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*عمان 
و494  وفيات   9 ت�سجيل  عن  اجلمعة،  ال�سحة،  وزارة  اأعلنت 
العدد  لريتفع  اململكة،  يف  امل�ستجد  كورونا  بفريو�س  جديدة  اإ�سابة 

الإجمايل اإىل 9509 وفاة و 739015 اإ�سابة.
واأ�سار املوجز الإعالمي، ال�سادر عن وزارة ال�سحة، اإىل اأن عدد 
عدد  بلغ  بينما  حالة،   9830 اإىل  و�سل  حاليًا  الن�سطة  احل��الت 
 48 غادرت  فيما  حالة،   65 امل�ست�سفيات  اإىل  اأدخلت  التي  احلالت 
حالة، يف حني بلغ اإجمايل عدد احلالت املوؤّكدة التي تتلقى العالج 
يف امل�ست�سفيات 540 حالة. وحول القدرة ال�ستيعابية للم�ست�سفيات 
يف اململكة، بني املوجز، اأن ن�سبة اإ�سغال اأ�سّرة العزل يف اإقليم ال�سمال 
احلثيثة  العناية  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  بينما  باملئة،   8 بلغت 
اإ�سغال اأجهزة التنّف�س ال�سطناعي يف  16 باملئة، فيما بلغت ن�سبة 
يف  العزل  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  اإن  واأ�ساف،  باملئة.   8 ذاته  الإقليم 
اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  و�سلت  حني  يف  باملئة،   13 بلغت  الو�سط  اإقليم 
العناية احلثيثة يف الإقليم ذاته اإىل 24 باملئة، بينما بلغت ن�سبة 
اإ�سغال اأجهزة التنّف�س ال�سطناعي 7 باملئة. كما بلغت ن�سبة اإ�سغال 
اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  بينما  باملئة،   5 اجلنوب  اإقليم  يف  العزل  اأ�سّرة 
اأجهزة  اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  فيما  باملئة،   8 احلثيثة  العناية  اأ�سّرة 
التنّف�س ال�سطناعي يف الإقليم ذاته 6 باملئة. كما اأ�سار املوجز اإىل 
ت�سجيل 521 حالة �سفاء متوقعة بعد انتهاء فرتة العزل 14 يومًا، 
اإىل  ال�سفاء  اإجمايل حالت  لي�سل  وامل�ست�سفيات،  املنزيل  العزل  يف 
719676 حالة. واأ�ساف، اإن 17327 فح�سًا خمربّيًا اأجري ، لي�سبح 
اإجمايل عدد الفحو�سات التي اأجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 
7375659 فح�سًا، لفتًا اإىل اأن ن�سبة الفحو�سات الإيجابّية و�سلت 

اإىل نحو 2.85 باملئة.

*عمان 
الأزمات،  واإدارة  لالأمن  الوطني  املركز  يف  الأزمة  خلية  اأعلنت 

التعليمات املحدثة للم�سافرين القادمني واملغادرين للمملكة .
املطعوم  متلقي  للم�سافرين  ال�سماح  على  التعليمات  ون�ست 
�سهادة  على  واحلا�سلني  املطعوم(  نوع  وح�سب  اجلرعات  )مكتمل 
)اململكة  التالية  الوجهات  عن  �سادرة  ذل��ك  يثبت  ما  اأو  تطعيم 
العربية ال�سعودية، �سلطنة ُعمان، مملكة البحرين، دولة الكويت، 
دولة قطر، دولة المارات العربية املتحدة، اجلمهورية التون�سية، 
اململكة املغربية، الوليات املتحدة المريكية، اململكة املتحدة، دول 
الحتاد الوروبي، تركيا، ال�سني، كوريا اجلنوبية، تايوان، اليابان، 
بالقدوم  كندا(  الرو�سي،  الحت��اد  ماليزيا،  نيوزلندا،  ا�سرتاليا، 
للمملكة والكتفاء باجراء فح�س PCR لهم من جهة القدوم خالل 

72 �ساعة التي ت�سبق �سعودهم الطائرة من اأول حمطة مغادرة.
كما ي�ستمر العمل ب�سرط اجراء فح�س PCR داخل اأي مطار 
من مطارات اململكة للفئة العمرية التي تزيد عن )5( �سنوات وغري 
جرعات  مكتملي  غري  فيهم  مبن  التطعيم  �سهادات  على  احلا�سلني 

املطعوم والدول غري املذكورة بالقرار.
تابع �س2

9 وفيات و494 إصابة 
جديدة بفيروس كورونا

خلية األزمة توضح تعليمات 
القادمين والمغادرين للمملكة

طالبة دكتوراه تحصل 
على منحة أوروبية لألبحاث النووية

وفاة ثالثيني بمشاجرة
 في العاصمة عمان

الدفاع المدني يتعامل مع
 170 حريقا للغطاء النباتي

وزير التربية: االستعدادات للتوجيهي 
والعام الدراسي الجديد تسير وفق الخطة

االمانة: اغالقان و46 انذارا 
لمنشآت مخالفة

استمرار تعطيل محكمة األمانة 
بت حتى اشعار اخر أيَّام السَّ

استمرار تعطيل محكمة األمانة 
بت حتى اشعار اخر أيَّام السَّ

*عمان 
علم  برنامج  يف  الدكتوراه  طالبة  ح�سلت 
احلا�سوب بجامعة الأمرية �ُسمية للتكنولوجيا، 
 Sharing( اأمل �سيف، على منحة ممولة من
�ستق�سي   ،)Knowledge Foundation
املنظمة  خمتربات  يف  كاملة  �سنة  مبوجبها 
يف   CERN النووية  لالأبحاث  الأوروب��ي��ة 
املقبل  الأكادميي  العام  من  ابتداًء  �سوي�سرا، 

.)2022/2021(
�سحفي  بيان  بح�سب  املنحة،  هذه  وتاأتي 
ال�����س��راك��ة  لت��ف��اق��ي��ة  "تفعياًل  ل��ل��ج��ام��ع��ة، 

وال���ت���ع���اون ال��ع��ل��م��ي وال��ب��ح��ث��ي ال��ت��ي ج��رى 
اجلمعية  ب��ني   2020 ع��ام  اأواخ���ر  توقيعها 
ويقع  واملنظمة،  واجلامعة  امللكية  العلمية 
�سمن  الطالبة  �ستجريه  الذي  البحث  نطاق 
على  وُي��رّك��ز  ال�سطناعي  ال��ذك��اء  مو�سوع 
الآل��ة  بتعلم  مرتبطة  خ��وارزم��ي��ات  تطوير 
مظلة  حت��ت   )Machine Learning(
 Compact Muon Solenoid( برنامج
ت�����س��رتك  ح��ي��ث  امل��ن��ظ��م��ة،  يف   )- CMS
بناء  مهمة  يف  واملنظمة  واجلامعة  اجلمعية 
والبحث  العلمي  التعاون  خ��الل  من  اجل�سور 

املرّكز على التحديات احلرجة.
لل�سوؤون  اجل��ام��ع��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  وق��ال��ت 
الهيجاء،  اأبو  وج��دان  الدكتورة  الأكادميية، 
باحثون  ين�سم  قد  التفاقية  ومبوجب  اإن��ه 
من اجلامعة اإىل اأكرث من 4000 عامل وباحث، 
 40 من  وجامعة  معهد   200 من  اأك��رث  ميثلون 
فيزياء  ح��دود  ل�ستك�ساف  خمتلفة؛  دول��ة 
باإثبات  تتعلق  مو�سوعات  يف  العالية  الطاقة 
اجل�سيمات  لكت�ساف  اإ�سافية  اأبعاد  وج��ود 

التي يحتمل اأن ت�سكل مادة مظلمة.
تابع �س2

*عمان 
تويف ثالثيني م�ساء اول اأم�س اإثر م�ساجرة يف منطقة جبل الزهور 
العام،  الأمن  با�سم مديرية  الناطق الإعالمي  بالعا�سمة عمان. وقال 
�سخ�س  اخلمي�س  م�ساء  احلكومي  الب�سري  م�ست�سفى  اإىل  ا�سعف  ان��ه 
اأن  لبث  وما  اأ�سخا�س  ثالثة  قبل  من  لل�سرب  تعر�سة  اأث��ر  ثالثيني 
التعرف  ومت  للمكان  الأمنية  الأجهزة  حتركت  حيث  احلياة،  ف��ارق 
على الأ�سخا�س الفاعلني ومت �سبطهم وا�سطحابهم اإىل املركز الأمني 
املدعي  اإىل  امل�سبوطني  الأ�سخا�س  توديع  مت  اأنه  واأ�ساف،  املخت�س. 

العام لتخاذ الجراءات القانونية بحقهم.

*عمان 
 199 مع  املا�سية،  �ساعة   24 خالل  املدين  الدفاع  مديرية  تعاملت 
املديرية  واأو�سحت  النباتي.  للغطاء  حريقا   170 منها  اإطفاء  حادث 
اإ�سعافية  حالة   1372 مع  كذلك  التعامل  مت  انه  اجلمعة،  لها  بيان  يف 
خمتلفة، حيث مت اإجراء الالزم لهم وتاأمني و�سولهم اإىل امل�ست�سفيات، 
ومن�ساآت  مركبات   1107 وتطهري  تعقيم  جانب  اإىل  اإنقاذ،  حادث  و94 

وموقع من خالل فريق املواد اخلطرة يف خمتلف حمافظات اململكة.

*عمان 
اأن  قدي�س،  اأب���و  حممد  ال��دك��ت��ور  والتعليم  الرتبية  وزي���ر  اأك���د 
"التوجيهي"،  الثانوية  الدرا�سة  �سهادة  امتحان  لعقد  ال�ستعدادات 
اخلطة  وف��ق  ت�سري   2022/2021 اجل��دي��د  ال��درا���س��ي  ال��ع��ام  وب���دء 
لهذه  القائم  التن�سيق  مب�ستوى  قدي�س  اأبو  الدكتور  واأ�ساد  املو�سوعة. 

ال�ستعدادات بني املركز وامليدان الرتبوي.
جاء ذلك خالل تروؤ�س الوزير اأبو قدي�س اجتماع جلنة التخطيط 
العجارمة  نواف  الدكتور  للوزارة  العامني  الأمينني  بح�سور  املركزية 

والدكتورة جنوى قبيالت، واأع�ساء اللجنة.
وبني اأن جميع املالحظات التي مت ر�سدها �سواء من خالل الزيارات 
الثالثة،  اململكة  اأقاليم  يف  المتحان  مراكز  من  للعديد  التفقدية 
على  العمل  مت  امليدانية،  امل�ساءلة  ف��رق  تقارير  يف  ال���واردة  تلك  اأو 
يف  الرتبوي  امليدان  كوادر  مع  امل�ستمرة  واملتابعة  بالتن�سيق  ت�سويبها، 
مديريات الرتبية والتعليم واملدار�س.    تابع �س2

*عمان 
ال�سحي  والتفتي�س  الرقابة  لدائرة  التابعة  التفتي�س  فرق  اغلقت 
واملهني يف اأمانة عمان، من�ساأتني، ووجهت 46 انذارا ملن�ساآت اخرى خالفت 
ال�سرتاطات ال�سحية واملهنية. واو�سحت المانة يف تقريرها اليومي، 
اخلمي�س، ان فرق التفتي�س نفذت 651 زيارة يوم ام�س الربعاء، ا�سفرت 

عن توجيه انذارات ملن�ساآت خمالفة لال�سرتاطات ال�سحية واملهنية.

ان  *عمَّ
ان الُكربى  ر املجل�س الق�سائي ا�ستمرار تعطيل حمكمة اأمانة عَمّ قَرّ

بت وحتى ا�سعار اآخر. ام ال�َسّ اأَيّ
مع  متا�سًيا  ياأتي  القرار  هذا  اإَنّ  للمجل�س،  العامة  الأمانة  وقالت 
واملركبات  ال�سواقني  ترخي�س  ودائ��رة  الكربى  ان  عَمّ اأمانة  تعاميم 
اأّن اخلدمات اللكرتونية املتعلقة بدفع  بهذا اخل�سو�س. واأ�سارت اإىل 
خمالفات ال�سري اأو تقدمي العرتا�س عليها �ستبقى متاحة مل�ستخدميها.

 *عمان 
اأكدت ال�سفارة المريكية يف عمان اأن اأي مواطن اأمريكي يف الأردن 
يحمل جواز �سفر انتهت �سالحيته بعد الأول من كانون الثاين 2020 

ي�ستطيع ا�ستخدام هذا اجلواز للعودة مبا�سرة اإىل الوليات املتحدة.
ال�سفارة المريكية يف بيان انه وملزيد من املعلومات ميكن  وا�سارت 
https://travel.state.gov/ اللكرتوين  املوقع  على  الطالع 

.content/travel/en/international-travel.html

التربية: ترقية 533 معلمًا وإداريًا
  

*عمان 
وزارة  يف  امل��ع��ل��م��ني  ل��رت��ب  امل��رك��زي��ة  ال��رتق��ي��ة  جل��ن��ة  ق���ررت 
ممن  والإداري����ني  املعلمني  م��ن   533 ترقية  والتعليم  ال��رتب��ي��ة 
اأيار   24 من  اعتبارًا  وذلك  الرتب  اإ�سغال  �سروط  عليهم  انطبقت 

احلايل. العام  من 
واأو�سحت الوزارة يف بيان، اأن الرتقيات �سملت جميع الرتب، حيث 
و365  )معلم(،  الأوىل  الرتبة  اإىل  ومعلمة  معلمًا   120 ترقية  تقرر 
معلمًا ومعلمة اإىل الرتبة الثانية )معلم اأول(، و13 معلمًا ومعلمة اإىل 

الرتبة الثالثة )معلم خبري(.
7 معلمني ومعلمات اإىل الرتبة الأوىل )م�ساند  كما تقرر ترقية 
تربوي  )اإداري  الثانية  الرتبة  اإىل  ومعلمة  معلما  و19  تربوي(، 
تربوي  )اإداري  الثالثة  الرتبة  اإىل  ومعلمات  معلمني  و9  اأول(، 

خبري(.
ومن املقرر �سرف فرق الت�سكني )احلافز املادي( اإىل رواتبهم عماًل 

بكتاب رئي�س الوزراء ال�سادر بتاريخ 6/1/2020.
املعلمني  قدي�س  اأبو  حممد  الدكتور  والتعليم  الرتبية  وزير  وهناأ 
العطاء  من  مزيدًا  لهم  متمنيًا  الرتقيات،  �سملتهم  الذين  واملعلمات 

والتقدم.
ومت ن�سر اأ�سماء امل�سمولني بالرتقيات على موقع الوزارة اللكرتوين
.www.moe.gov.jo 

