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يومية - أردنية - شاملة

*عمان 
اأدى ع�صرات الآلف �صالة اجلمعة يف امل�صجد الأق�صى املبارك، 
رغم الإجراءات الع�صكرية امل�صددة التي فر�صتها �صلطات الحتالل 
الإ�صرائيلي على اأبواب ومداخل البلدة القدمية يف القد�س املحتلة.
األف   50 نحو  باأن  بالقد�س،  الإ�صالمية  الأوقاف  دائرة  وقدرت 
وكالة  نقلت  ما  وفق  الأق�صى،  رحاب  يف  اجلمعة  �صالة  اأدوا  م�صٍل 

الأنباء الفل�صطينية .
منذ  توافدوا  الذين  امل�صلني  دخول  الحتالل  �صرطة  واأعاقت 
الدقيقة  التفتي�س  عمليات  خالل  من  امل�صجد،  اىل  ال�صباح  �صاعات 

ملا يحملونه من اأمتعة، وفح�س هوياتهم ال�صخ�صية.
الأق�صى،  وحميط  املدينة  �صوارع  يف  الحتالل  قوات  وانت�صرت 
بطاقاتهم  يف  ودققت  امل�صلني  واأوق��ف��ت  بواباته،  عند  ومتركزت 

ال�صخ�صية، ومنعت دخول اآلف املواطنني من حمافظات ال�صفة.
لأهل  ن�صرة  الفجر،  �صالة  يف  �صاركوا  املواطنني  اآلف  وك��ان 
النقب ال�صامدين يف وجه العتداءات الإ�صرائيلية، ودعما لعائلة 
ال�صاحلية التي هدم الحتالل منزليها يف حي ال�صيخ جراح بالقد�س 

املحتلة.

*عمان 
ا�صت�صافت هيئة الربط الكهربائي اخلليجي الجتماع امل�صرتك 
لنقل  امل�صرية  وال�صركة  اخلليجي،  الكهربائي  الربط  هيئة  بني 
ومناق�صة  لبحث  الردنية،  الوطنية  الكهرباء  و�صركة  الكهرباء، 
املبادئ التاأ�صي�صية مل�صروع الربط الكهربائي امل�صرتك، والذي ُعقد 
�صدر  بيان  بح�صب  الجتماع  وناق�س  دبي.  باإمارة  يومني  مدار  على 
عن الهيئة و�صل ن�صخة منه لوكالة النباء الردنية )برتا( م�صودة 
املطروحة  التجارية  والنماذج  واملبادئ  ال�صرتاتيجية،  الورقة 
جدوى  الدرا�صة  اأثبتت  والتي  الثالثي،  الكهربائي  الربط  مل�صروع 
ا�صتعرا�س ملخ�س لدرا�صة  الربط بني الأطراف الثالثة، كما ومت 
واقت�صادية،  فنية  درا�صات  �صملت  والتي  الكهربائي  الربط  جدوى 
الرابط  وت�صغيل  لإن�صاء  والهيكلة  التنظيمية  الأمور  وا�صتعرا�س 
الربط  من  املجال  هذا  يف  بخربتها  الهيئة  و�صاركت  الكهربائي. 
خالل  العربية،  اخلليج  ل��دول  التعاون  جمل�س  ل��دول  الكهربائي 
الجتماع الذي ح�صره الرئي�س التنفيذي ل� هيئة الربط الكهربائي 
الكهرباء  �صركة  عام  مدير  الإبراهيم،  اأحمد  املهند�س  اخلليجي 
الوطنية الأردنية املهند�س اأجمد الروا�صدة، ورئي�س جمل�س الإدارة 
والع�صو املنتدب ل� ال�صركة امل�صرية لنقل الكهرباء املهند�صة �صباح 

.)EGI( م�صايل، بالإ�صافة اىل ا�صت�صاري الدرا�صة
املطلوبة  الإج��راءات  الأط��راف على خطة عمل لإمتام  واتفق 
الربط  فوائد  يو�صح   )Business Case( تقرير  اإع��داد  ومنها 
الكهربائي )بناء على درا�صة اجلدوى( والهيكل التنظيمي واملخاطر 

وخيارات التمويل قبل نهاية العام.
تابع �س2

50  ألفا يؤدون صالة الجمعة 
في المسجد األقصى

بحث مشروع الربط الكهربائي 
االردني المصري الخليجي

ادانة اردنية للهجوم 
اإلرهابي بديالى العراقية

*عمان 
الذي  الإرهابي  الهجوم  النيابية،  اخلارجية  ال�صوؤون  جلنة  دانت 
ام�س  �صباح  ال�صقيق،  العراق  جمهورية  يف  دي��اىل  حمافظة  يف  وق��ع 

واأ�صفر عن وقوع عدد من ال�صحايا من منت�صبي اجلي�س العراقي.
وو�صفت اللجنة، يف بيان ا�صدرته اجلمعة، ذلك العمل بالإرهابي 
العراقي  ال�صعب  جانب  اىل  ووقوفها  ت�صامنها  على  م�صددة  اجلبان، 
اأمنه وا�صتقراره. واعربت على ل�صان  ال�صقيق يف مواجهة كل ما يهدد 
كما  ال�صحايا.  لذوي  التعازي  اأحر  عن  حينا،  خلدون  النائب  رئي�صها 
وقع  الذي  الإرهابي  الهجوم  املغرتبني،  و�صوؤون  اخلارجية  وزارة  دانت 
يف حمافظة دياىل بجمهورية العراق ال�صقيق. واأّكد الناطق الر�صمي 
با�صم الوزارة ال�صفري هيثم اأبو الفول، اإدانة وا�صتنكار اململكة ال�صديدين 
لهذا العمل الإرهابي اجلبان، ُم�صددًا على ت�صامن ووقوف اململكة املطلق 
اإىل جانب جمهورية العراق ال�صقيق يف مواجهة كل ما ُيهدد اأمنها واأمن 

�صعبها ال�صقيق، ُمعربًا عن اأحر التعازي لذوي ال�صحايا.

تكميلية الثانوية العامة 
تختتم اليوم

  
*عمان 

الرتبية  وزارة  يف  والخ��ت��ب��ارات  المتحانات  اإدارة  مدير  ق��ال 
التكميلية  للدورة  الت�صحيح  جلان  اإن  كنانة،  حممد  الدكتور  والتعليم 
ل  "التوجيهي"،  العامة  الثانوية  الدرا�صة  ل�صهادة  العام  لالمتحان 
تزال م�صتمرة عرب اآلية القارئ ال�صوئي، فيما انتهت من ت�صحيح دفاتر 

الإجابات التي حتتوي على الأ�صئلة املقالية.
واأ�صاف كنانة يف ت�صريح �صحفي لوكالة الأنباء الأردنية )برتا(، 

اأنه من املتوقع اإعالن نتائج المتحان بني 10 - 15 �صباط املقبل.
الدرا�صة  �صهادة  امتحان  جل�صات  ال�صبت،  اليوم  وتختتم  ه��ذا 
 30 يف  بداأت  التي  التكميلية  الدورة  يف  )التوجيهي(  العامة  الثانوية 
كانون الأول املا�صي. ويتقدم لمتحان يوم غد 17932 طالبًا وطالبة 
الأوىل  اجلل�صة  تبداأ  حيث  واملهنية،  الأكادميية  الفروع  كافة  من 

ال�صاعة احلادية ع�صرة �صباحًا.

ضبط مركبات ارتكبت مخالفة 
التشحيط أثناء تساقط الثلوج

*عمان 
قال الناطق الإعالمي با�صم مديرية الأمن العام، اإنه جرى خالل 
التي  املركبات  على  ومرورية  اأمنية  حمالت  تنفيذ  اجلوي  املنخف�س 
تقوم بالت�صحيط بالعجالت اأثناء ت�صاقط الثلوج وت�صكل الجنماد، ملا 

لتلك املخالفة من خطورة على م�صتخدمي الطريق.
واأكد الناطق الإعالمي، اأنه جرى خالل املنخف�س اجلوي �صبط 10 
مركبات، اإ�صافة اإىل التعميم على مركبات اأخرى، مبينا اأنه مت حتديد 
عرب  تداولها  جرى  فيديوهات  متابعة  بعد  و�صبطها  املركبات  بع�س 

مواقع التوا�صل الجتماعي.
اأنه �صيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق  واأ�صار اىل 
احلجز  �صاحات  اإح��دى  يف  يومًا   14 مل��دة  املركبة  وحجز  ال�صائقني، 

املخ�ص�صة لذلك.

تمديد فترة تحميل الوثائق للطلبة 
المتقدمين للمنح الهنغارية

  
*عمان 

الأردنيني  للطلبة  العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  اأعلنت 
من  املقدمة  الدرا�صية  املنح  من  لال�صتفادة  بطلبات  تقدموا  الذين 
احلكومة الهنغارية للعام اجلامعي 2022 / 2023 باأنه مت متديد فرتة 
 IELTS or( حتميل وثيقة نتيجة اأحد امتحاين اللغة الإجنليزية
TOEFL iBT( لغاية يوم الثالثاء املوافق 15 �صباط املقبل على اأن 
https://( :يقوم الطالب بتحميل الوثيقة من خالل الرابط الآتي
ارف��اق  �صرورة  مع   )/rce.mohe.gov.jo/Hungary2022
تقدم  ال��ذي   )Applicant ID Number( الطالب  طلب  رق��م 
به للجامعات الهنغارية على الرابط املذكور اأعاله، علمًا باأنه لن يتم 
التمديد بعد هذا التاريخ، كما اأنه لن يتم النظر يف اأي طلب مل يتم فيه 

حتميل الوثيقة امل�صار اإليها اأعاله.

