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*عمان 
بعث جاللة �مللك عبد�هلل �لثاين، برقية تعزية �إىل �أخيه �سمو 
�ل�سقيقة،  �لكويت  �أمري دولة  �ل�سباح،  �ل�سيخ نو�ف �لأحمد �جلابر 
بوفاة �ملغفور له، باإذن �هلل، �ل�سيخ من�سور �لأحمد �جلابر �ملبارك 

�ل�سباح.
�ململكة  �سعب  وبا�سم  با�سمه  �لربقية،  يف  جاللته،  و�أع���رب 
�لأردنية �لها�سمية وحكومتها عن �أ�سدق م�ساعر �لتعزية و�ملو��ساة، 
�سائال �هلل �لعلي �لقدير �أن يتغمد �لفقيد بو��سع رحمته وغفر�نه، 
�لكويتي  و�ل�سعب  �لكرمية  و�لأ�سرة  �لكويت  دولة  �أمري  يلهم  و�أن 

�ل�سقيق جميل �ل�سرب وح�سن �لعز�ء.

الملك يعزي أمير الكويت بوفاة 
الشيخ منصور األحمد الجابر الصباح

األردن يدين استهداف ميليشيات 
الحوثي مدينة خميس مشيط 

األردن يرحب بانتخاب اإلمارات 
عضوا في مجلس األمن

القبض على مطلوب بمبالغ 
مالية تقارب الـ 10 ماليين دينار

البيئة تمنح تراخيص لمشاريع 
صناعية وخدمية وزراعية وحرفية

*عمان 
ملي�سيات  ��ستهد�ف  �ملغرتبني،  و���س��وؤون  �خلارجية  وز�رة  د�ن��ت 
�حلوثي مدينة خمي�س م�سيط يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية �ل�سقيقة 
بطائرة م�سرية ومفخخة متكنت قو�ت �لتحالف �لعربي من �عرت��سها 
موقف  على  �لتاأكيد  �جلمعة،  بيان  يف  �ل���وز�رة  وج��ددت  وتدمريها. 
�لإرهابية  �لأفعال  هذه  ��ستمر�ر  و��ستنكار  باإد�نة  �لد�ئم  �ململكة 
�جلبانة من خالل ��ستهد�ف �ملناطق �ملدنية �لذي ي�سكل خرقًا للقانون 

�لدويل و�لقانون �لدويل �لإن�ساين.
�ململكة  �إىل جانب  باملطلق  �ململكة  �لتاأكيد على وقوف  كما جددت 
�لعربية �ل�سعودية يف وجه كل ما يهدد �أمنها و�أمن �سعبها �ل�سقيق و�أن 
�لعربية  �ململكة  لأمن  تهديد  �أي  و�أن  يتجز�أ  ل  و�حد  �ململكتني  �أمن 

�ل�سعودية �ل�سقيقة هو تهديد لأمن و��ستقر�ر �ملنطقة باأكملها.

*عمان 
�لإمار�ت  بانتخاب دولة  �ملغرتبني  و�سوؤون  وز�رة �خلارجية  رحبت 
�لتابع  �لأم��ن  جمل�س  يف  د�ئم  غري  ع�سوً�  �ل�سقيقة  �ملتحدة  �لعربية 

لالأمم �ملتحدة للفرتة 2022 - 2023.
وتربيكات  تهاين  خال�س  عن  �جلمعة،  بيان  يف  �ل��وز�رة  و�أعربت 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة  و�سعب  وحكومة  لقيادة  �ململكة 
�ل�سقيقة بهذ� �لإجناز �مل�ستحق �لذي يعك�س مكانة �لإمار�ت �ملرموقة 
و�لبارزة  �لدوؤوبة  وجهودها  دبلوما�سيتها  ومتيز  �لدويل  �مل�ستوى  على 
حول  و�لتنموية  �لإن�سانية  و�لرب�مج  �لدوليني  و�ل�سلم  �لأمن  دعم  يف 

�لعامل.
دولة  يف  �لأ�سقاء  جانب  �إىل  �ململكة  ووقوف  دعم  �ل��وز�رة  و�أكدت 
�لدولية  وم�سوؤولياتهم  جهودهم  �إجناح  يف  �ملتحدة  �لعربية  �لإمار�ت 
ويحفظ  �مل�سرتكة  �لعربية  و�مل�سالح  �لق�سايا  خدمة  يف  ي�سهم  مبا 

�ل�ستقر�ر و�لأمن �لدوليني.
من  كل  و�سعوب  حلكومات  �ململكة  تهاين  عن  �ل��وز�رة  �أعربت  كما 
د�ئمني  غري  �أع�ساء  �أي�سًا  بانتخابها  و�ألبانيا  وغابون  وغانا  �لرب�زيل 
مهامها  يف  بالنجاح  جميعا  لها  �ململكة  ومتنيات  �لأم���ن،  جمل�س  يف 
وم�سوؤولياتها يف معاجلة �لق�سايا �لدولية و�حلفاظ على �لأمن و�ل�سلم 

�لدوليني.

*عمان 
�لقت �إد�رة �لتنفيذ �لق�سائي �لقب�س على مطلوب بحقه 3 طلبات 
مببالغ مالية تقارب �ل� 10 ماليني دينار. وقال �لناطق �لعالمي با�سم 
مديرية �لمن �لعام �إن �لعاملني يف �إد�رة �لتنفيذ �لق�سائي يف حمافظة 
�لعا�سمة متكنو� من �إلقاء �لقب�س على �سخ�س مطلوب بحقه 3 طلبات 
مالية وذلك بعد �لبحث و�لتحري وجمع �ملعلومات عنه وحتديد مكان 
وجوده. و��ساف �ن ذلك �ل�سخ�س بحقه 3 طلبات مببالغ مالية تقارب 

�ل� 10 ماليني دينار و�سي�سار �إىل �حالته مل�سادر طلباته �لق�سائية.

*عمان 
�ل��وز�رة  يف  �لرت�خي�س  مديرية  خ��الل  من  �لبيئة  وز�رة  منحت 
وجلنة �لرت�خي�س �ملركزية، �ملو�فقة �لبيئية ل� 603 م�ساريع �سناعية 
للوز�رة  ُقدمت  م�سروعًا،   723 �أ�سل  من  وحرفية  وزر�عية  وخدمية 
على  للح�سول   2021 �جلاري  حزير�ن  بد�ية  وحتى  �لعام  مطلع  منذ 

�ملو�فقة �لبيئية وبن�سبة مو�فقة بلغت 83 باملئة.
لوكالة  كر��سنة  فو�ز  �لوز�رة،  يف  �لرت�خي�س  مديرية  مدير  وقال 
�لوز�رة  يف  �لرت�خي�س  مديرية  �إن  �جلمعة،  )برت�(،  �لأردنية  �لأنباء 
�أثر بيئي للم�ساريع عالية  قامت مبر�جعة و�عتماد 21 در��سة تقييم 
�خلطورة و�لتي من �ملحتمل �أن تت�سبب باآثار �سلبية على عنا�سر �لبيئة 
خطة  و�سع  �لدر��سات،  هذه  خالل  من  يتم  حيث  �لبيئية،  وخدماتها 
للحد  �لالزمة  �لتخفيفية  �لج��ر�ء�ت  حتديد  �ساأنها  من  بيئية  �د�رة 
�آثار قد تنتج عن هذه �مل�ساريع يف مر�حلها �ملختلفة من �ن�ساء  �أي  من 
�مل�ستثمرين مبر�جعة  �أهمية قيام  �لكر��سنة  و�أكد  وت�سغيل وتفكيك. 
با�سد�ر  �لبدء  قبل  �لالزمة  �ملو�فقات  على  للح�سول  �لبيئة،  وز�رة 
�وليًا  متطلبًا  �لبيئية  �ملو�فقة  تعترب  و�لتي  �لت�سغيلية،  �لرت�خي�س 
للح�سول على هذه �لرخ�س.    تابع �س2

مفتي المملكة: 
اليوم غرة شهر ذو القعدة

*عمان 
عبد  �ل�سيخ  �لها�سمية  �لأردنية  �ململكة  عام  مفتي  �سماحة  �أعلن 
�لكرمي �خل�ساونة �أن �ليوم �ل�سبت هو غرة �سهر ذو �لقعدة ل�سنة 1442 

هجرية �ملو�فق 12 حزير�ن.

كورونا في العالم.. اإلصابات نحو 
175 مليونا والوفيات 4 ماليين

*وكاالت
�أنحاء  خمتلف  يف  �إن�سان  مليار   2.25 قر�بة  تلقيح  مت  �أنه  رغم 
ك��ورون��ا  ف��ريو���س  �ل��ن��اج��م ع��ن  ك��وف��ي��د-19،  وب��اء  �إن  �إل  �ل��ع��امل، 
خمتلف  يف  �لنا�س  م��ن  �مل��زي��د  وي�سيب  يتقدم  ز�ل  م��ا  �مل�ستجد، 

�لأر�س. �أرجاء 
بفريو�س  �لإ�سابات  بعدد  �ملتعلقة  �لإح�سائيات  لآخر  ووفقا 
175 مليون  �إىل قر�بة  كورونا يف �لعامل، فقد �رتفع عدد �مل�سابني 
ماليني   4 ح��و�يل  �لوباء  ج��ر�ء  �لوفيات  عدد  بلغ  بينما  �إن�سان، 

وفاة. حالة 
هوبكينز  جونز  جامعة  مر�سد  ر�سدها  �لتي  �لأرقام  وبح�سب 
عدد  بلغ  �ل��ع��امل،  �أن��ح��اء  خمتلف  يف  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  لإ���س��اب��ات 
حالة   3،769،494 بينهم  من   ،174،771،133 بالفريو�س  �مل�سابني 

وفاة.
ومناطق  210 دول  �أكرث من  بالفريو�س يف  �إ�سابات  ت�سجيل  ومت 

.2019 دي�سمرب  يف  �ل�سني  يف  �لإ�سابة  حالت  �أوىل  �كت�ساف  منذ 
�لإ���س��اب��ات  يف  �ل��ك��ب��رية  �لأرق�����ام  ت�سجيل  �ل��ه��ن��د  وت��و����س��ل 
�جلمعة  �ليوم  �لهندية،  �ل�سحة  وز�رة  �أعلنت  حيث  و�لوفيات، 
ت�سجيل  مت  بينما  بكورونا،  جديدة  �إ�سابة   91،702 �إ�سابة  عن 

�ملا�سية. و�لع�سرين  �لأربع  �ل�ساعات  خالل  وذلك  وفيات،   3،403
�لإجمايل  �لعدد  �رتفع  �لهندية،  �ل�سحة  وز�رة  لبيانات  ووفقا 
�إجمايل  و�سل  بينما  مليون   29.3 �إىل  �لهند  يف  كورونا  لإ�سابات 

.36،3079 �إىل  حالت �لوفاة 
وحت��ت��ل �ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة �ل�����س��د�رة م��ن ح��ي��ث �لإ���س��اب��ات 
 33،574،904 �لآن،  حتى  �سجلت،  حيث  ب��ك��ورون��ا،  و�ل��وف��ي��ات 

وفاة. حالة   598،642 بينها  من  �إ�سابة، 
حيث  من  وثانية  �لإ�سابات  حيث  من  ثالثة  �لرب�زيل  وتاأتي 
 479،515 بينها  من  �إ�سابة،   17،122،877 �سجلت  حيث  �لوفيات، 

وفاة.
�لر�بعة  �أنها  كما  �لإ�سابات،  �سد�رة  فرن�سا  حتتل  �أوروبا،  ويف   
كوفيد  بوباء  �لإ�سابات  ع��دد  بلغ  حيث  �ل�سدد،  ه��ذ�  يف  عاملية 

وفاة. حالة   110،202 �سجلت  بينما   ،5،725،492
�لإ�سابات،  حيث  من  �ل�سد�رة  يتبو�أ  �لعر�ق  ز�ل  ما  عربيا، 
بالفريو�س،  �إ�سابة   1،242،540 �خلمي�س  �أم�س  حتى  �سجل  حيث 

وفاة. حالة   16،648 منها 
بفريو�س  �لإ���س��اب��ات  ع��دد  �رت��ف��ع  حيث  ثانيا،  �لأردن  وج��اء 
حالة   9،570 بينها  من  �إ�سابة،   742،178 �إىل  �مل�ستجد  كورونا 

وفاة.

*عمان 
ت�سجيل  عن  �جلمعة،  �ل�سحة،  وز�رة  �أعلنت 
كورونا  بفريو�س  جديدة  �إ�سابة  و343  وفيات   7
�لإج��م��ايل  �ل��ع��دد  لريتفع  �ململكة،  يف  �مل�ستجد 

�إىل9577 وفاة و 742521 �إ�سابة.
وز�رة  عن  �ل�سادر  �لإع��الم��ي  �ملوجز  و�أ���س��ار 

حالّيا  �لن�سطة  �حل��الت  ع��دد  �أن  �إىل  �ل�سحة 
�حلالت  عدد  بلغ  بينما  حالة،   7862 �إىل  و�سل 
كما  ح��ال��ة،   68 �مل�ست�سفيات  �إىل  �أدخ��ل��ت  �لتي 
 54 �مل�ست�سفيات  غادرت  �لتي  �حلالت  عدد  بلغ 
للحالت  �لإج��م��ايل  �ل��ع��دد  بلغ  ح��ني  يف  ح��ال��ة، 
 484 �مل�ست�سفيات  يف  �لعالج  تتلقى  �لتي  �ملوؤّكدة 

حالة.
يف  �لعزل  �أ�سّرة  �إ�سغال  ن�سبة  �أن  �ملوجز،  وبني 
ن�سبة  بلغت  بينما  باملئة،   8 بلغت  �ل�سمال  �إقليم 
فيما  باملئة،   16 �حلثيثة  �لعناية  �أ���س��ّرة  �إ�سغال 
�إ�سغال �أجهزة �لتنّف�س �ل�سطناعي يف  بلغت ن�سبة 

�لإقليم ذ�ته 10 باملئة.

�إقليم  �أ�سّرة �لعزل يف  �إ�سغال  �أن ن�سبة  و�أ�ساف، 
�لو�سط بلغت 10 باملئة، يف حني و�سلت ن�سبة �إ�سغال 
 27 �إىل  ذ�ت��ه  �لإقليم  يف  �حلثيثة  �لعناية  �أ�سّرة 
�لتنّف�س  �أجهزة  �إ�سغال  ن�سبة  بلغت  بينما  باملئة، 

�ل�سطناعي 7 باملئة.
تابع �س2

»7« وفيات و »343« اصابة جديدة 
بفيروس كورونا في المملكة

آمال المنتخب الوطني في التأهل 
مرهونة بالفوز على أستراليا

*عمان
لكرة  �لردين  �ملنتخب  �آم����ال  ب��ات��ت 
�لقدم  يف �لتاأهل مرهونة بالفوز يف �ملبار�ة 
�لأخرية على �أ�سرت�ليا، �لثالثاء �ملقبل بعد 
�لكويتي  �ملنتخب  مع  �جلمعة  �م�س  تعادله 
للمرحلة  �لتاأهل  �أحالمه يف  �لذي تبخرت 

�لقادمة من ت�سفيات مونديال 2022.
بالو�سافة  �لوطني  �ملنتخب  �حتفظ  و 
ور�ء  نقطة،   14 �إىل  ر���س��ي��ده   رف��ع  بعد 

�أ�سرت�ليا �ملت�سدرة ب�21 .

�لأم��ري  �سمو  ح�سور  �مل��ب��ار�ة  و�سهدت 
�لتنفيذية  �لهيئة  رئي�س  �حل�سني  بن  علي 
�نطالقة  و���س��ه��دت  �ل��ق��دم.  ك��رة  لحت���اد 
�لعجالني  �سامل  م�ساركة  �لثاين  �ل�سوط 
�لن�سامى  وظ��ه��ر  �ل��دم��ريي،  حممد  م��ك��ان 

ب�سكل مغاير يف �ل�سق �لهجومي.
�لنق�س  ��ستغالل  �لن�سامي  وح���اول 
�إبر�هيم  نال خالد  للكويت عندما  �لعددي 
�لدقيقة  يف  لُيطرد  ثانية  �سفر�ء  بطاقة 
�ساع  فر�سة،  م��ن  �أك���رث  لهم  ولح���ت   ،59

�أب���رزه���ا م��ن ت�����س��دي��دة ب��ه��اء ف��ي�����س��ل، يف 
لر�أ�سية قوية من  بالإ�سافة  �لدقيقة 60، 

�لالعب نف�سه، �أبعدها �سبيب �خلالدي.
وغادر عدي �ل�سيفي متاأثر� بالإ�سابة، 
وتكررت حماولت بهاء في�سل، يف �لدقيقة 
ب�سالم  مرت  �أنها  �إل  ماكرة  بت�سديدة   ،78

على مرمى خالد �لر�سيدي.
وكاد حمزة �لدردور بهجمة عك�سية �أن 
ي�سع �لأردن يف �ملقدمة، يف �لدقيقة 90، �إل 
�أن خالد �لر�سيدي ت�سدى لكرته باقتد�ر.

*عمان 
د�نت وز�رة �خلارجية و�سوؤون �ملغرتبني 
�ل�سرطة  ب��ه��ا  ق��ام��ت  �ل��ت��ي  �لع���ت���د�ء�ت 
�لإ�سر�ئيلية �سد �ملقد�سيني يف باب �لعامود 
يف �لقد�س �ملحتلة ، و��ستمر�ر �لنتهاكات يف 
�لقد�سي  �حلرم  �ملبارك/  �لأق�سى  �مل�سجد 

تبعات  من  �ل���وز�رة  ح��ذرت  كما  �ل�سريف. 
�إىل  ت���وؤدي  �لتي  �ل�ستفز�زية  �خل��ط��و�ت 
ما  مغّبة  وم��ن  و�لعنف  و�لتوتر  �لت�سعيد 
�لتي  �ل�ستفز�زية  �لعلم"  "م�سرية  ي�سمى 
�لثالثاء  يوم  لتنظيمها  �ملتطرفون  يخطط 

�ملقبل يف �لبلدة �لقدمية.

�سيف  �ل�سفري  �لر�سمي  �لناطق  وطالب 
وقف  �لإ�سر�ئيلية  �ل�سلطات  �لفايز  �هلل 
يف  �ل�ستفز�زية  و�خل��ط��و�ت  �لع��ت��د�ء�ت 
�لقد�س وباقي �لأر��سي �لفل�سطينية �ملحتلة 
و�حرت�م �لو�سع �لقانوين و�لتاريخي �لقائم 

يف �لقد�س.

*عمان 
 �أكد وزير �ل�سحة ورئي�س �ملجل�س �لطبي 
�لأردين �لدكتور فر��س �لهو�ري، �أن �لطبيب 
�ملتميز و�ساحب �لكفاءة و�لأهلية هو حمور 

�لنظام �ل�سحي وقلبه �لناب�س.
�ملجل�س  �إن  �ل���ه���و�ري،  �ل��دك��ت��ور  وق���ال 
�لطبي و�سع مو��سفات �لتدريب �ملعرتف به 
�أو �لخت�سا�سي  �أثناء �إعد�د �لطبيب �لعام 
�ملختلفة  �لأ���س��ن��ان  وط��ب  �ل��ط��ب  ف���روع  يف 
دوريا  ومر�جعتها  وخارجها  �ململكة  د�خل 

لتطوير �لتدريب يف مو�كبة �لتقدم �لطبي. 
و�أ�ساف خالل رعايته حفل �طالق �خلدمات 
باملجل�س،  و�جلديدة  �خلا�سة  �للكرتونية 
و�سركة  �ملجل�س  ب��ني  �ل�����س��ر�ك��ة  وت��وق��ي��ع 
م�ساء  �مل�ساندة  للخدمات  �لكاملة  �ل�سل�سلة 
�أم�س �خلمي�س، �إن خطة �لتحول �للكرتوين 
تاأتي �ن�سجامًا و��ستجابة للتوجيهات �مللكية 
تقدمها  �لتي  �خل��دم��ات  بتطوير  �ل�سامية 
بع�س  ليقدم  و�خلا�سة،  �لعامة  �ملوؤ�س�سات 
يحتاجها  �ل��ت��ى  �لل��ك��رتون��ي��ة  �خل���دم���ات 

�خلدمات  كافة  لتقدمي  و���س��وًل  �لط��ب��اء 
�ملجل�س  �أن  �ل�سحة،  وزير  وبني  �لكرتونيًا. 
�لقرن  ثمانينيات  يف  تاأ�سي�سه  منذ  ي�سعى 
�مل��ا���س��ي، مل��و�ك��ب��ة �ل��ت��ط��ور�ت يف �مل��ج��الت 
�لتو�سع  حيث  من  و�لتكنولوجية،  �لعلمية 
وتعليم  بر�مج تدريب  �عتماد  ��ستحد�ث  يف 
�لجمايل  �لفح�س  �سهاد�ت  ومنح  �لأطباء 
للبورد  �لفح�س  وح��و���س��ب��ة  و�لتخ�س�س 

�لأردين للطب وطب �لأ�سنان.
تابع �س2

الخارجية تدين االعتداءات االسرائيلية في القدس 

اطالق الخدمات االلكترونية الخاصة بالمجلس الطبي االردني
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المهندسين وأمانة عمان توقعان 
اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع 

حديقة المهندسين العرب
*عمان 

�تفاقية  �لكربى،  عمان  و�أمانة  �لأردنيني،  �ملهند�سني  نقابة  وقعت 
تعاون لت�سميم وتنفيذ م�سروع حديقة �ملهند�سني �لعرب.

�ملهند�س  �لأردنيني  �ملهند�سني  نقيب  وقعها  �لتي  �لتفاقية  وتاأتي 
�سمن  �ل�سو�ربة،  يو�سف  �لدكتور  عمان  و�أمني  �لزعبي،  �سمارة  �أحمد 
لإقامة  �أر�س  قطعة  على  للح�سول  �لعربيات  �ملهند�سات  جلنة  جهود 
فيها  يتم  عربي،  طابع  ذ�ت  تكون  �لعرب  �ملهند�سني  لحتاد  حديقة 
�للجنة  عقدت  حيث  �لعربية،  �ل��دول  يف  �ملعامل  لهم  من��اذج  �در�ج 
�لر�س  قطعة  �ختيار  �ىل  و�سول  عمان  �أمانة  مع  عديدة  �جتماعات 
م�سابقة  عن  لحقا  �لعالن  �سيتم  كما  �حلديقة،  عليها  �ستقام  �لتي 

معمارية لت�سميمها و�ل�سر�ف على تنفيذها.
و�أكد �لزعبي بت�سريح �سحفي، �أهمية �ل�سر�كة و�لعالقة �لوطيدة 
رقعة  تو�سيع  �إىل  �لنقابة  ت�سعى  حيث  عمان،  و�أمانة  �لنقابة  بني 
ذ�ت  �حلد�ئق  مفهوم  وتعزيز  للبيئة  و�ل�سديقة  �خل�سر�ء  �ملناطق 
وح�سرية  ثقافية  بيئة  �ىل  عمان  مبدينة  للو�سول  �ملتكامل  �لطابع 

حم�سنة.
�لنمو  تعزيز  يف  �سي�ساهم  �مل�سروع  �إن  �ل�سو�ربة،  ق��ال  ب���دروه، 
�سورة  ور�سم  �ل�سياحة  وجذب  عمان،  مدينة  يف  و�لقت�سادي  �لثقايف 
لتو�سيع  د�ئمًا  �لمانة  تطلع  �إىل  م�سري�  و�قليمي،  دويل  كمركز  عمان 
نقابة  �ستقوم  �ملهند�سني. ومبوجب �لتفاقية  نقابة  مع  �لتعاون  �آفاق 
�ملهند�سني بت�سميم وتنفيذ م�سروع حديقة �ملهند�سني �لعرب على �أر�س 
تابعة لأمانة عمان يف منطقة و�دي �ل�سري، حيث تبلغ م�ساحة �مل�سروع 

4515 مرت� مربعا.

وزير البيئة يلتقي رئيس لجنة 
الصحة والبيئة النيابية

  
*عمان 

جلنة  رئي�س   ، �ل��وز�رة  مبنى  يف  م�ساروه  نبيل  �لبيئة  وزير  �لتقى 
�ل�سحة و�لبيئة يف جمل�س �لنو�ب ، �لنائب �لدكتور �أحمد �ل�سر�حنة، 
�لبيئة  وز�رة  عام  و�أمني  عيا�س  هايل  �لدكتور  �للجنة  ع�سو  بح�سور 

�لدكتور حممد �خل�سا�سنة.
�لبيئي  بالقطاع  للنهو�س  �ل��وز�رة  جهود  بحث  �للقاء  خالل  ومت 
رئي�س  وق��ال  �ملجتمعية.  و�ل�سحة  �لبيئة  على  �حلفاظ  يف  ودوره��ا 
�للجنة �لنائب �ل�سر�حنة، �أن �للقاء ياأتي نتيجة للتو�سيات �لتي جرى 
�إر�سالها للحكومة بهدف �لنهو�س بالقطاع �لبيئي بالإ�سافة �إىل عدة 

قطاعات ت�سمل �لعديد من �لوز�ر�ت.
�مل�ستد�مة  �لتنمية  حتقيق  يف  �لبيئة  قطاع  دور  �أهمية  و�أك��د 
ت�سغيلهم  خالل  من  �لبطالة،  وحماربة  لالأردنيني  عمل  فر�س  وتوفري 
يف �مل�ساريع �لبيئية �لتي تقوم بها �لوز�رة،كم�سروع �لتحريج �لوطني 
�ىل  م�سري�  �لأخ��رى،  �مل�ساريع  من  وغريها  �لتدوير  �إع��ادة  وم�ساريع 
�لقطاعات  بجميع  و�لنهو�س  للتعاون  �ل��وز�ر�ت  عمل  متابعة  �سرورة 
بفرتة  ت��اأث��رً�  �لقطاعات  �أك��رث  من  كونه  �لبيئي  �لقطاع  وخ�سو�سا 
جائحة كورونا. و��سار �إىل �سرورة و�سع خطو�ت مدرو�سة على �ملدى 
�أ�سكال  �إىل تعزيز �سبل �لنهو�س مبختلف  �لطويل، �لأمر �لذي يدعو 

�لقطاع �لبيئي و�أنو�عه.
تعمل  �لتي  �لبيئية،  �مل�ساريع  من  جملة  �لبيئة،  وزير  و��ستعر�س 
على  �ل��وز�رة  نهج  يف  �ل�ستمر�ر  توؤكد  و�لتي  تنفيذها  على  �ل��وز�رة 
حتقيق  �لعتبار  بعني  تاأخذ  م�ستد�م،  وب�سكل  �لبيئة  على  �حلفاظ 
تنمية على �أكرث من �سعيد بالتو�فق من �لقطاع �لبيئي. و�أكد على �أن 
�لوز�رة تعمل ب�سكل تعاوين وت�ساركي مع جميع �لقطاعات و�ملوؤ�س�سات 
وذلك  �لبيئي،  بالقطاع  للنهو�س  جنب  �إىل  جنبا  و�لهلية،  �لر�سمية 
من خالل �لإعد�د و�لتنفيذ للكثري من �مل�ساريع �لبيئية، و�لتي توؤ�س�س 
ملنظومة عمل بيئي ت�سمن للقادم، �لو�سول �إىل بيئة نظيفة خالية من 
يتعلق  فيما  وحتديد�  م�ستد�مة  تنمية  حتقيق  يف  ت�سهم  �مللوثات،  كل 
على  و�حلفاظ  �لطبيعي،  �ملال  ر�أ�س  و��ستثمار  �لغذ�ئي  �لمن  بتوفري 

ثرو�تنا �حلرجية ونظافة غاباتنا وتنوعنا �حليوي.
وتخفيف  ت�سهيل  على  تعمل  �ل���وز�رة  �أن  �إىل  �مل�����س��اروه  و�أ���س��ار 
�مل�ساريع  يف  �مل�ستثمرين  جل��ذب  �حلكومية  و�ل��ق��و�ن��ني  �لإج����ر�ء�ت 
على  باحل�سول  �ملتعلقة  �لإجر�ء�ت  بع�س  تخفيف  خالل  من  �لبيئية 
�لرت�خي�س وتقدمي �لدعم �ملبا�سر للم�ساريع �لبيئية �ملقدمة من قبل 
بع�س منظمات �ملجتمع �ملدين وحتديد� �لبيئية منها، من خالل �سندوق 
حماية �لبيئة، و�سندوق �لتعوي�سات �لبيئية �خلا�س بتنمية �لبادية، 
�لبيئي يف ظل �لظروف  �لبيئية، لتحفيز �لقطاع  يف جميع �لقطاعات 
�لقت�سادية �حلالية. و��ساف �مل�ساروه باأن �لوز�رة على ��ستعد�د تام 
على  للح�سول  �ل�سروط  ت�ستويف  بيئية  م�ساريع  طلبات  �ية  ل�ستقبال 

متويل لتنفيذها من هذين �ل�سندوقني.
�ل��دك��ت��ور حممد  ل����وز�رة �لبيئة  �ل��ع��ام  م��ن ج��ان��ب��ه، ب��ني �لأم���ني 
تاأخذ  و�لتي  للوز�رة  �ل�ستة  �ل�سرت�تيجية  �لأهد�ف  �هم  �خل�سا�سنة 
بعني �لعتبار جميع �ملحاور �لبيئية و�آليات �لتعامل معها للو�سول �إىل 

خمرجات ناجحة تخدم قطاع �لبيئة باكمله.
�ملهند�س  �لوز�رة  يف  �لطبيعة  حماية  مديرية  مدير  قدم  بدوره، 
�ملحميات  د�خل  �لبيئي  �لو�قع  عن  تف�سيليًا  �سرحًا  قطي�سات  بالل 
�لتي  �لجن���از�ت  و�أه��م  �ململكة  حمافظات  يف  �ملنت�سرة  �لطبيعية 
و�لتنوع  �حلرجيه  �ل���رثوة  حماية  �سعيد  على  �ل���وز�رة  حققتها 

�حليوي.

البيئة تمنح تراخيص لمشاريع 
صناعية وخدمية وزراعية وحرفية

فلسطين النيابية
 تزور منزل أبو جابر

الوفاء الوطني يثمن مضامين 
الرسالة الملكية للجنة 

تحديث المنظومة السياسية

الوطني األردني يرحب بالرسالة 
الملكية للجنة الحوار    

*عمان 
�ل��وز�رة  يف  �لرت�خي�س  مديرية  خ��الل  من  �لبيئة  وز�رة  منحت 
وجلنة �لرت�خي�س �ملركزية، �ملو�فقة �لبيئية ل� 603 م�ساريع �سناعية 
للوز�رة  ُقدمت  م�سروعًا،   723 �أ�سل  من  وحرفية  وزر�عية  وخدمية 
على  للح�سول   2021 �جلاري  حزير�ن  بد�ية  وحتى  �لعام  مطلع  منذ 

�ملو�فقة �لبيئية وبن�سبة مو�فقة بلغت 83 باملئة.
لوكالة  �لوز�رة، فو�ز كر��سنة  وقال مدير مديرية �لرت�خي�س يف 
�لوز�رة  �إن مديرية �لرت�خي�س يف  �لأردنية )برت�(، �جلمعة،  �لأنباء 
قامت مبر�جعة و�عتماد 21 در��سة تقييم �أثر بيئي للم�ساريع عالية 
�خلطورة و�لتي من �ملحتمل �أن تت�سبب باآثار �سلبية على عنا�سر �لبيئة 
خطة  و�سع  �لدر��سات،  هذه  خالل  من  يتم  حيث  �لبيئية،  وخدماتها 
للحد  �لالزمة  �لتخفيفية  �لج��ر�ء�ت  حتديد  �ساأنها  من  بيئية  �د�رة 
من �أي �آثار قد تنتج عن هذه �مل�ساريع يف مر�حلها �ملختلفة من �ن�ساء 

وت�سغيل وتفكيك.
�لبيئة،  وز�رة  مبر�جعة  �مل�ستثمرين  قيام  �أهمية  �لكر��سنة  و�أكد 
�لرت�خي�س  با�سد�ر  �لبدء  قبل  �ل��الزم��ة  �ملو�فقات  على  للح�سول 
للح�سول على  �وليًا  �لبيئية متطلبًا  �ملو�فقة  و�لتي تعترب  �لت�سغيلية، 

هذه �لرخ�س.
و�أ�ساف، �إن �لوز�رة قامت با�سد�ر نظام ت�سنيف وتر�خي�س بيئي 
جديد ر�عى توفري �لوقت �لالزم على �مل�ستثمرين، كما ميكن ��ستقبال 
كل  يف  �لبيئة  مديريات  خالل  من  مناطقهم،  من  �مل�ستثمرين  طلبات 
�أنه ميكن لي م�ستثمر زيارة موقع �لوز�رة �للكرتوين  حمافظة، كما 
�لبيئي  �لأث��ر  تقييم  نظام  على  و�لط���الع   )moenv.gov.jo(
�ل�سرت�طات  ملعرفة  �لتنموية،  �لن�ساطات  مو�قع  �ختيار  وتعليمات 

�ملرتتبة على �مل�ساريع �لتنموية �ملختلفة. 

*عمان 
ز�رت جلنة فل�سطني �لنيابية م�ساء �جلمعة، برئا�سة �لنائب حممد 
�لظهر�وي وبح�سور �ع�ساء من �للجنة �لنو�ب فايز ب�سبو�س وحممد 
�بو �سعيليك و�لنائب خليل عطية، منزل �ل�سري �ملحرر عبد �هلل �بو 

جابر، يف خميم �لبقعة بلو�ء عني �لبا�سا يف حمافظة �لبلقاء.
�لثاين  �هلل  عبد  �مللك  جاللة  مبو�قف  و�لنو�ب  �لظهر�وي  و��ساد 
�ل�سعب  و�لقد�س خا�سة، وموقف  �لفل�سطينية  �لق�سية  �لدفاع عن  يف 
�لأردين �لذي وقف بكل قوه مع �لأهل يف فل�سطني يف مو�جهة �لعدو�ن 

�ل�سر�ئيلي على غزة وعلى �ملقد�سات يف �لقد�س �ل�سريف.
كما �أ�ساد �لنو�ب بدور �لأ�سرى يف �لدفاع عن فل�سطني وت�سحياتهم 
من �أجل حرية �ل�سعب �لفل�سطيني، مطالبني بالعمل على �لفر�ج عن 

بقية �لأ�سرى �لأردنيني .
و�لتقت �للجنة خالل �لزيارة مع �أهايل خميم �لبقعة، حيث �أكدو� 

�أهمية �لو�ساية �لها�سمية على �ملقد�سات �ل�سالمية و�مل�سيحية .