مشروع بيئي أردني يحوز منحة 
إكسبو اليف لالبتكار

*عمان 
حاز م�سروع "باألف �سني" الأردين، على منحة اإك�سبو ليف لالبتكار 

املرتبط بحماية البيئة، 
اخلا�سة  التحتية  البنية  كفاية  ع��دم  م�سكلة  امل�سروع  ويعالج 
بال�سرف ال�سحي من خالل مبادرة اأكيا�س للحد من الوفيات والعتالل 
اإىل  الأ�سخا�س  فيها  يفتقر  التي  املناطق  يف  الأم��را���س  عن  الناجم 

املرافق ال�سحية املنا�سبة.
خالل  من  امل�سكلة  لهذه  حاًل  قدم  امل�سروع  فاإن  اك�سبو  وبح�سب 
نحو  وترتبط  ال�ستخدام.  اأح��ادي  للتحلل  قابلة  اأكيا�سا  ابتكاره 
بال�ستدامة  متعلقة  مبوا�سيع  لي��ف،  اإك�سبو  م�سروعات  ثلث 

والبيئة.
وح�سلت ثالثة م�سروعات عربية اأخرى على منحة اإك�سبو ليف، 
وهي م�سروع كومبو�ست بلدي اللبناين، و "بابليك بالنيت بارترن�سيب�س" 

البحريني، وزليج اإنفنت املغربي.
م�سروع  وهي  املنحة،  على  اأجنبية  م�سروعات  اربعة  ح�سلت  كما 
جمهورية  من  بل�س"  �سريف�سيز  اأوملايتي  و"  ال�سويدي،  فري  بال�ستيك 
�سوب"  "كربون  وم�سروع  الرو�سي،  "بو�ساديلي�س"  وم�سروع  بنني، 

ال�سيني.
احللول  لت�سريع  دولر  مليون   100 ليف  اإك�سبو  ويخ�س�س 
احل��ل��ول  ه��ذه  ودع���م  احل��ي��اة،  ج���ودة  حت�سن  ال��ت��ي  ب��داع��ي��ة  الإ
والب��ت��ك��ار  ث��ر  امل��وؤ الب��ت��ك��ار  منح  ب��رن��اجم��ي  ع��رب  لها  وال��رتوي��ج 

. ت معا للجا

*عمان 
الأردن  خارجية  وزارات  ممثلو  عقد 
اآلية  وم�سر وفرن�سا اجتماعًا تن�سيقيا عرب 
الت�سال املرئي، ملتابعة ما قامت به الدول 
الثالثة خالل الأيام املا�سية لدفع اجلهود 
الأزم���ة  مب��ع��اجل��ة  للم�ساهمة  امل�����س��رتك��ة 
الإن�سانية يف الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة 

ول �سيما يف قطاع غزة.

و���س��وؤون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  وبح�سب 
على  بناًء  الجتماع  ج��اء  فقد  املغرتبني، 
عقدت  ال��ت��ي  الثالثية  القمة  خم��رج��ات 
م�ستوى  وعلى  وفرن�سا  وم�سر  الأردن  بني 
القادة بتاريخ 2021/5/18 لتن�سيق العمل 

الإن�ساين بني الدول الثالث.
وجدد ممثلو وزارات اخلارجية التاأكيد 
للقانون  وفقًا  الدولتني  بحل  اللتزام  على 

باعتباره  املعتمدة،  واملرجعيات  ال���دويل 
جميع  ح��ق��وق  يلبي  ال���ذي  الوحيد  احل��ل 

الأطراف.
اأهمية وقف كافة الإج��راءات  واأك��دوا 
اأحادية اجلانب التي تقو�س حل الدولتني 
احلفاظ  و�سرورة  ال�سالم،  حتقيق  وفر�س 
يف  املقد�سة  الأماكن  يف  القائم  الو�سع  على 

القد�س.

تنسيق المساعدات اإلنسانية 
إلى األراضي الفلسطينية وغزة

بحسب بيان أردني مصري فرنسي مشترك 

واشنطن تتعهد بدعم
 رئيس وزراء إسرائيل المقبل

*وكاالت
بيني  الإ�سرائيلي  الدفاع  وزي��ر  تلّقى 
غانت�س، اخلمي�س، خالل لقائه يف وا�سنطن 
اأمريكي  بدعم  تطمينات  كبارًا  م�سوؤولني 
املقبلة  الإ�سرائيلية  احلكومة  لرئي�س 
ت�سكيل  غ���داة  وذل���ك  كان"،  م��ن  "كائنًا 
الوزراء  برئي�س  لالإطاحة  حكومي  ائتالف 

بنيامني نتانياهو.
ك��م��ا اأب��ل��غ م�����س��وؤول��و الأم����ن وال��دف��اع 
يف  �سي�ساعدون  اأّنهم  غانت�س  الأمريكيون 
ال�ساروخي  الدفاع  منظومة  تزويد  اإعادة 
الإ�سرائيلية "القبة احلديدية" بالذخائر 
ب��ع��دم��ا ا���س��ت��خ��دم��ت ب��ك��ث��اف��ة يف احل��رب 
الأخرية مع قطاع غزة، لكّنهم �سّددوا اأي�سًا 
للتوترات مع  اإ�سرائيل  على �سرورة خف�س 

الفل�سطينيني.
ب��وزي��ر  غ��ان��ت�����س  ال��ت��ق��ى  اأن  وب���ع���د 
املتحّدث  قال  بلينكن،  اأنطوين  اخلارجية 
براي�س:  نيد  الأمريكية  اخلارجية  با�سم 
"لن نتناول ت�سكيل احلكومة بينما العملية 

م�ستمّرة".
�سيحدث  عما  النظر  "بغ�ّس  واأ�ساف: 
دعمنا  ف��اإّن  ت�سكيلها،  �سيتّم  حكومة  واأّي 

الرا�سخ والقوي لإ�سرائيل باق".
ويف ال��ب��ن��ت��اغ��ون اأع����اد وزي���ر ال��دف��اع 
اأّن  على  التاأكيد  اأو���س��ن  لويد  الأم��ريك��ي 
الدفاع  يف  اإ�سرائيل  ح��ّق  تدعم  وا�سنطن 
على  نف�سه  الوقت  يف  م�سّددًا  نف�سها،  عن 
الثقة  بناء  اإع��ادة  اأي�سًا  ي�سمل  الأم��ن  اأّن 
لغانت�س  اأو���س��ن  وق��ال  الفل�سطينيني.  مع 
الكامل  دع��م��ه  ع��ن  اأع���رب  "الرئي�س  اإّن 
ال�ساروخي  الدفاع  نظام  يف  النق�س  ل�سّد 
اأنقذ  الذي  احلديدية  القبة  الإ�سرائيلي 

النزاع  خ��الل  الأب��ري��اء  اأرواح  من  الكثري 
ف�ساعدًا،  الآن  "من  واأ���س��اف:  الأخري". 
لالإ�سرائيليني  دائ��م  اأم��ن  لتحقيق  ن�سعى 

والفل�سطينيني على حّد �سواء".
ال��وزي��ر  زم��ي��ل��ي  اأو���س��ح  "كما  وت��اب��ع: 
بلينكن يف اإ�سرائيل الأ�سبوع املا�سي، هناك 
لإعادة  به  القيام  ينبغي  العمل  من  الكثري 
لإع���ادة  ال��ظ��روف  وتهيئة  ال��ث��ق��ة  ب��ن��اء 
النخراط بطريقة هادفة على طريق حّل 

الدولتني".
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طالبة دكتوراه من جامعة األميرة ُسمّية 
تحصل على منحة أوروبية لألبحاث النووية

  
*عمان 

ح�سلت طالبة الدكتوراه يف برنامج علم احلا�سوب بجامعة الأمرية 
 Sharing( من  ممولة  منحة  على  �سيف،  اأمل  للتكنولوجيا،  �ُسمية 
يف  كاملة  �سنة  مبوجبها  �ستق�سي   ،)Knowledge Foundation
خمتربات املنظمة الأوروبية لالأبحاث النووية CERN يف �سوي�سرا، 

ابتداًء من العام الأكادميي املقبل )2022/2021(.
"تفعياًل  للجامعة،  �سحفي  بيان  بح�سب  املنحة،  ه��ذه  وت��اأت��ي 
توقيعها  جرى  التي  والبحثي  العلمي  والتعاون  ال�سراكة  لتفاقية 
واملنظمة،  واجلامعة  امللكية  العلمية  اجلمعية  بني   2020 عام  اأواخر 
الذكاء  مو�سوع  �سمن  الطالبة  �ستجريه  ال��ذي  البحث  نطاق  ويقع 
الآلة  بتعلم  مرتبطة  خوارزميات  تطوير  على  وُيرّكز  ال�سطناعي 
 Compact( برنامج  مظلة  حتت   )Machine Learning(
Muon Solenoid - CMS( يف املنظمة، حيث ت�سرتك اجلمعية 
العلمي  التعاون  خالل  من  اجل�سور  بناء  مهمة  يف  واملنظمة  واجلامعة 

والبحث املرّكز على التحديات احلرجة.
الدكتورة  الأك��ادمي��ي��ة،  لل�سوؤون  اجلامعة  رئي�س  نائب  وق��ال��ت 
باحثون  ين�سم  قد  التفاقية  ومبوجب  اإن��ه  الهيجاء،  اأب��و  وج��دان 
اأكرث من 200  اأكرث من 4000 عامل وباحث، ميثلون  اإىل  من اجلامعة 
فيزياء  ح��دود  ل�ستك�ساف  خمتلفة؛  دول��ة   40 م��ن  وجامعة  معهد 
اإ�سافية  اأبعاد  وج��ود  باإثبات  تتعلق  مو�سوعات  يف  العالية  الطاقة 
واأ�سافت  مظلمة.  مادة  ت�سكل  اأن  يحتمل  التي  اجل�سيمات  لكت�ساف 
الأم  املوؤ�س�سة  ع�سوية  خالل  ومن  التفاقية،  هذه  اأن  الهيجاء  اأب��و 
)اجلمعية العلمية امللكية(، يف �سبكة الأبحاث التابعة للمنظمة، متكن 
من  العديد  يف  اأبحاث  اإجراء  من  اجلامعة  يف  التدري�س  هيئة  اأع�ساء 
املجالت املبتكرة، والتي ت�سمل مو�سوعات البيانات ال�سخمة والذكاء 
ال�سطناعي وعلوم املواد والفيزياء التطبيقية والهند�سة امليكانيكية، 
موؤكدة اأن من �ساأن هذا املنحى اأن يعزز مكانة اجلامعة البحثية ويرثي 
امللك  كلية  عميد  قال  جهته،  من  الدولية.  عالقاتها  ومين  قدراتها 
رّكزت  اجلامعة  اإن  اأحمد،  اأ�سرف  الدكتور  احلو�سبة،  لعلوم  احل�سني 
منذ فرتة طويلة على البعد الدويل، �سيما لطلبة الدرا�سات العليا يف 
اجلامعة وكلية امللك احل�سني لعلوم احلو�سبة، م�سريا اأن الكلية تتمّيز 
بوجود برامج درا�سات عليا فريدة مثل برنامج ماج�ستري هند�سة نظم 
والذكاء  البيانات  وعلم  الرقمية  واجلرائم  املعلومات  واأمن  املوؤ�س�سات 
يرّكز  احلا�سوب  علم  يف  دكتوراه  برنامج  اإىل  بالإ�سافة  ال�سطناعي، 

على البحث العلمي والن�سر يف اأرقى املجالت العلمية املتخ�س�سة.
�ست عام  ُي�سار اإىل اأن املنظمة الأوروبية لالأبحاث النووية التي اأُ�سِّ
1952تعدُّ اأ�سخم خمترب يف العامل يف فيزياء اجل�سيمات، ويبلغ عدد 
من  وغريها  اجل�سيمات  م�سرعات  بتوفري  وتقوم  دول��ة،   23 اأع�سائها 

البنى التحتية الالزمة لبحوث فيزياء الطاقة العالية.

األعلى للسكان: استمرار االنتهاكات ضد األطفال 
في النزاعات المسلحة له عواقب بعيدة المدى

*عمان 
اأن ا�ستمرار النتهاكات �سد الأطفال  اأّكد املجل�س الأعلى لل�سكان، 
الأجيال  على  املدى  بعيدة  عواقب  له  �سيكون  امل�سلحة  النزاعات  يف 
القادمة. واأو�سى، املجل�س يف بيان له، مبنا�سبة اليوم الدويل ل�سحايا 
باإلزام  اجلمعة،  غدا  ُي�سادف  الذي  الأبرياء،  الأطفال  من  العدوان 
لتفاقية  الختياري  للربوتوكول  الكامل  والتنفيذ  بالتوقيع  الدول 
اإىل  امل�سلحة،  النزاعات  يف  الأطفال  ا�سرتاك  ب�ساأن  الطفل  حقوق 
انتهاء  بعد  الأجل  وطويلة  ق�سرية  الأطفال  احتياجات  تلبية  جانب 
برامج  وتنفيذ  الجتماعي،  الإدم��اج  اإع��ادة  مثل  امل�سلحة،  النزاعات 

اإعادة التاأهيل النف�سي والجتماعي.
الذي  الأب��ري��اء،  الأط��ف��ال  من  ال��ع��دوان  ل�سحايا  ال��دويل  واليوم 
قبل  من  اعتماده  مت  ع��ام،  كل  من  ح��زي��ران  �سهر  من   4 يف  ُي�سادف 
اجلمعية العامة لالأمم املتحدة بتاريخ 19 من �سهر اآب من عام 1982، 
والتي  فل�سطني،  ق�سية  ب�ساأن  الطارئة  ال�ستثنائية  دورتها  اأثناء 
و�سفت باأنها اأرعبت عدد الكبري من الأطفال الفل�سطينيني واللبنانيني 
ُيعاين  ال��ذي  ب��الأمل  لالعرتاف  اليوم  هذا  اإحياء  ويهدف  الأب��ري��اء. 
اجل�سدي  العتداء  �سحايا  من  العامل  اأنحاء  جميع  يف  الأطفال  منه 
الأطفال،  حقوق  بحماية  اللتزام  جانب  اإىل  والعاطفي،  والعقلي 
الذي  بالأمل  والع��رتاف  الطفل،  حقوق  باتفاقية  العمل  وا�سرت�ساد 
م�سلحة،  نزاعات  فيها  ين�سب  التي  احل��الت  يف  الأطفال  منه  يعاين 
اأفراد املجتمعات �سعفًا والأكرث ت�سررًا  اأكرث  حيث يكون الأطفال هم 
ب�سبب تعر�سهم لالنتهاكات. وقالت الأمينة العامة للمجل�س الدكتورة 
الأطفال  من  ال��ع��دوان  ب�سحايا  املجل�س  اهتمام  اإن  ع��م��اوي،  عبلة 
وحقوق  اأوًل،  الن�سان  بحقوق  اهتمامه  من  انطالقًا  ياأتي  الأبرياء؛ 
الأطفال ثانيًا، ف�سال عن اهتمامه بتحقيق الغاية الثانية من الهدف 
اإ�ساءة  باإنهاء  املتمثلة  امل�ستدامة  التنمية  اأهداف  من  ع�سر  ال�ساد�س 
�سد  العنف  اأ�سكال  وجميع  بالب�سر،  والجت��ار  وال�ستغالل،  املعاملة، 
ُيويل  املجل�س  اأن  عماوي  بّينت  اآخر،  جانب  ومن  وتعذيبهم.  الأطفال 
اهتماما خا�سا بفئة الالجئني، حيث ُيعترب الأردن من اأكرب املجتمعات 
يف  جن�سية   57 حوايل  تواجد  على  الدرا�سات  وتدل  لهم،  امل�ست�سيفة 
الأردن، وقد �سّنفت املفو�سية ال�سامية ل�سوؤون الالجئني الأردن كثاين 