غموض يلف مصير
 14 موريتانيا اعتقلوا في مالي

*وكاالت
موريتانيا،   14 اعتقل  امل��ايل  اجلي�س  اأن  اإعالمية،  تقارير  ذك��رت 

بينما كانوا يرتادون �صوقا داخل الأرا�صي املالية.
تلقوا  املعتقلني  اأهايل  اأن  املوريتاين  ميديا"  "�صحراء  موقع  وذكر 
اإ�صارة اإىل �صكان  "م�صادر غري حمايدة"، يف  اأنبائهم من  املعلومة ب�صاأن 

يف مايل على خالف مع اجلي�س.
واأ�صاف املوقع اأن دورية للجي�س املايل ر�صدت املواطنني املوريتانيني 

يف �صوق اأ�صبوعي يقع على بعد 80 كيلومرتا من احلدود مع موريتانيا.
مع  حمادثات  جتري  موريتانيا  يف  ال�صلطات  اأن  اإىل  املوقع  ولفت 

نظريتها يف مايل للوقوف على حيثيات ما جرى.
الناطق  عن  الر�صمية  املوريتانية  الأنباء  وكالة  نقلت  جانبها،  من 
اأعلى  وعلى  ال�صلطات  اأن  داه��ي،  ولد  املختار  ال�صيد  احلكومة،  با�صم 

م�صتوى تتابع حادثة املواطنني املوريتانيني يف مايل

هيئة الطاقة تنشر توضيحيا الحتساب 
فاتورة الكهرباء بعد الدعم

*عمان 
ن�صرت هيئة تنظيم قطاع الطاقة واملعادن اجلمعة تو�صيحا لألية 

احت�صاب فاتورة الكهرباء بعد الت�صجيل للح�صول على الدعم.
عرب  الدعم  على  للح�صول  بالت�صجيل  املبادرة  اىل  الهيئة  ودعت 
الفاتورة  ح�صاب  وميكن   .kahraba. Gov. Jo الإلكرتوين  املوقع 
ال�صهرية ح�صب اجلدول املرفق والذي يو�صح قيمة ا�صتهالك الكهرباء 

بح�صب التعرفة املدعومة والتعرفة غري املدعومة.

دول الخليج األعلى عربيًا بنسبة استضافة 
مهاجرين دوليين من مجموع السكان

*عمان 
عن  ال�صادرة  الدوليني،  املهاجرين  قاعدة  بيانات  اأحدث  اأظهرت 
اإدارة ال�صوؤون القت�صادية والجتماعية التابعة لالأمم املتحدة، ت�صّدر 
دولة الإمارات اأعلى ن�صبة بعدد املهاجرين ملجموع ال�صكان بن�صبة بلغت 
بها  اأخرى غلبت  القائمة دول عربية  باملئة يف 2020. و�صملت  1ر88 
باملئة  5ر77  قطر  مثل  ال�صكان،  جمموع  من  الدوليني  املهاجرين  ن�صبة 
والكويت 8ر72 باملئة والبحرين 55 باملئة و�صلطنة عمان 5ر46 باملئة 
وال�صعودية 6ر38 باملئة ، وفقا ملا اأوردته اجلمعة �صبكة )�صي ان ان( .

ويلي الأردن دول اخلليج يف عدد املهاجرين ملجموع ال�صكان بن�صبة 
9ر33 باملئة . وبناء على تقرير املنظمة الدولية للهجرة ال�صادر حتت 
يف  الدوليني  املهاجرين  عدد  ارتفع   "2022 العاملية  "الهجرة  عنوان 
"املرتفع جًدا" خالل عام 2020،  الدول ذات موؤ�صر التنمية الب�صرية 
حيث تو�صح البيانات باأن الزيادة الكبرية يف اأعداد املهاجرين هم من 
الوليات  يف  الأخ�س  وعلى  املق�صد،  دول  من  العديد  يف  اخلربة  ذوي 

املتحدة وال�صعودية واأملانيا واململكة املتحدة والإمارات.

*عمان
ل�صوؤون  ال���وزراء  رئا�صة  م�صت�صار  ق��ال 
ال�صحة وم�صوؤول ملف كورونا الدكتور عادل 
من  الثالثة  اجلرعة  اإلزامية  اإن  البلبي�صي 

لقاح فريو�س كورونا امر وارد.
وا�صاف: من املتوقع اأن الأردن �صي�صجل 
اليوم  يف  كورونا  حالة  اآلف   9-10 بني  ما 
اأن 60  اإىل  اميكرون، م�صريا  ب�صبب  الواحد 
اإىل  تعود  الإيجابية  العينات  من  باملئة 

متحور اأوميكرون.
عن  اجلمعة،  ال�صحة،  وزارة  واأعلنت 
جديدة  اإ�صابات  و6309  وفيات   6 ت�صجيل 
العدد  لريتفع  اململكة،  يف  كورونا  بفريو�س 
و1129995  وف��اة   13049 اإىل  الإجمايل 

اإ�صابة.
 ، الإيجابّية  الفحو�س  ن�صبة  وبلغت 
الإعالمي  املوجز  بح�صب  باملئة،   16.91

ال�صادر عن الوزارة. 
احل��الت  ع��دد  اأن  اإىل  امل��وج��ز  واأ���ص��ار 
حالة،   43511 اإىل  و�صل  حاليًا  الن�صطة 
اإىل  اأدخلت،  التي  احلالت  عدد  بلغ  بينما 
احل��الت  وع��دد  حالة،   122 امل�صت�صفيات 
التي غادرت امل�صت�صفيات 103 حالت، فيما 
التي  املوؤكدة  للحالت  الإجمايل  العدد  بلغ 

تتلقى العالج يف امل�صت�صفيات 632 حالة.
اأ�صّرة  اإ�صغال  ن�صبة  اأن  املوجز  واأظهر 
العزل يف اإقليم ال�صمال بلغت 9 باملئة، بينما 

احلثيثة  العناية  اأ�صّرة  اإ�صغال  ن�صبة  بلغت 
اأجهزة  اإ�صغال  ن�صبة  بلغت  فيما  باملئة،   28
 15 ذاته  الإقليم  يف  ال�صطناعي  التنف�س 

باملئة.
العزل  اأ�صّرة  اإ�صغال  ن�صبة  اأن  واأ�صاف، 
حني  يف  باملئة،   16 بلغت  الو�صط  اإقليم  يف 
اأ�صّرة العناية احلثيثة  و�صلت ن�صبة اإ�صغال 
ون�صبة  باملئة،   32 اإىل  ذات��ه  الإقليم  يف 
اإ�صغال اأجهزة التنف�س ال�صطناعي اإىل 13 

باملئة.
اإ�صغال  ن�صبة  بلغت  اجلنوب،  اإقليم  ويف 
اأ�صّرة  اإ�صغال  ون�صبة  باملئة،   7 العزل  اأ�صّرة 
العناية احلثيثة 7 باملئة، فيما بلغت ن�صبة 

يف  ال�صطناعي  التنف�س  اأج��ه��زة  اإ�صغال 
الإقليم ذاته 5 باملئة.

واأ�صار املوجز اإىل ت�صجيل 2829 حالة 
حل��الت  الإج��م��ايل  ال��ع��دد  لي�صل  ���ص��ف��اء، 
العزل  ف��رتة  انتهاء  بعد  املتوقعة  ال�صفاء 
اإىل 1073539 حالة. كما اأ�صار اإىل اإجراء 
الإجمايل  العدد  ليبلغ  فحو�صات،   37309
الوباء  بدء  منذ  اأجريت  التي  للفحو�صات 

14284540 فح�صًا.
م��ت��ل��ق��ي  ع�����دد  اأن  امل����وج����ز  واأظ����ه����ر 
و�صل  ك��ورون��ا  ل��ق��اح  م��ن  الأوىل  اجل��رع��ة 
متلقي  ع��دد  و�صل  فيما   ،4538700 اإىل 

اجلرعتني اإىل 4142283.

البلبيسي: إلزامية 
الجرعة الثالثة امر وارد

6 وفيات و6309 إصابات بفيروس كورونا في المملكة

*وكاالت 
اأع���ل���ن وزي����ر اخل���ارج���ي���ة ال��رو���ص��ي 
يتوقع  ل  اأنه  اجلمعة،  لف��روف،  �صريغي 
نظريه  مع  املحادثات  اأثناء  "اخرتاًقا" 
م�صتهّل  يف  بلينكن،  اأن��ت��وين  الأم��ريك��ي 
فتيل  لنزع  املخ�ص�س  جنيف  يف  لقائهما 

الأزمة الأوكرانية.
واأب���ل���غ وزي����ر اخل��ارج��ي��ة ال��رو���ص��ي 
انفراجة  يتوقع  ل  اأن��ه  الأمريكي  نظريه 
يريد  لكنه  جنيف،  يف  حمادثاتهما  يف 
مطالب  ع��ل��ى  حم���دد  رد  ع��ل��ى  احل�����ص��ول 

مو�صكو الأمنية.
وقال لفروف يف ت�صريحات يف بداية 
"مقرتحاتنا  التلفزيون:  بثها  الجتماع 
حم��ددة  اإج��اب��ات  وننتظر  ج��دا  حم��ددة 

بنف�س القدر".
جنيف  يف  وبلينكن  لف��روف  والتقى 
غزو  احتمال  من  غربية  خم��اوف  و�صط 

رو�صيا جلارتها اأوكرانيا.
وتنفي رو�صيا اأنها تخطط ل�صن هجوم، 
ع�صكري  بعمل  تقوم  قد  اإنها  تقول  لكنها 
من  قائمة  تلبية  يتم  مل  اإذا  حت��دده  مل 
�صمال  حلف  تعهد  ذل��ك  يف  مب��ا  املطالب 

الأطل�صي بعدم قبول ع�صوية اأوكرانيا.
ل��وج��ه،  وج��ًه��ا  يجل�صان  ك���ان  ف��ي��م��ا 
جل�صة  م�صتهّل  يف  لفروف،  بلينكن  توّعد 
نحو  ت�صتمّر  اأن  ُيتوقع  التي  املحادثات 
يف  و�صارم"  و�صريع  "موّحد  برّد  �صاعتني، 
اأن  اأكد  لكّنه  اأوكرانيا،  رو�صيا  غزت  حال 
لإيجاد  ال�صعي  توا�صل  املتحدة  الوليات 

حّل دبلوما�صي.
الذي  اللقاء  مدة  تتجاوز  األ  وُيتوقع 
بحرية  على  املطّلة  الق�صور  اأحد  يف  ُيعقد 
اأن يديل بعده كّل  ال�صاعتني، على  ليمان، 
منف�صل  ب�صكل  بت�صريحات  الوزيرين  من 

اأمام ال�صحافة.
ال��ل��ذان  وبلينكن  لف���روف  وت�صافح 
ال�صاعة  نحو  ج��ّي��ًدا،  بع�صهما  يعرفان 
ال��ع��ا���ص��رة ب��ت��وق��ي��ت غ��ري��ن��ت�����س ودخ��ال 
اأن  قبل  حتى  املو�صوع  �صلب  يف  مبا�صرًة 

ُيدعى ال�صحفيون للخروج من القاعة.

