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*عمان 
املولد  ذكرى  حلول  مبنا�سبة  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  هناأ 

النبوي.
ر�سالته  اأن���ارت  من  على  ال�سالم   " تويرت  عرب  جاللته  وق��ال 
ال�سالم  والت�سامح.  الرحمة  قيم  فينا  وغر�ست  الب�سرية  طريق 
ذكرى  يف  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  حممد،  �سيدنا  اخللق  اأ�سرف  على 

العظيم". مولده 
وم��ن��دوب��ا ع��ن ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين رع���ى وزي��ر 
ال��دك��ت��ور حممد  الأوق���اف وال�����س��وؤون وامل��ق��د���س��ات الإ���س��الم��ي��ة 
ال��وزارة  اأقامته  ال��ذي  الديني  الحتفال  الثنني،  اخلاليلة، 
اليوم  ي�سادف  ال��ذي  ال�سريف  النبوي  املولد  ذك��رى  مبنا�سبة 

الثالثاء.
يعيد  النبوي،  املولد  بذكرى  الحتفال  "اإن  اخلاليلة  وق��ال 
الإ�سالمية،  القيم  وتر�سيخ  ال�سالمية،  الدعوة  بداية  لالأذهان 
اأن اهلل تعاىل بعث يف الأمة معلما  اإىل  واحلث على اخلري"، م�سريا 
يعلمها الكتاب واحلكمة والأخالق، ول�سيما انه عليه ال�سالم كان من 
اأ�سرف القبائل العربية ن�سبا حامال مهمة الر�سالة والنبوة. واأ�ساف 
"جاء النبي حممد عليه ال�سالم منقذا للب�سرية، وُبعث ليتمم مكارم 
الأخالق"، م�ستذكرا مراحل مر بها النبي منذ حلظة نزول الوحي 
عليه، وما وجده من دعم وم�ساندة وعزمية من زوجته خديجة بنت 

خويلد ر�سي اهلل عنها .
عبد  ال��دك��ت��ور  الق�ساة  قا�سي  �سماحة  ق��ال  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
مبولده  والحتفال  الكرمي  الر�سول  مدح  اإن  الربطة  احلافظ 
يف  حا�سرة  الذكرى  هذه  تبقى  ان  الواجب  ومن  بدعة،  لي�س 

المة. وجدان 
تابع �س2

الملك: السالم على من 
أنارت رسالته طريق البشرية

األردنيون يحتفلون بذكرى المولد النبوي الشريف

 8 وفيات و1715 إصابة بفيروس كورونا في المملكة
*عمان 

اأعلنت وزارة ال�سحة، الثنني، عن ت�سجيل 
بفريو�س  جديدة  اإ�سابة  و1715  وفيات   8
كورونا يف اململكة، لريتفع العدد الإجمايل اإىل 

10887 وفاة و843204 اإ�سابات.
وبلغت ن�سبة الفحو�سات الإيجابية 5.32 
عن  ال�سادر  الإعالمي  املوجز  بح�سب  باملئة، 

الوزارة.
احل���الت  ع���دد  اأن  اإىل  امل��وج��ز  واأ����س���ار 
حالة،   15700 اإىل  و�سل  حاليًا  الن�سطة 
اإىل  اأدخ��ل��ت،  التي  احل��الت  ع��دد  بلغ  بينما 
التي  احلالت  وعدد  حالة،   124 امل�ست�سفيات 
بلغ  فيما  ح��ال��ة،   113 امل�ست�سفيات  غ���ادرت 
املوؤكدة التي تتلقى  العدد الإجمايل للحالت 

العالج يف امل�ست�سفيات 493 حالة.
اأ���س��ّرة  اإ�سغال  ن�سبة  اأن  امل��وج��ز  واأظ��ه��ر 
باملئة،   10 بلغت  ال�سمال  اإقليم  يف  ال��ع��زل 
العناية  اأ���س��ّرة  اإ���س��غ��ال  ن�سبة  بلغت  بينما 
اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  فيما  باملئة،   30 احلثيثة 
اأجهزة التنف�س ال�سطناعي يف الإقليم ذاته 

12 باملئة.
العزل  اأ���س��ّرة  اإ�سغال  ن�سبة  اأن  واأ���س��اف 
حني  يف  باملئة،   12 بلغت  الو�سط  اإقليم  يف 
احلثيثة  العناية  اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  و�سلت 
يف الإقليم ذاته اإىل 27 باملئة، ون�سبة اإ�سغال 
باملئة.   9 اإىل  ال�سطناعي  التنف�س  اأجهزة 
اأ�سّرة  اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  اجلنوب،  اإقليم  ويف 
العزل 14 باملئة، ون�سبة اإ�سغال اأ�سّرة العناية 

اإ�سغال  ن�سبة  بلغت  فيما  باملئة،   14 احلثيثة 
التنف�س ال�سطناعي يف الإقليم ذاته  اأجهزة 

11 باملئة.
حالة   1068 ت�سجيل  اإىل  املوجز  واأ�سار 
�سفاء، لي�سل العدد الإجمايل حلالت ال�سفاء 
يومًا(   14( العزل  فرتة  انتهاء  بعد  املتوقعة 

اإىل 816617 حالة.
كما اأ�سار اإىل اإجراء 32213 فح�سًا، ليبلغ 
العدد الإجمايل للفحو�سات التي اأجريت منذ 

بدء الوباء 10579268 فح�سًا.
اجلرعة  متلقي  ع��دد  اأن  امل��وج��ز  واأظ��ه��ر 
الأوىل من لقاح كورونا و�سل اإىل 3829713، 
ف��ي��م��ا و���س��ل ع���دد م��ت��ل��ق��ي اجل��رع��ت��ني اإىل 

 .3420178

وفاة وإصابة آخر بانهيار 
داخل مغارة في ابو علندا

*عمان 
وحجارة  اأتربة  انهيار  اإثر  اآخر  واأ�سيب  �سخ�س  تويف 

داخل مغارة مبنطقة ابو علندا يف العا�سمة عمان.
وقال الناطق الإعالمي با�سم مديرية الأمن العام، اإن 
فرق الإنقاذ املتخ�س�سة يف مديرية دفاع مدين �سرق عمان 
تعاملت  املدين  الدفاع  يف  الدويل  والإنقاذ  البحث  وفريق 
تعر�سا  �سخ�سني  ب��وج��ود  يفيد  ب��الغ  م��ع  الث��ن��ني،  فجر 
اأبو  مبنطقة  مغارة  داخل  وحجارة  اأتربة  انهيار  حلادث 

علندا.
وا�ساف ان الفرق عملت على حتريرهما من حتت الردم، 
مثل  مع  للتعامل  املتخ�س�سة  امل��ع��دات  اأح��دث  با�ستخدام 
اإنقاذ  الكبري يف  الأثر  لها  التي كان  النوع من احلوادث  هذا 
خمتلف  يف  ور�سو�س  وجروح  بك�سور  اأ�سيب  الذي  اأحدهما 
اأنحاء اجل�سم، ووفاة الآخر نتيجة تعر�سه لإ�سابات بالغة 

يف اجل�سم.
تقدمي  ع��ل��ى  عملت  الإ���س��ع��اف  ف���رق  ان  اىل  وا���س��ار 
واإخ��الء  ونقله  للم�ساب  ال��الزم��ة  الأول��ي��ة  الإ���س��ع��اف��ات 
حتقيق  فتح  ومت  احلكومي،  الب�سري  م�ست�سفى  اإىل  الوفاة 

باحلادثة.

*عمان 
الثنني،  احل�سينية  ق�سر  يف  الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة  ت�سلم 
وهيئة  الق�سائية،  ال�سلطة  لأعمال   2020 لعام  ال�سنوية  التقارير 
الوطني حلقوق الإن�سان، كل على  الف�ساد، واملركز  النزاهة ومكافحة 

حدة.
جاللة  اأكد  الغزو،  حممد  الق�سائي  املجل�س  برئي�س  لقائه  وخالل 
ملنظومة  داعما  ركنا  يعد  والكفوؤ،  والنزيه  العادل  الق�ساء  اأن  امللك 

التحديث ال�سيا�سي.
ال�سلطة  لأعمال  ال�سنوي  التقرير  ت�سلمه  خالل  جاللته،  وبني 
العمل  يف  التكنولوجية  الو�سائل  توظيف  موا�سلة  اأهمية  الق�سائية، 
ت�سهيل  �سرورة  على  م�سددًا  الكوادر،  بتاأهيل  وال�ستمرار  الق�سائي، 
وت�سريع الإجراءات على املواطنني، دون التاأثري على جودة الأحكام.

م�ستقلة  موازنة  تخ�سي�س  مت  الق�سائي،  املجل�س  تقرير  ووف��ق 
ال��وزراء  جمل�س  وافق  كما   ،2020 الثاين  كانون  من  ابتداء  للمجل�س 
على نظام اخلدمة الق�سائية، مثلما ارتفع عدد القا�سيات بن�سبة 42 

باملئة.
النزاهة  رئي�س جمل�س هيئة  مع  لقائه  امللك، خالل  و�سدد جاللة 
ومكافحة الف�ساد الدكتور مهند حجازي، وت�سلمه تقرير الهيئة، على 
اأن ل اأحد فوق القانون، موؤكدًا اأن مكافحة الف�ساد على راأ�س الأولويات.
واأ�سار جاللته اإىل اأهمية اأن ي�سعر املواطن بعمل الهيئة على اأر�س 
ترتيب  على  املبذولة  اجلهود  تنعك�س  اأن  �سرورة  اإىل  لفتًا  الواقع، 
الأردن يف املوؤ�سرات الدولية.    تابع �س2

الملك: ال أحد فوق القانون
جاللته يتسلم التقارير السنوية ألعمال السلطة القضائية ومكافحة الفساد وحقوق اإلنسان

الملك: القضاء العادل ركنا داعما لمنظومة التحديث السياسي

*عمان 
اأكد وزير ال�سحة الدكتور فرا�س هواري 
من  ك��ورون��ا  ف��ريو���س  م�سابي  بع�س  نقل  ان 
م�ست�سفى  اإىل  امل��ي��داين  ع��ّم��ان  م�ست�سفى 
ومل  احرتازيًا  كان  املا�سية  الليلة  اجلاردنز 
واإمنا  الأك�سجني،  مادة  يف  نق�س  ب�سبب  يكن 
التي  الأر���س��ي��ة  يف  ه��ب��وط  ح���دوث  ب�سبب 

و�سعت عليها خزانات الأك�سجني.

الج����راء  ه���ذا  اأن  ال���ه���واري  واأ����س���اف 
يف  خفيف  هبوط  ب�سبب  ج��اء  الح���رتازي 
الأك�سجني  خزانات  عليها  املثبت  الأر�سية 
لها،  الفورية  ال�سيانة  اج��راء  ا�ستدعى  ما 

وخ�سو�سًا اأننا مقبلون على ف�سل ال�ستاء.
بالإمكان  ك��ان  اأن���ه  اإىل  ال��ه��واري  ون���وه 
املر�سى،  نقل  دون  الأر�سية  و�سيانة  ا�سالح 
ال�سالح  عملية  لت�سريع  نقلهم  ارتاأينا  لكن 

ال�سالح  عملية  ك��ون  املطلوبة  وال�سيانة 
لإنهاء  اأط��ول  وقتا  تتطلب  املر�سى  بوجود 

العملية.
واأ�سار اإىل اأن النقل الحرتازي للمر�سى 
مع  التعامل  يف  ال��وزارة  جاهزية  على  ُيدلل 
ويوؤكد  وال��ط��ارئ��ة  ال�ستثنائية  ال��ظ��روف 
جناعة اخلطط املو�سوعة من قبلها يف توفري 

البدائل عند ال�سرورة.

