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ان  *عمَّ
يابة  النِّ �شهود  لآخر  ا�شتماعها  ان  عمَّ جزاء  لح  �شُ حمكمة  اأنهت 
احل�شني  م�شت�شفى  من  الوك�شجني  م��ادة  نفاد  ق�شية  يف  العامة 
�شاهًدا،   66 ال�شهود  ه��وؤلء  عدد  وبلغ  لط،  ال�شَّ مبدينة  احلكومي 
فاع اعتبارا من يوم  رت املحكمة بدء ال�شتماع لبينات وكالء الدِّ وقرَّ

الأحد املقبل.
وعقدت املحكمة جل�شتها رقم 31 يف الق�شية، اخلمي�س، برئا�شة 
العامة  النيابة  فيها  واختتمت  الفريحات،  ُعدي  الدكتور  القا�شي 
م�شوؤولية  عدم  او  ب��راءة  باإعالن  الدفاع  وك��الء  وطالب  بيناتها، 
اأ�شول  ق��ان��ون  م��ن   175 امل���ادة  ن�س  وتفعيل  بالق�شية  موكليهم 

املحاكمات اجلزائية.
عي العام بينات النيابة العامة بقوله: اأختم البينات  وختم املدَّ
ور من املحاكمة حمتفًظا بحقي بتقدمي اية بينة ا�شافية  يف هذا الدَّ

باأي مرحلة.
العامة  النيابة  بينات  على  فاع  الدِّ وك��الء  من  عدد  واعرت�س 
من   175 املادة  لن�س  �شندا  موكليهم  براءة  باإعالن  بع�شهم  وطالب 
بينته  ب��اأنَّ  النيابة  ممثل  وردَّ  اجلزائية،  املحاكمات  ا�شول  قانون 

جاءت مرتابطة وتوؤيد التهمة .
اجلل�شة،  احلا�شرين  عليهم  امل�شتكى  بدورها  املحكمة  واأفهمت 
بتقدمي  اجلزائية  املحاكمات  ا�شول  قانون  من   175 املادة  منطوق 
وح��ددت  بينات،  اأو  دف��اع  �شهود  لديهم  ك��ان  اإّن  اأو  دفاعية  اف��ادة 
بالق�شية  الظناء  لتقدمي  موعدا  القادم  الحد  جل�شة  املحكمة 

افاداتهم الدفاعية والبينات الدفاعية بالق�شية .

ان  *عمَّ
املجل�س  ق��رار  على  باملوافقة  امية  ال�شَّ امللكية  الإرادة  �شدرت 
ل�شنة 2021، واملت�شمن تعيني خريجي برنامج  الق�شائي رقم 222 
الدرجة  الع�شرين ق�شاة متدرجني يف  الفوج  الق�شائي  املعهد  دبلوم 

ال�شابعة، وذلك اعتبارا من الأول من �شهر ت�شرين الأول املقبل.
اإنَّ  وقالت الأمانة العامة للمجل�س الق�شائي، يف بيان اخلمي�س، 
قانون ا�شتقالل الق�شاء رقم 29 ل�شنة 2014، كغريه من الت�شريعات 
العربية والإقليمية تبنى فكرة القا�شي املتدرج، والتي بداأ تطبيقها 
القدرات  لتعزيز  التدرج  فرتة  تخ�ش�س  حيث   ،2012 العام  منذ 
واملهارات العملية للق�شاة املعينني حديثا قبل توليهم من�شة احلكم 

من خالل اإحلاقهم بهيئات ق�شائية حاكمة.
بح�شور  تكليفهم  يتم  التدرج  من  الفرتة  هذه  خالل  اأنَّه  وبينت 
م�شودات  واإع���داد  ال��دع��اوى  ملفات  ودرا���ش��ة  املحاكمات  جل�شات 
اخلربة  يك�شبهم  مما  النهائية  والأح��ك��ام  الإع��دادي��ة  ال��ق��رارات 

العملية قبل توليهم للمهام الق�شائية.
البدء  منذ  متدرج  قا�س   200 عن  يزيد  ما  تعيني  اإىل  واأ�شارت 

بتطبيق هذه الن�شو�س عام 2012.

ناتها  النيابة العامة تختتم بيِّ
لط  في قضية مستشفى السَّ

امية بالموافقة  إرادة ملكية السَّ
على تعيين 30 قاضيا

»12« وفاة و »904« إصابات
 بفيروس كورونا في المملكة

*عمان 
عن  اخل��م��ي�����س،  ال�����ش��ح��ة،  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
جديدة  اإ���ش��اب��ات  و904  وف���اة   12 ت�شجيل 
العدد  لريتفع  اململكة،  يف  ك��ورون��ا  بفريو�س 
و811463  وف���اة   10586 اإىل  الإج���م���ايل 

اإ�شابة.
الإي��ج��اب��ّي��ة،  الفحو�شات  ن�شبة  وبلغت 
امل��وج��ز  بح�شب  ب��امل��ئ��ة،   3.22 اخل��م��ي�����س، 

الإعالمي ال�شادر عن الوزارة.
احل���الت  ع���دد  اأن  اإىل  امل��وج��ز  واأ����ش���ار 
حالة،   12479 اإىل  و�شل  حاليًا  الن�شطة 
اإىل  اأدخ��ل��ت،  التي  احل��الت  ع��دد  بلغ  بينما 
التي  احل��الت  وع��دد  حالة،   71 امل�شت�شفيات 
غادرت امل�شت�شفيات 45 حالة، فيما بلغ العدد 

الإجمايل للحالت املوؤكدة التي تتلقى العالج 
يف امل�شت�شفيات 518 حالة.

اأ���ش��ّرة  اإ���ش��غ��ال  ن�شبة  اأن  امل��وج��ز  واأظ��ه��ر 
العزل يف اإقليم ال�شمال بلغت 10 باملئة، بينما 
بلغت ن�شبة اإ�شغال اأ�شّرة العناية احلثيثة 16 
باملئة، فيما بلغت ن�شبة اإ�شغال اأجهزة التنف�س 

ال�شطناعي يف الإقليم ذاته 7 باملئة.
العزل  اأ���ش��ّرة  اإ�شغال  ن�شبة  اأن  واأ���ش��اف 
حني  يف  باملئة،   15 بلغت  الو�شط  اإقليم  يف 
احلثيثة  العناية  اأ�شّرة  اإ�شغال  ن�شبة  و�شلت 
يف الإقليم ذاته اإىل 25 باملئة، ون�شبة اإ�شغال 
باملئة،   9 اإىل  ال�شطناعي  التنف�س  اأجهزة 
اأ�شّرة  اإ�شغال  ن�شبة  بلغت  اجلنوب،  اإقليم  ويف 
العزل 11 باملئة، ون�شبة اإ�شغال اأ�شّرة العناية 

اإ�شغال  ن�شبة  بلغت  فيما  باملئة،   12 احلثيثة 
التنف�س ال�شطناعي يف الإقليم ذاته  اأجهزة 

7 باملئة.
حالة   841 ت�شجيل  اإىل  امل��وج��ز  واأ���ش��ار 
�شفاء، لي�شل العدد الإجمايل حلالت ال�شفاء 
يومًا(   14( العزل  فرتة  انتهاء  بعد  املتوقعة 

اإىل 788398 حالة.
كما اأ�شار اإىل اإجراء 28071 فح�شًا، ليبلغ 
العدد الإجمايل للفحو�شات التي اأجريت منذ 

بدء الوباء 9706117 فح�شًا.
اجلرعة  متلقي  ع��دد  اأن  امل��وج��ز  واأظ��ه��ر 
الأوىل من لقاح كورونا و�شل اإىل 3613953، 
ف��ي��م��ا و���ش��ل ع���دد م��ت��ل��ق��ي اجل��رع��ت��ني اإىل 

.3152751

تمديد عمل لجنة مراجعة 
قانون الجمعيات

*عمان 
جلنة  عمل  متديد  املفلح،  اأمي��ن  الجتماعية  التنمية  وزي��ر  قرر 

مراجعة قانون اجلمعيات النافذ رقم 51 ل�شنة 2008 وتعديالته.
�شجل  ع��ام  اأم��ني  اجلمعيات،  قانون  مراجعة  جلنة  رئي�س  وق��ال 
اجلمعيات، طه املغاريز، لوكالة الأنباء الأردنية )برتا(، اخلمي�س، ان 
متديد عمل اللجنة جاء بناًء على طلب اأع�شاء اللجنة، وملدة اأق�شاها 

ثالثة اأ�شهر.
واملتطلبات  اجلوانب  جميع  تغطية  ل�شمان  جاء  التمديد  ان  وبني 
واملتمثلة  امل��دين،  املجتمع  وموؤ�ش�شات  اجلمعيات  بع�س  قدمتها  التي 
وموؤ�ش�شات  اجلمعيات  لعمل  والفنية  والداري���ة  املالية  باجلوانب 
امللكية  اللجنة  عمل  خمرجات  مع  توافقها  ول�شمان  امل��دين،  املجتمع 
عمل  مع  تتقاطع  التي  تلك  خا�شة  ال�شيا�شية،  املنظومة  لتحديث 

اجلمعيات وموؤ�ش�شات املجتمع املدين.
لقاءات  نفذت  اجلمعيات،  قانون  مراجعة  جلنة  ان  املغاريز،  وذكر 
خمتلف  م��ع  بالت�شارك  م�شروع  م��ن  اأك���ر  خ��الل  م��ن  ع��دة  ح��واري��ة 
احلوارية  اللقاءات  ان  مو�شًحا  املدين،  املجتمع  وموؤ�ش�شات  اجلمعيات 
املجتمع  وموؤ�ش�شات  اجلمعيات  عن  ممثل   2500 من  اأك��ر  ا�شتهدفت 
املدين، اإ�شافة اإىل امل�شاهمات واملقرتحات التي و�شلت اإىل اللجنة من 
املمثلني من خالل امل�شاركة عرب الرابط اللكرتوين وتقنية الت�شال 
دائرة  اأتاحتها  التي  املختلفة،  الإلكرتونية  التطبيقات  وعرب  املرئي 

�شجل اجلمعيات، جلميع موؤ�ش�شات املجتمع املدين.

اللجنة الملكية توضح حقيقة صورة أثارت 
جدال عبر مواقع التواصل االجتماعي

*عمان 
جماعية  �شورة  الجتماعي  التوا�شل  و�شائل  عرب  ن�شطاء  تداول 
لأع�شاء جلنة النتخاب بعد انتهاء اأعمالها الأربعاء، حيث مت التقاط 
وخالد  عيادات  وزيد  احلبا�شنة  �شمري  الزمالء  وجود  بدون  ال�شورة 
رم�شان، وبهدف تكري�س هذه اللحظات بعد عمل نوعي مكثف ملدة زادت 

عن ثالثة اأ�شهر.
املنظومة  لتحديث  امللكية  اللجنة  با�شم  العالمي  الناطق  وقال 
ارتاأى و�شع  اللجنة  اأع�شاء  اأحد  اإن  الدكتور مهند مبي�شني  ال�شيا�شية 
�شور الزمالء غري احلا�شرين لالجتماع النهائي وذلك من قبيل املزاح 
والدعابة مع زمالئه يف اللجنة، ومت اإر�شالها عرب جمموعة اللجنة عرب 
"الوات�س اآب" لي�س اأكر، اإل اأن اأحد اأع�شاء اللجنة قام بو�شعها على 
�شفحته ال�شخ�شية على "الفي�س بوك" مما ت�شبب يف اإثارة الت�شاوؤلت 

حولها، علما ان احل�شور كان 17 ع�شوا من ا�شل ع�شرين.
واأ�شاف مبي�شني اأن اللجنة توؤكد اأن هذه ال�شورة مل يتم اعتمادها 
التوا�شل الجتماعي  من�شات  الأع�شاء عرب  ن�شرها من قبل  ول حتى 
زاد عن ثالثة  الذي  اللجنة  واأن عمل  ول من خالل الإع��الم، ل�شيما 
ميكن  ول  اجلمهور،  مع  وال�شفافية  وامل�شداقية  بالنزاهة  امتاز  اأ�شهر 
للجنة اأن تقدم على عمل من �شاأنه اأن يحط من قيمة املخرج الذي مت 

تقدميه.
تابع �س2

ضبط اعتداءين على المياه
 في األغوار والجيزة

*عمان 
 / وال��ري  املياه  وزارة  وط��واق��م  اأج��ه��زة  تنفذها  حملة،  اأ�شفرت 
�شلطة املياه، بالتن�شيق مع املن�شق الأمني لدى الوزارة ووحدة الرقابة 
الداخلية ومديرية الأحوا�س املائية، وبالتعاون مع وزارة الداخلية/ 

مت�شرف لواء الأغوار ال�شمالية، عن �شبط بئر خمالف يف الأغوار.
وجرى ذلك باإ�شناد من مديرية الأمن العام مرتبات الأمن الوقائي 
حلماية  امللكية  والإدارة   15 ال�شمال  درك   / الدرك  وقوات  امل�شارع   /
بئر  من  رئي�شية  خطوط  متديد  �شبط  جرى  كما  وال�شياحة.  البيئة 
اجليزة  منطقة  يف  وبرك  مل��زارع  خمالفة  بطريقة  مياه  لتزويد  مياه 
وجرت  ال�شرب.  مياه  لغايات  املخ�ش�شة  املواطنني  ح�ش�س  من  ت�شحب 
اخلا�شة  ال�شبوطات  واإع���داد  الو�شع  وت�شويب  الع��ت��داءات  اإزال��ة 

بالواقعتني.
بواجبها،  القيام  يف  تتهاون  لن  اأنها  املياه  �شلطة  ال��وزارة/  و�شددت 
العام  الأم��ن  ومديرية  الداخلية  وزارة  وتعاون  جهود  على  واأثنت 
اإجراءاتها م�شتمرة يف عدد  اأن  والأجهزة الأمنية واملواطنني، موؤكدة 
من مناطق اململكة لإحكام ال�شيطرة على م�شادر املياه كافة بكل حزم 

وفاعلية.

االحتالل االسرائيلي يحول القدس 
لثكنة عسكرية وينشر مئات العناصر

*القدس 
املحتلة  القد�س  مدينة  الإ�شرائيلي  الح��ت��الل  �شلطات  حولت 
القدمية  البلدة  يف  عنا�شرها  من  املئات  ون�شرت  ع�شكرية،  ثكنة  اإىل 
وحميطها، و�شّيقت على املواطنني املقد�شيني، واأغلقت عدة طرقات يف 

مدينة القد�س، بذريعة الأعياد اليهودية "عيد الغفران".
وقال �شهود عيان ملرا�شل وكالة النباء الردنية )برتا( يف رام اهلل، 
مفرق  على  وحديدية  اإ�شمنتية  حواجز  و�شعت  الحتالل  قوات  اإن 
الطريق املوؤدي اإىل �شارع رقم 1، كما اأغلقت منطقة ج�شر بيت حنينا 
ومنعت تنقل الأهايل من واإىل مدينة القد�س وقيدت حركتهم ب�شكل 
بالقد�س  القدمية  البلدة  يف  الأ�شواق  من  العديد  اأن  واأ�شافوا  كامل. 
التجار  اأرغم  الذي  القطانني،  �شوق  يف  هو  كما  الإغ��الق،  اإىل  تعر�شت 

فيه على اإغالق حمالهم ب�شكل كامل لذات ال�شبب.