*عمان 
وجهها  �لتي  �مللكية  �لر�سالة  م�سامني  �لوطني  �لوفاء  حزب  ثمن 
فيها  �إليه  عهد  و�لتي  �لرفاعي  �سمري  دول��ة  �ىل  �ليوم  �مللك  جاللة 
�ستكون  �لتي  �ل�سيا�سية،  �ملنظومة  لتحديث  �مللكية  �للجنة  برئا�سة 
جديد  قانون  وم�سروع  لالنتخاب  جديد  قانون  م�سروع  و�سع  مهمتها 
حكما  �ملت�سلة  �لد�ستورية  بالتعديالت  و�لنظر  �ل�سيا�سية،  لالأحز�ب 

بالقانونني و�آليات �لعمل �لنيابي.
تاأتي  �مللكية  �لر�سالة  �ن  �سحفي  ت�سريح  يف  �لوفاء  حزب  وقال 
تكري�سًا لو�قع جديد يف حياتنا �ل�سيا�سية، حيث منح جاللته �للجنة 
و�لتعديالت  و�لأح����ز�ب  �لنتخاب  قو�نيني  لإجن���از  حم���ددً�  وق��ت��ًا 
بحيث  �لنو�ب  ملجل�س  �لد�خلي  �لنظام  على  و�لتعديالت  �لد�ستورية 
�أ�سا�س  يبد�أ �ل�سعب �لأردين يف �ختيار حكومات برملانية حزبية على 

�لتناف�س على بر�مج ت�سب يف خدمة �ملو�طنني.
�لعمل  �أهمية  على  �مللك  جاللة  بتاأكيد  بيانه  يف  �حل��زب  ورح��ب 
ومن  �لعامة  �حلياة  يف  دوره  ياأخذ  �أن  يجب  �لذي  �لرب�جمي  �حلزبي 
خالل �خلروج باإطار ت�سريعي يوؤ�س�س حلياة حزبية فاعلة وبالر�سالة 

�مللكية للجنة �حلو�ر و�سمان خمرجاتها دون تدخالت.
و�أكد �حلزب �همية �ن تاأخذ �للجنة مبقرتحات �لأحز�ب و�لقوى 
و�مل�ساركة  �لعامة  �حلياة  و�ل�سباب  �ملر�أة  م�ساركة  لتعزيز  �ل�سيا�سية 

�ل�سعبية �لفاعلة بعملية �سنع �لقر�ر.
*عمان 

وجهها  �لتي  �مللكية  �لر�سالة  م�سامني  �لوطني  �لوفاء  حزب  ثمن 
فيها  �إليه  عهد  و�لتي  �لرفاعي  �سمري  دول��ة  �ىل  �ليوم  �مللك  جاللة 
�ستكون  �لتي  �ل�سيا�سية،  �ملنظومة  لتحديث  �مللكية  �للجنة  برئا�سة 
جديد  قانون  وم�سروع  لالنتخاب  جديد  قانون  م�سروع  و�سع  مهمتها 
حكما  �ملت�سلة  �لد�ستورية  بالتعديالت  و�لنظر  �ل�سيا�سية،  لالأحز�ب 

بالقانونني و�آليات �لعمل �لنيابي.
تاأتي  �مللكية  �لر�سالة  �ن  �سحفي  ت�سريح  يف  �لوفاء  حزب  وقال 
تكري�سًا لو�قع جديد يف حياتنا �ل�سيا�سية، حيث منح جاللته �للجنة 
و�لتعديالت  و�لأح����ز�ب  �لنتخاب  قو�نيني  لإجن���از  حم���ددً�  وق��ت��ًا 
بحيث  �لنو�ب  ملجل�س  �لد�خلي  �لنظام  على  و�لتعديالت  �لد�ستورية 
�أ�سا�س  يبد�أ �ل�سعب �لأردين يف �ختيار حكومات برملانية حزبية على 

�لتناف�س على بر�مج ت�سب يف خدمة �ملو�طنني.
�لعمل  �أهمية  على  �مللك  جاللة  بتاأكيد  بيانه  يف  �حل��زب  ورح��ب 
ومن  �لعامة  �حلياة  يف  دوره  ياأخذ  �أن  يجب  �لذي  �لرب�جمي  �حلزبي 
خالل �خلروج باإطار ت�سريعي يوؤ�س�س حلياة حزبية فاعلة وبالر�سالة 

�مللكية للجنة �حلو�ر و�سمان خمرجاتها دون تدخالت.
و�أكد �حلزب �همية �ن تاأخذ �للجنة مبقرتحات �لأحز�ب و�لقوى 
و�مل�ساركة  �لعامة  �حلياة  و�ل�سباب  �ملر�أة  م�ساركة  لتعزيز  �ل�سيا�سية 

�ل�سعبية �لفاعلة بعملية �سنع �لقر�ر.

*عمان 
عن  �جل��م��ع��ة،  �ل�سحة،  وز�رة  �أع��ل��ن��ت 
جديدة  �إ�سابة  و343  وف��ي��ات   7 ت�سجيل 
بفريو�س كورونا �مل�ستجد يف �ململكة، لريتفع 
�لعدد �لإجمايل �إىل9577 وفاة و 742521 

�إ�سابة.
و�أ���س��ار �مل��وج��ز �لإع��الم��ي �ل�����س��ادر عن 
وز�رة �ل�سحة �إىل �أن عدد �حلالت �لن�سطة 
بلغ  بينما  حالة،   7862 �إىل  و�سل  حالّيا 
�أدخلت �إىل �مل�ست�سفيات  عدد �حلالت �لتي 
68 حالة، كما بلغ عدد �حلالت �لتي غادرت 
�لعدد  بلغ  حني  يف  حالة،   54 �مل�ست�سفيات 
تتلقى  �لتي  �مل��وؤّك��دة  للحالت  �لإج��م��ايل 

�لعالج يف �مل�ست�سفيات 484 حالة.
�أ���س��ّرة  �إ�سغال  ن�سبة  �أن  �مل��وج��ز،  وب��ني 

�لعزل يف �إقليم �ل�سمال بلغت 8 باملئة، بينما 
�حلثيثة  �لعناية  �أ�سّرة  �إ�سغال  ن�سبة  بلغت 
�أجهزة  �إ�سغال  ن�سبة  بلغت  فيما  باملئة،   16
 10 ذ�ته  �لإقليم  يف  �ل�سطناعي  �لتنّف�س 
باملئة. و�أ�ساف، �أن ن�سبة �إ�سغال �أ�سّرة �لعزل 
حني  يف  باملئة،   10 بلغت  �لو�سط  �إقليم  يف 
�لعناية �حلثيثة  �أ�سّرة  �إ�سغال  ن�سبة  و�سلت 
يف �لإقليم ذ�ته �إىل 27 باملئة، بينما بلغت 
ن�سبة �إ�سغال �أجهزة �لتنّف�س �ل�سطناعي 7 

باملئة.
يف  �ل��ع��زل  �أ���س��ّرة  �إ�سغال  ن�سبة  وبلغت 
�إقليم �جلنوب 4 باملئة، ون�سبة �إ�سغال �أ�سّرة 
�لعناية �حلثيثة 8 باملئة، فيما بلغت ن�سبة 
يف  �ل�سطناعي  �لتنّف�س  �أج��ه��زة  �إ���س��غ��ال 

�لإقليم ذ�ته 3 باملئة.

حالة   480 ت�سجيل  �إىل  �ملوجز  و�أ�سار 
حل��الت  �لإج��م��ايل  �ل��ع��دد  لي�سل  ���س��ف��اء، 
�ل�سفاء �ملتوقعة بعد �نتهاء فرتة �لعزل 14 

يومًا �إىل725082 حالة.
�إجر�ء 15916  وبح�سب �ملوجز فقد مت 
فح�سًا، لي�سبح �لعدد �لإجمايل للفحو�سات 
�لآن  وحتى  �لوباء  بدء  منذ  �أجريت  �لتي 
ن�سبة  �أن  �إىل  لف��ت��ًا  فح�سًا،   7508948
نحو  �إىل  و�سلت  �لإي��ج��اب��ّي��ة  �لفحو�سات 
�لذين  عدد  �أن  �ملوجز  وبني  باملئة.  16ر2 
جرى �إعطاوؤهم �جلرعة �لأوىل من لقاحات 
و�جلرعتني  �سخ�سًا  ب��ل��غ1898859  كورونا 
�مل�سجلني  عدد  بلغ  فيما  �سخ�سا،   616793
 2835129 �ل��ل��ق��اح  لتلقي  �مل��ن�����س��ة  ع��ل��ى 

�سخ�سًا.

*عمان 
 �أكد وزير �ل�سحة ورئي�س �ملجل�س �لطبي �لأردين �لدكتور فر��س 
حمور  هو  و�لأهلية  �لكفاءة  و�ساحب  �ملتميز  �لطبيب  �أن  �لهو�ري، 

�لنظام �ل�سحي وقلبه �لناب�س.
وقال �لدكتور �لهو�ري، �إن �ملجل�س �لطبي و�سع مو��سفات �لتدريب 
�ملعرتف به �أثناء �إعد�د �لطبيب �لعام �أو �لخت�سا�سي يف فروع �لطب 
دوريا  ومر�جعتها  وخارجها  �ململكة  د�خ��ل  �ملختلفة  �لأ�سنان  وطب 
لتطوير �لتدريب يف مو�كبة �لتقدم �لطبي. و�أ�ساف خالل رعايته حفل 
وتوقيع  باملجل�س،  و�جلديدة  �خلا�سة  �للكرتونية  �خلدمات  �طالق 
�مل�ساندة  للخدمات  �لكاملة  �ل�سل�سلة  و�سركة  �ملجل�س  بني  �ل�سر�كة 
�ن�سجامًا  تاأتي  �للكرتوين  �لتحول  خطة  �إن  �خلمي�س،  �أم�س  م�ساء 
و��ستجابة للتوجيهات �مللكية �ل�سامية بتطوير �خلدمات �لتي تقدمها 
�لتى  �لعامة و�خلا�سة، ليقدم بع�س �خلدمات �للكرتونية  �ملوؤ�س�سات 
يحتاجها �لطباء و�سوًل لتقدمي كافة �خلدمات �لكرتونيًا. وبني وزير 
�ملا�سي،  �لقرن  تاأ�سي�سه يف ثمانينيات  �ملجل�س ي�سعى منذ  �أن  �ل�سحة، 
حيث  من  و�لتكنولوجية،  �لعلمية  �ملجالت  يف  �لتطور�ت  ملو�كبة 
ومنح  �لأطباء  وتعليم  تدريب  بر�مج  �عتماد  ��ستحد�ث  يف  �لتو�سع 
للبورد  �لفح�س  وحو�سبة  و�لتخ�س�س  �لجمايل  �لفح�س  �سهاد�ت 

�لأردين للطب وطب �لأ�سنان. 
من جهته، قال �أمني عام �ملجل�س �لطبي �لدكتور حممد �لعبد�لالت 
لوكالة �لأنباء �لأردنية )برت�(، �إن �ملجل�س �لطبي �لأردين ركيزة من 
�آمن  �أردين �سحي  ركائز �لأمن �ل�سحي من �أجل �حلفاظ على جمتمع 
�لأطباء  خدمة  يف  منجز�ت  من  حققه  مبا  يزهو  �ليوم  وهو  و�سعيد، 
تدريب  عمليات  على  �لإ�سر�ف  يف  �ملحوري  دوره  خالل  من  و�ملر�سى 
يف  �لطبية  �لتخ�س�سات  خمتلف  يف  �لأطباء  ومتكني  وتعليم  وتاأهيل 
�إطار �إعادة هيكلة �ملجل�س �لطبي �لأردين لإعطائه �لدور �حلقيقي يف 
�ل�سر�ف على بر�مج �لإقامة لالأطباء �ملتدربني وتاأهيلهم لمتحانات 
ومن  �لقدر�ت  وتطوير  �مل�ستمر  �لطبي  �لتعليم  بر�مج  وتوفري  �ملجل�س 

�أجل توفري �ملعلومات �لطبية.

*عمان 
�لزر�عية  �لبحوث  موؤ�س�سات  �حتاد  وقع 
�إف��ري��ق��ي��ا  يف �ل�����س��رق �لأدن������ى و���س��م��ال 
�لحتاد  مع  �سر�كة  �تفاقية  )�لأرينينا(، 

�لنوعي للمز�رعات �ملنتجات.
�لأمني  وقعها  �لتي  �لتفاقية  وتهدف 
�خلو�لدة،  ر�سا  �لدكتور  لالحتاد  �لتنفيذي 
ورئ��ي�����س��ة �لحت����اد �ل��ن��وع��ي ل��ل��م��ز�رع��ات 
لتطوير  �ملزمني،  زينب  �ملهند�سة  �ملنتجات 
تاأطري  خ��الل  م��ن  �ل��زر�ع��ي  �لقطاع  ودع��م 
وتعزيز �ملجالت �لبحثية وتدريب �ل�سباب 

و�ملر�أة يف م�ساريع م�سرتكة.
�لتعاون  تعزيز  على  �لتفاقية  وتن�س 
يف جمالت �لبحث وتدريب �ملر�أة و�ل�سباب 
�لآخر  للطرف  طرف  كل  دعوة  خالل  من 
�لتدريبية  �لرب�مج  يف  �مل�ساركة  �أجل  من 
و�ل���ت���ع���اون  �مل�������س���رتك  �له���ت���م���ام  ذ�ت 
�ملختلفة  و�لأدو�ت  �لأجهزة  با�ستخد�م 
�لعمل  وت�سهيل  لتنفيذ  للطرفني  �ملتاحة 
�ل�ست�سارية  �خلدمات  وتقدمي  �مل�سرتك 

�لفني. و�لدعم  و�لقت�سادية  �لفنية 
و�أكد �لدكتور �خلو�لدة، حر�س �لحتاد 

�ملوؤ�س�سات  م��ع  و�ل��ت��ع��اون  �ل��ت��و����س��ل  ع��ل��ى 
�لتنمية  بتعزيز  �مل�سرتك  �لهتمام  ذ�ت 
�لأب��ح��اث  وت��ط��وي��ر  و�لريفية  �ل��زر�ع��ي��ة 
وخ��ارج  د�خ���ل  �ل��زر�ع��ي��ة  و�لتكنولوجيا 
�ملنطقة بهدف �لرتقاء بالعملية �لتنموية 

و�لنهو�س بقطاع �لزر�عة و�لعاملني فيه.
بناء  �أهمية  زينب،  �ملهند�سة  و�أك���دت 
�ملجالت  يف  �جلهات  خمتلف  مع  �ل�سر�كات 
�لثنائي  �لتعاون  وثمنت  و�لعلمية  �لبحثية 
�ل�سر�كة  بناء  يف  �ملوؤ�س�ستني  بني  �مل�سرتك 

�حلقيقية.

*عمان 
�أقيم يف �جلامعة �لأردنية ، حفل �فتتاح 
للتبادل  �لأملانية  للهيئة  �لإقليمي  �ملكتب 
�لعلمي )DAAD(، بح�سور وزير �لرتبية 
�لعلمي،  و�لبحث  �لعايل  و�لتعليم  و�لتعليم 
�لدكتور حممد �أبو قدي�س، و�ل�سفري �لأملاين 
ورئي�س  كامبمان،  برينهارد  �ململكة  ل��دى 

�جلامعة �لدكتور عبد �لكرمي �لق�ساة.
عرب  ل��ه  كلمة  يف  قدي�س،  �أب��و  و�أ���س��اد 
روؤ�ساء  بح�سور  �مل��رئ��ي،  �لت�سال  تقنية 
و�لعلوم  و�لريموك،  �لأردن��ي��ة،  �جلامعات؛ 
و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا، و�لأمل��ان��ي��ة �لأردن���ي���ة، 
بالتعاون  وخارجه،  �لأردن  من  و�أكادمييني 
�ملثمر مع �جلانب �لأملاين، يف قطاع �لتعليم 
دعم  يف  ودوره  �لعلمي،  و�لبحث  �ل��ع��ايل 
�لأردن��ي��ة،  �ل��ع��ايل  �لتعليم  �إ�سرت�تيجية 
قدمتها  �لتي  �مل�ساريع  من  ع��دد  خ��الل  من 
�لقائمة  �لأكادميية  و�ل��رب�م��ج  �ملوؤ�س�سة، 
تو�سيع  �إىل  د�عيًا  �جلامعات،  مع  بالتعاون 

جم��الت  لي�سمل  �ل��ق��ائ��م،  �ل��ت��ع��اون  ن��ط��اق 
�ملكتب �لإقليمي  �إفتتاح  جديدة، خا�سة مع 
�لأردنية،  �جلامعة  رئي�س  وقال  للموؤ�س�سة. 
�إن  كلمته  يف  �لق�ساة،  �لكرمي  �لدكتورعبد 
�جلامعة �لأردنية، تقدر بعمق �لتعاون �ملثمر 
بد�يته  منذ   )DAAD( لطويل �لأمد مع�
من  لعدد  �لهيئة،  بدعم  م�سيدً�   ،2012 يف 
للدر��سة  و�لأكادمييني،  �جلامعة،  خريجي 
و��ستمر�رها  �أملانيا،  يف  �لأب��ح��اث  و�إج���ر�ء 
يف ذل���ك. و�أ����س���اف �ل��ق�����س��اة �أن���ه ب��ع��د ما 
�لهيئة  بني  �لتعاون  من  10�سنو�ت،  يقارب 
مقر  �إفتتاح  ي�سعدنا  �لأردنية،  و�جلامعات 
�إقليمي يف عمان لأحد �أهم �سركائنا. وقالت 
وزيرة �لدولة يف وز�رة �خلارجية �لأملانية، 
لها،  م�سجلة  كلمة  يف  مونتيفرينغ،  مي�سيل 

 )DAAD( ل�  �لإقليمي  �ملكتب  �إن�ساء  �إن 
�لعالقات  توثيق  يف  �سي�سهم  �لأردن،  يف 
يف  و�سيعّزز�لتعاون  �لبلدين،  بني  �لثنائية 
ويف  �ملنطقة،  �سمن  �لعايل  �لتعليم  جم��ال 
�لعلم و�لعلماء يف �حلفاظ على  دعم جهود 
هذ� �لكوكب. و�أ�ساد رئي�س �ملكتب �لإقليمي 
�لدكتور  �لعلمي،  للتبادل  �لأملانية  للهيئة 
جويرب�تو موهريجي، يف كلمة م�سجلة �أي�سا، 
بدور �جلامعات �لأردنية بطلبتها وباحثيها 
يف �إجناح هذ� �لتعاون، وحتدث عن �أهميته 
جلميع �لأطر�ف، م�سريً� �إىل �أن �إن�ساء �ملكتب 
�ملوؤ�س�سة،  عمل  نطاق  من  �سيو�ّسع  �لإقليمي 
�لعربية  و�لإم��ار�ت  ولبنان  �لعر�ق  لي�سمل 
جديدة.  م�سوؤوليات  و�سي�سيف  �ملتحدة، 
نقا�سيتني،  حلقتني  �أقيمت  �لفتتاح  وعقب 
يف  �لتعاون،  و�آف��اق  حتديات  ح��ول  �لأوىل 

�لأردين  �لأمل����اين  �ل��ع��ايل  �لتعليم  جم��ال 
�جلامعة  رئي�سة  مب�ساركة  و�لإق��ل��ي��م��ي، 
�لفيا�س،  منار  �لدكتورة  �لأردنية،  �لأملانية 
�ملو�سل،  جامعة  من  �لوطار  ندمي  و�لدكتور 
�ملمولة  �مل�ساريع  �لثانية،  �لندوة  وتناولت 
يف �لأردن و�ملنطقة، و�خلرب�ت �لتي �أفرزتها 

و�لتحديات �لتي تو�جهها.
يذكر �أن �لهيئة �لأملانية للتبادل �لعلمي 
د�عمة  عاملية  منظمة  �أكرب   ،)DAAD(
قامت  دوليا،  و�لباحثني  �لد�ر�سني  لتبادل 
تقدمي  على   1925 ع��ام  يف  تاأ�سي�سها  منذ 
حول  �أكادميي  مليون   6،2 لأكرثمن  �لدعم 
�لعامل، ويتجاوز ن�ساطها تقدمي منح در��سية 
�للغة �لأملانية يف  ن�سر  �إىل تعزيز  وبحثية، 
جامعات،  �إن�����س��اء  يف  و�مل�����س��اع��دة  �خل����ارج، 

و�مل�ساهمة يف �لتقريب بني �لب�سر.

تسجيل 7 وفيات و343 اصابة 
جديدة بفيروس كورونا في المملكة

وزير الصحة يطلق الخدمات 
االلكترونية الخاصة والجديدة 

بالمجلس الطبي االردني

اتفاقية شراكة بين االرينينا واالتحاد 
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وكاالت
االثنني،  ن�شرت  ر�شمية  بيانات  اأظهرت 
�شركة  يف  العاملني  ع��دد  اإج��م��ايل  و�شول 
ال��ك��وري��ة  اإلكرتونيك�س"  "�شام�شوجن 
للرقائق  م��ن��ت��ج  اأك����ر  وه���ي  اجل��ن��وب��ي��ة، 
 100 من  اأك��ر  اإىل  العامل  يف  االإلكرتونية 
بف�شل  املا�شي،  العام  نهاية  يف  عامل  األ��ف 

ازدهار �شوق اأ�شباه املو�شالت العاملية.
هيئة  عن  ال�شادرة  البيانات  واأ���ش��ارت 
اأن  اإىل  اجلنوبية  الكورية  املالية  الرقابة 
اإلكرتونيك�س"  "�شام�شوجن  يف  العاملني  عدد 
 3227 مبقدار  املا�شي  العام  خ��الل  ارتفع 

عامال مقارنة بالعام ال�شابق.
العام  نهاية  يف  ال��ع��م��ال  ع��دد  وو���ش��ل 
اأعلى  وه��و  ع��ام��ال   103011 اإىل  املا�شي 
رقم للعمال يف ال�شركة الكورية اجلنوبية 
يف  عامال   101970 �شجلت  منذ  العمالقة 

.2011
ونقلت وكالة يونهاب الكورية اجلنوبية 
املالية  الرقابة  هيئة  بيانات  عن  لالأنباء 
ل�شناعة  موتور"  "هيونداي  اإن  ال��ق��ول 
ال�����ش��ي��ارات ه��ى اأك����ر ���ش��رك��ة يف ك��وري��ا 
العاملني  عدد  اإجمايل  حيث  من  اجلنوبية 
املا�شي  العام  نهاية  يف  بلغ  وال��ذي  لديها 
اأو   %  1.9 ن�شبتها  بزيادة  عامال   143375

2742 عامال عن العام ال�شابق.
يف  العمال  ع��دد  زاد  نف�شه  الوقت  ويف 
املجموعات االقت�شادية الكورية اجلنوبية 
الكرى مثل "�شام�شوجن" و"هيونداي موتور 
و"دو�شان"  و"لوتي"  و"اإ�س.كيه"  جروب" 
عدد  انخف�س  حني  يف  املا�شي،  العام  خالل 
"اإل.جي." و"جي. مثل  �شركات  يف  العمال 

لل�شناعات  و"هيونداي  و"هانوا"  اإ�س" 
الثقيلة".

ارتفاع عدد العاملين في »سامسونج 
إليكترونيكس« ألكثر من 100 ألف في 2018 *وكاالت

عن  "تويرت"  االجتماعي  التوا�شل  موقع  ك�شف 
تغيري �شيا�شة ن�شر االإعالنات عليه من اأجل ال�شماح 
يف  امل�شاركة  على  الناخبني  ت�شجيع  حمالت  بن�شر 
االنتخابات، بعد اأن اكت�شف املوقع اأنه وفقا ل�شيا�شته 
القدمية لن ي�شتطيع ال�شماح بن�شر اإعالنات للحكومة 

الفرن�شية ت�شجع الناخبني على الت�شويت.
فرن�شا  ف��اإن  كوم"  دوت  نت  "�شي  موقع  وبح�شب 
االأخبار  ملحاربة  قانونا  املا�شي  العام  يف  اأ���ش��درت 
ويق�شي  االجتماعي،  التوا�شل  مواقع  عر  املزيفة 
القانون بعدم ن�شر االإعالنات ال�شيا�شية على مواقع 
وا�شح،  ب�شكل  ن�شر  مت  اإذا  اإال  االجتماعي،  التوا�شل 
ثمن  ت��دف��ع  ال��ت��ي  اجل��ه��ة  ع��ن  تف�شيلية  معلومات 
حظر  فر�س  اإىل  "تويرت"  موقع  وا�شطر  االإع��الن. 
الفرن�شية  احلكومية  االإع��الن��ات  ن�شر  على  �شامل 

بالكامل من اأجل االلتزام بهذا القانون.
ولكن موقع "تويرت" قرر موؤخرا الرتاجع عن هذا 
فرن�شية  حكومية  اإعالنات  بن�شر  وال�شماح  احلظر 

ت�شتهدف ت�شجيع املواطنني الفرن�شيني على ت�شجيل 
اأ�شمائهم يف قوائم الناخبني للم�شاركة يف انتخابات 

الرملان االأوروبي املقررة يف مايو املقبل.
ح�شابه  ع��ر  ر�شالة  يف  "تويرت"  م��وق��ع  وق���ال 
هذا  يكون  اأن  "نريد  الفرن�شية  باللغة  الر�شمي 
نزاهة  وحماية  دعم  �شنوا�شل  الآننا  وا�شحا،  االأمر 
خالل  االأوروب��ي  الرملان  انتخابات  حول  املناق�شات 

ال�شهور القليلة املقبلة".
بعد  االأخ���ري  ق���راره  ات��خ��ذ  "تويرت"  اأن  ي��ذك��ر 
حني  يف  الفرن�شية،  احلكومة  م�شوؤويل  مع  لقاءات 
الداخلية  وزي���ر  كا�شتانري"  "كري�شتوف  رح���ب 
ب�شاأن  االجتماعي  التوا�شل  موقع  بقرار  الفرن�شي 
حذف  "فكرة  الوزير  وق��ال  ال�شيا�شية.  االإعالنات 
املحتوى االإرهابي والذي يح�س على الكراهية" من 
حني  يف  قائمة،  مازالت  االجتماعي  التوا�شل  موقع 
ري�شتري" تعليقا  "فرنك  الفرن�شي  الثقافة  قال وزير 
والعمل  احلوار  "�شنوا�شل  "تويرت":  مع  احلوار  على 

معا من اأجل �شالح كل االأطراف".

*وكاالت
الذكي  للتلفزيون  يف"  تي  "اأندرويد  نظام  يقوم 
اأجهزة  �شا�شات  بع�س  على  اإعالنات  بعر�س  حاليا 
تي  "اأندرويد  بنظام  تعمل  التي  املنزلية  التلفزيون 

يف" وذلك بف�شل حتديث جديد.
املتخ�ش�س  كوم"  دوت  نت  "�شي  موقع  وبح�شب 
اأجهزة  م�شتخدمي  فاإن  التكنولوجيا،  مو�شوعات  يف 
عن  ال��راه��ن  ال��وق��ت  يف  يبلغون  ال��ذك��ي  التلفزيون 
ترويجية  قنوات  اأو  "رعاة"  لتطبيقات  م�شاهدتهم 
اأن��دروي��د  بنظام  العاملة  املنزلية  ال�شا�شات  على 
الرعاة  تطبيقات  عر�س  يتم  االآن  وحتى  يف،  تي 
والقنوات الرتويجية على اأجهزة التلفزيون الذكية 
التي تنتجها �شركة "�شوين" اليابانية واأجهزة اإم اآي 
بوك�س – 3 التى تنتجها �شركة "�شياومي" ال�شينية 
�شركة  اإنتاج  من  اأخ��رى  ذكية  تلفزيون  "واأجهزة 

. �شيلد" وغريها  "نفيديا 

االأمريكية  االإن��رتن��ت  خدمات  �شركة  تقم  ومل 
طلب  على  ب��ال��رد  ال��ف��ور  على  "جوجل"  العمالقة 
"اإك�س.دي.اأيه  م��وق��ع  اأب��ل��غ��ت  ولكنها  للتعليق 
ال��رع��اة  تطبيقات  ب��دء  ر���ش��د  ال���ذي  ديفيلوبرز" 
يف  تى  اأن��دروي��د   " نظام  ب��اأن  الرتويجية  والقنوات 
"للتلفزيون الذكي" ي�شغل حاليا برناجما جتريبيا" 
لعر�س حمتوى للرعاة على �شا�شات اأجهزة التلفزيون 

املنزلية الذكية.
اأجهزة  "�شوين" على  من ناحيتها، و�شعت �شركة 
ظهور  تف�شر  فني  دع��م  �شفحة  الذكي  تلفزيونها 
تغيري  ميكن  ال  اإنه  ال�شفحة  وتقول  الرعاة،  قنوات 
املحتوى يدويا حيث تديره �شركة جوجل مبا�شرة، 
من  ظهورها  منع  للم�شتخدم  ميكن  ذاته  الوقت  ويف 
 " وتفعيل  اإن�شاء  طريق  عن  "هوم"  قائمة  خ��الل 
ملف تعريف مقيد" على جهاز التلفزيون ثم اختيار 

التطبيقات التي يريد امل�شتخدم ا�شتخدامها.

*وكاالت
تزايد  ا�شتمرار  م��ن  اأمريكية  درا���ش��ة  ح��ذرت 
التوا�شل  �شبكة  على  االإجرامية  املجموعات  ن�شاط 
االجتماعي "في�شبوك" رغم كل االإجراءات وو�شائل 

احلماية ومالحقة مثل هذه االأن�شطة.
وبح�شب الدرا�شة التي قام بها باحثون بالتعاون 
املعلومات  اأم���ن  الأب��ح��اث  "تالو�س"  جمموعة  م��ع 
التابعة ل�شركة معدات �شبكات املعلومات االأمريكية 
املجموعات  م��ن  م��وج��ة  ه��ن��اك  ف���اإن  "�شي�شكو" 
التوا�شل  م��وق��ع  ع��ل��ى  تن�شط  ال��ت��ي  االإج��رام��ي��ة 
غري  اأن�شطة  خ��الل  من  االأم���وال  جلني  االجتماعي 
امل�شتخدمني  ا�شتدراج  ذلك  يف  مبا  متنوعة،  قانونية 
وبث  ال�شرية  البيانات  و�شرقة  عليهم  واالحتيال 

االإعالنات املزعجة.
ومت��ك��ن ال��ب��اح��ث��ون، ال��ذي��ن ي��ت��األ��ف��ون م��ن 74 
جمموعات  اكت�شاف  م��ن  بالفعل  ر���ش��د،  جمموعة 

اإجرامية ت�شم حوايل 385 األف ع�شو.
االإجرامية  املجموعات  هذه  اإن  الباحثون  وقال 
مل حتاول اإخفاء اأن�شطتها، على �شبيل املثال اكت�شف 
"تالو�س" ر�شائل عامة على موقع  الباحثون بفريق 

ائتمان  بطاقات  اأرق���ام  بيع  تعر�س  "في�شبوك" 
هذه  تن�شر  واأحيانا  ال�شرية،  اأرقامها  مع  م�شروقة 

الر�شائل �شورا الأ�شحاب بطاقات االئتمان.
بيع  االإجرامية  املجموعات  بع�س  تعر�س  كما 
وكذلك  وخا�شة،  حكومية  موؤ�ش�شات  بيانات  قواعد 
مبالغ  مقابل  القر�شنة  جم��ال  يف  خراتها  عر�س 
�شفر  ج��وازات  تزوير  عر�س  وكذلك  كبرية  مالية 
واأوراق هوية. واأ�شار موقع "تك كران�س" املتخ�ش�س 
الدرا�شة  هذه  اأن  اإىل  التكنولوجيا  مو�شوعات  يف 
ا�شتخدام  حجم  ع��ن  تك�شف  التي  االأوىل  لي�شت 
اأن�شطة  يف  "في�شبوك"  االجتماعي  التوا�شل  �شبكة 
"بريان  موؤ�ش�شة  ن�شرت   2018 عام  ففي  اإجرامية، 
كريب�س" تقريرا عن وجود 120 جمموعة اإجرامية 
نف�س  ميار�شون  م�شتخدم  األ��ف   300 ح��وايل  ت�شم 

االأن�شطة.
اإدارة  "تالو�س"  فريق  اأبلغ  نف�شه  الوقت  ويف 
�شبكة "في�شبوك" بنتائج الدرا�شة، حيث مت بالفعل 
حذف هذه املجموعات االإجرامية، لكن هذا لن مينع 
الق�شاء  �شعوبة  ظل  يف  جديدة،  جمموعات  ظهور 

عليها.

*وكاالت
ميزة  اإط���الق  "مايكرو�شوفت"  �شركة  اأعلنت 
)�شكايب(  لها  التابع  املرا�شلة  تطبيق  �شمن  جديدة 
املكاملات  اإىل  �شخ�شا   50 حتى  ب��اإ���ش��اف��ة  ت�شمح 
لالختبار  خ�شوعها  عقب  وذلك  واملرئية،  ال�شوتية 

على مدى االأ�شابيع املا�شية.
وذكرت ال�شركة، يف بيان اأوردته قناة "العربية 
احلدث" اليوم ال�شبت - اأنه "بدءا من اليوم، ت�شاعف 
�شكايب عدد االأ�شخا�س الذين ميكن اأن يكونوا معا يف 
مكاملة فيديو اأو �شوت جماعية". واأ�شافت: "ميكنك 
االآن االت�شال والتوا�شل مع ما ي�شل اإىل 50 �شخ�شا 
اأنه  اإىل  يف مكاملة، كل ذلك يف مرة واحدة"، م�شرية 
اأ�شبحت  امل�شاركني،  من  ملزيد  املو�شع  الدعم  بف�شل 
املرا�شلة  تطبيقات  من  عدد  على  "�شكايب" متفوقة 

وجوجل  وات�شاب  مثل  االأخ��رى،  ال�شائعة  الفورية 
مايكرو�شوفت  واأو�شحت  واإن�شتجرام.  اآوت�س  هاجن 
باإجراء  اأي�شا  قامت  امل�شاركني،  عدد  زي��ادة  مع  اأنه 
املكاملات  ه��ذه  ب��دء  كيفية  على  التغيريات  بع�س 
الرنني  ال�شتبدال  اإ�شعارات  اأ�شافت  حيث  الكبرية 
كاإعداد افرتا�شي، مما ي�شمح لكل ع�شو يف املجموعة 
واأكدت  املكاملة.  اإىل  لالن�شمام  �شريع  ات�شال  بتلقي 
ب�شيطة  طريقة  هي  االإ���ش��ع��ارات  ه��ذه  اأن  ال�شركة 
واالجتماعات  املكاملات  على  للح�شول  مزعجة  وغري 
�شيوف  اأو  االأ�شدقاء  اأو  العائلة  بني  كانت  )�شواء 
مايكرو�شوفت  وكانت  العمل(.  زمالء  اأو  البودكا�شت 
املا�شي،  مار�س  �شهر  يف  امليزة  هذه  اختبار  بداأت  قد 
م�شتخدمي  جلميع  متاحة  اأ�شبحت  اليوم  ولكنها 

�شكايب حول العامل.