أسباب نقل بعض مصابي كورونا 
الى مستشفى الجاردنز

الصحة:ثالثة مصادر للتلوث 
في قرية جبة بمحافظة جرش

*عمان 
مت  اأّن���ه  ال�سحة  وزارة  بينت 
يف  للتلوث  م�سادر  ث��الث��ة  حت��دي��د 
من  جر�س  مبحافظة  جبة  قرية 
املتخ�س�سة  املياه  فحو�سات  خالل 
�سحة  م��دي��ري��ة  اج��رت��ه��ا  ال���ت���ي 
من  وامل��اأخ��وذة  ال���وزارة  يف  البيئة 
م�سادر املياه القريبة للقرية )�سيل 
اخلا�سة  امل�سابح  واأح��د  ال��زرق��اء( 
احد  اىل  بالإ�سافة  املنطقة،  يف 
خ��زان��ات امل��ي��اه يف اح���دى م��دار���س 

القرية.
بيان،  يف  ال����وزارة  واأو���س��ح��ت   
امل�سادر،  ه��ذه  اأغلقت  انها  الثنني 
العينات  اأخذ  يف  ال�ستمرار  وقررت 

م���ن امل�����س��ادر امل��ح��ت��م��ل��ة ل��ل��ع��دوى 
الفحو�سات  واج���راء  باملحافظة 
م�سادر  اأي  ل�ستك�ساف  ال��الزم��ة 
�سركاء  مع  بالتعاون  اأخ��رى  ع��دوى 
هذا  يف  ال�سرتاتيجيني  ال����وزارة 

املجال.
ن��ت��ائ��ج  اأن  اأو����س���ح���ت  ك���م���ا 
ال��ف��ح��و���س��ات الأول���ي���ة ال��ت��ي مت 
والتي  املائية،  للعينات  اجراوؤها 
خ��رب��ة  ب���ل���دة  م����ن  اأخ����ذه����ا  مت 
اأث��ب��ت��ت  ع��ج��ل��ون  يف  ال���وه���ادن���ة 
وج����ود ت��ل��وث يف ب��ع�����س حم��ط��ات 
البلدة  يف  اخلا�سة  امل��ي��اه  حتلية 
كاإجراء  م�سبقا  اغالقها  مت  والتي 

احرتازي.
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اتفاقية تعاون بين
 هيئة االعتماد ومؤسسة 

التايمز العالمية

الثروة المعدنية النيابية 
تؤكد ضرورة إعادة

 ترتيب ملف الطاقة

جمعية المركز اإلسالمي 
تحتفي بيوم المعلم العالمي

اتفاقية لوضع حلول مبتكرة للوصول 
لألمن المائي في شمال األردن

*عمان 
جودتها،  و�سمان  العايل  التعليم  موؤ�س�سات  اعتماد  هيئة  وقعت 
لت�سنيف  العاملية"  "التاميز  موؤ�س�سة  مع  تعاون  اتفاقية  الثنني، 

اجلامعات.
ال�سرايرة،  ظافر  الدكتور  رئي�سها  الهيئة  عن  التفاقية  ووق��ع 
الإقليمي  املدير  بح�سور  باتي،  فيل  التنفيذي  مديرها  املوؤ�س�سة  وعن 

للموؤ�س�سة نك ديفي�س.
ل�)برتا(  الفاعوري  لن��ا  للهيئة  الإعالمية  الناطقة  وقالت 
القت�سادات  قمة  هام�س  على  دبي  يف  وقعت  التي  التفاقية  اإن 
والتحقق  البيانات  توكيد  جمال  يف  التعاون  اإىل  تهدف  النا�سئة، 
منها عند م�ساركة اجلامعات الأردنية يف ت�سنيف التاميز للجامعات 
تاأثري  وت�سنيف  العربية،  املنطقة  جلامعات  وت�سنيفها  العاملية، 

اجلامعات. 

*عمان 
خ��الل  ال��ن��ي��اب��ي��ة،  امل��ع��دن��ي��ة  وال����روة  ال��ط��اق��ة  جل��ن��ة  ناق�ست 
اجتماعها الثنني، خطة وزارة الطاقة املقبلة والطالع على تقرير 
�سركة ت�سيزي عن اأ�سباب انقطاع التيار الكهربائي عن اململكة يف اأيار 

املا�سي.
املحامي  النيابية،  املعدنية  والروة  الطاقة  جلنة  رئي�س  واأكد 
زيد العتوم، خالل الجتماع بح�سور وزير الطاقة والروة املعدنية 
ترتيب  لإعادة  ملحة  �سرورة  هناك  اإن  اخلراب�سة،  �سالح  الدكتور 
القطاعات  على  وم��وؤث��را  رئي�سا  عامال  باعتباره  الطاقة،  ملف 
وازده���ار  من��و  على  مبا�سر  ب�سكل  �سينعك�س  وب��ال��ت��ايل  الأخ���رى، 

الوطني. القت�ساد 
واأ�سار اإىل �سرورة اأن يكون هناك ا�سرتاتيجية وا�سحة لدى الوزارة 
القطاعات  اأغلب  اأن  ل�سيما  الأردن،  يف  الطاقة  قطاع  واقع  لت�سحيح 
الإنتاجية تعتمد عليه ب�سكل كلي، لفتًا اإىل اأن ا�سرتاتيجية الطاقة 
ال��ق��رارات  تناق�س  عن  ف�ساًل  حمكمة  تنفيذية  خطة  اإىل  تفتقد 

احلكومية مع ال�سرتاتيجية.
بدورهم، اأكد النواب احل�سور اأهمية اأن يكون �سمن خطة الوزارة 
والعمل  امل��واط��ن،  على  التخفيفية  الإج����راءات  م��ن  حزمة  املقبلة 
كل  دعم  عرب  الأردين  القت�ساد  منو  تكفل  بديلة  خطط  اإيجاد  على 

القطاعات احليوية.
باأ�سعار  وتوفريها  الطاقة،  مب�سادر  التنوع  اأهمية  واأك���دوا 
ال�سخر  خ�سو�سا  منها،  املحلية  على  العتماد  وزي��ادة  منا�سبة، 
ارتفاع  ب�سبب  يكون  قد  ال�ستثمارات  تراجع  اإن  قائلني  الزيتي، 

الطاقة. تكلفة 
الطاقة،  قطاع  ومعيقات  م�ساكل  من  جملة  اإىل  النواب  وتطرق 
اجلديدة،  الكهربائية  والتعرفة  الطاقة،  اتفاقيات  اأب��رزه��ا: 
الأب��رز  للم�سكلة  بالإ�سافة  املتجددة،  والطاقة  الريف،  وفل�س 
منها  ُي��ع��اين  وال��ت��ي  الكهربائية  التعرفة  تكلفة  ارت��ف��اع  وه��ي 

اجلميع.
الكهرباء  �سركة  �ستتبعها  التي  البدائل  ماهية  عن  وت�ساءلوا 

والوزارة جتاه اأي انقطاع من املمكن اأن حدث م�ستقباًل.
النهائية  امل�سودة  ت�سلمت  ال��وزارة  اإن  اخلراب�سة  قال  جانبه،  من 
الأردن يوم اجلمعة  الكهرباء يف  انقطاع  لتقرير �سركة ت�سيزي حول 
جلنة  مع  ومناق�سته  التقرير  نتائج  درا�سة  �سيتم  اأنه  م�سيفا  املا�سي، 

الطاقة النيابية الأ�سبوع املقبل.
تو�سيات  الوطنية  الكهرباء  �سركة  مع  �ستتابع  ال��وزارة  اأن  واأك��د 
التقرير والعمل على تنفيذها ل�سمان احلد من تكرار حادثة الإطفاء 

ال�سامل.
وا�ستعر�س اخلراب�سة خطط الوزارة، قائاًل اإنها "تنظر يف م�سروع 
مع  الكهربائي  الربط  م�سروع  يف  مل�ساعدتنا  ال�سرقي  الأخ�سر  املمر 
من  املنتج  الغاز  من  الكهرباء  توليد  م�سروع  ويف  والعراق،  ال�سعودية 
الربط  اأهمية  موؤكدا  ال�سناعات"،  مراكز  اإىل  ونقله  الري�سة  حقل 

الكهربائي مع لبنان و�سورية.
الكهربائية  الطاقة  تخزين  جم��ال  يف  ال���وزارة  خطة  اأّن  وب��ني 
قطاع  على  الكلف  تخفي�س  �ساأنها  من  املتجددة  الطاقة  من  املنتجة 
املغطى  للمواطن  حقا  ي�سكل  الريف  فل�س  اأّن  اإىل  م�سريا  الكهرباء، 

بالكهرباء بن�سبة 9ر99 باملئة.
يف  اإنتاجية  م�ساريع  دعم  على  تعمل  الطاقة  وزارة  اأن  واأو�سح 
امل�ستدامة،  التنمية  املحافظات من خالل فل�س الريف ومبا يعود على 
موؤكدا اأن احلكومة معنية باإيجاد احللول مل�سكلة الطاقة التي تواجه 
ويخدم  الت�سغيلية  الكلف  يقلل  ومبا  الإنتاجية  القطاعات  خمتلف 

التنمية امل�ستدامة.
اإن عملية  ويف مو�سوع ا�سترياد النفط من العراق، قال اخلراب�سة 
ال�سترياد تتوا�سل بواقع 10 اآلف برميل يومًيا، وذلك مبوجب مذكرة 

التفاهم املوقعة بني اجلانبني.

*عمان
احتفت مدار�س جمعية املركز الإ�سالمي اخلريية، التي يتبعها 40 

مدر�سة ورو�سة، بيوم املعلم العاملي.
وقال رئي�س اجلمعية الدكتور جميل الدهي�سات، يف بيان �سحفي، 
اأقامه  الذي  احلفل  يف  واملعلمات  للمعلمني  وجهها  كلمته  يف  الثنني، 
ومكت�سبات  اجن��ازات  ميتلك  الأردن  اإن  اجلمعية  يف  الرتبوي  القطاع 

يجب الإميان بها من اأجل حمايتها وتعظيمها.
وقدراتنا  اإمكاناتنا  يف  وكبري  حقيقي  ا�ستثمار  "لدينا  وا�ساف 
حتتية  وبنية  وعميقة،  وا�سحة  روؤية  ولدينا  الب�سرية،  وكفاءاتنا 
متما�سكة ومنتجة، وت�سكل امنوذجا تعليميا نطمئن اإليه واإىل ما ميكن 
اأن يوفره من تدابري لزمة للتطوير والزدهار ي�سل من خاللها املجتمع 
التي  الفر�س  من الطمئنان على  وم�ستوى جيد  الر�سا  من  اإىل حالة 

حتمي امل�ستقبل وت�سنع الأجيال" .
وا�ساف الدهي�سات اأن املعلمات واملعلمني، جزء من امل�سروع الوطني 
الذي يحر�س كل اأردين على اأن يعمل من اأجل حتقيقه بانتماء حقيقي 

منتج.
املدار�س  اإن  الطعامنة  فتحي  الدكتور  املدار�س  عام  مدير  وق��ال 
متعلقة  اإجراءات  من  فر�سته  وما  كورونا  اأزمة  تتجاوز  اأن  ا�ستطاعت 
واملعلمات،  املعلمني  كلمة  املدر�سات  اإح��دى  واألقت  العامة.  بال�سالمة 
الأخالقية  امل�سوؤولية  ي�ست�سعروا  اأن  تعلمي  ككادر  حر�سهم  موؤكدة 

والوطنية امللقاة على عاتقهم.
مدار�س  طلبة  م��ن  ع��دد  م��ن  م�ساركات  على  احلفل  وا�ستمل 
وحمبتهم  مب��دار���س��ه��م  اع��ت��زازه��م  ع��ن  خاللها  ع���ربوا  اجلمعية 

. ملعلميهم

*عمان 
وقعت اجلمعية العلمية امللكية، وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي، 
اإدارة  اتفاقية تعاون لتنفيذ م�سروع تو�سيع نطاق البتكار يف جمال 

املياه من اأجل الأمن املناخي ب�سمال الأردن.
العلمية  اجلمعية  عن  �سادر  �سحفي  بيان  وفق  امل�سروع  ويهدف 
الثنني، اىل و�سع حلول مبتكرة للو�سول اإىل الأمن املائي، وتنفيذ 
من  وامل��ف��رق  جر�س  حمافظتي  يف  امل��ائ��ي  ل��الأم��ن  ري��ادي��ة  م�ساريع 
املعنيني  والأف��راد  واملتو�سطة  ال�سغرية  ال�سركات  مع  العمل  خالل 
العامة  البيئة  تعزيز  جمال  يف  ومتكينهم  املياه  قطاع  يف  بالبتكار 
لل�سوق املحلية وامل�ساهمة يف و�سع حلول مبتكرة للو�سول اإىل الأمن 
للم�ساهمة  ي�سعى  امل�سروع  ان  اجلمعية  واو�سحت  امل�ستدام.  املائي 
فر�س  اإيجاد  خالل  من  امل�ستدامة  للتنمية  متعددة  اأبعاد  حتقيق  يف 
لهم  امل�سيفة  الأردنية  واملجتمعات  ال�سوريني  لالجئني  اإ�سافية  عمل 
م�ستوى  على  الن�ساء  م�ساركة  ل�سمان  ي�سعى  كما  وجر�س،  املفرق  يف 
يكون  بحيث  امل�سروع،  اأن�سطة  يف  كامل  ب�سكل  واإ�سراكهن  املجتمع 
طويلة  م�ستدامة  تنمية  اأجل  من  والتو�سع  للتكرار  قاباًل  منوذجًا 