فرنسا: تعرضنا لـ »طعنة في 
الظهر«.. وبايدن على درب ترامب

*باريس
اعتربت فرن�شا، اخلمي�س، اأن اأ�شرتاليا وّجهت لها "طعنة يف الظهر" 
بعد  وذلك  "ترامب"،  طريقة  على  مفاجئًا"  ق��رارًا  اتخذ  بايدن  واأن 
اأدى  ولندن  وكانبريا  وا�شنطن  بني  ا�شرتاتيجي  حتالف  ت�شكيل  اإعالن 

اإىل ف�شخ عقد ل�شراء اأ�شرتاليا غوا�شات فرن�شية.
وقال وزير اخلارجية الفرن�شي جان اإيف لودريان لإذاعة "فران�س 
الثقة مع  اأقمنا عالقة مبنية على  الظهر.  اإنفو" "اإنها حقا طعنة يف 

اأ�شرتاليا. وهذه الثقة تعر�شت للخيانة".
واأ�شاف اأن "هذا القرار الأحادي واملفاجئ وغري املتوقع ي�شبه كثريًا 
ما كان يفعله ترامب". من جانبها، اعتربت وزيرة اجليو�س الفرن�شية 
فلوران�س باريل اأن ف�شخ اأ�شرتاليا عقدًا �شخمًا ل�شراء غوا�شات تقليدية 
لحرتام  بالن�شبة  جدًا  �شيئًا  "نباأ  "خطري" وي�شكل  اأمر  هو  فرن�شا  من 
من  خطري  "اأمر  اإنه  اإذاعي  حديث  يف  باريل  وقالت  الكلمة املعطاة". 
الناحية اجليو�شيا�شية وعلى �شعيد ال�شيا�شة الدولية". واأ�شافت باأنها 
حلفائها"،  مع  املتحدة  الوليات  بها  تتعامل  التي  للطريقة  "مدركة 
بعدما اأعلنت وا�شنطن اأنها �شكلت حتالفًا مع كانبريا وبريطانيا واأبرمت 

يف اإطاره اتفاقًا لت�شليم اأ�شرتاليا غوا�شات ذات دفع نووي.

جلسة لتسويق المنتجات 
الزراعية االردنية الفلسطينية

*عمان 
عقدت ال�شركة الأردنية الفل�شطينية لت�شويق املنتجات الزراعية، 
اخلمي�س، اأوىل جل�شات جمل�س اإدارتها يف عمان برئا�شة وزير الزراعة 
ريا�س عطاري،  الفل�شطيني  الزراعة  املهند�س خالد احلنفيات، ووزير 

وبح�شور الأمناء العامني وامل�شوؤولني يف كال الوزارتني.
هي  ال�شركة  ه��ذه  اأن  اجلل�شة،  افتتاح  خ��الل  احلنفيات  واأك���د 
ترجمة للتوجهات امللكية ال�شامية يف الت�شاركية والتعاون مع الأ�شقاء 
اإدارة  جمل�س  ان  اإىل  م�شريا  الزراعي،  القطاع  ونه�شة  الفل�شطينيني 
ما  ال�شركة  على  مايل  تكليف  اأي  دون  تطوعي  ب�شكل  يعمل  ال�شركة 
يدعم �شفافية عمل ال�شركة والتي �شتعمل وفق قرارات جمل�س الإدارة 

على طرح موقع املدير العام اإىل التناف�س على امل�شتوى الدويل.
واأ�شار اإىل اأن عمل ال�شركة ي�شمل عددا من املراحل، اأهمها النتهاء 
من موقع ال�شركة خالل هذا العام والنتقال اإىل اإن�شاء مراكز تعبئة 
خطة  �شمن  واخل��ارج  الإقليم  دول  يف  بيع  نقاط  ثم  وتربيد  وتدريج 
عمل وا�شحة و�شفافة ت�شمن تطور عمل ال�شركة و�شول اإىل ا�شتقطاب 

القطاع اخلا�س لإدارة عمل ال�شركة.
تابع �س2

*عّمان 
دانت وزارة اخلارجية و�شوؤون املغرتبني 
ا�شتمرار النتهاكات الإ�شرائيلية يف امل�شجد 
الأق�شى املُبارك/ احلرم الُقد�شي ال�شريف، 
واآخرها اقتحام اأعداد كبرية من املتطرفني 
ا�شتفزازية  بت�شرفات  وقيامهم  للم�شجد 

حتت حماية ال�شرطة الإ�شرائيلية.
ال��وزارة  با�شم  الر�شمي  الناطق  وق��ال 
بيان اخلمي�س،  الفول، يف  اأبو  ال�شفري هيثم 
امل�شجد  بحق  الإ�شرائيلية  الت�شرفات  اإّن 
للو�شع  انتهاكًا  ومُتثل  وُم��دان��ة،  مرُفو�شة 
وللقانون  وال��ق��ان��وين،  التاريخي  القائم 
ال�����دويل ولل���ت���زام���ات اإ���ش��رائ��ي��ل ك��ق��وٍة 

ال�شرقية.  القد�س  يف  بالحتالل  قائمٍة 
املُبارك/  الأق�شى  امل�شجد  اأّن  على  و�شّدد 
م�شاحته  بكامل  ال�شريف  الُقد�شي  احل��رم 
البالغة 144 دومنًا هو مكان عبادة خال�س 
للم�شلمني، واأّن اإدارة اأوقاف القد�س و�شوؤون 
امل�شجد الأق�شى املُبارك الأردنية هي اجلهة 
احل�شري  الخت�شا�س  �شاحبة  القانونية 
باإدارة كافة �شوؤون احلرم وتنظيم الدخول 
ال�شلطات  الر�شمي  الناطق  وطالب  اإليه. 
الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة ب��ال��ك��ف ع��ن الن��ت��ه��اك��ات، 
الو�شع  واح��رتام  امل�شجد،  حرمة  واح��رتام 
القائم القانوين والتاريخي واحرتام �شلطة 

اإدارة اأوقاف القد�س.

واقتحم ع�شرات امل�شتوطنني املتطرفني 
الأق�شى  امل�شجد  �شاحات  اخلمي�س،  اليهود، 
ال�شريف مبدينة  القد�شي  - احلرم  املبارك 

القد�س املحتلة.
يف  )ب���رتا(  ملرا�شل  عيان  �شهود  وق��ال 
بحماية  نفذت  القتحامات  اإن  اهلل  رام 
وح��را���ش��ة م�����ش��ددة م��ن ���ش��رط��ة وق���وات 
باأن  ال�شهود  واأف��اد  الإ�شرائيلي.  الحتالل 
باب  ع��رب  الأق�شى  اقتحموا  امل�شتوطنني 
يف  ا�شتفزازية  ج��ولت  ون��ف��ذوا  امل��غ��ارب��ة، 
باحاته، واأدوا طقو�شا تلمودية يف املنطقة 
عيد  ي�شمى  ما  حلول  بحجة  منه  ال�شرقية 

الغفران ح�شب التقومي اليهودي.

متطرفون يقتحمون األقصى 
بحراسة شرطة االحتالل

االردن:التصرفات اإلسرائيلية مرُفوضة وُمدانة

*وكاالت 
عن  بايدن  جو  المريكي  الرئي�س  اأع��رب 
الوليات  يف  ج��رال  باأعلى  الكاملة"  "ثقته 
ات�شالني  اإج��رائ��ه  عن  الك�شف  بعد  املتحدة 
بنظريه ال�شيني خالل ولية الرئي�س ال�شابق 
احلالة  حول  خم��اوف  ظّل  يف  ترامب  دونالد 

العقلية لالأخري حينذاك.
لطرد  اجلمهوريني  دع��وات  بايدن  و�شّد 
اجلي�س  يف  امل�شرتكة  الأرك���ان  هيئة  رئي�س 
مزاعم  ب�شبب  ميلي  مارك  اجلرال  الأمريكي 
يف  اجلي�س  على  املدنية  ال�شلطة  بتقوي�شه 
الت�شالني اللذين اأجراهما يف اأكتوبر ويناير 
بخ�شارته  القبول  ترامب  رف�س  مع  املا�شيني، 

النتخابات اأمام الدميقراطيني.
الأبي�س  البيت  با�شم  الناطقة  و�شرحت 
جني �شاكي لل�شحفيني اإّن الرئي�س لديه كامل 
و"وطنيته  كيلي  اجل��رال  ب�"قيادة"  الثقة 

ووفائه لد�شتورنا".
املحادثتني  اأّن  على  ميلي  �شّدد  جهته  من 
اجل��رال  م��ع  اأج��راه��م��ا  اللتني  الهاتفيتني 
عنهما  الك�شف  ومّت  زوت�شينغ  يل  ال�شيني 

جديد  ك��ت��اب  م��ن  م��ق��ت��ط��ف��ات  يف  ال��ث��الث��اء 
للكاتبني بوب ودورد وروبرت كو�شتا تندرجان 

يف اإطار عمله وواجباته.
وقال الكولونيل ديف باتلر املتحدث با�شم 
ميلي يف بيان: "رئي�س هيئة الأركان امل�شرتكة 
جميع  يف  اجليو�س  قادة  مع  بانتظام  يتوا�شل 

اأنحاء العامل، مبا يف ذلك ال�شني ورو�شيا".
ال�شينيني  م��ع  "ات�شالته  اأّن  واأ���ش��اف 
تتما�شى  كانت  ويناير  اأكتوبر  يف  واآخ��ري��ن 
م��ع ه��ذه ال��واج��ب��ات وامل�����ش��وؤول��ي��ات، وحتمل 
ال�شتقرار  على  احلفاظ  اأجل  من  التطمينات 
"غ�شب"  ك��ت��اب  ل  ال�شرتاتيجي".ويف�شّ
وم�شوؤولني  ميلي  خم��اوف  وكو�شتا  ل���وودوارد 
من  اأكتوبر  القومي بني  الأمن  اآخرين يف  كبار 
العام املا�شي و20 يناير من اأن ترامب الغا�شب 
نزاعا  ي�شعل  قد  النتخابات  يف  هزميته  من 

ع�شكريا مع ال�شني اأو اإيران.
فهموا  البنتاغون  م�شوؤويل  باأن  يذكر  كما 
اأن ال�شني تخ�شى هجوما اأمريكيا ورمبا تخطئ 
مثل  الأمريكية  التحركات  بع�س  ق��راءة  يف 
اأنها  على  لها  املخطط  الع�شكرية  امل��ن��اورات 

حت�شري لذلك.
واأ�شاف الكتاب اأن اجلرال ميلي ومن دون 
ال�شيني  اجلي�س  بقائد  ات�شل  ت��رام��ب  علم 
ال��ولي��ات  اأن  ل��ه  ول��ي��وؤك��د  خم��اوف��ه  لتهدئة 
خطوة  لأي  لت��خ��اذ  ت��خ��ط��ط  ل  امل��ت��ح��دة 
ع�شكرية واأن ال�شطراب ال�شيا�شي لي�س �شوى 

الوجه "القذر" للدميقراطية.
ب�شاأن  وا�شنطن  يف  التوتر  ت�شاعد  وم��ع 
الحتفاظ  يناير  اأوائ��ل  يف  ترامب  حماولت 
بال�شلطة، اجتمع اجلرال ميلي بنوابه جميعًا 
الرئي�س  �شعى  ح��ال  يف  اإب��الغ��ه  منهم  وطلب 

لإطالق �شالح نووي.
ويف مواجهة اتهامات اجلمهوريني باأّن ميلي 
اغت�شب �شلطة الرئي�س فيما يتعلق بالرت�شانة 
النووية، قال باتلر اإّن الجتماع كان بب�شاطة 
بالإجراءات  البنتاغون  يف  القادة  "لتذكري 

الرا�شخة والقوية" ب�شاأن الأ�شلحة النووية.
العمل  ميلي  اجل���رال  "يوا�شل  واأ���ش��اف 
وتقدمي امل�شورة يف نطاق �شالحياته ومبوجب 
على  املدنية  لل�شلطة  القانونية  الأع����راف 

اجلي�س".

تحدث عن حالة ترامب العقلية.. بايدن يدافع عن كبير جنراالته
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اللجنة الملكية توضح حقيقة صورة أثارت 
جدال عبر مواقع التواصل االجتماعي

تجمع إربد للمتقاعدين العسكريين 
يقيم يومًا وطنيًا بمناسبة مئوية الدولة

العفاف الخيرية: موعد الزفاف 
الجماعي الرقمي مطلع الشهر المقبل

منتدى األوقاف: ندوة بعنوان ثقافة 
الحوار وأهميتها في البناء الحضاري

*عمان 
جماعية  �شورة  الجتماعي  التوا�شل  و�شائل  عرب  ن�شطاء  تداول 
مت  حيث  الأرب��ع��اء،  اأعمالها  انتهاء  بعد  النتخاب  جلنة  لأع�شاء 
عيادات  وزيد  احلبا�شنة  �شمري  الزمالء  وجود  بدون  ال�شورة  التقاط 
وخالد رم�شان، وبهدف تكري�س هذه اللحظات بعد عمل نوعي مكثف 

ملدة زادت عن ثالثة اأ�شهر.
املنظومة  لتحديث  امللكية  اللجنة  با�شم  العالمي  الناطق  وقال 
ارت��اأى  اللجنة  اأع�شاء  اأح��د  اإن  مبي�شني  مهند  الدكتور  ال�شيا�شية 
و�شع �شور الزمالء غري احلا�شرين لالجتماع النهائي وذلك من قبيل 
جمموعة  عرب  اإر�شالها  ومت  اللجنة،  يف  زمالئه  مع  والدعابة  املزاح 
اللجنة  اأع�شاء  اأحد  اأن  اإل  اأكر،  لي�س  اآب"  "الوات�س  اللجنة عرب 
"الفي�س بوك" مما ت�شبب  قام بو�شعها على �شفحته ال�شخ�شية على 
يف اإثارة الت�شاوؤلت حولها، علما ان احل�شور كان 17 ع�شوا من ا�شل 

ع�شرين.
واأ�شاف مبي�شني اأن اللجنة توؤكد اأن هذه ال�شورة مل يتم اعتمادها 
التوا�شل الجتماعي  ول حتى ن�شرها من قبل الأع�شاء عرب من�شات 
زاد عن ثالثة  الذي  اللجنة  واأن عمل  ول من خالل الإعالم، ل�شيما 
ميكن  ول  اجلمهور،  مع  وال�شفافية  وامل�شداقية  بالنزاهة  امتاز  اأ�شهر 
الذي  املخرج  قيمة  من  يحط  اأن  �شاأنه  من  عمل  على  تقدم  اأن  للجنة 

مت تقدميه.
التعاون  قوامها  وطنية  مبهمة  ت�شطلع  اللجنة  اأن  اإىل  اأ�شار  كما 
امللكي  الهدف  اإىل  للو�شول  الآخ��ر  وال��راأي  ال��راأي  وقبول  والتكاتف 
املن�شود بو�شع مقرتح قانون انتخاب يعرب عن اآمال وتطلعات املواطنني 

وي�شاهم يف تعزيز امل�شاركة ال�شيا�شية.