اأعلى دولة يف العامل بعدد الالجئني.
وت�سري اأرقام دائرة الإح�ساءات العامة اإىل اأن عدد الأطفال حتت 
�سن 19 عامًا يف الأردن لعام 2020 بلغ حوايل 4.7 مليون، اأي ما يزيد 
عن 40 باملئة من ال�سكان، يف حني بّينت منظمة اليوني�سف اأنه من بني 
هوؤلء ما يقرب من 30 باملئة من غري الأردنيني، مبا يف ذلك العديد من 

الالجئني من البلدان املجاورة، وفق البيان.
وذكرت درا�سة اأجرتها اليوني�سيف عام 2018 حول اأو�ساع الأطفال 
الالجئني ال�سوريني يف الأردن، اأن 45 باملئة من الأطفال الذين ترتاوح 
ال�سحية  اخلدمات  على  يح�سلون  ل  �سنوات   )5-0( بني  ما  اأعمارهم 
املنا�سبة مبا يف ذلك املطاعيم واخلدمات التي يحتاجها ذوي الإعاقة، 
و 38 باملئة من الأطفال غري ملتحقني اأو انقطعوا عن املدار�س، لأ�سباب 
لاللتحاق  لهم  اأماكن  اإىل  والفتقار  والتكلفة  امل�سافة  ببعد  تتعلق 
ترتاوح  الذين  الأطفال  ن�سبة  وبلغت  للتنمر.  وتعر�سهم  باملدار�س 
 16 �سهادات ميالد  لديهم  �سنوات( ول يوجد   5-0  ( ما بني  اأعمارهم 
باملئة، الأمر الذي �سيعّر�سهم لتحديات وخماطر اإ�سافية م�ستقباًل، اأما 
فت�سّكل  �سنة  اأعمارهم بني )17-6(  الذين ترتاوح  لالأطفال  بالن�سبة 

عمالة الأطفال والعنف التحدي الأكرب لهم، بح�سب البيان.
الالجئني  ل��الأط��ف��ال  الأون�����روا  ب��ي��ان��ات  اأن  ع��م��اوي،  واأو���س��ح��ت 
لأكرث  تعليمية  خلدمات  تقدميها  اإىل  ت�سري  الأردن  يف  الفل�سطينيني 
لالأونروا موزعة  تابعة  األف طالب يدر�سون يف 169 مدر�سة  من 118 
يف جميع اأنحاء اململكة، و47 دورة لأكرث من 3081 طالًبا يدر�سون يف 
اأحد مراكز التدريب املهني التابعة لالأونروا، وذلك اإىل جانب تقدمي 
تدخالت  تنفذ  حيث  احلياة،  دورة  مراحل  عرب  لالأطفال  الرعاية 
ع  والر�سّ اجل��دد،  للمواليد  ال�سحية  الحتياجات  لتلبية  حم��ددة 
يف  والأط��ف��ال  اخلام�سة،  �سن  دون  والأط��ف��ال  العمر،  من  ال�سنة  دون 
الهجرة  ملجل�س  تقرير  وبنّي  هذا  اخلدمات.  من  وغريها  املدر�سة،  �سن 
اأن الأردن يواجه �سغوط كبرية ثالثية الأبعاد  والالجئني يف العامل 
العامة  ال�سحية  الطوارئ  حالة  يف  تتمثل  والتي  احلا�سر،  الوقت  يف 
ب�سبب جائحة فريو�س كورونا، والآثار القت�سادية لتدابري الحتواء 
يقيم  والذين  ال�سوريني  لالجئني  املتزايد  والعدد  العاملي،  والركود 

الكثري منهم يف البالد منذ ما يقرب 10 �سنوات.

الخاليلة يحذر من التفرقة والتشرذم 
ليبقى المجتمع قويًا متماسكًا

وزير الشباب يؤكد اهمية استعداد 
المراكز الشبابية للعودة لتنفيذ 

برامجها ومشاريعها وجاهيًا

*عمان 
حذر وزير الأوقاف وال�سوؤون واملقد�سات ال�سالمية الدكتور حممد 
قويًا  املجتمع  ليبقى  الأهواء،  واتباع  والت�سرذم  التفرق  من  اخلاليلة 
ال�سعف والهوان، فال يوجد جمتمع  اإىل  ثابتًا متما�سكًا، ول يوؤدي به 
�سبت فيه الفو�سى من الداخل ال �سعف وت�سرذم واريقت فيه الدماء.
اراد لتباعه  اإن ال�سالم  واأ�ساف اخلاليلة خالل خطبة اجلمعة 
واحل�سارة  الرقي  اأمة  ال�سالمية  الأمة  تكون  واأن  اأقوياء  يكونوا  اأن 
يكون  واأن  اجل��ان��ب،  مرغوبة  وع��زي��زة  قوية  متما�سكة  والزده���ار، 

جمتمع امل�سلمني موحدًا ومتاآخيًا متحابًا .
النبي �سلى  لذلك عندما هاجر  الف�سل  اأ�سل  النزاع  اأن  اإىل  واأ�سار 
اهلل عليه و�سلم اأراد اقامة جمتمع قوي، فقام باملوؤاخاة بني امل�سلمني، 
اأمر  اهلل  اأن  مبينًا  فيه،  يعي�سون  الذي  واملكان  الدين  على  ليجمعهم 
امل�سلمني يف القراآن بالتعاون على الرب والتقوى والألفة واملحبة وجمع 

القلوب ووحدة ال�سف.
اأن  اإىل  لفتًا  اجلاهلية،  لدعوة  العودة  عدم  �سرورة  على  و�سدد 
يهوديًا زرع الفتنة بني الأن�سار يف املدينة ولكن الر�سول �سلى اهلل عليه 

و�سلم كان حازمًا و�سديدًا يف معاجلة الفتنة.
وبني اخلاليلة، كيف اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم علمنا اأن 
ال�سف،  وحدة  خالل  من  وا�ستقرارها،  والأوط��ان  البالد  على  نحافظ 
النا�س  الفن بني  اثارة  اأن  واللتفاف حول قيادتنا احلكيمة، م�سيفًا 
اأن  داعيًا  واملوؤمنني،  ال�سالم  عمل  من  لي�ست  اأمور  هي  ال�ساعات  وبث 
يكون للم�سلم �سخ�سية م�ستقلة، لأن �سخ�سية امل�سلم داعية للخري وللرب 

والتقوى والعمل ال�سالح فعلى امل�سلم اأن يح�سن حتى لو ا�ساء النا�س.

*عمان 
املراكز  اإ�ستعداد  اأهمية  النابل�سي،  حممد  ال�سباب  وزي��ر  اأك��د 
وجاهيًا  وامل��ب��ادرات  وال��ربام��ج  امل�ساريع  لتنفيذ  للعودة  ال�سبابية 

واإ�ستقبال ال�سباب يف املراكز ال�سبابية.
جاء ذلك خالل زيارته امليدانية اإىل حمافظة ماأدبا، والتي �سملت 
مراكز �سباب و�سابات حنينا، لب، مليح، وذيبان، بالإ�سافة اإىل مدينة 
الأمري ها�سم لل�سباب، و�سارك فيها نواب ماأدبا، النائب ن�سار احلي�سة، 
ماأدبا  الرواحنة، وحمافظ  اأ�سماء  والنائب  اليعقوب،  والنائب جمدي 

علي املا�سي.
تاأتي  للمحافظات  امليدانية  الزيارات  �سل�سلة  اإن  النابل�سي،  وقال 
اإحتياجاته  على  وللتعرف  ال�سبابي  ال��واق��ع  على  ال��وق��وف  بهدف 
واملن�ساآت  للمراكز  ال�سيانة  عمليات  متت  اأن��ه  اإىل  م�سريًا  وتلبيتها، 
ال�سبابية خالل فرتة التوقف التي فر�ستها تداعيات جائحة كورونا.

توجهات  �سمن  ياأتي  ال��ذي  ال�سبابية  املراكز  فتح  اأن  اإىل  واأ�سار 
يتيح  �سحي  بروتوكول  على  بناًء  �سيكون  القطاعات،  لفتح  احلكومة 
لل�سباب الذين جتاوزت اأعمارهم 18 عامًا ممن تلقوا اجلرعة الأوىل 
ب�سكل  اأن�سطتهم  وممار�سة  ال�سبابية  للمراكز  العودة  من  اللقاح  من 
ومل   18 اأعمارهم  تتجاوز  مل  الذين  لل�سباب  يتيح  وكذلك  وجاهي، 

يتلقوا اللقاح من العودة للمراكز ال�سبابية.
مري�سي  منظمة  من  املقدمة  الدعم  جوانب  على  النابل�سي  واإطلع 
ال�سفرية الربيطانية  اأجراها بح�سور  �سباب مليح يف جولة  كور ملركز 
يف الأردن بريدجيت بريند، ومديرة مكتب الأردن يف منظمة مري�سي 

كور كاري ديرن.
ال�سباب  مع  حوارية  جل�سة  مليح  �سباب  ملركز  الزيارة  وت�سمنت 
وال�سابات امل�ستفيدين من املركز واأع�ساء موؤ�س�سة �سباب 42، مت خاللها 
مناق�سة الأن�سطة التي مت تنفيذها، حيث قدمت منظمة مري�سي كور 
بالإ�سافة اإىل دعمها اللوج�ستي للمركز وجتهيزه مبختربات حا�سوب، 
والتوا�سل،  الإت�سال  خطط  ببناء  تتعلق  التدريبات  من  جمموعة 
الإ�ستخدام  حول  ومهاراتيه  معرفية  وتدريبات  املدنية،  وامل�ساركة 

الأمثل لو�سائل التوا�سل الجتماعي.
اأعمالها  حم��اور  ح��ول  اإي��ج��ازًا   42 �سباب  موؤ�س�سة  اأع�ساء  وق��ّدم 
يف  وتوظيفها  التنمية  اأدوات  ا�ستخدام  متكني  على  ترتكز  التي 
ال�سباب املختلفة، من خالل عملها على تعزيز مبادئ النزاهة  ق�سايا 
وبناء  وال�سباب  امل���راأة  ومتكني  الر�سيدة  واحلاكمية  وال�سفافية 
يف  الربيطانية  ال�سفارة  من  بدعم  املختلفة،  املجالت  يف  قدراتهم 

الأردن، ومنظمة مري�سي كور .
عن  بريند،  بريدجيت  الربيطانية  ال�سفرية  اأعربت  جهتها،  من 
فخرها مبا مت حتقيقه من اإجنازات يف هذا العام الذي يعترب تاريخيًا، 

حيث يحتفل الأردن باملئوية الأوىل للدولة.
اإن  اأ�سعد،  هبة  ك��ور  مري�سي  منظمة  قي  الربامج  مديرة  وقالت 
الأهمية تكمن يف دعم ال�سباب ومتكينهم باملهارات واملعارف واإي�سالهم 
والفاعلة يف عملية  امل�ساركة احلقيقية  لهم فر�سة  اىل مراحل تتيح 

�سنع القرار .
واطلع النابل�سي على امل�ساريع املنفذة يف مركز �سابات ذيبان الذي 
مع  بال�سراكة  ي�سم  والذي  �سامية،  ملكية  مبكرمة   2010 عام  تاأ�س�س 
امل�سلحة  للقوات  تتبع  التي  والت�سغيل  للتدريب  الوطنية  ال�سركة 
جمهز  حا�سوب  وخمترب  حديث،  ن�سائي  خياطة  م�سغل  الأردن��ي��ة، 
لقوات  العامة  املديرية  مع  بالتعاون  تعمل  معرفة  ونقطة  بالإنرتنت، 

الدرك.

ميرسي كور ومركز القنطرة 
يخرجان المستفيدين من التدريب 

التأسيسي لمشروع نبادر
*عمان 

لتنمية  القنطرة  مركز  مع  بال�سراكة  كور،  مري�سي  منظمة  قامت 
املوارد الب�سرية، �سمن م�سروع نبادر �سباب فاعل بال حدود، بتخريج 

جمموعة من العاملني مع ال�سباب يف هذا امل�سروع.
مري�سي  منظمة  عن  �سادر  �سحفي  بيان  بح�سب  امل�سروع،  و�سمل 
النمائية  واخل�سائ�س  والتوتر،  ال�سديد  ال�سغط  حول  موا�سيع  كور، 
الطفل،  وحماية  والعاطفي،  الجتماعي  الدعم  ومهارات  لليافعني، 
الدعم  تقدمي  من  امل�سروع  يف  العاملني  ومتكني  الجتماعي،  والنوع 

النف�سي الجتماعي لل�سباب يف بيئات اآمنة.
النوع من  اأهمية هذا  الرواد،  راكان  القنطرة،  واأكد مدير مركز 
والبيئية،  املجتمعية  الأن�سطة  يف  ال�سباب  دور  تفعيل  يف  امل�ساريع 
مع  للتعامل  والجتماعية  احلياتية  مهاراتهم  م��ن  تعزز  وال��ت��ي 
واأ�سار  ذلك.  يف  الطبيعة  اأثر  واكت�ساف  ال�سديد  والتوتر  ال�سغط 
الدوؤوب  ال�سعي  اإىل  مولينار،  اآرثر  كور،  ملري�سي  العام  املدير  نائب 
للمنظمة يف تقدمي احللول الت�ساركية من خالل ال�سراكة امل�ستمرة 
ا�ستمرارية  اأج��ل  من  املحلية  واملجتمعات  احلكومية  اجلهات  مع 
برامج دعم ال�سباب التي تنفذها مري�سي كور يف املجتمعات املحلية، 
مثمنًا جهود اجلهات املانحة، وخ�سو�سا احلكومة الأمريكية املمولة 

امل�سروع. لهذا 

*عمان 
الوطني  املركز  يف  الأزم��ة  خلية  اأعلنت 
املحدثة  التعليمات  الأزم��ات،  واإدارة  لالأمن 