املدى.
املناخ لتحقيق  "مرفق  امل�سروع يعد جزءا من م�سروع  وا�سافت ان 
الب�سري  اأجل الأمن  املناخي من  العمل  امل�ستدامة ..  التنمية  اأهداف 
الدولية  للتنمية  ال�سويدية  الوكالة  من  املمول  العربية"  الدول  يف 

وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي.
وا�سار البيان اإىل اأن م�سروع مرفق املناخ لتحقيق اأهداف التنمية 
تغري  اآث��ار  على  ويركز  ال�سركاء  متعددة  من�سة  يعترب  امل�ستدامة، 
�سياق  يف  وخا�سة  العربية،  املنطقة  يف  الب�سري  الأم��ن  على  املناخ 

البلدان التي تعاين من النزاعات.
ال��دول  جامعة  م��ع  الإمن��ائ��ي  املتحدة  الأمم  برنامج  وي�سرتك 
من  للحد  املتحدة  الأمم  ومكتب  للمياه،  العربي  واملجل�س  العربية، 
للبيئة،  املتحدة  الأمم  لربنامج  التمويل  ومبادرة  الكوارث،  خماطر 
للت�سدي  احللول  بتقدمي  العاملي  الأغذية  وبرنامج  املوئل،  وبرنامج 
اأهداف  عرب  م�سرتكة  فوائد  وحتقيق  املناخية  التحديات  ومواجهة 

امل�ستدامة. التنمية 
يذكر اأن برنامج الأمم املتحدة الإمنائي، هو �سبكة الأمم املتحدة 
وربط  التغيري  اإىل  تدعو  منظمة  وهو  العاملية،  بالتنمية  املعنية 
البلدان باملعارف واخلربات واملوارد مل�ساعدة ال�سعوب على بناء حياة 
اأف�سل وي�سعى الربنامج من خالل اأن�سطته اإىل دعم العمل يف جمالت 

امل�ستدامة. التنمية 
البحث  خدمات  تقدم  امللكية،  العلمية  اجلمعية  اأن  اىل  ي�سار 
املحلية  وال�سركات  للموؤ�س�سات  التقني  والدعم  وال�ست�سارات  العلمي 
للقطاعني  واملعايرة  والقيا�س  الفح�س  خدمات  وتوفر  والإقليمية 

اخلا�س والعام.

األوقاف تقيم احتفاال دينيا بمناسبة 
ذكرى المولد النبوي الشريف

*عمان 
الأوق���اف  وزي��ر  رع��ى  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امللك  جاللة  ع��ن  مندوبا 
الثنني،  اخلاليلة،  حممد  الدكتور  الإ�سالمية  واملقد�سات  وال�سوؤون 
اأقامته الوزارة مبنا�سبة ذكرى املولد النبوي  الحتفال الديني الذي 

ال�سريف الذي ي�سادف اليوم الثالثاء.
وقال اخلاليلة "اإن الحتفال بذكرى املولد النبوي، يعيد لالأذهان 
على  واحلث  الإ�سالمية،  القيم  وتر�سيخ  ال�سالمية،  الدعوة  بداية 
الكتاب  يعلمها  معلما  الأمة  بعث يف  تعاىل  اأن اهلل  اإىل  م�سريا  اخلري"، 
واحلكمة والأخالق، ول�سيما انه عليه ال�سالم كان من اأ�سرف القبائل 
النبي  "جاء  واأ�ساف  والنبوة.  الر�سالة  مهمة  حامال  ن�سبا  العربية 
الأخالق"،  مكارم  ليتمم  وُبعث  للب�سرية،  منقذا  ال�سالم  عليه  حممد 
وما  عليه،  الوحي  ن��زول  حلظة  منذ  النبي  بها  مر  مراحل  م�ستذكرا 
وجده من دعم وم�ساندة وعزمية من زوجته خديجة بنت خويلد ر�سي 

اهلل عنها .
ال��دك��ت��ور عبد  ال��ق�����س��اة  ق��ا���س��ي  ���س��م��اح��ة  ق��ال  م��ن ج��ان��ب��ه، 
مبولده  والحتفال  الكرمي  الر�سول  مدح  اإن  الربطة  احلافظ 
يف  حا�سرة  ال��ذك��رى  ه��ذه  تبقى  ان  ال��واج��ب  وم��ن  بدعة،  لي�س 

المة. وجدان 
النبوية،  والهجرة  ال�سريف،  النبوي  املولد  ذكرى  ان  وا�ساف 
تغيري  على  عمال  حيث  امل�سلمني،  قلوب  يف  العظيمة  مكانتهما  لهما 
يف  اأ�سيل  جزء  هي  امل�سطفى  �سنة  اأن  اىل  واأ�سار  التاريخ.  جمرى 
الكرمي  ال��ر���س��ول  م��دح  اأن  م��وؤك��دا  والتف�سري،  وال��ب��ي��ان  الت�سريع 
هذه  تبقى  ان  ال��واج��ب  وم��ن  ب��دع��ة،  لي�ست  مب��ول��ده  والح��ت��ف��ال 
وح�سر  والعزة.  للقوة  وم�سدرا  المة،  وجدان  يف  حا�سرة  الذكرى 
و�سماحة  اململكة،  عام  مفتي  و�سماحة  الداخلية،  وزير  الحتفال 
عام  مفتي  و�سماحة   ، الها�سمية  احل�سرة  واإم��ام   ، الق�ساة  قا�سي 
عام  مفتي  و�سماحة  العربي،  الأردنية-اجلي�س  امل�سلحة  القوات 
املدراء  من  وعدد  الأوقاف،  وزارة  عام  واأمني  العام،  المن  مديرية 
والأمناء العامني، ا�سافة اىل �سباط من القوات امل�سلحة والأجهزة 

ومفتني. �سرعيني  وق�ساة  الأمنية، 
ومت عر�س فيلم وثائقي ق�سري حول املنا�سبة، اإ�سافة اىل و�سالت 

اإن�سادية قدمتها فرقة وزارة الأوقاف.

*عمان 
يف  الثاين،  عبداهلل  امللك  جاللة  ت�سلم 
ق�سر احل�سينية الثنني، التقارير ال�سنوية 
الق�سائية،  ال�سلطة  لأع��م��ال   2020 لعام 
واملركز  الف�ساد،  ومكافحة  النزاهة  وهيئة 

الوطني حلقوق الإن�سان، كل على حدة.
الق�سائي  املجل�س  برئي�س  لقائه  وخالل 
الق�ساء  اأن  امللك  جاللة  اأكد  الغزو،  حممد 
داعما  ركنا  يعد  والكفوؤ،  والنزيه  العادل 

ملنظومة التحديث ال�سيا�سي.
التقرير  ت�سلمه  خ��الل  جاللته،  وب��ني 
اأهمية  ال�سنوي لأعمال ال�سلطة الق�سائية، 
التكنولوجية  الو�سائل  توظيف  موا�سلة 
بتاأهيل  وال�ستمرار  الق�سائي،  العمل  يف 
ت�سهيل  ���س��رورة  ع��ل��ى  م�����س��ددًا  ال���ك���وادر، 
دون  املواطنني،  على  الإج���راءات  وت�سريع 

التاأثري على جودة الأحكام.
مت  ال��ق�����س��ائ��ي،  املجل�س  ت��ق��ري��ر  ووف���ق 
ابتداء  للمجل�س  م�ستقلة  موازنة  تخ�سي�س 
جمل�س  وافق  كما   ،2020 الثاين  كانون  من 
الوزراء على نظام اخلدمة الق�سائية، مثلما 

ارتفع عدد القا�سيات بن�سبة 42 باملئة.
لقائه مع  امل��ل��ك، خ��الل  و���س��دد ج��الل��ة 
ومكافحة  ال��ن��زاه��ة  هيئة  جمل�س  رئي�س 
وت�سلمه  ح��ج��ازي،  مهند  الدكتور  الف�ساد 
تقرير الهيئة، على اأن ل اأحد فوق القانون، 
راأ����س  ع��ل��ى  ال��ف�����س��اد  مكافحة  اأن  م���وؤك���دًا 

الأولويات.
ي�سعر  اأن  اأهمية  اإىل  جاللته  واأ���س��ار 
املواطن بعمل الهيئة على اأر�س الواقع، لفتًا 
اإىل �سرورة اأن تنعك�س اجلهود املبذولة على 

ترتيب الأردن يف املوؤ�سرات الدولية.
ومكافحة  ال��ن��زاه��ة  هيئة  وت��ع��ام��ل��ت 
الف�ساد، وفق تقريرها، مع 2090 �سكوى يف 
عام 2020، حيث مت فتح 769 حتقيقا اأحيل 
منها للمدعي العام 170 ملفا، كما مت اإن�ساء 
ال�ستثمار،  وح��دة  مثل  خمت�سة  وح���دات 
دينار،  مليون  9ر1  با�ستعادة  �ساهمت  التي 
وامل�ساكل  العقبات  من  لعدد  حلول  واإيجاد 

التي واجهت بع�س امل�ستثمرين.
جمل�س  برئي�س  جاللته  لقاء  وخ��الل 
اأم��ن��اء امل��رك��ز ال��وط��ن��ي حل��ق��وق الإن�����س��ان 

العام  واملفو�س  الغرايبة،  رحيل  الدكتور 
العرموطي،  الدين  ع��الء  الإن�سان  حلقوق 
وحقوق  احل��ري��ات  حماية  اأن  على  ���س��دد 
الدولة،  تاأ�سي�س  منذ  م�ستمر  نهج  الإن�سان 
املئوية  يف  اجلميع  بهمة  تعزيزه  ويجب 

الثانية.
ت�سلمه  خ���الل  امل���ل���ك،  ج��الل��ة  واأك�����د 
حلالة  ع�سر  ال�سابع  ال�سنوي  املركز  تقرير 
 ،2020 للعام  اململكة  يف  الإن�����س��ان  حقوق 
خمتلف  م��ع  والتن�سيق  ال��ت��ع��اون  ���س��رورة 
موؤ�س�سات الدولة، ل�سمان تطبيق التو�سيات 

واملالحظات الواردة يف التقرير.
مت  التي  ال�سرتاتيجية  التقرير  وتناول 
و�سمانات  للعدالة  الو�سول  حق  ل�سمان  و�سعها 
امل��ح��اك��م��ة ال��ع��ادل��ة خ���الل ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا، 
من  ع��دد  عن  ف�سال  نطاقها،  تو�سيع  و���س��رورة 
فر�س  تقلي�س  ا�ستهدفت  ال��ت��ي  الإج�����راءات 
انت�سار فريو�س كورونا بني نزلء مراكز الإ�سالح 
الديوان  رئي�س  اللقاءات،  وح�سر  والتاأهيل. 
ومدير  العي�سوي،  ح�سن  يو�سف  الها�سمي  امللكي 

مكتب جاللة امللك، الدكتور جعفر ح�سان.

*عمان 
ن��ف��ذت ال��ه��ي��ئ��ة اخل���ريي���ة الأردن���ي���ة 
ال��ه��ا���س��م��ي��ة، وب��دع��م م��ن ال��ب��ن��ك الأه��ل��ي 
اإح��دى  ن��وى،  من�سة  خ��الل  وم��ن  الأردين، 
ال�ستاء  حملة  العهد،  ويل  موؤ�س�سة  مبادرات 
ال�ستوية  الأغطية  لتوزيع  الأهلي"  "دفا 
حمافظة  يف  العفيفة  الأردنية  الأ�سر  على 
العا�سمة، وذلك بالتن�سيق مع وزارة التنمية 

الجتماعية و�سندوق املعونة الوطنية.
اإن  الث��ن��ني،  ب��ي��ان  يف  الهيئة  وق��ال��ت 
ح��دة  م��ن  التخفيف  اإىل  ت��ه��دف  احل��م��ل��ة 
كاهل  على  امللقاة  القت�سادية  ال�سغوط 
ظل  يف  خا�سة  اح��ت��ي��اًج��ا،  الأك���ر  الأ���س��ر 
عن  والناجتة  ال�سعبة  احلالية  ال��ظ��روف 
تداعيات جائحة كورونا، حيث قام موظفو 
على  ال�ستوية  الأغ��ط��ي��ة  ب��ت��وزي��ع  البنك 
الإج���راءات  و�سمن  منتفع   700 يقارب  ما 

واملعايري ال�سحية.
وقال مدير عام البنك الأهلي الأردين، 
حممد داود، اإن هذه احلملة تاأتي متا�سيًا مع 
املجتمعية  للم�سوؤولية  البنك  ا�سرتاتيجية 
التكافل  حتقيق  اأهمية  على  تركز  والتي 
على  احل��ر���س  اإىل  اإ���س��اف��ة  الج��ت��م��اع��ي، 

من  وال��ت��ن��م��وي  الإن�����س��اين  ال���دور  جت�سيد 
خالل امل�ساهمة الفاعلة يف حتقيق التنمية 

امل�ستدامة وخا�سة الجتماعية منها.
وبني اأن البنك يفتخر مب�ساركة موظفيه 
برنامج  خ��الل  م��ن  احل��م��الت  ه��ذه  مثل  يف 

التطوع "كلنا اأهل".
وقال اأمني عام الهيئة اخلريية الأردنية 

اإنه ومع  ال�سبلي،  الدكتور ح�سني  الها�سمية، 
تدعو  الهيئة  ف��اإن  ال�ستاء  ف�سل  اق���رتاب 
بح�سد  اخلا�س  القطاع  من  كافة  املتربعني 
وال�سري  املحتاجة  الأ�سر  لدعم  التربعات 
مثمنا  الأردين،  الأهلي  البنك  خطى  على 
دور البنك الهلي على هذه املبادرة النبيلة 

والتي تدل على تكاتف ال�سعب الأردين.