من  خ��ط��وة  اأح���دث  ه��و  اللقاء  وه���ذا 
يوما   11 منذ  بداأ  مكّثف  دبلوما�صي  م�صار 

يف جنيف بني م�صاعَديهما.
وك��ان��ت م�����ص��اع��دة وزي���ر اخل��ارج��ي��ة 
اأن  لياًل  غّردت  �صريمان  ويندي  الأمريكي 
لكن  يدهم  م��ّدوا  وحلفاءهم  الأمريكيني 
تدّل  التي  خطواتنا  ُرف�صت  الآن  "حتى 

على ح�صن نية".
وق�����ال ن��ظ��ريه��ا ال���رو����ص���ي ���ص��ريغ��ي 
اأحد،  من  تخاف  ل  "رو�صيا  اإن  ريابكوف 
رًدا على  ول حتى من الوليات املتحدة"، 
ما  ح��ول  املرا�صلني  اأح��د  طرحه  ���ص��وؤال 

تخ�صاه رو�صيا.
الأم��ريك��ي��ة  "املحاولة  اأن  واأ����ص���اف 
ل��زي��ادة ال��ت��وت��رات اأم�����س وقبل اأم�����س ل 
توجد املناخ الالزم للمحادثات. �صنحاول 
لهجتهم،  ي���غ���رّيون  الأم���ريك���ي���ني  ج��ع��ل 
اأجندتنا،  بح�صب  العمل  على  هم  وح�صّ

ب�صاأن ال�صمانات الأمنية".
م��رارا  وحلفاوؤها  وا�صنطن  وه���ددت 
اقت�صادية  عقوبات  مثل  وخيمة  بعواقب 

�صد   - ع�صكريا  عمال  ولي�س   – قا�صية 
رو�صيا اإذا اأقدمت على غزو بحوايل 100 
األف جندي رو�صي متمركزون بالقرب من 

احلدود الأوكرانية منذ اأ�صابيع.
وبعد لقائه مع الرئي�س الأوكراين يف 
بريطانيا  من  الدبلوما�صيني  وكبار  كييف 
الأ�صبوع،  هذا  برلني  يف  واأملانيا  وفرن�صا 
لوجه  وجها  للقاء  م�صتعدا  بلينكن  ك��ان 
اأخري  جهد  اأنه  يبدو  والذي  لف��روف،  مع 
لكن  التفاو�صي،  والتفاق  للحوار  حمتمل 
كال اجلانبني متم�صك باخلطوط احلمراء 

التي ل ميكن التوفيق بينها حتى الآن.
اخلمي�س،  برلني،  يف  بلينكن،  وح��ذر 
من رد �صريع وخطري من الوليات املتحدة 

وحلفائها اإذا مت �صن غزو.
الأمريكية  اخل��زان��ة  وزارة  وفر�صت 
ع��ق��وب��ات ج���دي���دة ع��ل��ى 4 م�����ص��وؤول��ني 
اأوكرانيني، وقال بلينكن اإن الأربعة كانوا 
يف  ب���داأت  التي  الكرملني  جهود  قلب  يف 
اأوكرانيا على  عام 2020 لالإ�صرار بقدرة 

م�صتقل". ب�صكل  "العمل 

الفروف لبلينكن: »ال نتوقع 
انفراجة«.. ووعيد أميركي للغزو
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ورشة حول مشاركة الشباب في 
االنتخابات والحياة السياسية

االتصاالت: ال تداخل إلشارات أنظمة المالحة 
الجوية مع شبكات الجيل الخامس

فوز برنامج نحن نحب القراءة 
بجائزة شواب لالبتكار االجتماعي

ورشة تدريبية في الزرقاء 
بعنوان حقك تعرف

25 مريضا في مأدبا بحاجة 
إلى زراعة قرنيات

*إربد 
للتنمية الدميقراطية وحقوق الإن�صان  نظم مركز العامل العربي 
اإربد ور�صة  الأملانية يف حمافظة  زايدل  موؤ�ص�صة هانز  وبال�صراكة مع 

عمل حول "م�صاركة ال�صباب يف النتخابات واحلياة ال�صيا�صية".
واأكد كل من رئي�س جمعية ال�صهيل للتنمية ال�صيا�صية الدكتور علي 
املحارمة، واأ�صتاذ العلوم ال�صيا�صية يف اجلامعة الأردنية الدكتور حممد 
ال�صيا�صية  احلياة  يف  ال�صباب  م�صاركة  اأهمية  الور�صة،  خالل  العك�س 
ب�صكل عام، وامل�صاركة يف انتخابات الدارة املحلية ب�صكل خا�س، وذلك 

بالتزامن مع موعد انعقادها خالل الفرتة القادمة.
م�صاركة  قاعدة  وتو�صيع  ت�صجيع  اأهمية  على  املدربان  اأك��د  كما 
اإط��الق  طريق  عن  وذل��ك  واحلزبية،  ال�صيا�صية  احلياة  يف  ال�صباب 
من  والنا�صطني  لل�صباب  تدريبية  ودورات  وتثقيفية  توعوية  حمالت 
موؤ�ص�صات املجتمع املدين وطلبة اجلامعات، اإ�صافة اىل تنظيم حمالت 
لك�صب التاأييد واملنا�صرة ، مع الرتكيز على حتفيز ال�صباب للم�صاركة 
يف العملية النتخابية �صواء بالرت�صح اأو بالنتخاب بالتعاون مع كافة 
ال�صبابية  املعنية ومنها اجلامعات الأردنية واملراكز  موؤ�ص�صات الدولة 

وموؤ�ص�صات املجتمع املدين .
ال�صيا�صية  التن�صئة  اأهمية  الور�صة  يف  امل�صاركون  اأك��د  بدورهم، 
لل�صباب الأردين، والتي تبداأ من املناهج التعليمية بالتوازي مع الرتبية 
احلياة  يف  ال�صباب  م�صاركة  لزيادة  وذل��ك  واملعلوماتية،  الإعالمية 
ال�صيا�صية ويف امليدان ال�صيا�صي، منوهني اىل اأهمية عقد هذه الور�س 
التدريبية والتي من خاللها توؤهل ال�صباب وتزيد من معرفتهم ب�صوؤون 

احلياة ال�صيا�صية. 
زي��ادة  على  العمل  اأهمها  تو�صيات  ع��دة  اإىل  الور�صة  وخل�صت 
عن  الأح��زاب  دور  وتفعيل  ال�صباب،  لدى  ال�صيا�صية  بالثقافة  الوعي 
طريق انخراط ال�صباب يف الربامج ال�صيا�صية واحلزبية التي متكنهم 
امللك  جاللة  روؤى  حتقيق  �صرورة  على  والتاأكيد  م�صتقبال،  وتوؤهلهم 
عبداهلل الثاين املعظم يف تفعيل دور ال�صباب يف جميع مناحي احلياة، 
لتعزيز قدراتهم للم�صاهمة يف عملية الإ�صالح وتفعيل الدميقراطية، 
والعمل على ت�صكيل اأحزاب �صبابية وتخ�صي�س كوتا لل�صباب، وتوفري 

الدعم املايل لل�صباب يف احلمالت النتخابية املقبلة.

*عمان 
اأكدت هيئة تنظيم قطاع الت�صالت اأنه ل وجود لأي تداخل بني 

اإ�صارات اأنظمة املالحة اجلوية مع �صبكات اجليل اخلام�س يف الأردن.
وقالت الهيئة، يف بيان اإن الأردن يقع �صمن الإقليم الأول )منطقة 
ال�صرق الأو�صط واأوروبا واأفريقيا(، واملتعلق بالتوزيع العاملي للرتددات، 
وفقًا لالحتاد الدويل لالت�صالت، والتي ت�صتخدم نطاق الرتدد 3400-

املالحة  لأنظمة  املخ�ص�س  النطاق  عن  ن�صبيا  بعيد  وهو  م.ه�،   3800
بني  املحتمل  التداخل  تفادي  يعني  ما  ه�،  م.   4400-4200 اجلوية 

اأنظمة اجليل اخلام�س، واأنظمة املالحة اجلوية للطائرات م�صتقبال.
واأ�صار البيان اإىل اأن ما تناولته و�صائل الإعالم حول املو�صوع مبا 
الإقليم  �صمن  تقع  كونها  حدث  الأمريكية  املتحدة  بالوليات  يتعلق 
-3700 ال���رتدد  نطاق  ي�صتخدم  وال���ذي  ال����رتددات،  لتوزيع  ال��ث��اين 

على  ينطبق  ل  وذلك  التداخل،  هذا  ي�صبب  قد  ما  وهو  ه�،  3980م. 
اململكة. 

واأو�صح اأن الهيئة تعمل بالتن�صيق مع الحتاد الدويل لالت�صالت، 
وجلان الدرا�صات الفنية املنبثقة عنه على مراجعة ومتابعة التقارير 
املمار�صات  العتبار  بعني  الأخذ  مع  اخل�صو�س  بهذا  الفنية  والنتائج 
التي اتخذتها بع�س الدول الأوربية والعاملية لحتواء اأي م�صاكل قد 

تظهر م�صتقبال.