للم�سافرين القادمني واملغادرين للمملكة .
ون�����س��ت ال��ت��ع��ل��ي��م��ات ع��ل��ى ال�����س��م��اح 
)مكتمل  امل��ط��ع��وم  م��ت��ل��ق��ي  ل��ل��م�����س��اف��ري��ن 
واحلا�سلني  املطعوم(  نوع  وح�سب  اجلرعات 
اأو ما يثبت ذلك �سادرة  على �سهادة تطعيم 
العربية  )اململكة  التالية  الوجهات  ع��ن 
البحرين،  ُعمان، مملكة  �سلطنة  ال�سعودية، 
الكويت، دول��ة قطر، دول��ة الم��ارات  دول��ة 
التون�سية،  اجلمهورية  املتحدة،  العربية 
امل��م��ل��ك��ة امل��غ��رب��ي��ة، ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة 
الحتاد  دول  املتحدة،  اململكة  المريكية، 
اجلنوبية،  كوريا  ال�سني،  تركيا،  الوروب��ي، 
ت���اي���وان، ال��ي��اب��ان، ا���س��رتال��ي��ا، ن��ي��وزل��ن��دا، 
بالقدوم  كندا(  الرو�سي،  الحتاد  ماليزيا، 
 PCR فح�س  باجراء  والكتفاء  للمملكة 

التي  �ساعة   72 خالل  القدوم  جهة  من  لهم 
حمطة  اأول  من  الطائرة  �سعودهم  ت�سبق 

مغادرة.
كما ي�ستمر العمل ب�سرط اجراء فح�س 
مطارات اململكة  من  مطار  اأي  داخل   PCR
�سنوات   )5( عن  تزيد  التي  العمرية  للفئة 
مبن  التطعيم  �سهادات  على  احلا�سلني  وغري 
والدول  املطعوم  جرعات  مكتملي  غري  فيهم 

غري املذكورة بالقرار.
�سهادة  تعتمد  التعليمات  وب��ح�����س��ب 
ال�سحة  وزارة  ع��ن  ال�����س��ادرة  التطعيم 
اأي  ل��ق��دوم  اجل��رع��ات  مكتملة  الأردن���ي���ة 
م�سافر للمملكة من اأي دولة مع الأخذ بعني 

العتبار بقية ال�سروط.
وا�سارت التعليمات اىل انه ل تغيري على 
تعليمات حجر الردنيني القادمني من الهند 

اأو اأي دولة اأخرى يتم ت�سميتها لحقًا.
فح�س  ب��اع��ت��م��اد  ال��ع��م��ل  ي�ستمر  ك��م��ا 

املعتمدة  اأحد املختربات  ال�سادر من   PCR
من وزارة ال�سحة الأردنية ك�سرط لل�سعود 
ل��ل��ط��ائ��رة م��ن وج��ه��ة ال�����س��ف��ر يف ح���ال مل 
جانب  اإىل  �ساعة،   )120( مدته  تتجاوز 
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بحيث  خاللها،  للمملكة  القادمني  لت�سجيل 
ب��ا���س��دار  اإم���ا  ال��ك��رتون��ي��ًا  توجيههم  ي��ت��م 
اأو   VACCINATED QRCODE
ك�سرط  وتعترب  للمختربات  الدفع  فاتورة 
ل�سعودهم الطائرة، و�ستخ�سع هذه الوثائق 
ال�سركة  قبل  من  املغادرة  مطار  يف  للتدقيق 
قبل  من  الو�سول  مطار  يف  وكذلك  الناقلة 
التعليمات اىل  املخت�سة. كما ن�ست  اجلهات 
لغري  الطبي  التاأمني  بطلب  العمل  ا�ستمرار 
امل�سافر  تقدمي  تبني  ح��ال  ويف  الردن��ي��ني، 
الواردة  للغرامة  �سيخ�سع  مغلوطة  ملعلومات 

يف التعهد املن�سو�س عليه يف املن�سة.

*عّمان 
في�سل  الأع��ي��ان  جمل�س  رئي�س  التقى 
فاعليات  الأع��ي��ان،  جمل�س  ب���دار  الفايز 
ال��ق��وى  خمتلف  مت��ث��ل  ور���س��م��ي��ة  �سعبية 
وال��ن��ق��اب��ات  والج��ت��م��اع��ي��ة  ال�سيا�سية 
والقطاعات ال�سبابية يف حمافظة الكرك.

اإىل  اللقاء  بداية  يف  الفايز  وتطرق 
اململكة  واجهتها  التي  اجل�سيمة  التحديات 
ا�ستطاعت  لكنها  تاأ�سي�سها عام 1921،  منذ 
ها�سم  اآل  ق��ادة  وحنكة  بحكمة  جتاوزها 
الكثري  فتحققت  الأردين،  ال�سعب  ووع��ي 
م��ن الجن���ازات خ��الل 100 ع��ام م��ن عمر 

الدولة.
وع��ر���س ال��ف��اي��ز لأه��م��ي��ة الإ���س��الح 
والق��ت�����س��ادي  والإداري  ال�����س��ي��ا���س��ي 
والج��ت��م��اع��ي ل��ك��ي ن��ت��ج��اوز ال��ت��ح��دي��ات 

والظروف ال�سعبة اإىل بر الأمان.
واأك�����د ع��م��ق وم��ت��ان��ة وق����وة ال��دول��ة 
الثانية  املئوية  اإىل  طريقها  يف  الأردن��ي��ة 

جمدًدا  و�سعبها،  الها�سمية  قيادتها  بف�سل 
للوطن،  اأم���ان  �سمام  جاللته  اأن  التاأكيد 

ومظلة جامعة لالأردنيني كافة.
واأ�سار الفايز اإىل اأن لءات جاللة امللك 
اأو  للتوطني  ل  البديل،  للوطن  "ل  الثالث 
والو�ساية  القد�س  العودة،  التنازل عن حق 
رك��ي��زة  ت�سكل  اأحمر"،  خ��ط  الها�سمية 
اأن  مبيًنا  الأردن��ي��ة،  ال�سيا�سة  يف  اأ�سا�سية 
وزعزعة  الفو�سى  لبث  ت�سعى  جهات  هناك 
تعزيز  يتطلب  ما  وا�ستقراره،  الوطن  اأم��ن 
والت�سدي  ومتا�سكها  الداخلية  اجلبهة  قوة 

بحزم لكل من يحاول العبث باأمن الوطن.
واأو�سح اأنه ل ميكن اأن يدار امل�سهد على 
خمتلف املجالت يف ظل التغريات اجلذرية 

التي ح�سلت على بينة املجتمع الأردين.
التحديات  جممل  حول  الفايز  وحتدث 
الق���ت�������س���ادي���ة ال���ت���ي ت��ف��اق��م��ت ج���راء 

جائحة  وتداعيات  الإقليمية  ال�سراعات 
كورونا، وا�سًفا ارتفاع ن�سبة الفقر والبطالة 
�سيا�سات  ي�ستدعي  ال��ذي  الأم��ر  باخلطري، 
مرتبطة  عملية  واج����راءات  اقت�سادية 
مبدد زمن ي�سعر املواطن باآثارها الإيجابية، 
وتخفف من حدة م�سكلتي الفقر والبطالة.

على  وال��رتك��ي��ز  الل��ت��ف��ات  اإىل  ودع����ا 
امل�ساريع ال�ستثمارية الكبرية امل�سغلة لالأيدي 
القابلة  الدولة  اأرا�سي  وا�ستغالل  العاملة، 
م�ساحات  وج��ود  ظل  يف  �سيما  ول  للزراعة، 
للزراعة،  القابلة  اململكة  اأرا�سي  من  �سا�سعة 
تكون  بزراعات  الأمثل،  بال�سكل  وا�ستغاللها 
مطلوبة بالأ�سواق العاملية، اإ�سافة اإىل اإقامة 
�سناعات غذائية حتتاجها الأ�سواق العاملية. 
ونوه الفايز اإىل اأهمية حتديث اإدارة العامة 
والتق�سري  الإداري  الرتهل  ومعاجلة  للدولة 
وج��ودة  م�ستوى  على  اأث��ر  ال��ذي  والإه��م��ال 
خمتلف  يف  للمواطنني  املقدمة  اخل��دم��ات 

الفاعليات  وطالبت  والقطاعات.  املجالت 
الإ���س��الح  عمليات  يف  ال�����س��ب��اب  ب��اإ���س��راك 
على  وال��رتك��ي��ز  والق��ت�����س��ادي،  ال�سيا�سي 
الريادية  الأعمال  وت�سجيع  املبادرات  دعم 
ومراجعة  والن�سائية،  ال�سبابية  وخا�سة 
ال�سيا�سية،  للحياة  الناظمة  الت�سريعات 
وع��ل��ى راأ���س��ه��ا ق��ان��ون الن��ت��خ��اب، وو���س��ع 
ال�سيا�سية.  للم�ساركة  حمفزة  ت�سريعات 
وبرامج  وخطط  �سيا�سات  اتباع  اإىل  ودع��وا 
بيئة  لتهيئة  زمنية،  مبدد  حمددة  وا�سحة 
ال�ستثمارات  جل��ذب  منا�سبة  ا�ستثمارية 
دفع  اأج��ل  من  الكربى،  التنموية  وامل�ساريع 
فر�س  وتوفري  الأم��ام،  اإىل  القت�ساد  عجلة 
ن�سب  اإىل  و�سلت  التي  البطالة  تعالج  عمل 
الإدارة  ب��واق��ع  والنهو�س  م�سبوقة،  غ��ري 
العامة، ورفع م�ستوى جودة اخلدمات املقدمة 
وحماربة  امل��ج��الت  خمتلف  يف  للمواطنني 

الف�ساد.

*عمان 
الدكتور  والتعليم  الرتبية  وزي��ر  اأك��د 
ال���س��ت��ع��دادات  اأن  ق��دي�����س،  اأب���و  حم��م��د 
الثانوية  الدرا�سة  �سهادة  امتحان  لعقد 
ال��درا���س��ي  ال���ع���ام  وب����دء  "التوجيهي"، 
اخلطة  وفق  ت�سري   2022/2021 اجلديد 

املو�سوعة.
مب�ستوى  قدي�س  اأب��و  الدكتور  واأ���س��اد 
بني  ال�ستعدادات  لهذه  القائم  التن�سيق 

املركز وامليدان الرتبوي.
ج��اء ذل��ك خ��الل ت��روؤ���س ال��وزي��ر اأب��و 
املركزية  التخطيط  جلنة  اجتماع  قدي�س 
الدكتور  للوزارة  العامني  الأمينني  بح�سور 
نواف العجارمة والدكتورة جنوى قبيالت، 

واأع�ساء اللجنة.
مت  ال��ت��ي  امل��الح��ظ��ات  جميع  اأن  وب���ني 
ر�سدها �سواء من خالل الزيارات التفقدية 
اأقاليم  يف  الم��ت��ح��ان  م��راك��ز  م��ن  للعديد 
تقارير  يف  الواردة  تلك  اأو  الثالثة،  اململكة 
على  العمل  مت  امليدانية،  امل�ساءلة  ف��رق 
مع  امل�ستمرة  واملتابعة  بالتن�سيق  ت�سويبها، 
كوادر امليدان الرتبوي يف مديريات الرتبية 

والتعليم واملدار�س.
ال���س��ت��ع��دادات  خ��ط��ة  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
البيئة  متطلبات  جميع  توفري  على  رك��زت 
املقعد  توفري  حيث  من  املالئمة  المتحانية 
وح�سن  القاعات  وتهوية  واملياه،  املنا�سب، 
اإن��ارت��ه��ا، وحت��ق��ي��ق ���س��روط ال��ربوت��وك��ول 
وكمامات  الطلبة  بني  تباعد  من  ال�سحي 

وم��ع��ق��م��ات وو����س���ع ع���الم���ات ل��ل��ت��ب��اع��د يف 
ال�ساحات واملمرات.

واأ�سار اإىل اأن ال�ستعدادات راعت كذلك 
من  الإع��اق��ة،  ذوي  من  الطلبة  احتياجات 
بحيث  القاعة  اإىل  الو�سول  �سهولة  حيث 
املمرات  وتوفري  الأر�سي،  الطابق  يف  تكون 
من  غ��ريه  اإىل  بهم  اخلا�سة  ال��ك��ودات  وف��ق 
لكل  املنا�سبة  المتحانية  البيئة  متطلبات 

اإعاقة.
ك���م���ا اأك������د ال���دك���ت���ور اأب������و ق��دي�����س 
التن�سيق  ف��رق  عمل  ا�ستمرارية  ���س��رورة 
مديري  من  ت�سكيلها  مت  التي  لال�ستعدادات 
الإدارات ومديري الرتبية والتعليم لتوا�سل 
حر�سا  المتحان،  عقد  فرتة  خالل  عملها 
وحتديد  ال��ت��وا���س��ل  م�ستوى  تفعيل  على 
لتلقي  وامل��ي��دان  امل��رك��ز  ب��ني  ال�سالحيات 

ال�ستف�سارات  على  والإج��اب��ة  املالحظات 
باأ�سرع وقت.

يجري  والتوا�سل  التن�سيق  اأن  واأو�سح 
املوؤ�س�سات  جميع  مع  وفاعلية  كفاءة  بكل 
ال�ستعدادات؛  ه��ذه  يف  ل��ل��وزارة  امل�ساندة 
اأجهزتها،  مبختلف  الداخلية  وزارة  وه��ي 
وو�سائل  املحا�سبة،  وديوان  ال�سحة،  ووزارة 

الإعالم.
وع��ر���س الأم��ي��ن��ان ال��ع��ام��ان وم��دي��رو 
اآخ����ر  الج����ت����م����اع،  خ�����الل  الإدارات 
ال�ستعدادات كل ح�سب اخت�سا�سه، مبدين 
ارتياحهم مل�ستوى الإجناز، �سواء فيما يتعلق 

بعقد بالمتحان اأو ببدء العام الدرا�سي.
جهودهم  تتمخ�س  اأن  ال��ع��زم  واأك���دوا 
عن  ومدار�سه  مبديرياته  الرتبوي  وامليدان 

جناح يكون مب�ستوى الطموح.

خلية األزمة توضح التعليمات المحدثة 
للقادمين والمغادرين للمملكة

الفايز يلتقي فاعليات شعبية 
ورسمية في الكرك

وزير التربية: االستعدادات للتوجيهي 
والعام الدراسي الجديد تسير وفق الخطة
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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.