*وكاالت
تاورز" النيجريية  "اآي.اإت�س.اإ�س  �شركة  ك�شفت 
الهاتف  ات�شاالت  اأبراج  وت�شغيل  لبناء  �شركة  اأكر 
ال�شرق  التو�شع يف  اإفريقيا عن اعتزامها  املحمول يف 
االأو�شط وجنوب �شرق اآ�شيا، وذلك قبل طرح اأ�شهما 

للتداول �شواء يف بور�شة لندن اأو نيويورك.
"�شام  ع��ن  ل��الأن��ب��اء  "بلومرج"  وك��ال��ة  ونقلت 
اإنها  القول  لل�شركة،  التنفيذي  الرئي�س  دروي�س"، 
ت�شعى اإىل �شراء اأبراج ات�شاالت يف كل من ال�شعودية 
اأب��راج  ل�شراء  بن�شاط  "نعمل  مو�شحا  وال��ك��وي��ت، 
اإ�شافية يف منطقة اخلليج، وبداأنا موؤخرا البحث عن 
"بلومرج"  واأ�شارت  اآ�شيا".  �شرق  جنوب  يف  �شفقات 
اإىل اأن تو�شع "اآي.اإت�س.اإ�س" خارج معقلها يف ال�شوق 
االإفريقية ميكن اأن يزيد جاذبيتها لدى امل�شتثمرين 
بعد اأن تخلت عن خطة طرح اأ�شهمها لالكتتاب العام 
يف ال�شنة املا�شية. وتاأمل ال�شركة املوجود مقرها يف 
مور�شيو�س وتعمل ب�شكل اأ�شا�شي يف نيجرييا يف جمع 
يف  للتداول  اأ�شهمها  طرح  خالل  من  دوالر  مليار  نحو 
عمن  بلومرج  نقلته  ما  بح�شب  نيويورك  بور�شة 
و�شفتهم بامل�شادر املطلعة. وكانت ال�شركات املناف�شة 

يف اإفريقيا مثل "هيليو�س تاورز" و"اإيتون تاورز" قد 
لالكتتاب  اأ�شهمها  طرح  خطط  عن  اأي�شا  تراجعت 
اإن  ت�شريحاته  "دروي�س" يف  وقال   .2018 يف  العام 
"�شفقاتنا احلالية واملخططة �شتمول من ميزانيتنا 
جمع  اإىل  التطلع  ت�شتطيع  ما  مرحلة  يف  اخلا�شة.. 
متويل اأكر، وهو ما يت�شمن طرح االأ�شهم يف واحدة 
من بور�شات االأ�شهم الكرى مثل نيويورك اأو لندن".

بنك  ومنهم  "اآي.اإت�س.اإ�س"  م�شاهمو  ويراهن 
ات�شاالت  و���ش��رك��ة  االأم��ري��ك��ي  �شاك�س  ج��ول��دم��ان 
جروب" على  "اإم.تي.اإن  اإفريقية  اجلنوب  املحمول 
اإفريقيا  يف  املحمول  الهاتف  خدمات  ا�شتخدام  منو 
والنمو ال�شكاين ال�شريع يف القارة مع حت�شن خدمات 
االإنرتنت وانخفا�س تكلفتها لتحقيق عوائد جمزية 
من  جزء  اإن  "دروي�س"  ال�شركة.وقال  تو�شعات  من 
ا�شرتاتيجية التطوير والتو�شع لدى ال�شركة، يت�شمن 
بخطوط  املحمول  الهاتف  ات�شاالت  اأب���راج  رب��ط 
األياف �شوئية حيث تنفذ م�شروعا جتريبيا يف هذا 
لتو�شع  اال�شتعداد  ل�شمان  وذلك  نيجرييا  يف  املجال 
ت��ق��دمي خ��دم��ات اجليلني  ���ش��رك��ات االت�����ش��االت يف 

الرابع واخلام�س من تكنولوجيا الهاتف املحمول.

*وكاالت
ماليني   10 نحو  اإف��ري��ق��ي  ���ش��اب  حقق 
خالل  م��ن  اث��ن��ني،  �شاعتني  خ��الل  ي���وان، 
ت�شويق  من�شة  ع��ر  �شفاه  اأح��م��ر  بيعيه 
على  خاللها  من  تغلب  �شينية،  اإلكرتونية 
ماه،  جاك  ال�شهري،  ال�شيني  االأعمال  رجل 
جل�شة  يف  قطعة،  األ���ف   15 نحو  ببيعه 
�شحيفة  اأوردته  بح�شبما  واحدة،  ت�شويق 

»china daily« اأم�س.
كانت �شاعتني اثنني كافيتان لكي يحقق 
من  البالغ  جياكي،  يل  االإفريقي،  ال�شاب 
 10 بنحو  يقدر  ربًحا  عاًما،   27 نحو  العمر 
ماليني يوان، اأي ما يعادل نحو 1.49 دوالر 
اأمريكي، عر من�شة جتارية تتيح التناف�س 

للمنتجات  ح��ي  ب��ث  ب��ع��ر���س  اإل��ك��رتون��ًي��ا 
التوا�شل  من�شات  ع��ر  ت�شويقها  امل���راد 
 »Douyin« من�شة  ومكنت  االجتماعي. 
من  جياكي،  ال�شاب  االإلكرتوين،  للت�شويق 
ماه،  جاك  ال�شيني،  امللياردير  على  التغلب 
االإلكرتوين،  الت�شويق  م�شاهري  كبار  اأح��د 
�شيدة  األ���ف   15 ق���ررت  دق��ائ��ق   5 ف��خ��الل 
�شراء املنتج الذي قدمه ال�شاب عر فيديو 
ال�شفاه  اأحمر  و�شع  من  خالله  من  متكن 
 30 غ�شون  يف  العار�شات،  من  كبري  لعدد 
الت�شويقي  الفيديو  اأ�شبح  حتى  ثانية، 
مر�شًحا  االإف��ري��ق��ي  ال�شاب  بهذا  اخل��ا���س 

لدخول مو�شوعة »جيني�س« العاملية.
مب�شابقة  ال�����ش��غ��ري  ال�����ش��اب  ي��ف��ز  مل 

لكن  ب��ن��ك،  ع��ل��ى  ي�شط  ومل  اليان�شيب، 
للت�شويق  اجل���دي���دة  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
االإل���ك���رتوين ع��ر ب��ث ف��ي��دي��وه��ات حية 
للمنتجات؛ اأتاح له فر�شة املناف�شة مع اأحد 

كبار رجال االأعمال يف ال�شني.
خمرج  م�شاعد  ت�شيني،  لهواجن  ووفًقا 
يف بكني، فاإن الفيديوهات الت�شويقة لذلك 
جتعلها  لدرجة  مميزة  االإفريقي  ال�شاب 
بها  يقوم  التي  نظرياتها  م��ن  ج��ذًب��ا  اأك��ر 
فيهم  مب��ا  االإل��ك��رتوين  الت�شويق  عمالقة 
الت�شويقي  الفيديو  حقق  اإذ  م��اه،  ج��اك 
يف  م�شاهدة  مليون   18 نحو  ل��ه  االأخ���ري 
غ�شون 5 دقائق، وتابعه عدد من امل�شاهري، 
لدخول  ال��رت���ش��ح  م��ن  مكنه  ال���ذي  االأم���ر 

نحو  ويتخذ  "جيني�س" العاملية.  مو�شوعة 
ال�شراء  قرار  ال�شني  يف  املواطنني  من   %40
لتقرير  وفًقا  االإل��ك��رتوين،  الت�شويق  عر 
 »AdMaster« �شركة  عن  �شادر  حديث 
املعنية بر�شد بيانات الت�شويق االإلكرتوين، 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  واجن،  ن��ي��ل  وي����رى 
عر  واالإع�����الن  الت�شويق  اأن  لل�شركة، 
من�شات و�شائل التوا�شل االجتماعي يدخل 
مع  االأخ���رية،  االآون���ة  يف  الذهبية  فرتته 
اإذ  االإلكرتونية،  التجارة  معدالت  ارتفاع 
تعد من�شات التوا�شل ج�شًرا مبا�شًرا يربط 
ال��ذي  االأم���ر  وامل�شتهليكني،  امل��وردي��ن  ب��ني 
من  االأق�شى  احلد  حتقيق  يف  ي�شهم  ال��ذي 

معدالت الربح.

*وكاالت
املتحدة  ال��والي��ات  يف  ب��اح��ث��ون  ط��ور 
اال�شطناعي  ل��ل��ذك��اء  ج��دي��دة  منظومة 
كان  اإذا  ما  بالغة  بدقة  حتدد  اأن  ميكنها 
اأي��ام  خم�شة  ع��م��ره  يبلغ  ال���ذي  اجل��ن��ني 
اأمامه فر�س للبقاء على قيد احلياة داخل 
جناح  احتماالت  من  يزيد  مما  االأم،  رحم 
عمليات التلقيح املجهري، ويقلل من حدوث 

االجها�س بعد فرتة من احلمل.
املجهري  التلقيح  عمليات  اأن  حني  ويف 

�شاعدت املاليني على االإجناب، ت�شل فر�س 
املتحدة  الواليات  يف  العمليات  هذه  جناح 
فريق  وا�شتخدم  باملئة.   45 ح��وايل  اإىل 
للعلوم  كورنيل  "ويل  مركز  من  الدرا�شة 
األ��ف   12 ن��ي��وي��ورك  مدينة  يف  الطبية" 
بعد  التقاطها  مت  ب�شرية  الأجنة  �شورة 
110 �شاعات من حدوث عملية التخ�شيب، 
لتدريب منظومة الذكاء اال�شطناعي على 
التمييز بني االأجنة اجليدة وغري اجليدة.

يقوم  ال��ه��دف،  ه��ذا  حتقيق  اأج��ل  وم��ن 

فريق من علماء االأجنة يف البداية بتقييم 
ثم  مظهره،  على  اعتمادا  جنني  كل  �شورة 
بقاء  فر�س  ب�شاأن  اإح�شائي  حتليل  اإج��راء 
حتى  ال�شورة  يف  يظهر  ال��ذي  اجلنني  ه��ذا 
النتائج  هذه  وتغذية  احلمل،  فرتة  نهاية 
تعتمد  التي  اخل��وارزم��ي��ة  املعادلة  داخ��ل 
وبعد  اال�شطناعي.  الذكاء  منظومة  عليها 
االنتهاء من التدريب، ا�شتطاعت املنظومة، 
ت�شنيف  "�شتورك"  ا�شم  عليها  اأطلق  التي 
 97 اإىل  ت�شل  دقة  بن�شبة  االأجنة  ج��ودة 

"�شاين�س  االإلكرتوين  املوقع  ونقل  باملئة. 
العلمية  االأب��ح��اث  يف  املتخ�ش�س  ديلي" 
رو�شن  زي��ف  الباحث  ع��ن  والتكنولوجيا 
واك�س، املتخ�ش�س يف جمال الطب االإجنابي 
مبركز ويل كورنيل القول: "عن طريق هذه 
التقنية اجلديدة يف جمال التلقيح املجهري، 
اآلية وقيا�شية فعالة  ميكننا تطبيق و�شيلة 
الب�شري...  التقييم  مناهج  على  اعتمادا 
�شيبدو  كيف  معرفة  التقنية  هذه  لنا  تتيح 

هذا املجال يف امل�شتقبل".

*وكاالت
اأكد اأندرو وليام�شون نائب رئي�س �شركة 
"هواوي" العاملية للتخطيط اال�شرتاتيجي، 
على  لل�شركة  امل�شري  ال�شوق  اأهمية  على 
اأفريقيا،  و�شمال  االأو�شط  ال�شرق  م�شتوى 
 10 �شمن  من  واح��دة  م�شر  اأن  اإىل  م�شريا 
"هواوي"  م��راك��ز  ب��ه��ا  ال��ع��امل  ح��ول  دول 
 )CSIC( والتدريب  لالبتكار  االإقليمية 

بتكلفة ا�شتثمارية 5 ماليني دوالر.
اليوم  ت�شريحات  �في  وليام�شون  وقال 
حول  نقا�شية  حلقة  هام�س  على  ال�شبت 
وروؤي��ت��ه��ا  ع��امل��ًي��ا  ال�����ش��رك��ة  ا�شرتاتيجية 
بح�شور  امل�����ش��ري،  بال�شوق  اال�شتثمارية 
ه��ال��ة ع���رن���دة رئ��ي�����س ق��ط��اع ال��ع��الق��ات 
اال�شرتاتيجية  وال�����ش��راك��ات  احلكومية 
اإن   � م�شر  تيكنولوجيز"  "هواوي  ل�شركة 
بالتو�شع  ال�شركة  مت�شك  على  دليل  اأك��ر 
امل�شاركة  امل�شري  ال�شوق  يف  واال�شتثمار 
للتعليم  العاملي  املنتدى  فعاليات  يف  احلالية 
الفرتة  خالل  املقام  العلمي  والبحث  العايل 
بالعا�شمة  اجل���اري  اأب��ري��ل   6 اإىل   4 م��ن 
رئي�س  وح�شور  برعاية  اجلديدة  االإدارية 
مت  حيث  ال�شي�شي،  الفتاح  عبد  اجلمهورية 
العايل  التعليم  وزي��ر  مع  اتفاقية  توقيع 
ال��دك��ت��ور خ��ال��د ع��ب��دال��غ��ف��ار ل��ل��ت��ع��اون مع 
اجلامعات امل�شرية لبناء "اأكادميية هواوي 
بهدف  املعلومات"  وتكنولوجيا  لالت�شاالت 
اإعداد واإخراج كوادر م�شرية فنية وموؤهلة 

وتقدمي �شهادات معتمدة للمتدربني.
"هواوي"  �شركة  اأن  وليام�شون  واأ�شاف 
العاملية تخ�ش�س 10% من عائدتها ال�شنوية 
ل�شالح  دوالر(  مليار  5ر13  يعادل  ما  )اأي 
املركز  حتتل  وبذلك  والتطوير  االأب��ح��اث 
لتقييم  وفقا  املجال  هذا  يف  عامليا  اخلام�س 
اأن  م�شيفا  لل�شناعات،  االأوروب���ي  االحت��اد 
مليارات   108 اإىل  و�شلت  ال�شركة  عائدات 
دوالر خالل العام املايل 2018، فيما حققت 
�شايف ربح 9ر8 مليار دوالر خالل العام املايل 
2018 بزيادة 25 % عن العام ال�شابق عليه، 
خالل  اخ��رتاع  ب��راءات   5405 �شجلت  فيما 

العام ذاته.
متويال  ت�شخ  ال�شركة  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 

واالأبحاث  التعليم  يف  اال�شتثمار  يف  مبا�شرا 
بقيمة  ت�شهم  التي  اخل��الق��ة  االبتكارية 
وتكنولوجيا  االت�شاالت  قطاع  يف  م�شافة 
اجلامعات  مع  بالتعاون  وذل��ك   ، املعلومات 
م�شروع   1200 متويل  مت  حيث   ، العاملية 
اإجمالية  بقيمة   2018 خالل  عامليا  بحثي 

15 مليون دوالر.
حلول  ت��رع��ى  ال�شركة  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
وهو  م�شر  يف  بالتعليم  متعلقة  تكنولوجية 
اجلامعة  مع  بالتعاون   )AGILE( م�شروع 
البنية  االإدارية وعمل  بالعا�شمة  الكندية 
والربط  الالزمة  التحتية  التكنولوجية 
اإدارة ذكية،  بني مبان اجلامعة وعمل نظم 
ف�شال عن تقدمي اأدوات واأجهزة الرودباند 

لطلبة اجلامعات.
لال�شتثمار  "هواوي"  دع��م  اأن  واأو���ش��ح 
يف ال��ت��ع��ل��ي��م ال ي��ت��وق��ف ع��ن��د ه���ذا احل��د 
"اأكادميية  برنامج  ج��ان��ب  ف���اإىل  فح�شب 
املعلومات"  وتكنولوجيا  لالت�شاالت  هواوي 
االف��رتا���ش��ي��ة وال���ت���ي ت��ه��ت��م ب��ال��ت��دري��ب 
جماالت  يف  املتخ�ش�شة  الكور�شات  وتقدمي 
اجلامعات  لطلبة  املعلومات  تكنولوجيا 
العمل،  ل�شوق  لتاأهيلهم  الي��ن  اأون  وذل��ك 
حول  جامعات   106 حاليا  منها  وي�شتفيد 
العامل، هناك كذلك برنامج بذور امل�شتقبل 
وب��رام��ج ال��رب��ط ب��ني ال��ت��اري��خ واحل�����ش��ارة 
والذكاء اال�شطناعي )AI( ، م�شريا اإىل اأن 
الذكاء اال�شطناعي �شي�شهم بعائدات ت�شل 
 2025 ع��ام  بحلول  دوالر  مليار   380 اإىل 

90% منها عر القطاع اخلا�س.
بنحو  اأ�شهمت  العاملية  هواوي  اأن  واأكد 
برنامج  لتطوير  اأمريكي  دوالر  مليون   140

هذا  ويحتوي  اال�شطناعي،  بالذكاء  متعلق 
جمانية  �شاعة   20 تقدمي  على  الرنامج 
عر كور�شات لعر�س وتعريف كل ما يتعلق 
�شرورة  على  م�شددا  اال�شطناعي،  بالذكاء 
�شي�شعها  اأن تلحق م�شر بهذا احلقل والذي 
ال�شناعية  ال���ث���ورة  خ��ارط��ة  ع��ل��ى  ب��ق��وة 

الرابعة.
ال�شناعية  الثورة  اأن  واأو�شح وليام�شون 
يف  ونوعية  كبرية  نقلة  �شتحدث  ال��ك��رى 
ازده��ار  يف  �شت�شهم  حيث  التوظيف  جم��ال 
وظ��ائ��ف ج��دي��دة وان��دث��ار اأخ���رى، م�شريا 
الوظائف يف ذلك  بتلك  التنبوؤ  اإىل �شعوبة 
جيد  ب�شكل  لها  االإع��داد  يتم  ولكن  الوقت، 

عر توفري الكوادر املوؤهلة واملدربة لذلك.
وف��ي��م��ا ي��خ�����س ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا اجل��ي��ل 
عن  وليام�شون  ك�شف  للمحمول،  اخلام�س 
اإب����رام ال�����ش��رك��ة 30 ع��ق��دا ح���ول ال��ع��امل 
مو�شحا  التكنولوجيا،  هذه  بتوفري  متعلقة 
اأن ال�شركة قامت بالفعل بت�شنيع مايرتواح 
لهذا  اأ�شا�شية  حمطة  األف   45 اإىل   40 بني 

الغر�س.
"هواوي"  ب��ق�����ش��ي��ة  ي��ت��ع��ل��ق  وف��ي��م��ا 
وال���والي���ات امل��ت��ح��دة االأم��ري��ك��ي��ة ، ق��ال 
متنع  معينة  دول  اإن  "فكرة  وليام�شون 
ا�شتخدام منتجات واأدوات هواوي مل تنفذ 
اأعلن  االأوروب��ي  فاالحتاد  االآن،  حتى  فعليا 
منذ يومني دعمه ملوقف هواوي ، وال يوجد 
اإىل  م�شريا   ، هواوي"  لتكنولوجيا  منع  اأي 
ملوقف  دعمهما  اأكدتا  واأملانيا  اجنلرتا  اأن 

ال�شركة.
بعد  ال��ع��امل��ي��ة  ه����واوي  اأن  ع��ل��ى  واأك����د 
خا�س  �شيء  اأي  عليها  يثبت  مل  التحقيقات 

ت�شمح  ال�شركة  اأن  اإىل  م�شريا  بالتج�ش�س، 
عر ت�شريح من اجلهات الر�شمية بالدخول 
اإىل مواقعها ومعاملها قائال "اأبواب ال�شركة 
ما  لدينا  ولي�س   ، للموؤ�ش�شات  مفتوحة 
نخفيه" ، مو�شحا اأن هذا هو ما حدث فعليا 

مع جهاز االأمن القومي يف بريطانيا.
جترى  العاملية  ال�شركة  اأن  اإىل  واأ�شار 
ق��ائ��اًل:  العاملية  االأ����ش���واق  ب��ني  مفا�شلة 
"االأ�شواق التي لن ي�شمح لنا فيها بالتناف�س 
�شنن�شحب منها اإىل االأ�شواق التي ت�شمح لنا 

بالتناف�س".
اأن  عرندة  هالة  اأو�شحت   ، جانبها  من 
مدتها  العايل  التعليم  وزارة  مع  االتفاقية 
اأكادميية   100 نحو  و�شتوفر  �شنوات،   3
اآالف   4 نحو  منها  وي�شتفيد  اجلامعات  عر 
طالب جامعي، و�شيتم منح �شهادات معتمدة 

للخريجني لال�شتفادة منها يف �شوق العمل.
برنامج  لديها  ال�شركة  اأن  واأ���ش��اف��ت 
 )CSRC( امل�شرية  ال��ك��ف��اءات  ت��دري��ب 
اأعلى  يف  م�شريني  مهند�شني  بتعيني  ويقوم 
الدعم  لتقدمي  ال��ع��امل  ح��ول  امل�شتويات 
الفني، ويت�شمن املركز 500 مهند�س م�شري 
الدكتور  مع  التناق�س  مت  اأن  موؤكدة  حاليا، 
وتكنولوجيا  االت�شاالت  وزير  طلعت  عمرو 
املعلومات امل�شري على زيادة هذا العدد اإىل 
100 مهند�س خالل الربع االأخري من 2019 
القومي  املعهد  م��ع  ال��ت��ع��اون  على  ع��الوة   ،
بتدريب  ال�شركة  تقوم  حيث  لالت�شاالت 
الرابع  اجليل  تكنولوجيا  على  طالب   200
تدريب  من  فعليا  االنتهاء  مت   ، للمحمول 
تلك  يف  للعمل  موؤهلني  واأ�شبحوا  طالبا   85

التكنولوجيات.
 120 مع  ال�شركة  تعاون  اإىل  واأ���ش��ارت 
���ش��رك��ة م�����ش��ري��ة يف م�����ش��روع��ات ك���رى ، 
 ، االأربعة  املحمول  م�شغلي  اإىل  باالإ�شافة 
املدن  ببناء  املتعلقة  امل�شروعات  عن  ف�شال 
احلكومة  مع  ك��رى  وم�شروعات   ، الذكية 
م�شاركة  اإىل  ولفتت   ، اخل��ا���س  وال��ق��ط��اع 
ال��دويل  م��وؤمت��ر االحت���اد  ه���واوي م�شر يف 
لالت�شاالت الراديوية املقرر عقده يف �شرم 

ال�شيخ اأكتوبر املقبل.

»تويتر« يغير سياسة اإلعالنات للتوافق مع 
قواعد حمالت تشجيع الناخبين على التصويت

تحديث جديد لـ»أندرويد تى في« يبث إعالنات 
على شاشة جهاز التلفزيون المنزلي الذكي

دراسة أمريكية: استمرار تزايد نشاط 
المجموعات اإلجرامية على »فيسبوك«

»سكايب« تطلق ميزة جديدة تدعم حتى 
50 شخصا في المكالمات الجماعية

»آي إتش إس تاورز« لتشغيل أبراج االتصاالت 
تقتحم أسواق الكويت والسعودية

خالل 5 دقائق.. شاب إفريقي يبيع 15 ألف 
»أحمر شفاه« عبر موقع تسويق صيني

استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي 
لتقييم سالمة األجنة

نائب رئيس »هواوي« العالمية: 
السوق المصري مهم لشركتنا
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*وكاالت
ت��ق��ري��را  اأن"  اأن  "�سي  م��وق��ع  ن�����س��ر 
املتعلقة  الأف����ام  ومنتجة  لل�سحافية 
بال�سوؤال  ابتداأته  �ساندي لموت،  بال�سحة 
يف  الوفيات  ع��ن  م�سوؤول  عامل  اأك��ر  ع��ن 
التدخني  لي�س  باأنه  جميبة  العامل،  اأنحاء 

ول ارتفاع �سغط الدم.
ترجمته  ال����ذي  ال��ت��ق��ري��ر،  وي�����س��ر 
"عربي21"، اإىل اأن اأكر عامل م�سوؤول عن 
الوفيات هو احلمية ال�سيئة، لفتا اإىل قول 
وتقييم  مقايي�س  معهد  يف  امل�ساعد  الأ�ستاذ 
ال�سحة يف جامعة وا�سنطن، اأ�سكان اأف�سني: 
"يف كثر من الدول، احلمية ال�سيئة ت�سبب 
و�سغط  التبغ  ت��دخ��ني  م��ن  اأك���ر  وف��ي��ات 

الدم".
وتنقل الكاتبة عن اأف�سني، وهو الكاتب 
الدورية  يف  ن�سر  ال��ذي  للتقرير  الرئي�سي 
مدى  على  حتليل  حول  "لن�سيت"،  الطبية 
27 عاما للحمية على م�ستوى العامل، قوله 
النا�س  باختيار  فقط  يتعلق  ل  الأم��ر  اإن 
خيارات غر �سحية، مثل اللحوم احلمراء 
لكن  بال�سكر،  املليئة  الغازية  وامل�سروبات 
ال�سحية  الأغذية  غياب  ذاتها  وبالأهمية 
من  كبرة  بكميات  م�سحوبة  حميتنا،  من 

امللح.
"يف ال��وق��ت ال��ذي  واأ����س���اف اأف�����س��ني: 
ال�سحية  احلميات  عن  احلديث  فيه  ك��ان 
تقليديا، يركز على تقليل تناول الأغذية 
غر ال�سحية، اأظهرنا يف هذه الدرا�سة اأن.. 
التناول القليل لاأغذية ال�سحية هو عامل 
اأكر اأهمية من زيادة تناول الأغذية غر 

ال�سحية". 
 2017 ع��ام  يف  اأن��ه  اإىل  املوقع  ويلفت 
وفاة  ح��الت  خم�س  كل  من  واح��دة  كانت 
احلبوب  ونق�س  ال�سوديوم  ف��رط  �سببها 
وال��ب��ذور،  واملك�سرات  وال��ف��واك��ه  الكاملة 
بح�سب ما ك�سفت الدرا�سة، ولي�س احلميات 
وامل�سروبات  املتحولة  ب��ال��ده��ون  املليئة 
اللحوم  م��ن  العالية  وامل�ستويات  امل��ح��اة 

احلمراء وامل�سنعة.
وي����ورد ال��ت��ق��ري��ر ن��ق��ا ع��ن ال��ب��اح��ث 
جامعة  يف  ال��دك��ت��وراه  بعد  م��ع  اأب��ح��اث  يف 
اأوتاغو يف نيوزيلندا، اأندرو رينولدز، الذي 
حجم  اإن  قوله  ال��درا���س��ة،  يف  ي�سارك  مل 
للجميع،  مهمة  اأنها  يعني  الكبر  الدرا�سة 
بغ�س النظر عن املكان الذي يعي�سون فيه، 
الدرا�سة  نتائج هذه  "اإن  رينولدز:  واأ�ساف 
توفر  ح��ول  ال��ق��رار  اتخاذ  على  �ست�ساعد 
يتم  وكيف  الغربية،  ال��دول  يف  الأغ��ذي��ة 
ت�سويقها، وكم تكلف يف ال�سنوات القادمة".

15 عامل خطر يف احلمية
الذي  التحليل،  يف  اإن��ه  لم��وت  وتقول 
غيت�س،  وم��ال��ي��ن��دا  بيل  موؤ�س�سة  مولته 
يف  خطر  عامل   15 وزم���اوؤه  اأف�سني  در���س 
والإعاقة،  الوفاة  على  واآثارها  احلميات 
اللحوم  من  عالية  م�ستويات  مقارنة  ومتت 
املحاة  وامل�سروبات  وامل�سنعة  احل��م��راء 
والأحما�س الدهنية املتحولة وامللح -وكلها 
حميات  مع  ال�سحية-  مبخاطرها  معروفة 

تفتقر اإىل الأغذية ال�سحية. 
ال�سحية  الأغ��ذي��ة  اأن  املوقع  ويذكر 
واحل��ب��وب  واخل�����س��ار  ال��ف��واك��ه  تت�سمن 
واملك�سرات  والكال�سيوم  واحلليب  الكاملة 
والأحما�س  والبقوليات  والألياف  والبذور 

الدهنية )اأوميغا 3(، املوجودة يف الأ�سماك 
والدهون غر امل�سبعة، وهي الدهون املفيدة 
النباتية  والزيوت  ال�ساملون  يف  املوجودة 

وبع�س املك�سرات والبذور.
امللح،  با�ستثناء  فاإنه  التقرير،  وبح�سب 
الرئي�سية  اخلطر  عوامل  اأح��د  كان  ال��ذي 
وجدت  الدرا�سة  ف��اإن  البلدان،  معظم  يف 
والدهون  وامل�سنعة  احل��م��راء  اللحوم  اأن 
املتحولة وامل�سروبات املحاة كانت يف اأ�سفل 

عوامل اخلطر ملعظم البلدان.
الوفيات  ن�سف  اإن  للموقع  اأف�سني  وقال 
املتعلقة باحلمية يف العامل يف 2017 كانت 
الكثر  تناول  خطر:  عوامل  ثاثة  ب�سبب 
احلبوب  من  كافية  غر  وكمية  امللح،  من 
الفاكهة،  من  كافية  غر  وكمية  الكاملة، 
حقيقية،  كانت  املخاطر  تلك  اأن  واأ�ساف 
القت�سادي  امل�ستوى  ع��ن  النظر  بغ�س 

الجتماعي يف معظم البلدان.
ال��درا���س��ة  اأن  اإىل  ال��ك��ات��ب��ة  وت��ن��وه 
�سنوي  تقرير  م��ن  ج��زءا  كانت  اجل��دي��دة 
يقوم  ال��ذي  العاملية،  املر�س  اأعباء  ح��ول 
الوفيات  ويتتبع  الباحثني،  اآلف  باإعداده 
مر�سا   350 ب�سبب  والإع���اق���ات  امل��ب��ك��رة 

واإ�سابة يف 195 بلدا.
ويذكر املوقع اأن تلك املجموعة اأ�سدرت 
يف �سهر كانون الثاين/ يناير، تقريرا حتت 
اإن  ق��ال  �سحي"،  لعامل  "احلمية  ع��ن��وان 
وا�ستهاك  احلمراء  اللحوم  من  التخفيف 
ال�سكر، وزيادة ا�ستهاك الفواكه واخل�سار 
واملك�سرات قد مينع 11.6 مليون حالة وفاة 

مبكرة من الإ�سرار بكوكب الأر�س.
ال��درا���س��ة  ع��ن  ملحة  اإن  اأف�����س��ني  وق���ال 
يف  وردت  تف�سيل،  ب���دون  لكن  احل��ال��ي��ة، 
تقرير اأعباء املر�س العاملية، العام املا�سي، 
التقرير  م��ن  ال��ع��ام  ه��ذا  ن�سخة  يجعل  م��ا 
حتتوي على "التحليل الأكر �سمول لاآثار 
اإجراوؤها"،  يتم  التي  للحمية  ال�سحية 
املنهجية  العيوب  بع�س  من  بالرغم  وذلك 
والثغرات يف البيانات من البلدان النامية.  
اتفق  رينولدز  اأن  اإىل  التقرير  وي�سر 
كل  تن�سر  درا���س��ات  هناك  اإن  قائا  معه، 
البيانات  "حجم  لكن  املو�سوع،  حول  عام 
يجعان  لها  العاملي  والتمثيل  امل��درو���س��ة 
واأ�ساف  النتباه"،  ت�ستحق  الدرا�سة  هذه 
يقدم  الدرجة  بح�سب  املخاطر  ترتيب  اأن 
اأي  حول  ثمينة  "معلومات  القرار  ل�سناع 

العادات الغذائية يجب ا�ستهدافها اأول".

الوفيات ب�سبب احلمية بح�سب البلد

 10 هناك  كان  اأن��ه  اإىل  لم��وت  وتلفت 
مايني وفاة يف 2017 ب�سبب اأمرا�س القلب 
فيه  و�سلت  ال��ذي  ال��وق��ت  يف  وال�سرايني، 
والنوع  األ��ف��ا،   913 اإىل  ال�سرطان  وفيات 
الثاين من ال�سكري ت�سبب ب�339 األف وفاة، 
بالإ�سافة اإىل 66% من حالت الإعاقة يف 
2017 من عدد من الأمرا�س املزمنة كانت 

ب�سبب تلك العوامل الثاثة.
املثر  م��ن  اإن���ه  للموقع  اأف�����س��ني  وق���ال 
من  تكن  مل  املفرطة  ال�سمنة  اأن  لاهتمام 
ال��ع��وام��ل م��ن ال��رت��ي��ب الأع��ل��ى م��ن حيث 
اخلطورة، حيث كانت يف الدرجة ال�ساد�سة 

على قائمة عوامل اخلطر.
اأعلى  ذا  البلد  اأن  عن  املوقع  ويك�سف 
كان  الغذائية  باحلمية  متعلقة  وف��ي��ات 
جزر  ثم  اأفغان�ستان  تتبعه  اأوزبك�ستان، 
ثم  اجل��دي��دة  غينيا  ب��اب��وا  ث��م  م��ار���س��ال 
ف��ان��وات��و، فيما ك��ان اأق���ل ع��دد وف��ي��ات يف 
ثم  اإ�سبانيا  ثم  فرن�سا  تبعتها  "اإ�سرائيل" 
اليابان ثم اأندورا، م�سرا اإىل اأنه من حيث 
ال��وف��ي��ات الأق���ل ج���اءت اململكة  م��ع��دلت 
 ،24 اإي��رل��ن��دا  ث��م   ،23 برتيب  امل��ت��ح��دة 
فيه  كان  ال��ذي  الوقت  يف   ،25 ال�سويد  ثم 
روان��دا  بعد   43 املتحدة  الوليات  ترتيب 
الهند  ترتيب  وكان  و42(،   41( ونيجريا 

118، بينما كان ترتيب ال�سني 140.