*عّمان 
نا�سر  الدويل  والتعاون  التخطيط  وزراء  وقع 
املهند�س  والإ�سكان  العامة  والأ�سغال  ال�سريدة 
يحيى الك�سبي والبيئة الدكتور معاوية الردايدة، 
الإدارة  ووزي���ر  ال����وزراء  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  بح�سور 
ال��وزاري  الفريق  رئي�س  كري�سان  توفيق  املحلية 
م�سرتكة  اتفاقية  الفو�سفات  تالل  تاأهيل  مل�سروع 
اإع��ادة  م�سروع  �سمن  البيئية  احلديقة  لإن�ساء 
الر�سيفة  لواء  يف  الفو�سفات  تالل  منطقة  تاأهيل 
5ر2  مقدارها  اإجمالية  بكلفة  الزرقاء،  مبحافظة 

مليون دينار.
و�سادق كري�سان ب�سفته رئي�سًا للجنة الوزارية 
الوزراء  رئا�سة  دار  يف  وقعت  التي  التفاقية  على 
الثنني، بح�سور مدير املبادرات امللكية يف الديوان 
وزارة  �ستتوىل  اإذ  الها�سمي عماد احلبا�سنة،  امللكي 
التفاقية  مبوجب  والإ���س��ك��ان  العامة  الأ���س��غ��ال 
البيئية،  احلديقة  تنفيذ  على  الإ���س��راف  مهمة 
العام  من  الأول  الن�سف  يف  اإجنازها  ُيتوقع  والتي 

املقبل.

اإيجاد  اإىل  البيئية  احلديقة  م�سروع  ويهدف 
يف  واأط��ف��ال��ه��م  ل��الأه��ايل  اآم���ن  ت��رف��ي��ه��ي  متنف�س 
ا�ستفادة  م��راع��اة  م��ع  الفو�سفات،  ت��الل  منطقة 
هذا  من  اخلا�سة  الحتياجات  ذوي  الأ�سخا�س 
وحتفيز  للمنطقة،  البيئي  الو�سع  وحت�سني  املرفق، 
اإنتاجية يدوية وحرفية وغذائية  اإقامة م�ساريع 
�ستعمل  ال��ت��ي  اخل��دم��ي��ة  الأن�����س��ط��ة  م��ن  وغ��ريه��ا 
ومنطقة  احلديقة  زّوار  احتياجات  تلبية  على 

الر�سيفة ب�سكل عام.
توقيع  خ���الل  ل��ه  ك��ل��م��ة  يف  ك��ري�����س��ان  واأك����د 
التفاقية حر�س احلكومة على ترجمة توجيهات 
يف  الإ�سراع  ب�سرورة  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة 
واخلدماتية  والتنموية  البيئية  الأو�ساع  حت�سني 

والبنية التحتية يف منطقة تالل الفو�سفات.
رئي�س  وباإيعاز مبا�سر من  اأن احلكومة  اأكد  كما 
وبالتن�سيق  اخل�ساونة  ِب�سر  ال��دك��ت��ور  ال����وزراء 
ح�سن  يو�سف  الها�سمي  امللكي  الديوان  رئي�س  مع 
مبادرات  تنفيذ  متابعة  جلنة  رئي�س  العي�سوي 
والتعاون  والتخطيط  البيئة  ووزراء  امللك  جاللة 

الدويل والأ�سغال العامة والإ�سكان، واملياه والري، 
والداخلية، والزراعة واأمني عّمان، ورئي�س جمل�س 
دائ��رة  ومدير  الفو�سفات،  مناجم  �سركة  اإدارة 
ومت�سرف  الزرقاء،  وحمافظ  وامل�ساحة،  الأرا�سي 
الأم��ن  مديرية  م��ع  وبالتعاون  الر�سيفة،  ل��واء 
اأولت  الزرقاء،  وبلدية  الر�سيفة  وبلدية  العام، 
الفو�سفات  ت��الل  منطقة  تاأهيل  اإع���ادة  م�سروع 
للم�ساكل  احل��ل��ول  اإي��ج��اد  ب��ه��دف  ك��ب��رية،  اأهمية 
بالواقع  وال��ن��ه��و���س  املنطقة،  تلك  يف  البيئية 
التنموي واخلدماتي، مبا يلبي طموحات املواطنني 

فيها. القاطنني 
التفاقية  على  التوقيع  اإن  كري�سان  وق��ال 
حكومية  ترجمة  هو  البيئية  للحديقة  امل�سرتكة 
حتويل  بهدف  امللك  جاللة  لتوجيهات  الأر�س  على 
تنموية  منطقة  اإىل  الفو�سفات  ت��الل  منطقة 
وتزخر  �سليمة،  �سحية  بيئة  ذات  م�ستدامة 
باحلدائق والأ�سجار ال�سديقة للبيئة، اإ�سافة اإىل 
املالعب وال�ساحات العامة واأماكن الرتفيه خلدمة 

اأهايل لواء الر�سيفة.

واأ�سار اإىل اأن احلديقة البيئية التي بدء العمل 
بها الأ�سبوع املا�سي هي املرحلة الأوىل من م�سروع 
�سُت�سّكل  "حيث  الفو�سفات(،  )تالل  تاأهيل  اإعادة 
احلديقة كما اأرادها جاللة امللك )الرئة البيئية( 
مهّمة  وحمطة  املنطقة،  لأهايل  وال�سحية  النقية 
وعملية  بيئية  بطرق  املنطقة  هذه  تاأهيل  لإعادة 
البنى  تهيئة  يف  امل�ساهمة  جانب  اإىل  وجمالية، 
تنموية  م�سروعات  لإقامة  للمواطنني  التحتية 

م�ستدامة تعود بالفائدة على اأبناء الر�سيفة".
ولفت كري�سان اإىل اأن احلديقة البيئية �ستنفذ 
مع  يتفق  ومبا  امللكية  املبادرات  حدائق  ِغرار  على 
لحقًا  �سيتم  ب��اأن��ه  م��وؤك��دًا  العاملية،  املوا�سفات 
ا�ستدامة  ت�سمن  التي  الناجحة  الآل��ي��ة  درا���س��ة 

البيئية. احلديقة 
كلمته  اختتام  يف  ال��وزراء  رئي�س  نائب  و�سكر 
حممد  املهند�س  والري  املياه  وزير  التوقيع  خالل 
ال��ن��ج��ار و���س��ل��ط��ة امل��ي��اه ع��ل��ى ح��ف��ر ب��ئ��ر يخدم 
احلديقة، لغايات ري الأ�سجار والنباتات املوجودة 

فيها.

الملك يتسلم التقارير السنوية ألعمال السلطة 
القضائية ومكافحة الفساد وحقوق اإلنسان

الخيرية الهاشمية
 تطلق حملة دفا األهلي

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

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

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

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

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

الثقيلة".

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

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

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

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

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

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

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

معا من اأجل �شالح كل االأطراف".

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

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

. �شيلد" وغريها  "نفيديا 

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

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

التطبيقات التي يريد امل�شتخدم ا�شتخدامها.

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

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

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

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

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

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

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

عليها.

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

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

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

�شكايب حول العامل.

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

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

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

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

الرابع واخلام�س من تكنولوجيا الهاتف املحمول.

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

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

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

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

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

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

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

معدالت الربح.

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

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

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

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

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

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

هذا املجال يف امل�شتقبل".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ال�شيخ اأكتوبر املقبل.

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

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

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

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

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

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

استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي 
لتقييم سالمة األجنة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

العادات الغذائية يجب ا�ستهدافها اأول".

الوفيات ب�سبب احلمية بح�سب البلد

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

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

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

118، بينما كان ترتيب ال�سني 140.

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

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

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

باملوا�سفات، وهو متوفر يف 54 بلدا.

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

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

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

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

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

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

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

�سراءها لأنها مكلفة".

 CNN: هذا هو أخطر عامل 
مسؤول عن الوفيات *وكاالت

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

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

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

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

واآب/ اأغ�سط�س 2018.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مهما للح�سول على الدعم واإقامة ال�سداقات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ن�ساط الدماغ الطبيعي.

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

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

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

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

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

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

�سغط الدم، وال�سكتة الدماغية.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ا�ستك�سافها يف الدرا�سة".

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

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

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

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

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

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

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

املزعجة
اإزالة الهالت ال�سوداء يف      ت�ساعد يف 

الب�سرة
    تزيد من مرونة الب�سرة

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

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

ال�سوداء.
ا�ستخدامات اأخرى لل�سبة

لل�سبة  اأخرى  ا�ستخدامات  عدة  وهناك 
ومنها:

    ت�ساعد يف التخل�س من رائحة العرق 
املزعجة

    عاج اللثة املرهلة التي ت�سبب �سيان 
اللعاب

    عاج النزيف الذي قد يحدث ما بعد 
اجلماع

    عاج اأمرا�س اللثة والتهابها
    عاج اجلرب

    عاج الغثيان والقيء

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

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

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

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

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

الت�سبغ
تناول  اثناء  بالليزر  ال�ساقني  عاج      

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

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

والهالت ال�سوداء

 بريطانية ادعت أنها مصابة 
بالسرطان جمعت 45 ألف باوند

 تعرف على أفضل الطرق 
لتسهيل حياة مرضى السكري

 عقار للسرطان يعطي للباحثين 
أمال جديدا في معالجة الخرف

 حتى المستويات المنخفضة من 
الكحول تقود للسكتة الدماغية

 دراسة: أطفال األنابيب لديهم خطر أكبر لإلصابة بالسرطان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

للم�شاعدة".

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

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

للم�شاعدة".

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

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

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

خالل جل�شات العالج النف�شي". 

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

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

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

احلانية من اليوم الأول.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�شاعة من النوم".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الولدة املبكرة".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اأثناء منو اجلنني بالرحم يكون حماطًا بال�شائل 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الدورية اأثناء احلمل بانتظام.

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

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

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

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

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

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

يجعلك تناول ال�شكر ت�شعر ب�شوء".

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

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

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

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

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

املراأة".

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

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

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

الدوخة، ال�شداع، التهيج وتقلب املزاج".

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

ال�شكريات امل�شافة لدى البالغني.

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

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

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

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

عند الطفال".

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

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

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

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

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

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

وب�شكل حلظي فقط".

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

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

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

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

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

الطالء".

 هل النظر إلى الشاشات يؤثر بالفعل 
على الصحة العقلية للمراهقين؟

 أم تنجب توأمين بعد شهر 
من إنجابها للطفل األول

أسباب تشوه الجنين ونصائح هامة!

 ما صحة االعتقاد بتأثير السكر 
على المزاج وفرط الحركة؟

الثالثاء )19( تشرين األول 2021
العدد )2058(
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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
تلقى البابا فرن�سي�س بابا الفاتيكان، 
املولود يف الأرجنتني واأحد م�سجعي كرة 
من  الإثنني،  عادية  غري  هدية  القدم، 
كا�ستك�س  جان  الفرن�سي  الوزراء  رئي�س 
الأرجنتيني  م��ن  م��وّق��ع��ا  قمي�س  ه��ي 

ليونيل مي�سي.
وبعد حمادثات خا�سة يف الفاتيكان 
كا�ستك�س  اأه��دى  دقيقة،   35 ا�ستمرت 

للبابا القمي�س رقم 30، الذي وّقع عليه 
مي�سي لعب فريق باري�س �سان جريمان.
مي�سي  مع  عاما(   84( البابا  والتقى 
اأحد  باأنه  )34 عاما( وو�سفه ذات مرة 
اأعظم لعبي كرة القدم يف كل الع�سور.

والبابا من اأ�سد املعجبني بفريق �سان 
لورينزو لكرة القدم يف بوين�س اأير�س.

الفرن�سي،  ال��وزراء  رئي�س  قدم  كما 
ن�سخة  هي  للبابا  تقليدية  اأكر  هدية 

فيكتور  رواية  من   1836 عام  طبعة  من 
هوجو الكال�سيكية "نوتردام دو باري".