 ناسا تلغي مهمة نسائية إلى 
الفضاء وتدافع عن قرارها

 لوموند: عام 2019 حاسم بالنسبة 
للتنوع الحيوي في المحيطات

 كيف سيغير الذكاء االصطناعي 
مستقبل التنبؤ بحالة الطقس؟

 معجزة علمية: اختراع جلد إلكتروني ذاتي الشفاء

 »آبل« تطلق خدماتها الجديدة 
بحضور كوكبة من نجوم هوليوود
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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 
الرجال والنساء.. تعرف إليها *وكاالت

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 
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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
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*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 

ناتاليا  ق�شت   :2019 اآذار/م���ار����ض   31
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



NATION’S NEWSPAPER

يومية - أردنية - شاملة

السبت )5( حزيران 2021
7العدد )1929( رياضة

*وكاالت
اأكد جري�س تادر�س، الهداف ال�سابق 
لكرة القدم الأردنية، اأن مهمة الن�سامى 
امل�سرتكة  الت�سفيات  يف  �سعبة  لي�ست 
قطر  يف  العامل  كاأ�س  لبطولتي  املوؤهلة 
الآ�سيوية  الأمم  وك��اأ���س   2022 ع��ام 

بال�سني عام 2023.
ت�����س��ري��ح��ات  يف  ت����ادر�����س  وق�����ال 
�ساهدنا  "بالأم�س  اجلمعة:  تلفزيونية 
لي�س  اأ�سرتاليا، فهو  اأمام  الكويت  مباراة 
باملنتخب ال�سعب، ويعتمد على العنا�سر 
املباريات  "جدول  وت��اب��ع:  ال�سابة". 
قدرات  ر�سدنا  الأردن،  �سالح  يف  ي�سب 
الكويت واأ�سرتاليا على اأر�س الواقع من 
نيبال  و�سنواجه  اأم�س،  مواجهة  خالل 
ونبحث عن فوز كبري يعزز من املعنويات 

قبل املواجهتني الأهم".
القدم  لكرة  ال�سابق  الهداف  واأو�سح 
النتقاد،  ينفع  ل  "حاليا  الأردن��ي��ة: 
اأن ن�سحذ همة الالعبني ونقف  املطلوب 
يف  مهمة  م��ب��اري��ات   3 فلدينا  خلفهم، 

م�سرية الكرة الأردنية".

وزاد: "منتخب الأردن ميتلك اأف�سل 
الفني  امل��دي��ر  يف  وم�سكلتنا  الالعبني، 
ي�ستطع  مل  ح��ي��ث  ب��ورك��ل��م��ان��ز  ف��ي��ت��ال 
توظيفهم بال�سكل الأمثل، لذلك افتقدنا 
املطلوب  الأداء  املا�سية  املراحل  طيلة 

والنتائج املن�سودة".
األ  الأردن  منتخب  "على  واأ�ساف: 
لالعبني،  الفردية  املهارات  على  يعتمد 
التعمري  م��و���س��ى  ق��ب��ل  م��ن  وب��خ��ا���س��ة 
يتج�سد  اأن  بد  فال  العر�سان،  واأح��م��د 
تكتيكية  خطط  وف��ق  اجلماعي  العمل 

وا�سحة".
على  كبري  ل��ف��وز  "نحتاج  واأردف: 
نيبال، وبعدها ل بد من التفكري بح�سد 
وعلينا  ال��ك��وي��ت،  اأم���ام  النقاط  ك��ام��ل 
بجدية  املباريات  كافة  مع  نتعامل  اأن 
والتفريط  لال�ستهتار  جمال  فال  وحزم، 

يف اأي نقطة".
 10 "لدينا  تادر�س:  جري�س  واأكمل 
مباراتي  من  ح�سدناها  منها   6 نقاط، 
اأمامنا ما تزال  ال�سني تايبيه، الفر�سة 
قائمة وقوية، ميكننا تعوي�س ما فاتنا، 

وامل�سي بثقة نحو الدور احلا�سم".
من  الوحيد  الأردن  "منتخب  واأمت: 
بخطة  حظي  املجموعة  منتخبات  بني 
ودع��م  ج��ه��ود  بف�سل  م�ستمرة  اإع���داد 
من  باأكرث  وان��خ��رط  بل  ال��ك��رة،  احت��اد 
من  �سل�سلة  وخ��ا���س  خ��ارج��ي،  مع�سكر 
لن  مهمته  اأن  اأعتقد  الودية،  املباريات 

تكون �سعبة".

احلا�سم" الدور  لبلوغ  "نطمح 
الظهري  العجالني  �سامل  ق��ال  فيما 
الالعبني  اإن  الأردن،  ملنتخب  الأي�سر 
العالية خلو�س ما  يتمتعون باجلاهزية 
"خ�سنا  م�سيًفا:  الت�سفيات،  من  تبقى 
فيتنام  اأم��ام  ع��ال  م�ستوى  على  م��ب��اراة 

وقدمنا اأداء مميز".
فر�سة  منحنا  دبي  "مع�سكر  واأمت: 
للوقوف على جاهزية املنتخب الأردين، 
ما  خري  على  ت�سري  الأم��ور  هلل  واحلمد 
امل�سوؤولية،  حجم  يف  و�سنكون  ي���رام، 
احلا�سم  ال��دور  لبلوغ  املطلوب  و�سنقدم 

من الت�سفيات".

*وكاالت
تعر�س نيمار دا �سيلفا، جنم باري�س �سان 
يف  التواجد  خالل  مفاجئ  حلادث  جريمان، 
ا�ستعداًدا  الربازيلي  بالده  منتخب  مع�سكر 

خلو�س كوبا اأمريكا.
ووفًقا لإذاعة "مونت كارلو" الفرن�سية، 
فاإنه فور و�سول حافلة الربازيل اإىل فندق 

�سباب،   3 ك�سر  األيجري،  بورتو  يف  الإقامة 
الطوق الأمني لالنق�سا�س على نيمار.

اأن  اإىل  الفرن�سية  الإذاع����ة  واأ���س��ارت 
ال�سباب اأم�سكوا باأقدام نيمار، وهم يحاولون 

التقاط �سورة تذكارية بهواتفهم الذكية.
املقتحمني  لإجالء  الأم��ن،  اأف��راد  وكافح 
منتخب  حل��اف��ل��ة  امل��خ�����س�����س  امل���ك���ان  م���ن 

الربازيل. واأو�سحت "مونت كارلو" اأن نيمار 
فقد حذاءه عقب واقعة القتحام، كما اأنه 
اأن  بعد  الفندق،  دخ��ول  اأثناء  يعرج  ظهر 

انزلق اأحد املقتحمني على �ساقه.
مع  التتويج  ل��ه  �سبق  نيمار  اأن  ي��ذك��ر 
عام  القارات  كاأ�س  بلقب  الربازيل  منتخب 

.2013

التفاؤل يسود الجماهير األردنية 
قبل مواجهات الحسم

منتخب السيدات يستدعي 23 العبة 
استعدادا للقاء نظيره التونسي

*وكاالت
الربتغايل  املدرب  بقيادة  الن�سميات،  ملنتخب  الفني  اجلهاز  اأعلن 
ديفيد نا�سيمينتو، عن قائمة الالعبات للدخول مبع�سكر تدريبي خالل 
الفرتة من 8 اإىل 14 حزيران اجلاري بالعا�سمة عمان، ا�ستعدادا للقاء 
نظريه التون�سي وديًا يومي 10 و 13 من ذات ال�سهر، يف اإطار التح�سريات 
القائمة  و�سمت  املقبل.  اأيلول  يف  الآ�سيوية  الت�سفيات  يف  للم�ساركة 
مي�ساء جبارة،  �سهناز جربين،  ال�سلبي،  �سرين  �سنك،  ملك  لعبة:   23
مي  زوق�س،  نور  النرب،  نتا�سا  البيطار،  بانه  امل�سري،  لونا  املجايل،  اآية 
�سويلم، ت�سنيم اأبو الرب، لينا ال�ساحب، جلني البطو�س، العنود غازي، 
تقى غازي، جنى العي�ساوي، روزبهان فريج، رند جودت، ت�سنيم ا�سليم، 

اإينا�س جماعني، تال الربغوثي، اأنفال ال�سويف، زينة حازم.
التون�سي  نظريه  ملواجهة  ال�سبت  اليوم  تدريباته  املنتخب  ويبداأ 

عند ال�ساد�سة م�ساًء على �ستاد امللك عبداهلل الثاين يف القوي�سمة.

منتخبات األردن للكاراتيه تبدأ 
رحلتها في الدوري العالمي

*وكاالت
ليما�سول  مدينة  اإىل  للكاراتيه،  الأردنية  املنتخبات  وفد  توجه 

القرب�سية، للم�ساركة يف بطولة الدوري العاملي لل�سباب والنا�سئني.
 800 ال�  يقارب  ما  اجلمعة،  انطلقت   التي  البطولة،  يف  وي�سارك 

لعب ولعبة ميثلون 37 دولة.
وتعترب هذه اأوىل حمطات الدوري العاملي لل�سباب لهذا العام، والتي 

تت�سمن 3 جولت اأخرى �ستقام يف كرواتيا وتركيا واإيطاليا.
ويراأ�س وفد منتخب الأردن اأمني �سر الحتاد الأردين ه�سام جرب، 
واأحمد  فتيان  حممد  واملدربني  اإداري��ا،  الفاعوري  م�سطفى  مب�ساركة 
وهنادي  الدق�س  اإبراهيم  واحلكمني  املدين،  معاذ  واملعالج  اإبراهيم، 
روان  ال�سرو�س،  "جود  وال�سابات:  ال�سباب  منتخب  وي�سم  البنا. 
اجلعيدي، لني من�سور، حممد اجلعفري، �سعيد النجار، عزمي اخلطيب، 

�سالح الفيومي، �سيف الدين بني فار�س، عدي حقرو�س".
راما  �سنينة،  اأب��و  "لوجني  والنا�سئات:  النا�سئني  منتخب  وي�سم 
الفرياوي،  نوفل، علي  اأبو هزمي، يو�سف  اأحمد  �سالمة،  و�سيم  النجار، 

حمزة ال�سرايف، با�سل عثمان، املعت�سم الفيومي".

*وكاالت
لكن  الأول  ال�سوط  يف  جزاء  ركلة  من  ال�سباك  مي�سي  ليونيل  هز 
الأرجنتني اكتفت بالتعادل 1-1 مع �سيفتها ت�سيلي يف ت�سفيات اأمريكا 
اأقيمت  والتي   2022 القدم  لكرة  العامل  كاأ�س  اإىل  املوؤهلة  اجلنوبية 
ال�سوط  منت�سف  يف  بنجاح  اجلزاء  ركلة  مي�سي  ونفذ  اجلمعة.  فجر 

الأول بعد تدخل من جيريمو ماريبان على لوتارو مارتينيز.
واأدرك األيك�سي�س �سان�سيز التعادل يف الدقيقة 37 بعد متريرة من 
جاري ميديل. واأنقذ كالوديو برافو حار�س ت�سيلي ركلة حرة من مي�سي 

ليحافظ على التعادل يف نهاية ال�سوط الأول.
اإ�سرتو هي الر�سمية  وكانت املباراة التي اقيمت يف �سانتياجو ديل 
اأداء  الفريقان  وقدم  الثاين  ت�سرين  نوفمرب  منذ  لالأرجنتني  الأوىل 
متوا�سعا. و�سغطت الأرجنتني مبرور الوققت لكن ت�سيلي �سمدت حتى 

يف ظل غياب اأرتورو فيدال لإ�سابته بفريو�س كورونا.
اأر�سها  على  الهزمية  من  اخلايل  �سجلها  على  الأرجنتني  وحافظت 
 12 اآخر  يف  تخ�سر  مل  اأنها  كما  التوايل  على   35 للمباراة  ت�سيلي  اأمام 
اأمريكا  كوبا  كاأ�س  نهائي  قبل  يف  الربازيل  اأم��ام  الهزمية  منذ  مباراة 
الإيجابي  "الأمر  الأرجنتني  مدرب  �سكالوين  ليونيل  وقال   .2019 يف 
اأي  ت�سنع  مل  )ت�سيلي(  للهجوم.  وي�سعى  دائما  يقاتل  الفريق  هذا  اأن 
املوؤهلة  الت�سفيات  يف  الثاين  املركز  الأرجنتني  وحتتل  فر�سة". 
متاأخرة  مباريات  خم�س  من  نقطة   11 بر�سيد  قطر  يف  للنهائيات 

بنقطة واحدة عن الربازيل التي تلعب �سد الإكوادور اليوم اجلمعة.
وتاأتي ت�سيلي يف املركز ال�ساد�س بخم�س نقاط من خم�س مباريات.

فيما  النهائيات  اإىل  مبا�سرة  مراكز  اأربعة  اأول  اأ�سحاب  ويتاأهل 
يخو�س خام�س الرتتيب ملحق الت�سفيات العاملية.

*وكاالت
عند احلديث عن اأف�سل حرا�س املرمى يف تاريخ كرة القدم، يذكر 
الأملاين مانويل نوير الذي حتول لأ�سطورة بفعل التغيري الهائل يف مهام 
مركزه وعدم الكتفاء بالت�سدي للكرات، وجتاوز دوره نحو امل�ساهمة 
الأحيان،  بع�س  يف  الليربو  مبهمة  والقيام  لفريقه  الهجمات  بناء  يف 
بح�سب   )2020  -2011( الأخ��ري  العقد  يف  الأف�سل  احلار�س  لي�سبح 

الحتاد الدويل للتاريخ والإح�ساء.
 وميلك نوير م�سرية مظفرة بالألقاب رفقة العالق البافاري بايرن 
األقاب يف  الأمل��اين و5  ال��دوري  األقاب يف   9 ب�  والذي توج معه  ميونيخ، 
اأوروب��ا  اأبطال  دوري  وح�سد  الأمل��اين،  ال�سوبر  يف  ومثلها  اأملانيا  كاأ�س 
مرتني ومثلهما يف كل من ال�سوبر الأوروبي وكاأ�س العامل لالأندية، وتوج 

من قبل العمالق البافاري بلقبني رفقة �سالكة.

حلم اليورو
املنتخب  رفقة  الدولية  الألقاب  لت�سمل  نوير  بطولت  وامتدت   
الأملاين والذي ح�سد معه كاأ�س العامل عام 2014، ول ينق�س خزائنه 

التي تعج بالبطولت �سوى لقب اليورو.
فر�سته  هو  ال�سيف  هذا  يكون  قد   ،35 ال�  عامه  نوير  بلوغ  ومع   
الأخرية للتتويج باليورو، حيث �سيبلغ من العمر 38 عاًما يف الن�سخة 

املقبلة وبالتايل �ستكون فر�سه �سعيفة يف التواجد بها.
له  وك��ان��ت  ال��ي��ورو،  يف  قبل  م��ن  مرتني  نوير  ���س��ارك  واأن  و�سبق 
اأقيمت  التي   2012 ن�سخة  ففي  الن�سختني،  كال  يف  مميزة  م�ستويات 
حافظ  ذلك  ومع  املوت،  جمموعة  يف  اأملانيا  وقعت  واأوكرانيا،  ببولندا 
على نظافة �سباكه اأمام الربتغال وا�ستقبلت �سباكه هدفا اأمام كل من 
يف  الوحيد  املنتخب  ت�سبح  اأن  من  اأملانيا  ليمكن  والدمنارك،  هولندا 

البطولة الذي يحقق العالمة الكاملة يف دور املجموعات.
تلك  يف  اأملانيا  اأظهرتها  التي  ال�ساربة  القوة  من  الرغم  وعلى   
الن�سخة، اإل اأنها ودعت البطولة من ن�سف النهائي، باخل�سارة )2-1( 

اأمام اإيطاليا.
 