اأ�سد عوامل اخلطر
اخلطر  عوامل  اأ�سد  اأن  التقرير  ويبني 
ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��ل��ولي��ات امل��ت��ح��دة وال��ه��ن��د 
ورو�سيا  ونيجريا  وباك�ستان  وال��رازي��ل 
قلة  كانت  وتركيا،  واإي��ران  واأملانيا  وم�سر 
للعديد  بالن�سبة  اأم��ا  الكاملة،  احل��ب��وب 
املرتبة  يف  ه��ذا  فكان  الأخ��رى  ال��دول  من 
الثانية اأو الثالثة، وهذا ل يعني اأن النا�س 
يف هذه البلدان مل ي�ستهلكوا احلبوب، لكنه 
لعمليات  خ�سعت  حبوبا  ياأكلون  اأنهم  يعني 
الغذائية  قيمتها  ت�سبح  حيث  ت�سنيع، 
�سعرات  على  احتوائها  احتمال  مع  متدنية 

حرارية كثرة.
الذي  رينولدز،  اأن  اإىل  الكاتبة  وتنوه 
الطبية  "لن�سيت"  دوري��ة  يف  درا�سة  ن�سر 
اأن  من  ح��ذر  الكاملة،  احلبوب  اآث��ار  ح��ول 
للم�ستهلكني  تباع  التي  املنتجات  من  الكثر 
يف  ه��ي  كاملة"  "حبوب  اأن��ه��ا  على  ال��ي��وم 
"يتم  رينولدز:  لي�ست كذلك، وقال  الواقع 
ت�سمني احلبوب الكاملة يف منتجات تخ�سع 
لعمليات ت�سنيع زائدة، فقد تكون مطحونة 
احلر  ال�سكر  اإليها  وم�سافا  ناعم،  ب�سكل 

والدهون امل�سبعة.. اأعتقد اأننا كلنا بحاجة 
لنكون واعني لهذا الأمر، وعدم اخللط بني 
فوائد احلبوب الكاملة، التي خ�سعت لأقل 
عمليات ت�سنيع، وما يتم اإعانه عادة على 
اأنه منتج يحتوي على حبوب كاملة اليوم".
لأي  الكاملة  احلبوب  اأن  املوقع  ويذكر 
وال�سويداء،  والبذرة  بالق�سرة  تعرف  نبتة 
الكاملة  احل��ب��وب  جمل�س  اأن  اإىل  م�سرا 
تفي  التي  للمنتوجات  ختم  بتوفر  يقوم 

باملوا�سفات، وهو متوفر يف 54 بلدا.

 التحديات الإقليمية
عامل  اأك��ر  اإن  للموقع  اأف�سني  وق��ال 
واأندوني�سيا  وال��ي��اب��ان  ال�سني  يف  خطر 
احلمية،  يف  ال�سوديوم  كمية  هو  وتايلندا 
بامللح  الغني  الأرز  خل  ب�سبب  رمب��ا  وذل��ك 
وال�سل�سات واملعاجني امل�ستخدمة يف الطبخ 

التقليدي الآ�سيوي.
وتت�ساءل لموت قائلة: "هل يعني هذا 
اأن هذه الثقافات �ست�ستمر يف العي�س مع هذا 
الأ�ستاذة  اأن  اإىل  م�سرة  العايل؟"،  اخلطر 
كورينا هوك�س، التي تدير مركز ال�سيا�سات 
اأن  ت��رى  لندن،  جلامعة  التابع  الغذائية 
ذلك لي�س �سروريا، وتقول هوك�س، التي مل 
ت�سارك يف الدرا�سة: "اإن اأي �سخ�س يدر�س 
التف�سيات  اإن  لك  �سيقول  الطعام  تاريخ 
لكن  وتتبدل،  الوقت،  مع  تتغر  الثقافية 
نعم يف هذه احلالة قد يت�سمن ذلك حتول 

ثقافيا". 
امل�ساركة  املوؤلفة  عن  التقرير  وينقل 
اإن  قولها  املك�سيك،  يف  رازو  كري�سيتيان 
عامل  اأكر  ت�سكل  والبذور  املك�سرات  قلة 
احلبوب  ث��م  اخل�سار  قلة  تتبعها  خطر، 
اإىل  م�سرة  احلمية،  من  والفواكه  الكاملة 
القليلة  الدول  من  اأي�سا  كانت  املك�سيك  اأن 
مرتبة  فيها  املحاة  امل�سروبات  حتتل  التي 
لي�س  وذلك   ،5 ترتيبها  كان  حيث  عالية، 
امل�سروبات  تقافة  انت�سار  ب�سبب  فقط 
اأي�سا ب�سبب انت�سار امل�سروبات  الغازية، بل 
ا�سم  عليها  يطلق  التي  امل��ح��اة،  البيتية 

فري�سكا�س". "اأغوا�س 
واأ�سافت رازو، احلا�سلة على الدكتوراه 
لل�سحة  ال��ق��وم��ي  املعهد  م��ن  التغذية  يف 
ماء  لدينا  "لي�س  املك�سيك:  يف  ال��ع��ام��ة 
النا�س  في�سري  ل��ل�����س��رب..  جم��اين  نقي 
�سراء  عليهم  كان  واإن  لل�سرب،  النقي  املاء 
الغازية..  امل�سروبات  يف�سلون  فهم  �سيء 
احل�سول  الأ�سهل  م��ن  اأن  اإىل  بالإ�سافة 
على  احل�سول  من  اجلاهزة  الأطعمة  على 

الفواكه واخل�سار".
كبر  منتج  املك�سيك  ب��اأن  رازو  وتابعت 
ل��ل��ف��واك��ه واخل�����س��ار ال���ط���ازج، ل��ك��ن ه��ذه 
املتحدة  ال��ولي��ات  يف  امل��وزع��ون  ي�سريها 
املدن  �سكان  تاركني  البلدان،  من  وغرها 
ب�سعر  امل��ن��ت��وج��ات  تلك  دون  املك�سيكية 

معقول اأو اإمكانية الزراعة.
على  ال��ن��ا���س  "ن�سجع  رازو:  وق��ال��ت 
تكلف  لكنها  املحلية،  الأ�سواق  من  ال�سراء 
الأ�سماء  مع  املناف�سة  ال�سعب  من  اأك��ر.. 
لدينا  نعم  املنتجات.  ت�سري  التي  الكبرة 

حتد كبر".
بالإ�سارة  تقريره  اأن"  اأن  "�سي  ويختم 
للمك�سرات  بالن�سبة  اإن��ه  رازو  ق��ول  اإىل 
ي�ستطيعون  ل  "النا�س  ف���اإن  وال���ب���ذور، 

�سراءها لأنها مكلفة".

 CNN: هذا هو أخطر عامل 
مسؤول عن الوفيات *وكاالت

اتهمت امراأة بالحتيال، بعد زعمها اأنها م�سابة 
جنيه   45000 بقيمة  ترعات  لتجمع  بال�سرطان، 
اإ�سرليني. وترع العديد من الأ�سخا�س عر �سفحة 
جلمع الترعات عر الإنرنت ل�سالح نيكول الكبا�س، 

40 عاما؛ ب�سبب مر�س زعمت اأنها اأ�سيبت به.

بحاجة  كانت  اأنها  "زعمت  اإنها  ال�سرطة  وقالت 
اإىل عاج لل�سرطان من اأجل تلقي الترعات".

وادعت ال�سيدة الأربعينية من مدينة كنت كذبا 
باأنها كانت بحاجة اإىل عاج لل�سرطان من اأجل تلقي 
فراير  �سباط/  بني  اجلمهور،  اأف��راد  من  ترعات 

واآب/ اأغ�سط�س 2018.

*وكاالت
ن�سر موقع "اإف بي. ري" الرو�سي تقريرا حتدث 
الأمرا�س  من  يعتر  الذي  ال�سكري  مر�س  عن  فيه 
الأ�سخا�س  من  كبر  عدد  منها  يعاين  التي  املزمنة 
مر�سى  على  ُت�سهل  التي  والتدابر  ال��ع��امل،  ح��ول 
المتثال  ���س��رورة  غ���رار  على  حياتهم  ال�سكري 
لتعليمات وتو�سيات الطبيب عند ت�سخي�س الإ�سابة 

بهذا املر�س.
وق�����ال امل���وق���ع يف ت��ق��ري��ره ال�����ذي ت��رج��م��ت��ه 
"عربي21"، اإنه من الطرق التي ت�سهل على امل�سابني 
املر�س  هذا  على  التعرف  حياتهم،  ال�سكري  مبر�س 
زيارة  وجتنب  املتاحة،  املوثوقة  امل�سادر  با�ستخدام 
بع�س املواقع الإلكرونية التي حتاول توجيهك اإىل 
عن  البحث  اأهمية  عن  ف�سا  حمددة،  اأدوية  تناول 
العاجات  وراء  الن�سياق  وعدم  �سحيحة،  معلومات 

الطبيعية التي يروج لها البع�س.
ويف هذا ال�سدد، متثل زيارة موقع وزارة ال�سحة 
باملر�س،  املرتبطة  املعلومات  عن  والبحث  بادك  يف 
خطوة  مبنزلة  الطبية،  باجلمعيات  الت�سال  اأو 
جيدة. وعلى �سبيل املثال، لدى اجلمعية الأمريكية 
ملر�س ال�سكري موقع اإلكروين ممتاز، يت�سمن ق�سما 

كاما عن كتب ُتعنى مبر�س ال�سكري.
بع�س  على  احل�سول  �سرورة  اإىل  املوقع  واأ�سار 
ال�سكري،  مر�س  على  ال�سوء  ت�سلط  التي  الكتب 
امل��اح��ظ��ات،  بع�س  وت��دوي��ن  بعناية،  وق��راءت��ه��ا 
وا�ستيعاب اأكر قدر ممكن من املعلومات، لفهم املر�س 
الن�سائح  فهم  من  املري�س  مُيّكن  ما  وهو  جيد،  ب�سكل 
التي يقدمها له الطبيب. وعموما، تعد قراءة الكتب 
اآخ��ر،  مر�س  اأي  اأو  ال�سكري  مر�س  ع��ن  املوثوقة 
املر�سى،  حياة  ت�سهل  �سائعة  ا�سراتيجية  مبنزلة 
لذلك يجب النتباه اإىل التدابر العملية التي ميكن 

اتخذاها ب�سكل فردي.
احل�سول  ميكن  التي  املعلومات  اأن  املوقع  وذك��ر 
عليها من م�سادر موثوقة واملتعّلقة مبر�س ال�سكري، 
وحت�سني  ال���وزن  ف��ق��دان  اأهمية  على  عموما  تركز 
الريا�سية.  التمارين  وممار�سة  الغذائية  الوجبات 
بني  تقارن  التي  املعلومات  بع�س  على  الطاع  وعند 
املرجح  من  الكتب،  تقدمها  التي  والن�سائح  عاداتك 
العثور على العديد من القراحات التي ت�ساعد على 
وممار�سة  الغذائي  النظام  يف  الكربوهيدرات  تقليل 
عملية  خطوات  تعد  التي  الوزن،  وفقدان  الريا�سة 

يجب اتباعها ول تتطلب جمهودا كبرا.
ب�سم  ُين�سح  الغذائية،  للوجبات  وبالن�سبة 
غر  واخل�����س��روات  وال�����س��وف��ان  والبي�س  ال��دج��اج 
النظام  اإىل  اأنواعها،  بجميع  والفا�سوليا  الن�سوية 
اإدخال  اإىل ذلك، وعند  الغذائي اليومي. بالإ�سافة 

ُيو�سى  ال��غ��ذائ��ي،  ال��ن��ظ��ام  على  التغيرات  بع�س 
التغيرات  هذه  اأن  من  والتاأكد  الطبيب  مبراجعة 

تتنا�سب مع نوع مر�س ال�سكري الذي اأ�سابك.
تاأمينك  يكن  مل  حال  يف  اأن��ه  اإىل  املوقع  واأ�سار 
ب�سكل  بالعاج  املرتبطة  التكاليف  يغطي  ال�سحي 
ب�سعوبة  واأخ���ره  الطبيب  م�سورة  فاطلب  كامل، 
يعد  الطبيب  واأن  �سيما  ل  امل�ساريف،  ه��ذه  حتمل 
ميكن  التي  امل���وارد  على  املطلع  الوحيد  ال�سخ�س 
ا�ستخدامها للعثور على اأف�سل حل للتاأمني، واحل�سول 

على الأدوية باأ�سعار منا�سبة.
اجلمعيات  من  العديد  تقدم  ذات��ه،  ال�سياق  يف 
مايل  و�سع  يف  يتخبطون  الذين  لاأ�سخا�س  خدمات 
فر�سة  لهم  يتيح  اإ���س��ايف  لدخل  ويفتقدون  ح��رج، 
باختاف  الظروف  وتختلف  عراقيل.  دون  العاج 
حم��ددة،  تفا�سيل  تقدمي  من  ب��دل  لذلك  املناطق، 
ين�سح ب�سدة التحدث ب�سكل �سريح مع الطبيب حول 
جميع  ومراقبة  بالتكاليف،  املرتبطة  ال�سعوبات 

املوارد التي ميكن توفرها لك.
التي  والعادات  ال�سخ�س  �سلوك  اأن  املوقع  وبني 
مكافحة  على  ت�ساعد  التي  الطرق  من  تعتر  يتبعها 
مر�س ال�سكري، لذلك، من اأجل حتقيق نتائج �سحية 
ممتازة يجب ال�ستعداد للقيام ببع�س اخليارات التي 
بالإرادة،  والتحلي  الأوىل،  للوهلة  �سعبة  تبدو  قد 

ف�سا عن ممار�سة الريا�سة والقيام بنزهات.
تتطلب  ل  التي  الطرق  من  العديد  يوجد  كما 
�سرف اأي اأموال، ولكنها ت�ساعد نوعا ما على مقاومة 
بع�س الأمرا�س. ويعتر بذل كل ما يف و�سعك للحد 
اأف�سل  من  عام،  ب�سكل  واملر�س  الأعرا�س  تاأثر  من 
مثل  مر�س  من  الوقاية  على  ت�ساعد  التي  اخلطوات 

مر�س ال�سكري.
التي  الأط��ع��م��ة  ع��ن  التخلي  اأن  امل��وق��ع  واأك���د 
مبنتجات  وتعوي�سها  ال�سكري،  مر�س  مع  تتعار�س 
مفيدة ميثل اأحد اأف�سل الطرق لت�سهيل حياة مر�سى 
ال�سكري، ف�سا عن ممار�سة الريا�سة، وبذل ق�سارى 
غرار  على  ومفيدة  جديدة  ع��ادات  لتبّني  جهدك 
ال�سوتية  الكتب  اإىل  ال�ستماع  ي�ساعد  كما  امل�سي. 
على  تعتمد  جمانية  لعبة  تثبيت  اأو  الهاتف  على 
املوقع مثل بوكيمون غو، من الطرق التي ت�ساعد على 

امل�سي.
بع�س  م�ساركة  اأن  اإىل  املوقع  ن��وه  اخلتام،  ويف 
العادات املفيدة مع �سخ�س اآخر م�ساب باملر�س ذاته 
ميثل حافزا اإىل الأمام، ويعزز يف امل�ساب القدرة على 
التحمل واملقاومة. اجلدير بالذكر اأن هناك العديد 
امل�سابني  لاأ�سخا�س  اخلرية  الدعم  جمموعات  من 
م�سدرا  تكون  قد  التي  الثاين،  النوع  ال�سكري  بداء 

مهما للح�سول على الدعم واإقامة ال�سداقات.

*وكاالت
ووفقا ل�"Newsweek"، قد يكون العقار قادرا 
على التخل�س من بروتينات تاو غر الطبيعية، التي 
اإىل  التي  الت�سابك،  مبعنى  اأي   ،tangles ت�سمى 
جانب بروتينات اأخرى غر طبيعية ت�سمى لويحات 

خرف ال�سيخوخة ال�سمات املميزة ملر�س األزهامير.
وهذه اللويحات والت�سابك ي�سكان هياكل ي�سهل 
األزهامير  مر�سى  اأدمغة  يف  املجهر  حتت  ماحظتها 

املتوفني.
كو�سيك،  كينيت  الأع�����س��اب،  اأخ�سائي  وق���ال 
مت  قد  اإن��ه  باربرا،  ب�سانتا  كاليفورنيا  جامعة   من 
واأظهرت   ،tangles تاو  لتطوير  الفئران  ا�ستخدام 
من  مينع   lonafarnib اأن  املختر  يف  النتائج 

ت�سكيلها.
هو  التمو�سع  اإع���ادة  يدعى  ال��ذي  النهج  ه��ذا 
ا�ستخدام دواء مت اخراعه اأ�سا لعاج مر�س اآخر، 

لكنه فعال ب�سكل غر متوقع يف مر�س اآخر.
�سمة  هو  الع�سبي  الليفي  الت�سابك  يف  تاو  ولأن 
م�ستويات  اإىل  ارتفع  ومر�س  األزهامير  ملر�س  مهمة 
اأن  يجب  اأنه  يعتقد  العامل،  اأنحاء  جميع  يف  وبائية 
التجارب  يف  لاختبار  بالغة  اأول��وي��ة  للعقار  يكون 

ال�سريرية.
هو  الع�سبي  الليفي  للت�سابك  الرئي�سي  املكون 
يف  يتجمع  املخ  يف  طبيعي  بروتني  وهو  تاو،  بروتني 
�سياق املر�س على �سكل هياكل طويلة ت�سبه احلبل، 

ما يوؤدي اإىل خنق النهايات الع�سبية يف املخ.
و�سيء واحد مثر لاإعجاب يف تغير مو�سع عقار 
اأثبت ب�سكل تام �سامته  اأن الختبار  ال�سرطان، هو 
يف الب�سر. ول يوجد حاليا اأي دواء ميكنه تعديل اأو 

منع مر�س األزهامير، ما يوؤكد اأهمية متابعة النتائج 
ذلك  ومع  الب�سر،  اإىل  الفئران  من  التجربة  ونقل 
هناك حاجة اإىل اإجراء العديد من التفا�سيل قبل 

املتابعة.
املر�سى  من  الدرا�سة بجمع خايا اجللد  وقامت 
ي�سمى  اخل��رف  اأ�سكال  من  �سكل  من  يعانون  الذين 
اخلرف اجلبهي ال�سدغي، الذي يحتوي على ت�سابك 

ليفي ع�سبي فقط ول يوجد به لويحات.
خلرف  ال�سبب  ح��ددت  ال��درا���س��ة  ه��ذه  اأن  كما 
املر�سى، وهو وجود طفرة يف جني تاو، ومت ت�سغيله 
بروتني  من  واأن��ت��ج  اخل��اي��ا،  يف  طبيعي  غر  ب�سكل 
من  عائلة  اإىل  ينتمي  بروتني  وهو   ،Rhes ي�سمى 
ال�سرطان  عقار  بوا�سطة  امل�ستهدفة  الروتينات 

.lonafarnib
من  منع  العقار  هذا  الفئران  اإطعام  مت  وعندما 
ت�سكيل تاو الت�سابك يف الدماغ، ونتيجة تعطيله بقي 

ن�ساط الدماغ الطبيعي.

*وكاالت
حتى  الكحول  �سرب  اأن  دولية  درا���س��ة  ك�سفت 
مب�ستويات منخف�سة للغاية، يزيد من خطر الإ�سابة 
باحثون  ق��اده��ا  ال��درا���س��ة  ال��دم��اغ��ي��ة.  بال�سكتة 
اأك�سفورد  بجامعة  الطبية  ال��ب��ح��وث  جمل�س  يف 
ال�سينية،  بكني  جامعة  مع  بالتعاون  الريطانية، 
دوري���ة  م��ن  الأخ����ر  ال��ع��دد  يف  نتائجها  ون�����س��روا 
مر�س  الدماغية،  وال�سكتة  العلمية.   )Lancet(
على  املخ  �سرايني  ق��درة  عدم  ب�سبب  يحدث  وعائي 
اإي�سال الأك�سجني اإىل الدماغ، ما يوؤدي اإىل ال�سكتة 

الدماغية اأو اجللطة الدماغية الب�سيطة.
الأ���س��ب��اب  اأح���د  ال��دم��اغ��ي��ة  ال�سكتة  وت��ع��ت��ر 
العامل، وت�سبب  اأنحاء  لاإعاقة يف جميع  الرئي�سية 
والقت�سادية  الإن�سانية  الناحية  من  ثقيا  عبئا 

�سخ�س  مليون   15 ت�سيب  حيث  املجتمعات،  على 
�سنويا حول العامل، وفقا ملنظمة ال�سحة العاملية.

معدلت  اأن  املعروف  من  اأن��ه  الباحثون  واأو�سح 
�سرب  ب�سبب  تزيد  الدماغية  بال�سكتة  الإ�سابة 
كانت  اإذا  ما  معروفا  يكن  مل  لكن  بكثافة،  احلكول 

امل�ستويات املنخف�سة توؤدي اإىل هذه النتيجة اأم ل.
تابع  اجل��دي��دة،  الدرا�سة  نتائج  اإىل  وللتو�سل 
�سرق  منطقة  يف  بالغ  �سخ�س  األ��ف   160 الباحثون 
راجعوا  ال�سني،  يف  وام��راأة  رجل  األ��ف  و500  اآ�سيا، 

عاداتهم اليومية مع �سرب الكحول.
وبعد 10 �سنوات من املتابعة، وجد الباحثون اأنه 
حتى مع �سرب م�ستويات منخف�سة تقدر بكوب واحد 
بارتفاع  الإ�سابة  خطر  يزيد  يوميا،  الكحول  من 

�سغط الدم، وال�سكتة الدماغية.

*وكاالت
ن�سرت �سحيفة "ديلي تلغراف" تقريرا 
جامعة  اأجرتها  درا���س��ة  اإىل  فيه  اأ���س��ارت 
التلقيح  بني  ربطت  الأمريكية،  ه��ارف��ارد 
الأنابيب  اأطفال  تعر�س  وبني  ال�سناعي، 

لل�سرطان، يف مراحل مبكرة من عمرهم.
الإ�سابة  خطر  ب��اأن  الباحثون  ووج��د 
ب�سرطان الطفولة يزيد من 1.9 حالة اإىل 
تقنية  عر  مولود  طفل   10000 لكل   2.5

التلقيح ال�سناعي.
من  ال��رغ��م  على  ب��اأن��ه  التقرير  وق��ال 
اأ�سارت  فقد  فقط،  ر�سدية  الدرا�سة  اأن 
الأدوي�����ة  اأن  اإىل  ال�����س��اب��ق��ة  الأب���ح���اث 
اإنتاج  على  املبي�س  لتحفيز  امل�ستخدمة 
اأو  اخل�����س��وب��ة،  ع��اج  اأث��ن��اء  البوي�سات 
فيه  تزرع  الذي  املغذي  الكيميائي  ال�سائل 
ي�سبب  قد  للرحم  نقلها  قبل  البوي�سات 
املر�س، ولكن قد يكون �سبب زيادة املخاطر 

ا م�ساكل مرتبطة بالعقم الأ�سا�سي. اأي�سً

وقارنت الدرا�سة اجلديدة بني ما يقرب 
التلقيح  نتيجة  ول��دوا  طفل   276000 من 
ال�سناعي مع 2.2 مليون طفل ولدوا ولدة 

طبيعية.
وخل�س الباحثون اإىل اأن ثماين حالت 
الولدة  فرة  بني  وقعت  اإ�سافية  �سرطان 
و5 �سنوات من العمر، من بني 68000 طفل، 
ولدوا عر التلقيح ال�سناعي يف عام 2013 

يف الوليات املتحدة.
�سبيكتور"  "لوغان  ال��دك��ت��ور  وك��ت��ب 
امل�ساركني  واأحد  الأطفال  طب  اخت�سا�سي 
يف ال���درا����س���ة مب��ج��ل��ة ج��ام��ا ال��ط��ب��ي��ة: 
الدرا�سات  اأوائ��ل  من  هي  النتائج  "هذه 
اجلماعية التي تربط العاقة بني التلقيح 
ب�سرطان  الإ���س��اب��ة  وخطر  ال�سطناعي 
عدد  وبلغ  املتحدة،  الوليات  يف  الطفولة 
التي  الأك��ر  هي  الدرا�سة  عينة  الأطفال 

يتم بحثها".
بني  ارت��ب��اط��ا  وج��دن��ا  "لقد  وت���اب���ع: 

التلقيح ال�سطناعي وال�سرطان ال�سامل يف 
نعزو  اأن  ميكننا  ل  ولكن  الطفولة،  مرحلة 
ال�سناعي،  التلقيح  اإىل  فقط  املخاطر  تلك 

بدل من الأ�سباب الكامنة وراء العقم".
واأ�سارت ال�سحيفة اإىل اأنه يولد حوايل 
يف  ال�سناعي  التلقيح  عر  طفل   20.000

بريطانيا كل عام.
باأن  اأخ���رى،  حديثة  درا���س��ة  وك�سفت 
الأط��ف��ال ال��ذي��ن ي��ول��دون خ��ال عمليات 
ب�ستة  عر�سة  اأكر  هم  ال�سناعي  التلقيح 
مقارنة  ال����دم،  �سغط  لرت��ف��اع  اأ���س��ع��اف 
ب�سكل طبيعي، مما  ولدوا  الذين  بالأطفال 
بالنوبات  لاإ�سابة  اأك��ر  خلطر  يعر�سهم 

القلبية وال�سكتات الدماغية.
الريطانية  اجلمعية  رئي�سة  وعلقت 
الدرا�سة  على  �ستيوارت"،  "جني  للخ�سوبة 
اأن  اإىل  ال��درا���س��ة  ه��ذه  "ت�سر  ب��ال��ق��ول: 
ال�سطناعي  التلقيح  اأطفال  �سحة  متابعة 
مع مرور الوقت هو اأمر مفيد ومهم جدا، ومع 

التلقيح  اأن  اإىل  ت�سر  ل  النتائج  فاإن  ذلك 
ال�سرطانات".  ه��ذه  ت�سبب  ال�سطناعي 
وتابعت: "�سمل البحث جمموعة كبرة من 
من  يتمكنوا  مل  الباحثني  اأن  اإل  الأطفال، 
النظر يف العوامل الأخرى، التي قد توؤدي 
اإىل �سرطانات الأطفال يف هذه املجموعة".
واأ�سافت: "كما هو احلال مع الدرا�سات 
عاقة  على  العثور  مت  الأخ���رى،  املماثلة 
بني التلقيح ال�سطناعي وال�سرطان، ولكن 

من امل�ستحيل حتديد ماهية ال�سبب".
زلنا  "ما  ب��ال��ق��ول:  حديثها  وختمت 
اأو  العاج  كان  اإذا  ما  معرفة  اإىل  بحاجة 
اأطفال  العقم، يف�سران هذا الختاف بني 
الن��اب��ي��ب، وب��ني الأط��ف��ال ال��ذي��ن ول��دوا 
بطريقة طبيعية، فهناك اأي�سا منط حياة، 
اأن ت�سهم يف الإ�سابة  وعوامل اأخرى ميكن 
بال�سرطان يف هذه املجموعة، والتي مل يتم 

ا�ستك�سافها يف الدرا�سة".

*وكاالت
وفوائدها  ال�سبة  عن  �سمعت  اأنك  بد  ل 
التجاعيد  ع���اج  يف  وخ��ا���س��ة  للب�سرة، 
وعلى  عليها  تعرف  ال�����س��وداء،  وال��روؤو���س 
هذا  يف  للوجه  الأخ����رى  ا�ستخداماتها 
�سائعة  امل���واد  م��ن  ال�سبة  تعتر  امل��ق��ال. 
الن�ساء،  فئة  من  وخا�سة  جدا  ال�ستخدام 
والعاجية  اجلمالية  ل��ف��وائ��ده��ا  ن��ظ��را 
و  امل���ادة  تلك  ه��ي  فما  للب�سرة،  خ�سو�سا 
املحاذير  بع�س  هناك  وهل  ا�ستخداماتها؟ 
من  تعتر  ال�سب  حجر  او  ال�سبة  منها؟ 
ب�سكل  تتكون  التي  الكيميائية  املركبات 
يعرفان  الأم����اح  م��ن  ن��وع��ني  م��ن  رئي�سي 
املائية،  والملنيوم  البوتا�سيوم  بكريتات 
لذلك ت�ستخدم كعاج فعال مل�ساكل الوجه 

والب�سرة.
تتواجد ال�سبة بعدة اأ�سكال فمنها ما هو 

اجود  من  يعد  الذي  امل�ستدير،  ومنها  رطب 
انواع ال�سبة بالذات اللون الأبي�س منه.

فوائد ال�سبة للوجه والب�سرة
واملفيدة  ال�سحية  ال�ستخدامات  تتعدد 
لأغ��را���س  ت�ستخدم  اأن  فيمكن  لل�سبة 
عاجية  اأو  اجللود  �سناعة  مثل  �سناعية 

وجمالية خ�سو�سا للب�سرة والوجه ومنها:
    ت�ساعد يف اإخفاء التجاعيد وعامات 

التقدم بال�سن
    ت�ساعد على تهدئة الب�سرة ووقايتها 
من البكتريا لذلك يف�سل ا�ستخدامها عند 

اإزالة ال�سعر او بعد احلاقة
احل�سرات  لدغات  اإخفاء  يف  ت�ساعد      

املزعجة
اإزالة الهالت ال�سوداء يف      ت�ساعد يف 

الب�سرة
    تزيد من مرونة الب�سرة

    ت�ساعد يف تبيي�س وتفتيح لون الب�سرة
البثور  من  وحتميها  الب�سرة  تعالج      

وحب ال�سباب
ال��روؤو���س  م��ن  التخل�س  على  تعمل      

ال�سوداء.
ا�ستخدامات اأخرى لل�سبة

لل�سبة  اأخرى  ا�ستخدامات  عدة  وهناك 
ومنها:

    ت�ساعد يف التخل�س من رائحة العرق 
املزعجة

    عاج اللثة املرهلة التي ت�سبب �سيان 
اللعاب

    عاج النزيف الذي قد يحدث ما بعد 
اجلماع

    عاج اأمرا�س اللثة والتهابها
    عاج اجلرب

    عاج الغثيان والقيء

    عاج نزيف الدم خا�سة اجلروح.
و�سفات ال�سبة للوجه

�سنعها  ميكن  التي  الو�سفات  بع�س  اإليك 
من ال�سبة للحد من م�ساكل الب�سرة:

موا�سيع ذات عاقة
    اعرف �سخ�سيتك: هل تهتم مبظهرك 

اخلارجي؟
    كيف ميكن ان نحمي ب�سرتنا من ا�سعة 

ال�سم�س
فرط  اىل  ادت  الطفولة  يف  ن��دب��ة      

الت�سبغ
تناول  اثناء  بالليزر  ال�ساقني  عاج      

روكتان
 )rosacea( ال����وردي  ال��ع��د  ع��اج      

بالروزك�س
التجاعيد  ل��ع��اج  ال�����س��ب��ة  و���س��ف��ة      

والهالت ال�سوداء

 بريطانية ادعت أنها مصابة 
بالسرطان جمعت 45 ألف باوند

 تعرف على أفضل الطرق 
لتسهيل حياة مرضى السكري

 عقار للسرطان يعطي للباحثين 
أمال جديدا في معالجة الخرف

 حتى المستويات المنخفضة من 
الكحول تقود للسكتة الدماغية

 دراسة: أطفال األنابيب لديهم خطر أكبر لإلصابة بالسرطان

الشبة للوجه: عالج فعال بوصفات بسيطة
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*وكاالت
للكاتبة  تقريرا  "رومرب"  موقع  ن�شر 
ثالثة  هناك  اإن  فيه  تقول  ماك،  لند�شي 
اأ�شياء حتدث جل�شمك اإذا افتقدت اللم�شة 

الإن�شانية ملدة يومني.
ترجمته  ال����ذي  ال��ت��ق��ري��ر،  وي�����ش��ر 
باحلاجة  ال�شعور  اأن  اإىل  "عربي21"، 
يف  حقيقية  جتربة  هو  الإن�شانية  للم�شة 
احلياة، لفتا اإىل اأن هناك حاجات حتدث 
لعدة  الإن�شانية  اللم�شة  افتقد  اإن  للج�شم 
اأيام، واإن "كنت �شعرت باأنك بحاجة لعناق 

جيد، فاإن هناك �شببا جيدا لذلك".
وت���ب���ني م����اك اأن����ه م���ن ن��اح��ي��ة علم 
اللم�شة  يعالج  ال��دم��اغ  ف���اإن  الأع�����ش��اب، 
غرها  عن  خمتلفة  بطريقة  الإن�شانية 
من اللم�شات، فمثال عندما يحمل ال�شخ�ص 
يجمع  العقل  فاإن  اآخ��ر،  ج�شما  اأو  تفاحة 
معلومات عن امللم�ص واحلرارة واملوقع، كما 
يو�شح الطبيب لندزي رو�ص، ف�شعور اللم�ص 
هو يف الواقع يف مهمة بحث عن احلقائق. 

