الدرجة الأوىل.
بتحديد  حم�شورة  املناف�شة  واأ�شبحت 
ال��ذي  ال��ث��اين  وال��ف��ري��ق  الو�شيف  هوية 
الأوىل،  الدرجة  مل�شاف  الأهلي  �شريافق 
الثالثي  الهبوط،  ح�شابات  دخ��ل  حيث 

�شحاب وال�شريح و�شباب العقبة.
اللقاءات  وي�شتعر�ص كووورة تفا�شيل 
وتطلعاتها  الفرق  ومواقف  املرتقبة   6 ال� 

وفقا للتايل:
�شحاب و�شباب الأردن

�شباب  ال�شبت،  ���ش��ح��اب،  ي�شت�شيف 
الثاين  اهلل  عبد  امللك  �شتاد  على  الأردن، 

بالقوي�شمة، يف مباراة تبدو م�شريية.
باملركز  يقبع  ال��ذي  �شحاب  وي���درك 
تعره  اأن  نقطة،   15 بر�شيد  الأخري  قبل 
بالتعادل اأو اخل�شارة يعني هبوطه ر�شمًيا 

مل�شاف الدرجة الأوىل.
ال��ب��ح��ث عن  ���ش��ح��اب يف  و���ش��ي��ج��ت��ه��د 
حظوظه  على  لالإبقاء  ال��ث��الث  النقاط 

ق��ائ��م��ة، وه���و ال���ذي ت��ع��ر���ص يف اجل��ول��ة 
املا�شية للخ�شارة اأمام الرمثا 4-2.

اإىل  الأردن  �شباب  يتطلع  املقابل،  يف 
بعدما  الرتتيب  �شلم  على  موقعه  حت�شني 

�شمن البقاء.
الثامن  املركز  الأردن،  �شباب  ويحتل 
اجل��ول��ة  يف  وخ�����ش��ر  ن��ق��ط��ة،   22 بر�شيد 

املا�شية اأمام احل�شني اإربد 4-3.
الوحدات وال�شريح

ي�شتقبل الوحدات، غدا الأحد، نظريه 
يف  ال����دويل،  ع��م��ان  �شتاد  على  ال�����ش��ري��ح، 

مباراة ل تخلو من الأهمية.
الدوري  اأن الوحدات ح�شم لقب  ورغم 
اإل  نقطة،   50 اإىل  ر���ش��ي��ده  رف��ع  بعدما 
بكاأ�ص  اأحقيته  لتاأكيد  للفوز،  يطمح  اأن��ه 
البطولة، اإىل جانب رغبته يف الو�شول اإىل 

اأعلى ر�شيد نقطي يف تاريخ م�شاركاته.
املباراة  �شيدخل  ال�شريح  ف��اإن  ب��دوره، 
وعينه على حتقيق الفوز، اإل يف حال تعر 
�شحاب يف مباراته اأمام �شباب الأردن، فاإنه 

النظر  بغ�ص  ر�شمًيا  البقاء  بذلك  �شي�شمن 
عن نتيجته اأمام الوحدات.

ويحتل ال�شريح، املركز العا�شر بر�شيد 
اأمام  املا�شية  مباراته  وخ�شر  نقطة،   20

معان بثالثية دون رد.
الرمثا واجلزيرة

�شتاد  ���ش��وب  الأح����د،  الأن��ظ��ار  تتجه 
م�شرًحا  �شيكون  وال���ذي  ب��اإرب��د،  احل�شن 
الرمثا  جتمع  التي  املثرية  املباراة  لأحداث 

و�شيفه اجلزيرة.
الفوز  حتقيق  اإىل  الفريقان  ويتطلع 
و�شافة  ح�شم  يف  فر�شتهما  تعزيز  بهدف 

الرتتيب.
ويحتل اجلزيرة، املركز الثاين بر�شيد 
الرمثا  مناف�شه  على  ويتفوق  نقطة،   38
حيث  فقط،  املبا�شرة  امل��واج��ه��ات  ب��ف��ارق 

يت�شاويان يف ذات الر�شيد.
الرمثا  على  ف��از  ق��د  اجل��زي��رة  وك���ان 
اعتباره،  لرد  ي�شعى  والأخ��ري   ،0-1 ذهاًبا 
الفنية  اأح��وال��ه  اأف�شل  يعي�ص  ال��ذي  وه��و 

واملعنوية.

ال�شلط والأهلي
على  الأه��ل��ي  نظريه  ال�شلط،  ي�شتقبل 
يف  املقبل،  الإث��ن��ني  ال���دويل،  عمان  �شتاد 

مواجهة تعتر مهمة لالأول فقط.
انت�شاراته  مبوا�شلة  ال�شلط  وي��اأم��ل 
واملحافظة على املركز الرابع الذي ي�شتقر 

فيه بر�شيد 30 نقطة.
لالأهلي  بالن�شبة  املواجهة  و�شتكون 
�شهدت  ب��ع��دم��ا  ح��ا���ش��ل،  حت�شيل  جم���رد 
اإثر توقف  ر�شمًيا  املا�شية هبوطه  اجلولة 

ر�شيده عند 13 نقطة.
احل�شني اإربد و�شباب العقبة

جتمع  مواجهة  املقبل،  الإثنني  ي�شهد 
احل�شني اإربد مع �شيفه �شباب العقبة، على 

�شتاد احل�شن باإربد.
موا�شلة  اإىل  اإرب���د  احل�شني  ويتطلع 
حيث  النقطي  ر�شيده  وحت�شني  انت�شاراته 
 27 بر�شيد  اخل��ام�����ص  امل��رك��ز  يف  ي�شتقر 

نقطة.
وتت�شح اأهمية املباراة بالن�شبة ل�شباب 
�شحاب  فريقي  نتائج  على  بناء  العقبة، 