*عمان 
الثقايف،  اإربد  الع�شكريني، يف مركز  للمتقاعدين  اإربد  اأقام جتمع 
الدولة  مئوية  مبنا�شبة  الن�شامى"،  "وطن  بعنوان  وطنيًا  ي��وم��ًا 
والفعاليات  الع�شكريني  املتقاعدين  من  ع��دد  بح�شور  الأردن��ي��ة، 

ال�شعبية.
القوات  مو�شيقات  عزفته  ال��ذي  امللكي  بال�شالم  الحتفال  وب��داأ 

امل�شلحة.
يجب  اإنه  مناجرة،  حممد  املتقاعد  العميد  التجمع  رئي�س  وقال 
علينا اأن نقف وقفة اإجالل واإكبار لقواتنا امل�شلحة واأجهزتنا الأمنية، 
امل�شلحة  للقوات  كان  الدولة  هذه  لتاأ�شي�س  الأوىل  اخلطوات  فمنذ 
الدور الأ�شا�شي يف اإر�شاء القواعد الثابتة وامل�شاهمة الفاعلة يف البناء 
القوي  ال�شند  امل�شلحة هي  القوات  اأن  اإىل  م�شريًا  والزده��ار،  والتطور 
وم�شدر ثقة وطماأنينة الوطن واملواطن يف احلفاظ على اأمن وا�شتقرار 

اململكة.
للقائد  املخل�شني  الأوفياء  باقون  الع�شكريني  املتقاعدين  اأن  واأكد 
والوطن وللقوات امل�شلحة والرديف وال�شند للجي�س العربي والأجهزة 
بالأمن  العبث  نف�شه  له  ت�شول  من  كل  وجه  يف  منيعًا  و�شدًا  الأمنية، 

الوطني.
م�شرحية  وع��رو���س  فنية  ف��ق��رات  على  الح��ت��ف��ال  وا�شتمل 
معر�س  اإىل  اإ���ش��اف��ة  وامل��ل��ك،  ب��ال��وط��ن  تغنت  وطنية  وق�شائد 
تاأ�شي�س  مراحل  يوثق  املعنوي  التوجيه  مديرية  اأقامته  لل�شور 
منذ  العربي  اجلي�س   - الأردنية  امل�شلحة  والقوات  اململكة  وتطور 
والتحديث  التطور  مبراحل  م��رورًا  للتاأ�شي�س،  الأوىل  اخلطوات 
من  حاليًا  ت�شهده  وما  اململكة،  عمر  من  عام  مائة  اإىل  وو�شوًل 

وازدهار. تقدم 
ويف نهاية الحتفال مت تكرمي عدد من املتقاعدين الع�شكريني.

*عمان 
اجلماعي  ال��زف��اف  حفل  اإن  اخل��ريي��ة،  ال��ع��ف��اف  جمعية  ق��ال��ت 
املقبل،  الول  ت�شرين  �شهر  من  الثاين  يف  تنظيمه  �شيتم  "الرقمي" 
حيث ياأتي �شمن اأهداف اجلمعية يف م�شاعدة ال�شباب وال�شابات على 

الزواج.
اخلمي�س،  بيان  يف  الطباع،  حمدي  احلاج  اجلمعية  رئي�س  واأ�شار 
اىل اأن الأعرا�س اجلماعية �ُشنة ح�شنة بداأتها اجلمعية عام 1995، 
وهي و�شيلة عملية لتقليل تكاليف الزواج وتعطي �شورة م�شرقة عن 
املحتاجني  مب�شاعدة  واهتمامه  وتعاونه  تكافله  يف  الأردين  املجتمع 

على الزواج.
العام، حيث �شبق  الثاين من نوعه هذا  وا�شاف ان هذا احلفل هو 
متوز  من  ال�شابع  يف  رقميا،  جماعيا  زف��اف  حفل  نظمت  ان  للجمعية 
الذين  للعر�شان  املجال  لإتاحة  ياأتي  احلفل  هذا  تنظيم  وان  املا�شي، 
ال�شابق من ال�شتفادة من خدمات  امل�شاركة يف احلفل  مل يتمكنوا من 

اجلمعية.
فيها  �شارك  جماعيا  زف��اف  حفل   29 نظمت  اجلمعية  ان  واو�شح 
�شيبث عرب  ان احلفل  موؤكدا  اململكة،  زوًجا من خمتلف مناطق   1740
ا من اجلمعية على �شالمة امل�شاركني  و�شائل التوا�شل الجتماعي حر�شً
من فريو�س كورونا. من جانبه، قال مدير اجلمعية مفيد �شرحان، انه 
احلفل،  يف  امل�شاركني  والعرائ�س  للعر�شان  توعوية  دورة  تنظيم  �شيتم 

و�شيتم بث لقطات لزفاف العر�شان والعرائ�س من اأماكن �شكنهم.

*عمان 
نظم منتدى وزارة الأوقاف وال�شوؤون واملقد�شات ال�شالمية للحوار 
يف  واأهميتها  احل��وار  "ثقافة  بعنوان  علمية  ندوة  الربعاء،  الفكري 
امللكي،  التوثيق  مركز  يف  واملحقق  الباحث  وقال  احل�شاري".  البناء 
اأدارها مدير مديرية  التي  الندوة  الدكتور م�شطفى اخل�شري، خالل 
الدرا�شات يف وزارة الأوقاف الدكتور حممد العايدي، اإن احلوار موجود 
يف الدين ال�شالمي، والقراآن الكرمي حتدث عن ذلك يف تعامل الن�شان 
امل�شلم وغري امل�شلم. وا�شار اىل ان ال�شالم ل يق�شي اأحدا ابدا، فاحلوار 
مل يقت�شر على امل�شلمني بل حث عليه مع الآخر باحرتام، ملا يت�شمنه 

من عر�س لالأفكار وتفهم لالآخر.
الآخ��ر  تقبل  على  القائم  ال�شحيح  بال�شكل  احل��وار  ان  وا���ش��اف 
الآخر  وقبول  الت�شامح  بيئة  يعزز  علو،  اأو  تكرب  دون  اليه  وال�شتماع 
واقتتال  حروب  من  ن�شاهد  كما  تتناحر  اأو  الب�شرية  تتنازع  اأن  بدون 

والتي تقوم على رف�س الآخر ورف�س احلوار معه.
كما  منه،  ويعزز  احل��وار  على  يحث  زال  وما  كان  الردن  اأن  واأك��د 
الأر�س  لإعمار  الب�شرية  بني  امل�شرتكة  القوا�شم  تعزيز  �شرورة  يوؤكد 
التي  والقتتالت  النزاعات  معها  تنفي  ح�شارية  �شلمية  بطريقة 

ن�شاهدها والتي تت�شبب مبقتل املاليني من الب�شر الأبرياء.
الإ�شالمية  ال��درا���ش��ات  يف  وال��ب��اح��ث  ال��ك��ات��ب  ق��ال  جهته،  م��ن 
بني  يكون  اأن  وينبغي  مهم  احلوار  اإن  البطو�س،  عمر  ال�شيخ  ف�شيلة 
فهم  وحماولة  الآخر  نظر  بوجهة  طرف  كل  اإقناع  بهدف  الأط��راف 
تفهم  اىل  للو�شول  املو�شوع  كان  مهما  البع�س  لبع�شهم  املتحاورين 
�شمن  الب�شر  بني  والتكامل  للتعاون  ومعتقداته  وت�شوراته  الآخ��ر 
احلقيقة الكونية التي اأرادها اهلل تعاىل، وهي اأن الب�شر خمتلفون يف 
العتقاد واجلن�س والعراق وغريها، مبينا اأن احلوار يو�شل اجلميع 
فيما  اخلالف  ويقلل  التعاون  ويحقق  �شحيحا  فهما  بع�شهم  فهم  اإىل 
طرف  كل  تقبل  اإذا  ال  �شحيحا  يكون  ل  احلوار  اأن  واو�شح  بينهم. 
اأن ننطق منه  اأن الختالف موجود بني الب�شر وعلينا  الآخر واقتنع 
لنقوم بحوار �شحي ومفيد. واأ�شار اإىل اأن احلوار لغة الع�شر ومهم يف 
التي و�شل  التكنولوجيا  ان  العلمي، مبينا  والتقدم  الب�شرية  التنمية 
واجنا�شهم،  اأديانهم  مبختلف  الب�شر  تعاون  نتيجة  كانت  العامل  اليها 
اإليه  و�شلت  ال��ذي  والتطور  التقدم  بتحقيق  �شاهم  ال��ذي  الم��ر 
الب�شرية يف وقتنا الراهن. وقال البطو�س، اإن احلوار ركيزة اأ�شا�شية 
من ركائز القراآن الكرمي، حيث اأن معظم ال�شور ا�شتملت على احلوار 

ومعانيه وميزاته واأثره.

رئيس لجنة المرأة في األعيان 
تلتقي السفير االسترالي

*عّمان 
مع  النجار،  هيفاء  الأعيان،  جمل�س  يف  املراأة  جلنة  رئي�شة  بحثت 
البناء  �شبل  اخلمي�س،  لين�س،  برنارد  اململكة،  لدى  ال�شرتايل  ال�شفري 
على العالقات الثنائية القائمة بني البلدين ال�شديقني، ول �شيما يف 

جمالت التعليم ومتكني املراأة وال�شباب.
املجل�س،  دار  يف  جرى  ال��ذي  اللقاء،  خالل  النجار،  العني  وقالت 
من  الكثري  حتقيق  عرب  نف�شها  اإثبات  ا�شتطاعت  الأردن��ي��ة  امل��راأة  اإن 
القطاعات،  و�شتى  املجالت  خمتلف  يف  النجاح  وق�ش�س  الإجن��ازات 

وذلك على امل�شتوى املحلي والعربي والعاملي.
عبداهلل  امللك  جاللة  يوليه  الذي  الكبري  الهتمام  اإىل  واأ�شارت 
املحلية  الق�شايا  العبداهلل، ملختلف  رانيا  امللكة  الثاين وكذلك جاللة 
ال�شعيد  على  دورها  وتعزيز  متكينها  و�شبل  املراأة  ق�شايا  راأ�شها  وعلى 
الأ�شعدة،  من  وغريها  والثقايف  والجتماعي  والقت�شادي  ال�شيا�شي 
لرتجمة  اأمامهم  امل�شتقبلية  الآف��اق  وفتح  ال�شباب  ق�شايا  جانب  اإىل 
يف  الريادية  والأع��م��ال  امل��ب��ادرات  تبني  على  وحتفيزهم  اأفكارهم 

خمتلف القطاعات.

مجلس إدارة الشركة األردنية 
الفلسطينية لتسويق المنتجات 

الزراعية يعقد أولى جلساته
*عمان 

عقدت ال�شركة الأردنية الفل�شطينية لت�شويق املنتجات الزراعية، 
اخلمي�س، اأوىل جل�شات جمل�س اإدارتها يف عمان برئا�شة وزير الزراعة 
املهند�س خالد احلنفيات، ووزير الزراعة الفل�شطيني ريا�س عطاري، 

وبح�شور الأمناء العامني وامل�شوؤولني يف كال الوزارتني.
هي  ال�شركة  ه��ذه  اأن  اجلل�شة،  افتتاح  خ��الل  احلنفيات  واأك���د 
ترجمة للتوجهات امللكية ال�شامية يف الت�شاركية والتعاون مع الأ�شقاء 
اإدارة  جمل�س  ان  اإىل  م�شريا  الزراعي،  القطاع  ونه�شة  الفل�شطينيني 
ما  ال�شركة  على  مايل  تكليف  اأي  دون  تطوعي  ب�شكل  يعمل  ال�شركة 
يدعم �شفافية عمل ال�شركة والتي �شتعمل وفق قرارات جمل�س الإدارة 

على طرح موقع املدير العام اإىل التناف�س على امل�شتوى الدويل.
واأ�شار اإىل اأن عمل ال�شركة ي�شمل عددا من املراحل، اأهمها النتهاء 
من موقع ال�شركة خالل هذا العام والنتقال اإىل اإن�شاء مراكز تعبئة 
خطة  �شمن  واخل��ارج  الإقليم  دول  يف  بيع  نقاط  ثم  وتربيد  وتدريج 
عمل وا�شحة و�شفافة ت�شمن تطور عمل ال�شركة و�شول اإىل ا�شتقطاب 

القطاع اخلا�س لإدارة عمل ال�شركة.
وبني احلنفيات اأن �شندوق املخاطر الزراعية هو امل�شاهم الأبرز من 
واعتبار  ال�شندوق  على  ال�شركة  اإيرادات  و�شتنعك�س  الأردين  اجلانب 

هذه امل�شاهمة ا�شتثمارا لل�شندوق ما �شينعك�س اإيجابا على املزارع.
معا  العمل  لنا  ي�شمن  الجتماع  هذا  "اأن  عطاري  اأكد  جانبه،  من 
اإىل  م�شريا  البلدين"،  لكال  الزراعي  القطاع  خدمة  يف  واح��دا  فريقا 
الإدارات احلكومية احتاد  اإىل جانب  املوؤقت ي�شم  الإدارة  اأن جمل�س 
املزارعني يف الأردن والفالحني يف فل�شطني، و�شيتم و�شع اأطر لختيار 
الفروع،  ت�شجيل  اإج���راءات  ومناق�شة  وم�شاعديه  ال�شركة  مدير 
التي  املوا�شيع  من  وعدد  بالتوقيع  املفو�شني  حتديد  اإىل  بالإ�شافة 

تنظم عمل ال�شركة.
ال��وزراء  رئي�س  قبل  من  الأردين  الهتمام  "نقدر  عطاري  وق��ال 
ورئي�س جمل�س النواب والنواب، بدعم ال�شركة التي متثل دعما ل�شمود 

املزارع الفل�شطيني وترجمة للدعم الأردين لفل�شطني.
وناق�شت اجلل�شة جدول الأعمال الذي ت�شمن تعيني جمل�س الإدارة 
وامل�شاعدين  العام  املدير  تعيني  ومرجعية  و�شروط  الرئي�س  ونائب 

وبع�س التعديالت على النظام الأ�شا�شي وعقد التاأ�شي�س.
الروا�شدة يف  الأردن عودة  رئي�س احتاد مزارعي  اإىل ذلك، رحب 
بيان �شادر عن الحتاد، بقرار حترير مدخالت الإنتاج، موؤكدا اأن هذا 
على  اإيجابا  و�شينعك�س  الأردين  للمزارع  مبا�شرا  دعما  ميثل  القرار 
املزارع وامل�شتهلك والتاجر ويرفع تناف�شية املنتج املحلي �شمن الأ�شواق 

اخلارجية.
ال�شركة  اأع��م��ال  لإمت��ام  املبذولة  للجهود  دعمه  الحت��اد  واأك��د 
�شتعمل  والتي  الزراعية  املنتجات  لت�شويق  الفل�شطينية  الأردن��ي��ة 
على تنظيم ال�شوق من خالل خطة العمل التي ت�شمل م�شاغل تعبئة 
الأ�شواق  �شمن  املنتج  وتثبيت  جديدة  اأ�شواق  وفتح  وتربيد  وتدريج 

واإزالة الت�شوهات الت�شويقية.
ال�شركة  اأن  الفل�شطينيني  للفالحني  العام  الحتاد  اأكد  جهته،  من 
اإنعا�س  يف  مهم  دور  لها  �شيكون  الردن��ي��ة  الفل�شطينية  ال��زراع��ي��ة 

القت�شاد الزراعي.