وي��ن��ق��ل امل��وق��ع ع��ن ال��دك��ت��ور رو����ص، 
الإن�شان  ج�شد  يلم�ص  عندما  "لكن  قوله: 
من  تنتقل  املعلومات  ف��اإن  اآخ���ر،  �شخ�شا 
ومن  الدماغ،  اإىل  الأطراف  اأع�شاب  خالل 
وهو  اخللفية،  النخامية  ال��غ��دة  خ��الل 
اإطالق  ويتم  الدماغ،  و�شط  يف  يقع  ع�شو 
-ه��رم��ون  اأوك�شيتو�شني  ي��دع��ى  ه��رم��ون 
ي�شاعد  الأك�شيتو�شني  اأن  وي�شيف  احلب"، 
والتاآلف  الجتماعي  التعارف  يف  ال�شخ�ص 
مع ال�شريك، ولذلك فاإن اللم�شة الإن�شانية 

هي جتربة اأكرث ثراء.
م�شتوى  "على  ب��اأن��ه  التقرير  ويفيد 
مير  اأن  غريبا  لي�ص  فاإنه  عاطفية،  اأك��رث 
الب�شرة،  ج��وع  ت�شمى  بحالة  ال�شخ�ص 
اإن�شانية،  للم�شة  ب��احل��اج��ة  �شعور  وه��و 
جتربة  اإىل  عميقة  حاجة  اإىل  وت�شر 
يتم  كما  اآخ��ري��ن،  اأ�شخا�ص  مع  تكتيكية 
ت���ودي(،  )���ش��اي��ك��ول��وج��ي  يف  تو�شيحها 
باحلاجة  متعلقا  بال�شرورة  لي�ص  وه��ذا 
اجلن�شية، فاأحيانا ت�شعر حقا اأنك بحاجة 

لحت�شان".
ماذا يح�شل  "لكن  الكاتبة:   وتت�شاءل 
احلانية  اللم�شة  حيث  حالة  يف  كنت  اإن 
اأن�شطة  هناك  ب�شهولة؟  متوفرة  لي�شت 

بها  ال��ق��ي��ام  حت����اول  اأن  مي��ك��ن��ك  اأخ����رى 
للح�شول على فوائد �شبيهة". 

يف  املتخ�ش�شة  عن  نقال  املوقع  وي��ورد 
مابل  ل�شركة  تكتب  التي  العقلية،  ال�شحة 
متخ�ش�شة  �شركة  "وهي  هولي�شتك�ص، 
بالعالجات الطبيعية" اأدينا حملي، قولها: 
الإن�شانية  اللم�شة  جت��رب  ل  "عندما 
نق�ص  م��ن  ج�شدك  يعاين  ق��د  اأي���ام  لعدة 
الأخبار  لكن  الأوك�شيتو�شني..  هرمون  يف 
اأن متار�ص ت�شرفات  اأنك ميكن  اجليدة هي 
ال�شغط  لتخفيف  الرتياح  على  ت�شاعدك 
اأو  داف��ئ،  حمام  فاأخذ  النف�ص،  واإراح���ة 
ي��وف��ران  ق��د  ناعمة،  بطانية  ا�شتخدام 
تعافيا خفيفا من هذا النق�ص يف م�شتويات 

الأوك�شيتو�شني".  
"اإن كنت تعاين فعال من  وتقول ماك: 
العاطفية،  الحتياجات  ومن  الأم��ر  هذا 
نف�شي  م��ر���ش��د  م��راج��ع��ة  يف  ت����ردد  ف��ال 

للم�شاعدة".

1.زيادة اأعرا�ص الكتئاب
اللم�شة  فقدان  اأن  اإىل  التقرير  ويلفت 
املرتبطة  الأعرا�ص  من  �شيزيد  الإن�شانية 
برا�شاد:  بيل  املر�شد  فيقول  بالكتئاب، 
نبداأ  اأن  ميكن  الإن�شانية  اللم�شة  "دون 
والوحدة..  والنف�شال  بالعزلة،  ال�شعور 
اللم�شة  دون  ط��وي��ل��ة  ف����رات  وم�����رور 
الكتئاب  اأعرا�ص  يفاقم  قد  الإن�شانية 

املوجودة". 
يكون  قد  "الأمر  فاإن  املوقع،  وبح�شب 
الأوك�شيتو�شني،  هرمون  يف  بنق�ص  متعلقا 
الكتئاب  من  يعاين  ال�شخ�ص  كان  اإن  لكن 
م��ر���ش��د  م���ع  ي��ت��وا���ش��ل  اأن  ع��ل��ي��ه  ف�����اإن 

للم�شاعدة".

عن  تبحث  ت�شرفات  على  ت�شجع   .2
الراحة

�شيئا  لي�ص  "هذا  اأن  الكاتبة  وتبني 
دافئا،  حماما  الراحة  تعد  كنت  اإن  �شيئا، 

اأو م�شاهدة اأفالم واأنت جتل�ص مرتاحا على 
اأريكة، لكن بالن�شبة لأ�شخا�ص اآخرين قد 
جعل  اإىل  الإن�شانية  اللم�شة  غياب  يوؤدي 
اأكرث  تبدو  اإ�شكالية  الأك��رث  الت�شرفات 
برا�شاد،  عن  التقرير  وينقل  جاذبية.  
قوله: "اإن معاناة غياب اللم�شة الإن�شانية 
للبحث  ن�شعى  يجعلنا  ق��د  طويلة  لفرة 
�شحية..  اأق��ل  اأخ��رى  بطرق  الراحة  عن 
املزيد  ت��ن��اول  �شكل  على  يكون  ق��د  وه��ذا 
تعاطي  اأو  الكحول،  �شرب  اأو  الطعام،  من 
جن�شية  بطريقة  الت�شرف  اأو  املخدرات، 
باإجهاد  النا�ص  يقوم  واأحيانا  غر مالئمة، 
للمالم�شة  جوعهم  ب�شبب  جن�شيا  اأنف�شهم 
قلقا  كنت  "اإن  املوقع:  ويقول  الب�شرية".  
قد  ال��ت��ي  ال�شحية،  غ��ر  الت�شرفات  م��ن 
الراحة،  على  للح�شول  �شعيا  �شارة  تكون 
معاجلته  يتم  اأم��را  ذل��ك  يكون  اأن  فيمكن 

خالل جل�شات العالج النف�شي". 

3. اإ�شعاف اجلهاز املناعي
وت�����ش��ت��درك م���اك ب��اأن��ه م��ع اأن����ه من 
ي��ج��رب��وا  اأن  جميعهم  ل��ل��ن��ا���ص  ال�����ش��ح��ي 
يحتاجون  الر�شع  فاإن  الإن�شانية،  اللم�شة 
على  مل�شاعدتهم  اللم�شة؛  لهذه  ب��ال��ذات 

النمو والتطور. 
طبيب  ع���ن  ن��ق��ال  ال��ت��ق��ري��ر  وي������ورد 
قوله  ل��ن��دن،  ديفيد  وال��دم��اغ  الأع�����ش��اب 
Vox: "اأف�شل اأمثلة على هذا تاأتي  ملوقع 
�شقوط  بعد  الرومانية  الأي��ت��ام  دور  م��ن 
عدد  هناك  يكن  مل  حيث  ت�شاوت�ش�شكو، 
ومل  بالر�شع..  للعناية  النا�ص  من  ك��اف 
اأحد تقريبا خالل النهار"، م�شرا  يلم�شهم 
اإىل اأن كثرا منهم كرب ليعاين من م�شكالت 
عاطفية.  ويقول املوقع اإنه يبدو اأي�شا اأن 
فيقول  اللم�ص،  لقلة  ج�شديا  جانبا  هناك 
�شعيف،  مناعة  جهاز  لديهم  "كان  لندن: 

ويعانون من اأمرا�ص جلدية". 
ويختم "رومرب" تقريره بالقول اإنه مع 
اأن �شبب اأهمية اللم�ص ل يزال غر مفهوم 
متاما، لكن يبدو اأن هناك حاجة حقيقية 
ال�شنوات الأوىل للطفل،  له، خا�شة خالل 
خا�شة  وي�شم،  الر�شيع  ُيحمل  اأن  فجميل 
الإن�شانية  اللم�شة  يحتاجون  النا�ص  اأن 

احلانية من اليوم الأول.

 رومبر: ماذا يحدث لجسمك 
عندما يفتقد اللمسة اإلنسانية؟ *وكاالت

م��ع ب���دء ان��ت�����ش��ار الأج���ه���زة ال��ذك��ي��ة وت��زاي��د 
ا�شتخدامها بكرثة بني النا�ص، خا�شة فئة املراهقني، 
الوقت  ويعني  ال�شا�شة"،  "وقت  ي�شمى  م�شطلح  ظهر 
الأجهزة  ا�شتخدام  يف  يوميا  ال�شخ�ص  يق�شيه  الذي 
واأجهزة  التلفزيون  اأجهزة  مثل  ب�شا�شات،  امل��زودة 

الفيديو والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.
"اإندبندنت"  �شحيفة  ن�شرت  ذاته،  ال�شياق  ويف 
الربيطانية خربا، اأ�شارت فيه اإىل اأن درا�شة جديدة 
خل�شت اإىل اأن "وقت ال�شا�شة" لي�ص له تاأثر يذكر 
من  الرغم  على  للمراهقني،  العقلية  ال�شحة  على 
املخاوف من تاأثر الألعاب اأو م�شاهدة التلفاز يف وقت 

متاأخر من الليل على املراهقني وال�شباب.
وجمع باحثون من جامعة اأك�شفورد الربيطانية 
من  طفل   17000 من  اأك��رث  عن  بيانات  درا�شتهم  يف 
والوليات  املتحدة  واململكة  اأيرلندا  اأنحاء  جميع 
املتحدة، وتتاألف العينة ب�شكل اأ�شا�شي من املراهقني، 

ولكن كان بع�شهم ل يتجاوز �شن الثامنة.
ووجدوا اأن ا�شتخدام اأو النظر ل�شا�شات الأجهزة 
ال��ذي��ن  الأط���ف���ال  ب�شحة  ل��ه  ع��الق��ة  ل  ال��ذك��ي��ة 
ي�شتخدمون الأجهزة لعدة �شاعات خالل اليوم، حتى 

اأولئك الذين ي�شتخدمونها قبل النوم.
البيانات  من  جمموعة  بتحليل  الباحثون  وقام 
الدرا�شة،  يف  �شاركوا  الذين  الأط��ف��ال  من  املقدمة 
وا�شتخدموا اإجراءات اأكرث �شرامة مما مت تطبيقه 
ال�شابقة، مبا يف ذلك كل من الإبالغ  يف الختبارات 
عن "وقت ال�شا�شة" ومذكرات ا�شتخدام الوقت التي 

يحتفظ بها املراهقون".
"الأدلة  باأن  ياأملون  "اأنهم  اإىل  الباحثون  واأ�شار 
امل�شللة  الإعالمية  التقارير  �شتواجه  الوا�شحة" 
ال�شا�شة"،  "وقت  خماطر  حول  العامة  واملناق�شات 

وت�شاعد الوالدين القلقني".
الذي  برزيبيل�شكي،  اأن���درو  الربوفي�شور  وق��ال 
"يف حني اأن علم النف�ص  �شارك يف تاأليف الدرا�شة: 

ميكن اأن يكون اأداة قوية لفهم العالقة بني ا�شتخدام 
يف�شل  ي��زال  ل  اأن��ه  اإل  املراهقني،  و�شحة  ال�شا�شة 
واجلمهور  امل�شالح  اأ�شحاب  تزويد  يف  روتيني  ب�شكل 
ومو�شوعية  و�شفافة  اجل���ودة  عالية  بتحقيقات 
الرقمية  التقنيات  ب�شاأن  امل��ت��زاي��دة  امل��خ��اوف  يف 

وا�شتخداماتها".
عندما  لأنه  الأهمية؛  بالغ  اأمر  "هذا  واأ�شاف: 
وقت  يف  للتكنولوجيا  ا�شتخدامهم  عن  النا�ص  يبلغ 
التقليل  اإىل  متيل  العظمى  الغالبية  ف��اإن  متاأخر، 
اأو  ا�شتخدامه  يف  يق�شونه  الذي  الوقت  تقدير  من 

املبالغة يف تقديره".
جديدا  اأ�شا�شا  نهجنا  ي�شع  اأن  "ناأمل  واأردف: 
حول  النف�شية  الدرا�شات  يف  امل�شتقبلية  للبحوث 
الأج��ه��زة  خ��ا���ش��ة  وا���ش��ت��خ��دام��ه��ا،  التكنولوجيا 

الذكية".
مت  التي  ال��درا���ش��ة،  ه��ذه  اإن  ال�شحيفة  وقالت 
الوقت  يف  تاأتي  النف�شية،  العلوم  جملة  يف  ن�شرها 
الأزرق"  "ال�شوء  ب��اأن  تكهنات  فيه  ينت�شر  ال��ذي 
املنبعث من الأجهزة �شار وميكن اأن يوؤثر على النوم.

امللكية  ال��ك��ل��ي��ة  م���ن  ديفي"  "ماك�ص  وق����ال 
غر  وه��و  و�شحتهم،  الأط��ف��ال  لطب  الربيطانية 
م�شارك يف الدرا�شة: "اجلدل الدائر حول ا�شتخدام 
الإفراط  من  دائما  عانى  املراهقني  و�شحة  ال�شا�شة 
اأن  ميكن  الورقة  وهذه  للبيانات،  بالن�شبة  الراأي  يف 

ت�شاعد يف ت�شحيح هذا اخللل".
اأن  اإىل  وي�شر  ق���وي،  حتليلهم  "اإن  واأ���ش��اف: 
ل  بحيث  ج��دا،  �شغر  الإج��م��ايل  ال�شكاين  التاأثر 

ميكن اعتباره م�شكلة �شحية عامة".
واأو�شحت ال�شحيفة اأنه على الرغم من اأن الكلية 
امللكية لطب الأطفال اأ�شدرت مراجعة خا�شة بها يف 
خماطر  اأن  اإىل  فيها  خل�شت  يناير،  الثاين/  كانون 
اقرحت  اأنها  اإل  فيها،  املبالغة  ال�شا�شة" مت  "وقت 
قبل  اأجهزتهم  ل�شا�شات  النظر  عدم  الأطفال  على 

�شاعة من النوم".

*وكاالت
اأجنبت امراأة من بنغالدي�ص بعد اأقل من �شهر من 

ولدة مبكرة لطفلها الر�شيع.
اإيتي، البالغة من العمر 20 عاما،  اأريفا �شلطانة 
ولكن  فرباير،  �شباط/  �شهر  يف  الأول  طفلها  ولدت 
اأن  بعد  حامال،  ت��زال  ل  اأنها  علمت  يوما   25 بعد 

اأ�شابتها اآلم �شديدة يف املعدة.
ب��اإج��راء  امل�شعفون  ق��ام  م��ار���ص،  اآذار/   22 يف 
عملية قي�شرية طارئة لولدة التواأمني اللذين كانا 

يتمتعان ب�شحة جيدة.
وقال الأطباء اإن ال�شيدة �شلطانة، وهي من قرية 

ريفية جنوب غرب بنغالدي�ص، ُوِجد لديها رحمان.
وال��ت��واأم��ني من  رح���م،  م��ن  ول���د  الأول  ال��ط��ف��ل 
يف  الن�شاء  اأمرا�ص  ق�شم  رئي�شة  وقالت  اآخر.  رحم 
م�شت�شفى اأدوين �شيال بوددار: "اإنه حدث نادر، هذه 

احلالة مل اأرها ومل اأ�شمع عن مثلها من قبل".
ويف مقابلة منف�شلة مع بي بي �شي، قالت الدكتورة 
بوددار اإن ال�شيدة �شلطانة وزوجها "فقران للغاية"، 

"فح�ص  اإجراء  على  املالية  القدرة  لديهما  يكن  ومل 
واأ�شافت:  احلمل"،  فرة  اأثناء  ال�شوتية  املوجات 
اآخرين،  طفلني  لديها  اأن  فكرة  اأدنى  لديها  يكن  "مل 

العملية القي�شرية اأجنبت تواأمني ذكرا واأنثى".
وقالت ال�شيدة اإيتي، يف مقابلة مع وكالة فران�ص 
اأطفالها  جميع  ب��اأن  جدا  �شعيدة  كانت  اإنها  بر�ص، 
الثالثة ب�شحة جيدة، لكنها عربت عن قلقهم ب�شاأن 
الأ�شرة على راتب زوجها  بها  �شتعي�ص  التي  الكيفية 
"هذه  وق��ال��ت:  اإ�شرلينيا.  جنيها   54 يبلغ  ال��ذي 
م�شوؤولية �شخمة ل اأدري كيف �شنديرها بهذا املبلغ 
القليل". واأ�شاف ال�شيد بي�شوا�ص: "هذه معجزة من 
وتامة،  جيدة  ب�شحة  جميعا  اأطفايل  يولد  اأن  اهلل 

�شاأبذل ق�شارى جهدي لإبقائهم �شعداء".
تطور  اإىل  يوؤدي  خلقي  خلل  هو  امل��زدوج  الرحم 
رحمني، وهو اأمر نادر احلدوث، حيث يوؤثر على 1 من 
حالت  خم�ص  املتحدة،  اململكة  يف  ام��راأة   1000 كل 
اإىل  امل�شابات بهذه احلالة توؤدي  الن�شاء  حمل لدى 

الولدة املبكرة".

*وكاالت
التي  الأم��ور  وم��ا  اجلنني؟  ت�شوه  اأ�شباب  هي  ما 
وهل  الت�شوهات؟  بهذه  الإ�شابة  خطر  من  تزيد  قد 
فر�ص  لتقليل  اتباعها  احلامل  ت�شتطيع  اأمور  هناك 

اإ�شابة جنينها بالت�شوهات؟
اأ�شباب ت�شوه اجلنني ون�شائح هامة!

اأن  عليك  والإجن���اب  للحمل  تخطيطك  اأث��ن��اء 
تعريف اأهم املعلومات بخ�شو�ص اأ�شباب ت�شوه اجلنني 
وجنينك  نف�شك  وتبعدي  جتنبها  من  تتمكني  حتى 
اأهم  على  اأك��رث  لنتعرف  حمتملة!  خماطر  اأي��ة  عن 

املعلومات حول هذا املو�شوع فيما يلي:
ما هي ت�شوهات الأجنة؟

بنيوية  م�شاكل  عن  عبارة  هي  الأجنة  ت�شوهات 
يف ج�شم اجلنني قد تت�شبب له باإعاقات ج�شدية اأو 
عديدة  اجلنني  ت�شوه  واأ�شباب  الولدة.  بعد  عقلية 

ومتنوعة، ولكن من املمكن جتنب بع�شها.
من اجلدير بالذكر التنويه لأن ت�شوهات اجلنني 
وتعترب  كما  اللف!  ت�شل  قد  جدًا  كثرة  اأن��واع  لها 
املواليد  موت  يف  الرئي�شي  ال�شبب  الأجنة  ت�شوهات 

حول العامل يف الوقت احلا�شر.
اأ�شباب ت�شوه اجلنني

الطب  حددها  التي  الأ�شباب  من  العديد  هناك 
احلديث لت�شوهات الأجنة، وهذه اأهمها:
1- م�شاكل اجلينات والكرومو�شومات

وت�شوهات  مب�شاكل  اجلينات  يف  خلل  يت�شبب  قد 
كما  اجلينات  بع�ص  تعمل  ل  ق��د  اإذ  الأج��ن��ة،  يف 
قد  اأو  الطبيعية،  احلالت  يف  تعمل  اأن  بها  يفر�ص 
يكون  ك��اأن  الكرومو�شومات،  يف  خلل  هناك  يكون 

عددها اأكرث اأو اأقل من الطبيعي.
2- مر�ص الأم اأثناء احلمل

اإن اإ�شابة املراأة باأي مر�ص خالل احلمل قد يكون 
اأمرًا يهدد �شحة اجلنني، حتى لو كان املر�ص ب�شيطًا.

�شحة  على  خطرًا  ت�شكل  التي  الأم��را���ص  وم��ن 
اجلنني ب�شكل خا�ص عند اإ�شابة الأم بها: احل�شبة 
الأمل��ان��ي��ة، ف��رو���ص زي��ك��ا )وه���و ف��رو���ص يربطه 

الباحثون بعيوب الدماغ لدى الأجنة(.
3- تناول الأدوية اأثناء احلمل

معظم الأدوية ممنوعة خالل احلمل، لذا عليك 
لك  بدا  مهما  دواء  اأي  اأخ��ذ  قبل  الطبيب  مناق�شة 

ب�شيطًا مثل م�شكنات الأمل العادية.
4- تعاطي الكحول اأو املخدرات اأثناء احلمل

احلمل  اأثناء  امل��خ��درات  اأو  الكحول  تعاطي  اإن 
على  تخفى  ل  التي  اجلنني  ت�شوه  اأ�شباب  من  تعترب 

اأحد، لذا عليك الإقالع عنها متامًا.
5- التعر�ص ملواد كيميائية معينة

جتنب  الإم��ك��ان  ق��در  عليك  احلمل  ف��رة  اأثناء 
باأي  لها  التعر�ص  اأو  كيميائية  مواد  اأية  ا�شتن�شاق 
اأمور  تت�شبب  قد  املثال  �شبيل  فعلى  ممكنة.  طريقة 
مثل مواد تنظيف البيت اأو حتى القيام ب�شبغ ال�شعر 

يف ال�شالون بت�شوه اجلنني، لذا عليك احلذر.
6- م�شاكل يف الرحم وال�شائل الأمينو�شي

اأثناء منو اجلنني بالرحم يكون حماطًا بال�شائل 

وامت�شا�ص  حمايته  على  ي�شاعد  الذي  الأمينو�شي 
ومنع  احل��ام��ل  بطن  لها  يتعر�ص  ق��د  �شدمات  اأي��ة 

و�شولها للجنني.
يف  متزقات  حتدث  قد  احلالت  بع�ص  ويف  ولكن، 
هذه  لتبداأ  الأمينو�شي  بال�شائل  املحيطة  الأغ�شية 
بت�شوهات  يت�شبب  ق��د  م��ا  اجل��ن��ني،  على  بال�شغط 
بال�شريط  الخ��ت��ن��اق  متالزمة  اأ�شهرها  ع��دي��دة، 

الأمينو�شي.
يفتقر  جنني  بنمو  امل��ذك��ورة  املتالزمة  تت�شبب 

�شاقًا اأو يدًا.
7- نق�ص بع�ص العنا�شر الغذائية

على املراأة اأن تهتم بتغذيتها ب�شكل خا�ص اأثناء 
احلمل، ل �شيما تناول كفايتها من حم�ص الفوليك، 
التي  امل���راأة  ين�شحون  الأط��ب��اء  بع�ص  اإن  حتى  بل 
الفوليك  حم�ص  بتناول  بالبدء  لالإجناب  تخطط 

حتى قبل ح�شول احلمل واأثناء التخطيط له.
اأنواع من  اإذ يرتبط نق�ص حم�ص الفوليك بعدة 
ت�شوهات الأجنة، ل �شيما ت�شوهات اجلهاز الع�شبي.

8- ل اأ�شباب وا�شحة!
الباحثون  ي�شتطع  مل  احل����الت  م��ن   %70 يف 
بدقة!  وحتديدها  اجلنني  ت�شوه  اأ�شباب  ت�شخي�ص 
فقد تلعب عدة عوامل جمتمعة مما ذكر اأعاله دورًا 

يف ت�شوه اجلنني.
فر�ص  اأن  اإىل  التنويه  هنا  بالذكر  اجلدير  ومن 
التعر�ص  عند  ت��زداد  الأجنة  بت�شوهات  الإ�شابة 
لأي من العوامل اأو الأ�شباب املذكورة ب�شكل خا�ص يف 

اأ�شابيع احلمل بني 2-10 اأ�شابيع من بداية احلمل.
اأنواع ت�شوهات الأجنة

هناك نوعان رئي�شيان لت�شوهات الأجنة، وهما:
مثل:  اجل�شدي،  اأو  البنيوي  اجلنني  ت�شوه      

ال�شفة الأرنبية، م�شاكل يف �شمامات القلب.
اجلهاز  يف  وم�شاكل  الإدراك���ي  اجلنني  ت�شوه      

الع�شبي، مثل �شعوبات التعلم.
اإر�شادات لتجنب ت�شوهات اجلنني

للحماية من ت�شوهات الأجنة، على الأم احلر�ص 
على اتباع الأمور التالية قبل واأثناء احلمل:

واللقاحات  املطعومات  كافة  اأخذ  من  التاأكد      
الالزمة وح�شب اجلدول املحدد.

اإل بعد  اأثناء احلمل  اأدوي��ة  اأية      عدم تناول 
ا�شت�شارة الطبيب.

من  يوميًا  بها  املو�شى  اجلرعة  على  احل�شول      
حم�ص الفوليك.

جن�شيًا  منقول  مر�ص  اأي  من  والتعايف  العالج      
قبل احلمل واتخاذ كافة اإجراءات احلماية من هذه 

الأمرا�ص اأثناء احلمل.
الكحول  والبتعاد عن  التدخني  الإق��الع عن      

واملخدرات وجتنبها متامًا.
    البتعاد عن البيئات التي فيها دخان �شجائر، 
احلمل  يف  الخرين  �شجائر  دخان  ا�شتن�شاق  فحتى 

خطر على �شحة احلامل واجلنني.
    احلر�ص على زيارة الطبيب لإجراء الفحو�شات 

الدورية اأثناء احلمل بانتظام.

*وكاالت
قبل  وحتديدا  املا�شي  القرن  يف  انت�شر 
ال�شكر"،  "اندفاع  م�شطلح   ،1980 ع��ام 
واأط��ل��ق ع��ل��ى ح��ال��ة امل����زاج ال��ت��ي تنتاب 
ال�شكر،  ت��ن��اول  يف  يفرط  ح��ني  ال�شخ�ص 
هذه  ب��اأن  يعتقدون  والنا�ص  العلماء  وك��ان 
احلالة اأو مبعنى اأ�شح تناول ال�شكر يح�شن 

مزاج الأ�شخا�ص.
بل  ذل��ك،  نفت  حديثة  درا���ش��ة  اأن  اإل 
ال�شكر  تناول  اأن  اإىل  اأ�شارت  العك�ص  على 
من  بدل  املزاجية  احلالة  �شوء  من  يزيد 

حت�شينها.
�شحيفة  ن�شرته  الذي  اخلرب  وبح�شب 
"مرور" الربيطانية، فقد قام باحثون من 
جامعة وارويك وجامعة هومبولت وجامعة 
 31 م��ن  بيانات  وحتليل  بجمع  لنك�شر، 
بالغا،  �شخ�شا   1300 حوايل  �شملت  درا�شة 
ال�شكر على جوانب خمتلفة  تاأثر  ودر�شوا 
الغ�شب  ذلك  يف  مبا  املزاجية،  احلالة  من 

واليقظة والنتباه والكتئاب والتعب.
ال�شكر  ا�شتهالك  ب��اأن  حتليلهم  وك�شف 
املزاجية  اأي تاأثر على احلالة  له  مل يكن 
لل�شخ�ص، ب�شرف النظر عن مقدار الكمية 
العك�ص،  وعلى  ال�شكر،  من  يتناولها  التي 
ال�شكر  ي�شتهلكون  الذين  الأ�شخا�ص  ف��اإن 
اأقل  ويكونون  بالتعب،  بالفعل  ي�شعرون 
يفعلوا  مل  الذين  اأولئك  من  وتنبًها  يقظة 

ذلك.
"كون�شتانتينو�ص  ال��دك��ت��ور  وق����ال 
"اإن  ال��درا���ش��ة:  ق��اد  ال��ذي  مانتانتزي�ص" 
احلالة  يح�شن  اأن  ميكن  ال�شكر  اأن  فكرة 
الثقافة  على  كبر  تاأثر  لها  كان  املزاجية 
ال�شعبية، لدرجة اأن النا�ص يف جميع اأنحاء 
ال�شكرية  امل�شروبات  ي�شتهلكون  ال��ع��امل 

لي�شبحوا اأكرث يقظة اأو ليقاوموا التعب".
تو�شلنا  التي  النتائج  "ت�شر  واأ�شاف: 
هذه  مثل  اأن  اإىل  �شديد،  بو�شوح  اإليها 
اأن  امل��رج��ح  فمن  ُمثبتة،  غ��ر  الدع����اءات 

يجعلك تناول ال�شكر ت�شعر ب�شوء".

تاأثر متفاوت
التغذية،  اأخ�شائية  قالت  جهتها،  من 
ال�شكر  "اإن  ل�"عربي21"،  اجلريري،  اأن�شام 
زاد  اإذا  �شيء  اأي  ولكن  ال��دم��اغ،  وق��ود  هو 
املثل، ومن  انقلب �شده كما يقول  عن حده 
املزاج،  على  التاأثر  لذلك  ال�شلبية  الآث��ار 
اأن  وميكن  امل��زاج  يح�شن  اأن  ميكن  بالتايل 
يختلف  احل���ال  وبطبيعة  اأ���ش��واأ،  يجعله 
التاأثر من �شخ�ص اإىل اآخر، ويختلف اأي�شا 

لدى الرجل عن املراأة".
معدل  ينخف�ص  "عندما  اأنه  واأو�شحت 
ال�شكر يف الدم، ميكن اأن يكون لدى ال�شخ�ص 
رد فعل على ذلك، فر�شل اجل�شم هرمونات 
قد  ما  الكيمياء،  تنظيم  لإع���ادة  التوتر 
وانخفا�ص  والع�شبية  بالقلق  ي�شعر  يجعله 
احل��ال��ة امل��زاج��ي��ة، وه���ذا م��ا ي��ح��دث لدى 

ال�شائم".
"عند  اأن��ه  املقابل  يف  اجلريري  وقالت 
يتم  ال�شكر،  حتتوي  التي  الأطعمة  تناول 

اإفراز الدوبامني، ما يعطي ال�شعور اجلميل 
عند تذوق قطعة حلوى على �شبيل املثال، 

ما يح�شن املزاج".
ه��رم��ون  "ارتفاع  اأن  اإىل  واأ����ش���ارت 
الدوبامني، يعمل اأي�شا على تثبيط هرمون 
الربولكتني املعروف بدوره باإفراغ احلليب 
لدى الأم، ما يوؤدي اإىل ا�شطرابات الدورة 
فبالتايل  امل��ب��اي�����ص،  وتكي�ص  ال�شهرية، 
عند  وعاطفية  نف�شية  ت��غ��رات  ي��ح��دث 
لدى  العام  امل��زاج  يف  تغر  بالتايل  الإن��اث، 

املراأة".

اإدمان ال�شكر
اأن  اأظهرت  "الدرا�شات  اأن  اإىل  ولفتت 
ال�شكر له تاأثر بالدماغ مثل مواد الإدمان، 
اأو  النيكوتني  اأو  امل��خ��درات  تعاطي  فعند 
الع�شبي  الناقل  ال��دم��اغ،  يفرز  الكحول 
الدوبامني "هرمون املتعة"، ويعطي ال�شعور 
وبذلك  وال�شعادة،  وال�شكينة  بالراحة 
ي�شتمر ال�شخ�ص بالتعاطي اإىل حد الإدمان 

بالفعل".
ذاته  الطعام  تناول  "مع  باأنه  وتابعت 
الدوبامني  م�شتويات  ف��اإن  وتكرارا،  م��رارا 
اإىل  ي��وؤدي  ما  الرغبة،  لإ�شباع  تكفي  لن 
ا�شتهالك املزيد من ال�شكر، متاما كالإدمان، 
لكن مهما تناول ال�شخ�ص املزيد من ال�شكر 
كافية،  غر  الدوبامني  م�شتويات  �شتبقى 

وفق اجلريري.
اأن  ُتظهر  "الدرا�شات  اأن  اإىل  ولفتت 
ال�شكر  خف�ص  حاولوا  الذين  الأ�شخا�ص 
لأع��را���ص  مماثلة  اأع��را���ص  لهم  حت��دث 
املثال  �شبيل  على  املخدرات،  من  الن�شحاب 

الدوخة، ال�شداع، التهيج وتقلب املزاج".

واأ�شارت اإىل اأن منظمة ال�شحة العاملية 
اأو�شت بعدم ا�شتهالك اأكرث من 25غم اأو 6 
مالعق يف اليوم، اأو 100 �شعرة حرارية من 

ال�شكريات امل�شافة لدى البالغني.

فرط احلركة لدى الأطفال
النا�ص  م��ن  كثر  عند  اع��ت��ق��اد  و���ش��اد 
تناول  ب���اأن  ال��ع��ل��م��اء،  بع�ص  عند  وح��ت��ى 
يزيد  ال�شكر  من  كبرة  لكميات  الأط��ف��ال 
ت�شعى  ولهذا  ن�شاطهم وفرط حركتهم،  من 
قبل  ال�شكر  طفلهم  تناول  حلظر  الأ���ش��ر 

النوم، فما حقيقة هذا العتقاد؟
�شلوان  الأطفال  طب  اأخ�شائية  جتيب 
ال�شكريات  �شك  "بال  بالقول:  اإب��راه��ي��م 
اأ�شرار  لها  منها  وامل�شنعة  املعدلة  وخا�شة 
القلب  على  �شلبي  تاأثر  ولها  ال�شحة،  على 
اأولئك  عند  خا�شة  الدموية  والأوع��ي��ة 
على  ت��اأث��ره��ا  ول��ك��ن  جينيا،  امل��ع��ر���ش��ني 

ال�شلوك ما زال حمور جدل طبي".
وتابعت �شلوان يف حديث ل�"عربي21": 
"ربطت درا�شة يف القرن املا�شي بني الغذاء 
ال�شلوك،  وب��ني  ال�شكر  ولي�ص  ع��ام  ب�شكل 
من  ي��ع��اين  ال���ذي  ال�شخ�ص  اأن  ووج����دت 
للتوتر  مييل  ما  غالبا  الالكتوز  ح�شا�شية 

والع�شبية عند تناول احلليب".
واأو�شحت اأنه "بعد ذلك ظهرت توجهات 
لربط ال�شكر ب�شكل خا�ص مب�شاكل ال�شلوك 
لذلك  العلمي  التحليل  وك��ان  والن�شاط، 
الذي  املفاجئ  الدم  �شكر  بارتفاع  مرتبط 
طاقة  يعطي  بالتايل  �شريع،  هبوط  يليه 
والتعب،  بالكتئاب  اح�شا�ص  يليها  موؤقتة 
اإل ان هذا الهبوط يف ال�شكر مل يتم اإثباته 

عند الطفال".