املهددة  الفرق  من  يعتر  حيث  وال�شريح، 
بالهبوط ويحتل املركز التا�شع بر�شيد 20 

نقطة.
معان والفي�شلي 

تختتم لقاءات اجلولة، الإثنني املقبل، 
على  الفي�شلي،  مع  معان  جتمع  مبواجهة 

�شتاد امللك عبد اهلل الثاين بالقوي�شمة.
دوري  يف  ثباته  �شمن  قد  معان  وك��ان 
له  تاريخية  م�شاركة  ب���اأول  امل��ح��رتف��ني 
 ،0-3 ال�شريح  على  ف��وزه  بعد  بامل�شابقة 

ليتقدم للمركز ال�شابع بر�شيد 23 نقطة.
وي�شعى معان اإىل حتقيق الفوز وحت�شني 
�شيخو�ص  واأن��ه  خا�شة  النقطي،  ر�شيده 

املباراة بال �شغوط.
بدوره، فاإن الفي�شلي ل يزال يبحث عن 
نف�شه، بعدما خ�شر يف اجلولة املا�شية اأمام 

ال�شلط 2-1.
ا���ش��ت��ع��ادة  يف  ال��ف��ي�����ش��ل��ي  وي��ط��م��ح 
�شلم  على  اأكر  الرتاجع  وجتنب  توازنه 
بر�شيد  �شاد�ًشا  ي�شتقر  حيث  الرتتيب، 

نقطة.  24

3  فرق تبحث عن طوق النجاة 
في الدوري األردني *وكاالت

اأكد املدرب ال�شوري ماهر البحري، اأن مهمته مع 
فريق الأهلي الأردين، قد انتهت ر�شميا، بعدما تاأكد 
هبوطه للدرجة الأوىل، قبل جولتني من نهاية دوري 

املحرتفني.
واأج���رى ك���ووورة ح���وارا م��ع ب��ح��ري، ع��ّدد فيه 
الأ�شباب التي قادت الأهلي للهبوط، يتقدمها الو�شع 

املايل ال�شعب.
وك�شف بحري عن تلقيه اأكر من عر�ص لتدريب 
فرق اأردنية و�شورية، مبديا يف الوقت ذاته اإعجابه 

باأداء فريقي الوحدات وال�شلط، فاإىل ن�ص احلوار:
كانت  لكنها  املهمة،  يف  ننجح  اأن  نتمنى  كنا  وقال 
امل�شوار  اإكمال  عن  �شراحة  اعتذرت  للغاية.  �شعبة 
بعد هبوط الفريق، ولن اأقوده يف اللقائني املتبقيني 

من الدوري، و�شاأوقع غدا املخال�شة املالية.
املايل  الو�شع  يتقدمها  متعددة  الأ�شباب  وا�شاف 
�شنوات  قبل  الفريق  جن��وم  اأب��رز  ورحيل  ال�شعب، 
وعبيدة  عبيد  و�شليم  مر�شي  وحممود  ثلجي  كيزن 

ال�شمارنة.
و�شوء  امل�شبق،  التخطيط  غياب  ف��اإن  وك��ذل��ك 
ببطولة  الفريق  �شيمثلون  الذين  الالعبني  اختيار 
يف  الأث���ر  اأك���ر  ل��ه  ك��ان  امل��ح��رتف��ني،  دوري  بحجم 

الهبوط.
حيث  ع�شق،  حكاية  بالأهلي  جتمعني  وت��اب��ع 
كاأ�ص  لقب  معا  وحققنا  ما�شية،  �شنوات  يف  قدته 
انطالق  بعد  املهمة  علي  عر�شت  وعندما  الأردن، 
النادي  هذا  ملكانة  تردد  بال  وافقت  الإياب،  مرحلة 

العريق يف قلبي.
الفريق  حمرتف  برحيل  تفاجاأت  ب�شراحة  لكن 
ال�شي�شاين  عمر  واملهاجم  مميز،  لعب  فهو  باج  اأمري 
بع�ص  يف  به  للزج  جاهدا  وعملُت  ي��ت��درب،  يكن  مل 
كان  التي  وخرته  بقدراته  مني  اإميانا  الأ���ش��واط 

الأهلي باأم�ص احلاجة لها.
النوعية ولي�ص  اختيار الالعبني يتم وفق معيار 
العدد، فامتالك الفريق 15 لعبا قادرا على حتقيق 
اأثر  ل  لعبا   30 وجود  من  بكثري  اأف�شل  الإ�شافة، 

لهم.
العودة  على  وق���ادر  كبري  ن��اد  الأه��ل��ي  ان  واك��د 
عامود  اإي��ج��اد  على  يعمل  اأن  يجب  لكن  �شريعا، 
اأ�شحاب اخلرة  للفريق، ي�شمل 5 عنا�شر من  فقري 
ال�شابة  ال��وج��وه  بع�ص  م��ع  ومزجهم  والنجومية، 

واملوهوبة.
طوابق،   4 من  يتكون  الدوري  بواقعية،  وقال 
ال��ط��واب��ق  يف  وال��ب��ق��ي��ة  ط���اب���ق،  يف  ال���وح���دات 

الأخرى.
جائحة  ظل  يف  ما  نوعا  جيد  ال���دوري  م�شتوى 
كورونا وما فر�شته من م�شتجدات، اأعتقد اأن املوا�شم 

املقبلة �شتكون اأف�شل.
وا�شار اىل ان الوحدات، فهو فريق جمهز ب�شكل 
ب��دلء  دك��ة  وميتلك  مميزة  عنا�شر  وي�شم  جيد، 
قدم  الذي  ال�شلط  فريق  على  ينطبق  والأمر  قوية، 

مباريات مميزة يف الدوري.
الرمثا  بالعب  معجب  اأنا  الالعبني،  �شعيد  وعلى 
�شالح  الوحدات  وجنم  “�شرارة”  زري��ق  اأب��و  حممد 
ال��رواب��دة  ن��ور  اجل��زي��رة  لعبي  جانب  اإىل  رات��ب 
فريدة  موهبة  من  به  يتمتعون  ملا  �شعادة  واإبراهيم 
ال�شابق  يف  املعروفني  النجوم  عن  ف�شال  عال،  وفكر 

كمحمود مر�شي مثال.
الأندية  اأحد  مع  ر�شميا  اأتفاو�ص  حاليا  وتابع 
الآن،  النادي  ا�شم  اأف�شح عن  لن  املحرتفة،  الأردنية 

حفاظا على �شري عملية املفاو�شات وجناحها.
لقد اتفقنا على كافة تفا�شيل العقد، ومل يتبق 
اأندية  من  عرو�ص  عدة  لدي  كذلك  التوقيع،  �شوى 

�شورية ومع ذلك اأف�شل التدريب يف الأردن.