*عمان 
الإع��الم  ل�����ش��وؤون  ال��دول��ة  وزي��ر  التقى 
املهند�س  احلكومة  با�شم  الر�شمي  الناطق 
ال��ربام��ج  مقدمي  م��ن  ع���ددًا  دودي���ن  �شخر 
الإذاعية اخلمي�س يف رئا�شة الوزراء، �شمن 
يجريها  التي  الدورية  التوا�شلية  اللقاءات 

مع املوؤ�ش�شات الإعالمية.
حم��اور  ح���ول  نقا�شا  ال��ل��ق��اء  وت�شمن 
برنامج اأولويات عمل احلكومة القت�شادي، 
للحركة  الداعمة  الثقافية  والن�شاطات 
الوطني  الربنامج  وم�شتجدات  ال�شياحية، 
فعالية  وحت�شني  ك��ورون��ا،  �شد  للتطعيم 

الت�شال احلكومي وتدفق املعلومات.
واأ�شار دودين اإىل اأهمية اإقامة مهرجان 

زخم  حت�شني  يف  والفنون  للثقافة  جر�س 
املهرجان  اأن  مبينا  ال�شياحي،  الن�شاط 
�شينظم وفق بروتوكول �شحي حمدد مبتلقي 
اأهمية  اإىل  ال�شدد  املطاعيم. ولفت يف ذات 
اإعالن ماأدبا عا�شمة لل�شياحة العربية لعام 
2022، واإدراج اليون�شكو ملدينة ال�شلط على 
قائمة الرتاث العاملي، الأمر الذي ي�شاهم يف 
ا�شتعادة زخم الن�شاط ال�شياحي والفعاليات 

الثقافية.
كما اأ�شار دودين اإىل اأن الربنامج الوطني 
يف  كبري  ب�شكل  �شاهم  كورونا  �شد  للتطعيم 
بعودة  �شمح  مبا  الوبائية،  احلالة  حت�شني 
حم��ذرًا  القت�شادية،  الن�شاطات  غالبية 
ينتِه بعد،  الوباء مل  اأن  الوقت ذاته من  يف 

وداعيًا اجلميع اإىل موا�شلة اللتزام ب�شبل 
املطاعيم  تلقي  يف  والإ�شراع  منه،  الوقاية 

امل�شادة للفريو�س.
الإذاع��ات  ب��دور  الإط��ار  هذا  يف  واأ�شاد 
التوعوي والتثقيفي خالل جائحة  املحلية 
الإعالمي  املحتوى  ن�شر  حيث  من  كورونا 
وي�شجع  امل��ر���س  خ��ط��ورة  م��ن  يحذر  ال��ذي 
دودي���ن  وا���ش��ت��م��ع  امل��ط��اع��ي��م.  تلقي  ع��ل��ى 
خالل اللقاء اإىل مقرتحات من الإعالميني 
ت���رك���زت ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ت��ف��ع��ي��ل ت��وا���ش��ل 
اخلدمية،  الإذاعية  الربامج  مع  امل�شوؤولني 
من  للحد  وتدفقها  املعلومات  توفر  واأهمية 
مع  الثقة  ج�شور  وتعزيز  الإ�شاعات  انت�شار 

اجلمهور.

*عمان 
اف��ت��ت��ح وزي�����ر الأوق�������اف وال�������ش���وؤون 
وامل��ق��د���ش��ات ال���ش��الم��ي��ة، ال��دك��ت��ور حممد 
اخل��الي��ل��ة، اخل��م��ي�����س، م�����ش��روع ال��ط��اق��ة 
اخلريية،  املقا�شد  م�شت�شفى  يف  ال�شم�شية 

التابع ل�شندوق الزكاة.
�شكره  ع���ن  الأوق������اف  وزي����ر  واأع�����رب 
امل�شروع  ه��ذا  ب��اإجن��از  �شاهموا  م��ن  جلميع 
احليوي، الذي يوفر مبالغ مالية كبرية على 
وقفي،  خريي  مل�شت�شفى  الكهرباء،  فاتورة 
للمجتمعات  جليلة  طبية  خ��دم��ات  يقدم 
امل��ح��ل��ي��ة. ودع���ا ال��دك��ت��ور اخل��الي��ل��ة اإىل 
املن�شاآت  خمتلف  على  امل�شروع  هذا  تعميم 
باحلد  لالإ�شهام  الأوق���اف؛  ل��وزارة  التابعة 
الطاقة  وا�شتغالل  الطاقة،  ا�شتهالك  من 
ال��ك��ه��رب��اء،  ك��ل��ف  لتخفي�س  ال�شم�شية 
بدعم  جهدا  تاألو  لن  ال��وزارة  اأن  اإىل  لفتا 
امل�شت�شفى  يعد  حيث  املقا�شد،  م�شت�شفى 
له  ليت�شنى  اململكة،  يف  ال��وح��ي��د  ال��وق��ف 
وا�شعة  ل�شريحة  الطبية  خدماته  تقدمي 
عام  مدير  ق��ال  جانبه،  من  املواطنني.  من 
علي  الدكتور  اخلريية،  املقا�شد  م�شت�شفى 
ال�شعد بني ن�شر، اإن تد�شني م�شروع الطاقة 
اإىل  يهدف  للم�شت�شفى،  اإ�شافيا  اإجنازا  يعد 
تخفي�س كلفة فاتورة الكهرباء، منوها اإىل 
اأن قيمة فاتورة الطاقة �شتنخف�س بن�شبة 
40 باملئة، ومبا يعادل 4 اآلف دينار �شهريا، 
الأمر الذي يحقق وفرًا �شنويًا ي�شل اإىل 48 

األف دينار. 
بلغت  امل�شروع  كلفة  اأن  ن�شر  بني  وبني 
دعما  دينار،  األف   13 منها  دينار،  األف   69
املرحلة  اأن  م��وؤك��دا  الأوق����اف،  وزارة  م��ن 
الثانية للم�شروع تهدف اإىل توفري م�شاحة 
اإ�شافية اأو ا�شتئجار م�شاحة كافية لتو�شيع 

الطاقة  ف��ات��ورة  قيمة  لت�شل  امل�����ش��روع، 
تاريخ  ن�شر  بني  وا�شتعر�س  ال�شفر.  اإىل 
الذي  اخلريية  املقا�شد  م�شت�شفى  اإن�شاء 
ن��زال،  ح��ي  زك��اة  جلنة  م��ن  بجهود  اأن�شئ 
وخارجه،  الأردن  يف  اخلريين  من  وبدعم 
َتوجت  والتي  الأوقاف،  وزارة  راأ�شهم  وعلى 
بافتتاح امل�شت�شفى يف العام 2014، برعاية 
ملكية �شامية، ب�شعة51 �شريرا، لت�شل بعد 
 95 �شعة  اإىل  والتطوير  العطاء  من  م�شوار 
كافة،  الطبية  اخل��دم��ات  ويقدم  �شريرا، 
وطنية  وفنية  طبية  كفاءات  اأي��دي  على 
املقبلة  امل�شت�شفى  خطة  اأن  وبني  مميزة. 
القلبية  للق�شطرة  ق�شم  تد�شني  اإىل  تهدف 
طوابق   3 ب��ن��اء  ت�شم  ال��ق��ل��ب،  وج��راح��ة 
هذه  لتقدمي  مربع،  مرت   2200 مب�شاحة 
اخلدمة الطبية املهمة، م�شريا اإىل اأن وزير 
املطلوبة،  التو�شعة  اأوعز بدرا�شة  الأوقاف 
من  لتحقيقها.  املمكنة  الت�شهيالت  وتقدمي 

ف�شول  �شركة  م�شاريع  مدير  ق��ال  جهته، 
نفذت  ال��ت��ي  ال�شم�شية  للطاقة  الأردن 
مت  اإن��ه  �شلباية،  ب��الل  املهند�س  امل�شروع، 
توليدية  ب��ق��درة  الأوىل  املرحلة  تنفيذ 

بلغت 129.6 كيلو واط.
ما  توليد  على  يعمل  النظام  اأن  وب��ني 
�شنويا،  �شاعة   / واط  ميجا   200 ي��ق��ارب 
ويعد  اأردين،  دينار   48000 توفري  مبعدل 
نظاما �شديقا للبيئة، حيث يعمل على تقليل 
مبا  الكربون  اأك�شيد  ث��اين  غ��از  انبعاثات 

يقارب 120 طن �شنويا.
واأ�شار اإىل اأن املرحلة الثانية من امل�شروع 
�شتغطي باقي ا�شتهالكات امل�شت�شفى البالغة 
الأه��داف  لتحقيق  �شنويا،  دينار  األف   120
الت�شغيلية  ال��ك��ل��ف  بتخفي�س  امل���رج���وة 
اخل��ا���ش��ة ب��ه��ذا ال�����ش��رح ال��ط��ب��ي اخل���ريي، 
تخ�س  اأخرى  خريية  اأعمال  يف  ل�شتغاللها 

امل�شت�شفى.

*عمان 
للعلوم  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  ع���ام  اأم����ني  ال��ق��ى 
عرفة،  ال��دي��ن  �شياء  ال��دك��ت��ور  والتكنولوجيا، 
اخلمي�س، حما�شرة بعنوان "العلوم والتكنولوجيا 
الأمن  يف  ودوره��ا  الوطنية  القوة  عنا�شر  كاأحد 
دورة  يف  للدار�شني  الوطنية"،  والتنمية  والدفاع 
العميد  الكلية  اآم��ر  بح�شور   ،19 الوطني  الدفاع 
الركن الدكتور عو�س الطراونة، ورئي�س واأع�شاء 
هيئة التوجيه يف الكلية. وقال الدكتور عرفة اإن 
الوطن يريد من اأهل العلم والتكنولوجيا والثقافة 
والقطاعات املختلفة تن�شئة جيل قادر على �شنع 
ولديه  التحديات،  ملواجهة  والبناء  م�شتقبله 
م�شاركة  خالل  من  مالئمة  بيئة  يف  املواطنة  روح 

جمتمع  لإن�شاء  التعاون  وتعزيز  والروؤى،  احلكمة 
جديد عماده الإن�شان ليكون للعلوم والتكنولوجيا 
الوطنية  ال��ق��وة  يف  الأ���ش��ا���س  ال���دور  الرقمية 
الوطني  الأم���ن  يف  الرئي�س  امل��ح��ور  وولت�شبح 
الأع��ل��ى  املجل�س  اأن  وب��ني  والتنمية.  وال��دف��اع 
ا�شرتاتيجيا  تفكريا  ميلك  والتكنولوجيا  للعلوم 
ر�شيدة،  وحاكمية  وت�شريعيا  موؤ�ش�شيا  واإط���ارا 
الرئي�شة  بوظائفه  ويقوم  وفعالة،  كفوؤة  واإدارة 
الوطنية،  وال�شرتاتيجيات  ال�شيا�شات  ر�شم  يف 
�شمن  التنفيذية،  وال��ربام��ج  اخل��ط��ط  واإع����داد 
وينقلها  والإب��داع،  والتكنولوجيا  العلوم  منظومة 
ال�شاملة  اجلودة  على  ويحر�س  واقتدار،  بكفاءة 
التكنولوجيا  اأن  واأو�شح  العمليات واملخرجات.  يف 

م�شتقبلي  اإيجاد جيل  ي�شهمان يف  العلمي  والبحث 
حتديات  مع  يتاأقلم  والتقدم،  التطوير  على  قادر 
�شديقة،  بيئة  يف  ال�شاحلة  وامل��واط��ن��ة  الع�شر 
اإىل  بحاجة  متغري  جمتمع  اأم��ام  اأننا  اإىل  م�شريا 
املعرفة،  وثورة  التعلم  وثورة  التغيري  ل�شنع  اأداة، 
اإ�شافة اإىل احلاجة لإدارة عملية التعلم وتوجيه 

الف�شاء نحو ال�شتخدامات الإيجابية.
انهيار  اإىل  اأدت  كورونا  جائحة  اأن  اإىل  واأ�شار 
وانهيارات  واقت�شاداتها  كبرية،  �شركات  يف  عميق 
اجتماعية عميقة، ولي�شت عابرة اأو ق�شرية املدى، 
ا�شتيعاب  على  الرتكيز  علينا  يحتم  ال��ذي  الأم��ر 
الأزم���ات،  مع  التعامل  نهج  يف  والتغيري  ال��در���س، 
والعتماد على الإنتاجية والذات، واإيجاد بدائل 

لأمناط الإنتاج وال�شتهالك ال�شائدة حاليا.
ل��ل��ع��ل��وم  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س  اأن  اإىل  ي�����ش��ار 
�شاحب  برئا�شة   1987 عام  اأن�شئ  والتكنولوجيا 
ال�شمو امللكي الأمري احل�شن بن طالل، بهدف بناء 
مبا  الوطنية،  والتكنولوجية  العلمية  القاعدة 
خالل  من  التنموية  الأه���داف  حتقيق  يف  ي�شهم 
والتطوير،  العلمي  البحث  باأهمية  الوعي  زي��ادة 
وتقدمي الدعم املايل املنا�شب له وتوجيه الن�شاط 
تن�شجم  وطنية  اأولويات  �شمن  والبحثي،  العلمي 
البحثية  املراكز  واإن�شاء  التنموية،  التوجهات  مع 
ومتثيل  ذل��ك،  اإىل  احلاجة  دع��ت  كلما  املنا�شبة 
اململكة يف الن�شاطات العلمية والتكنولوجية دوليًا 

واإقليميًا وعربيًا.