إجناز قياسي
 2016 بيورو  �ساركت  التي  اأملانيا  قائمة  يف  مقعده  نوير  وحجز   
مرحلة  يف  اأهداف  اأي  �سباكه  ت�ستقبل  مل  الن�سخة  تلك  ويف  بفرن�سا، 
تهتز  ل  كما  ال�سمالية،  واأيرلندا  وبولندا  اأوكرانيا  اأمام  املجموعات 

�سباكه يف دور ال� 16 اأمام �سلوفاكيا.
  وا�ستقبلت �سباك نوير اأول هدف يف ربع النهائي، والذي اأتى اأمام 
املباراة  تلك  ويف  بونوت�سي،  ليوناردو  نفذها  جزاء  ركلة  من  اإيطاليا 
مل  وال��ذي  ماير  �سيب  ملواطنه  ال�سابق  القيا�سي  الرقم  نوير  حطم 
بينما  الكربى،  البطولت  يف  دقيقة   481 ل�  اأه��داف  �سباكه  ت�ستقبل 

و�سل رقم نوير اإىل 557 دقيقة.

األرجنتين تتعادل مع تشيلي 
في تصفيات المونديال

نوير يحلم بإكمال السجل 
الذهبي في اليورو األخير

الجماهير تعود لمدرجات دوري 
المحترفين مطلع الشهر المقبل

*وكاالت
مع  اجلماهري،  ا�ستقبال  يف  الأردن��ي��ة،  القدم  كرة  مالعب  تبداأ    
انطالق اجلولة الثامنة من الدوري الأردين للمحرتفني يف الثاين من 
على  حفاظًا  م�سدد  �سحي  بروتوكول  تطبيق  و�سط  املقبل،  متوز  �سهر 

ال�سالمة العامة.
ما  بدخول  ال�سماح  اجلماهري،  عودة  من  الأوىل  املرحلة  وت�سهد 
ن�سبته )30( باملئة من �سعة املدرجات، �سريطة تلقي جرعتي مطعوم 
فريو�س كورونا امل�ستجد ملن يرغب يف الدخول اإىل امللعب، اأو م�سى على 

تلقيه اجلرعة الأوىل )21( يومًا.
واأعلن املوقع الر�سمي لحتاد الكرة، انه يقت�سر بيع تذاكر ح�سور 
الحتاد  عنها  �سيعلن  التي  فقط  الإلكرتونية  املن�سات  على  املباريات، 
البيع املخ�س�سة يف املالعب، �سمن  اأك�ساك  اإغالق  ا�ستمرار  لحقًا، مع 

�سل�سلة الإجراءات ال�سحية الوقائية.
بعد  للجماهري،  والتدريجية  الآمنة  بالعودة  اخلطوة  هذه  وتاأتي 
موافقة اجلهات الر�سمية على اإعادة فتح املدرجات الريا�سية، و�سط 
�سروط �سحية م�سددة ويف مقدمتها تلقي مطعوم �سد فريو�س كورونا، 
وا�ستمرار اللتزام بارتداء الكمامات والتباعد اجل�سدي، واتخاذ كافة 
ح�سور  ن�سب  زيادة  العتبار،  بعني  الأخذ  مع  الوقائية،  الإج��راءات 

اجلماهري يف املرحلة الثانية، متا�سيًا مع م�ستجدات الو�سع الوبائي.

أستراليا تصعق الكويت بثالثية

غياب التنظيم الدفاعي يتصدر 
أسباب خسارة الكويت

*وكاالت
اخلمي�س،   ،)0-3( الأ�سرتايل  �سيفه  اأمام  الكويت  منتخب  خ�سر 
يف اإطار الت�سفيات امل�سرتكة املوؤهلة ملونديال قطر 2022، وكاأ�س اآ�سيا 

بال�سني 2023، يف ا�ستاد جابر الأحمد.
اإرف��ني  جاك�سون  )ق1(،  ليكي  ماثيو  م��ن،  كل  لأ�سرتاليا  و�سجل 

)ق23(، اأيدين هرو�ستيت�س )ق66(.
يف  نقطة،   15 اإىل  ر�سيده  اأ�سرتاليا  منتخب  رفع  النتيجة،  وبهذه 
يف   10 النقطة  عند  الكويت  منتخب  توقف  بينما  املجموعة،  �سدارة 

الو�سافة، متقدما على الأردن ثالث الرتتيب بفارق الأهداف.
ودخل املنتخب الأ�سرتايل اأجواء اللقاء �سريعا، ومتكن من خطف 
هدف مبكر يف الدقيقة الأوىل، براأ�سية من ماثيو ليكي، و�سط حالة 

من عدم التوازن يف دفاع الأزرق.
وفر�س ال�سيوف �سيطرتهم على جمريات اللعب، وو�سح تركيزهم 
منتخب  من  م��ربر  غري  تراجع  اأم��ام  البداية،  من  العايل  الهجومي 
الكويت، الذي اعتمد نهجا دفاعيا بتواجد 4 مدافعني، ومن اأمامهم 3 
لعبني يف الرتكاز، ورغم ذلك مل يتمكن من اإيقاف خطورة ا�سرتاليا، 

يف ظل غياب التنظيم.
بجوار  م��رت  عاي�س،  لفواز  ت�سديدة  عرب  ال��رد  الأزرق  ح��اول 
متريرة  اإث��ر  اخل��ال��دي  ل�سبيب  وحم��اول��ة   ،5 الدقيقة  يف  القائم 
يف  ال�سيوف  مرمى  حلار�س  اأق��رب  ج��اءت  ال�سالمة،  لبندر  بينية 

.18 الدقيقة 
وا�ستمرت اأف�سلية منتخب اأ�سرتاليا، الذي ح�سل على ركلة جزاء 
يف الدقيقة 23، انربى لها مارتن بويل، اإل اأن �سلمان عبد الغفور وقف 
ثاين  م�سجال  اإرف��ني  جاك�سون  ويتابعها  لرتتد  باملر�ساد،  لت�سديدته 

الأهداف.
خالل  من  الثاين،  ال�سوط  يف  مغاير  ب�سكل  الظهور  الأزرق  وحاول 
اأن  اإل  هجوميا،  اأ�سرتاليا  جماراة  وبداأ  الدفاعي،  احلذر  عن  التخلي 
�سبيب  ح��اول  عندما   ،61 الدقيقة  حتى  غائبا  ظل  املوؤثر  احل�سور 
مرت  ت�سديدته  اأن  اإل  الفارق،  تقلي�س  منظمة  هجمة  من  اخلالدي 

ب�سالم وحولها احلار�س اإىل ركنية.
الدقيقة 66، حمل  �سريعا بهدف ثالث، يف  الأ�سرتايل  الرد  وجاء 
اأن  قبل  بالقائم  ارتطمت  ثابتة،  كرة  من  هرو�ستيت�س  اأيدين  توقيع 

ت�سكن ال�سباك.
افتقد  اأنه  اإل  ال�ستحواذ،  باأف�سلية  اأ�سرتاليا  منتخب  واحتفظ 
ال�سوط الأول، فيما حاول  اأداءه يف  التي ميزت  الهجومية،  ال�سرا�سة 
لينتهي  ج��دوى،  دون  املباراة،  لأج��واء  والعودة  اأوراق��ه  مللمة  الأزرق 

اللقاء بفوز ال�سيوف )0-3(.

*وكاالت
رد،  دون  بثالثية  الأ�سرتايل  �سيفه  اأمام  الكويتي  املنتخب  خ�سر 
جابر  �ستاد  على  امل�سرتكة،  الآ�سيوية  الت�سفيات  اإط��ار  يف  اخلمي�س، 

الأحمد.
ول �سك اأن اخل�سارة اأمام اأ�سرتاليا، مقبولة، لكن املنتخب الكويتي 

ظهر ب�سكل متوا�سع للغاية، ومل ي�ستطع جماراة اخل�سم.
عدة  نتاج  واإمن��ا  ال�سدفة،  وليدة  لي�ست  اأ�سرتاليا،  من  الهزمية 
منتخب  حظوظ  على  احلفاظ  اأجل  من  �سريع،  لعالج  حتتاج  اأ�سباب 

الكويت. 

ثقة كاراسكو 
خرجت ت�سريحات املدرب الإ�سباين كارا�سكو بعد املباراة، مغايرة 
القوة  نقاط  قراءة  عن  حتدث  عندما  اللقاء،  قبل  به  اأدىل  ملا  متاًما 

وال�سعف، والعمل على ا�ستغاللها للخروج بنتيجة اإيجابية.
اأ�سرتاليا  جم��اراة  ال�سعب  من  اأنه  اأكد  اللقاء،  بعد  كارا�سكو  لكن 

بدنًيا، ولذلك مل يظهر الفريق ب�سكل جيد. 
ت�سربت  اأنها  �سك  ل  ت�سريحاته،  يف  ظهرت  التي  امل��درب  قناعات 
بروح  للظهور  اأدى  ما  وهو  كارا�سكو،  مع  تعاملهم  خالل  من  لالعبني 
عن  النظر  بغ�س  ال�سيئة،  ال�سورة  بهذه  الأزرق  ليخرج  انهزامية 

اخل�سارة. 

غياب التنظيم الدفاعي 
اأعلن كارا�سكو اأنه و�سع بدر املطوع على دكة البدلء، نظًرا لتوقع 
يفر�س  ما  وهو  دقيقة،   20 اأول  يف  اأ�سرتاليا  من  كبري  هجومي  �سغط 

اللجوء لالعبني قادرين على �سد هجمات ال�سيوف.
ورغم ذلك غاب التنظيم الدفاعي رغم الكثافة العددية، لي�ستقبل 
منتخب الكويت، هدفني يف اأول 25 دقيقة، كما اأن غلة الأهداف كانت 

قابلة للزيادة.

احلضور اهلجومي 
حتقيق  من  الكويتي  املنتخب  يتمكن  مل  الدفاعي،  الإخ��ف��اق  مع 
اليد  اأ�سابع  با�ستثناء حماولت معدودة على  ح�سور هجومي حقيقي 

الواحدة.

زي��ارة  كيفية  يف  يفكر  مل  الإ���س��ب��اين  امل���درب  اأن  ي��وؤك��د  ح��دث  م��ا 
ال�سلبي هدًفا، ليفقده مع الهدف املبكر  التعادل  مرمى خ�سمه، وو�سع 

لل�سيوف.

يف  الفرق  ت�ساوي  حال  حا�سًما،  عاماًل  الأه��داف  فارق  يكون  وقد 
اللعب  فتح  حاول  عندما  كارا�سكو،  فيه  فرط  ما  وهو  النقاط،  عدد 

ب�سكل غري حم�سوب يف ال�سوط الثاين.

جريس تادرس يحدد 
مشكلة منتخب األردن

نيمار يفقد حذاءه ويتعرض 
لإلصابة في ظروف غريبة

*وكاالت
كرة  جماهري  لدى  التفاوؤل  موؤ�سر  ارتفع 
الن�سامى  منتخب  بقدرة  الأردن��ي��ة،  القدم 
تبقى  فيما  تنتظره  التي  املهمة  اإجناز  على 
للت�سفيات  امل��ج��م��وع��ات  دور  م�����س��وار  م��ن 
يف  العامل  كاأ�س  لبطولتي  املوؤهلة  امل�سرتكة 
الآ�سيوية  الأمم  وك��اأ���س   2022 ع��ام  قطر 

بال�سني عام 2023.
ظهر  الذي  الأداء  ب�سبب  جاء  التفاوؤل 
املباراة  يف  والكويت  اأ�سرتاليا  منتخبي  به 
اجلولة  يف  اخلمي�س  م�ساء  جمعتهما  التي 
مل  اأنهما  خا�سة  الت�سفيات،  من  ال�ساد�سة 

يقدما الأداء املتوقع منهما.
�سيفه  اأم���ام  ال��ك��وي��ت  منتخب  وخ�سر 
الت�سفيات  اإط���ار  يف   ،)0-3( الأ���س��رتايل 
 ،2022 قطر  مل��ون��دي��ال  امل��وؤه��ل��ة  امل�سرتكة 

جابر  ا�ستاد  يف   ،2023 بال�سني  اآ�سيا  وكاأ�س 
ر�سيده  اأ�سرتاليا  منتخب  ورف��ع  الأح��م��د. 
 6 من  املجموعة  �سدارة  يف  نقطة   15 اإىل 
مواجهات، بينما توقف منتخب الكويت عند 
مواجهات،   6 من  الو�سافة  يف   10 النقطة 
بفارق  الرتتيب  ثالث  الأردن  على  متقدما 
الأهداف، علما باأن منتخب الن�سامى خا�س 
5 مواجهات. وي�سعى منتخب الأردن لتحقيق 
النتائج املرجوة يف املواجهات املقبلة، حيث 
يلتقي نيبال يوم الثنني املقبل، ثم الكويت 
واأخ��ريا  اجل��اري،  حزيران/يونيو   11 ي��وم 

اأ�سرتاليا يوم 15 من ذات ال�سهر.
فنية  بجاهزية  الأردن  منتخب  ويتمتع 
منتخبات  اأكرث  من  باعتباره  عالية  وبدنية 
حيث  الودية،  للمباريات  خو�سا  املجموعة 
دخل يف مع�سكرين بدبي وخا�س مباراة مع 

لعبيه  معظم  اأن  كما  املنامة،  يف  البحرين 
خا�سوا 6 جولت بالدوري املحلي.