*وكاالت
اأبطال  دوري  يف  املجموعات  دور  قرعة  حملت 
اأق��ي��م��ت اجل��م��ع��ة، يف اأح���د فنادق  اإف��ري��ق��ي��ا، ال��ت��ي 
القاهرة، �شداًما مثرًيا بني الزمالك امل�شري والرتجي 
ا  اأي�شً ت�شم  التي  الرابعة  املجموعة  يف  التون�شي، 

مولودية اجلزائر وتوجنيت ال�شنغايل.
بالن�شبة  م��ا  ن��وًع��ا  م��ت��وازن��ة  القرعة  وج���اءت 
الرقم  و�شاحب  اللقب،  حامل  امل�شري  الأهلي  اإىل 
القيا�شي يف التتويج بالبطولة )9 األقاب(، حيث وقع 
الكونغويل  كلوب  فيتا  بجانب  الأوىل  املجموعة  يف 

و�شيمبا التنزاين واملريخ ال�شوداين.
البي�شاوي  ال���وداد  اإىل  بالن�شبة  الأم��ر  ونف�ص 
حوريا  ف��رق  م��ع  الثالثة  املجموعة  يف  ج��اء  ال��ذي 
ت�شيفز  وكايزر  الأجن��ويل  اأتلتيكو  وبيرتو  الغيني 

اجلنوب اإفريقي.
بلوزداد  و�شباب  ال�شوداين  الهالل  فريقا  ووق��ع 
اجلزائري، يف املجموعة الثانية التي ميكن ت�شميتها 
جوارهما  اإىل  �شمت  حيث  املوت”،  “جمموعة 

مازميبي الكونغويل و�شن داونز اجلنوب اإفريقي.

هذه  يف  امل�شاركة  العربية  الأن��دي��ة  وت��وج��ت 
الن�شخة، ب�21 لقًبا لدوري الأبطال، بواقع 9 األقاب 
للوداد،  واثنني  للرتجي،  و4  للزمالك،  و5  لالأهلي، 

ولقب وحيد للمولودية.
غري  الثمانية  الأن��دي��ة  حت�شد  مل  املقابل،  يف 
األقاب،   7 �شوى  البطولة،  هذه  يف  امل�شاركة  العربية، 
داونز  �شن  من  لكل  وحيد  ولقب  ملازميبي،   5 بواقع 

وفيتا كلوب.
نتيجة قرعة جمموعات اأبطال اإفريقيا

كلوب  فيتا  امل�شري،  الأوىل:الأه��ل��ي  املجموعة 
الكونغويل، �شيمبا التنزاين ، املريخ ال�شوداين.

الكونغويل،�شن   ، الثانية:مازميبي  املجموعة 
ال�شوداين،�شباب  اإفريقي،الهالل  اجل��ن��وب  داون���ز 

بلوزداد اجلزائري.
البي�شاوي،حوريا  ال����وداد  املجموعة الثالثة: 
ت�شيفز  الأجن��ويل،ك��اي��زر  اأتلتيكو  الغيني،بيرتو 

اجلنوب اإفريقي.
التون�شي،الزمالك  الرتجي  املجموعة الرابعة: 

امل�شري،مولودية اجلزائر، توجنيت ال�شنغايل.

*وكاالت
املدينة  مالعب  غطت  اجلليد  من  طبقة  اأجرت 
تدريبات  نقل  على  مدريد  اأتليتكو  لنادي  الريا�شية 

الفريق اجلمعة اإىل �شالة الألعاب الريا�شية.
على  بلباو  اأتلتيك  مواجهة  ع�شية  ذل��ك  ياأتي 
ملعب واندا مرتوبوليتانو يف اجلولة 18 من الدوري 

الإ�شباين.
دييجو  الأرجنتيني  الأت��ل��ت��ي،  م��درب  وينتظر 
�شيميوين تطور حالة خو�شيه ماريا خيمينيز، الذي 
يف  املا�شي  الأربعاء  يوم  الكاحل  يف  ل�شربة  تعر�ص 
انتهت  التي  كورنيال  مواجهة  من  الأوىل  الدقائق 

باإق�شاء الفريق املدريدي من كاأ�ص ملك اإ�شبانيا.
ونف�ص ال�شيء بالن�شبة للرتغايل جواو فيليك�ص، 

الذي ي�شعر باآلم يف الكاحل اأي�شا.
ويف الوقت نف�شه، من املتوقع اأن يوا�شل �شيميوين 
عن  غاب  الذي  هرييرا،  هيكتور  املك�شيكي  ا�شتبعاد 
اآخر 6 مباريات ر�شمية ب�شبب اإ�شابة ع�شلية تعر�ص 

لها يف الديربي �شد ريال مدريد.
الروخيبالنكو�ص  مدرب  �شي�شتعيد  املقابل،  ويف 
اإيقافه  عقوبة  ُعلقت  الذي  تريبييه،  كريان  لعبه 
يف  النظر  من  النتهاء  حلني  الفيفا  قبل  من  موؤقتا 

طعن النادي املدريدي.