*عمان 
اأعلنت موؤ�ص�صة �صواب للريادة الجتماعية عن فوز موؤ�ِص�صة برنامج 
رنا الدجاين، بجائزة �صواب لالبتكار  القراءة" الدكتورة  "نحن نحب 

الجتماعي لعام 2022.
ومتنح اجلائزة �صنويًا ل�15 من القادة املوؤثرين الذين ي�صعون حلل 
والبطالة  الجتماعية  امل�صاواة  كعدم  املختلفة  املجتمعية  التحديات 
الدجاين  الدكتورة  على  الختيار  وقع  حيث  التعليم،  جودة  وتدين 
من  اختيارها  وج��رى  العربية،  ال��دول  من  الوحيدة  الفائزة  لتكون 
جمموعة تت�صمن 400 موؤثر من القادة املجتمعيني يف 190 دولة حول 

العامل قاموا بالتاأثري على حياة 722 مليون �صخ�س حول العامل.
�صخ�س  لكل  والتقدير  اجلائزة  "هذه  الدجاين  الدكتورة  وقالت 
"نحن  م�صيفة  الطرق"،  بكل  القراءة  نحب  نحن  رحلة  من  جزًءا  كان 
ف�صولنا  ونتبع  وننمو،  ونتعلم  نقراأ  الرحلة  هذه  يف  معًا  ُقدمًا  من�صي 

لنحقق اأحالمنا، فثقوا باأنف�صكم ومعا �صنجعل امل�صتحيل ممكنًا".
الدكتورة  القراءة عام 2006 من قبل  وتاأ�ص�س برنامج نحن نحب 
لدى  ال�صتمتاع  لأجل  القراءة  حب  تعزيز  اإىل  ويهدف  الدجاين،  رنا 
الأطفال وخلق �صناع التغيري حول العامل. ويقوم الربنامج على تدريب 
املتطوعني واملتطوعات من املجتمع املحلي على مهارات القراءة ب�صوت 

عاٍل لالأطفال وكيفية عقد جل�صات القراءة باللغة الأم.
متطوعني  و�صابات  و�صبان  ورج��ال  ن�صاء  من  الربنامج  ويتكون 
جل�صات  اإج��راء  على  تدريبهم  يتّم  املحلي  املجتمع  من  ومتطوعات 
ُتقراأ  حيث  املحلية،  الأحياء  يف  العاّمة  الأماكن  يف  اجلهرية  القراءة 
كتبًا  املبادرة  وتختار  روتيني.  ب�صكل  الأطفال  م�صامع  على  الكتب 
جذابة منا�صبة لأعمار الأطفال، وذات �صياق حمايد ومكتوبة باللغة 
املبادرة  تعمل  ذاتها،  بحّد  للقراءة  الرتويج  جانب  واإىل  للطفل،  الأم 
قادة  لي�صبحوا  الُقّراء  وال�صباب  والرجال  الن�صاء  متكني  على  اأي�صا 
واأفراد  الأطفال  نفو�س  للمبادرة يف  ملكية  بناء  يف جمتمعاتهم وعلى 
مثل  مهمة  ق�صايا  ح��ول  الوعي  لن�صر  من�صة  توفري  وعلى  املجتمع 

ال�صحة والبيئة من خالل قراءة كتب تتطرق اإىل هذين املو�صوعني.
القراءة"  نحب  "نحن  لربنامج  الدويل  ال�صت�صاري  املجل�س  وي�صم 
التعليم  ووزي��رة  احل�صن  بنت  �صمية  الأم��رية  امللكي  ال�صمو  �صاحبة 

الأمريكية ال�صابقة اأرين دنكان وحمدي الطباع.

*الزرقاء 
ور�صة  ال��زرق��اء  يف  امل�صتدامة  للتنمية  مفاتيح  جمعية  نظمت 
تدريبية عرب تطبيق زووم بعنوان "حقك تعرف"، مب�صاركة 31 �صابا 

و�صابة.
وهدفت الور�صة التي نفذها فريق مبادرة معا ننه�س �صمن برنامج 
ال�صفارة  من  بدعم  اجلمعية  اطلقته  ال��ذي  الأردن  مناظرات  ق��ادة 
ال�صباب  لدى  العمالية  باحلقوق  الوعي  ن�صر  اإىل  بعمان،  الأمريكية 

املقبلني على دخول �صوق العمل.
حلقوق  القانونية  للم�صاعدة  متكني  منظمة  من  املدربة  وعر�صت 
ذات  امل��ح��اور  من  ملجموعة  اجلل�صة  خ��الل  عبداهلل  خولة  الإن�صان 
ال�صلة باحلقوق العمالية يف خمتلف القطاعات؛ مثل تفا�صيل العقود 
والإجازات وال�صمان الجتماعي وقانون العمل الأردين. كما عر�صت 
لأ�ص�س الف�صل التع�صفي و�صروط ترك العمل وما يرتتب عليه وفرتة 

التدريب التي ت�صرتط للتوظيف من وجهة نظر قانونية.
ويف نهاية الور�صة، اأجابت املدربة عن ا�صتف�صارات امل�صاركني.

*مأدبا 
الندمي  مل�صت�صفى  التابعة  الخت�صا�س،  عيادات  ق�صم  رئي�س  قال 
احلكومي يف حمافظة ماأدبا، اخ�صائي العيون، الدكتور مروان املعايعة، 
اإن 25 مري�صا يف املحافظة يعانون من م�صاكل يف النظر م�صجلني ر�صميا 

لدى امل�صت�صفى بحاجة اإىل زراعة قرنيات.
�صجلت  املحافظة  اأن  )ب��رتا(،  الأردنية  الأنباء  لوكالة  واأ�صاف، 
قبل  من  ملتوفني  بالقرنيات  تربع  حالة   30 املا�صيني  العامني  خالل 
م�صاعدة  يف  امل�صت�صفى  قبل  من  زراعتها  اإع��ادة  بعد  اأ�صهمت  ذويهم، 

املر�صى وحت�صني م�صتوى النظر لديهم.

العلوم التطبيقية تتصدر 
تصنيفا عالميا بالبحث العلمي

وزير االشغال يتفقد سير العمل 
بمشروع الحديقة البيئية

*عمان 
على  الأوىل  املرتبة  اخلا�صة  التطبيقية  العلوم  جامعة  احتلت 
معايري  يف  الأردن  م�صتوى  على  والرابعة  الأردنية  اخلا�صة  اجلامعات 
واملتعلقة   )Scimago Institutions( املعتمد  العاملي  الت�صنيف 

بالبحث العلمي.
وحافظت اجلامعة للعام الثاين على التوايل على مركزها يف جميع 
معايري الت�صنيف العاملي )Scimago Institutions( للعام 2021 
وهي: البحث العلمي والبتكار وخدمة املجتمع. وقالت رئي�س اجلامعة 
الدكتورة اإميان الب�صيتي لوكالة النباء الردنية )برتا(، اإن ت�صنيف 
موؤ�ص�صات SCImago )SIR( هو للموؤ�ص�صات الأكادميية واملوؤ�ص�صات 
اإىل  اإ�صافة  البحث،  اأداء  اإىل  وي�صتند  العلمي  بالبحث  ال�صلة  ذات 

خمرجات البتكار والتاأثري املجتمعي، وهو ت�صنيف �صمويل ووا�صح. 
هي  التطبيقية  توفرها  التي  املتميزة  البحثية  البيئة  اأن  يذكر، 
على  الأوىل  اجلامعة  اأنها  �صيما  ول  والتميز،  النجاح  عوامل  اأهم  من 
اجلامعات اخلا�صة من حيث عدد الأبحاث املن�صورة يف قاعدة بيانات 
على  م�صبقًا  ح�صلت  اجلامعة  اأن  اإىل  الب�صيتي  واأ�صارت   .Scopus
عدة جوائز تتعلق بالبتكار مثل جائزة جملة ال� Cfi، منوها اىل اأن 
اجلامعة تعد الأوىل على م�صتوى ال�صرق الأو�صط يف التاأثري املجتمعي 

للجامعات الأكرث ابتكارًا لثالثة اأعوام على التوايل.

*عمان 
الك�صبي،  يحيى  املهند�س  والإ�صكان  العامة  ال�صغال  وزير  تفقد 
اإعادة  م�صروع  �صمن  البيئية  احلديقة  مب�صروع  العمل  �صري  اجلمعة، 

تاأهيل تالل الفو�صفات يف لواء الر�صيفة.
الأهمية  تويل  الوزارة  اإن  التفقدية  اجلولة  خالل  الك�صبي  وقال 
املناخي،  التغري  مواجهة  يف  للم�صاهمة  البيئية  امل�صاريع  لإن�صاء 
اثار  من  للحد  كافة  م�صاريعها  يف  للبيئية  ال�صديقة  املواد  وا�صتخدام 

التلوث البيئي.
احلكومة  من  حر�صا  ياأتي  البيئية  احلديقة  م�صروع  اأن  واأ�صاف، 
يتعلق  مبا  الواقع  ار���س  على  ال�صامية  امللكية  التوجيهات  لرتجمة 
ابرز  من  يعترب  الذي  املناخي  التغري  ومواجهة  البيئة  على  باحلفاظ 

حتديات الع�صر والذي يتطلب مواجهته ت�صافر اجلهود كافة.
اإيجاز مف�صل حول �صري العمال  وا�صتمع الك�صبي من املعنيني اإىل 
5ر74  م�صاحتها  ار���س  قطعة  على  احلديقة  تقام  حيث  امل�صروع،  يف 
كمتنزه  توفريها  الالزم  والحتياجات  املتطلبات  كافة  وت�صمل  دومن 
بالإ�صافة  لالأطفال،  العاب  ومناطق  مياه  ونوافري  خارجية  وجل�صات 
اىل 3 مالعب ريا�صية، وم�صرح خارجي وممرات خمتلفة لهواة امل�صي 
كما  الزراعية،  والحوا�س  اخل�صراء  باملناطق  وحماطة  الهرولة  او 
اجلفاف  تتحمل  التي  املائية  الندرة  واأ�صجار  نباتات  ا�صتخدام  مت 
والنباتات املحلية يف ت�صميم احلديقة حيث حتتاج اإىل رعاية فقط 
يف بداية الزراعة كما مت توفري اخلدمات الالزمة من وحدات �صحية 

واك�صاك وخزانات املياه الر�صية.
وثمن وزير ال�صغال العامة جهود العاملني على امل�صاريع كافة التي 
تعمل وت�صرف الوزارة عليها مبا فيها م�صروع احلديقة البيئية والتي 

تهدف لتقدمي اف�صل اخلدمات للمواطنني.
ان�صاء  بهدف  بامل�صروع  العمال  لنتهاء  املتوقع  املوعد  اأن  يذكر 
منطقة بيئية �صحية وحيوية م�صتدامة لتكون متنف�س طبيعي وملجاأ 
ل�صاكني املنطقة، يف الن�صف الأول من العام احلايل ويكمن دور وزارة 
امل�صروع من خالل  املبا�صر على العمال يف  العمل بالإ�صراف  ال�صغال 

مديرية ا�صغال الزرقاء.