"درا�شة اأخرى مت فيها  واأ�شارت اإىل اأن 
�شكرية،  م��ادة  اأط��ف��ال  جمموعة  اإع��ط��اء 
دون  �شكرية،  غر  مادة  اأخ��رى  وجمموعة 
ال�شكرية،  اأيها  الأطفال  اأو  الأه��ل  معرفة 
وظهرت النتيجة باأنه اأنه ل عالقة لل�شكر 

بال�شلوك وخا�شة فرط احلركة".
ال�شكر  باأن  النا�ص  قناعة  �شبب  وحول 
قالت:  الأط��ف��ال،  حركة  ف��رط  �شبب  هو 
"هناك اعتقاد باأن ما يراه الأهل واملعلمون 
فكر  هو  وال�شلوك  التغذية  بني  عالقة  من 
مربمج ب�شكل م�شبق، فاإذا كانت الأم مقتنعة 
فهي  الطفل،  ن�شاط  من  يزيد  ال�شكر  اأن 

�شربط اأي ن�شاط لديه بتناوله للحلوى".
يوجد  "ل  ب��ال��ق��ول:  �شلوان  وخل�شت 
عالقة  عن  اللحظة  لهذه  علمي  دليل  اأي 
والن�شاط،  احل��رك��ة  ب��ف��رط  ال�شكريات 
ال�شكريات  عن  بالبتعاد  ُين�شح  اأن��ه  اإل 
القلب  امرا�ص  حتفيز  يف  لدورها  املعدلة 
وال�شرايني، وين�شح باللجوء اىل الن�شويات 
املعقدة "املليئة بالألياف" كم�شادر للطاقة 

كونها تعطي طاقة لفرة اأطول".
اأن�شام  التغذية،  اأخ�شائية  وواف��ق��ت 
وقالت:  �شلوان،  اإليه  ذهبت  ما  اجلريري، 
اأن  متاما  ُتثبت  درا�شة  بالفعل  يوجد  "ل 
الن�شاط  فرط  مبا�شر  ب�شكل  ي�شبب  ال�شكر 
واحل��رك��ة ع��ن��د الأط���ف���ال، واإمن����ا الأم���ر 
معلومة �شائعة لدى النا�ص دون التاأكد من 

�شحتها".
ف�شيولوجية،  ناحية  "من  واأ�شافت: 
ب�شرعة،  ال��دم  جم��رى  يدخل  ال�شكر  ف��اإن 
فيحدث تغرات �شريعة مب�شتوى �شكر الدم، 
الإدرينالني  هرمون  حتفيز  يتم  فبالتايل 
اجل�شم  مي��د  م��ا  التوتر،  عند  ُينتج  ال��ذي 
بطاقة ملدة ق�شرة ليتعامل مع حالت الكر 

والفر داخل اجل�شم".
الطفل  اأك��ل  اإذا  "بالتايل،  وتابعت: 
فارغة،  معدة  على  كبرة  بكميات  ال�شكر 
اإنتاج الإدرينالني  بهذه احلالة فقط �شيتم 
وم�شاكل  القلق  ي�شبب  ما  كبرة،  بكميات 
الأطفال،  عند  احلركة  وزي��ادة  بالركيز، 

وب�شكل حلظي فقط".

ال�شبب احلقيقي
من  الكثر  يجهله  "ما  اأن  واأو���ش��ح��ت 
التي  امل�شافة  امل��واد  من  بع�شا  اأن  الآب���اء 
توجد ببع�ص الع�شائر اأو الكيك اأو املثلجات 
اأو احللويات، هي التي ت�شبب فرط احلركة 

لدى بع�ص الأطفال، وهي:
tartrazine( E102( -

quinoline yellow( E104( -
 sunset yellow FCF( E110( -

carmoisine( E122( -
4R ponceau( E124( -

allura red( E129( -
امل�شافة  امل��واد  "هذه  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت 
كما  مكتوبة  اأو  رق��م  �شكل  على  تكون  قد 
كذلك  الر�شا�ص  "اأن  م�شيفة:  بالأقوا�ص، 
ي�شبب فرطا باحلركة، اإذا وجد بالدمى اأو 

الطالء".

 هل النظر إلى الشاشات يؤثر بالفعل 
على الصحة العقلية للمراهقين؟

 أم تنجب توأمين بعد شهر 
من إنجابها للطفل األول

أسباب تشوه الجنين ونصائح هامة!

 ما صحة االعتقاد بتأثير السكر 
على المزاج وفرط الحركة؟



NATION’S NEWSPAPER

يومية - أردنية - شاملة

منوعات السبت )12( حزيران 2021
العدد )1936( منوعات6 الجمعة )12( نيسان 2019

العدد )1167( 6

*وكاالت
 بعد اأن اختفى منذ عام 2011، عقب 
من  الهرب  من  �صبّي  متّكن  والدته،  انتحار 
براثن خمتطفيه بعد مرور 8 �صنوات على 

اختطافه.
الذي  ال�صرطة  مركز  ال�صبي  واأخببر  
فبببراره من  بعد  اإلببيببه  الببو�ببصببول  مببن  متكن 
 8 منذ  اختطف  قد  كان  باأنه  خمتطفيه، 
"ديلي  �صحيفة  نقلت  ما  بح�صب  �صنوات، 

مليل" الريطانية.
واأ�ببصبباف ببباأنببه متكن مببن الببهببروب من 
اإن"،  فور  "راف  منطقة  يف  احتجازه  مكان 
الأمريكية،  بو�صطن  مدنية  يف  الواقعة 
لكنتكاي  و�صل  اأن  اإىل  راك�صا  هرب  حيث 
عن  ال�صرطة  واأبلغ  نيوبورت،  وليببة  يف  

اختطافه.
با�صم  املببعببروف  ال�صبي  بببباأن  يببذكببر 

منذ  اخببتببفببى  قببد  كبببان  بببيببتببزن،  تيموثي 
يف  والببده  تركه  اأن  بعد  مببايببو2011،   11
اإلينوي  يف  البتدائية،  غرينمان  مدر�صة 
اآمي  والدته  بعدها  واأخذته  الأمريكية، 
اأنها  املدر�صة  اأعلمت  التي  بيتزن،  فببراي 
طارئ  اأمببر  ب�صبب  ابنها  نقل  اإىل  بحاجة 

يف املنزل.
الذي  تيموثي  ابنها  فراي  اأخببذت  ثم 
ملدة  عطلة  يف  �صنوات   6 وقتها  يبلغ  كان 
منتحرة  عليها  العثور  قبل  اأيببام،  ثالثة 
داخل غرفة فندق يف روكفورد الأمريكية 
تعر�ض  الببذي  لبنها  اأثببر  اأي  وجببود  دون 

لالختطاف وقتها.
خلاطفيه  مف�صال  و�صفا  ال�صبي  وقدم 
�صنوات،   7 مببن  لأكببر  احببتببجببزوه  الببذيببن 
امل�صفى  اإىل  البب�ببصبببببي  نببقببل  مت  وبببعببدهببا 
مراقبة  حتت  وبقي  الببالزم  العالج  لتلقي 

ال�صرطة، وفقا لوكالة "�صبونتيك".

صبي يهرب من خاطفيه 
بعد احتجازه 8 أعوام *وكاالت

 ق�صت حمكمة بريطانية ب�صجن موظفة الرعاية 
ديانا ترينر 7 �صنوات بعد اأن وجدتها هيئة املحلفني 
يف  الأموال  وا�صتخدام  عجزة،  من  بال�صرقة  متهمة 

�صراء �صيارتني وعدد من ال�صقق واأمور اأخرى.
"ديلي  �صحيفة  ن�صرته  �صحفي  لتقرير  ووفقا 
عن  م�صوؤولة  ديانا  كانت  فقد  الريطانية،  ميل" 
من  يعانون  الذين  العجزة  الأ�صخا�ض  بع�ض  رعاية 
م�صكالت �صحية عقلية، لكنها عو�صا عن م�صاعدتهم 
يعادل  ما  اأو  منهم،  جنيه  مليون  نحو  ب�صرقة  قامت 

1.32 مليون دولر.
عاما،   35 العمر  مببن  البالغة  ديببانببا،  وا�صتغلت 
منهم  عليها  ح�صلت  التي  بالأموال  وا�صرتت  العجزة 
اإيفوك" مع لوحة �صيارة خا�صة  "رينج روفر  �صيارة 
بها كما ا�صرتت �صيارة اأودي اإيه 3 لبنها، بالإ�صافة 
اإىل 5 �صقق قامت بتاأجريها، كما اأنها قامت برحالت 

اإىل كل من اإيطاليا ونيويورك.
ووجدت هيئة املحلفني يف حمكمة �صيفيلد ديانا 
مذنبة يف التهم املوجهة اإليها، ووبخها القا�صي قائال 
غال�صتون  مركز  يف  ووظيفتها  من�صبها  "ا�صتغلت  اإنها 

بريي للرعاية، واأ�صاءت اإىل ثقة الآخرين بها".

عليها  احلكم  اإ�ببصببدار  خببالل  القا�صي  وو�صفها 
ج�صعة  "امراأة  باأنها  احتيال،  تهمتي  يف  بال�صجن 
"ما  لها  ريدز  غراهام  القا�صي  وقال  ومتغطر�صة".  
فعلتيه ل ميكن و�صفه اإل باجل�صع.. لقد �صلبت اأكر 
ما ميكنك من اأموال من هوؤلء النا�ض. اإنني متاأكد من 
اأن هذه غطر�صة من جانبك. لقد قررت بنف�صك اأنهم 

ل يحتاجون هذه الأموال لذلك اأخذتيها منهم".
وذكرت �صرطة جنوب يورك�صاير اأن ديانا �صرقت 
هذا املبلغ من املال من 10 اأ�صخا�ض، لكن حماميها قال 
اإنها اأخذت مبلغا ل يزيد على 842 األف دولر فقط.
هو  اأنبببدروز  ديفيد  الرعاية  مركز  مالك  وكببان 
ارتكبتها  التي  والن�صب  الحتيال  عملية  ك�صف  من 
ديانا، وذلك يف العام 2016، عندما لحظ اأن بع�ض 
ح�صابات املقيمني يف املركز تودع الأموال بح�صابات 

خا�صة مرتبطة بديانا.
توكيالت  على  احل�صول  اإىل  اأي�صا  ديانا  وعمدت 
وفقا  بببالأمببوال  بالت�صرف  لها  ت�صمح  املر�صى  مببن 

مل�صاحلهم اخلا�صة.
اأندروز نظرا  باللوم على  اأن تلقي  وحاولت ديانا 
لأن معظم الأموال التي يدفعها النزلء تذهب اإليه 

مبا�صرة عن طريق جمل�ض مدينة �صيفيلد.

*وكاالت
�صرق  رجببل  على  الأمببريكببيببة  ال�صرطة  قب�صت 
املتاجر،  اأحد  من  دولر   300 بب  قيمتها  تقدر  اأ�صياء 
لكن املفاجاأة اأنه كان قد ا�صرتى جزيرة خا�صة قبل 

اأ�صبوع بنحو 8 ماليني دولر.
الأمريكية،  هريالد"  "ميامي  �صحيفة  وبح�صب 
على  القب�ض  فلوريدا  ولية  يف  ال�صرطة  األقت  فقد 
لال�صتباه  عاًما(،   59( ليبي  فراني�ض  اأندرو  املليونري 
عن  تزيد  قيمتها  اإن  قيل  ب�صائع  ب�صرقة  قيامه  يف 
300 دولر. وذكرت ال�صيحفة اأن ليبي متهم ب�صرقة 
�صرير  و�صر�صف  م�صابيح،  وثمانية  قهوة،  ماكينتي 
من متجر "كمارت". وقام ليبي ب�صراء هذه الأ�صياء 
واإخراجها من �صناديقها وا�صتبدالها ب�صلع اأخرى ثم 

اإرجاعها وا�صتبدال الأموال، يف طريقة احتيالية.
وقبببببل اأ�ببصبببببوع، ا�ببصببرتى رجببل الأعببمببال الببري 
حيث  وي�صت"،  "كي  �صاحل  قبالة  طوم�صون  جزيرة 

يتو�صطها ق�صر فاخر.
ونفى ليبي ب�صدة التهامات املوجهة اإليه، قائال 

اإن الأمر معقد ويف�صل عدم اخلو�ض فيه.
وميتلك ليبي ق�صرا يف منطقة كي هيفني، �صمال 
ا�صت�صاف  الببذي  الق�صر  وهببو  مبا�صرة،  وي�صت  كببي 

املو�صم ال�صابع ع�صر من م�صابقة اأم تي يف الغنائية.
املليونري ا�صرتى جزيرة حتوي ق�صرا فاخرا قبل 

اأيام من الواقعة
املليونري ا�صرتى جزيرة حتوي ق�صرا فاخرا قبل 

اأيام من الواقعة
لتاأجري  بي  اأن  بي  اآير  موقع  تقديرات  وبح�صب 
عر  ربحا  املنزل  يدر  الفندقية،  وال�صقق  العقارات 
تقارير  بح�صب  يوميا،  دولر  باألف  يقدر  تبباأجببريه 

و�صائل الإعالم.
ويزعم ليبي اأن الأمر حدث باخلطاأ، فيما قالت 
قدمية  قهوة  مكينة  بو�صع  قام  املتهم  اإن  ال�صرطة 

بدل من املكينة التي ا�صرتاها من املتجر.
يف  احتجاز  مركز  من  ليبي  �صراح  اإطالق  وجرى 
احلاجة  دون  التايل  اليوم  �صباح  يف  اإيالند  �صتوك 

اإىل دفع كفالة.

*وكاالت
املجتمعات  يف  النا�ض  �صجن  من  الهدف  يعد  مل 
يف  تاأهيلهم  اإعبببادة  بببل  تعذيبهم،  الدميقراطية 
لذلك  املجتمع،  يف  جببديببد  مببن  لدجمهم  حمبباولببة 
من  مزيًدا  ال�صجناء  ملنح  بريطانيا  يف  �صجن  �صعى 
وفر�ض  زنزاناتهم،  مفاتيح  بت�صليمهم  اخل�صو�صية، 
يف  اإل  الببدخببول،  قبل  الببببباب  طببرق  ال�صباط  على 

حالت الطوارئ.
 Wrexham’s �صجن  عن  امل�صوؤولون  واأو�صح 
يف  �صجن  اأكببر  يعتر  الببذي   ،HMP Berwyn
التجول  ي�صتطيعون  ال�صجناء  اأن  وويلز،  بريطانيا 
حب�ض  اأو  لهم،  يحلو  كما  زنزاناتهم  من  واخلبببروج 
اأنف�صهم فيها يف اأي وقت، يف خطوة نحو توفري بيئة 

اأكر احرتاًما لهم، وفًقا ملوقع "ديلي ميل".
ال�صجن  "غرفة"، يف  "الزنزانة" اإىل  ا�صم  وتغري 
جنيه  مليون   250 تكلفته  بلغت  البببذي  اجلببديببد 
ل  "الذين  اجلناة  فيه  يحتجز  والببذي  اإ�صرتليني، 
ا يف  اأي�صً يحتمل هروبهم، ولكن ل ميكن الوثوق بهم 
با�صم  اإل  ال�صجناء  على  ينادى  ول  مفتوح"،  �صجن 
"الرجال"، يف حماولة خللق بيئة اأكر األفة لهم، كما 

نح كل منهم كمبيوتر حمموًل. ميمُ
يف  "الرفاهية  نظام  على  بناء  ال�صجن  و�صمم 
امللكي  "املعهد  بببني  بالتعاون  ال�صجون"،  ت�صميم 
اللذين  الببعببدل،  ووزارة  الريطانيني"  للمعماريني 
من  جببديببدة  �صجون   6 وافببتببتبباح  لت�صميم  ي�صعيان 
املببتببحببدة،  اململكة  اأنببحبباء  جميع  يف  الببنببوع،  هبببذا 
الدول  يف  ال�صجون  �صيا�صة  من  �صيا�صته  واقتب�صت 
اجلاين  فقدان  اأن  على  تن�ض  التي  الإ�صكندنافية، 
ل�صروط  اإخ�صاعه  دون  من  لعقابه  كبباف  حلريته، 

قا�صية.

للمعماريني  املببلببكببي  "املعهد  تببقببريببر  يف  وورد 
للرجال  ال�صماح  اأن  العدل،  ووزارة  الريطانيني" 
فتح  مثل  اجلوية،  بالظروف  بالتحكم  املحتجزين 
النوافذ اأو ا�صتخدام اأجهزة التهوية والتدفئة، ميكن 
اأن يخفف الآثار ال�صلبية عنهم، ويولد �صعوًرا لديهم 
املحتجزين  اإعطاء  "اإن  ا:  اأي�صً وورد  فاعلون،  باأنهم 
ال�صخ�صية،  م�صاحاتهم  على  ال�صيطرة  على  القدرة 

قد ي�صاعدهم على احرتامها اأكر".
"حقوق  حملة  مببديببر  فليت�صر،  هببباري  وقبببال 
ال�صجناء  يعامل  اأن  البب�ببصببواب  "من  ال�صحايا": 
يف�صح  زنزاناتهم قد  ولكن منحهم مفاتيح  باحرتام، 

الفر�صة للبع�ض، لإخفاء الهواتف اأو املخدرات".

وكالت
الأربببعبباء،  اأم�ض  الفلك،  علماء  اأطلق 
يف  الأ�ببصببود،  للثقب  قببرب  عببن  �ببصببورة  اأول 
ال�صوء على  ت�صليط  �صيعيد  تاريخي  اإجناز 
األرت  للفيزيائي  العامة  الن�صبية  نظرية 

اأين�صتاين.
ظهر ال�صورة هالة من الغبار والغاز،  وتمُ
تتتبع مدار ثقب اأ�صود �صخم، و�صط جمرة 
"مي�صيري Messier "87 87، على بعد 55 

مليون �صنة �صوئية من الأر�ض.
وعالقتها  اجلبباذبببيببة  قببوانببني  وكببانببت 
العلماء،  �صغلت  الأخرى  الطبيعية  بالقوى 

منذ ن�صر اأين�صتاين نظريته عام 1915. 
وهبببببببذه البببب�ببببصببببورة نببتببيببجببة جببهببود 
 Event Horizon مبب�ببصببروع  الببعببلببمبباء 
دولببيببة  �ببصببراكببة  وهبببي   .Telescope
ت�صكلت عام 2012، ملحاولة مراقبة البيئة 

املبا�صرة للثقب الأ�صود.
�صحايف  مببوؤمتببر  يف  املوؤ�ص�صة،  واأفبببادت 
امل�صروع  يف  الباحثني  باأن  الأربعاء،  اليوم 
اإبريل/ يف  الأوىل  البيانات  على  ح�صلوا 
من  عاملية  �صبكة  من   ،2017 عببام  ني�صان 

التل�صكوبات.
التي  الراديوية  التل�صكوبات  وتركزت 
وليتي  يف  الأولببيببة  البيانات  تلك  جمعت 
املتحدة،  الببوليببات  يف  وهبببباواي  اأريببزونببا 
واإ�صبانيا  وت�صيلي  املك�صيك  اإىل  اإ�صافة 
اأ�صيفت  ثم  اجلنوبية،  القطبية  والقارة 
وخلقت  وغرينالند.  فرن�صا  يف  تل�صكوبات 
حجم  بنف�ض  افببرتا�ببصببيببًا  تل�صكوبًا  كلها 

الأر�ض تقريبًا.

ما هي الثقوب ال�صوداء؟
نظريته،  اأين�صتاين  ن�صر  من  عام  بعد 
�صوارز�صيلد،  كببارل  الأملبباين،  العامل  اأجببرى 
على  بببالعببتببمبباد  حبب�ببصبباب  عببمببلببيببة  اأول 
اأي  اأن  اإىل  وتو�صل  الن�صبية.  النظرية 
حجم  وذي  معينة  كتلة  مع  ج�صم  وجببود 
م�صاوية  فيه  الهروب  �صرعة  تكون  معني 
اجل�صم  هذا  مثل  ويدعى  ال�صوء.  ل�صرعة 

با�صم الثقب الأ�صود.
م�صغوط  ج�صم  هببو  الأ�ببصببود  والثقب 
ب�صدة لدرجة اأن ل �صيء ي�صتطيع الهروب 
يعرف  ال�صوء.  ذلك  يف  مبا  جاذبيته،  من 

يبلغ  ج�صم  ببباأنببه  الريا�صية  باملفاهيم 
نهائية  ل  فهي  كثافته  اأمببا  �صفرًا  حجمه 

)ولكن كتلته متناهية(، وفقًا لب "نا�صا".

كيف تت�صكل الثقوب ال�صوداء؟
يتخطى  عمالق  بنجم  العملية  تبداأ 
كتلة ال�صم�ض باأكر من ثماين مرات. تقف 
تلك النجوم م�صتقرة بني قوتني مت�صادتني، 
الأوىل هي ثقل مادة النجم نف�صه و�صغطها 
الناجتة  القوى  هي  والثانية  مركزه،  على 
النجم،  هذا  مركز  يف  النووي  الندماج  من 
املركز  على  ال�صغط  �صد  تدفع  التي  تلك 

فتمنع النجم من النهيار.
بني  متزنًا  عمره  طوال  النجم  ي�صتمر 
ين�صب  الهيدروجني  لكن  القوتني،  هاتني 
يفقد  اأن  يف  يت�صبب  ما  وهو  ما،  مرحلة  يف 
على  ال�صغط  قوى  وتنت�صر  اتزانه  النجم 
على  النجم  فينهار  النووي،  الندماج  قوى 
"امل�صتعر  ي�صمى  بانفجار  حلظة  يف  ذاتببه 

الأعظم" )�صوبرنوفا(.
اأن  اإما  �صيناريوهات:  وترز هنا ثالثة 
يتحول النجم بعد انفجاره اإىل قزم اأبي�ض 

اأو جنم نيوتروين اأو ثقب اأ�صود.
العلماء  يعتقد  الأخببري  الحتمال  ويف   
ل  فاإنه  الفائقة  النجم  كتلة  ب�صبب  اأنببه 
اإطببالقببًا،  يتوقف  اأن  النهيار  لهذا  ميكن 
لت�صبح  تدريجيًا،  النجم  مببادة  فتنكم�ض 
"التفرد"  لها ت�صمى  اأبعاد  بحجم نقطة ل 

)�صينغولريتي(.

اأي ثقوب خ�صعت لهذه الدرا�صة؟
اأ�صودين  ثقبني  الباحثون  ا�صتهدف 
بثقب  الأول  يببعببرف  الببكببتببلببة.  عظيمي 
مركز  يف  ويقع  �صتار"،  اإيه  "�صاجيتاريو�ض 
جمرة درب التبانة وتزيد كتلته عن كتلة 
ال�صم�ض باأربعة ماليني مرة، ويبعد 26 األف 

�صنة �صوئية عن الأر�ض.
التي  امل�صافة  هببي  ال�صوئية  وال�صنة 
يقطعها ال�صوء يف عام وهي 9.5 تريليونات 
اأما الثقب الأ�صود الآخر فيدعى  كيلومرت. 
"اإم 87"، ويقع يف مركز جمرة "فريغو اإيه" 
مليارات   3.5 بنحو  كتلته  وتزيد  املجاورة 
مليون   54 ويبعد  ال�صم�ض  كتلة  عن  مببرة 

�صنة �صوئية عن الأر�ض.

*وكاالت
منع  عببن  املببا�ببصببي،  اجلمعة  يببوم  اأعببلببن 
"كومودو"  جببزيببرة  دخبببول  مببن  البب�ببصببيبباح 
الإندوني�صية ال�صهرية ب�صكل موؤقت، ابتداء 
من يناير/ كانون الثاين عام 2020، ب�صبب 
كومودو"  "تنانني  �صحايل  �صرقة  تزايد 
عر  وتهريبها  فيها،  تعي�ض  التي  النادرة 

احلدود لأغرا�ض طبية م�صكوك باأمرها.
كومودو"  "تنانني  وجبببود  ويقت�صر 
بينها  مببن  اإندوني�صية  جببزر  ب�صعة  على 
"كومودو"، وهي واحدة من اأكر الزواحف 
البالغة  طببول  يزيد  وقببد  حجًما،  احلية 
اأمتار، كما متتلك خمالب قوية  منها عن 3 
القرار  ي�صاعدها  اأن  ويتوقع  طوياًل،  وذياًل 
اأعدادها، يف  التكاثر وزيادة  اجلديد، على 
نو�صا  مقاطعة  اإدارًيببا  تتبع  التي  اجلزيرة 
اجلزيرة  تعتر  والتي  ال�صرقية،  تنغارا 
ت�صكل  الببتببي   ،3 البببب  اجلببببزر  بببني  الأكببببر 
املخ�ص�صة  الوطنية"،  كومودو  "حديقة 
ملوقع  وفًقا  احليوانات،  من  العديد  حلماية 

بو�صت". "وا�صنطن 
اجلزيرة  اإغببالق  حببول  النقا�ض  وبببداأ 
يناير/  �صهر  يف  الأقبببل،  على  كامل  لعام 
اإغالقها  قرار  وجاء  املا�صي،  الثاين  كانون 
مببع الإبببقبباء على اجلببزيببرتببني الأخببريببني 

اعتقال  مببن  فقط  اأيبببام  بعد  مفتوحتني، 
 40 من  اأكببر  باعوا  اأنهم  ي�صتبه  رجببال،   9
مقابل  كومودو"،  "تنانني  مببن  �صحلية 
تقارير  بح�صب  منها  لكل  دولر  األببف   35
بع�ض  اأن  وقيل  الإندوني�صية،  ال�صرطة 
الآ�صيويني ي�صرتونها غالًبا، ل�صتخدامها يف 

�صناعة نوع من امل�صادات احليوية.
منذ  موجودة  كومودو"  "تنانني  وكانت 
تكت�صف  مل  ولكنها  ال�صنني،  اآلف  مئات 
ووجببدت  الع�صرين،  الببقببرن  اأوائببببل  حتى 
الببوقببت  لببهببذا  بقائها  �ببصببر  اأن  الببدرا�ببصببات 
ال�صمية،  فائقة  للدغتها  يعزى  الطويل، 
ببتيدات  على  دمائها  لحتواء  بالإ�صافة 
م�صادة  الأمينية(  الأحما�ض  من  )�صل�صلة 
بالكائنات  العدوى  من  تقيها  للميكروبات، 
�صد  وحت�صنها  املمر�صة،  الدقيقة  احلية 
ويعتقد  ببا،  اأيبب�ببصً البع�ض  بع�صها  لببدغببات 
اأنها قد ت�صتخدم يف �صناعة  بع�ض العلماء 

م�صادات حيوية ي�صتفيد منها الب�صر.
الروفي�صور  فبببراي،  بببرايببن  واأو�ببصببح 
البيولوجية  الببعببلببوم  كلية  يف  املبب�ببصبباعببد 
اأن  الأ�ببصببرتالببيببة،  "كوينزلند"  بجامعة 
املببوجببودة  الببتيدات  ا�صتخدام  عملية 
تعقيًدا  اأكببر  كومودو"،  "تنانني  دمبباء  يف 
"ل  وقال:  عليه،  تبدو  مما  منطقية  واأقل 

املركبات  هذه  عن  كافية  معلومات  تتوفر 
التي ت�صتخدمها )تنانني كومودو( ملكافحة 
العدوى، واإن ا�صتخدام دمائها ب�صكل مبا�صر 
لببن يببكببون مببفببيببًدا يف عبببالج الببعببدوى لببدى 
هذه  ا�صتخال�ض  "يعتر  واأ�صاف:  الب�صر"، 
للغاية،  �صعًبا  ال�صحايل  دماء  من  املركبات 
ت�صببها بحدوث  احتمال  دائًما  كما هنالك 

رد فعل حت�ص�صي �صديد لدى الب�صر".
املركبات  هببذه  حتويل  اأن  فببراي  واأكببد 
�صنوات  �صيتطلب  �ببصببيببدلين،  منتج  اإىل 
واأ�صاف:  املخترية،  الأبحاث  من  طويلة 
م�صابهة  مركبات  اإنتاج  الهدف  "�صيكون 
�صغرية احلجم، لأن الببتيدات املوجودة يف 
مما  للغاية،  كبرية  كومودو(  )تنانني  دماء 
الب�صري  املناعة  جهاز  ت�صدي  اإىل  �صيوؤدي 
فعل  ردة  حببدوث  وبببالببتببايل  ب�صرعة،  لها 
املتكرر،  ال�صتخدام  بعد  عنيفة  حت�ص�صية 
واإن كانت الأهداف العالجية هي ما يجعل 
النا�ض ي�صرقون هذه احليوانات، فعليهم اأن 

يعلموا اأن ا�صتفادتهم حم�ض خيال".
يببوؤدي  اأن  املحليون  امل�صوؤولون  ويبباأمببل 
اإىل  للجزيرة،  ال�صياح  دخببول  مببن  احلببد 
�صنف  الببتببي  كومودو"  "تنانني  حببمببايببة 
قائمة  يف  "�صعيف"،  اأنببه  على  تببعببدادهببا 
الأنواع "املهددة بالنقرا�ض"، التي حددها 

وقال  الطبيعة"،  حلفظ  الدويل  "الحتاد 
باحلياة  الإجتببببار  خبري  اآلن،  كببروفببورد 
للحياة  الببعبباملببيببة  "املوؤ�ص�صة  يف  الببريببة 
اأن  اإىل  التقارير  بع�ض  "ت�صري  الرية": 
عدد )تنانني كومودو( املتبقية يف الوجود، 
اأقببل  بينها  مببن  فقط  �صحلية   6000 هببي 
لذلك  التكاثر،  على  قببادرة  اأنثى   500 من 
ا�صتمرارها،  على  كبرًيا  خطًرا  بيعها  ي�صكل 
على  الببقببادرات  الإنببباث  بيعت  اإن  وخا�صة 

التكاثر".
قببرار  اأن  وفببببراي،  اآلن  مببن  كببل  واأكبببد 
"تنانني  "كومودو" حلماية  جزيرة  اإغالق 
اإل  حكيمة،  فببكببرة  يببكببون  قببد  كومودو"، 
خ�صارة  حببيببال  قلقهما  عببن  عبببرا  اأنببهببمببا 
ذلك  وتاأثري  عببام،  ملدة  ال�صياحة  عائدات 
على القت�صاد املحلي، وعلى ال�صكان الذين 
البالغ  اجلزيرة،  زوار  على  دخلهم  يعتمد 
عام،  كل  تقريًبا  �صخ�ض  األف   18 عددهم 
واأ�صاف اآلن: "قد ل يكون اإغالق اجلزيرة 
احليوانات،  �صرقة  ينوون  من  لردع  كافًيا، 
فاإذا كانوا ينتمون ملنظمات اإجرامية جتني 
ف�صيجدون  ذلببك،  جببراء  املببال  مببن  الكثري 
طريقة للو�صول اإىل هناك، كما اأن ذلك قد 
ال�صعر  زاد  وكلما  ال�صعر،  زيادة  اإىل  يوؤدي 

يزيد بدوره احتمال ال�صيد اجلائر".

*وكاالت
مقدار  عن  اأممي  متحدث  ئل  �صمُ اأعببوام  قبل 
ملنظمة  العام  الأمببني  يتقا�صاه  الببذي  الراتب 
يقوم  اأحببد  ل  باأنه  رده  فكان  املتحدة،  الأمم 
مبثل هذا العمل العظيم من اأجل احل�صول على 

املال.
باملنظمات  الكبار  واملوظفني  الروؤ�صاء  لكن 
كبرية  رواتببب  يتقا�صون  والإقليمية  الدولية 
اأجببور  الأحببيببان  مببن  الكثري  يف  تتجاوز  جببدا، 
الروؤ�صاء والوزراء يف الدول النامية واملتقدمة 

على حد �صواء.
وامتيازات  رواتببب  منح  مقبول  كببان  واإذا 
هائلة لروؤ�صاء وموظفي منظمات ن�صطة ومت�ض 
غريبا  يبدو  فاإنه  يومي،  ب�صكل  النا�ض  حياة 
وموؤ�ص�صات  بهيئات  املوظفني  على  املال  اإغببداق 
حتت  �صعوبها  ترزح  بينما  التاأثري،  عن  غائبة 

البطالة والفقر.

الأمم املتحدة
الأمببني  يتقا�صى  متطابقة  تقارير  ووفببق 
العام الأممي 227 األفا و253 دولرا �صنويا، اأي 
نحو 19 األف دولر �صهريا. ومل يطراأ اأي تعديل 

على هذا الراتب منذ العام 1997.
العام  الأمني  لدى  الراتب،  اإىل  وبالإ�صافة 
املنظمة  له  وتوفر  للرتفيه،  خا�صة  ميزانية 
يف  الأمنية  واحلماية  املجاين  ال�صكن  الدولية 

كل الأوقات.

العام  ال�صرفية يعتر الأمني  الناحية  ومن 
اإذ  العامل،  م�صتوى  على  م�صوؤول  اأكببر  الأممببي 
يقود هيئة ت�صم 193 دولة ذات �صيادة، وتتبع 
وال�صيا�صية  القت�صادية  املنظمات  ع�صرات  له 
والجتماعية التي متار�ض اأن�صطتها يف خمتلف 

القارات.

الحتاد الأوروبي
اأما رئي�ض املجل�ض الأوروبي احلايل دونالد 
و700  األفا   32 ال�صهري  راتبه  فيبلغ  تو�صك 
مثل  ويتقا�صى  دولرا(.  و624  األفا   36( يورو 
هذا املبلغ بال�صبط رئي�ض املفو�صية الأوروبية 

جان كلود يونكر.
مببقببام زعيم  املببجببلبب�ببض يف  رئببيبب�ببض  ويببعببتببر 
ال�صلطة  قائد  فهو  املفو�صية  رئي�ض  اأما  دولة. 
ويقوم  الأوروببببيبببة،  املنظمة  يف  التنفيذية 
بها  ي�صطلع  التي  بتلك  �صبيهة  مب�صوؤوليات 

روؤ�صاء احلكومات.
 27 والأهببمببيببة  ال�صالحيات  يف  ويليهما 
مفو�صا، وهم مبثابة وزراء ويتقا�صى كل واحد 

منهم 20 األف يورو �صهريا.