دودين يلتقي عددًا 
من مقدمي البرامج اإلذاعية

وزير األوقاف يفتتح مشروع الطاقة 
الشمسية بمستشفى المقاصد

أمين عام المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا 
يحاضر في كلية الدفاع الوطني الملكية األردنية
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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



منوعات الجمعة )17( أيلول 2021
العدد )2026( 4NATION’S NEWSPAPER

يومية - أردنية - شاملة

صحة الجمعة )12( نيسان 2019
العدد )1167( 4

*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؟
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*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
اخلمي�س،  القدم  لكرة  امل�شري  الحتاد  قدم 
الربتغايل كارلو�س كريو�س املدير الفني اجلديد 
عن  فيه  حتدث  �شحفي،  موؤمتر  يف  م�شر،  ملنتخب 

طموحاته مع الفراعنة.
البدري  ح�شام  للم�شري  خلفا  كريو�س  وعني 
يف  اجل��اب��ون  مع   1-1 التعادل  بعد  اأقيل  ال��ذي 
لكاأ�س  املوؤهلة  الت�شفيات  من  الثانية  اجلولة 

العامل "قطر 2022".
يف  ال��ث��اين  امل��رك��ز  م�����ش��ر  منتخب  وي��ح��ت��ل 
�شاحبة  ليبيا  خ��ل��ف  ن��ق��اط(   4( جمموعته 
ال�����ش��دارة )6 ن��ق��اط(، ل��ذل��ك حت���دث امل���درب 
املباراتني  الفوز يف  اأهمية حتقيق  الربتغايل عن 

املقبلتني �شد مناف�شه املبا�شر لنتزاع ال�شدارة.
املوؤمتر  �شهد  املنتخب،  موقف  ع��ن  وبعيدا 

ال�شطور  يف  ك���ووورة  ي�شتعر�شها  ع��دة  �شلبيات 
التالية.

جتاهل صالح
امل��وؤمت��ر  ك���ريو����س يف  ك��ارل��و���س  ي��ت��ط��رق  مل 
ال�شحفي للحديث عن حممد �شالح جنم منتخب 
يف  بح�شوره  يتعلق  فيما  �شواء  وليفربول،  م�شر 
مباراتي ليبيا، اأو روؤية املدرب ب�شاأن اإمكانية غياب 

�شالح ب�شبب ظروف احلجر ال�شحي املحتملة.
وكان �شالح قد غاب عن لقاء اجلولة الأوىل 
�شد اأجنول حيث فاز الفراعنة 1-0 ب�شبب قيود 
اإىل  لديها  املحرتفني  الالعبني  �شفر  �شد  اإجنلرتا 

دولهم، ملكافحة تف�شي فريو�س كورونا.
ول يخفى على اأحد الدور البارز ملحمد �شالح 
يف منتخب م�شر وجناحاته يف ال�شنوات الأخرية 
والتاأهل  اأفريقيا 2017،  اأمم  نهائي  بلوغ  واأبرزها 

لكاأ�س العامل 2018 بعد غياب 28 عاما.

غياب املرتجم
جاء م�شهد تقدمي كارلو�س كريو�س غري لئق 
الفني  للمدير  املخ�ش�س  املرتجم  غياب  ظل  يف 
املدير  ب��اأع��م��ال  القائم  العطار  ول��ي��د  وتكليف 

التنفيذي لالحتاد بهذه املهمة.
القدم  ك��رة  احت���اد  يعني  اأن  يفرت�س  وك���ان 
بداية  كريو�س  ملرافقة  حمرتفا  مرتجما  امل�شري 
لتقدمي  ال�شحفي  املوؤمتر  اأن  ل�شيما  اليوم،  من 
املدرب كان حمط اأنظار العديد من و�شائل الإعالم 

منتخب  ل�شمعة وقيمة  بالنظر  حمليا وخارجيا، 
م�شر، وكذلك تاريخ كريو�س نف�شه.

باإدارة  املكلفة  اللجنة  رئي�س  جماهد  اأحمد 
�شابقا  كريو�س  و�شف  امل�شري  القدم  كرة  احتاد 
مل  لكنه  العامل،  يف  التدريب  عظماء  اأحد  باأنه 

يعامله يف املوؤمتر مبا يليق بهذا الو�شف!

إجراء غريب!
ظهور  املوؤمتر  يف  ا  اأي�شً الالفتة  امل�شاهد  من 
املن�شة  اأم���ام  ال�شخ�شيني  احل��را���س  م��ن  اث��ن��ني 
امل���وؤمت���رات مبقر الحت��اد  ق��اع��ة  امل��وج��ودة يف 
بحرا�شة  كلفوا  حيث  ال��ق��دم،  ل��ك��رة  امل�����ش��ري 

كارلو�س كريو�س.
املن�شة  اأمام  يقفا  اأن  الالئق  من  يكن  مل  لكن 
اأنظار كل و�شائل الإعالم، وكان يجب على  حتت 
اأقل تقدير اأن يرتاجعا بعيًدا حلني انتهاء املوؤمتر، 
ال�شحفيني  بني  كبرية  كانت  امل�شافة  اأن  خا�شة 
يكن  مل  وبالتايل  حتديدا،  كريو�س  اأو  واملن�شة 

هناك اأي جمال لأي احتكاك باملدير الفني.
اأن اتبع احتاد الكرة يف العهود  كما مل ي�شبق 
مدربي  تقدمي  اأث��ن��اء  ال�شيا�شة  ه��ذه  ال�شابقة 
الفراعنة ال�شابقني الأرجنتيني هيكتور كوبر، اأو 

املك�شيكي خافيري اأجريي اأو غريهما.

*وكاالت
�شجل منتخب الأردن فوزا م�شتحقا على 
يف   ،)7-45( بنتيجة  الفل�شطيني  نظريه 
لكرة  الآ�شيوية  بالبطولة  مبارياته  اأوىل 
الأرب��ع��اء،  انطلقت  والتي  لل�شيدات  اليد 
احل�شني  مدينة  يف  �شمية  الأم��رية  ب�شالة 

لل�شباب، مب�شاركة 11 منتخبا.
�شيطرته  الأردين  املنتخب  وف��ر���س 
ال��ل��ق��اء، وجن��ح يف فر�س  ع��ل��ى جم��ري��ات 
ايقاعه طيلة فرتات املباراة، لُيحقق اأوىل 
املجموعة  مناف�شات  �شمن  انت�شاراته 
من  ك��ل  جانبه  اإىل  ت�شم  وال��ت��ي  الثانية 
وفل�شطني  وال��ك��وي��ت  واإي�����ران  ال��ي��اب��ان 

و�شوريا.
املنتخب  ف��از  املجموعة،  ذات  و�شمن 
بنتيجة  الإي��راين  املنتخب  على  الياباين 
�شهدت ندية وتناف�شا  )23-20( يف مباراة 

�شديدا بني املنتخبني.
، فاز  و�شمن مباريات املجموعة الأوىل 
منتخب كازاخ�شتان على �شنغافورة بنتيجة 

الكوري  املنتخب  حقق  بينما   ،)18-33(
على  كبريا  ف��وزا  اللقب"،  "حامل  اجلنوبي 

ح�شاب اأوزبك�شتان بنتيجة )19-45(.

منتخب  الأرب��ع��اء،  اليوم  م�شاء  ويلعب 
�شوريا مع نظريه الكويتي على �شالة الأمرية 

�شمية.
وتتناف�س املنتخبات ال� "11" على ح�شم 

والتي  العامل  اإىل بطولة  موؤهلة  5 بطاقات 
اإىل   1 من  الفرتة  خالل  اإ�شبانيا  ت�شت�شيفها 
19 كانون اأول/دي�شمرب املقبل مب�شاركة 32 

منتخبا.

األردن يشهد ازدحاما في البطوالت 
الرياضية المحلية والعربية واآلسيوية

اتحاد الكرة يوقع اتفاقية 
مع األلمانية للتعاون الدولي 

لدعم مراكز األمير علي
*وكاالت

اجلمعية  مع  �شراكة  اتفاقية  القدم،  لكرة  الأردين  الحتاد  وقع 
الن�شاطات  ورعاية  دعم  تت�شمن   ،)GIZ( الدويل  للتعاون  الأملانية 
اآب  الفنية واملجتمعية ملراكز الأمري علي للواعدات، حتى نهاية �شهر 

العام املقبل.
مقر  يف  الرب��ع��اء،  عقد  ال��ذي  ال�شحفي  املوؤمتر  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
اجلمعية  وممثل  ن�شار،  �شمر  لالحتاد  العام  الأمني  بح�شور  الحت��اد، 

هينينج ت�شيك، ومدربي املراكز اإىل جانب عدد من و�شائل الإعالم.
بتوقيع  و�شعادته  الحتاد  اعتزاز  املوؤمتر،  بداية  يف  ن�شار  واأكدت 
تو�شيع  خالل  من  واأهدافه،  الحتاد  تطلعات  حتقق  والتي  التفاقية 
البالغ  الواعدات  مراكز  ول�شيما  العمرية،  الفئات  ومتكني  دعم  اأطر 
يف  وي�شارك  اململكة،  حمافظات  جميع  يف  موزعة  مركزًا   15 عددها 

فعاليتها نحو 450 لعبة �شمن الفئة العمرية من 9 اإىل 14 �شنة.
كاأ�س  يف  الن�شميات  باإجناز  فيه  نحتفل  الذي  الوقت  واأ�شافت" يف 
العرب، نربم اتفاقية لدعم الالعبات الأ�شغر �شنًا، ل�شمان ا�شتمرارية 
ا�شرتاتيجية الحتاد  القاعدة وموا�شلة الإجنازات، �شمن  البناء من 

جتاه الكرة الن�شوية.
اتفاقية  �شت�شملها  التي  املراكز  اأن  العام،  الأم��ني  اأو�شحت  كما 
من  يعزز  ما  اخلا�شة،  الحتياجات  ل��ذوي  مركزين  ت�شم  الرعاية، 
الحت��اد  م�شاريع  لدعم  الأمل��ان��ي��ة،  اجلمعية  م��ع  ال�شراكة  اأهمية 
املجتمعية  القيم  برت�شيخ  تعنى  التي  ن�شاطاته  وخمتلف  التنموية، 

ومتكني الفئات العمرية.
ال��واع��دات،  ملراكز  املو�شم  نفقات  تغطية  التفاقية،  وتت�شمن 
ور�س  وعقد  لالعبات،  واملهرجانات  املجتمعية  الربامج  اإطار  وتو�شيع 
لالعبات  وامل��ع��دات  ل��وازم  توفري  جانب  اإىل  ال��ك��ف��اءات،  لبناء  عمل 

واملدربني.
التفاقية  بتوقيع  �شعاته  عن  اجلمعية،  ممثل  عرب  جانبه،  من 
يف  تاأتي  اخلطوة  هذه  ان  موؤكدًا  الأردن،  يف  الواعدات  مراكز  ودعم 

اإطار برنامج اجلمعية "ريا�شة من اأجل التنمية".
العرب،  بكاأ�س  ف��وزه  الن�شميات  ملنتخب  "نبارك  هينينج:  وتابع 
الكرة  ن�شاهم يف دعم م�شاعي الحتاد نحو موا�شلة تطوير  اأن  وناأمل 

الن�شوية وبراجمه واأهدافه املجتمعية".
يف املقابل، تبادل الأمني العام وممثل اجلمعية الهدايا التذكارية، 
حيث قدمت ن�شار قمي�س منتخب الن�شميات لهينينج، والذي قام بدوره 
بتقدمي قمي�س املنتخب الأملاين لل�شيدات الفائز بكاأ�س العامل 2011، 
موقعًا من بطالت العامل، قبل اأن يوقع اجلانبني على التفاقية ب�شكل 

ر�شمي.
املدربني  من  عدد  على  ال�شهادات  توزيع  نهايته،  يف  املوؤمتر  و�شهد 
امل�شاركني يف ور�شة عمل نظمها الحتاد موؤخرًا بالتعاون مع اجلمعية 

الأملانية.

*وكاالت
البدنية  تدريباته  القدم،  لكرة  لل�شيدات  الوطني  املنتخب  بداأ   
والفنية يف العا�شمة الأوزبكية ط�شقند، ا�شتعداًدا لفتتاح م�شاركته يف 
الت�شفيات الآ�شيوية اأمام املنتخب البنغايل عند ال�شاعة الواحدة من 
ظهر يوم الأحد املقبل، على ملعب بونديكور �شمن مناف�شات املجموعة 
املدرب  بقيادة  ا�شت�شفائية  تدريبات  اأم�س  املنتخب  واأجرى  ال�شابعة. 
الربتغايل ديفيد نا�شيمينتو، على اأن تبداأ التدريبات الفعلية اعتبارا 
ال�شفري الردين يف  اإن  الكرة،  الر�شمي لحتاد  املوقع  اليوم. وقال  من 
حيث  ال�شيدات،  منتخب  ا�شتقبال  يف  كان  ح��داد،  دمياي  اأوزبك�شتان 
حر�س على اجناز خمتلف التفا�شيل لت�شهيل مهمة دخول الوفد الذي 
�شيالقي  ال�شيدات  منتخب  اأن  يذكر  ط�شقند.  اإىل  لعبة   23 ي�شم 
نظريه الإيراين يف 25 من ايلول احلايل، يف نف�س التوقيت وعلى نف�س 
الآ�شيوية  النهائيات  اإىل  فقط  املجموعة  اأول  يتاأهل  حيث  امللعب، 

2022 يف الهند.