*وكاالت
اجلهازين  مع  بالتن�شيق  الفنية،  اللجنة  و�شعت 
لرنامج  خارطة  الكويت،  ملنتخب  والفني  الإداري 
�شمن  والأردن،  اأ�شرتاليا  ملواجهتي  املنتخب  اإع��داد 
وكاأ�ص   2022 ملونديال  املوؤهلة  امل�شرتكة  الت�شفيات 

اآ�شيا 2023، املقرر لهما 25 و30 مار�ص/اآذار املقبل.
يف  بالتدريبات  الكتفاء  على  الأم���ر  وا�شتقر 
دون  املقبل،  ال�شبت  يختتم  ال��ذي  احل��ايل،  التجمع 
ويف  لبنان،  اعتذار  بعد  جتريبية،  مباريات  خو�ص 

ظل �شيق الوقت.
 16 يوم  جديد،  من  الكويتي  املنتخب  و�شيتجمع 

للدوري  الأوىل  اجلولة  عقب  اجل���اري،  ال�شهر  من 
املمتاز، التي �شتنطلق يوم 14.

وذلك من اأجل ال�شتعداد ملالقاة منتخب فل�شطني 
وديا، يوم 18 يناير/كانون ثان، وبعدها تقام جولة 
اأخرى من الدوري، قبل اأن يغادر الأزرق اإىل العراق 
يف   27 يوم  الرافدين  اأ�شود  ملالقاة  يناير،   25 يوم 

الب�شرة.
املنتظر  التجريبية،  ���ش��وري��ا  م��واج��ه��ة  ومت��ث��ل 
اخلروج  قبل  الأخرية  املحطة  مار�ص،  مطلع  اإقامتها 
ملع�شكر طويل، من املقرتح اأن يبداأ يوم 3 مار�ص، حتى 

اإقامة املباراتني مع اأ�شرتاليا والأردن.

بحري: رحلت عن األهلي.. 
وأمتلك عرضا أردنيا

الزمالك يصطدم بالترجي.. وقرعة متوازنة 
لألهلي والوداد في أبطال إفريقيا

الجليد يعرقل 
تدريبات أتلتيكو مدريد

إعالن برنامج إعداد الكويت 
لمواجهة األردن وأستراليا
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*واشنطن
من  ال�شغب  وم��ث��ريو  ال��غ��وغ��اء  اج��ت��اح 
دونالد  وليته،  املنتهية  الرئي�ص  اأن�شار 
ترامب، مبنى الكابيتول يف وا�شنطن مرارا 
قد  كانوا  اأ�شياء  معهم  حاملني  وت��ك��رارا، 
يف  وال�شيوخ  النواب  مكاتب  من  �شرقوها 

املبنى، بعدما اقتحموه بالقوة.
ومن بني املكاتب التي اجتاحوها، مكتب 
بيلو�شي،  نان�شي  ال��ن��واب  جمل�ص  رئي�شة 
وحظي اأي �شيء �شرقوه من املكتب ب�شعبية 

بني جمهور الغوغاء خارج املبنى.
بقطعة  مم�شكا  الأ�شخا�ص  اأحد  وظهر 
مدخل  اإىل  ت�شري  كانت  خ�شبية  لوحة  من 
مكتب بيلو�شي، ويبدو اأن �شخ�شا ما انتزعها 

من اأحد اجلدران.
�شورة  انت�شرت  الإع���الم  و�شائل  ويف 
لأحد امل�شاغبني يجل�ص على مكتب بيلو�شي 
بعد  فيما  عرف  املكتب،  على  رجليه  وي�شع 
باأنه ريت�شارد بارنيت، البالغ من العمر 60 

عاما.
بارنيت،  امل�شاغب  وق��ف  اخل���ارج،  ويف 
وهو من غرافيت يف ولية اأركن�شا�ص، وكان 

وراح  مك�شوفا،  و���ش��دره  مفتوحا  قمي�شه 
مكتب  اقتحم  كيف  ع��ال  ب�شوت  يفاخر 

بيلو�شي.
لقب  عليه  يطلق  ال��ذي  بارنيت،  وق��ال 
�شيئة،  مالحظة  لها  “كتبت  “بيغو”: 
ورفعت قدمي على مكتبها”، فيما كان يلوح 
اخلطاب  تروي�شة  حتمل  بريدية  بر�شالة 

التي اأخذها من مكتب بيلو�شي.
ي�شرق  مل  اأن���ه  ع��ل��ى  ب��ارن��ي��ت  واأ����ش���ر 
دولر  ربع  و�شعت  “لقد  م�شيفا  الر�شالة، 

)ثمنها( على مكتبها«.
وتابع بارنيت: “عندما جاءت ال�شرطة 
’لقد  لهم  قلت  الفلفل،  رذاذ  تر�ص  واأخذت 

دفعت ثمن هذا، اإنه ملكي‘، وغادرت«.
وكان وجهه منتفخا من جراء تعر�شه 
وهو  ي�شحك  ك��ان  لكنه  الفلفل،  ل���رذاذ 
املتطرفني  ل��زم��الئ��ه  بحكايته  ي�شتمتع 
دونالد  وليته  املنتهية  للرئي�ص  املوؤيدين 

ترامب.
اأقواله بن�شر �شور له بينما كان  ودعم 
و�شائل  على  ح�شابه  يف  بيلو�شي  مكتب  يف 
جال�ص  وهو  تظهره  الجتماعي  التوا�شل 

يف مكتبها وقدميه لأعلى، متاما كما و�شف.
غري اأنه اأ�شر على اأنه كان يطرق الباب 
املكتب،  داخ��ل  احل�شد  دفعه  عندما  لتوه 
م�شيفا اأنه يعلم اأن اأحدا لن ي�شدق ق�شته 
ولكن “رمبا اأخرهم اأن هذا ما حدث طوال 

الطريق اإىل �شجن العا�شمة«.
على  من�شور  يف  اأك����د،  ب��ارن��ي��ت  وك���ان 
“م�شتعد  اأن��ه  في�شبوك،  موقع  يف  ح�شابه 

للموت العنيف«.
رئي�شة  بارنيت،  انتقد  املا�شي،  وال�شبت 
من�شور  يف  بيلو�شي  نان�شي  النواب  جمل�ص 
على في�شبوك، ل�شتخدامها و�شف “القومي 