*عمان 
الكهربائي  ال��رب��ط  هيئة  ا�صت�صافت 
هيئة  ب��ني  امل�����ص��رتك  الج��ت��م��اع  اخلليجي 
وال�صركة  اخلليجي،  الكهربائي  ال��رب��ط 
الكهرباء  و�صركة  الكهرباء،  لنقل  امل�صرية 
املبادئ  الوطنية الردنية، لبحث ومناق�صة 
الكهربائي  ال��رب��ط  مل�����ص��روع  التاأ�صي�صية 
م���دار يومني  ُع��ق��د على  وال���ذي  امل�����ص��رتك، 

باإمارة دبي.
�صدر  بيان  بح�صب  الجتماع  وناق�س 
ل��وك��ال��ة  م��ن��ه  ن�صخة  و���ص��ل  ال��ه��ي��ئ��ة  ع��ن 
الورقة  م�صودة  )ب��رتا(  الردن��ي��ة  الن��ب��اء 
ال�صرتاتيجية، واملبادئ والنماذج التجارية 
الكهربائي  ال��رب��ط  مل�����ص��روع  امل��ط��روح��ة 
ج��دوى  ال��درا���ص��ة  اأثبتت  وال��ت��ي  ال��ث��الث��ي، 
ال��رب��ط ب��ني الأط����راف ال��ث��الث��ة، كما ومت 
الربط  جدوى  لدرا�صة  ملخ�س  ا�صتعرا�س 
فنية  درا���ص��ات  �صملت  وال��ت��ي  الكهربائي 
واقت�صادية، وا�صتعرا�س الأمور التنظيمية 
وال��ه��ي��ك��ل��ة لإن�������ص���اء وت�����ص��غ��ي��ل ال��راب��ط 

الكهربائي.
و�صاركت الهيئة بخربتها يف هذا املجال 
من الربط الكهربائي لدول جمل�س التعاون 
الجتماع  خ��الل  العربية،  اخلليج  ل��دول 
هيئة  ل�  التنفيذي  الرئي�س  ح�صره  ال��ذي 
اأحمد  املهند�س  اخلليجي  الكهربائي  الربط 
الكهرباء  �صركة  ع��ام  م��دي��ر  الإب��راه��ي��م، 
ال��وط��ن��ي��ة الأردن����ي����ة امل��ه��ن��د���س اأجم���د 
والع�صو  الإدارة  جمل�س  ورئي�س  الروا�صدة، 
الكهرباء  لنقل  امل�صرية  ال�صركة  ل�  املنتدب 
اىل  بالإ�صافة  م�صايل،  �صباح  املهند�صة 

.)EGI( ا�صت�صاري الدرا�صة
واتفق الأطراف على خطة عمل لإمتام 
تقرير  اإع��داد  ومنها  املطلوبة  الإج���راءات 
)Business Case( يو�صح فوائد الربط 

اجل��دوى(  درا���ص��ة  على  )ب��ن��اء  الكهربائي 
وخ��ي��ارات  وامل��خ��اط��ر  التنظيمي  والهيكل 

التمويل قبل نهاية العام.
الربط  م�صروع  اأهمية  احل�صور  واك��د 
الكهربائي ملا له من فوائد فنية واقت�صادية 
وت�صغيل  لرتكيب  ال�صبكات  متكني  وخا�صة 
وب��ع��ده  اأك���رب  ب�صعات  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة 
اأ�صا�صيًا  �صي�صكل جزءًا  ال�صرتاتيجي، حيث 
امل�صرتكة  العربية  وال�صوق  العربي  للربط 

للكهرباء واأي�صا الربط مع اأوروبا.
وك���ان مت ت��وق��ي��ع م��ذك��رة ت��ف��اه��م بني 
الثاين  ت�صرين  �صهر  يف  الثالثة  الأط���راف 
اىل  تهدف  كانت  وال��ت��ي   ،2019 ال��ع��ام  م��ن 
الربط  هيئة  بني  الكهربائي  الربط  درا�صة 
م�صر  وج��م��ه��وري��ة  اخلليجي  ال��ك��ه��رب��ائ��ي 
املنافع  حتقيق  ي�صمن  مبا  واململكة  العربية 
بدعم  وي�صهم  الأط�����راف  ب��ني  امل�����ص��رتك��ة 
الكهرباء  جودة  وحت�صني  الكهرباء  �صبكات 
وزيادة موثوقية ال�صبكات املرتابطة، كذلك 
الكهربائية  البنية  تاأ�صي�س  على  العمل 
الأ�صا�صية لتطوير �صوق جتارة الطاقة بني 

الأطراف الثالث.
وي�����ص��اه��م خ���ط ال���رب���ط ال��ك��ه��رب��ائ��ي 
الطاقة  من  ميجاوات   2000 ح��وايل  بنقل 
للم�صروع،  الأولية  املراحل  يف  الكهربائية 
يف  الكهربائي  النقل  �صعة  زي���ادة  و�صتتم 
تلبية  يلبي  مبا  للم�صروع  الالحقة  املراحل 
الربط  اأط���راف  يف  الكهرباء  على  الطلب 
اأف�صل  ا�صتخدام  �صيتم  اأن��ه  كما  الثالثة، 
بني  الكهربائي  الربط  جمال  يف  التقنيات 
الدول يف هذا امل�صروع لتحقيق اأف�صل معايري 

الأمن واملوثوقية يف الربط الكهربائي.
وقال املهند�س اأحمد الإبراهيم الرئي�س 
الكهربائي  ال��رب��ط  هيئة  ل������  التنفيذي 
الكهربائي  ال��رب��ط  م�صروع  اإن  اخلليجي، 

ربط  م�صروعات  اأه���م  م��ن  ُي��َع��دُّ  اخلليجي 
دول  ق��ادة  اأقرها  التي  الأ�صا�صية  البنية 
اأه��م  حمققًا  اخلليجي،  ال��ت��ع��اون  جمل�س 
تعزيز  يف  املتمثلة  ال�صرتاتيجية  اأهدافه 
اأمن الطاقة ورفع م�صتوى املوثوقية والأمان 

لالأنظمة الكهربائية اخلليجية.
الكهربائي  ال��رب��ط  �صبكة  اأن  واأف����اد، 
لدول  اقت�صادية  وف��ورات  حققت  اخلليجي 
املجل�س العام جتاوز مبلغ 3 مليار دولر منذ 
الكهربائي  الربط  مل�صروع  الكامل  الت�صغيل 
الوفر  اأن  اإىل  منوهًا  الآن،  وحتى  اخلليجي 
الذي حتقق �صمل وفرًا يف توفري تكلفة بناء 
تخفي�س  وبالتايل  جديدة،  توليد  حمطات 
وتقليل  وال�����ص��ي��ان��ة،  الت�صغيل  م�صاريف 

النبعاثات الكربونية.
بني  الربط  على  العمل  اأن  اإىل  واأ�صار 
دول اجلوار ياأتي كجزء من ال�صرتاتيجية 
ال��ه��ي��ئ��ة،  اإدارة  جم��ل�����س  اأق���ره���ا  ال���ت���ي 
وتعزيز  كهرباء  �صوق  خلق  يف  للم�صاهمة 
�صوء  يف  وذلك  الكهربائية،  الطاقة  تبادل 
الطاقة  على  الطلب  يف  النمو  ن�صب  ارتفاع 

الكهربائية.
تو�صعة  جدوى  بدرا�صة  الهيئة  وبادرت 
منظومة  وخ��ارج  داخ��ل  الكهربائي  الربط 
م�صر  مع  الربط  واأن  التعاون،  جمل�س  دول 
لإفريقيا  للعبور  ب��واب��ة  �صيكون  والأردن 
من  الطاقة  جمال  يف  وال�صتثمار  واأوروب���ا 
ال��ط��اق��ة وت��وف��ريه��ا ك�صلعة  خ��الل جت���ارة 
الإقليم  عرب  ت�صويقها  ميكن  ا�صرتاتيجية 
الهيئة  اأن  اأوروبا، حيث  اإىل  العربي و�صوًل 
تعمل على مد الربط للدول املجاورة ولديها 
تريد  البعيد  امل���دى  على  ه��ام��ة،  م�صاريع 
يف  الكهربائي  ال��رب��ط  مبنظومة  ال��رب��ط 
اأفريقيا واأوروبا ملا �صيجلب منافع اقت�صادية 

كبرية لدول جمل�س التعاون.

*عمان 
اأمانة عّمان  الدكتور  قال رئي�س  جلنة 
يو�صف ال�صواربة، اإنه مت النتهاء من اإعداد 
ا�صرتاتيجية لأمانة عمان لل�صنوات اخلم�س 

املقبلة.
تت�صمن  ال�صرتاتيجية  اأن  واأو���ص��ح 
وان  ذك���ي���ة،  م��دي��ن��ة  اإىل  ع��م��ان  حت��وي��ل 
خالل  من  العام،  للنقل  �صتكون   الأول��وي��ة 
النقل  منظومة  تطوير  مب�صرية  ال�صتمرار 

العام، وتو�صيع نطاق اخلدمات املقدمة.
للتلفزيون  حديثه  يف  ال�صواربة  وب��ني 
اخلطة  تتبنى  ال�صرتاتيجية  اأن  الأردين، 

التنفيذية للتغري املناخي.
واأع���������رب ع����ن ف����خ����ره ب���اخل���دم���ات 
والتي  الأم��ان��ة،  يف  املقدمة  الإل��ك��رتون��ي��ة 

خففت من مراجعات املواطنني لالأمانة.
اخل���دم���ات  اأن  ال�������ص���وارب���ة  واع���ت���رب 
الإلكرتونية التي تقدمها الأمانة، هي بنية 
مدينة  اإىل  عمان  حتويل  مل�صروع  حتتية 

ذكية.
حتويل  مل�صروع  الإع��داد  مت  اأنه  وك�صف 
خارطة  و�صع  ومت  ذكية  مدينة  اإىل  عمان 
العطاء  وثائق  باإعداد  و"بداأنا  له،  طريق 
اأر���س  على  تنفيذها  يتم  م�صاريع  ل��ط��رح 
الواقع"، موؤكدا جاهزية اخلطة التنفيذية 

والتمويلية لال�صرتاتيجية.