منتخب السيدات يبدأ 
تدريباته في أوزبكستان

منتخب السلة للسيدات يعلن 
تشكيلته األولية استعدادا لكأس آسيا

*وكاالت
ك�شف احتاد كرة ال�شلة، اخلمي�س، عن اأ�شماء 21 لعبة يف القائمة 
مع  تنطلق  التي  املنتخب  تدريبات  يف  لالنخراط  امل�شتدعاة  الأولية 
اآ�شيا  كاأ�س  يف  للم�شاركة  حت�شرياته  اإط��ار  يف  املقبل،  الأ�شبوع  بداية 

"امل�شتوى B"، وت�شت�شيفها الأردن يف ت�شرين الثاين املقبل.
و�شمت القائمة وفق املوقع الر�شمي لحتاد كرة ال�شلة 21 لعبة، 
هن فرح اأبو عابد، لنا �شناع، ليليانا اأبو جبارة، تال �شحاتيت، جوانا 
جان�شيت  ال�شياب،  فرح  احلن،  ماريا  ف�شة،  دانا  النجار،  زارا  ح��داد، 
نوباين، جينا  ما�شا  كيال،  �شمانثا  العا�شي،  ر�شا عبده، عنود  يالت�شني، 
�شحادة،  ذك��رى  هل�شة،  جويل  �شروجي،  جويل  غنيم،  �شلمى  �شرية، 
املدير  مع  ال�شلة  ك��رة  احت��اد  و�شيجتمع  حمادة.  ي��ارا  حب�س،  روب��ي 
الفني في�شل الن�شور خالل اليومني املقبلني لت�شمية اأع�شاء اجلهازين 
الالعبة  ال�شتقرار على  و�شيتم بحث خيارات  كافة،  والإداري  الفني 

املحرتفة ومبا يخدم تطلعات املرحلة املقبلة.

محمد أبوستيت يحصد لقب 
بطولة العالم للكيك بوكسينج

دوناروما يرفض طلب
 إدارة سان جيرمان

كونتي: حكيمي يحلم 
بالعودة لريال مدريد

*وكاالت
اأبو�شتيت، لقب بطولة العامل  ح�شد العقيد الدكتور حممد عبده 
نيكيتا  الرو�شي  على  الفوز  بعد   ،Air Forse One للكيك بوك�شينج

�شريوفي�شكن، الأربعاء.
ال��دويل،  القاهرة  �شتاد  يف  املغطاة  بال�شالة  البطولة  واأقيمت 

مب�شاركة م�شر والأردن ورو�شيا وهولندا.
على  الفوز  من  امل�شري  البطل  متكن  ماراثونية،  مباراة  وخ��الل 

�شريوفي�شكن، الذي متتع بتاريخ حافل يف لعبة الكيك بوك�شينج.
ح�شور  بجانب  الريا�شة،  وزي��ر  �شبحي  اأ���ش��رف  اللقاء،  و�شهد 
امل�شرية  اجلوية  القوات  فريق  ت�شجيع  اأج��ل  من  مكثف،  جماهريي 

املكون من 11 لعًبا ولعبة. 
القوات  اإىل  ال�شكر  اأبو�شتيت،  عبده  حممد  الدكتور  العقيد  وقدم 
على  بوك�شينج،  للكيك  امل�شري  والحت��اد  الريا�شة  ووزارة  امل�شلحة 
مع  بوك�شينج،  للكيك  العامل  بطولة  اإقامة  اأج��ل  من  امل�شتمر  الدعم 

توفري كافة الدعم لإجناح البطولة.
واأكد اأبو�شتيت، اأنه ا�شتعد جيًدا ملواجهة نيكيتا �شريوفي�شكن بطل 

رو�شيا من خالل تدريبات مكثفة ا�شتمرت على مدار 45 يوًما.
اأن الفوز بلقب بطولة العامل للكيك بوك�شينج، مينحه  و�شدد على 
من  املزيد  وحتقيق  اللعبة،  قمة  على  لال�شتمرار  م�شتمرة  طموحات 

الألقاب.

*وكاالت
جريمان،  �شان  باري�س  مرمى  حار�س  دوناروما،  جيانلويجي  رف�س 

طلبا لإدارة ناديه الفرن�شي.
اأن دوناروما رف�س عند  لها،  "ليكيب" يف تقرير   وك�شفت �شحيفة 
ناٍد  اإىل  اإعارته  العام اجلاري، فكرة  اإ�س جي �شيف  اإىل بي  ان�شمامه 

اآخر.
واأ�شافت اأن حار�س املرمى الإيطايل يت�شم بالهدوء ال�شديد ب�شاأن 
ويبذل  كثريا،  ويحرتمه  نافا�س،  كيلور  الكو�شتاريكي  زميله  مناف�شة 

اأق�شى ما يف و�شعه لالندماج مع الأجواء يف العا�شمة الفرن�شية.
جيانلويجي  رف�س  العوامل  هذه  لكل  اأنه  اإىل  ال�شحيفة،  ولفتت   
فكرة اخلروج معارا.  ومل يلعب دوناروما �شوى مباراة واحدة بالقمي�س 
الباري�شي هذا املو�شم، علما باأنه ان�شم يف �شفقة انتقال حر قادما من 

ميالن الإيطايل، ووقع على تعاقد ميتد حتى �شيف 2026.
وكان دوناروما قد �شاهد ب�شكل كبري يف فوز منتخب اإيطاليا بلقب 
اإجنلرتا  على  الفوز  بعد  العام،  هذا  اأقيمت  التي   ،2020 يورو  بطولة 
يف  لعب  اأف�شل  بجائزة  وفاز  الرتجيح،  بركالت  النهائية  املباراة  يف 

البطولة.

*وكاالت
اأكد الإيطايل اأنطونيو كونتي املدير الفني ال�شابق لإنرت ميالن، اأن 
الدويل املغربي اأ�شرف حكيمي لعب ريال مدريد ال�شابق وباري�س �شان 

جريمان احلايل، يحلم بالعودة ل�شفوف املريجني.
وقال كونتي، خالل ح�شوره �شتوديو حتليلي ب�شبكة قنوات "�شكاي 

�شبورت�س": "حلم حكيمي هو اللعب لريال مدريد مرة اأخرى".
ب��دور  م��دري��د  ري��ال  مواجهتي  يف  حكيمي  عانى  "لقد  واأ���ش��اف: 
املجموعات املو�شم املا�شي حني كان لعًبا يف اإنرت ميالن، واأتذكر اخلطاأ 
الذي ارتكبه يف املباراة التي اأقيمت على ملعب فالديبيبا�س، لكنه عمل 

كثرًيا منذ هذه اللحظة".

تجاهل صالح وإجراء غير مسبوق أبرز سلبيات مؤتمر كيروش

انتصارات مثيرة في افتتاح 
بطولة آسيا لليد سيدات

*وكاالت
يف  ازدحاما  الأي��ام،  هذه  الأردن  ي�شهد 
والعربية  املحلية  الريا�شية  الأن�شطة 
اململكة  ق��درة  على  موؤ�شر  يف  والآ�شيوية، 
على تنظيم هذه البطولت الريا�شية، رغم 

تداعيات جائحة كورونا.
على  املا�شي،  الث��ن��ني  ال�شتار  وا���ش��دل 
لكرة  العربية  الأن��دي��ة  بطولة  فعاليات 
اأقيمت يف �شالة نادي  التي  لل�شيدات  ال�شلة 
�شباب الفحي�س مب�شاركة فرق متثل الأردن 

ولبنان و�شوريا وقطر.
مناف�شات  حاليا  الأردن  وي�شت�شيف 
بطولة اآ�شيا لل�شيدات لكرة اليد التي ت�شتمر 
من  العديد  مب�شاركة  احلايل،   25 يوم  حتى 
ال�شتقبال  بحفاوة  ا�شادت  التي  املنتخبات 
تقام  املباريات  ان  علما  التنظيم،  وح�شن 
احل�شني  مبدينة  �شمية  الأم���رية  �شالة  يف 

لل�شباب.

كذلك،  عمان  يف  التن�س  مالعب  وت�شهد 
ديفيز  ك��اأ���س  ت�شفيات  مناف�شات  ان��ط��الق 

للتن�س التي بداأت فعالياتها الأربعاء.
لتنظيم  ال�شلة،  ك��رة  احت���اد  وي�شتعد 
تنطلق  ال��ت��ي  ل��ل�����ش��ي��دات  اآ���ش��ي��ا  ب��ط��ول��ة 
مناف�شاتها يوم 27 احلايل، يف حدث ريا�شي 

اآ�شيوي كبري.
اخل��ارج��ي��ة،  امل��ن��اف�����ش��ات  �شعيد  وع��ل��ى 
يف  م�شاركته  اجلوجيت�شو  منتخب  اختتم 
بطولة اآ�شيا التي اختتمت يف المارات ام�س، 

وح�شد فيها منتخبنا 8 ميداليات ملونة.
وغادر منتخب املالكمة الع�شكري عمان 
يف  للم�شاركة  رو�شيا  اإىل  متوجها  اخلمي�س 

بطولة العامل الع�شكرية.
ال��ق��دم  ك���رة  م�����ش��اب��ق��ات  �شعيد  وع��ل��ى 
اململكة  م��الع��ب  خمتلف  ت�شهد  املحلية، 
امل��ح��رتف��ني  دوري  ب��ط��ولت  يف  م��ب��اري��ات 
وب��ط��ولت  وال��ث��ان��ي��ة  الأوىل  وال���درج���ات 

من  م��زدح��م  م�شهد  يف  ال��ع��م��ري��ة  ال��ف��ئ��ات 
املناف�شات.

الدكتور  اليد  كرة  احت��اد  رئي�س  واأك��د 
الأنباء  لوكالة  ت�شريح  يف  املن�شي  تي�شري 
الأردن���ي���ة )ب����رتا( ال��ي��وم اخل��م��ي�����س، اأن 
با�شت�شافة  الم�س  من  اعتبارا  بداأ  الأردن 
ريا�شي  ح��دث  يف  لل�شيدات،  اآ�شيا  بطولة 
العدة  اعد  اليد  احتاد  اأن  اىل  م�شريا  مهم، 
ت�شهد  التي  البطولة،  لهذه  مميز  لتنظيم 

وا�شعة. م�شاركة 
وا�شاف: الأردن معروف دوما بتميزه يف 
التنظيم، لوجود الكوادر املوؤهلة، ف�شال عن 
طيبة �شعبه امل�شياف الذي يعك�س انطباعات 

اإيجابية عند الدول امل�شاركة.
عد�س،  حازم  التن�س  احتاد  رئي�س  واأكد 
ديفيز  ك��اأ���س  ت�شفيات  مناف�شات  ان��ط��الق 
جميع  اتخاذ  م��وؤك��دا  الم�����س،  من  اعتبارا 

التدابري لإجناح البطولة القوية.

*وكاالت
اأعلن اأ�شامة نبيه، املدرب العام للزمالك، ا�شتقالته من من�شبه ب�شكل 
ر�شمي عرب بيان ن�شره ب�شفحته مبوقع في�شبوك للتوا�شل الجتماعي.
وقال نبيه عرب بيانه: "جماهري نادى الزمالك العظيمة يعلم اهلل 
من  اأكر  وتوا�شلت  الفريق  م�شاكل  بحل  اأقوم  اأن  كثريًا  حاولت  اأنني 
يتم  ومل  الزمالك  نادى  كيان  اأجل  من  الزمالك  اإدارة  جمل�س  مع  مرة 
ملف  اإدارة  �شوء  ب�شبب  كبري  با�شتياء  "اأ�شعر  واأ�شاف:  امل�شاكل".  حل 
الكرة داخل الفريق كما اأننا مل نح�شل على م�شتحقاتنا كذلك اجلهاز 
ومل  فرتة  منذ  م�شتحقاتهم  على  يح�شلوا  مل  اأي�شًا  والإداري  الطبي 
نتكلم احرتامًا جلماهري الزمالك واحرتامًا لنادي الزمالك الذي قدم 

لنا الكثري ولزال يقدم لنا". .
 وتابع: "لكن ما يحدث داخل نادى الزمالك من امل�شوؤولني عن اإدارة 
اأ�شعى جاهدًا حلل امل�شاكل التي  ملف الكرة �شيء غري مقبول.. وكنت 

نواجهها من اأجل كيان نادي الزمالك وجماهريه العظيمة".
وم�شتحقات  الفريق  داخل  عديدة  مالية  م�شاكل  هناك  اأن  واأكد 
متاأخرة لالعبني وللجهاز الطبي والإداري والفني مع العلم اأن اجلهاز 

الأجنبي قد ح�شل على كافة م�شتحقاته وهناك عدم م�شاواة.
وقال نبيه: "�شوف يتم عقد جل�شة اليوم مع رئي�س نادي الزمالك 
والالعبني من اأجل حل هذه امل�شاكل كما اأنني على ا�شتعداد تام للتنازل 
عن ال�شرط اجلزائي يف عقدي وهو �شهرين.. واجلميع يعلم مدى حبى 
العديد من  الزمالك ولكن هناك  نادي  اأبناء  ابن من  باأنني  واعتزازي 
امل�شاكل يجب حلها من اأجل مل �شمل الفريق والرتكيز فيما هو قادم".

أسامة نبيه يعلن استقالته.. 
ويوضح األسباب في بيان رسمي
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*نور سلطان 
ملنظمة  التنفيذي  املدير  نائبة  اأ�شادت   
يف  الثقة  بناء  واإج���راءات  التفاعل  موؤمتر 
اآ�شيا )�شيكا(، �شي فانغ، بدور الأردن الفاعل 
ع�شو  اأنه  حيث  للموؤمتر،  ع�شويته  خالل  من 

دائم.
واأك���دت، خ��الل زي��ارة وف��د �شحفي ي�شم 
�شحفية  وموؤ�ش�شات  الأردنية،  الأنباء  وكالة 
اخلمي�س،  ال��ي��وم  �شيكا،  ملقر  دول  ع��دة  م��ن 
ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز  يف  املنظمة  دور  اأه��م��ي��ة 
تهمها،  التي  الق�شايا  ومعاجلة  ال��دول  بني 
والتعاون مع املجتمع الدويل بهذا اخل�شو�س 

وبناء الثقة وحتقيق ال�شالم.
مببادرة  ج��اءت  �شيكا  منظمة  اأن  وبينت 
الأول  ال��رئ��ي�����س  م����رة  ولأول  ط��رح��ه��ا 
 5 يف  نزارباييف  �شلطان  ن��ور  لكازاخ�شتان 

ت�شرين الأول عام 1992 خالل الدورة ال�47 
�شيكا  املتحدة، وبداأت  العامة لالأمم  للجمعية 

ن�شاطها ر�شميا يف اآذار عام 1993.
وت�شم املنظمة 27 دولة كاأع�شاء دائمني 
واأذرب��ي��ج��ان،  واأف��غ��ان�����ش��ت��ان،  الأردن  وه���ي: 
وال���ب���ح���ري���ن، وب��ن��غ��الدي�����س، وك��م��ب��ودي��ا، 
والعراق،  واإي���ران،  والهند،  وم�شر،  وال�شني، 
كوريا،  وجمهورية  وكازاخ�شتان،  واإ�شرائيل، 

وق��ريغ��ي��ز���ش��ت��ان، وم��ن��غ��ول��ي��ا، وب��اك�����ش��ت��ان، 
وطاجيك�شتان،  ورو�شيا،  وقطر،  وفل�شطني، 
العربية  والإم������ارات  وت��رك��ي��ا،  وت��اي��الن��د، 

املتحدة، واأوزبك�شتان، وفيتنام، و�شريالنكا.
اأو  �شيادية  )دول��ة  13مراقبا  ت�شم  كما 
منظمة دولية( وهي: بيالرو�س، واإندوني�شيا، 
والفلبني،  وم��ال��ي��زي��ا،  ولو�����س،  وال��ي��اب��ان، 
الأمريكية،  املتحدة  وال��ولي��ات  واأوك��ران��ي��ا، 
الأم���ن  وم��ن��ظ��م��ة  امل��ت��ح��دة،  الأمم  وك��ذل��ك 

وال��ت��ع��اون يف اأوروب�����ا، وامل��ن��ظ��م��ة ال��دول��ي��ة 
واجلمعية  ال��ع��رب��ي��ة،  واجل��ام��ع��ة  ل��ل��ه��ج��رة، 

الربملانية للدول الناطقة باللغة الرتكية.
ومن جانبه، ك�شف اخلبري وال�شفري يف �شيكا 
اأنه يجري التح�شري لعقد  دوالت كواني�شيف 
القادة  م�شتوى  على  للمنظمة  القمة  موؤمتر 
الدول  يف  الوزراء  اأن  اإىل  م�شريا  املقبل،  العام 
اجتماعا  �شيعقدون  وامل��راق��ب��ة،  الأع�����ش��اء 

حت�شرييا للقمة يف �شهر ت�شرين اأول املقبل.