وروم��ا  الفاتيكان  كا�ستك�س  وي��زور 
امل��ئ��وي��ة،  ب��ال��ذك��رى  اح��ت��ف��الت  �سمن 
بني  الدبلوما�سية  العالقات  ل�ستعادة 

فرن�سا والكر�سي الر�سويل.
وبعد لقائه مع البابا، قام كا�ستك�س 
وكني�سة  �سي�ستني  كني�سة  يف  بجولة 

القدي�س بطر�س.

*وكاالت
ك�����س��ف ت��ق��ري��ر ���س��ح��ف��ي ب��ري��ط��اين، 
اأنطونيو  الإي��ط��ايل  موقف  عن  الإث��ن��ني، 
ك��ون��ت��ي، امل��دي��ر ال��ف��ن��ي ال�����س��اب��ق لإن��رت 
هذا  يونايتد  مان�س�سرت  تدريب  من  ميالن، 

املو�سم.
الربيطانية،  "مريور"  ل�سحيفة  ووفًقا 
�سول�سكاير،  ج��ون��ار  اأويل  الرنويجي  ف��اإن 
يتعر�س  يونايتد،  ملان�س�سرت  الفني  املدير 
لي�سرت  اأم��ام  الهزمية  بعد  كبرية،  ل�سغوط 

�سيتي بنتيجة )2-4( يف الدوري الإجنليزي 
املمتاز.

اأن �سول�سكاير، يتمتع حتى  اإىل  واأ�سارت 
لكن  يونايتد،  مان�س�سرت  اإدارة  بدعم  الآن 
�سل�سلة  الفريق  املوقف قد يتغري مع خو�س 

من املباريات ال�سعبة املقبلة.
الأبرز  ال�سم  يعد  كونتي  اأن  واأو�سحت 
خرباته  ب�سبب  �سول�سكاير،  خلالفة  حالًيا 
يف الفوز بالبطولت، بالإ�سافة اإىل كونه ل 
يعمل منذ الرحيل عن اإنرت ميالن يف ال�سيف 

املا�سي.
اأن كونتي نف�سه �سيكون منفتًحا  وذكرت 
الأخري  لأن  احلمر،  ال�سياطني  قيادة  على 
امل��درب  عنها  يبحث  التي  باملعايري  يتمتع 

الإيطايل.
اإن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة،  ال�سحيفة  وق��ال��ت 
القدرة  لديه  فريق  ت��دري��ب  يريد  كونتي 
قيادة  رف�س  ال�سبب  ولهذا  املناف�سة،  على 
توتنهام، بينما لن يعاين من هذه امل�سكلة مع 

ال�سياطني احلمر.

*وكاالت
التعاقد  مفاو�سات  ت�سيل�سي،  نادي  بداأ 
الدفاع  خط  يف  البارزين  الالعبني  اأحد  مع 

ب�سفوف يوفنتو�س.
مع  ليخت  دي  ماتيا�س  عقد  وينتهي 
بوجود  علًما   ،2024 �سيف  يف  يوفنتو�س 
�سرط جزائي بقيمة 125 مليون اإ�سرتليني.

"ذا �سن"، فاإن م�سوؤويل  ووفًقا ل�سحيفة 
ت�سيل�سي بداأوا املفاو�سات مع الإيطايل مينو 
رايول، وكيل دي ليخت، حول اإمكانية اإبرام 

ال�سفقة يف املريكاتو ال�سيفي املقبل.
وك���ان راي���ول ق��د ���س��رح ل��الإع��الم، ب��اأن 
�سفوف  عن  يرحل  قد  ليخت  دي  ماتيا�س 
واأ���س��ارت  امل��ق��ب��ل.  ال�سيف  يف  يوفنتو�س 

ال�سحيفة اإىل اأن ت�سيل�سي اأبرز فريق حتدث 
لكنه  ليخت،  دي  �سفقة  ب�ساأن  راي��ول  معه 
ا على بر�سلونة  عر�س املدافع الهولندي اأي�سً
رحيل  اأن  واأو���س��ح��ت  �سيتي.  ومان�س�سرت 
يكون  لن  يوفنتو�س  عن  ليخت  دي  ماتيا�س 
ملنح  يخطط  ل  الإيطايل  النادي  لأن  �سهاًل، 

اأي تخفي�س على قيمة ال�سرط اجلزائي.

أبو زمع مستمر مع الوحدات
سحاب يطلب من مدربه 

وضع خطة الموسم الجديد
*وكاالت

اأ�سادت اإدارة نادي �سحاب ممثلة يف رئي�سها علي اأبو حماد، بجهود 
اجلهاز الفني والتدريبي لفريق كرة القدم بقيادة جمال حممود.

حتمل  الفني  اجلهاز  اأن  �سحاب،  لنادي  الإعالمي  املركز  واأو�سح 
قادت  التي  اخلطط  و�سع  خ��الل  من  املهمة  ت�سلمه  منذ  امل�سوؤولية 
وقبل  املحرتفني  ب��دوري  الكبار  بني  مكانته  على  للحفاظ  الفريق، 

النهاية بجولتني.
وجددت اإدارة �سحاب ثقتها باجلهاز الفني مع الإ�سارة اإىل تطلعاتها 
ببدء التح�سري مبكرا ور�سم اخلطط امل�ستقبلية، ملو�سم يليق بطموحات 

و�سغف جماهري �سحاب العزيزة.
وبذلت اإدارة �سحاب جهودا كبرية يف تعزيز قدرات الفريق يف فرتة 

النتقالت الأخرية، بهدف توفري الأدوات الالزمة حل�سم الثبات.
خ�سارته  رغم  املحرتفني،  بدوري  ر�سميا  بقاءه  �سحاب  فريق  واأمن 

الأخرية اأمام احل�سني اربد بنتيجة "3-1".
مهمته يف ح�سد  �سيوا�سل  القدم  اأن فريق كرة  �سحاب  نادي  واأكد 
الدوري  بطولة  من  الأخرية  قبل  اجلولة  يف  �سيواجه  حيث  النقاط، 

فريق الوحدات.
وكان جمال حممود قد ت�سلم دفة القيادة خلفا لأحمد عبد القادر 
الذي انخرط باجلهاز التدريبي ملنتخب الأردن بقيادة العراقي عدنان 

حمد.

*وكاالت
با�سرت الهيئة الإدارية املوؤقتة للنادي الفي�سلي الأردين، برئا�سة 
الدكتور �سامل اأبو قاعود، بالجتماع مع املدربني والالعبني من اأ�سحاب 
الذمم املالية املرتتبة على النادي، والتفاق على تاأجيل دفعها ملواعيد 

لحقة.
واأكد نادي الفي�سلي عرب موقعه الر�سمي اأن اللجنة املوؤقتة وجهت 
النادي  اأبناء  من  والالعبني  املدربني  فزعة  مقدرًة  اجلزيل،  �سكرها 

ووقوفهم اإىل جانبه يف هذه الظروف التي مير بها.
وياأتي هذا التوجه، �سعيا من اللجنة املوؤقتة للفي�سلي يف ا�ستئناف 
يف  امل�ساركة  م��ن  بحرمانه  والقا�سي  ال��ن��ادي  بحق  ال�سادر  ال��ق��رار 

البطولت الآ�سيوية املقبلة.
اأن  تاأكيدات  وج��ود  رغم  حماولته،  تنجح  ب��اأن  الفي�سلي  وياأمل 
فرتة ت�سويب الأو�ساع للح�سول على الرخ�سة قد انتهت، اإل يف حال 
يف  امل�ساركة  من  الفرق  بع�س  متكن  ا�ستثناءات  الآ�سيوي  الحتاد  منح 

م�سابقاته.
وكان نادي الوحدات الوحيد من بني الأندية الأردنية، قد ح�سل 

على الرخ�سة الآ�سيوية التي تخوله للم�ساركة يف دوري اأبطال اآ�سيا.
اأبطال  دوري  بطولة  من  الخ��رية  الن�سخة  يف  الوحدات  و�سارك 
اآ�سيا كاأول فريق اأردين يحظى بذلك، وب�سفته بطاًل للدوري يف املو�سم 

املا�سي.

*وكاالت
�سراييفو  بطولة  بلقب  الأث��ق��ال  لرفع  العام  الأم��ن  فريق  ظفر 
اختتمت  والتي  والأربعني،  ال�ساد�سة  ن�سختها  يف  املفتوحة،  الدولية 

مناف�ساتها يف العا�سمة البو�سنية �سراييفو.
وجنح ن�سامى الأمن العام يف ح�سد 7 ميداليات )ذهبيتان وف�سيتان 
مدرب  ح�سد  كما  للبطولة،  العام  املجموع  وت�سدر  برونزيات(،   3 و 

الفريق طارق اأبو �ساكوت جائزة اأف�سل مدرب يف البطولة.
والتي  اللعبة،  اأبطال  البطولة مناف�سة قوية ومثرية بني  و�سهدت 
املانيا،  )فرن�سا،  اأبرزها  ومن  دول��ة،   13 ميثلون  رباعًا   90 بها  �سارك 

تركيا، �سربيا، هولندا، كرواتيا، والبلد امل�سيف البو�سنة والهر�سك(.
عن  �سادر  بيان  وف��ق  ك��الآت��ي،  لالعبني  الفنية  النتائج  وج��اءت 
مديرية الأمن العام الأحد، ذهبية وزن فوق )109( كغم عن طريق 
الرباعة  طريق  عن  كغم   )87( حتت  وزن  ذهبية  منري،  اأحمد  الرباع 
�سهيب  ال��رب��اع  طريق  عن  كغم   )96( حتت  وزن  ف�سية  خالد،  رول 
الفرارجة، ف�سية وزن حتت )67( كغم عن طريق الرباع اأحمد كامل، 
برونزية وزن حتت )81( كغم الرباع اأحمد خلف، برونزية وزن حتت 
)73( كغم عن طريق عبداهلل عي�سى، برونزية وزن حتت )89( كغم 

عن طريق الرباع �ساري عزام.
يون�س،  بني  فرا�س  املقدم  البطولة  اإىل  العام  الأمن  وفد  وتراأ�س 
اخلزاعلة،  تي�سري  النقيب  الروا�سدة،  عيد  الرائد  ع�سويته،  يف  و�سم 
�سم  كما  م��درب��ا،  �سكوت  اأب��و  ط��ارق  ال�سطي،  اأمي��ن  احل�سان،  ���س��ادي 
اأحمد خلف،  كامل،  اأحمد  الفرارجة،  اأحمد منري، �سهيب   ( الالعبني 

عبداهلل عي�سى، �ساري عزام، رول خالد(.

*وكاالت
بامليدالية  ال��رب،  اأب��و  رام��ا  التايكواندو  منتخب  لعبة  ظفرت 
الربونزية يف بطولة اأندية اآ�سيا لل�سيدات التي انطلقت ام�س يف اإيران.
املباراة الأوىل على نظريتها الرو�سية  اأبو الرب الفوز يف  وحققت 

قبل اأن تخ�سر اأمام الالعبة الإيرانية، لتظفر بامليدالية الربونزية.
وقال الناطق الإعالمي با�سم احتاد التايكواندو في�سل العبدالالت 
ح�سدت  ال��رب  اأب��و  اإن  )ب��رتا(،  الأردن��ي��ة  الأنباء  لوكالة  ت�سريح  يف 
من  احلميدي  نتايل  الالعبة  خرجت  فيما  ال��ربون��زي��ة،  امليدالية 

املناف�سات بعد خ�سارتها يف املباراة الأوىل.
وبداأت لعبة املنتخب الوطني يارا يا�سني م�سوارها يف البطولة .

*وكاالت
وجه الهولندي رونالد كومان، املدير الفني لرب�سلونة، ر�سالة اإىل 
اجلولة  يف  الأح��د،   ،1-3 فالن�سيا  على  التفوق  عقب  البار�سا  جمهور 

التا�سعة من الدوري الإ�سباين.
"اإن�ستجرام"، �سورة احتفالت  ون�سر كومان، على ح�سابه ب�سبكة 
بداية  يف  جيد  "انت�سار  عليها:  وكتب  فالن�سيا،  مباراة  من  الالعبني 

اأ�سبوع مهم.. يحيا بر�سلونة".
يف  فاتي  اأن�سو  طريق  عن  امل��ب��اراة  يف  بر�سلونة  اأه���داف  وج��اءت 
الدقيقة 13، وممفي�س ديباي من ركلة جزاء يف الدقيقة 41، وفيليب 
يف  لفالن�سيا  جايا  خو�سيه  �سجل  بينما   ،85 الدقيقة  يف  كوتينيو 

الدقيقة 5.