*عمان 
املهند�س  وال�صكان  العامة  ال�صغال  وزير  وافق 
على  املطروحة  التعديالت  على  الك�صبي،  يحيى 
الت�صميم  لأع��م��ال  الهند�صية  اخل��دم��ات  اتفاقية 
املوجبة  الأ�صباب  مناق�صة  بعد  وع2،  ع1  وال�صراف 

لتلك التعديالت.
جاء ذلك خالل لقائه نقيب املهند�صني الأردنيني 
النقيب  ون��ائ��ب  ال��زع��ب��ي،  �صمارة  اأح��م��د  املهند�س 

املهند�س فوزي م�صعد، يف مقر الوزارة.
حت�صني  �صبل  الك�صبي  الوزير  مع  الزعبي  وبحث 
وال�صت�صارية  الهند�صية  املكاتب  يف  العمل  ظروف 

املنفعة  يحقق  مب��ا  العمل،  ا�صحاب  م��ع  والعالقة 
العمل  تطوير  اإىل  اإ�صافة  الط���راف،  جميع  على 
دائم  ب�صكل  م�صتواه  وحت�صني  ومتابعته  ال�صت�صاري 
يقوم  التي  الركائز  من  ا�صا�صية  ركيزة  باعتباره 

عليها الوطن.
اأثبتت  الهند�صية  املكاتب  اأن  الزعبي  واأك��د 
حيث  ال�صت�صاري  الهند�صي  العمل  ونوعية  جودة 
و�صلت  الذي  امل�صتوى  خالل  من  وا�صحا  ذلك  بات 
وعربيا  حمليا  ال�صعدة  كافة  على  املكاتب  له 

ودوليا.
اللكرتوين  الربط  تفعيل  �صرورة  اإىل  واأ�صار 

مت  حيث  ال��ع��ام��ة،  ال���ص��غ��ال  ووزارة  النقابة  ب��ني 
التفاق مع وزير ال�صغال على حتديد نهاية ال�صهر 
اجلاري كموعد لتوقيع اتفاقية الربط اللكرتوين 
ا�صهار  اإىل  اإ�صافة  احلكومية،  العطاءات  دائرة  مع 
يف  بها  العمل  يبداأ  بحيث  ع2،  و  ع1  على  التعديالت 

الول من �صباط املقبل.
مع  ت��در���س  ال���ص��غ��ال  وزارة  اأن  ال��زع��ب��ي  وب��ني 
على  جوهرية  تعديالت  اج��راء  الدولية  اجلهات 
الت�صميم  لأع��م��ال  الهند�صية  اخل��دم��ات  اتفاقية 
الدولية  اع��ت��م��اد ال���ص�����س  م��ن خ��الل  وال����ص���راف 
واتفاقيات )الفيديك( كمبداأ للعمل الهند�صي حيث 

الو�صطية  املعادلة  اعتماد  التعديالت  هذه  ت�صمل 
اىل  بالإ�صافة  املهند�س،  و�صالحيات  وواج��ب��ات 
ايجاد اآليات عمل توؤدي اىل حلول �صريعة للعوائق 
التي قد تظهر اثناء تنفيذ العقد دون احلاجة اىل 
العمل  تعيق  بريوقراطية  واج���راءات  خماطبات 
وكذلك امل�صاهمة يف تطوير العمل ال�صت�صاري ب�صكل 

عام. 
اعتماد  مو�صوع  بحث  اللقاء  خ��الل  ج��رى  كما 
جمال  يف  يعملون  ال��ذي��ن  للمهند�صني  اجل��اه��زي��ة 
يعود  مبا  احلكومية  امل�صاريع  يف  الهند�صي  ال�صراف 

بالفائدة على ال�صركات الهند�صية وا�صحاب العمل.

بحث المبادئ التأسيسية لمشروع الربط 
الكهربائي االردني المصري الخليجي

الشواربة: االنتهاء من إعداد 
استراتيجية لألمانة لخمس سنوات

وزير االشغال العامة يوافق على تعديالت
 اتفاقية ع1 وع2 الخاصة بالمكاتب الهندسية
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البلد  اول  املغري  حرميا،  طريق  مرو  التالية:  املناطق  عن  الكهربائي  التيار 
اجلنوبي،  البلد  مدخل  املغري  ال�صحي،  املركز  حي  املغري  النور،  م�صجد  حي 
ولغاية  �صباحا  التا�صعة  ال�صاعة  من  �صحم  طريق  �صمر  البلد،  و�صط  املغري 
لغاية  التا�صعة  ال�صاعة  من  بالكامل  كتم  بلدة  وعن  م�صاءا  الثالثة  ال�صاعة 
ال�صاعة اخلام�صة م�صاءا وعن املناطق التالية: بلدة ام قي�س، اثار ام قي�س، 
الرابعة  ال�صاعة  لغاية  �صباحا  والن�صف  التا�صعة  ال�صاعة  من  اخلوابي  ام 

م�صاءا يف حمافظة اربد.
ا�صرفية  البلدية،  البلد قرب  اول  التالية: عمره وعمريه  املناطق  وعن 
املفرق قرب م�صجد طارق بن زياد، العاقب �صمال البلد من ال�صاعة التا�صعة 

�صباحا لغاية ال�صاعة الثالثة م�صاءا يف حمافظة املفرق.
ق�صم العالقات العامة

�صركة كهرباء حمافظة اربد - اإعالن ف�صل التيار الكهربائي 
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*وكاالت
فيديو  مليون   1.5 "في�سبوك"  حذفت 
ا�ستهدفت  ال��ت��ي  الإره��اب��ي��ة  ل��ل��م��ج��زرة 

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

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

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

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

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

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

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

جلرميته عربهما دون اأن يواجه اأي حظر 
من قبلهما.

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

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

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

يتم حذفها لحقا.

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

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

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

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

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

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

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

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

الطاقم وتنفيذ املهمة هما دائما من الأولويات".

*وكاالت
مقال  الفرن�سية  "لوموند"  �سحيفة  ن�سرت 
ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  من  لكل  م�سرتك  راأي 
موناكو  اإم��ارة  واأمر  بران�سون،  ريت�سارد  "فرجن" 
تبني  اإىل  خ��الل��ه  م��ن  كالهما  دع��ا  ال��ث��اين،  األ��ب��ر 
تدابر  تت�سمن  قانونا  وملزمة  طموحة  معاهدة 
�سارمة للحفاظ على التنوع احليوي لأعايل البحار.
ترجمته  ال���ذي  مقالهما  يف  ال��ك��ات��ب��ان،  وق���ال 
على  تقريبا  متتد  البحار  اأع��ايل  اإن  "عربي21"، 
من  واأ�سا�سيا  هاما  جزءا  ت�سكل  كما  كوكبنا،  ن�سف 
النظام البيئي العاملي الذي مل يخ�سع اإىل حد الآن 
اإىل اأي اإجراء حقيقي حلمايته. وحل�سن احلظ، بداأ 
فمنذ  تغيره.  اأجل  من  باأهمية  يحظى  الو�سع  هذا 
يوم الثنني 25 اآذار/ مار�س، اجتمعت الوفود يف مقر 
الأمم املتحدة يف نيويورك لفتح مفاو�سات ب�ساأن ن�س 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اإذا اأردنا مكافحة ظاهرة التغر املناخي.

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

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

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

م�ستويات الأوزون والهباء اجلوي.

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

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

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

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

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

ماحلة، حم�سية اأو قلوية.

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

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

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

ك�سا�سة اإلكرتونية.

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

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

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

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

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

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

يعملوا عليه جيًدا".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الهواتف الذكية.

 ناسا تلغي مهمة نسائية إلى 
الفضاء وتدافع عن قرارها

 لوموند: عام 2019 حاسم بالنسبة 
للتنوع الحيوي في المحيطات

 كيف سيغير الذكاء االصطناعي 
مستقبل التنبؤ بحالة الطقس؟

 معجزة علمية: اختراع جلد إلكتروني ذاتي الشفاء

 »آبل« تطلق خدماتها الجديدة 
بحضور كوكبة من نجوم هوليوود
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*وكاالت
تعزيز  كيفية  حول  املعتقدات  تتعدد 
حقيقيا  بع�ضها  ي��ك��ون  وق��د  اخل�����ض��وب��ة، 
وبع�ضها وهميا، وكثريا ما يتبع النا�س هذه 
الطرق دون علم اأو حتى ا�ضت�ضارة الطبيب، 
كانت  ح��ال  يف  �ضلبية  نتائج  ي�ضبب  قد  ما 

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

كما يلي:

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

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

التي يتواجد فيها املدخنون".

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

اإمكانية حدوث التخ�ضيب والتنبوؤ به".

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

الريا�ضة باعتدال".

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

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

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

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

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

بطريقة �ضحيحة و�ضحية".

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

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

من اخل�ضوبة لدى الرجل.

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

املنوية امل�ضوهة بن�ضبة 55 يف املئة.

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

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

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

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

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

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

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

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

اخل�ضوبة لديهن، وهي كما يلي:

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

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

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

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

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

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

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

بوي�ضات اأف�ضل.

 طرق طبيعية لتعزيز خصوبة 
الرجال والنساء.. تعرف إليها *وكاالت

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

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

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

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

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

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

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

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

الدم، ح�ضب ما اأفادت به عيادة مايو.