الحتاد الدويل لكرة القدم
الرئي�ض  اأن  املببتببوافببرة  الأرقببببام  وتو�صح 

)فيفا(  القدم  لكرة  الببدويل  لالحتاد  احلببايل 
دولر  مليون   1.5 يتقا�صى  اإيفانتينو  جياين 

�صنويا، اأي 125 األف دولر �صهريا.
فاطمة  لالحتاد  العامة  الأمينة  وتتقا�صى 

�صومارا 837 األف دولر �صنويا.
فاإنها  الأرقببام كبرية جدا،  كانت هذه  ولئن 
ال�صابق  الرئي�ض  يتقا�صاه  كان  مما  بكثري  اأقل 
 3.6 ي�صتلم  كببان  اإذ  بببالتببر،  جببوزيببف  للفيفا 
العام  ماليني دولر �صنويا، يف حني كان الأمني 
يف عهده يتقا�صى اأزيد من مليوين دولر �صنويا.

�صندوق النقد الدويل

اأما مديرة �صندوق النقد الدويل الفرن�صية 
قدره  �صنويا  راتبا  فت�صتلم  لغببارد  كري�صتني 
اأخببرى  عببالوات  جانب  اإىل  دولر،  األببف   467
بقيمة 80 األف دولر. كما ت�صتفيد من خدمات 
رئي�ض  مببن  دخبببال  اأكبببر  املح�صلة  يف  جتعلها 

الوليات املتحدة.
الغربية  ال�صحافة  عليها  �صنت  فرتة  وقبل 
ل  اأنها  ت�صريبات  ك�صفت  عندما  قويا،  هجوما 
وعالوات  بامتيازات  وحتظى  ال�صرائب  ت�صدد 

ل مرر لها.

الببيببونببانببيببني  اإن  لغببببارد  قببالببت  وعببنببدمببا 

مما  اخلدمية  الفواتري  ت�صديد  من  يتهربون 
يعر�ض بلدهم للمخاطر املالية، ن�صرت �صحيفة 
رئي�صة  فيه  اتهمت  قويا  مقال  "الإندبندنت" 
اإن  وقببالببت  بالنفاق،  البببدويل  النقد  �صندوق 
عليها اأول دفع ال�صرائب وترير الأموال التي 

ت�صرفها على الرتفيه والت�صلية.

البنك الدويل
تقرير  ي�صري  الببدويل،  البنك  وبخ�صو�ض 
البنك  مدير  اأن  اإىل   2013 للعام  يعود  داخلي 
حني  يف  �صنويا،  دولر  األبببف   476 يتقا�صى 
ترتاوح رواتب امل�صوؤولني الكبار بني 211 و380 

األف دولر �صنويا.

اجلامعة العربية
وت�صري تقارير يف ال�صحافة امل�صرية اإىل اأن 
يتقا�صى  العربية  الدول  جلامعة  العام  الأمني 
رابته  اأن  يعني  مما  دولر،  األببف   502 �صنويا 
ال�صهري يبلغ 42 األف دولر، اإىل جانب بدلت 

تقدر بع�صرة اآلف دولر �صهريا.
نهاية  عند  العام  الأمني  يت�صلم  العادة  ويف 
خدمته مبلغ مليون دولر عن كل �صنة ق�صاها 
نبيل  ال�صابق  الببعببام  الأمبببني  لكن  من�صبه.  يف 
العربي ا�صتلم �صبعة ماليني دولر عند مغادرة 
مل  اأنه  رغم   2016 يونيو/حزيران  يف  من�صبه 

يق�ض يف املن�صب �صوى خم�ض �صنوات.

اأما نائب الأمني العام فيبلغ راتبه ال�صهري 
35 األف دولر، بينما يتقا�صى روؤ�صاء املنظمات 
 12 حببدود  يف  رواتببب  للجامعة  التابعة  الببب11 

األف دولر �صهريا.

منظمات اأخرى
والعلم  للرتبية  املتحدة  الأمم  منظمة  ويف 
املوظفني  كبار  يتقا�صى  )يون�صكو(  والثقافة 

رواتب يف حدود 147 األف دولر �صنويا.
ول تتوافر معلومات عن راتب الأمني العام 
ملنظمة املوؤمتر الإ�صالمي، لكن مديري الدرجة 
رواتب يف حدود  يتقا�صون  املنظمة  الثانية يف 
80 األف دولر �صنويا اإىل جانب ال�صكن والعديد 
من المتيازات، طبقا لإعالنات توظيف بوزارة 

اخلارجية ال�صعودية.
يف  املوظفني  كبار  اأن  الأرقبببام  تو�صح  كما 
دولر  األببف   70 يتقا�صون  الأفريقي  الحتبباد 
ودرا�صة  ال�صكن  امتيازات  جانب  اإىل  �صنويا، 
تتوافر  ل  بينما  ال�صحي،  والتاأمني  الأطفال 
معلومات عن راتب رئي�ض املفو�صية الأفريقية.

تببرتاوح  للتنمية،  الأفببريببقببي  البنك  ويف 
األببف  و144   138 بببني  املوظفني  كبار  رواتبببب 

دولر �صنويا.
الروؤ�صاء  رواتببب  عن  معلومات  تتوفر  ومل 
اخلليجي  التعاون  جمل�ض  يف  املوظفني  وكبار 

واحتاد املغرب العربي.

السجن لموظفة دار رعاية احتالت 
على عجزة بأكثر من مليون دوالر

القبض على مليونير يسرق من متجر 
بعد أيام من شرائه جزيرة خاصة

هذا السجن يسلم سجناءه 
مفاتيح زنزاناتهم

 إنجاز مبهر: إطالق أول صورة لثقب أسود

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

 إليك رواتب رؤساء أبرز المنظمات الدولية.. بينها الجامعة العربية واألمم المتحدة
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*وكاالت
�لأردين  �لدويل  �لنجم  يحدد  مل 
حتى  �ملقبلة  وجهته  ر�ت���ب،  �سالح 
مع  ع��ق��ده  �ن��ت��ه��اء  ق���رب  م���ع  �لآن، 

�لوحد�ت.
�أن  خا�س،  م�سدر  من  كووورة  وعلم 
و�خلالدية  ر�تب  �سالح  بني  �ملفاو�سات 
دون  لكن  قائمة،  ت��ز�ل  ل  �لبحريني، 

ح�سم �لأمور بني �لطرفني.
قد  ر�تب  �سالح  �أن  �مل�سدر  و�أ�ساف 
عرو�س  عدة  �ملا�سية،  �لأي��ام  يف  تلقى 
�لكويت  من  وعربية  حملية،  �سفهية 

و�لبحرين.
�سالح  مفاحتة  �ل��وح��د�ت،  وح��اول 
ر�ت���ب، �أك���رث م��ن م���رة، ب�����س��اأن جتديد 
�ملو�سم  منت�سف  ينتهي  �ل���ذي  ع��ق��ده 

�حلايل، لكن بال جدوى.
ويف حال غادر �سالح ر�تب، فريقه، 
مع  للتعاقد  �سي�سعى  �ل��وح��د�ت  ف���اإن 

فرتة  خ��الل  �لفر�غ  ي�سد  جديد  لع��ب 
�لنتقالت �ملقبلة.

م��وؤخ��ًر�  مقعده  ر�ت��ب  �سالح  وفقد 

مل  ح��ي��ث  �لأردن،  منتخب  ب�����س��ف��وف 
حالًيا  ت�����س��ارك  �ل��ت��ي  للقائمة  ين�سم 
 2022 ملونديال  �ملوؤهلة  �لت�سفيات  يف 

وكاأ�س �آ�سيا 2023.

�لالعبني  م��ن  ر�ت��ب  �سالح  ويعترب 
ميتلك  حيث  �لو�سط،  خط  يف  �ملميزين 
و�سناعة  �لتمرير  يف  و�ل��روؤي��ة  �ملهارة 

�لهجمات.

*وكاالت
للكار�تيه،  �لأردين  �ملنتخب  �ف��ت��ت��ح 
�لعاملية  �لت�سفيات  يف  م�����س��و�ره  �جلمعة، 
�ملوؤهلة �إىل �أوملبياد طوكيو، �لتي ت�ست�سيفها 
�ل��ع��ا���س��م��ة �ل��ف��رن�����س��ي��ة ب��اري�����س، ومت��ت��د 

مناف�ساتها �إىل �لأحد �ملقبل.
�لت�سفيات  يف  �لأردين  �ملنتخب  وميثل 
�لنعيمي )وزن حتت  �أ�سيل  4 لعبني، وهم: 
)وزن  �مل�ساطفة  وعبد�لرحمن  كجم(   61
حتت  )وزن  �لنجار  وب�سار  كجم(   67 حتت 
 75 فوق  )وزن  �جلعيدي  وم��ازن  كجم(   75

غد�،  �لأردن��ي��ة  �مل�ساركة  ويفتتح  كجم(.  
بينما  �مل�ساطفة،  عبد�لرحمن  �ل��الع��ب 
�أ�سيل  �لالعبان  �ل�سبت  غ��د  بعد  �سيظهر 
ُيختتم  �أن  على  �لنجار،  وب�سار  �لنعيمي 
�لالعب  مب�ساركة  �ملقبل  �لأح���د  �مل�����س��و�ر 
قد  �لأردين  �ملنتخب  وكان  �جلعيدي.  مازن 
كثف حت�سري�ته، من خالل مع�سكر تدريبي 
�أقامه يف مدينة �سوت�سي �لرو�سية، مع عدد 
�ملدير  بقيادة  وذلك  �لعاملية،  �ملنتخبات  من 

�لفني �مل�سري حممد �إبر�هيم.
خطف  �إىل  �لأردين  �ملنتخب  ويتطلع 

�إحدى بطاقات �لتاأهل، رغم �سعوبة �ملهمة، 
حيث يتاأهل من كل وزن 3 لعبني فقط.

�ملحطة  �لت�سفيات،  مناف�سات  وتعترب 
طوكيو  �أومل��ب��ي��اد  �إىل  �مل��وؤه��ل��ة  �لأخ�����رية 
بالن�سبة لريا�سة �لكار�تيه، �لتي �ستتو�جد 
وبعدد  �لأوملبية  �لألعاب  يف  �لأوىل  للمرة 
قليل من �لالعبني، حيث يتو�جد يف كل وزن 

من �لأوز�ن �ل�ستة 10 لعبني فقط.
�لأردن  من  ولعبات  لعبني   7 وتاأهل 
�أوملبياد طوكيو، حتى �لآن، يف ريا�سات  �إىل 

�لتايكوندو و�ملالكمة و�لفرو�سية.

االتحاد األردني لكرة القدم
 يعد األندية بحل القضايا المالية

النبر ينخرط في تدريبات 
شباب األردن

*وكاالت
�سباب  فريق  تدريبات  يف  �لنرب  يو�سف  �ل��دويل  �لالعب  �نخرط 

�لأردن، تاأهبًا للعودة �إىل �ملالعب.
وكان �لنرب قد غاب عن بطولتي �لدرع و�جلولت �ل�ست من بطولة 
�أن  خا�س،  م�سدر  من  ك��ووورة  موقع  دبي.وعلم  يف  لتو�جده  �ل��دوري 
للظهور  تاأهبًا  للفريق  �لعودة  ب�ساأن  �لنرب  فاحتت  �لأردن  �سباب  �إد�رة 

معه يف �جلولت �ملقبلة من بطولة �لدوري.
وكان �لنرب قد بد�أ م�سريته مع �سباب �لأردن ولعب �أكرث من مو�سم 

للفي�سلي، قبل �أن ينتقل �ملو�سم �ملا�سي لفريق �ل�سلط.
ويعترب �لنرب مك�سبًا ل�سباب �لأردن، حيث ميتلك �خلربة و�لإمكانات 
�لهجومية �لتي من �ساأنها �أن تعزز من قدر�ت �لفريق �سو�ء يف بطولة 
�لدوري  فرق  ترتيب  �لأردن  �سباب  �لأردن.ويت�سدر  كاأ�س  �أو  �لدوري 
بر�سيد "12" نقطة ويبتعد بفارق نقطة و�حدة عن مطارديه �لرمثا 
و�سيم  �لفني  مديره  بقيادة  حاليًا  �لأردن  �سباب  و�لفي�سلي.وي�ستعد 
�لبزور خلو�س �جلولة �ل�سابعة حيث �سيتلقي �لوحد�ت "حامل �للقب" 

على �ستاد عمان �لدويل يوم "27" يونيو/ حزير�ن �جلاري.

*وكاالت
�أمام منتخب �سيد�ت  خ�سر �ملنتخب �لوطني لل�سيد�ت لكرة �لقدم 
تون�س بنتيجة 2-1 يف �ملبار�ة �لودية �لتي جرت م�ساء �خلمي�س، على 
�ستاد �مللك عبد�هلل �لثاين بالقوي�سمة.و�سجل لتون�س �ألء كعبا�سي يف 
�لدقيقة 43 من ركلة جز�ء، و�آية �جلدي يف �لدقيقة 85 فيما �أحرزت 
ركلة  من   65 �لدقيقة  يف  منتخبنا  هدف  جبارة،  �أبو  مي�ساء  �لالعبة 

جز�ء.ويتجدد �إلقاء بني �ملنتخبني ، يوم �لأحد �ملقبل. 

*وكاالت
يلعب �لفرن�سي كليمنت لينجليت، مد�فع بر�سلونة، دوًر� يف تعطيل 

تعاقد �لبار�سا مع �أحد �لالعبني �ملميزين هذ� �ل�سيف.
لورينزو  مع  للتعاقد  ي�سعى  بر�سلونة  �أن  �سحفية  تقارير  وزعمت 
�لنادي  على  تبادلية  �سفقة  وعر�س  روما،  و�سط  لعب  بيليجريني، 
ديبورتيفو"  "موندو  ل�سحيفة  لينجليت.ووفًقا  تت�سمن  �لإيطايل 
متاًما  يرف�س  �أنه  �أكدت  لينجليت  من  قريبة  م�سادر  فاإن  �لإ�سبانية، 
�لدخول يف �أي �سفقة تبادلية، ولي�س لديه �أي خطط �سوى �ل�ستمر�ر 
�أن  �إىل  �لإ�سبانية  �ل�سحيفة  �ملقبل.و�أ�سارت  �ملو�سم  يف  بر�سلونة  مع 
�سمن  روما  على  لعر�سه  �آخر  لعب  عن  �لبحث  عليه  يجب  بر�سلونة، 
�ل�سفقة �لتبادلية، حيث يحتاج �لفريق �لكتالوين �إىل تدعيم جديد 
يف خط �لو�سط.و�أو�سحت "موندو ديبورتيفو" �أن خيار و�سع �لربتغايل 
فر�ن�سي�سكو ترينكاو مقابل كليمنت لينجليت قد ُيطرح، ب�سبب تو�جد 

مو�طنه جوزيه مورينيو على مقاعد بدلء �لنادي �لإيطايل.

*وكاالت
قطع نادي مان�س�سرت يونايتد �أكرث من خطوة للتعاقد مع �لإجنليزي 

جادون �سان�سو، جناح بورو�سيا دورمتوند، خالل �ملريكاتو �ل�سيفي.
يف  و�ملدربني  �لالعبني  �نتقالت  خبري  رومانو،  فابريزيو  وكتب 
"يعرف  "تويرت":  �لجتماعي  �لتو��سل  مبوقع  ح�سابه  على  �أوروب��ا، 
يريد 95  بورو�سيا دورمتوند  �أن  ني�سان/�أبريل  منذ  يونايتد  مان�س�سرت 

مليون يورو للتخلي عن �سان�سو".
على  �لت��ف��اق  مت  لكن  ج��اري��ة،  ت��ز�ل  ل  "�ملفاو�سات  و�أ���س��اف: 
�إىل  بالإ�سافة   ،2026 عام  حتى  �لالعب  لعقد  �ل�سخ�سية  �ل�سروط 
�سروط  على  حالًيا  جارية  و�ملفاو�سات  بالوكالء،  �خلا�سة  �لر�سوم 
�لدفع و�لإ�سافات، وكيفية رفع �ملبلغ �لإجمايل لل�سفقة �إىل 95 مليون 
يورو".و�أ�سار فابريزيو رومانو: "�ملفاو�سات ل تز�ل طويلة جًد�، لكن 
كل �لأ�سخا�س �مل�ساركني فيها �لآن و�ثقون �أن �ل�سفقة �ستح�سم، �إل �أن 

هناك حذًر� ب�سبب ما حدث يف �ملحادثات خالل �لعام �ملا�سي".
و�أفادت تقارير �سحفية موؤخًر� بثقة مان�س�سرت يونايتد يف �حل�سول 
على توقيع �ساحب �ل�21 عاًما، حيث �أبدى بورو�سيا دورمتوند مرونة 
�إىل  �سان�سو  �ملا�سي.و�ن�سم  بالعام  مقارنة  �ملطلوب،  �ملبلغ  تخفي�س  يف 
 8 مقابل  �سيتي  مان�س�سرت  من  قادًما  �سنو�ت،   4 قبل  �لفي�ستيفال  �أ�سود 
�إ�سرتليني فقط، لينجح يف ت�سجيل 50 هدًفا و�سنع 64  ماليني جنيه 

�آخرين خالل 137 مبار�ة مع �لفريق �لأملاين.

*وكاالت
ك�سفت جلنة �لكفاءة �ملالية بوز�رة �لريا�سة �ل�سعودية، �خلمي�س، 

عن ديون �أندية دوري �ملحرتفني.
وت�سدر �لقائمة، �حتاد جدة باإجمايل ديون 140 مليون ريال، فيما 

جاء �لن�سر ثانًيا بر�سيد 135 مليون ريال.
ويتوجب على جميع �لأندية، ت�سديد هذه �لديون، للح�سول على 
موعد  يف  �جل��دد،  �لالعبني  ت�سجيل  �أجل  من  �ملالية،  �لكفاءة  �سهادة 

�أق�ساه 21 �أغ�سط�س/�آب.
�ملن�سم  �لثنائي  م�سري  ملعرفة  بالن�سر،  م�سدر  مع  كووورة  وتو��سل 
بكر،  �أبو  فين�سيت  و�لكامريوين  تالي�سكا  �أندر�سون  �لرب�زيلي  حديًثا، 

حال ف�سل �لفريق يف �حل�سول على �سهادة �لكفاءة �ملالية. 

منتخب السيدات لكرة القدم 
يخسر أمام نظيره التونسي 

لينجليت يعطل 
صفقة برشلونة

مانشستر يونايتد يقترب 
خطوتين من صفقة سانشو

النصر السعودي يطمئن 
جماهيره بعد الكشف عن ديونه

تمديد عمل اللجنة
 المؤقتة للرمثا

*وكاالت
عمل  متديد  �لنابل�سي،  �سالمة  حممد  �لأردين،  �ل�سباب  وزير  قرر 

�للجنة �لإد�رية �ملوؤقتة لنادي �لرمثا ملدة ثالثة �سهور.
ووجه �لنابل�سي خطابا ر�سميا لنادي �لرمثا، �أكد فيه متديد عمل 
�للجنة �ملوؤقتة �مل�سكلة يف �ل�سابق، برئا�سة �ملحامي عوين �لزعبي، مع 
�أع�ساء جدد هم: حممد حممود طبي�سات ومعتز عبد �هلل  �إ�سافة 3 

�مللكاوي وعبد �هلل نهار بني يا�سني.
وطلب �لوزير من �للجنة �ملوؤقتة، �لعمل على �لتح�سري لنتخابات 

جمل�س �لإد�رة، يف حال �سمح �لو�سع �لوبائي يف �لأردن بذلك.
دفع  ما  وهو  با�ستقالتها،  تقدمت  قد  �ل�سابقة  �لرمثا  �إد�رة  وكانت 

وز�رة �ل�سباب لت�سكيل جلنة موؤقتة.
مبار�ة  �خلمي�س  �ليوم  م�ساء  �لرمثا  فريق  خا�س  ثانية،  جهة  من 
�سائد  �ل��الع��ب  �سجله  وح��ي��د،  ب��ه��دف  �سحاب  على  فيها  ف��از  ودي���ة، 
ل�ستئناف  �جلانبني،  حت�سري�ت  �إطار  يف  �ملبار�ة  وجاءت  �خلز�علة. 
م�سو�رهما يف دوري �ملحرتفني. ويلتقي �لرمثا يف �جلولة �ل�سابعة من 
�سيو�جه  بينما  �جلاري،  يونيو/حزير�ن   26 يوم  �لبقعة،  مع  �لدوري 

�سحاب نظريه �جلليل، يوم 28 من ذ�ت �ل�سهر.
وي�ستقر �لرمثا يف �ملركز �لثاين، على �سلم ترتيب �لدوري، بر�سيد 

"11" نقطة خلف �ملت�سدر �سباب �لأردن "12 نقطة".

الوحدات يجتاز معان 
بصعوبة استعدادا للدوري

ضباط وقاية صحية في المراكز 
الرياضية واألكاديميات

بايرن يبدأ خطوات التخلص 
من صفقته الفاشلة

بيليجريني 
على طاولة برشلونة

*وكاالت
�ملبار�ة  يف   ،)0-1( معان  على  �سعبا  فوز�  �لوحد�ت،  فريق  حقق 
دوري  بطولة  ل�ستئناف  ��ستعد�د�  يخو�سها  �لتي  �لثانية  �لودية 
�هلل  عبد  �ملد�فع  للوحد�ت  �لفوز  هدف  و�أح��رز  �لأردين.  �ملحرتفني 

ن�سيب �مللقب ب� "ديار�"، عرب ر�أ�سية متقنة يف �ل�سوط �لثاين.
وخا�س �لوحد�ت مبار�ة ودية �سابقة �أمام �لبقعة وخ�سرها بهدف، 
�سباب  �أم��ام  ودي  بلقاء  �ملقبل  �خلمي�س  حت�سري�ته  يختتم  �أن  على 
مبار�ة  �سهدت  فقد  �لوحد�ت،  لنادي  �لر�سمي  للموقع  ووفقا  �لعقبة. 

معان �سيطرة ل�"�ملارد �لأخ�سر"، و�إهد�ر عديد �لفر�س.
تدريبات  يف  �ن��خ��رط  معظمهم  لعبا   13 �ل��وح��د�ت  ع��ن  وغ��اب 

منتخبي �لأردن �لأول و�لرديف.
وغري �جلهاز �لفني للوحد�ت مر�كز بع�س �لالعبني، ل�سد �لنق�س 

�حلا�سل يف عدد من �ملر�كز، خ�سو�سا �لدفاعية.
وي�ستاأنف �لوحد�ت م�سو�ره يف �لدوري من �جلولة �ل�سابعة، حيث 
يلتقي �سباب �لأردن على ��ستاد عمان �لدويل يوم 28 يونيو/حزير�ن 
�جلاري. وخا�س �لوحد�ت 4 مباريات فقط بالدوري، فاز يف 3 وتعادل 
و�حدة، حيث مت تاأجيل مو�جهتي �لفي�سلي و�لرمثا، ب�سبب م�ساركته 

�لأخرية يف دوري �أبطال �آ�سيا.

*وكاالت
�مل��ر�ك��ز  �ل��ت��ز�م  ���س��رورة  �لأردن���ي���ة،  �لأومل��ب��ي��ة  �للجنة  �أك���دت 
لدور�ت  �ل�سحية  �لوقاية  �سباط  بح�سور  �لريا�سية،  و�لأكادمييات 
�أنه لحقًا لقر�ر  �لتدريب �ملهني. و�أ�سارت �جلنة يف بيان �سحفي �إىل 
جمل�س �لوزر�ء �خلا�س بفتح �ملر�كز و�لأكادمييات �لريا�سية و�ملت�سمن 
�لوقائية،  و�لتد�بري  �لعمل  باإجر�ء�ت  �لربوتوكول رقم )1( �خلا�س 
و�لكادمييات  �لريا�سية  �ملر�كز  يف  كورونا  فريو�س  عدوى  �نت�سار  ملنع 
�لريا�سية ومر�كز �للياقة �لبدنية، و�ملت�سمن ح�سور �سباط �لوقاية 
�ل�سحية لدور�ت �لتدريب �ملهني . وطلبت �للجنة من ��سحاب �ملر�كز 
و�لكادمييات �لريا�سية �سرورة ت�سجيل �سباط �لوقاية �ل�سحية يف 

دور�ت مت حتديدها وو�سع �لرو�بط للم�ساركة فيها.
وتعترب هذه �لدور�ت �سرطًا �أ�سا�سيًا لعادة فتح �ملن�ساأة �لريا�سية 
�عتبارً� من تاريخه، و�ستقوم �جلهات �ملخت�سة �عتبارً� من �سباح يوم 
�ملن�ساآت  �لتز�م  مدى  على  للرقابة  تفتي�سية  بجولت  �ملقبل  �لثنني 
و�لكادمييات  باملر�كز  �خلا�س  بالربتوكول  �ملذكورة  �ل�سروط  بكافة 

�لريا�سية ومنها م�ساركة �سابط �لوقاية بهذه �لدور�ت.

*وكاالت
�إح��دى  من  �لتخل�س  من  مقربة  على  ميونخ  بايرن  ن��ادي  طبات 
�أبرمها قبل نحو عامني، لكنه مل ي�ستفد منها  �لتي  �سفقاته �لفا�سلة، 
للنادي  �ن�سم  �أرب  فيات  يان  �ل�ساب  �لأمل��اين  �ملهاجم  �لإط��الق.   على 
مبار�ة  �أي  يف  يظهر  مل  لكنه   ،2019 �سيف  يف  هامبورج  من  �لبافاري 
بالبوند�سليجا طو�ل مو�سمه �لأول، قبل �أن يتحول �إىل لعب للفريق 
�ل�21 عاًما �قرتب من  "بيلد"، فاإن �ساحب  �لرديف.  ووفًقا ل�سحيفة 
وكيله  له  يبحث  حيث  �ل�سيف،  هذ�  �أرينا  �أليانز  ملعب  عن  �لرحيل 

جورجني مايلوي�سكي عن وجهة جديدة.
 ورغم �رتباطه بعقد مع �لبايرن حتى �سيف 2024، �إل �أن �إد�رة 
�لنادي �تخذت قر�ًر� بت�سريح �لالعب، لعدم ظهوره بامل�ستوى �ملنتظر 
منه عامني.  ومن �ل�سعب �أن يعود �أرب للعب مع �لفريق �لأول جمدًد�، 
ل �سيما بعد م�ستو�ه �لهزيل مع �لفريق �لرديف طو�ل �ملو�سم �ملنق�سي، 

حيث �كتفى باإحر�ز 5 �أهد�ف خالل 30 مبار�ة.
ومن �ملتوقع �أن يقف ر�تب �ملهاجم �لأملاين حائاًل �أمام �نتقاله لأي 

فريق �آخر، نظًر� حل�سوله على ما يزيد عن 5 ماليني يورو �سنوًيا.
 و�سيكون �أرب م�سطًر� للت�سحية بجزء من ر�تبه حال �أر�د �لرحيل، 
بينما يبقى خيار �إعارته لناٍد �آخر مطروًحا مع حتمل �لبايرن جزًء� 

من �لر�تب.

*وكاالت
على  روم��ا،  و�سط  جنم  �أن  �جلمعة،  �إ�سباين،  �سحفي  تقرير  �أك��د 

طاولة نادي بر�سلونة يف �ملريكاتو �ل�سيفي.
بر�سلونة  فاإن  �لإ�سبانية،  ديبورتيفو"  "موندو  ل�سحيفة  ووفًقا 
ف�سل  بعد  بيليجريني،  لورينزو  �لإيطايل  مع  �لتعاقد  حل�سم  ي�سعى 
�سفقة �لهولندي جورجينيو فينالدوم �لذي �نتقل موؤخًر� �إىل �سفوف 

باري�س �سان جريمان.
برحيل  �ل�سماح  روم��ا،  على  يعر�س  بر�سلونة  �أن  �إىل  و�أ���س��ارت 
�لفرن�سي  �ملد�فع  ��سم  تبادلية، حيث يظهر  بيليجريني خالل �سفقة 

كليمنت لينجليت من �لبار�سا.
و�أو�سحت �أن روما ل يفكر يف �ل�ستغناء عن بيليجريني، ويطالب 
يقبل  ولن  يورو(،  مليون   30( كاماًل  �جلز�ئي  �ل�سرط  بدفع  بر�سلونة 

تبادل �لالعبني.
وذكرت �أن عقد بيليجريني مع روما ينتهي يف �سيف 2022، وقدم 
ا للتجديد، لكن �لالعب يطلب ر�تًبا �سنوًيا يبلغ  �لنادي �لإيطايل عر�سً

4.5 مليون يورو.

غموض يكتنف الوجهة 
المقبلة لصالح راتب

كاراتيه األردن يفتتح مشواره 
غًدا في التصفيات األولمبية

*وكاالت
�لقدم،  لكرة  �لأردين  �لحت���اد  عقد 
دوري  �أندية  وممثلي  روؤ�ساء  مع  �جتماًعا 
ظل  يف  ط��ل��ب��ات��ه��م  مل��ن��اق�����س��ة  �مل��ح��رتف��ني، 
�ملرحلة  خ��الل  ب���رزت  �ل��ت��ي  �ل��ت��ح��دي��ات 
�مللفات  ��ستعر��س  جانب  �إىل  �ملا�سية، 
�لفرتة  يف  �ملنظومة  بتطوير  تعنى  �لتي 

�ملقبلة.
�لأن��دي��ة  ملالحظات  �لحت���اد  و��ستمع 
جانب  �إىل  تو�جهها،  �لتي  �لتحديات  و�أبرز 
�ملحيطة  �لأعباء  من  للتخفيف  مقرتحاتها 
مب�ساعدة  �ل��ت��ز�م��ه  �لحت���اد  ل��ي��وؤك��د  ب��ه��ا، 
�ملالية  �لأزم���ة  م��ن  �خل���روج  �لأن��دي��ة على 

وتعزيز �لإير�د�ت.
�لتنفيذية  �لهيئة  رئي�س  نائب  وق��دم 
�سمر  �لعام  و�لأمني  لالحتاد، مرو�ن جمعة، 
ن�سار، بح�سور ع�سو �لهيئة �لتنفيذية لوؤي 
�ملالية  �لتحديات  لأب���رز  ا  عر�سً عمي�س، 
فر�ست  �ل��ت��ي  و�للوجي�ستية،  و�ل�سحية 
�لقدم  كرة  منظومة  على  �إ�سافية  �سعوبات 
�نعك�س  ما  كورونا،  جائحة  خالل  �لأردنية 
�لإي����ر�د�ت  �نخفا�س  على  مبا�سر  ب�سكل 

لالحتاد و�لأندية على حد �سو�ء.
من  وبالرغم  �أن��ه  �لحت���اد،  �أو���س��ح  كما 

�ملا�سية،  �ملرحلة  خالل  �لكبرية  �لتحديات 
�إل �أنه حري�س على ت�سديد كافة م�ستحقات 
م�سابقة  لغاية  �لبطولت  وجو�ئز  �لأندية 

كاأ�س �ل�سوبر.
و�أ�سار �لحتاد �إىل �أن خطة �ل�ستد�مة 
�لتي بد�أ تطبيقها يف �ملو�سم �حلايل 2021، 
 2 بنحو  �لأندية  نفقات  خف�س  يف  �ساهمت 
 ،2020 �ملا�سي  بالعام  مقارنة  دينار،  مليون 
�لنفقات  تقلي�س  م�ساعي  يعزز  �لذي  �لأمر 
للتخل�س من  �ل�سرف �لآمن،  �أوجه  وحتديد 
تدريجي  ب�سكل  �لأندية  ميز�نية  يف  �لعجز 

ومدرو�س.
�أب��رز  �لحت���اد  ��ستعر�س  �مل��ق��اب��ل،  يف 
�ل��ذمم  بتح�سيل  �ملتعلقة  �مل�����س��ت��ج��د�ت 
لبطولت  �ل�سابق  �لر�عي  على  �مل�ستحقة 
�لعاجل  �ل�����س��رف  ج��ان��ب  �إىل  �مل��ح��رتف��ني، 
�إي�����ر�د�ت  م��ن  ل��الأن��دي��ة  �لأوىل  ل��ل��دف��ع��ة 
من  و�سولها  حلظة  �حل��ايل  للمو�سم  �لبث 
�لتلفزيون �لأردين، مع �لأخذ بعني �لعتبار 
�لحتاد  قدمها  �لتي  �ل�سلفة  �قتطاع  عدم 
�لدفعة،  ه��ذه  من  �ملا�سي  �ل�سهر  لالأندية 
�لت�سجيل  ر���س��وم  خ�سم  �إرج����اء  ودر����س��ة 
و�لغر�مات �مل�ستحقة على �لأندية �أي�سًا من 

هذه �لدفعة.