الأبي�ص” باعتباره “م�شطلحا مهينا«.
بها  احتفظ  �شفحة  يف  بارنيت،  وكتب 
“اأنا اأبي�ص. لي�ص هناك  حتت ا�شم م�شتعار 
اأمتي  اأ�شع  اأنا  قومي.  واأن��ا  ذلك.  ينكر  من 
غري  الأ�شخا�ص  اأن  ي�شيف  اأن  قبل  اأول”، 

القوميني يجب اأن “يخرجوا من اأمتنا«.
وهو  بارنيت  ظهر  فقط،  اأيام   4 وبعد 
قدميه  وا�شعا  بيلو�شي  مكتب  على  يجل�ص 
و���ش��رع��ان  ال��ك��اب��ي��ت��ول،  مبنى  يف  ف��وق��ه 
لالقتحام  رم���زا  ال�����ش��ورة  اأ���ش��ب��ح��ت  م��ا 

ال��غ��وغ��اء  ق��ب��ل  م��ن  للمجمع  ال��ف��و���ش��وي 
لرتامب. املوالني 

ويف وقت لحق من يوم الأربعاء، عرف 
تاميز،  نيويورك  ملرا�شل  نف�شه  عن  بارنيت 
مكتب  يف  الدخيل  ب��اأن��ه  روزن����رغ،  ماثيو 
بيلو�شي، وفقا ملا ن�شره روزنرغ على تويرت.

ومدافع  ترامب  م��وؤي��دي  من  وبارنيت 
ع��ن ح��ق��وق ح��م��ل ال�����ش��الح، وق���د ���ش��ارك 
و�شائل  عر  كاذبة  مزاعم  وتكرارا  م��رارا 
النتخابات  ب���اأن  الجتماعي  التوا�شل 
ح�شابني  ملراجعة  وفقا  لل�شرقة،  تعر�شت 

على في�شبوك مرتبطني ببارنيت.
كذبا  بارنيت  اأكد  املن�شورات،  اأحد  ويف 
تزوير  على  الأدلة”  من  “تالل  هناك  اأن 

الناخبني.
�شركة  اأغ��ل��ق��ت  الأرب����ع����اء،  وم�����ش��اء 
ف��ي�����ش��ب��وك اأح����د ح�����ش��اب��ات ب��ارن��ي��ت يف 
في�شبوك اأو اأزالته من املوقع، كما مت اإغالق 
اأو اإزالة ح�شاب اآخر، ُيدعى “جورج باتون 
املتج�شد” تيمنا با�شم اجلرنال باتون اأحد 
العاملية  احل��رب  اإب��ان  الأمريكيني  ال��ق��ادة 

الثانية، �شباح اخلمي�ص.

*سول
جنوبية،  ك��وري��ة  حمكمة  اأ����ش���درت 
بتعوي�ص  اليابان  باإلزام  قرارها  اجلمعة، 
على  اأج���رن  جنوبية  ك��وري��ة  �شيدة   12
اليابانية  للقوات  جن�شي  كرقيق  العمل 
حكم  يف  الثانية،  العاملية  احل��رب  خ��الل 
ت��اري��خ��ي ب��ح�����ش��ب م���ا و���ش��ف��ت��ه وك��ال��ة 

بر�ص«. “اأ�شو�شيتد 
واح��ت��ج��ت ال��ي��اب��ان ع��ل��ى ال��ف��ور على 
التعوي�ص  ق�شايا  جميع  اأن  موؤكدة  احلكم، 
يف زم����ن احل����رب ق���د مت ح��ل��ه��ا مب��وج��ب 
معاهدة عام 1965 التي اأعادت عالقاتهما 

الدبلوما�شية.

وق�����ش��ت حم��ك��م��ة م��ن��ط��ق��ة ���ش��ي��ول 
يجب  اليابانية  احلكومة  ب��اأن  املركزية 
جنوبي  كوري  وون  مليون   100 تعطي  اأن 
من  امراأة  لكل  اأمريكًيا(  دولًرا   91360(
عام  يف  ق�شائية  دعاوى  رفعن  م�شنات   12
زمن  يف  جن�شيا  ا�شتعبادهن  ب�شبب   2013

احلرب.
ال��ي��اب��ان  ح�����ش��د  اإن  امل��ح��ك��م��ة  ق��ال��ت 
“جرمية �شد  الن�شاء كعبيد جن�ص  لهوؤلء 
عندما  حدث  ذلك  اإن  وقالت  الإن�شانية”. 
قانوين”  غري  “ب�شكل  اليابان  “احتلت” 
�شبه اجلزيرة الكورية يف الفرتة من 1910 
ال�شيادية  حل�شانتها  ميكن  ول   ،1945 اإىل 

اأن حتميها من الدعاوى الق�شائية يف كوريا 
اجلنوبية.

وتابعت املحكمة اإن الن�شاء كن �شحايا 
جنود  قبل  من  قا�شية”  جن�شية  “اأن�شطة 
ج�شدي  اأذى  يف  ل��ه��ن  ت�شببوا  ي��اب��ان��ي��ني 
واأمرا�ص تنا�شلية وحمل غري مرغوب فيه، 
حياة  يف  كبرية”  عقلية  “ندوب  وت��رك��وا 

الن�شاء.
قد  الق�شية  يف  الإج�����راءات  وك��ان��ت 
ا���ش��ت��الم  رف�����ش��ت  ال��ي��اب��ان  لأن  ت���اأخ���رت 
امل�شتندات القانونية. وتوفيت 7 من الن�شاء 

ال�12 اأثناء انتظار احلكم.
ورفعت 20 امراأة اأخرى دعوى منف�شلة 

احلكم  �شدور  املتوقع  وم��ن  اليابان،  �شد 
الأ�شبوع املقبل.

الآلف  ع�شرات  بني  من  الن�شاء  وكانت 
واملحيط  اآ���ش��ي��ا  ع��ر  حمتلة  م��ن��اط��ق  يف 
بيوت  اإىل  اإر���ش��ال��ه��م  مت  ال��ذي��ن  ال��ه��ادئ 
اليابانية يف اخلطوط  الع�شكرية  الدعارة 

الأمامية.
كورية  ام���راأة   240 ح��وايل  وتقدمت 
احلكومة  ل��دى  ت�شجيلهن  ومت  جنوبية، 
 16 لكن  اجلن�شية،  للعبودية  ك�شحايا 
الثمانينيات  يف  جميعهن  ف��ق��ط،  منهن 
قيد  على  زلن  ما  العمر،  من  والت�شعينيات 

احلياة.