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

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

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

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

بها اأج�ضامهم مع التحول يف م�ضتويات الهرمونات.
واأ�ضاف املوقع اأن التوتر قد يت�ضبب يف الإ�ضابة 
بالتهاب اجللد الدهني، وهو مر�س �ضبيه بال�ضدفية، 
ب�ضكل  واحمرارها  الراأ�س  فروة  تق�ضر  اإىل  وي��وؤدي 
اإىل  التوتر  ي��ق��ود  احل���الت،  بع�س  ويف  ملحوظ. 
ال�ضعر  اإنتاج  عن  يتوقف  فاجل�ضم  ال�ضعر،  ت�ضاقط 
األ  املحتمل  وم��ن  �ضديد،  مبر�س  الإ�ضابة  مبجرد 
اأ�ضهر حتى تكون  ب�ضعة  الإجهاد  اآثار هذا  ت�ضتغرق 
نتيجة  يت�ضاقط  اأن  لل�ضعر  وميكن  للعيان.  ظاهرة 
لتقبل  اجل�ضم  دفع  اأو  الثانوية  ال�ضغوطات  لبع�س 
تغيريات مفاجئة مثل اتباع حميات غذائية قا�ضية.
اأن  على  قادر  التوتر  باأن  �ضاد�ضا،  املوقع،  واأف��اد 
بها.  كبريا  �ضررا  بها  ويلحق  الأظ��اف��ر  على  يوؤثر 
تغذية  ع��ن  الب�ضري  اجل�ضم  يتوقف  م��ا  وع���ادة 
لتوتر  عر�ضة  ي��ك��ون  عندما  وتنميتها  الأظ��اف��ر 
م�ضتمر، وذلك انطالقا من كونها عن�ضرا غري اأ�ضا�ضي 
للبقاء على قيد احلياة. وعندما يعمل اجل�ضم على 
الأع�ضاء احليوية، ل حتظى  ل�ضفاء  الطاقة  توزيع 
اأن مت�ضي ه�ضة  الأظافر بالأولوية. وميكن لالأظافر 

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

الإجهاد يف املقام الأول.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الرجال والن�ضاء.. تعرف اإليها

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

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

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

الأ�ضنان.

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

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

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

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

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

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

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

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

م�ضابه للكافيني. وعند ا�ضتهالك اجلرعة 
تعزيز  يف  املركب  ه��ذا  ي�ضاهم  املنا�ضبة، 
لكن  ال��دم��وي��ة،  والأوع��ي��ة  القلب  �ضحة 
متدد  اإىل  ي��وؤدي  ا�ضتهالكه  يف  الإف���راط 
�ضربات  م��ع��دل  تغيري  واإىل  ال�����ض��راي��ني 
لذلك،  نتيجة  خ��ط��ري.  نحو  على  القلب 
ال�ضوكولتة  من  لوحة   332 تناول  يوؤدي 
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بالن�ضبة للرجل، اإىل املوت.
واأو�ضحت ال�ضحيفة، رابعا، اأن البطيخ 
اأح��د  اجل��ل��وت��اث��ي��ون،  م���ادة  على  يحتوي 
جانب  اإىل  الطبيعية،  الأك�ضدة  م�ضادات 
مادة ال�ضيرتولني. لكنه يحتوي اأي�ضا على 
يعترب  وبالتايل،  امل��اء،  من  كبرية  كميات 
املوت ب�ضبب الت�ضمم املائي اأمرا واردا جدا 
قادرة  غري  الع�ضبية  اخلاليا  تكون  عندما 

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

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

ع�ضوي.

وكاالت
وجود البكترييا ال�ضارة يف فم الإن�ضان 

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

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

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

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

للرائحة. امل�ضببة  البكترييا 

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

 باحثون مغاربة وإسبان يكتشفون 
عالجا لسرطان البروستات

 هكذا تضرر شاب بريطاني يشرب 6 
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*وكاالت
اعتاد البع�ض على �صرب القهوة �صباحا، 
ومتيقظني،  متنبهني  يبقوا  حتى  وذل���ك 
وحتى  ن�صيطني  للبقاء  منهم  �صعيا  واأي�صا 
�صاف،  وبذهن  اأعلى  بهمة  يومهم  يبدوؤوا 
اأحيانا  كاملعتاد  ي�صربونها  ال  وحينما 
يتعر�صون الأعرا�ض خمتلفة، منها ال�صداع، 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

بالتجزئة وغريها".

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

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

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

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

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

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

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

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

القيام باأي �صيء )الإنقاذه(".

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

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

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

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

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

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

راأيهما يف القرار املتعلق باالإنعا�ض".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

من �صرطانات القولون وامل�صتقيم.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

لذلك قام املبتكرون بتطوير هذا النوع من 
البطاريات.

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

التنف�صي.

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

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

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

يفعل ذلك فعال؟
عامل م�صاعد

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

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

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

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

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

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

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

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

ويحتوي اأي�صا الكافيني والتانني".

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

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

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

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

باأنه يدعم احلمية الغذائية".

 التقدم العلمي يزيد فرص 
نجاة األطفال الخدج

 ساينس ديلي: هل يغذي 
السكر السرطان؟

 ابتكارات طبية متقدمة في 
معرض لندن.. تعرف عليها

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ممار�شة اجلن�ض مع زوجته.

 قاض بريطاني يثير جدال بتصريحات 
حول حقوق الرجل الجنسية *وكاالت

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

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

اأن�شطة اأخيه االأكرب االأمري وليام وعائلته.

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

على مو�شوعات رئي�شية“.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

احلوادث قبل اأكرث من 70 عاما.

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

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

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

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

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

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

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

ال�شني.

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

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

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

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

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

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

البحار باملواد  ا�شتمرار تلويث مياه  �شريجيو كو�شتا، 
البال�شتيكية. وت�شاءل يف تدوينة عرب "في�شبوك": 
اإن هذه لي�شت  اأ�شخا�ض يقولون  "هل ما يزال هناك 
م�شاكل مهمة؟ اإنها كذلك، وهي اأولوية بالن�شبة يل".
واأ�شاف الوزير: "لقد اأفرطنا يف ا�شتخدام املواد 
ال�شنوات  خ��الل  واح��دة،  مل��رة  لال�شتخدام  القابلة 
االأخرية، واالآن ندفع الثمن، ويف احلقيقة احليوانات 
هي التي تدفعه". واأ�شار كو�شتا اإىل موافقة الربملان 
ا�شتخدام  يحظر  ق��ان��ون  على  م��وؤخ��ًرا  االأوروب����ي 
التي  البال�شتيكية  امل���واد  م��ن  وا���ش��ع��ة  جمموعة 

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

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

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

املهددة باالنقرا�ض بدرجة دنيا.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

تو�شيل ال�شلع.
عالوة على ذلك، تظهر بع�ض العراقيل 
حيث  القانون،  اإن��ف��اذ  مبجال  يتعلق  فيما 
وعدد  الفيدرايل  التحقيقات  مكتب  حظر 
التنظيمية  اللوائح  االأخ��رى  الوكاالت  من 
الطريان  اإدارة  اقرتحتها  واأن  �شبق  التي 
ا�شتخدام  من  املخاوف  ب�شبب  الفيدرالية 
الطائرات دون طيار ل�شن هجمات اإرهابية.

وبينت ال�شحيفة اأنه لبلوغ هذا الهدف 
اأن  طيار  بدون  للطائرات  ينبغي  املن�شود، 
جمرد  تتجاوز  يجعلها  نحو  على  تتطور 
طريقها.  تعرت�ض  التي  العقبات  اإدراك 
ي�شمى  جديد  نظام  يقوم  اأن  املتوقع  ومن 
طيار" الذي  دون  الطائرات  حركة  "اإدارة 
اإدارة  م��ع  بالتعاون  نا�شا  وك��ال��ة  ط��ورت��ه 
الطريان الفيدرالية والعديد من ال�شركات 
اخلا�شة على غرار "وينغ"، بتنظيم رحالت 
احلد  يبلغ  والتي  طيار،  ب��دون  الطائرات 
قدم   400 لتحليقها  به  امل�شموح  االأق�شى 

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

تعديل ال�شوت لتكون اأقل اإزعاجا.

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

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

ن�شاء رو�شيا.

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

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

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

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

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

2018 برثوة تقدر ب�600 مليون دوالر.
"يف  بيان  يف  الرو�شية  ال�شركة  وقالت 

ناتاليا  ق�شت   :2019 اآذار/م���ار����ض   31
الطريان  �شركة  يف  االأ�شهم  مالكة  فيليفا 
�شن 55 عاما، خالل هبوط  7 وهي يف  اأ�ض 
قرب  مطار  يف  خا�شة  تي  اأبيك-األ  طائرة 
اأ�شباب املاأ�شاة مل تعرف حتى  فرانكفورت. 

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

قبل االأ�شبوع املقبل.

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

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

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

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

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

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

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

ينوي القيام بهذه العملية مرتني �شنويا. 

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

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

واالبتكار.

 األمير هاري وزوجته ميغان يدّشنان 
حسابا مشتركا عبر "إنستغرام"

 أثرياء في نيجيريا يطلبون 
بيتزا ديلفري من لندن 

 شرطة بريطانيا تحقق في خامس 
حادثة طعن شمال لندن خالل أيام

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

 هكذا قتل »البالستيك« أنثى 
حوت وأجهض حملها بإيطاليا

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

 مقتل أثرى نساء روسيا بتحطم طائرة في ألمانيا

 هكذا يخطط علماء ليعيش اإلنسان ألف سنة
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*وكاالت
القارة  يف  القدم  كرة  حمبو  يرتقب 
النهائية  امل��رح��ل��ة  ق��رع��ة  ال�����ص��م��راء، 
لكا�س  املوؤهلة  الأفريقية  للت�صفيات 
ال���ع���امل يف ق��ط��ر ه���ذا ال���ع���ام، وال��ت��ي 
دوال  مب��دي��ن��ة  ال�صبت  ال��ي��وم  جت���رى 
كاأ�س  بطولة  هام�س  على  الكامريونية، 
يف  حاليا  امل��ق��ام��ة  الأف��ري��ق��ي��ة،  الأمم 

الكامريون.
 4 بينها  من  منتخبات،   10 وتاأهلت 
فرق عربية للمرحلة النهائية لت�صفيات 
املونديال، بعدما ت�صدرت جمموعاتها يف 
حيث  بالت�صفيات،  املجموعات  مرحلة 
على  بناء  م�صتويني،  على  توزيعها  مت 
الت�صنيف الذي اأ�صدره الحتاد الدويل 
الثاين/ ت�صرين  يف  )فيفا(  القدم  لكرة 

نوفمرب املا�صي.
امل�صتوى  م��ن  منتخب  ك��ل  ويلتقي 
الأول مع اأحد منتخبات امل�صتوى الثاين 
يف مباراتني ذهاب وعودة خالل الفرتة 
القادم،  اآذار/م��ار���س   29 حتى   24 من 
مبالعب  الذهاب  مباريات  جترى  حيث 
تقام  فيما  ال��ث��اين،  امل�صتوى  منتخبات 
مبالعب  احلا�صمة  الإي���اب  م��واج��ه��ات 