من  ك��وك��ب��ة  الأردن  منتخب  ومي��ت��ل��ك 
فر�س  على  والقادرين  املميزين  الالعبني 
تفوقهم، يف حال ت�سلحهم بالرتكيز الذهني 

والإرادة لإجناز املهمة.
بوركلمانز  فيتال  البلجيكي  و�سيكون 
املدير الفني لالأردن، مطالبا بح�سن توظيف 
وو�سع  الأم��ث��ل،  بال�سكل  الالعبني  ق��درات 
القوة  نقاط  ر�سد  بعدما  املنا�سبة،  اخلطط 

وال�سعف لدى منتخبي الكويت واأ�سرتاليا. 
عرب  الأردنية  اجلماهري  بع�س  وطالبت 
بعد  وحتديدا  الجتماعي  التوا�سل  مواقع 
منتخب  واأ�سرتاليا،  الكويت  مباراة  نهاية 
يف  ال���9  النقاط  بح�سد  بالتفكري  الن�سامى 

املباريات املتبقية له يف الت�سفيات.
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*بغداد
العا�سمة  �سمايل  الطارمية  منطقة  تغرق 
العنف، فال يكاد مير يوم  العراقية بغداد يف 
العراقية  الإع���الم  و�سائل  تتناقل  اأن  دون 

اأخبارا عن وقوع عن حوادث عنف هناك.
ق�ساء  يف  العنف  ح���وادث  تتوقف  ومل 
الطارمية منذ عام 2003، اإثر الغزو الأمريكي 
خالل  ا�ستثنائي  ب�سكل  تكثفت  لكنها  للعراق، 

ال�سهور الثالثة املا�سية.
وو���س��ل��ت اأح������داث ال��ع��ن��ف ذروت���ه���ا مع 
ه�سام  الربملانية  لالنتخابات  املُر�سح  اغتيال 
مدنيا  جتمعا  ي��راأ���س  ك��ان  ال��ذي  امل�سهداين، 
تقدم  كانت  التي  الطارمية"،  "�سباب  ُي�سمى 

م�ساعدات اإغاثية وتعليمية لأبناء الق�ساء.
ق��ل��ي��ل��ة، �سنت  ب���اأي���ام  وب��ع��د احل���ادث���ة 
هجوما  داع�س  تنظيم  من  م�سلحة  جمموعة 
ا�ستهدف  "العبايجي"،  منطقة  داخل  م�سلحا 
احل�سد  ميلي�سيات  يف  البارز  القيادي  منزل 
ال�سعبي حامد �سديد، ذلك الهجوم الذي اأعاد 
لالأذهان اأعمال العنف الطائفية التي �سهدها 

العراق بني عامي 2006- 2008.
وقبل احلادثتني، كانت القوات الأمنية قد 
فككت اأكرث من 10 عبوات نا�سفة كانت ت�سعى 
ل�ستهداف �سخ�سيات �سيا�سية واجتماعية يف 
الق�ساء، كما اأنها �سهدت عدة حماولت لق�سف 

مقرات للجي�س وف�سائل احل�سد ال�سعبي.
يف  قال  الطارمية  ق�ساء  من  اأمني  م�سدر 
حديث مع موقع "�سكاي نيوز عربية": "ي�سهد 
يف  عنف  اأح���داث  خم�سة  املعدل  يف  الق�ساء 
الواحد. وهذه الأعمال تتنوع حتى  الأ�سبوع 
ت�ستطيع  ل  والع�سكرية  الأمنية  الأجهزة  اأن 
جهة  عن  �سادرة  باعتبارها  معها  تتعامل  اأن 

واحدة".
وتابع: "املقار واملراكز الأمنية واحلزبية 
كذلك  ال��ه��اون،  بقذائف  لهجمات  تتعر�س 
العامة  ال�سخ�سيات  منازل  على  الهجوم  يتم 
ب�سكل مبا�سر، وبني الأمرين ثمة زرع للعبوات 

النا�سفة".
املكثف  الوجود  من  بالرغم  "اإنه  وق��ال: 
ين�سر  ح��ي��ث  ال��ق�����س��اء،  يف  الأم��ن��ي��ة  ل��ل��ق��وى 
اجلي�س لواءين كاملني، بالإ�سافة اإىل فوج من 
اأفواج ف�سائل احل�سد  اللواء 26، والعديد من 
الق�ساء لي�ست جمرد  امل�ساألة يف  فاإن  ال�سعبي، 
مواجهة اأمنية وع�سكرية، بل هي حتت تاأثري 

الأحوال ال�سيا�سية يف عموم العراق".
يف  ال�سديدة  العنف  اأعمال  مع  وتزامنًا 
خمتلف مناطق الق�ساء، ت�ساعدت على و�سائل 
حادة،  طائفية  دعوات  الجتماعي  التوا�سل 
اتهم فيها بع�س اأبناء الق�ساء بتقدمي الدعم 
واملُطالبة  داع�س،  تنظيم  ملقاتلي  والتغطية 

الق�ساء،  من  باأكملها  �سكنية  مناطق  باإزالة 
"جرف  منطقة  اأب��ن��اء  بحق  ج��رى  مبا  اأ���س��وة 

ال�سخر".
األف   100 قرابة  املنطقة  هذه  من  وُطرد 
من  �سنوات   6 منذ  مُينعون  كما  �سكانها،  من 
العودة اإىل مناطقهم، بدعوى اأن تلك العودة 

�ستعني عودة العنف.
كذلك، طالبت بع�س احل�سابات مبحا�سرة 
اإليها  الدخول  اأو  اخلروج  ومنع  كليًا،  الق�ساء 

بدون موافقة اأمنية.
للعا�سمة  اإداري���ا  تابع  الطارمية  ق�ساء 
بغداد، ويعترب احلزام ال�سمايل من للعا�سمة، 
دياىل  حمافظتي  وبني  بينها  حاجزا  ميثل  اإذ 
ع�سرات  ب��وج��ود  وتتميز  ال��دي��ن،  و���س��الح 
على  ال�سجرية  الب�ساتني  من  الكيلومرتات 

�سفتي نهر دجلة.
الأمنية،  ال�����س��وؤون  يف  العراقي  الباحث 
"�سكاي  ملوقع  حديث  يف  قال  عبيدي،  زك��وان 
لق�ساء  اجل��غ��رايف  "املوقع  عربية":  ن��ي��وز 
الطائفي  العنف  ب��وؤرة  يف  يجعلها  الطارمية 
منطقتي  بني  تقع  فهي  العراقية.  وال�سيا�سي 
�سمن  الكاظمية  اأحياء  يف  املُقد�سة  الأماكن 
�سامراء،  يف  املقد�سة  ونظريتها  بغداد  مدينة 
لذا ثمة طاحمني لإزالتها من على هذا اخلط 

احل�سا�س".

االتحاد األوروبي يفتح تحقيقًا بشأن استخدام 
فيسبوك لبيانات اإلعالنات السرية

*عمان 
ملكافحة  حتقيقا  الأوروبي  الحتاد  يف  التنظيمية  الهيئات  فتحت 
ت�سوه  )في�سبوك(  �سركة  كانت  اذا  فيما  بالنظر  يتعلق  الحتكار 
املناف�سة يف �سوق الإعالنات املبوبة با�ستخدام البيانات ال�سرية التي 

جتمعها من اخلدمات املناف�سة.
التنفيذية  اللجنة  عن  الأوروب��ي��ة  )ي��ورون��ي��وز(  �سبكة  ونقلت 
ما  اإذا  يف  اأي�سا  تبحث  باأنها  اجلمعة،  اليوم  قولها  الأوروب��ي  لالحتاد 
به  اخلا�سة  املبوبة  الإعالنات  خلدمة  في�سبوك  اإدماج  طريقة  كانت 
"Marketplace" يف ال�سبكة الجتماعية متنحها ميزة يف الو�سول 

اإىل العمالء، وهو ما �سيعد انتهاكًا لقواعد املناف�سة يف الحتاد.
الحت��اد  يف  املنظمني  قبل  من  اإط��الق  اأح��دث  هو  التحقيق  ه��ذا 
الكربى  التكنولوجيا  �سركات  هيمنة  كبح  يحاولون  الذين  الأوروب��ي 
وي�سلط ال�سوء على قلقهم الطويل الأمد من اأن البيانات التي جتمعها 

هذه املن�سات عرب الإنرتنت من عمالئهم وت�ستخدم للتناف�س �سدهم.

هيئة كبار العلماء بمصر: القدس 
قضية قومية عربية إسالمية راسخة

*القاهرة 
الأزهر(،  يف  دينية  هيئة  )اأعلى  مب�سر  العلماء  كبار  هيئة  اأكدت 
امل�سلمني  اأذهان  اإ�سالمية را�سخة يف  القد�س قومية عربية  اأن ق�سية 

والعرب.
الهيئة حتت عنوان  الذي نظمته  الثقايف  امللتقى  جاء ذلك خالل 
التاريخي  احلق  التاريخ" وتناول  عرب  ومقد�ساتها  فل�سطني  "عروبة 
فل�سطني  وعروبة  والقد�س،  الأق�سى  امل�سجد  يف  وال�سرعي  والثقايف 

ومقد�ساتها الإ�سالمية عرب التاريخ.
اغت�ساب  على  قامت  الإ�سرائيلية  املخططات  اأن  الهيئة  واك��دت 
الأر�س املقد�سة وتهويد القد�س عن طريق التغيري الدميوغرايف ملعامل 
اأر�سهم واإقامة امل�ستوطنات  اأهلها وطردهم ق�سرًا من  املدينة واإرهاب 
عليها، ف�ساًل عن اختالق املزاعم على بع�س املقد�سات بدعوى الهيكل 
هدم  خالل  من  والهوية  احلقائق  لطم�س  منهم  حماولة  يف  املزعوم 

السفير االردني ببغداد يبحث مع الحلبوسي الأحياء الإ�سالمية وتغيري م�سمياتها لطم�س هويتها الإ�سالمية.
مذكرات تفاهم وإتفاقيات ثنائية

*بغداد 
الربملان  رئي�س  مع  الزعبي،  منت�سر  ببغداد  الأردين  ال�سفري  بحث 
العراق  بني  واتفاقيات  تفاهم  مذكرات  احللبو�سي  حممد  العراقي 

والأردن.
اأن احللبو�سي  وذكر بيان �سدر عن مكتب رئي�س الربملان العراقي، 
بحث مع ال�سفري الأردين الزعبي، العالقات الثنائية، واأهمية تفعيل 
وال�سناعية  التجارية  والتفاقيات  التفاهم،  م��ذك��رات  وتنفيذ 

وال�ستثمارية املربمة بني البلدين.
واأ�ساف البيان، اأن اجلانبني بحثا اأي�سا ا�ستمرارالتن�سيق والتعاون 
ال�سعبني  م�سلحة  ي��خ��دم  مب��ا  وع��م��ان،  ب��غ��داد  ب��ني  الإ���س��رتات��ي��ج��ي 

ال�سقيقني.
الأردين  العراقي  الثالثي  التعاون  اآف��اق  بحث  اللقاء،  وتناول 

امل�سري، والقمة الثالثية املرتقبة يف بغداد.

الكائنات الفضائية.. مسؤولون 
أميركيون يحسمون الجدل أخيرا

*وكاالت
لطاملا �سكلت الكائنات الف�سائية مو�سوعا د�سما يف و�سائل الإعالم، 
لكن  الكائنات،  هذه  مثل  وجود  عن  حتدثت  التي  التقارير  تواتر  مع 

الإدارة الأمريكية ح�سمت هذا اجلدل اأخريا.
م�سوؤولني  ب��اأن  وا�سنطن،  يف  عربية"  نيوز  "�سكاي  مرا�سل  واأف��اد 
الع�سكرية  ال�ستخبارات  اأج��ه��زة  اإن  ق��ال��وا  اأم��ريك��ي��ني  حكوميني 
من  ف�سائية  كائنات  وجود  توؤكد  اأدلة  اأي  على  تعرث  مل  والف�سائية 
كواكب اأخرى يف ال�سور التي التقطها طّيارون ع�سكريون اأمريكيون يف 

الأعوام املا�سية.
واأظهرت تلك ال�سور وجود اأج�سام غريبة تطري يف الأجواء.

 واأو�سح امل�سوؤولون يف تقرير لهم انهم ل ميكنهم تف�سري التحركات 
اجلوية الغريبة لهذه الأج�سام.

وكانت هذه التحركات تطرح ت�ساوؤلت من قبل علماء الفلك حيال 
وجود كائنات ف�سائية يف مدار كوكب الأر�س.

تحذير من توقف عمل المحكمة 
الخاصة بلبنان.. »عواقب وخيمة«

*بريوت
طالب رئي�س حكومة ت�سريف الأعمال اللبنانية ح�سان دياب من 
الأمني العام لالأمم املتحدة يف ر�سالة، اجلمعة، ا�ستك�ساف �سبل لتمويل 
املحكمة اخلا�سة بلبنان على وجه ال�سرعة يف �سوء �سعوبات التمويل 

التي تواجهها.
وقال دياب يف الر�سالة: "حكومة لبنان �ستكون ممتنة ل�سيادتكم 
ل�ستك�ساف الو�سائل املختلفة والبديلة لتمويل املحكمة، ب�سكل عاجل 

مع جمل�س الأمن والدول الأع�ساء".
توقف  اأن  اإىل  اللبنانية  الأعمال  ت�سريف  حكومة  رئي�س  واأ�سار 

عمل املحكمة اخلا�سة بلبنان له عواقب وخيمة جدا.
حماكمة  بدء  بلبنان  اخلا�سة  الدولية  املحكمة  األغت  واخلمي�س، 
جديدة لأحد املتهمني باغتيال رئي�س الوزراء اللبناين الأ�سبق رفيق 
"اأزمة مالية غري م�سبوقة" قد  احلريري، غداة اإعالنها عن مواجهة 

ت�سطرها اإىل اإغالق اأبوابها. 
التي  اأن بدء املحاكمة  وذكرت املحكمة اخلا�سة ومقرها هولندا، 
كانت مقررة يف 16 يونيو للمتهم، �سليم عيا�س، الع�سو يف "حزب اهلل"، 

بتهم ال�سلوع يف هجمات اأخرى "األغي ب�سبب نق�س التمويل".
وياأتي ذلك عقب اإعالن املحكمة يف بيان اأنه "من دون متويل فوري 
الذي  الأمر   ،2021 يوليو  بعد  عملها  موا�سلة  من  املحكمة  تتمكن  لن 

�سيوؤّثر يف قدرتها على اإنهاء الإجراءات الق�سائية املوكلة اإليها".
وبعد 15 عامًا من حتقيقات كلفت اأكرث من 800 مليون يورو، دانت 
يف  الع�سو   2020 اأغ�سط�س   18 يف  بلبنان  اخلا�سة  الدولية  املحكمة 
"حزب اهلل"، �سليم عيا�س ب�"القتل العمد"، فيما براأت ثالثة متهمني 

اآخرين هم ح�سن حبيب مرعي وح�سني ح�سن عني�سي واأ�سد �سربا.
ومت ا�ستئناف احلكم ال�سادر بحق الأربعة بعد حماكمة غيابية.

ا�ستهدف  تفجري  يف  ف��رباي��ر2005   14 يف  احلريري  رفيق  وقتل 
موكبه يف و�سط بريوت واأ�سفر عن مقتل 21 �سخ�سا اآخر واإ�سابة 226 

بجروح.
اأخرى  يونيو حماكمة  املحكمة يف 16  تبداأ  اأن  املفرت�س  وكان من 
�سيا�سيني  ا�ستهدفت  ل�سليم عيا�س يف ق�سية تتعلق بثالثة اعتداءات 

يف 2004 و2005.