الفيصلي يؤجل دفع المستحقات 
لنيل الرخصة اآلسيوي

فريق األمن العام لرفع األثقال يظفر 
بلقب بطولة سراييفو الدولية

برونزية لألردن في بطولة 
آسيا للسيدات للتايكواندو

كومان يوجه رسالة 
لجمهور برشلونة

العبو السلط يهددون
 بعدم مواجهة الفيصلي

*وكاالت
رف�س لعبو ال�سلط، خو�س التدريبات التي كانت مقررة على ملعب 

النادي، ا�ستعدادا للجولة قبل الأخرية من دوري املحرتفني.
اأن الالعبني امتنعوا عن  اإىل  ال�سلط،  ولفت املوقع الر�سمي لنادي 

التدريب، ب�سبب تراكم امل�ستحقات املالية وعدم ح�سولهم عليها.
وهدد لعبو ال�سلط بعدم خو�س املباراة املقبلة اأمام الفي�سلي، يف 

دوري املحرتفني، اإذا مل يح�سلوا على م�ستحقاتهم.
وحاول رئي�س النادي، خالد عربيات، واجلهاز الفني بقيادة جمال 
ب�سرف  وع��ود  مع  تدريباتهم،  مبوا�سلة  الالعبني  اإقناع  عابد،  اأب��و 

امل�ستحقات، اإل اأنهم رف�سوا ذلك.
ويحتل ال�سلط املركز الثالث يف دوري املحرتفني الأردين، بر�سيد 
املناف�سة على اللقب، كما  يف  قائمة  حظوظه  زالت  وما  نقطة،   "39"
تاأهل للدور ن�سف النهائي لكاأ�س الأردن، حيث �سيواجه احل�سني اإربد.

منتخب التايكواندو يختتم 
مشاركته في بطولة آسيا

االتحاد الرياضي العسكري يحدد 
مواعيد بطولتي المالكمة والجيوجتسو

نوايا نيمار تثير الشكوك 
في باريس

نجم إنجلترا السابق: صالح 
يستحق 100 مليون إسترليني

*وكاالت
خ�سرت لعبة منتخب التايكواندو يارا يا�سني، اأمام لعبة منتخب 
يف  اقيمت  التي  الآ�سيوية  الأندية  بطولة  ختام  يف  الثنني،  اإي��ران، 

اإيران.
ح�سد  حيث  لعبات،  بثالث  البطولة  ه��ذه  يف  املنتخب  و�سارك 
النزال  يف  ال��رب  اب��و  رام��ا  الالعبة  طريق  ع��ن  برونزية  ميدالية 
وودعت  احلميدي  نتايل  الالعبة  خ�سرت  فيما  اأم�س،  يوم  اقيم  الذي 

البطولة.
واأ�سار الناطق العالمي لحتاد التايكواندو في�سل العبدالالت يف 
ت�سريح لوكالة الأنباء الأردنية )برتا(، اإىل اأن ح�سيلة املنتخب من 

هذه البطولة كان ميدالية برونزية واحدة.
الدولية،  الفجر  بطولة  يف  �سارك  الوطني  املنتخب  اأن  واأ�ساف 
والتي اختتمت يوم اجلمعة املا�سي يف اإيران، قبل اأن ي�سارك يف بطولة 
اأن  اإىل  لفتا  طهران،  يف  اليوم،  اختتمت  والتي  ال�سيوية،  الندية 

املنتخب ح�سل يف بطولة الفجر على ميداليتني ف�سيتني.

*وكاالت
موعدا  املقبل،  ال�سهر  مطلع  الع�سكري  الريا�سي  الحت��اد  ح��دد 
متثل  فرق  بها  ي�سارك  التي  واجليوجت�سو  املالكمة  بطولتي  لإقامة 

خمتلف ت�سكيالت القوات امل�سلحة الأردنية اجلي�س العربي.
الع�سكري  الريا�سي  الحت��اد  ملديرية  العالمي  الناطق  واأ���س��ار 
اأن بطولة املالكمة تنطلق خالل الفرتة  املنا�سري، اىل  النقيب حممد 
من 1 اإىل 3 ال�سهر املقبل، فيما تبداأ بطولة اجليوجت�سو يوم 8 من نف�س 

ال�سهر.
وبني املنا�سري يف ت�سريح لوكالة النباء الردنية )برتا(  الثنني، 
اأن البطولتني تاأتيان باطار البطولت الريا�سية املختلفة التي تقيمها 
مديرية الحتاد الريا�سي الع�سكري على مدار العامل والتي ت�سل اىل 
حوايل 14 بطولة، كا�سفا عن اجتماع تن�سيقي يعقد اخلمي�س املقبل، 

لبحث ترتيبات البطولتني.

*وكاالت
لدى  ال�سكوك  جريمان،  �سان  باري�س  جنم  �سيلفا،  دا  نيمار  اأث��ار 

م�سوؤويل ناديه ب�سبب ت�سريحاته الأخرية.
لباري�س،  الريا�سي  املدير  ليوناردو  اأن   ،"UOL" �سبكة  وذك��رت 
بعد  مب�ستقبله  يتعلق  فيما  الالعب  رغبات  ملعرفة  نيمار،  مع  توا�سل 

ت�سريحه باأن كاأ�س العامل 2022، �ستكون الأخرية له مع ال�سامبا.
 DAZN �سبكة  اأنتجته  ال��ذي  الوثائقي  الفيلم  اأن  واأو�سحت 
لنيمار، مت ت�سويره قبل �سهر من متديد الالعب الربازيلي لتعاقده مع 

باري�س.
اإل اأن املقربني من نيمار، اأكدوا اأن ت�سريحات الالعب خرجت عن 
�سياقها، حيث متحور املو�سوع الرئي�سي للفيلم الت�سجيلي حول واحدة 
من اأ�سواأ ذكريات م�سريته، باإ�سابته يف الظهر خالل مواجهة كولومبيا 

يف دور الثمانية ملونديال 2014.
قبل  ال��دور  م��ب��اراة  عن  نيمار  غياب  يف  الإ�سابة  ه��ذه  وت�سببت 

النهائي، التي �سهدت �سقوط ال�سامبا 1-7 اأمام اأملانيا.
يذكر اأن نيمار )29 عاًما( قام بتمديد عقده مع النادي الباري�سي 
حتى �سيف 2025، علًما باأنه ان�سم للفريق يف �سيف 2017 قادًما من 

بر�سلونة، يف �سفقة هي الأغلى يف تاريخ كرة القدم.

*وكاالت
على  ال�سابق،  اإجنلرتا  ومنتخب  ت�سارلتون  لعب  ميلز،  داين  علق 
املو�سم  خ��الل  ليفربول  مع  �سالح  حممد  امل�سري  عقد  جتديد  ملف 

احلايل.
تقارير  وتزعم   ،2023 �سيف  يف  الريدز  مع  �سالح  عقد  وينتهي 
اأ�سبوعًيا  اإ�سرتليني  األف  اإىل 500  امل�سري يطلب من 350  الالعب  اأن 

للموافقة على التجديد.
اإيكو"  "ليفربول  م��وق��ع  اأب���رزه���ا  ت�سريحات  يف  م��ي��ل��ز،  وق���ال 

الربيطاين: "اإنه لعب رائع وي�ستحق احل�سول على هذه الأموال".
اجل��اري،  ال�سعر  ه��ذا  ك��ان  "اإذا  ال�سابق:  اإجن��ل��رتا  جنم  واأ���س��اف 
تكلفة  �ستكون  كم  �سالح  خ�سروا  لو  الأم���وال.  ه��ذه  على  فليح�سل 
ا�ستبداله؟". وتابع: "يجب اأن حت�سل على �سفقة بقيمة 60 مليون اأو 
70 مليون جنيه اإ�سرتليني، ثم يتعني عليك منح الالعب اجلديد راتًبا 

�سنوًيا يرتاوح من 150 اإىل 200 األف جنيه اإ�سرتليني يف الأ�سبوع".
ووا�سل ميلز: "عليك اإلقاء نظرة على حزمة الأموال باأكملها اإذا 

ا". ا مكافاآت ور�سوم ت�سجيل اأي�سً اأبرمت �سفقة جديدة. هناك اأي�سً
يعرت�سون  الالعبني  بع�س  يجعل  قد  �سالح  جتديد  "اإن  واأكمل: 
اأحد  يل  وقال  ريا�سًيا  مديًرا  اأو  مدرًبا  كنت  اإذا  لكن  ليفربول،  داخل 
الالعبني هذا الأمر، �ساأقوله له انتظر.. اإنه اأف�سل منك واأف�سل منك 
كثرًيا. اإنه ي�ستحق 100 مليون جنيه اإ�سرتليني، لذا عد عندما تكون 

قيمتك قريبة من ذلك".
واختتم ميلز: "ل ميكنك احل�سول على نف�س الراتب، لأنك فقط 
م��دراء  لديها  �سركة  كل  الوظيفة،  بنف�س  وتقوم  الفريق  يف  ع�سو 
وبطريقة  خمتلفة  وظائف  ي��وؤدون  لأنهم  خمتلفة  روات��ب  يتقا�سون 

ا�ستثنائية".

رئيس وزراء فرنسا يهدي بابا 
الفاتيكان قميصا بتوقيع ميسي

الكشف عن موقف كونتي
 من تدريب مانشستر يونايتد

تشيلسي يبدأ التفاوض 
مع نجم يوفنتوس

*وكاالت
الفني  امل��دي��ر  زم��ع  اأب��و  اهلل  عبد  ق��اد 
ل��ل��وح��دات ت��دري��ب��ات ف��ري��ق��ه،  الإث��ن��ني، 
املقبل،  اخلمي�س  �سحاب  ملواجهة  ا�ستعداًدا 
يف  ب��ال��زرق��اء،  حممد  الأم���ري  �ستاد  على 
بطولة  من  الأخ���رية  وقبل  ال���21  اجلولة 

دوري املحرتفني.
"كووورة" من م�سدر مقرب  وعلم موقع 
من الفريق، اأن اأبو زمع �سي�ستمر يف من�سبه 
املناف�سة  يف  الأم��ل  اأن  خا�سة  فني  كمدير 

على اللقب ل يزال قائًما.
مواقع  ع��رب  اجلماهري  م��ن  ع��دد  وك��ان 
قد  "في�سبوك"  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل 
زمع  اأب��و  برحيل  املا�سية  الأي��ام  يف  طالب 
يف  النقاط  اإه���دار  الفريق  موا�سلة  اإث��ر 
الرتقاء  على  قدرته  وعدم  مهمة  مرحلة 
بالأداء العام مما ت�سبب يف اإ�سعاف فر�سة 

الحتفاظ بلقب دوري املحرتفني.
الثالث  اجلولت  يف  الوحدات  وتعر�س 
خ�سر  حيث  وا�سح،  نقطي  لنزيف  املا�سية 
مع  تعادل  ثم   "3-2" الأردن  �سباب  اأم��ام 
-1" اجلزيرة  مع  "0-0" ثم  اإربد  احل�سني 
�سباق  يف  مهمة  نقاط   "7" فقد  حيث   ،"1

اللقب.
م��ا �سبق،  ال��وح��دات ج���راء  وت��راج��ع 
خلف  نقطة   "41" بر�سيد  الثاين  للمركز 

املت�سدر الرمثا "43" نقطة.