*تونس
التون�شية،  الأم��ن��ي��ة  ال�شلطات  اأعلنت 
م��ن 5  م��وؤل��ف��ة  اع��ت��ق��ال جمموعة  اجل��م��ع��ة، 
مت�شددة  جماعة  يف  قيادي  بينهم  اأ�شخا�ص 
كانوا  امل��غ��رب،  يف  القاعدة  لتنظيم  تابعة 

يخططون للقيام بعمليات اإرهابية.
النيابة  با�شم  الر�شمي  الناطق  واأف���اد 
“عن�شرين  ب���اأن  ال����دايل،  حم�شن  ال��ع��ام��ة 
مكانهما،  حتديد  مت  تفتي�ص  حمل  خطريين 

وتوقيفهما بالعا�شمة تون�ص«.
الثالثة  املوقوفني  اأن  ال���دايل  واأ���ش��اف 
ودعما  م��ع��دات  ي��وف��رون  “كانوا  الآخ��ري��ن 
بعمليات  ل��ل��ق��ي��ام  للتخطيط  لوجي�شتيا 
عن  تفا�شيل  ال��دايل  يقدم  ومل  اإره��اب��ي��ة«. 

ينوون  الإرهابيون  كان  التي  العملية  طبيعة 
هم  امل��وق��وف��ني  جميع  اأن  علما  ب��ه��ا،  ال��ق��ي��ام 
اأك��دت  جانبها  من  التون�شية.  اجلن�شية  من 
الداخلية التون�شية يف بيان اأن القيادي الذي 
خطري  ُم�شّنف  “اإرهابي  عليه  القب�ص  األقي 
بتنظيم  ي�شمى  ما  ق��ادة  اأح��د  من  وه��و  ج��دا، 
له  �شبق  حيث  ببالدنا،  الإره��اب��ي  القاعدة 
التنظيم  ب���ذات  ق��ي��ادي��ة  مب��ه��ام  ال���ش��ط��الع 

باإحدى بوؤر التوتر” من دون حتديدها.
بارزة  قيادات  مع  املعتقل  القيادي  ون�ّشق 
وعنا�شر  باخلارج  الأم”  “القاعدة  بتنظيم 
لتنفيذ  “للتخطيط  نافع  اب��ن  عقبة  كتيبة 
اأ�شارت  التي  للوزارة  وفقا  اإرهابية”،  عمليات 
العملية  خ��الل  الأم��ن��ي��ة  ال��ق��وى  �شبط  اإىل 

�شالحا حربيا نوع “كال�شنيكوف” وذخرية.
تنظيم  من  ف��رع  نافع  اب��ن  عقبة  وخلية 
املرتفعات  يف  وتن�شط  امل��غ��رب،  يف  القاعدة 

اجلزائر،  مع  واحلدودية  البالد  يف  الغربية 
 15 وقتلت  هجوما،   2014 العام  يف  ونفذت 
عملياتها  ان��ط��الق  نقطة  وك��ان��ت  ج��ن��دي��ا، 
التون�شية  ال�شلطات  وح����ددت  ت��ون�����ص.  يف 
العنا�شر  ه��ذه  ب��ني  م��ن   150 اإىل   100 اأن 
عام  منذ  تون�ص  وتواجه  تون�ص.  يف  تن�شط 
م�شلحون  مت�شددون  بها  يقوم  هجمات   2011
وكذلك  واجلي�ص  الأم��ن  ق��وات  وي�شتهدفون 

ال�شياح الأجانب واملدنيني.

*وكاالت
التي لقي مواطنوها حتفهم  الدول  قالت 
اأوك��ران��ي��ة  ط��ائ��رة  اإي���ران  اأ�شقطت  عندما 
من  تريد  اإنها  اجلمعة،  يوم  اخلطاأ،  بطريق 
اأن تقدم  اإيران »حتقيق العدالة والتاأكد من 
ال�شحايا  لأ���ش��ر  كاملة  تعوي�شات  ط��ه��ران 

والدول املت�شررة«.
واأكدت اأوكرانيا وفرن�شا وكندا وبريطانيا 
مبنا�شبة  �شدر  م�شرتك  بيان  يف  وال�شويد، 
طائرة  لتحطم  الأوىل  ال�شنوية  ال��ذك��رى 
رقم  الأوكرانية  الدولية  اجلوية  اخلطوط 
“تقدمي  ط��ه��ران  م��ن  ي��ري��دون  ،ن��ه��م   ،752
وال��ق��رارات  ل��الأح��داث  و�شامل  كامل  تف�شري 

التي اأدت اإىل حتطم الطائرة املروع هذا«.
�شابق  وقت  يف  ذكرت  قد  ال�شويد  وكانت 

ال�شحايا  اأ�شر  تعوي�ص  على  وافقت  اإيران  اأن 
الأجانب.

الإي��راين  الثوري  احلر�ص  اإ�شقاط  وجاء 
للطائرة، يف نف�ص الليلة التي �شنت فيها اإيران 
جنودا  ا�شتهدف  بالي�شتية  ب�شواريخ  هجوما 
اجلوية  الغارة  على  ردا  العراق،  يف  اأمريكيني 
م�شرية  بطائرة  املتحدة  الوليات  �شنتها  التي 

�شليماين  قا�شم  اجل��رنال  مقتل  عن  اأ�شفرت 
قائد فيلق القد�ص يف احل�ص الثوري الإيراين 

قرب مطار بغداد يوم الثالث من يناير.
العا�شمة  اإىل  طريقها  يف  الطائرة  وكانت 

الأوكرانية كييف.
وخم�شون  �شبعة  ال�شحايا،  بني  من  وك��ان 
ع�شر  و�شبعة  اأوك��ران��ي��ا  ع�شر  واأح���د  كنديا 
واأرب��ع��ة  اأف��غ��ان  م��واط��ن��ني  واأرب��ع��ة  �شويديا 

اآخرون من بريطانيا.
بينهم  من  فكان  ال�شويديون  ال�شحايا  اأما 
مواطنون من اأبناء ال�شويد واآخرون حا�شلون 
على ت�شاريح اإقامة يف الدولة ال�شكندنافية.
يف  تورطها  الأم���ر  ب��ادئ  يف  اإي���ران  ونفت 
اأن  ذل��ك  بعد  اأعلنت  لكنها  الطائرة،  حتطم 
جي�شها اأ�شقط الطائرة الأوكرانية عن طريق 

اخلطاأ وبدون ق�شد.