جريمة تهز سوريا.. أم تتاجر 
بالمخدرات داخل جثة جنينها

*دمشق
الداخلية  وزارة  بثت  ت�سورها،  ي�ستحيل  مفجعة  واق��ع��ة  يف 
ال�سورية، فيديو لعرتافات �سيدة �سورية مدمنة خمدرات ومتاجرة 
كي  املنزل،  ثالجة  يف  بجثته  والحتفاظ  جنينها  باإجها�سها  بها، 
وترويجها  والهريوين  كالكوكايني  خم��درة  م��واد  نقل  يف  ت�ستخدمها 

وبيعها، عرب د�سها داخل اجلثة وبني الثياب التي تغطيها.
تعاطي  عرب  اجلنني  اأجه�ست  فاإنها  القاتلة،  اعرتافات  وبح�سب 
اإ�سقاط  وبعد  احلمل،  من  الثامن  ال�سهر  يف  وهي  الإجها�س،  حبوب 
اجلنني، نقلته من امل�ست�سفى ملنزلها وو�سعته يف ثالجة البيت، لت�سرع 
دم�سق  العا�سمة  بني  املخدرة  باملواد  للمتاجرة  جثته،  توظيف  يف 

وريفها .
وبح�سب اعرتافاتها فقد كانت تخفي، املواد املخدرة داخل ثياب 
من  كونه  باملخدرات،  املتاجرة  بغر�س  تنقالتها  اأثناء  امليت،  الطفل 
امل�ستحيل اأن يخطر ببال اأحد، اأن تقدم اأم على ا�ستخدام جثمان طفلها 
يف نقل املخدرات، موؤكدة اأنها كانت تعيد اجلثة بعد كل عملية لثالجة 
البيت، اإىل اأن قب�ست عليها اأجهزة مكافحة املخدرات الأمنية، خالل 

اإحدى عمليات املداهمة .
وح�سب كالم الأم املجرمة، فاإنها تتعاطى املخدرات منذ 5 �سنوات، 
ملتعاطية  حتولها  ومع  بها،  واملتاجر  عليها  املدمن  زوجها  من  بت�سجيع 
لنف�سها،  املخدرات  تاأمني  من  ادع��اءه��ا،  ح�سب  تتمكن،  وكي  مدمنة 
اأ�سبحت تتاجر بها، عرب ا�ستخدام جثة جنينها املجه�س للتغطية على 

ترويجها للمخدرات.
ال�سدمة  نوعها، حالة من  الفريدة من  وقد خلفت هذه اجلرمية 
العامة يف البالد، حيث اأجمعت خمتلف التعليقات والآراء يف من�سات 
التوا�سل الجتماعي يف �سوريا وخارجها، على اأنه ل ميكن ت�سديق اأن 

تكون هذه املجرمة اأما.
ويرى معلقون وخرباء يف علم الجتماع، اأن هذه اجلرمية املفزعة 
يعي�سها  التي  الأزم���ة،  عمق  ع��ن  تعرب  اأن��ه��ا  اإل  معقوليتها،  ل  رغ��م 
ال�سوريون بعد ع�سر �سنوات، من حرب طاحنة دمرت البالد واملجتمع 

ال�سوريني، ماديا ونف�سيا.

*طهران
الأقمار  التقطتها  جديدة  �سور  اأظهرت 
ال�سفن  اأك����رب  م��ن  واح����دة  ال���س��ط��ن��اع��ي��ة 
�سربة  يف  تغرق  وه��ي  الإي��ران��ي��ة  احلربية 

جديدة لطموحات نظام طهران.
وكان اجلي�س الإيراين قال يف وقت �سابق 
�سفينة  اأكرب  تعد  التي  "خرج"،  ال�سفينة  اإن 
فيها  ا�ستعلت  احلمولة،  حيث  من  اإيرانية 
النريان، يف الأول من يونيو اجلاري، يف خليج 

عمان.
لوج�ستي  دع��م  �سفينة  "خرج"  وتعترب 
توفري  على  قادرة  وهي  الإيرانية،  للبحرية 
والتي  الأخ���رى،  ل�سفنها  البحر  يف  الإم���داد 
وتكون  ثقيلة  ح��م��ولت  رف��ع  اأي�سا  ميكنها 

مبثابة نقطة انطالق للمروحيات.
�سفينة  وه��ي  "خرج"،  ال�سفينة  وكانت 

 ،1977 ع��ام  تد�سينها  مت  ال�سنع  بريطانية 
عام  الإي��ران��ي��ة  البحرية  اإىل  ان�سمت  ق��د 
الثورة يف  بعد مفاو�سات مطولة عقب   1984

اإيران عام 1979.
ال�سفينة  اأن  اجل��دي��دة  ال�سور  واأظ��ه��رت 
جا�سك  ميناء  قبالة  تغرق  كانت  العمالقة 
�سركة  ن�سرتها  ع��م��ان،  خليج  ع��ل��ى  امل��ط��ل 

"ماك�سر". 
وتقارن �سور  "ماك�سر" بني احلالة الأوىل 

�سب  عندما  يونيو  م��ن  الأول  يف  لل�سفينة 
يونيو،  من  الثالث  يف  حالتها  وب��ني  احلريق، 

حيث بدا اأنها انقلب وبداأت يف الغرق.
الأمريكية  البحرية  معهد  موقع  وذك��ر 
حتديا  "خرج" ي�سكل  غرق  اأن  الإنرتنت  على 
الإيرانية  البحرية  اإىل  بالن�سبة  جديدا 
فال�سفينة  املوارد،  اأ�سال من نق�س  التي تعاين 
الغارقة كانت ركنا اأ�سا�سيا يف طموحات اإيران 

خارج ال�سرق الأو�سط.
وع��ل��ى ���س��ب��ي��ل امل���ث���ال، ع��ن��دم��ا اأب��ح��رت 

اإىل  الإيرانية  البحرية  ال�سفن  من  جمموعة 
البحر املتو�سط يف عام 2011، كانت ال�سفينة 

الطراز. ذلك  "خرج" من 
�سفن  اإر�سال  نيتها  طهران  اأعلنت  وعندما 
ال�سفينة  كان  الأطل�سي  املحيط  اإىل  حربية 

العمالقة حا�سرة.
الغارقة  فال�سفينة  فح�سب،  ه��ذا  ولي�س 
تدرب  اإذ  وتدريبا،  تعليميا  مركزا  تعد  كانت 
يف  بحرية  طالب   300 من  اأك��رث  متنها  على 

املحيط الهندي، العام املا�سي.

ال يمر يوم دون عنف.. الطارمية 
»قنبلة موقوتة« في العراق

إيران خسرت أكبر سفنها الحربية.. 
»كابوس« يتكرر لثالث مرة

*عمان 
الإق��ت�����س��ادي  ال��ت��ع��اون  منظمة  ق��ال��ت 
�سريع  ب�سكل  ترتفع  الأ�سعار  اإن  والتنمية، 
مع  النامية،  الدول  يف  وا�سعة  قطاعات  عرب 
الأع�ساء  الدول  يف  الت�سخم  معدلت  ارتفاع 
باملنظمة يف ني�سان اإىل اأعلى معدل منذ عام 

.2008
اجلمعة،  ان(  ان  )���س��ي  �سبكة  ون��ق��ل��ت 
من  تتخذ  التي  للمنظمة  الأخ��ري  التقرير 
ارتفاع  ب��اإن  يفيد  وال��ذي  لها،  مقرًا  باري�س 
ال�سنوي  الت�سخم  معدل  عزز  الطاقة  اأ�سعار 
يف دول منظمة التعاون القت�سادي والتنمية 
4ر2  مع  مقارنة  ني�سان،  يف  باملئة  3ر3  اإىل 
باملئة يف اآذار. ويعترب اأ�سرع معدل ارتفاع منذ 
اأكتوبر 2008، عندما ت�سببت الأزمة املالية 

العاملية يف �سدمة هائلة لالقت�ساد العاملي.
ارت��ف��اع يف جميع  الأ���س��ع��ار يف  ت��زال  ول 
الغذاء  تكاليف  ا�ستبعاد  مع  العامل  اأنحاء 
هذه  ح��ذف  مت  عندما  املتقلبة،  وال��ط��اق��ة 
العنا�سر من احل�سابات، ل يزال الت�سخم يف 
ارتفاع من 8ر1 باملئة يف اآذار اإىل 4ر2 باملئة 

يف ني�سان.
مع  للت�سخم  امل��ف��اج��ئ  ال��و���س��ول  ومي��ث��ل 

اإعادة ت�سغيل القت�سادات يف اأعقاب جائحة 
اأنحاء  فريو�س كورونا حتدًيا كبرًيا يف جميع 
�سيئة  اأنباء  تعترب  الأ�سعار  فارتفاع  العامل. 
لأي فرد ذو دخل ثابت، وقد يغري حمافظو 
عن  الت�سخم  ملكافحة  امل��رك��زي��ة  ال��ب��ن��وك 
برامج  تقلي�س  اأو  الفائدة  اأ�سعار  رفع  طريق 

التحفيز.
�سغط  وج��ود  على  القت�ساديون  يتفق 
ت�ساعدي على الأ�سعار. لكن ل يوجد اإجماع 
ظاهرة  الت�سخم  ارت��ف��اع  ك��ان  اإذا  م��ا  ح��ول 
القت�سادات  تكيف  م��ع  �ستتال�سى  موؤقتة 
اإذا  اأو  ال��وب��اء،  بعد  احلياة  مع  وامل�ستهلكني 
اجتاه  بداية  اإىل  ي�سري  الأ�سعار  ارتفاع  كان 
العمال  على  كبرية  ت��داع��ي��ات  ل��ه  م�ستدام 

وال�سركات.
عرب  خمتلفة  مبعدلت  الأ�سعار  وترتفع 
القت�سادي  التعاون  منظمة  يف  دول��ة   38
 60 ح��وايل  جميعها  متثل  والتي  والتنمية، 
باملئة من القت�ساد العاملي. يف اأمريكا، ارتفع 
يف  باملئة  2ر4  اإىل  ال�سنوي  الت�سخم  معدل 
بينما  اآذار،  يف  باملئة  6ر2  مع  مقارنة  ني�سان 
4ر3  اإىل  ك��ن��دا  يف  الت�سخم  م��ع��دل  ت�سارع 
زيادات  اأوروبا  �سهدت  باملئة.  2ر2  من  باملئة 

الت�سخم  ارتفع  حيث  ني�سان،  يف  متوا�سعة 
يف  باملئة  و2  بريطانيا  يف  باملئة  6ر1  اإىل 
باملئة يف  و 1ر1  باملئة يف فرن�سا  اأملانيا و2ر1 

اإيطاليا.
ارتفاع  ا�ستمرار  على  دلئ��ل  هناك  لكن 
الطاقة  اأ�سعار  ارتفاع  ت�سبب  فقد  الأ�سعار، 
ت�ستخدم  دول��ة   19 يف  الت�سخم  ارت��ف��اع  يف 
اأيار من  باملئة يف  اإىل 2  لي�سل  اليورو،  عملة 
6ر1 باملئة يف ني�سان، وفًقا للبيانات املن�سورة 
يوم الثالثاء، متجاوًزا هدف الت�سخم للبنك 
املركزي الأوروبي وهو "اأقل من 2 باملئة ولكن 

قريًبا منه".
القت�سادي  التعاون  منظمة  وتتوقع 
الت�سخم  يف  القفزة  تتال�سى  اأن  والتنمية 
�سال�سل  ع����ودة  م��ع  ال��ع��ام  ن��ه��اي��ة  ب��ح��ل��ول 
اإىل  ال��وب��اء  ب�سبب  تعطلت  التي  التوريد 
اإىل  الإنتاجية  الطاقة  وع���ودة  �سرعتها 
من  العديد  لأن  ن��ظ��ًرا  الطبيعي.  و�سعها 
ول  العمل،  عن  عاطلني  زالوا  ما  الأ�سخا�س 
يتوقع اقت�ساديو املجموعة حدوث دورة من 
على  الأ�سعار،  وزي��ادة  الأج��ور  يف  الزيادات 
العمال يف  اأدلة على نق�س  الرغم من وجود 

ال�سناعات. بع�س 

*ادلب
تركية،  ع�سكرية  ت��ع��زي��زات  و���س��ل��ت 
ق��وات  م��ع  التما�س  خطوط  اإىل  اجلمعة، 
احلكومة ال�سورية يف منطقة جبل الزاوية 

بريف اإدلب �سمايل �سوريا.
عيان  و���س��ه��ود  حملية  م�����س��ادر  وذك���رت 
الرتكي  اجلي�س  اأن  عربية"  نيوز  ل�"�سكاي 
نقاطه  اإىل  ع�سكرية  ت��ع��زي��زات  ا�ستقدم 
الع�سكرية يف بلدتي البارة وكن�سفرة �سمن 
منطقة جبل الزاوية جنوب حمافظة اإدلب، 
وذلك لتدعيم نقاطه املتواجدة يف املنطقة.

و5  دب��اب��ات   4 اأن  امل�����س��ادر  واأو���س��ح��ت 
ناقالت جند حتمل عنا�سر اجلي�س الرتكي، 
باملعدات  حمملة  �ساحنات  اإىل  بالإ�سافة 
والذخرية و�سلت املنطقة قادمة من النقاط 
الهوى  باب  طريق  على  الواقعة  الع�سكرية 
القوات  وتوا�سل  اإدل���ب.  حمافظة  �سمال 
الع�سكرية  النقاط  جميع  تدعيم  الرتكية 
والتي  التما�س،  خطوط  على  لها  التابعة 
الزاوية  جبل  منطقة  يف  م��وؤخ��رًا  اأن�ساأتها 
ج��ن��وب��ي حم��اف��ظ��ة اإدل�����ب، و���س��ه��ل ال��غ��اب 
التعزيزات  باإر�سال  حماة،  حمافظة  غربي 
وحفر  الرتابية  ال�سواتر  ورف��ع  الع�سكرية 
من  اأ�سهر.  منذ  املتاري�س  وجتهيز  الأن��ف��اق 
حلقوق  ال�����س��وري  امل��ر���س��د  ك�سف  ج��ان��ب��ه، 

اأن  له،  مقرا  لندن  من  يتخذ  الذي  الإن�سان، 
عدد �سحايا النزاع يف املتوا�سل منذ منت�سف 
مليون قتيل،  ن�سف  بلغ حوايل  مار�س 2011 
املر�سد  متكن  األ��ف   100 من  اأك��رث  بينهم  من 
مقتل  املر�سد  ووث��ق  توثيقهم.  من  م��وؤخ��رًا 
494.438 �سخ�سًا منذ بدء النزاع يف �سوريا 
احتجاجات  خرجت  حني   ،2011 مار�س  يف 

�سلمية تطالب بالإ�سالحات واإ�سقاط النظام 
وتتحول  بالقمع  ال�سلطات  تواجهها  اأن  قبل 
اإىل نزاع م�سلح، وفقا ملا ذكرته فران�س بر�س.
واأو�سح مدير املر�سد رامي عبد الرحمن 
غري  هدوءا  �سهدت  التي  لأخرية،  الأ�سهر  اأن 
م�سبوق يف النزاع، "اأتاحت لنا فر�سة لتوثيق 
لدينا  كانت  ال��ذي��ن  القتلى،  اآلف  ع�سرات 

معلومات غري موثقة حولهم".

املر�سد  متكن  احلايل،  العام  بداية  ومنذ 
من توثيق مقتل 105.015 �سخ�سًا.

منذ  �سوريا  يف  املعارك  ح��دة  وتراجعت 
رو�سي  اتفاق  ج��راء  خ�سو�سًا  عام  من  اأك��رث 
اإدلب  منطقة  يف  النار  اإط��الق  لوقف  تركي 
هجوم  اإثر  البالد،  غرب  �سمال  يف  وحميطها 
ومن  مو�سكو،  من  بدعم  النظام  لقوات  وا�سع 

ثم يف ظل تداعيات تف�سي فريو�س كورونا.

منظمة دولية: معدل التضخم العالمي 
يصل أعلى مستوياته منذ 2008

طبول الحرب ال تهدأ في سوريا.. 
تعزيزات عسكرية تركية بريف إدلب