ا ل�سرت�تيجيته  كما قدم �لحتاد عر�سً
�لت�سويقية خالل �لفرتة �ملقبلة، �إىل جانب 
ملف �لبث �لرقمي وعو�ئده �ملالية �ملتوقعة، 
مل�ساعدة  ��ستعد�ده  ذ�ته،  �لوقت  يف  موؤكَد� 
�لأندية يف �إيجاد م�سادر ت�سويقية جديدة، 
�لإير�د�ت  تعزيز  �آفاق  بتو�سيع  و�مل�ساهمة 

�ملالية لديهم.
وجرى خالل �لجتماع، عر�س تفا�سيل 
خطة عودة �جلماهري �إىل �ملدرجات، �بتد�ًء 
�سعة  من   )%30( وبن�سبة  �ملقبل،  �ل�سهر  من 
�ملتبعة،  �حلكومية  لالإجر�ء�ت  وفًقا  �مللعب 
على  �لتذ�كر  بيع  �قت�سار  على  �لتاأكيد  مع 
تطبيًقا  ف��ق��ط،  �لإل��ك��رتون��ي��ة  �مل��ن�����س��ات 
للربوتوكول �ل�سحي، للحفاظ على �ل�سالمة 

�لعامة.
�لبيتية  �مل��الع��ب  �لحت����اد  ث��ب��ت  ك��م��ا 
لالأندية وفقًا ملا حددته منذ بد�ية �ملو�سم، 
�أكد فيه �سعوبة رفع قيمة  �لذي  يف �لوقت 
�لدعم �ملقدم لبطولت �لفئات �لعمرية، يف 

ظل �ل�سائقة �ملالية �ل�سعبة.
كافة  ح�����س��ور  �سهد  �ل��ل��ق��اء  �أن  ي��ذك��ر 
�ل�سلط  ن��ادي  با�ستثناء  �ملحرتفني،  �أندية 
يف  �لتو�جد  ع��دم  عن  م�سبًقا  �عتذر  �ل��ذي 

�لجتماع.
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*وكاالت 
ك�����س��ف �أك����رب م�����س��وؤول ���س��اب��ق يف ج��ه��از 
�خلمي�س،  م�ساء  �لإ�سر�ئيلي،  �ل�ستخبار�ت 
�لأخ��رية  �لهجمات  ور�ء  تقف  �إ�سر�ئيل  �أن 
وعامل  �لنووي  �إير�ن  برنامج  ��ستهدفت  �لتي 

ع�سكري.
�لإ�سر�ئيلي  "�ملو�ساد"  رئي�س  ق��دم  فقد 
�أنه  يعتقد  ما  كوهني،  يو�سي  وليته،  �ملنتهية 
تلك  ور�ء  كانت  بالده  �أن  �إىل  �عرت�ف  �أقرب 

�لهجمات.
بها  �أدىل  �لتي  كوهني،  ت�سريحات  ومتثل 
يف حديثه �إىل �لربنامج �ل�ستق�سائي بالقناة 
"�حلقيقة"، يف  �أي  "يوفد�"،  �لإ�سر�ئيلية   12
��ستثنائيا  بيانا  �خلمي�س،  ليلة  بثه  مت  مقطع 
�لأخرية  �لأيام  �أنه  يبدو  ملا  �ملو�ساد،  قبل  من 

من حكم رئي�س �لوزر�ء بنيامني نتانياهو.
كما وجه حتذير� و��سحا لعلماء �آخرين يف 
�لربنامج �لنووي �لإير�ين باأنهم قد ي�سبحون 
�لذي  �لوقت  يف  حتى  لالغتيال  �أهد�فا  �أي�سا 
يحاول �لدبلوما�سيون يف فيينا �لتفاو�س على 
�سروط ملحاولة �إنقاذ �تفاق �إير�ن �لنووي مع 

�لقوى �لعاملية.
على  �ل���ع���املمِ  ك���ان  "�إذ�  ك��وه��ني:  وق���ال 
�لآن،  بعد  يوؤذينا  ولن  مهنته  لتغيري  ��ستعد�د 

فَنعم، نحن نقدم لهم �أحيانا" خمرجا.

 من بني �لهجمات �لرئي�سية �لتي ت�ستهدف 
بتفجريين  �لأعمق  هما  هجومان  كان  �إي��ر�ن، 
نطنز  من�ساأة  ��ستهدفا  �ملا�سي  �لعام  خ��الل 
�ملركزي  �لطرد  �أجهزة  تقوم  �لتي  �لنووية، 
حتت  قاعة  م��ن  �ليور�نيوم  بتخ�سيب  فيها 
�ل�سربات  م��ن  حلمايتها  م�سممة  �لأر�����س 

�جلوية.
غام�س  �ن��ف��ج��ار  م��زق   ،2020 يوليو  يف 
جمموعة من �أجهزة �لطرد �ملركزي �ملتطورة 
على  فيها  باللوم  �إير�ن  �ألقت  و�لتي  نطنز،  يف 
دمر  �لعام،  ه��ذ�  من  �أبريل  يف  ثم  �إ�سر�ئيل، 
حتت  �لتخ�سيب  قاعات  �إح��دى  �آخ��ر  �نفجار 

�لأر�س.
�ملحاورة  �ساألت  نطنز،  مناق�سة  و�أث��ن��اء 
باإمكانهم  كان  �إذ�  �سياأخذهم  �أين  �إىل  كوهني 
حيث  �لقبو"  "�إىل  فقال  هناك،  �إىل  �ل�سفر 

تدور". �ملركزي  �لطرد  �أجهزة  "كانت 
ما  ت�سبه  �أنها  يبدو  "ل  قائال:  و��ستطرد 
تدمريها  �إىل  �إ���س��ارة  يف  عليه"،  تبدو  كانت 

وتعطلها بعد �لهجمات.
ورغم هذه �لت�سريحات، �لأوىل من نوعها، 
فاإن كوهني مل يعلن ب�سكل مبا�سر عن �لهجمات، 
�أقرب �عرت�ف  لكن خ�سو�سية من�سبه قدمت 
حتى �لآن بوجود يد �إ�سر�ئيلية يف �لهجمات.

 وك��م��ا ي��ب��دو �أن �مل��ح��اورة، �إي��الن��ا دي��ان، 

لكيفية  تعليق �سوتي  قدمت و�سفا مف�سال يف 
�إ�سر�ئيل باإدخال �ملتفجر�ت خل�سة �إىل  قيام 

قاعات نطنز حتت �لأر�س.
�مل�سوؤول  �لرجل  �أن  "يت�سح  ديان:  وقالت 
ع��ن ه���ذه �ل��ت��ف��ج��ري�ت ح��ر���س ع��ل��ى ت��زوي��د 
تو�سع  �لذي  �لرخامي  بالأ�سا�س  �لإير�نيني 
عليه �أجهزة �لطرد �ملركزي.. و�أثناء قيامهم 
مل  نطنز،  من�ساأة  د�خل  �لأ�سا�س  هذ�  بتثبيت 
�أنه يحتوي بالفعل على  �أي فكرة  يكن لديهم 

كمية هائلة من �ملتفجر�ت".
ورئي�س  �مل��ح��اورة  ناق�ست  �لربنامج،  ويف 
�ملو�ساد �ل�سابق مقتل �لعامل �لنووي �لإير�ين 
حم�سن فخري ز�ده، �لذي بد�أ برنامج طهر�ن 
نوفمرب  يف  ع��ق��ود،  منذ  �لع�سكري  �ل��ن��ووي 
�مل��ا���س��ي. وت��ع��ت��ق��د وك����الت �ل���س��ت��خ��ب��ار�ت 
�لذرية  للطاقة  �لدولية  و�لوكالة  �لأمريكية 
يف  �ملنظم  �جلهد  ه��ذ�  ع��ن  تخلت  �إي���ر�ن  �أن 
عام  يف  ن���ووي  ���س��الح  على  للح�سول  �ل�سعي 

.2003
�لكامري�  �أمام  يدع  مل  كوهني  �أن  حني  ويف 
ديان  و�سفت  ز�ده،  قتل  عن  وكالته  م�سوؤولية 
على  �سخ�سيا  "وقع  ب��اأن��ه  كوهني  �ملقطع  يف 
ُقتل  باأكملها"، كما و�سفت ديان كيف  �حلملة 
�ساحنة  يف  مثبت  ر�سا�س  مبدفع  ز�ده  فخري 

�سغرية يعمل عن بعد، ثم دمر نف�سه لحقا.

الرئيس اللبناني يطلب دعم الصليب 
والهالل االحمر الدولي العادة 

النازحين السوريين الى بالدهم
  

*بريوت 
لل�سليب  �لدويل  �لحتاد  من  عون  مي�سال  �للبناين  �لرئي�س  طلب 
�ل�سوريني  �لنازحني  باإعادة  مطالبته  يف  لبنان  دعم  �لأحمر  و�لهالل 

�إىل بالدهم.
جاء ذلك خالل ��ستقبال �لرئي�س عون يف ق�سر بعبد� �لمني �لعام 
بح�سور  �ساباغني  جاغان  �لحمر  و�لهالل  لل�سليب  �لدويل  لالتخاد 
�لزغبي،ح�سب  �أن��ط��و�ن  �للبناين  �لأح��م��ر  �ل�سليب  جمعية  رئي�س 
"م�ساألة  على  �ل�سوء  عون  و�سلط  �للبنانية.  �لرئا�سة  عن  �سادر  بيان 
كافة"،  �للبنانية  �لقطاعات  على  وتد�عياتها  �ل�سوريني  �لنازحني 
يف  بالدهم  �إىل  �لنازحني  باإعادة  مطالبته  يف  لبنان  دعم  �إىل  د�عيًا 
�إطار �لعودة �لأمنة، خ�سو�سًا �إىل �ملناطق �لتي مل تعد ت�سهد عمليات 
ع�سكرية. و�كد �لرئي�س عون �أن "نزوح �أعد�د كبرية من �ل�سوريني ز�د 
�لبالد ما يجعل من  يف تردي �لأو�ساع �لقت�سادية و�لجتماعية يف 

�مل�ستحيل �ل�ستمر�ر يف هذ� �لو�قع".
من  با�ستمر�ر  يتلقاه  �ل��ذي  للدعم  لبنان  �متنان  "عن  و�أع���رب 
�لحتاد �لدويل جلمعيات �ل�سليب �لأحمر و�لهالل �لأحمر" ، متطلعًا 

�إىل ��ستمر�ره ل�سيما يف ظل �لظروف �ل�سعبة �لتي متر بها �لبالد.
يغطي  �ل��ذي  لالحتاد  �لإقليمي  �ملكتب  وج��ود   " �أن  �إىل  و�أ���س��ار 
ثقة  على  دليل  ب��ريوت  يف  �أفريقيا  و�سمال  �لأو���س��ط  �ل�سرق  دول 
�ساباغني  �أّك��د  ب��دوره  و�لعامل".  حميطه  يف  وب��دوره  بلبنان  �لحت��اد 
�ل�سليب  على �ل�ستمر�ر يف دعم لبنان، م�سيد� بالدور �لذي يقوم به 
�سيو��سل  "�لحتاد  �إن  وقال  �ملجالت.  خمتلف  يف  �للبناين  �لأحمر 
�ل�سحية و�لجتماعية، بهدف  �ملجالت  للبنان يف  �مل�ساعد�ت  تقدمي 
�لتخفيف من �لثار �ل�سعبة �لتي خلفتها �لحد�ث ل�سيما بعد �نفجار 

مرفاأ بريوت و�نت�سار جائحة كورونا".

الجامعة العربية تعقد االجتماع السابع 
لعملية التشاور العربية حول الهجرة

  
*القاهرة 

�لت�ساور  لعملية  �ل�سابع  �لجتماع  �لعربية  �جلامعة  عقدت 
�لت�سال  تقنية  عرب  و�للجوء،  �لهجرة  ح��ول  �لإقليمية  �لعربية 
عملية  يف  �لأع�ساء  �لعربية  �ل��دول  �ت�سال  نقاط  ،مب�ساركة  �ملرئي 
�ملتحدة  لالأمم  �ل�سامية  �ملفو�سية  ممثلي  وكذلك  �لعربية،  �لت�ساور 
ب�ساأن  �لعاملي  �لت��ف��اق  �لج��ت��م��اع  و�إ�ستعر�س  �ل��الج��ئ��ني.  ل�����س��وؤون 
�ملتحدة  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  قبل  من  �عتماده  مت  �لذي  �لالجئني 
يف كانون �لأول 2018، ورفع وعي �لدول �لأع�ساء بامل�ستجد�ت بهذ� 
�ل�ساأن، و�لتح�سري لال�ستعر��س �لإقليمي للمنطقة �لعربية، بالتعاون 
ممثلو  وقام  �لالجئني.  ل�سوؤون  �ملتحدة  لالأمم  �ل�سامية  �ملفو�سية  مع 
مع  بالتعاون  للعمل  روؤيتهم  ت�سمن  �سامل،  عر�س  بتقدمي  �ملفو�سية 
جل�سة  �لجتماع  ت�سمني  مت  كما  �ملقبلة،  �لفرتة  يف  �لعامة  �لأمانة 
ملتابعة تنفيذ  �لتي قامت بعر�س جهودها  للدول �لأع�ساء  خم�س�سة 

�لتفاق �لعاملي لالجئني.

الجامعة العربية: دول المنطقة تسعى لتوليد 
الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية

  
*القاهرة 

�أكدت جامعة �لدول �لعربية، رغبة �لدول �لعربية يف �إدر�ج خيار 
كجزء  �لنووية  بالطاقة  �لبحر  مياه  ملوحة  و�إز�لة  �لكهرباء  توليد 
و�أهمية  و�ملياه،  بالطاقة  �لإمد�د  م�سادر  لتنويع  ��سرت�تيجياتها  من 
�لطاقة  ميد�ن  يف  و�خل���رب�ت  و�لتجارب  �مل��ع��ارف  وت��ب��ادل  �لتعاون 
�لنووية بني �جلانبني �لعربي و�لهندي. جاء ذلك يف ت�سريح لالأمني 
�ل�سفري  �لعربية  �لدول  بجامعة  �لقت�سادية  لل�سوؤون  �مل�ساعد  �لعام 
�لدكتور كمال ح�سن علي، يف ختام فعاليات �ملنتدى �لعربي- �لهندي 
�لأول يف جمال �لطاقة و�لذي نظمته �لأمانة �لعامة جلامعة �لدول 
و�ملاء  و�ملعادن  �لطاقة  وز�رة  مع  بالتعاون  �لطاقة(  )�إد�رة  �لعربية 
طريق  عن  يومني  ملدة  و��ستمر  و�لهند؛  �ملغربية  باململكة  و�لبيئة 
م�سارك   200 من  �أك��رث  �ملنتدى  يف  و�سارك  �ملرئي.  �لت�سال  تقنية 
)�ل���وز�ر�ت  و�لهندية  �لعربية  �حلكومية  �جلهات  خمتلف  ميثلون 
�ملعنية بالكهرباء/ �لطاقة �ملتجددة/ �لطاقة �لنووية، �لنفط و�لغاز 
�لأمانة  جانب  �إىل  و�لهندي،  �لعربي  �خلا�س  و�لقطاع  �لطبيعي(، 
للطاقة  �لعربية  �لهيئة  عن  وممثلني  �لعربية  �لدول  جلامعة  �لعامة 
�لذرية ومنظمة �لأقطار �لعربية �مل�سّدرة للبرتول؛ �إ�سافة �إىل عدة 

منظمات دولية و�إقليمية عاملة يف جمال �لطاقة.

»تحرير الوقود« 
يشعل الشارع السوداني

*اخلرطوم
�حلكومة  ب���د�أت  �ل��ت��ي  �ل��وق��ود  �أ���س��ع��ار  حت��ري��ر  �سيا�سة  �أ�سعلت 
�ل�سارع  يف  كبريين  وجدل  �حتجاجات  تنفيذها  �خلمي�س  �ل�سود�نية 
و�أغلق  مناه�سة  مظاهر�ت  �ل��ف��ور  على  خرجت  حيث  �ل�����س��ود�ين، 
يف  �لنري�ن  م�سعلني  باحلجارة  �لرئي�سية  �ل�سو�رع  معظم  �ملحتجون 

�إطار�ت �ل�سيار�ت.
ورفعت �ل�سيا�سة �جلديدة �أ�سعار �ملحروقات بن�سبة تقارب �ملئة يف 
�ملئة، وحددت �سعر لرت �لبنزين بو�قع 290 جنيها �سود�نيا )�لدولر 

يعادل 430 جنيها(، و�سعر لرت �لغازولني بو�قع 285 جنيها.
ويعي�س �ل�سود�ن �سعوبات �قت�سادية بالغة و�سط توقعات بارتفاع 
معدلت �لت�سخم �إىل �أكرث من 500 باملئة وخروج �لعديد من �لأعمال 
عن د�ئرة �لإنتاج. ويعاين من �رتفاع �لديون �خلارجية �إىل �أكرث من 
60 مليار دولر و�نهيار معظم �لقطاعات �لإنتاجية و�خلدمية ب�سبب 
�لف�ساد و�ل�سيا�سات �لتي �تبعت خالل فرتة حكم �ملخلوع عمر �لب�سري 

�لتي ��ستمرت 30 عاما.
�لعا�سمة  �سو�رع  �إىل  خرجو�  �لذين  �ملحتجني  من  �ملئات  ورف��ع 
�ل�سود�ن �لأخرى �سعار�ت تندد ب�سيا�سة  �خلرطوم و�لعديد من مدن 
�حلكومة �لقت�سادية معربين عن خيبة �أملهم من عدم حتقيق �أهد�ف 

�لثورة بعد مرور عامني من �لإطاحة بالنظام �ل�سابق.
وتقول �حلكومة �لنتقالية �إنها تدرك �سعوبة �لقر�ر لكنها ت�سري 
خالل  �إبر�هيم  جربيل  �ملالية  وزير  و�أو�سح  منه.  منا�س  ل  �أنه  �إىل 
موؤمتر �سحفي �لأربعاء "�سيا�سة �لدعم خاطئة ول بد من ��ستئ�سالها 

و�تخذنا تد�بري لدعم �لأ�سر �لفقرية ب�سورة مبا�سرة".
�لتي ت�سلمت  �أن �حلكومة �لنتقالية �حلالية  لكن مر�قبني يرون 
�ل�سلطة يف �أعقاب �سقوط �لب�سري يف �أبريل 2019 مل تنجح يف معاجلة 
�لأزمات �ملعي�سية �لطاحنة �لتي تو�جه �ملو�طن �لعادي مما ت�سبب يف 

موجة �لغ�سب �حلالية.
وت�سود خماوف جدية من �أن توؤدي موجة �لحتجاجات �حلالية 
�إىل فو�سى عارمة يف ظل حالة �له�سا�سة �لأمنية �لتي تعي�سها �لبالد. 
�إتاحة �لفر�سة لعنا�سر �لنظام  �أ�سو�ت عديدة للهدوء وعدم  ودعت 
يوؤدي  �سيا�سي  فر�غ  �إحد�ث  خالل  من  �لثورة  و�سرب  للت�سلل  �ل�سابق 
للفو�سى. لكن وليد علي �ملتحدث با�سم جتمع �ملهنيني؛ قال ملوقع �سكاي 
�لتغيري،  �إح��د�ث  على  وق��ادر  يريد  ما  يعرف  �ل�سارع  �إن  عربية  نيوز 
و��سفا �حلديث عن فر�غ �سيا�سي ب� "�لفز�عة" �لتي ت�سابه تلك �لتي 

كان ي�ستخدمها نظام �ملخلوع �لب�سري لإخماد �لحتجاجات.
وطنيا  برناجما  �لثورة  وق��وى  �ملهنيني  جتمع  لدى  �أن  علي  و�أك��د 
يف  �رتكبت  �لتي  �لأخطاء  ويعالج  �لتطور�ت  كافة  ي�ست�سحب  و��سح 
مرحلة ما بعد �لثورة و�لتي �أدت �إىل ما و�سلت �إليه �لبالد من تدهور 

"مريع".
�إز�لة  �أن �سيا�سة حترير �لوقود �ست�سهم يف   و�أو�سح بيان حكومي 
�لعديد من �لت�سوهات يف �لقت�ساد حيث تنفق �لدولة �أكرث من مليار 
�سديق  �لقت�سادي  �خلبري  �أن  �إل  للمحروقات،  كدعم  �سنويا  دولر 
كبلو �عترب �أن �ل�سيا�سات �لتي "ت�ساوي �ملو�طنني دون مر�عاة دخلهم 
�لأكرب  �لعبء  �أن  حقيقة  وتتجاهل  خاطئة  �سيا�سات  �أو�ساعهم"  �أو 

لتحرير �ملحروقات يقع على عاتق �لفقر�ء.
�تباع  �حلكومة  على  "كان  عربية:  نيوز  �سكاي  ملوقع  كبلو  ويقول 
�لعائد�ت  وزي��ادة  �ل�سرف  �أ�سعار  ��ستقر�ر  على  للعمل  �أخ��رى  طرق 
�أهمها �لتحكم يف �سادر�ت �لذهب و�ل�سلع �لزر�عية �لرئي�سية بدل من 
�أ�سعار  �أن �سيا�سة حترير  تركها يف يد �لقطاع �خلا�س".  ويوؤكد كبلو 
�لوقود حتدث ربكة كبرية يف �ل�سارع �ل�سود�ين و�ستوؤدي �إىل �نفالت 
يف �أ�سعار �ل�سرف. ويبدي كبلو ��ستغر�به من �إعطاء حق ��ستري�د �ملو�د 
�لبرتولية ل�سركات جتارية يف ظل وجود �ملوؤ�س�سة �لعامة للنفط �لتي 
متتلك �خلربة و�لبنية �لتحتية و�ملقومات �لتي توؤهلها للقيام باملهمة 

و�ل�ستفادة من هام�س �أرباحها يف زيادة عائد�ت �لدولة.
ووفقا لكبلو فاإن �أزمة �ل�سود�ن لي�ست يف �سح �ملو�رد بل يف طريقة 
�إد�رة �ملو�رد �ملتاحة بطريقة �سليمة، مو�سحا: "�ل�سود�ن ميتلك مو�رد 
م�سروع  مثل  عمالقة  م�سروعات  �سخمة...هنالك  ومعدنية  زر�عية 
�جلزيرة �لذي يحتاج �إىل �إعادة تاأهيل �إ�سافة �إىل م�سروع ز�دنا �لذي 
��ستولت عليه �لقو�ت �مل�سلحة بطرق غري قانونية وهو ملك لل�سعب لأن 

متويله مت من مو�رد وز�رة �ملالية".
�لبنك  �أم��ام  تو�سع  حقيقية  عر�قيل  هنالك  �أن  �سدقي  وي��رى   
عدم  بدليل  فاعلة  �سيا�سات  تطبيق  على  ق��ادر  غري  جتعله  �ملركزي 
�لذهب  �سادر�ت  يف  �لتحكم  �سيا�سة  تنفيذ  على  �لآن  حتى  قدرته 
�أن تدر عائد�ته جزء� كبري� من �لنقد �لأجنبي �ملطلوب  �لذي ميكن 
و�لقمح  �لنفطية  و�مل�ستقات  كالوقود  �لأ�سا�سية  �ل�سلع  ل�ستري�د 
و�لقطاعات  �لكهرباء  �إ�سالح  عمليات  متويل  �إىل  �إ�سافة  وغريها 

�خلدمية و�لإنتاجية.
للحقوق  �ل�سعبية  "�حلملة  يف  �لقيادي  �لعمدة  ح�سن  حممد  يرى 
عديدة  �سلبية  باآثار  �ستلقي  �لوقود  حترير  �سيا�سة  �أن  و�لو�جبات" 
ت�سم  �لتي  �لفقر  مظلة  تو�سيع  �إىل  و�ستوؤدي  �ل�سود�ين  �ملو�طن  على 

حاليا �أكرث من 60 يف �ملئة من �ل�سعب �ل�سود�ين.

*واشنطن
رو�سيا  �إن  بو�ست  و��سنطن  �سحيفة  قالت 
متطور  �سناعي  بقمر  �إي��ر�ن  لتزويد  ت�ستعد 
�سيمكنها من تعقب �أهد�ف ع�سكرية حمتملة 

يف خمتلف �أنحاء �ل�سرق �لأو�سط.
�ستق�سي  �خلطة  �أن  �ل�سحيفة  و�أ�سافت 
طر�ز  من  �ل�سنع  رو�سي  �سناعي  قمر  بت�سليم 
كانوبو�س-يف ومزود بكامري� ذ�ت دقة عالية 

وميكن �إطالقه من رو�سيا يف غ�سون �سهور.
مقرر  لقاء  من  �أي��ام  قبل  �لتقرير  وُن�سر 
بني �لرئي�سني �لأمريكي جو بايدن و�لرو�سي 
ت�سارك  وقت  ويف  جنيف  يف  بوتن  فالدميري 
حمادثات  يف  �ملتحدة  و�لوليات  �إي��ر�ن  فيه 
�ملربم  �لنووي  �لتفاق  لإحياء  مبا�سرة  غري 

برنامج  على  قيود  و�سع  بهدف   2015 ع��ام 
�لعقوبات  تخفيف  مقابل  �ل��ن��ووي  ط��ه��ر�ن 

�لقت�سادية �ملفرو�سة عليها.
تذكرها  مل  م�سادر  عن  �ل�سحفية  ونقلت 
بال�سم �أن �لقمر �ل�سناعي "�سي�سمح مبر�قبة 
يف  �لنفطية  �مل�سايف  من  للمن�ساآت  م�ستمرة 
�لإ�سر�ئيلية  �لع�سكرية  و�لقو�عد  �خلليج 
قو�ت  ت�ست�سيف  �لتي  �لعر�قية  �لثكنات  �إىل 
م�سوؤول  ه��ي  �مل�سادر  �إن  وق��ال��ت  �أمريكية". 
حكومي  وم�سوؤول  �سابق  و�آخر  حايل  �أمريكي 
مقت�سبة  �إفادة  تلقى  �لأو�سط  �ل�سرق  يف  بارز 

عن �ل�سفقة.
�أن  من  �لرغم  على  �أنه  �ل�سحيفة  وذكرت 
ت�سري  كانوبو�س-يف  �ل�سناعي  للقمر  �لدعاية 
�إىل �أنه خم�س�س لال�ستخد�مات �ل�سلمية، فاإن 
�أج��رو� عدة  �لإي��ر�ين  �لثوري  ق��ادة �حلر�س 
للم�ساعدة يف  منذ عام 2018  لرو�سيا  زيار�ت 

�لتفاو�س ب�ساأن �لتفاق.
�سافرو�  رو�سيا  من  خ��رب�ء  �أن   و�أ�سافت 
�إىل �إير�ن خالل �لربيع للم�ساعدة يف تدريب 
من  �ل�سناعي  �لقمر  �ست�سغل  �لتي  �لطو�قم 
من�ساأة مبنية حديثا قرب كرج �إىل �لغرب من 

طهر�ن.

 وقالت و��سنطن بو�ست �إن �لقمر �ل�سناعي 
مزود باأجهزة رو�سية "من بينها كامري� بدقة 
1.2 مرت، وهو ما ميثل حت�سنا كبري� باملقارنة 
بعيد�  يز�ل  ل  لكنه  �حلالية  �إي��ر�ن  بقدر�ت 

جد� عن جودة �أقمار �لتج�س�س �لأمريكية".
�أب��ري��ل 2020  �ل��ث��وري يف  وق��ال �حلر�س   
ع�سكري  �سناعي  قمر  �أول  و�سع  يف  جنح  �إنه 
وزي��ر �خلارجية  دف��ع  م��د�ره مما  �إي���ر�ين يف 
�لدعوة  �إىل  بومبيو  مايك  �ل�سابق  �لأمريكي 
�خلطوة  يف  ي��رى  لأن��ه  طهر�ن  حما�سبة  �إىل 
�لدويل  �لأمن  عن جمل�س  �سادر  لقر�ر  حتديا 

�لتابع لالأمم �ملتحدة.

اعتراف.. إسرائيل وراء الهجمات
 ضد برنامج إيران النووي

واشنطن بوست: روسيا ستزود إيران 
بقمر صناعي متطور

*اجلزائر
ق��ب��ل ي���وم���ني م���ن ب����دء �لن��ت��خ��اب��ات 
�لت�سريعية يف �جلز�ئر، �عترب �لرئي�س عبد 
يف  وىل"،  �جلاهلية  "عهد  �أن  تبون  �ملجيد 

�إ�سارة �إىل عهد �لكوتة �لنتخابية.
وحتدث تبون �أثناء زيارته مركز عمليات 
لالنتخابات،  �مل�ستقلة  �لوطنية  �ل�سلطة 
تفا�سيل  �إىل  ����س��ت��م��ع  ح��ي��ث  �خل��م��ي�����س، 
�لنتخابات  قبيل  �لأخ����رية  �لتح�سري�ت 

�ملقررة �ل�سبت.
�لزيارة  خالل  �جلز�ئري  �لرئي�س  و�أكد 
للتمثيل  "فر�سة  �لت�سريعية  �لنتخابات  �أن 
�ل�سعب"،  يختارهم  م��ن  وجن���اح  �حلقيقي 

م�سيفا �أن "كل �سوت له قيمته".
و�أو�سح: "عهد �لكوتة يف �لنتخابات قد 

وىل"، و��سفا �إياه ب�"عهد �جلاهلية".
�لرئي�س �جلز�ئري على جاهزية  و�أثنى 
�إنها  عنها  ق��ال  �ل��ت��ي  �لن��ت��خ��اب��ات،  �سلطة 

�أ�سو�ت  من  �سوت  �أي  ي�سيع  ب��األ  "ملتزمة 
 12 "�نتخابات  �أن  على  و�سدد  �ملو�طنني". 
و�ملثقفني  لل�سباب  تعطى  �أوىل  فر�سة  يونيو 
بقانون  مذّكر�  ماديا"،  �مل�ست�سعفني  وللنا�س 
�لن��ت��خ��اب��ات �ل����ذي ي��ع��اق��ب ك���ل �خ���رت�ق 

خ�سو�سا يف حالة ��ستعمال �ملال �لفا�سد.
و�سلطة  �سهلة،  لي�ست  "�ملهمة  و�أ���س��اف: 
للثقة  بالن�سبة  �أمان  �سمام  هي  �لنتخابات 

�لتي �سي�سعها �ملو�طن يف موؤ�س�سات �لدولة".

*مكة املكرمة
يف  �لدين  وعلماء  �مل�سوؤولني  كبار  وق��ع 
�إعالنًا  �ملكرمة  مكة  يف  وباك�ستان  �فغان�ستان 
�لطريق  ميهد  �أفغان�ستان  يف  لل�سالم  تاريخيًا 
حل��ل �لأزم�����ة �لأف��غ��ان��ي��ة م��ن خ���الل دع��م 
كل  ونبذ  �ملتقاتلة  �لفئات  بني  �ملفاو�سات 
�عمال �لعنف و�لتطرف بكل �أ�سكاله و�سوره.

وقالت وكالة �لأنباء �ل�سعودية )و��س(، 
�أن كبار �لعلماء يف باك�ستان و�أفغان�ستان مثلهم 
وزير �حلج و�لأوقاف و�لإر�ساد يف �أفغان�ستان 
�لإ�سالمية  �ل�����س��وؤون  ووزي���ر  حليمي  حممد 
نور  �لدكتور  باك�ستان  يف  �لأدي���ان  وت�سامح 
�ل�سالم  "�إعالن  موؤمتر  ختام  يف  قادري  �حلق 

يف �أفغان�ستان".
وقالت �إن �لإعالن �لتاريخي وقع بح�سور 
�لأمني �لعام لر�بطة �لعامل �لإ�سالمي رئي�س 
حممد  �لدكتور  �ل�سيخ  �مل�سلمني  علماء  هيئة 
�لعي�سى يف ختام �ملوؤمتر �لإ�سالمي �لذي عقد 
حتت مظلة ر�بطة �لعامل �لإ�سالمي برعاية 
�لأوىل  للمرة  وجمع  �ل�سعودية  من  ودع��م 
لتحقيق  وباك�ستان  �أفغان�ستان  علماء  كبار 

�مل�ساحلة بني �أبناء �ل�سعب �لأفغاين.
�لتفاق  يت�سمن  �لإع��الن  �أن  و�أو�سحت 
ع��ل��ى �إي���ج���اد ح��ل ن��ه��ائ��ي و���س��ام��ل ل��ل��ن��ز�ع 
�لأفغاين من خالل دعم عملية �مل�ساحلة بني 
و�لو�سول  �أفغان�ستان  يف  �ملتقاتلة  �لأط��ر�ف 
تتناول  �لوفاق  من  م�سرتكة  �أر�سية  �إىل  بها 
و�لج��ت��م��اع��ي��ة  �ل�سيا�سية  �ل��ق�����س��اي��ا  ك��ل 
ذ�ت  �لق�سايا  م��ن  وغ��ريه��ا  و�لق��ت�����س��ادي��ة 

�ل�سلة.
ب��اأي  و�أك���د �لإع���الن ع��دم رب��ط �لعنف 
و��سفًا  عرق  �أو  ح�سارة  �أو  جن�سية  �أو  دين 
بكل  و�لإره���اب  �لتطرف  عن  �لناجت  �لعنف 
�لعقيدة  ملبادئ  مناق�س  باأنه  و�سوره  �أ�سكاله 

�لإ�سالمية �لأ�سا�سية.
لر�بطة  �ل��ع��ام  �لأم���ني  ق��ال  جهته،  م��ن 
علماء  ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  �لإ����س���الم���ي  �ل���ع���امل 
هذ�  �أن  �لعي�سى،  حممد  �لدكتور  �مل�سلمني 
�مل�سجد  رحاب  يف  �لتاريخي  �لأخ��وي  �للقاء 
�حل���ر�م مبكة �مل��ك��رم��ة لإع���الن �ل�����س��الم يف 
�أفغان�ستان، مثمنا �لتوقيع على �إعالن �ل�سالم 
�مل�سوؤولني و�لعلماء يف  �أفغان�ستان من قبل  يف 

�أفغان�ستان وباك�ستان.
وق��ال وزي��ر �حل��ج و�لأوق����اف و�لإر���س��اد 
�أن  حليمي،  حممد  �لدكتور  �أفغان�ستان  يف 
مطالبة  �لأ�سو�ت  وتعالت  تعددت  �ملبادر�ت 
�أبناء  ب��ني  �مل�ساحلة  حتقيق  يف  ب��الإ���س��ر�ع 
�ل�سعب �لأفغاين �مل�سلم و�خلروج به من �ملاأزق 
�لعقل  ق��وة  �نت�سار  عن  تعبري  وه��ي  �لر�هن 
و�لنتحار  �لر�سا�س  ل�سوت  و�إ�سكات  �ل�سليم 
و�لنفجار�ت �لتي حترق �لأخ�سر و�لياب�س.

�لإ�سالمية  �ل�����س��وؤون  وزي��ر  �أك��د  ب���دوره، 
نور  �لدكتور  باك�ستان  يف  �لأدي���ان  وت�سامح 
و�لطماأنينة  �ل�سالم  �إحالل  �أن  قادري،  �حلق 
�لأه��د�ف  من  �ملجتمع  يف  �لت�سامح  وتعزيز 

�لرئي�سة للدين �لإ�سالمي.
دوم��ًا  �أدت  �ل�سعودية  �أن  ق��ادري،  وق��ال 
يف  �ل�����س��الم  لإح����الل  ف��ّع��ال  ب�سكل  دوره����ا 
د�ئمًا  باك�ستان  �سعت  وك��ذل��ك  �أفغان�ستان 
باأ�سرها  �ملنطقة  يف  و�ل�سلح  �ل�سالم  لإحالل 
"�أن  �مله  عن  معربًا  �أفغان�ستان،  يف  وخا�سة 
دور  لعب  يف  وباك�ستان  �فغان�ستان  ت�ستمر 

ديناميكي وفعال من �أجل �إحالل �ل�سالم".

تبون عن انتخابات الجزائر: 
»عهد الجاهلية« ولى

كبار علماء باكستان وأفغانستان يوقعون 
بمكة إعالن السالم في أفغانستان