في قلب الكونغرس.. وقائع نهب مكتب 
بيلوسي بواسطة »مستعد للموت«

بعد 55 عاما.. حكم تاريخي بقضية »الرقيق الجنسي«

تونس.. »صيد ثمين« 
في قبضة السلطات األمنية

دول ضحايا »الطائرة األوكرانية« 
تطالب إيران بجبر الضرر

*القدس املحتلة
تكثف التعاون خالل الأيام الأخرية بني كل من 
رئي�ص حزب »اأمل جديد« برئا�شة املن�شق عن حزب 
اليمني  اأح���زاب  ورئي�ص  �شاعر،  جدعون  الليكود، 
بيتنا«  »اإ�شرائيل  و  بينت،  نفتايل  )ميينا(  املتطرف 
» اأفيغدور ليرمان، و«هناك م�شتقبل« برئا�شة يائري 
الفائ�شة،  الأ�شوات  اتفاق  توقيع  اإبان  وذلك  لبيد، 
الأربعة  الأح��زاب  هذه  بني  مانعة«  »كتلة  لت�شكيل 
بعد اإجراء انتخابات الكني�شت املقبلة يف �شهر اذار، 
للحيلولة دون عودة بنيامني نتنياهو جمددا رئي�شا 

للحكومة.
اأفيغدور  “اإ�شرائيل بيتنا”،  واأو�شح رئي�ص حزب 
يتعاون  لن  حزبه  اأن  مغلقة،  حمادثة  يف  ليرمان، 
الأخري  اختار  اإذا  اجلديد  �شاعر  جدعون  حزب  مع 
الئ��ت��الف  يف  الدينية  الأح����زاب  اإىل  الن�����ش��م��ام 
على  �شاعر  ي�شاعد  لن  اأنه  موؤكدا  املقبل.  احلكومي 
ح�شبما  املتدينني،  مع  �شار  اإذا  نتنياهو  ا�شتبدال 
اليوم  “كان”،  الإ�شرائيلية  العامة  الإذاع��ة  ذكرت 

اخلمي�ص.
روؤي��ة  يريد  “من  الت�شجيل:  يف  ليرمان  وق��ال 
يعتمد  األ  عليه  الئتالف،  يف  بيتنا  اإ�شرائيل  حزب 

ومن  �شحيح.  والعك�ص  هتوراة  ويهدوت  �شا�ص  على 
يعتمد على ائتالف مع �شا�ص ويهدوت هتوراة، وهذا 

ي�شمل جدعون �شاعر، عليه األ يعتمد علينا«.
“كان”  مع  من جانبه، رف�ص بينت خالل مقابلة 
يف  الكني�شت،  انتخابات  خ��و���ص  اح��ت��م��ال  ال��ي��وم، 
اأبي�ص”  “اأزرق  حزب  مع  حتالف  �شمن  املقبل،  اآذار 
“تعاونا مع )اأزرق  اإن  برئا�شة بيني غانت�ص. وقال: 
اأبي�ص( �شيكون يف اليوم الذي يلي النتخابات”. من 
حول  �شوؤال  على  الإجابة  بينت  رف�ص  اأخرى،  جهة 
ما اإذا كان �شيوؤيد طلب اآخر ملنح احل�شانة لنتنياهو، 

وقال “ل�شت مهتما مب�شائل افرتا�شية«.
الإع���الم  و���ش��ائ��ل  يف  ت��ق��اري��ر  ن�شر  اأع��ق��اب  ويف 
بني  التحالف  احتمال  حول  املختلفة  الإ�شرائيلية 
عر  بيانا  الأخ��ري  ن�شر  ابي�ص”،  و”اأزرق  “ميينا” 
مع  مفاو�شات  جتري  “ل  اإن��ه  فيه:  قال  “تويرت”، 
ميينا ولن يخو�شا النتخابات معا، واأن غانت�ص يعتزم 
خو�ص النتخابات حتى النهاية من اأجل التيقن من 
غانت�ص  �شريكز  احلني،  ذلك  وحتى  نتنياهو،  رحيل 
كوزير اأمن على حماربة فريو�ص كورونا، والدفاع عن 
ا�شرائيل �شد التهديدات اخلارجية، وجهاز الق�شاء 

�شد تهديدات داخلية”.

*رام اهلل 
اأ�شيب ثالثة مواطنني فل�شطينيني جراء اعتداء 
م�شتوطنني متطرفني يهود عليهم يف قرية كفر مالك، 

�شرق مدينة رام اهلل.
وقال املجل�ص يف بيان له اأن م�شتوطنني بحماية 
بال�شرب  اع��ت��دوا  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي،  ق���وات الح��ت��الل 
والر�شق باحلجارة على ثالثة مواطنني فل�شطينيني 
اأرا�شيهم املهددة بال�شتيالء  كانوا يقومون بحراثة 

نقل  جرى  اأنه  اىل  م�شريا  ال�شتيطان،  ل�شالح  عليها 
امل�شابني الثالثة اإىل امل�شت�شفى لتلقي العالج.