وكاالت حصرية لتسويق منتجات 
وسلع أردنية في السوق القطري

*الدوحة 
رواج��ا  القطري،  ال�شوق  يف  الأردن��ي��ة  واملنتجات  ال�شلع  حققت 
وانت�شارا غري م�شبوق خالل الفرتة املا�شية، مدفوعة مبزايا "اجلودة 
وال�شعر" التي تعترب املعيار الأ�شا�شي يف حتديد قرار امل�شتهلك النهائي 
اإىل  القطريني  الأعمال  ورجال  التجار  من  الكثري  �شجع  ما  بال�شراء، 
وجعل  املنتجات،  تلك  ا�شترياد  اإج��راءات  تنظيم  نحو  اأكر  التوجه 
عملية ت�شويقها اأكر "حرفية"، وذلك من خالل ما يعرف ب� "الوكالت 

احل�شرية".
عليه  املتعارف  والأ�شلوب  ال�شائد  التيار  هي  احل�شرية  والوكالت 
عامليا لتوزيع كثري من ال�شلع يف الأ�شواق اخلارجية يف اإطار التبادلت 
التجارية بني الدول، خا�شة فيما يتعلق بال�شلع والب�شائع التي حتمل 
بني  كبريا  ورواج��ا  اإقبال  وتلقى  ومعروفة  حمددة  جتارية  عالمات 

خمتلف �شرائح امل�شتهلكني.
ال�شلع  اإن  قطري  اأعمال  رجل  وهو  املفتاح  الرحمن  عبد  ويقول 
القطري  ال�شوق  يف  حققته  ما  لتحقق  كانت  ما  الأردنية  واملنتجات 
اقتناع  ل��ول  ح�شرية،  ب��وك��الت  ت�شويقها  ملرحلة  و�شولها  م��ع 
على  مقدرته  وعدم  با�شتمرار،  �شرائها  على  واإقباله  بها  امل�شتهلك 

عنها. ال�شتغناء 
وي�شيف املفتاح الذي يراأ�س �شركة لديها وكالت ح�شرية عديدة 
"يف الواقع، ا�شتطاعت هذه املنتجات وال�شلع  ل�شلع ومنتجعات عاملية، 
اأ�شواق  يف  املطلوب  وال�شتقطاب  ال��رواج  حتقيق  يف  جنحت  اأن  وبعد 
اأن  بعده  ميكنها  لن  النجاح  من  عاليا  م�شتوى  لنف�شها  تخلق  اأن  قطر، 

تعود اإىل م�شتويات اأخرى اأقل".
منتج  اأو  �شلعة  على  اعتاد  الذي  القطري  امل�شتهلك  ان  اإىل  وي�شري 

اأردين مب�شتوى معني، لن يقبل باأقل من ذلك.
ال�شوق  يف  تتواجد  باتت  التي  الأردن��ي��ة  وال�شلع  املنتجات  وم��ن 
امليت،  البحر  منتجات  ح�شرية،  وك��الت  خ��الل  من  اليوم  القطري 
القهوة  والألبان،  الأجبان  الزيتون،  زيت  باأنواعها،  التمور  الأدوي��ة، 
واملك�شرات اإ�شافة اإىل اأ�شناف عديدة من احللويات، املعلبات، املنتجات 

التقليدية والرتاثية، واملالب�س.
منافذ  اأرق��ى  يف  عر�شها  على  ال�شلع  هذه  وم�شوقو  موزعو  وداأب 
الكربى  واملتاجر  امل��ولت  مثل  الدوحة  اأ�شواق  يف  بالتجزئة  البيع 
ال�شعبية  الأ�شواق  وحتى  ماركت  الهايرب  وحمال  الت�شوق  ومراكز 

والتقليدية.
وك��الت  وج��ود  اأن  قطري  م�شتثمر  وه��و  ال�شرقي  حممود  وي��رى 
اأ�شبح  القطري،  ال�شوق  يف  اأردنية  ومنتجات  �شلع  لت�شويق  ح�شرية 
اأمرا �شروريا يف ظل تزايد اعتماد امل�شتهلك يف قطر على تلك ال�شلع 
وخا�شة  اليومية  ال�شتهالكية  احتياجاته  من  كبري  جانب  تلبية  يف 

الغذائية والأ�شا�شية منها.
من  قطر  يف  بيت  اأي  يخلو  يكاد  ل  "اليوم  قوله  ال�شرقي  ويتابع 
متتعه  ظل  يف  الأردن،  من  م�شتورد  وا�شتهالكي  غذائي  منتج  اأو  �شلعة 
واملنتجات  ال�شلع  من  كثري  على  يتقدم  جتعله  التي  امل��زاي��ا  بجميع 
واأمريكا،  اأوروبا  يف  حتى  بع�شها  عديدة  اأماكن  من  امل�شتوردة  املماثلة 

وبع�شها الآخر رمبا لي�س له مثيل يف كثري من الأحيان".
ويعتقد ال�شرقي اأن ا�شترياد ال�شلع واملنتجات الأردنية وتوزيعها يف 
اأن ينظم عملية ت�شويقها، ويحفظ حقوق  �شاأنه  ال�شوق القطري، من 

الأطراف املعنية ذات العالقة.
وبح�شب بيانات �شادرة عن جهاز التخطيط والح�شاء القطري، 
فاإن حجم املبادلت التجارية بني الأردن وقطر، يرتاوح ما بني 800 

اإىل مليار ريال )220 اإىل 275 مليون دولر(.
و�شجل حجم امليزان التجاري بني البلدين خالل الن�شف الأول من 
العام احلايل، منوا بن�شبة 19 باملائة مقارنة بنف�س الفرتة من العام 

املا�شي.
وت�شتورد قطر من الأردن بالإ�شافة اإىل ال�شلع واملنتجات الغذائية 
و�شناعات  حية،  وحيوانات  نباتية،  منتجات  وامل�شنعة،  الطبيعية 
كيميائية، واأدوية، وخ�شراوات وفواكه، ورخام، وفو�شفات، وبوتا�س، 
امل�شال،  والغاز  والكريو�شني،  الزيوت،  قطر:  من  الأردن  ي�شتورد  فيما 
اإثيلني  والبويل  والأنابيب،  الإ�شمنتية،  وامل�شتح�شرات  والأ�شمدة، 

والبوليمرات.
من جانبه، يقول رجل الأعمال القطري، �شلطان اخلليفي اإن ال�شلع 
امل�شتهلك  بها  رغب  لطاملا  الأردن  من  امل�شتوردة  الغذائية  واملنتجات 
م�شيفا  املعقولة،  واأ�شعارها  جلودتها  �شواء  حد  على  واملقيم  القطري 
"مل تكن هذه ال�شلع حتقق النت�شار والرواج احلايل يف ال�شوق القطري 

يف اأي وقت م�شى كما حتققه اليوم".
وتوزيع  ت�شويق  عملية  من  يجعل  الواقع  هذا  اأن  اخلليفي  ويوؤكد 
بع�س تلك ال�شلع وخا�شة التي تلقى رواجا كبريا وت�شتقطب �شريحة 
ا�شتمرار  عملية  و�شمان  لت�شهيل  مهما  اأم��را  امل�شتهلكني،  من  وا�شعة 
ويف  الأوقات  كل  يف  القطري،  املحلي  ال�شوق  يف  املنتجات  تلك  تواجد 
جميع الأماكن، مو�شحا اأن ذلك يكون اأف�شل بكثري من خالل الوكالت 

احل�شرية.

األردن يشارك بالمنتدى 
األوروآسيوي لإلعالم

  
*نورسلطان 

الأورواآ�شيوي  باملنتدى  )ب��رتا(  الأردنية  الأنباء  وكالة  �شاركت 
�شلطان،  نور  يف  نزارباييف  مركز  يف  اأعماله  بداأ  الذي  لالإعالم،   17

اخلمي�س.
كلمة  يف  توكاييف،  جومارت  قا�شم  الكازاخ�شتاين،  الرئي�س  واأكد 
بيك  ك��رمي  كازاخ�شتان،  جمهورية  دول��ة  وزي��ر  عنه  نيابة  األقاها 
"املنتدى طوال 19 عاًما من وجوده  اأن  كو�شريباييف، خالل الفتتاح 
واملنطقة  كازاخ�شتان  يف  الرائدة  الإعالمية  املنابر  اأحد  بحق  اأ�شبح 
و�شائل  ومديري  املوهوبني  ال�شحفيني  تقليدًيا  يجمع  حيث  باأ�شرها؛ 
فرتة  "يف  اأن��ه  وب��ني  واخلرباء".  امل��ع��روف��ني  وال�شيا�شيني  الإع���الم 
التحول العاملي ال�شامل والتحولت الأ�شا�شية والعمليات الجتماعية، 
واإيجاد  مفتوح  ب�شكل  اإحلاًحا  الأكر  الق�شايا  مناق�شة  اأهمية  تربز 
ملناق�شة  �شانحة  فر�شة  يعترب  املنتدى  "اأن  اإىل  م�شريا  حللها"،  �شبل 
الأخبار  وحماربة  املعلومات  جودة  حيث  من  والأ�شاليب  الجتاهات 
الزائفة". ويت�شمن املنتدى، الذي يختتم اأعماله غدا، حلقات نقا�س 
ودرو�س رئي�شية ومناق�شات مائدة م�شتديرة حول اأكر الق�شايا املهنية 
والإقليمية، والتي يديرها خرباء بارزون منها الذكرى 30 ل�شتقالل 
كازاخ�شتان وتاثري جائحة كورونا على العامل والإعالم والتكنولوجيا 
والبيئة  والقت�شاد  وال�شيا�شة  العمل  واأ���ش��واق  التعليم  وم�شتقبل 

والإعالم والتعليم وعلم امل�شتقبل والعديد من الق�شايا الأخرى.
احل��وار  تعزيز  اإىل   ،2002 ع��ام  تاأ�شي�شه  منذ  املنتدى،  ويهدف 
حيث  والآ�شيوية؛  الأوروبية  الإع��الم  و�شائل  تطوير  ودعم  املفتوح 
والقت�شادية  ال�شيا�شية  ال�شخ�شيات  اآلف  تاأ�شي�شه  منذ  فيه  �شارك 

والإعالمية وحائزون على جائزة نوبل. 

دخول بوتين في العزل الذاتي بعد 
إصابة العشرات من محيطه بكورونا

*موسكو 
اأعلنت رو�شيا، اخلمي�س، عن دخول الرئي�س فالدميري بوتني بالعزل 

الذاتي بعد اإ�شابة ع�شرات الأ�شخا�س يف حميطه بفريو�س كورونا.
اجتماع  انعقاد  خالل  الفيديو  تقنية  عرب  كلمته  يف  بوتني  وقال 
لالأ�شف  اأنه  "تعلمون  ال�شامل يف طاجيك�شتان:  الأمن  ملنظمة معاهدة 
لكن  اآ�شف  الأخرية،  اللحظة  اإىل دو�شنبه يف  زياتي  ا�شطررت لإلغاء 

ذلك جاء ب�شبب ر�شد اإ�شابات بفريو�س كورونا بني مقربني مني".
اإ�شابات  ت�شجيل  يومني  قبل  اأعلنت  الرو�شية  الرئا�شة  وكانت 

بفريو�س كورونا لدى اأ�شخا�س من الدائرة املحيطة ببوتني. 

أستراليا تكشف »سبب« إلغاء 
صفقة الغواصات الفرنسية

*وكاالت 
تعمل  التي  الأمريكية  الغوا�شات  يف  ال�شتثمار  اأ�شرتاليا  ق��ررت 
تعمل  غوا�شات  لبناء  فرن�شا  مع  عقدها  واإلغاء  النووية  بالطاقة 
بالديزل والكهرباء ب�شبب البيئة ال�شرتاتيجية املتغرية، ح�شبما قال 

رئي�س الوزراء �شكوت موري�شون اخلمي�س.
حتالف  عن  الأرب��ع��اء،  اأعلن،  بايدن  جو  الأمريكي  الرئي�س  كان 
اأ�شطول  اأ�شرتاليا وبريطانيا من �شاأنه تطوير  اأمني اأمريكي جديد مع 

غوا�شات اأ�شرتالية تعمل بالطاقة النووية.
مع  عقدها  �شتلغي  باأنها  فرن�شا  اأ�شرتاليا  اأخطرت  لذلك،  نتيجة 
اأكرب  لبناء 12 من  للحكومة  اأغلبها  ا�س" اململوك  اإن  �شي  "دي  �شركة 

الغوا�شات التقليدية يف العامل.
دولر  مليار   1.8( اأ���ش��رتايل  دولر  مليار   2.4 اأ�شرتاليا  اأنفقت 

اأمريكي( على امل�شروع منذ اأن فاز الفرن�شيون بالعقد يف عام 2016.
مل  الأمريكية  النووية  الغوا�شات  تكنولوجيا  اإن  موري�شون  وقال 
اإبرام �شفقة بقيمة 56 مليار  تكن خيارا متاحا لأ�شرتاليا عندما مت 

دولر اأ�شرتايل )43 مليار دولر اأمريكي( يف عام 2016.
بريطانيا  مع  التكنولوجيا  تلك  تت�شارك  املتحدة  الوليات  كانت 
ماكرون  اإميانويل  الفرن�شي  الرئي�س  اأبلغ  اإنه  موري�شون  وقال  فقط. 
قدرة  كانت  اإذا  ما  ب�شاأن  فعال  حقيقية  "م�شاكل  هناك  اإن  يونيو  يف 
ال�شرتاتيجية  الأمنية  الحتياجات  �شتلبي  التقليدية"  الغوا�شات 

لأ�شرتاليا يف منطقة املحيطني الهندي والهادئ.
واأ�شاف "بالطبع ي�شعرون بخيبة اأمل. لقد كانوا �شركاء جيدين. 
قدرتنا  ومتطلبات  ال�شرتاتيجية،  مب�شلحتنا  يتعلق  الأمر  هذا  لكن 
ال�شرتاتيجية ومتطلبات البيئة ال�شرتاتيجية املتغرية، وكان علينا 

اتخاذ هذا القرار".