الثالثاء )19( تشرين األول 2021
العدد )2058(
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*بغداد 
نتائج  ب�سبب  العراقي،  ال�سارع  يف  الحتقان  ت�ساعد 
املا�سي،  الأ�سبوع  اأجريت  التي  النيابية،  النتخابات 
خا�سة بعد نزول اأتباع الف�سائل امل�سلحة اإىل ال�ساحات 

العامة للتظاهر.
الب�سرة،  وحم��اف��ظ��ة  ب��غ��داد،  العا�سمة  و���س��ه��دت 
امل�سلحة، احتجاجًا  الف�سائل  ووا�سط، تظاهرات لأتباع 
على نتائج النتخابات، التي ُمنيت فيها تلك املجموعات 

بخ�سارة كبرية.
لالأجنحة  ال�سيا�سية  "املظلة  الفتح  حتالف  وح�سل 
امل�سلحة" على 16 مقعدًا فقط، نزوًل من 48 مقعدًا كان 

قد ح�سل عليها يف انتخابات عام 2018.
�سيناريوهات   3 هناك  اأن  �سيا�سيون،  حمللون  وراأى 
اأتون  اإىل  الن��زلق  عدم  و�سمان  احلالية،  الأزم��ة  حلل 
امل�سلحة  اجلماعات  تلويح  ظل  يف  الداخلي،  القتتال 

بذلك.
وتنادي الأحزاب الراف�سة لنتائج النتخابات، وهي 
"الإطار التن�سيقي" الذي يجمع نحو 10 اأحزاب �سيعية، 
اخللل  ملعرفة  ي��دوي،  ب�سكل  لكن  والفزر،  العد  باإعادة 

احلا�سل يف النتائج وفق روؤيته.
"هذا  اأن  ال�سمري،  وائ��ل  ال�سيا�سي،  املحلل  وي��رى 
اخليار، ممكن، يف حال و�سول البالد اإىل طريق م�سدود، 
وت�ساعد حدة التظاهرات، اأو اجتاه البالد اإىل م�سارات 
متوترة، ليكون هذا الإجراء هو الفي�سل، واحلاكم على 

اجلميع".
ويرى ال�سمري يف ت�سريح ملوقع "�سكاي نيوز عربية" 
كبريًا  ت��زوي��رًا  ف�سن�سهد  مت  ل��و  ال�سيناريو،  "هذا  اأن 

على  �سابقًا  الأح���زاب  تلك  اعتمدت  اإذ  لالنتخابات، 
ال�سناديق،  اإىل  الأ�سوات  لإ�سافة  اليدوي،  والفرز  العد 
�سواب  من  التاأكد  لحقًا،  ي�سعب  ما  ع�سوائي،  ب�سكل 

الإجراءات".
احلالية،  النتائج  اإق��رار  نحو  حاليًا  الأم��ور  ومت�سي 
الطعون،  باب  فتح  النتخابات،  مفو�سية  اأعلنت  حيث 
باقي  ل�ستكمال  اجتاهها  اإىل  يوؤ�سر  ما  ل�ستقبالها، 

الإجراءات القانونية.
اخلا�سرة،  الأحزاب  اأمام  �سالبة  املفو�سية  واأظهرت 
اإىل  باللجوء  وتهديدها  بال�سالح  امل�ستمر  وتلويحها 
العنف، وهو ما يعزز م�سار امل�سي بالنتائج احلالية، خا�سة 
�سيا�سي  اأكرب جتمع  ال�سدري، وهو  التيار  يف ظل ح�سول 
نيابيًا.  مقعدًا   73 بواقع  الأوىل  املرتبة  على  عراقي، 
اأن  عباتني  اأبو  اأحمد  ال�سيا�سي،  واملحلل  الكتاتب  ويرى 
النتائج  باعتماد  امل�سي  اإىل  تتجه  احلالية  "املوؤ�سرات 
الغاية  حم��دودة،  وفرز  عد  عملية  اإج��راء  بعد  املُعلنة، 

منها منح ال�سرعية والثقة بالعملية النتخابية".
نيوز  ملوقع"�سكاي  تعليق  يف  عباتني  اأب��و  واأ���س��اف 
الواقع،  �ستم�سي باجتاه المر  "النتخابات  عربية" اأن 
 ،2018 عام  بنتائج  �سبيهة  جاءت  النتائج  واأن  خا�سة 
ال�سيعية،  لالأحزاب  الكربى  التوازنات  �سمان  ناحية  من 
ال�سدارة،  على  الفتح  وحتالف  ال�سدري  التيار  ح�سل  اإذ 
دول��ة  ائ��ت��الف  وم��ع��ه  التيار  ج��اء  حاليًا  لكن  اآن����ذاك، 
اإىل  اللجوء  اإىل  يدعو  ل  طبيعي،  ت��وازن  وهو  القانون، 

خيارات اأخرى".
نتائج  اإقرار  لي�ست يف  الأكرب  "العقدة  اأن  اإىل  واأ�سار 
فهذا  ال����وزراء،  رئي�س  اختيار  يف  ول��ك��ن  الن��ت��خ��اب��ات، 

التوازن والتقارب العددي للنواب بني املحورين لن تكون 
هاتني  خ��ارج  من  توافقي  وزراء  رئي�س  اإل  خمرجاته 

الكتلتني".
ال�سيناريوهات  اأحد  النتخابات،  اإعادة  وميثل خيار 
حال  يف  خا�سة  احلالية،  الأزم��ة  من  للخروج  املتوقعة، 

ت�ساعدها خالل الأيام املا�سية.
وقال م�سدر �سيا�سي مطلع ملوقع "�سكاي نيوز عربية" 
"اجتماع الإطار التن�سيقي للقوى ال�سيعية اخلا�سرة،  اأن 
الطبيعي،  موعدها  يف  النتخابات،  اإعادة  م�ساألة  ناق�س 
حلني  مبكرة(،  احلالية  )النتخابات  املقبل،  العام  وهو 
قبل  م��ن  �سليم  ب�سكل  الفنية  الإج�����راءات  ا�ستكمال 

مفو�سية النتخابات".
واأ�ساف امل�سدر، الذي رف�س الك�سف عن ا�سمه اأن "هذا 
اخليار ما زال يف طور النقا�س، و�ستعقد عدة اجتماعات 
كاأحد  املفو�سية،  اإىل  لُيقدم  وتن�سيجه،  لبحثه،  اأخرى، 

احللول املطروحة من قبل الإطار التن�سيقي".
القانون،  ودولة  الفتح،  حتالفات  ي�سم  الإطار،  وهذا 
اأخرى،  �سغرية  وقوى  الن�سر،  وحتالف  احلكمة،  وتيار 
على  ح�سلت  اأو  النتخابات،  يف  مقاعدها  خ�سرت  كلها 

نتائج غري متوقعة بالن�سبة لها.
وبداأ العرتا�س على نتائج النتخابات، عرب و�سائل 
الإعالم، والتلويح با�ستخدام ال�سالح، و�سول اإىل اإ�سدار 

اأوامر لالأتباع بالنزول واإغالق الطرق العامة.
وقطعوا  الإط��ارات  النتائج،  على  حمتجون  واأح��رق 
الب�سرة  يف  خا�سة  عدة،  عراقية  مناطق  يف  الطرقات 
للتهدئة.)ك�ساي  دعوات  و�سط  الأح��د،  م�ساء  ووا�سط، 

نيوز(

مع تصاعد التوتر.. روسيا توجه 
»طعنة« لحلف الناتو

*موسكو
اأكد وزير اخلارجية الرو�سي �سريغي لفروف تعليق عمليات رو�سيا 
يف حلف �سمال الأطل�سي الناتو، بعد ت�ساعد التوتر بني الطرفني يف 

الأ�سابيع الأخرية.
وقال لفروف، الثنني، بعد اإعالن تعليق عمليات رو�سيا يف الناتو: 
لزم  اإذا  بروك�سل  يف  �سفارته  عرب  رو�سيا  مع  التوا�سل  للناتو  "ميكن 

الأمر".
لدى  الرو�سية  البعثة  من  اأع�ساء   8 طرد  قد  الناتو  حلف  وكان 
ك�سباط  �سرا  يعملون  اإنهم  قائال  اأ�سابيع،  قبل  الع�سكري،  احللف 

ا�ستخبارات.
كما خف�س الناتو عدد اأع�ساء بعثة مو�سكو يف مقره وقال م�سوؤول 
البعثة  يف  اأع�ساء   8 اعتماد  �سحبنا  اأننا  نوؤكد  اأن  "ميكننا  الناتو:  يف 

الرو�سية لدى الناتو، كانوا �سباط ا�ستخبارات رو�سيني غري معلنني".
الناتو  اإن  ا�سمه  حجب  ف�سل  ال��ذي  امل�سوؤول  عن  وك��الت  ونقلت 

خف�س اأي�سا عدد الرو�س املعتمدين لديها يف املنظمة من 20 اإىل 10.
�سبه  مو�سكو  �سمت  منذ  ورو�سيا  الناتو  بني  التوترات  وت�ساعدت 
جزيرة القرم الأوكرانية يف عام 2014. وتقوم خالفات بينهما حول 
للمجال  اجلوية  والخرتاقات  الرو�سية،  النووية  ال�سواريخ  تطوير 

اجلوي لدول احللف، وحتليق الطائرات املقاتلة فوق �سفن احللف.

مستوطنون متطرفون 
يقتحمون باحات األقصى

*القدس
امل�سجد  باحات  الث��ن��ني،  يهود  متطرفون  م�ستوطنون  اقتحم   

الأق�سى املبارك - احلرم القد�سي ال�سريف مبدينة القد�س املحتلة.
رام  يف  )برتا(  الردنية  النباء  وكالة  ملرا�سل  عيان  �سهود  وقال 
الحتالل  �سرطة  من  م�سددة  بحرا�سة  نفذت  القتحامات  ان  اهلل، 

الإ�سرائيلي اخلا�سة املدججة بال�سالح.
�ساحات  اقتحموا  املتطرفني  امل�ستوطنني  ع�سرات  اأن  واأو�سحوا 
طقو�سا  واأدوا  م�سبوهة،  جولت  ونفذوا  املغاربة،  باب  عرب  الأق�سى 

تلمودية ا�ستفزازية يف باحاته، تركزت يف الأجزاء ال�سرقية منه.
احتاللية  ع�سكرية  اإجراءات  وبوابتها  القدمية  القد�س  و�سهدت 
اىل  الداخلني  وامل�سلني  للمواطنني  الدقيق  بالتفتي�س  متثلت  م�سددة 

الق�سى والعتداء على بع�سهم.

3 أسيرات فلسطينيات يعلن 
اإلضراب المفتوح عن الطعام

  
*رام اهلل

 اأعلنت هيئة �سوؤون الأ�سرى واملحررين الفل�سطينيني، الثنني، عن 
ان�سمام ثالث من الأ�سريات يف �سجون الحتالل ال�سرائيلي لالإ�سراب 

املفتوح عن الطعام اإ�سنادا لباقي الأ�سرى امل�سربني.
هن  الإ�سراب  اأعلن  اللواتي  الأ�سريات  اأن  بيان  يف  الهيئة  وك�سفت 

منى قعدان، واأمل طقاطقة، و�ساتيال اأبو عيادة.
اإ�سرابهم  اأ�سرًيا من كوادر حركة اجلهاد الإ�سالمي  ويوا�سل 250 
املفتوح عن الطعام لليوم الرابع على التوايل، ملواجهة اإجراءات اإدارة 

�سجون الحتالل التنكيلية امل�ساعفة بحّقهم.
واأكدت الهيئة اأن الأيام املقبلة �ست�سهد ان�سمام اأفواج جديدة من 
الأ�سرى الفل�سطينيني لالإ�سراب املفتوح يف حال عدم ا�ستجابة اإدارة 

�سجون الحتالل ال�سرائيلي ملطالبهم.

االحتالل يبدأ مناورة بحرية 
عسكرية مفاجئة

  
القدس

�سباح  من  مبكرة  �ساعة  يف  ال�سرائيلي  الحتالل  جي�س  اأعلن   
الثنني، عن بدء مناورة مفاجئة لقواته البحرية على طول ال�سواحل 

يف خمتلف املناطق حول الرا�سي املحتلة.
الناطق  عن  العامة،  ال�سرائيلية  الذاع��ة  نقلته  ما  وبح�سب 
خالل  �ست�سهد  البحرية  ال�سواحل  ف��اإن  الإ�سرائيلي،  الع�سكري 
ال�ساعات املقبلة حركة ن�سطة لل�سفن احلربية ال�سرائيلية وكذلك 
تلك  خالل  انفجارات  دوي  �سي�سمع  اأنه  كما  واملوانئ،  ال�سواطئ  يف 

املناورة.

الخارجية الفلسطينية: 
إسرائيل المعيق الرئيس في 

وجه عملية السالم
*رام اهلل

املعيق  هي  اإ�سرائيل  اأن  الفل�سطينية  اخلارجية  وزارة  اأك��دت   
الرئي�سي لإحراز اأي تقدم يف عملية ال�سالم يف املنطقة.