الإ�شرائيلي  الحتالل  قوات  هدمت  ذلك  اإىل 
يف  متنقلتني  خيمتني  ع��ل��ى  وا���ش��ت��ول��ت   ، م��ن��زًل 
القد�ص  مدينة  غرب  �شمال  �شموؤيل  النبي  بلدة 
جلرافات  بالت�شدي  اله��ايل  قام  فيما  املحتلة، 
مع  املنطقة  يف  اندلعت  مواجهات  و�شط  الحتالل 

املواطنني.

*لندن
حالة  اجلمعة،  خ��ان،  �شادق  لندن  عمدة  اأعلن 
ت�شاعد  بعد  الريطانية  العا�شمة  يف  ال��ط��وارئ 

حالت الإ�شابة بفريو�ص كورونا.
اإعالن حالة الطوارئ  اأن  اإىل  واأ�شار �شادق خان 
حالت  ارتفاع  ب�شبب  جاء  الريطانية  العا�شمة  يف 
ب�”اإغراق”  يهدد  ال��ذي  كورونا  بفريو�ص  الإ�شابة 

امل�شت�شفيات باملر�شى امل�شابني.
“ت�شع  امل��ت��زاي��دة  الإ���ش��اب��ة  م��ع��دلت  اإن  وق��ال 
�شغطا هائاًل على هيئة اخلدمات ال�شحية الوطنية 
حيث  اأ�شال”،  ال�شغط  من  تعاين  التي  الريطانية 
اأجهزة  ي�شتخدمون  الذين  الأ�شخا�ص  عدد  ارتفع 
 640 من  اأي  املئة،  يف   42 بن�شبة  ال�شناعي  التنف�ص 

اإىل 908 يف الأ�شبوع حتى 6 يناير.
امل�شت�شفيات  يف  �شخ�شا   7034 يوجد  وحاليا، 
م�شابني بوباء كوفيد-19، وعي اأعلى بن�شبة 35 يف 
املئة مقارنة باأول ذروة للوباء يف اأبريل املا�شي، وفقا 

ملوقع �شكاي نيوز.

اخل��دم��ات  لهيئة  التنفيذي  ال��رئ��ي�����ص  وح���ذر 
ال�شحية الوطنية، ال�شري �شيمون �شتيفنز، يف موؤمتر 
يتم  اأن���ه  اخلمي�ص،  �شرتيت،  داون��ي��ن��غ  يف  �شحفي 
يف  يوميا  بكوفيد-19  مري�ص   800 من  اأكر  اإدخ��ال 

م�شت�شفيات لندن.
بريطانيا  يف  الوطنية  الإح�شاءات  مكتب  وكان   
مليون   1.1 على  يزيد  ما  اأن  اجلمعة،  اليوم  اأعلن، 
اأي  املا�شي،  الأ�شبوع  يف  بكوفيد-19  اأ�شيبوا  ن�شمة 
البالد،  اإ�شابة واحدة بني كل 50 فرد يف  يعادل  ما 
اإىل واحد بني كل 30 يف لندن  الن�شبة  فيما ترتفع 

مع انت�شار �شاللة متحورة جديدة �شريعة العدوى.
 1.1 اأن  الوطنية  الإح�����ش��اءات  مكتب  وق���در 
مليون �شخ�ص يف اإجنلرتا اأ�شيبوا بفريو�ص كورونا يف 

الأ�شبوع املنق�شي يف الثاين من يناير.
اإجنلرتا  و�شرقي  لندن  “�شهدت  املكتب  وق��ال 
احل���الت  م��ن  ن�شبة  اأع��ل��ى  ال�����ش��رق��ي  واجل���ن���وب 
من  اجلديدة  ال�شاللة  مع  تتطابق  التي  الإيجابية 

الفريو�ص”.

*وكاالت
ذك���رت ت��ق��اري��ر ي��ون��ان��ي��ة، ي���وم اجل��م��ع��ة، اأن 
ا�شطدمتا  ت��رك��ي��ة  واأخ�����رى  ي��ون��ان��ي��ة  �شفينة 
اإي��ج��ة،  بحر  ���ش��رق  ج��ن��وب  يف  البع�ص  ببع�شهما 
اإن��ذاري��ن  اأ���ش��درت  تركيا  اأن  اإىل  اأي�����ش��ا  م�شرية 
اإيجه،  بحريني لإجراء مناورات ع�شكرية يف بحر 

املقبلني. الأ�شبوعني  خالل 
م�شادر  ع��ن  ريبورتر”،  “غريك  م��وق��ع  ون��ق��ل 
�شفينتني  �شمل  احل��ادث  اإن  قولها  يونانية  دفاعية 
خلفر ال�شواحل، ووقع قبالة جزيرة اإمييا اليونانية 

يف جنوب �شرق بحر اإيجه، الأربعاء.
واأو�شحت امل�شادر اأن احلادث الذي وقع يف املياه 

يف  اأ���ش��رار  وق��وع  عن  اأ�شفر  اليونانية،  الإقليمية 
القارب اليوناين ال�شريع.

املحيطة  الظروف  اأن  اإىل  اليوناين  املوقع  واأ�شار 
و�شائل  بع�ص  قالت  فيما  غام�شة،  تزال  ل  باحلادث 
الإعالم الرتكية اإنه حدث عندما كانت قوارب �شيد 

يونانية يف املنطقة.
فاإن  الرتكي،   »anterhaber« موقع  وبح�شب 
اإيقاف  ح��اول��ت  الرتكية  ال�شواحل  خفر  �شفينة 
قوارب ال�شيد اليونانية، مما اأدى اإىل تدخل الزورق 

ال�شريع اليوناين.
وقد ن�شر “غريك ريبورتر”، مقطع فيديو يوثق 

حادث الت�شادم بني ال�شفينتني.

أحزاب إسرائيلية تدرس تشكيل كتلة مانعة بعد 
االنتخابات لمنع نتنياهو من تشكيل حكومة

إصابة 3 فلسطينيين جراء اعتداءات 
المستوطنين شرق رام اهلل

عمدة لندن يعلن حالة الطوارئ

اصطدام سفينتين يونانية وتركية.. 
وأنقرة تمهد لمناورات عسكرية