*تونس
�شعّيد،  قي�س  التون�شي،  الرئي�س  اأم���ر 
مع  املغلقة  احل��دود  فتح  ب��اإع��ادة  اخلمي�س، 
حيز  القرار  يدخل  اأن  على  اأ�شهر،  منذ  ليبيا 

التنفيذ  اجلمعة.
�شعّيد  اإن  التون�شية  للرئا�شة  بيان  وقال 
بالحرتام  التام  اللتزام  �شرورة  على  �شدد 
عليه،  املتفق  ال�شحي  للربوتوكول  الكامل 
قابل  ال��ربوت��وك��ول  ه���ذا  اأن  ع��ل��ى  م�����ش��ددا 
ال�شحي  الو�شع  تطور  �شوء  على  للمراجعة 
ملقت�شياته قد  اأي خرق  اأن  البلدين وعلى  يف 
اإعادة فتح  النظر يف قرار  اإعادة  ينجم عنه 

املعابر احلدود.
بعدما  التون�شي  الرئي�س  ق���رار  وج���اء 
ا�شتقبل بق�شر قرطاج بالعا�شمة تون�س وزير 
اخلارجية عثمان اجلرندي، ور�شا غر�شالوي، 

املكّلف بت�شيري وزارة الداخلية، وعلي مرابط، 
املكّلف بت�شيري وزارة ال�شّحة.

القرار  اإن  التون�شية  الرئا�شة  بيان  وقال 
ال�شابعة  ال�شاعة  عند  التنفيذ  حيز  �شيدخل 

من �شباح اجلمعة. 
�شعّيد  قي�س  اأم���ر  ذات����ه،  ال�����ش��ي��اق  ويف 
فرق  لرتكيز  الليبية  ال�شلطات  مع  بالتن�شيق 
�شحية للتلقيح �شد فريو�س كورون" يف املعابر 

احلدودية، وتنظيم اأيام تلقيح مكّثف يف مقار 
البعثات الدبلوما�شية والقن�شلية التون�شية يف 

ليبيا.
مغلقة  اأغلقت  وليبيا  تون�س  بني  واحلدود 
جائحة  ب�شبب  امل��ا���ش��ي،  يوليو  مطلع  منذ 
كورونا، ويف منت�شف اأغ�شط�س املا�شي، اأعلنت 
ذلك  اأن  اإل  احل���دود،  فتح  الدبيبة  حكومة 
الرف�س  ب�شبب  الواقع،  الأر���س  على  يتم  مل 
التون�شي. وربط البع�س بني الرف�س التون�شي 

والتوتر الذي �شاب العالقات مع ليبيا، خا�شة 
مع اتهام الدبيبة تون�س ب�شورة غري مبا�شرة 
�شارعت  ات��ه��ام  الإره����اب، وه��و  ب��ال��ت��ورط يف 

تون�س اإىل نفيه.
وذك���رت ت��ق��اري��ر اإع��الم��ي��ة حت��دث��ت عن 
وجود نحو 100 من الإرهاببني واملرتزقة يف 
للهجوم  ي�شتعدون  اجلوية،  الوطية  قاعدة 
�شدرت  وع��ن��ده��ا  التون�شية،  احل���دود  على 

اتهامات من تون�س لليبيا بت�شدير الإرهاب.

كازاخستان تشيد بعضوية األردن في مؤتمر 
التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا

الرئيس التونسي يأمر باعادة
 فتح الحدود مع ليبيا

*وكاالت
يبحث مبعوثا الرئي�شني الرو�شي فالدميري 
ب��اي��دن يف جنيف،  ب��وت��ن، والأم���ريك���ي ج��و 
ظل  يف  ال�شوري،  امللف  يف  اجلانبني  تفاهمات 
تطورات الأو�شاع الع�شكرية وال�شيا�شية التي 
التهدئة  رو�شيا  اإعالن  عقب  �شوريا،  ت�شهدها 
واملبعوث  دم�شق  ب��ني  وامل��ح��ادث��ات  درع��ا  يف 
الدويل غري بيدر�شن حول اجلولة اجلديدة 

من اللجنة الد�شتورية.
ال�شاحة  ت�شهدها  التي  التغريات  وتطرح 
اجلولة  موعد  اق��رتاب  مع  موؤخرا  ال�شورية 
الد�شتور  ل�شياغة  جنيف  حمادثة  من   6 ال� 
بع�س  املقبل،  اأكتوبر  من   6 ال���  يف  ال�شوري 
مو�شكو  بني  التقارب  درجة  حول  الت�شاوؤلت 
واإمكانية  ال�شورية  الأزم��ة  ب�شاأن  ووا�شنطن 
التي  ل��الأزم��ة  نهاية  يكتب  د�شتور  �شياغة 

جتاوزت ال� 10 �شنوات.
جو  و���ش��ول  م��ع  املراقبني  بع�س  وت��وق��ع 
العام  مطلع  يف  الأمريكية،  للرئا�شة  بايدن 
اجلاري، حدوث انفراجة يف الأزمة ال�شورية 
مع بداية متو�شع القوات الأمريكية يف بع�س 
بايدن  جل��وء  مرجحني  ب�����ش��وري��ا،  امل��ن��اط��ق 
يف  اأقر  الذي   2254 الأمن  جمل�س  قرار  اإىل 
ال�شعب  اأن  على  وين�س   ،2015 عام  دي�شمرب 
ب��الده  م�شري  تقرير  ح��ق  ل��ه  م��ن  ال�����ش��وري 
ووقف  دولية  برعاية  انتخابات  ب��اإج��راء 
حكومة  لت�شكيل  وال�شعي  ال��ن��ريان  اإط���الق 

انتقالية.
بني  جمع  ال���ذي  الأول  ال��ل��ق��اء  وات�����ش��م 
مغايرة  بنتائج  املا�شي،  يونيو  وبوتن،  بايدن 
للقاءات ال�شابقة التي جمعت البلدين خالل 
ب�شوريا،  يتعلق  فيما  خا�شة  املا�شية  الفرتة 
واأثنى الرئي�شان على املحادثات التي اأ�شارت 
بينهما  م�شرتكة  ولغة  ملمو�س  تقدم  اإىل 
بالعقوبات  املتعلقة  اخلالفية  الق�شايا  ب�شاأن 

القت�شادية على �شوريا واملعابر الإن�شانية.
رف��ع��ت اخل��زان��ة  اللقاء  م��ن  اأي���ام  وق��ب��ل 
�شركات  على  مفرو�شة  عقوبات  الأمريكية 
الرئي�س  من  مقربني  اأعمال  لرجال  تابعة 
ال�شوري ب�شار الأ�شد، وهو الأمر الذي اعتربه 
النظام ال�شوري موؤ�شر اإىل تخفيف العقوبات 
الطاقة  لقطاعي  الإعفاءات  من  مزيد  ومنح 

والنفط.
غ�شان  ال�شوري،  ال�شيا�شي  املحلل  ي��رى 

قد  الأمريكي   – الرو�شي  احل��وار  اأن  يو�شف، 
حتى  ال�شورية  الأزم���ة  ب�شاأن  بالفعل  ب��داأ 
بوتن  اإدارة  حققت  حيث  خجول،  ب�شكل  لو 
دونالد  ال�شابق  الأمريكي  الرئي�س  اإدارة  مع 
الأمريكي  بالن�شحاب  املكا�شب  بع�س  ترامب 
من بع�س املدن ال�شورية، بينما ي�شبح التفاق 
مع  احل��دودي  الهوى  ب��اب  معرب  اإبقاء  ح��ول 
لنقل  مفتوحا  �شوريا(  غربي  )�شمال  تركيا 
امل�شاعدات الإن�شانية اإىل اإدلب دون موافقة 
دم�شق "بداية التعاون" بني الطرفني يف ظل 

الإدارة الأمريكية اجلديدة.
مو�شكو  ت��واف��ق��ت  امل��ا���ش��ي،  ي��ول��ي��و  ويف 
عبور  على  الأم���ن  جمل�س  يف  وا�شنطن  م��ع 
الهوى  باب  معرب  عرب  الإن�شانية  امل�شاعدات 
اإىل اإدلب اآخر معاقل املعار�شة ال�شورية التي 
ي�شكن بها نحو 3 ماليني �شوري ملدة ت�شل 12 

�شهرا.
"�شكاي  ملوقع  حديثه  يف  يو�شف،  ويو�شح 
بني  يجمع  ال��ذي  اللقاء  اأن  عربية"،  نيوز 
الأم��ن  جمل�س  يف  الأو���ش��ط  ال�شرق  م�شوؤول 
ونائب  ماكغورك،  ب��ريت  الأم��ريك��ي،  القومي 
فري�شنني،  �شريغي  الرو�شي،  اخلارجية  وزير 
األك�شندر  رو�شيا  يف  ال�شوري  امللف  وم�شوؤول 
لفرنتيف،  يبحث ا�شتكمال للحوار امل�شرتك 
بني وا�شنطن ومو�شكو الذي انطلق يف منت�شف 
حول  اخل��الف  نقاط  ملناق�شة  اجل��اري  العام 

الو�شع يف �شوريا.
تنفيذ  نتائج  اللقاء  تناول  املتوقع  ومن 
واإمكانية  الهوى،  باب  معرب  فتح  اإعادة  قرار 
الن�شحاب من منطقة �شرق الفرات والوجود 
على  ال��دائ��م  رو�شيا  تاأكيد  رغ��م  الإي���راين 
التن�شيق مع اإيران يف �شوريا، اإ�شافة ملناق�شة 
العقوبات القت�شادية املفرو�شة على النظام 
املواقع  ال�شوري وال�شربات الإ�شرائيلية �شد 

ال�شورية.
وع���ن درج����ة ال��ت��ف��اه��م ب���ني اجل��ان��ب��ني 
الأمريكي والرو�شي، ي�شتبعد املحلل ال�شيا�شي 
الطرفني  بني  والتوافق  التفاهم  ال�شوري، 
ب�شاأن حل �شيا�شي ل�شوريا، ل�شيما مع اختالف 
ال��رادي��ك��ال��ي��ة  امل��ع��ار���ش��ة  ب�����ش��اأن  موقفهما 
والوجود الرتكي يف ال�شمال ال�شوري، متوقعا 
وبقاء  امل��ت��ب��ادل��ة  امل�شالح  ب�����ش��اأن  ال��ت��واف��ق 
اأو  �شيا�شية  ت�شوية  اأي  عن  بعيدة  وا�شنطن 
مع  م�شرتك  توافق  عن  علني  ب�شكل  الإعالن 

مو�شكو يف حال حدوثه.
يف  التفاق  تفعيل  يف  رو�شيا  جناح  وبعد 
�شيا�شات  تغريت  �شوريا،  جنوب  درعا  اأحياء 
النظام ال�شوري مع باقي الأطراف الإقليمية 
متهيدا للمرحلة املقبلة من �شياغة الد�شتور 

وحمادثات جنيف ال�شهر املقبل.
في�شل  ال�شوري  اخلارجية  وزي��ر  واتفقا 
املقداد واملبعوث الأممي ل�شوريا غري بيدر�شن، 
خالل اللقاء الذي جمعها ال�شبت املا�شي، على 
اللجنة  املقبلة من  البنود الأ�شا�شية للجولة 
الد�شتورية، ملناق�شة التحديات القت�شادية 
يف  اخل��ارج��ي  التدخل  وجتنب  والإن�شانية 

عمل اللجنة.
�شهرين من رف�س  اللقاء عقب  وجاء هذا 
على  اعرتا�شا  بيدر�شن،  ل�شتقبال  دم�شق 
اأثناء الت�شعيد  اجتماعه مع وفد املفاو�شات 
مناق�شة  وجتاهله  البلد،  درعا  يف  الع�شكري 
الوفد  مع  الد�شتوري  العمل  جلنة  م�شودة 
اأحمد  بقيادة  ال�شورية  احلكومة  من  امل�شمى 

كزبري.
بيدر�شون،  غ��ري  الأمم���ي  املبعوث  وق��دم 
اآلية دولية لتحديد نقاط اخلالف والتوافق 
امل�شاركة يف حمادثات جنيف،  الأطراف  بني 
بهدف املقاربة يف وجهات النظر والعمل على 
لأخطاء  جتنيا   ،2012 عام  د�شتور  مراجعة 
اجلولة ال� 5 من حمادثات جنيف التي انتهت 
للعمل  منهجية  اأو  اتفاق  على  الإع��الن  دون 
ال�شورية  املمثلني للحكومة  ال� 45 ع�شوا  بني 

واملعار�شة واملجتمع املدين.
اآلية  على  رو�شي  بتوجيه  دم�شق  ووافقت 
متهيدا  ال�شوري  الد�شتور  ل�شياغة  دولية 

للمباحثات املقبلة يف جنيف.
جمع  الذي  اللقاء  يو�شف،  غ�شان  ويعترب 
يف  جديدة  جولة  مبثابة  وبيدر�شن  املقداد 
تلك  اأن  متوقعا  الد�شتورية،  اللجنة  ت�شكيل 
الد�شتور  توؤتي ثمارها يف كتابة  اجلولت ل 
الفرقاء،  بني  يجمع  �شيا�شي  حل  تقدمي  اأو 
ن��ظ��را ل���ش��ت��م��رار اخل���الف���ات ب��ني ال��دول��ة 
واملجموعات  وتركيا  ج��ان��ب  م��ن  ال�شورية 

امل�شلحة من جانب اآخر.
ل  ال�شيا�شية  الت�شوية  اأن  على  وي�شدد 
ال�شورية  الأرا���ش��ي  كافة  حترير  دون  تتم 
النتخابات  اإج��راء  خطوات  اإىل  لالنطالق 

الربملانية و�شياغة الد�شتور.

حوار أميركي روسي بشأن األزمة 
السورية.. هل يؤتي ثماره؟