اإن احلكومة الإ�سرائيلية توا�سل  وقالت اخلارجية الفل�سطينية، 
حماولتها لقلب مفاهيم ومرتكزات العمل ال�سيا�سي املاألوفة القائمة 
اإىل  الهادفة  ال�ستعمارية  اأجندتها  يخدم  مبا  الأو�سط،  ال�سرق  يف 
ابتالع ال�سفة الغربية املحتلة، وتخريب اأية فر�سة لتج�سيد الدولة 
 1967 عام  حزيران  من  الرابع  ح��دود  على  امل�ستقلة  الفل�سطينية 
اأن  الفل�سطينية  اخلارجية  واأك��دت  ال�سرقية.  القد�س  وعا�سمتها 
�سم  يف  يتلخ�س  ال�ستعماري  الإ�سرائيلي  ال�سيا�سي  امل�سروع  جوهر 
التاريخي والقانوين والديني  الغربية املحتلة وتغيري واقعها  ال�سفة 
والعمل  وامل�ستوطنني،  بال�ستيطان  واإغراقها  القائم،  والدميوغرايف 
على اإبعاد الأنظار الإقليمية والدولية عن هذه احلقيقة نحو م�سارات 
على  اإ�سرائيل  به  تقوم  ما  اأن  اإىل  واأ�سارت  ُمفتعلة.  جانبية  وق�سايا 
للقد�س  تهويد  وعمليات  ا�ستيطاين  تو�سع  من  يومي  وب�سكل  الأر���س 
جلميع  زاح��ف  تدريجي  و�سم  الفل�سطيني،  حميطها  ع��ن  وف�سلها 
الق�سري  والتهجري  العرقي  التطهري  وعمليات  )ج(،  امل�سنفة  املناطق 
من  دوامة  اإىل  بها  ويدفع  املنطقة  ُيدخل  الفل�سطينيني،  للمواطنني 
من  وموجات  العنف  مربعات  اإىل  وجرها  الإقليمي  ال�ستقرار  عدم 
احلروب املتالحقة، وُيقو�س ب�سكل ممنهج فر�س حتقيق ال�سالم على 
اإىل  تلجاأ  اإ�سرائيل  ان  ال��وزارة  وتابعت  الدولتني.  حل  مبداأ  اأ�سا�س 
تطبيع،  مب�سارات  وا�ستبداله  وترحيله  الدولتني  بحل  العمل  جتميد 
على  القائم  اأو�سطية  ال�سرق  لل�سيا�سة  مرتكز  اأهم  �سرب  �ساأنها  من 
وال�ستقرار  لالأمن  احلقيقي  املدخل  هو  الفل�سطينية  الق�سية  حل  اأن 
واأ�سا�س بناء عالقات �سالم طبيعية بني دولها، كما توا�سل  باملنطقة 
دولة الحتالل العبث باأولويات املنطقة ال�سيا�سية والقت�سادية من 
خالل بعرة الأوراق لإعادة ترتيبها من جديد مبا يتما�سى وم�ساحلها 
حلجب  جانبية  ق�سايا  على  الأ���س��واء  ت�سليط  عرب  ال�ستعمارية، 

الق�سية الفل�سطينية.
الدعاية  خلف  الإجنرار  مغبة  من  كافة  الدول  ال��وزارة،  وحذرت 
"الأمني" املزعوم  الإ�سرائيلية الت�سليلية الهادفة اإىل ت�سويق دورها 
لإزاح��ة  مبحاولتها  وجماراتها  املنطقة،  يف  ال�ستقرار  حتقيق  يف 
دائرة  الدولتني يف  والزج بحل  الفل�سطينيني  مع  �سيا�سية  اأية عملية 
وعدم  ت��ارة،  احلاكم  الئتالف  ه�سا�سة  بذريعة  والنتظار  التجميد 
توفر املناخات املنا�سبة لإحداث تقدم على امل�سار الفل�سطيني ب�سبب 
وقت  يف  اأخ��رى،  تارة  اإ�سرائيل  تراها  كما  املنطقة  اأولويات  اختالف 
مت�سارعة  وبوترية  دورانها  والتهويد  ال�ستعمار  عجلة  فيه  توا�سل 
وبقوة  واحد،  طرف  من  النهائية  املفاو�سات  ق�سايا  م�ستقبل  حل�سم 

الحتالل.

بسبب األبناء.. تشريع في 
الصين يعاقب اآلباء

*بكني 
يدر�س الربملان ال�سيني ت�سريعا ملعاقبة الآباء على اإتيان اأبنائهم 

جرمية. ارتكابهم  ال�سوء" اأو  بالغ  "�سلوكا 
وتن�س م�سودة قانون تعزيز الرتبية الأ�سرية على اأن اأولياء الأمور 
�سيتعر�سون للتوبيخ و�سي�سطرون لجتياز برامج للتوجيه الأ�سري اإذا 

وجد املدعون اأن اأبناءهم اأتوا �سلوكا بالغ ال�سوء اأو اإجراميا.
ال�سيني  بالربملان  الت�سريعية  ال�سئون  جلنة  با�سم  املتحدث  وقال 
زانغ تيوي: "هناك العديد من الأ�سباب التي جتعل املراهقني ي�سيئون 
اأو احل�سول على  الأ�سرية  اإىل الرتبية  راأ�سها الفتقار  الت�سرف على 
قدر غري كاف منها". كما حتث م�سودة القانون التي �سرتاجعها اللجنة 
فيه  يخلد  وقت  ترتيب  على  الآب��اء  الأ�سبوع  هذا  للربملان  الدائمة 

اأبناوؤهم للراحة ويلهون وميار�سون الريا�سة.
واتبعت بكني نهجا اأكر حزما هذا العام، من معاجلة اإدمان ال�سغار 
الروحي"،  "الأفيون  اأ�سكال  �سكال من  ُتعد  التي  الإلكرتونية،  لالألعاب 

اإىل ت�سييق اخلناق على الجنذاب "الأعمى" مل�ساهري الإنرتنت.
لعب  �ساعات  املا�سية  القليلة  الأ�سهر  يف  التعليم  وزارة  وح��ددت 
حمدودة للق�سر، مما ي�سمح لهم مبمار�سة الألعاب الإلكرتونية ل�ساعة 

واحدة يف اأيام اجلمعة وال�سبت والأحد فقط.
املنزلية وحظرت الدرو�س اخل�سو�سية  الواجبات  كما خففت من 
من  خوفا  والعطالت،  الأ�سبوع  نهاية  عطلة  خالل  الرئي�سية  للمواد 

العبء الأكادميي الثقيل على الأطفال.
ويف الوقت نف�سه، حتث ال�سني �سبابها على اأن يكونوا اأقل "اأنوثة" 

واأكر "رجولة".

أزمة نتائج انتخابات العراق.. 3 سيناريوهات لحل معضلة خطيرة

*اخلرطوم 
بالعا�سمة  ن��ي��وز  ���س��ك��اي  م��را���س��ل  اأف����اد 
ال�سرطة  باأن  ال�سودانية اخلرطوم، الثنني، 
لتفريق  للدموع  امل�سيل  الغاز  باإطالق  قامت 

املحتجني يف حميط رئا�سة الوزراء.
للجي�س  امل��وؤي��دون  املعت�سمون  وط��ال��ب 
احلكومة  رئ��ي�����س  ب��اإ���س��ق��اط  اخل��رط��وم  يف 
جمع  ال��ذي  حمدوك  اهلل  عبد  النتقالية 
الأزم��ة  لبحث  ط��ارئ  اجتماع  يف  حكومته 
منذ  "الأ�سواأ"  باأنها  و�سفها  التي  ال�سيا�سية 

اإ�سقاط عمر الب�سري عام 2019.
نيوز  ل�"�سكاي  رفيعة  م�����س��ادر  وذك���رت 
ال�سودانية  احلكومة  اجتماع  اأن  عربية" 

ناق�س الأزمة ومل يخرج بقرارات.     
ردد  لع��ت�����س��ام��ه��م،  ال��ث��ال��ث  ال��ي��وم  ويف 
الع�سكريني  ل��ت��ويل  امل��وؤي��دون  املعت�سمون، 
حل  اإىل  ت��دع��و  ه��ت��اف��ات  ك��ام��ل��ة  ال�سلطة 

احلكومة املدنية واإ�سقاط رئي�سها.
وجتمع الع�سرات اأمام مقر جمل�س الوزراء 
يهتفون  وه��م  اخل��رط��وم  العا�سمة  بو�سط 
يوا�سل  فيما  حمدوك"،  ي�سقط  "ي�سقط 
ن�سبوها  التي  اخليام  يف  اعت�سامهم  املئات 

اأمام الق�سر الرئا�سي.
وقال الطاهر ف�سل املوىل اأحد املحتجني 
لفران�س بر�س: "جئنا هنا لإ�سقاط احلكومة 
الع�سكريون  يتوىل  ولكي  ف�سلت  لأنها  املدنية 

خ�سوم  وي��وؤك��د  النتقالية".  ال��ف��رتة  ه��ذه 
من  ب��اإي��ع��از  نظم  حتركهم  اأن  املتظاهرين 
واأن  الأمن،  وقوات  اجلي�س  قيادة  يف  اأع�ساء 

اأن�سار النظام ال�سابق كانوا بني املتظاهرين.
مدنية  حكومة  ت�سكيل  م��وؤي��دو  وي��ق��ول 
يف  اأنهت  التي  ال�سعبية  الثورة  ق��ادوا  الذين 
2019 30 عاًما من حكم الب�سري اإن العت�سام 
بلد  يف  حت�سريه  يتم  "انقالب"  مبثابة  ه��و 

عرف الكثري من النقالبات.
النتقالية  ال�سلطة  تقوم  اأن  ويفرت�س 
البالد  باإدارة  املكونة من مدنيني وع�سكريني 
عام  يف  عامة  انتخابات  تنظيم  ح��ني  اإىل 

.2023

*رام اهلل 
املتطرفني  امل�ستوطنني  م��ئ��ات  اق��ت��ح��م 
وقطعوا  ي��و���س��ف،  ق��رب  الث���ن���ني،  ال��ي��ه��ود، 
اأرا�سي  من  املثمرة  الزيتون  اأ�سجار  ع�سرات 
�سمال  نابل�س  مدينة  ���س��رق  ���س��امل،  ق��ري��ة 

ال�سفة الغربية املحتلة.
�سمال  يف  ال�ستيطان  ملف  م�سوؤول  وقال 
اإن  بيان،  يف  دغل�س،  غ�سان  الغربية  ال�سفة 
من  م�سددة  بحرا�سة  ن��ف��ذت  الق��ت��ح��ام��ات 
ع�سرات  واإن  ال�سرائيلي،  الحتالل  ق��وات 
اقتحمت  امل�ستوطنني  تقل  التي  احل��اف��الت 
ترافقها  نابل�س  مبدينة  ال�سرقية  املنطقة 
قرب  اإىل  وت��وج��ه��ت  الح���ت���الل،  دوري�����ات 
التلمودية  �سلواتهم  اإقامة  بحجة  يو�سف 

ال�ستفزازية فيه.
م��واج��ه��ات يف حميط  وق���وع  وا���س��ار اىل 

فل�سطينيون  �سبان  اأطلق  حيث  يو�سف،  قرب 
املفرقعات باجتاه قرب يو�سف، واأطلق اجلنود 
للدموع  امل�سيل  ال�سام  والغاز  ال�سوت  قنابل 

�سوب املواطنني.
اأه��ايل  ان  دغل�س،  اك��د  اخ��رى،  جهة  من 
يف  �سامل  بلدة  �سرق  الن�سر  ج��ورة  منطقة 
ع�سرات  اأن  اليوم،  �سباح  اكت�سفوا  نابل�س، 
وتك�سريها  تقطيعها  مت  ال��زي��ت��ون  اأ���س��ج��ار 
و���س��رق��ة م���ا ت��ب��ق��ى م���ن ال��ث��م��ار م���ن قبل 

امل�ستوطنني املتطرفني.
ان  يتما،  ق��روي  جمل�س  او���س��ح  ب���دوره، 
معدات  اي�سا  ال��ي��وم،  ���س��رق��وا  م�ستوطنني 
جنوب  القرية  يف  الزيتون  بقطف  خا�سة 
من  �سعدوا  امل�ستوطنني  ان  اىل  لفتا  نابل�س، 
مو�سم  بدء  منذ  املواطنني  بحق  اعتداءاتهم 
مبالحقة  واملتمثلة  ال��زي��ت��ون،  ثمار  قطف 

املزارعني واقتالع وحتطيم الأ�سجار و�سرقة 
املحاذية  الأرا�سي  اأن غالبية  ثمارها. يذكر 
اجلنوبي  ن��اب��ل�����س  ري���ف  يف  للم�ستوطنات 
وح��رق  قطع  لعمليات  تتعر�س  وال�سرقي، 

و�سرقة لثمار الزيتون منذ بداية املو�سم.
وع��ل��ى ���س��ع��ي��د اخ����ر، اع��ت��ق��ل��ت ق���وات 
 19 ال��ي��وم،  �سباح  الإ���س��رائ��ي��ل��ي  الح��ت��الل 
يف  خمتلفة  اأن��ح��اء  م��ن  فل�سطينيا  مواطنا 

ال�سفة الغربية ومدينة القد�س املحتلة.
الفل�سطيني، ان قوات  نادي ال�سري  وقال 
بال�سالح  املدججة  ال�سرائيلي  الح��ت��الل 
اقتحمت و�سط اطالق كثيف للنريان مناطق 
ورام  حل��م  وب��ي��ت  اخلليل  م��دن  يف  متفرقة 
بالقد�س  عدة  واأحياء  وجنني  والبرية  اهلل 
ال�سرقية املحتلة واعتقلت املواطنني الت�سعة 

ع�سر بزعم اأنهم مطلوبون.

الخرطوم تشتعل.. إطالق غاز 
واحتجاجات وجلسة للحكومة

مستوطنون يقتحمون قبر يوسف 
ويقطعون اشجار الزيتون بنابلس