منتخبات امل�صتوى الأول.
من  كل  الأول  امل�صتوى  يف  ويتواجد 
واجل��زائ��ر  وتون�س  وامل��غ��رب  ال�صنغال 
ال���5  امل��راك��ز  احتلت  ال��ت��ي  ونيجرييا، 
الأوىل برتتيب املنتخبات الأفريقية يف 
ت�صنيف فيفا، فيما ي�صم امل�صتوى الثاين 
منتخبات م�صر والكامريون وغانا ومايل 

وجمهورية الكونغو الدميقراطية.
وم���ا ي��زي��د م���ن اإث�����ارة م��واج��ه��ات 
اأن  هو  الت�صفيات،  من  الأخرية  املرحلة 
ال��دور  لهذا  املتاأهلة  املنتخبات  جميع 
�صبق لها امل�صاركة يف املونديال، با�صتثناء 
عن  يبحث  م��ازال  الذي  امل��ايل،  املنتخب 

ظهوره الأول يف كاأ�س العامل.
مواجهة  املرحلة  تلك  ت�صهد  ورمب��ا 
القرعة  اأوقعت  حال  خال�صة،  عربية 
من  اأي  مع  مواجهة  يف  امل�صري  املنتخب 
وتون�س،  وامل��غ��رب  اجل��زائ��ر  منتخبات 
لكن ع�صاق الكرة العربية مينون النف�س 
ال��دور  ه��ذا  يف  ممثليهم  جميع  ب�صعود 

للمونديال.
املنتخبات  م��ن  ف���رق   9 وي�����ص��ارك 
نهائيات  يف  النهائية  للمرحلة  املتاأهلة 
اأمم اأفريقيا، حيث يعد منتخب الكونغو 
اأخفق  الذي  الوحيد  هو  الدميقراطية 
تنطلق  التي  القارية،  امل�صابقة  بلوغ  يف 

اأدوارها الإق�صائية بعد غد الأحد.
الفرق،  تلك  نتائج  اأن  امل��وؤك��د  وم��ن 
اأفريقيا  اأمم  يف  منها،  العربية  وخا�صة 
ا�صتعداداتها  على  بظاللها  تلقي  �صوف 

ت�صفيات  م���ن  ال��ن��ه��ائ��ي��ة  ل��ل��م��رح��ل��ة 
اجل��زائ��ر،  منتخب  ل�صيما  امل��ون��دي��ال، 
للمرة  ال��ع��امل  ك��اأ���س  ل��ب��ل��وغ  ال�����ص��اع��ي 
عن  غ��اب  بعدما  تاريخه،  يف  اخلام�صة 
الن�صخة املا�صية للمونديال التي اأقيمت 

برو�صيا عام 2018.
اإع��ادة  وي��اأم��ل منتخب اجل��زائ��ر يف 
الب�صمة جلماهريه التي تعر�صت ل�صدمة 
الدور  من  املبكر  خروجه  بعد  حقيقية 
املركز  يف  بحلوله  اأفريقيا،  لأمم  الأول 
اخلام�صة،  املجموعة  برتتيب  الأخ��ري 
وغينيا  دي���ف���وار  ك����وت  ���ص��م��ت  ال��ت��ي 
نقطة  بر�صيد  و�صرياليون،  ال�صتوائية 
وحيد،  هدف  بت�صجيل  مكتفيا  واح��دة، 
فيما �صكنت �صباكه 4 اأهداف، يف مفاجاأة 
مل يكن يتوقعها اأكرث جماهريه ت�صاوؤما.

ملنتخب  امل��ب��ك��ر  الإق�������ص���اء  ورغ����م 
اجلزائر من اأمم اأفريقيا، اإل اأن الفريق 
الرئي�س  م��ن  ال��دع��م  بتجديد  ح��ظ��ي 
اجلزائري عبد املجيد تبون، الذي كتب 
على ح�صابه ب�)تويرت(: "هذا هو منطق 
فال  كبريا  يبقى  الكبري  ال��ق��دم..  ك��رة 
اليوم  ورائكم  ونقف  ن�صجعكم  تياأ�صوا، 
القادمة  املقابالت  يف  اأوف��ر  حظا  وغدا 

اإن �صاء اهلل".
اأهدى  الذي  التون�صي،  املنتخب  اأما 
العامل،  كاأ�س  يف  انت�صار  اأول  العرب 
يف  املك�صيك  على   )1-3( تغلب  عندما 
مونديال  بن�صخة  املجموعات  مرحلة 
امل�صاركة  يف  فياأمل  بالأرجنتني،   1978
ل��ل��م��رة  ال��ك��ب��ري  ال��ع��امل��ي  امل��ح��ف��ل  يف 
على  والثانية  تاريخه  يف  ال�صاد�صة 
مونديال  يف  م�صاركته  بعد  ال��ت��وايل، 

رو�صيا.
قرطاج(  )ن�صور  منتخب  و�صيحاول 
امل�صي قدما يف اأمم اأفريقيا، رغم �صعوبة 
دور  يف  نيجرييا  منتخب  �صد  مواجهته 
جيدة  دف��ع  ق��وة  على  للح�صول  ال����16، 
قبل ا�صتئناف م�صريته يف ت�صفيات كاأ�س 

العامل.
املغرب،  منتخب  ي�صارك  جانبه،  من 
ال�����ذي ب��ل��غ امل���ون���دي���ال 5 م�����رات، يف 
بنتائجه  منت�صيا  النهائية وهو  املرحلة 
الإيجابية حتت قيادة مدربه البو�صني 
منتخب  كان  حيث  خليلوزيت�س،  وحيد 
)اأ����ص���ود الأط��ل�����س( ه��و ال��وح��ي��د من 
يف  �صاركت  التي  ال����40  املنتخبات  ب��ني 
الذي  بالت�صفيات،  املجموعات  مرحلة 
ال�6 مبجموعته،  فاز يف جميع مبارياته 

ليح�صد العالمة الكاملة.
امل��غ��رب��ي على  امل��ن��ت��خ��ب  وح���اف���ظ 
لأمم  الأول  ب��ال��دور  اجل��ي��د  م�����ص��ت��واه 
اأفريقيا، حيث ت�صدر جمموعته بالدور 
دور  يف  امل��الوي  نظريه  ليواجه  الأول، 

نحو  امل�صوار  ا�صتمرار  يف  اأم��ال  ال����16، 
اللقب.

الكرة  منح  قد  املغرب  منتخب  وكان 
بكاأ�س  تاريخها  يف  نقطة  اأول  العربية 
العامل، عندما تعادل )1-1( مع منتخب 
لن�صخة  املجموعات  مبرحلة  بلغاريا 
عام  باملك�صيك  اأقيمت  التي  البطولة 
عربي  منتخب  اأول  اأن���ه  كما   ،1970
عقب  الأول،  ال���دور  يجتاز  واأف��ري��ق��ي 
بن�صخة  الإق�صائية  ل���الأدوار  �صعوده 
البطولة التي جرت باملك�صيك اأي�صا عام 

.1986
اأول  �صاحب  امل�صري،  املنتخب  اأم��ا 
ال���ع���امل، بعد  ل��ل��ع��رب يف ك��اأ���س  ظ��ه��ور 
باإيطاليا،   1934 مونديال  يف  م�صاركته 
ف�صوف يحاول ال�صعود للمرة الرابعة يف 
البطولة، بعدما تواجد اأي�صا يف ن�صختي 
على  ورو�صيا  اإيطاليا  يف  و2018   1990

الرتتيب.
ملنتخب  ال��ب��اه��ت  الأداء  ورغ����م 
)الفراعنة( بالدور الأول بكاأ�س الأمم 
دور  يف  مقعدا  حجز  لكنه  الأفريقية، 
ال�16، غري اأن مدربه الربتغايل كارلو�س 
على  منا�صبة  من  اأكرث  يف  �صدد  كريو�س، 
اأن هدفه الأ�صا�صي مع الفريق يتمثل يف 

ال�صعود لكاأ�س العامل.
عن  نيجرييا  منتخب  يبحث  وبينما 
تاأهله للمرة ال�صابعة يف تاريخه بكاأ�س 
العامل، فاإن منتخب الكامريون يطمع يف 
املنتخبات  كاأكرث  القيا�صي  رقمه  تعزيز 
بعدما  العامل،  بكاأ�س  ظهورا  الأفريقية 
يحلم  حيث  �صابقة،  ن�صخ   7 يف  �صارك 
 1990 م��ون��دي��ال  يف  م�صريته  ب��ت��ك��رار 
الثمانية  لدور  تاأهل  حينما  باإيطاليا، 
القارة  منتخبات  ت��اري��خ  يف  م��رة  لأول 
اأمام   )3-2( يخ�صر  اأن  قبل  ال�صمراء، 

اإجنلرتا.
ويتطلع منتخب غانا، الذي كان قاب 
قو�صني اأو اأدنى من اأن ي�صبح اأول منتخب 
لكاأ�س  ال��ذه��ب��ي  امل��رب��ع  يبلغ  اأف��ري��ق��ي 
العامل خالل م�صاركته مبونديال 2010 
يف جنوب اأفريقيا، ملحو اإخفاقه الأخري 
الدور  من  خروجه  عقب  اأفريقيا،  باأمم 
الأول، وذلك عرب ال�صعود لكاأ�س العامل 

للمرة الرابعة يف تاريخه.
ال��ذي  ال�صنغال،  منتخب  وي��ه��دف 
الأفريقية  املنتخبات  ترتيب  يت�صدر 
للم�صاركة  فيفا،  لت�صنيف  وفقا  حاليا 
ن�صختي  الثالثة بعد  للمرة  املونديال  يف 
منتخب  يحلم  بينما  و2018،   2002
لكاأ�س  بالعودة  الدميقراطية،  الكونغو 
ال���ع���امل، ب��ع��دم��ا ���ص��ارك م���رة وح��ي��دة 
ا�صم  حتت  الغربية  باأملانيا   1974 عام 

"زائري".

شرارة وصيصا.. احتراف مفاجئ 
يثير الجدل في الرمثا والفيصلي

صيصا بين الفيصلي وكاظمة
*وكاالت

اأ�صهم �صي�صا املو�صم املا�صي، يف قيادة فريق الفي�صلي لإحراز لقب 
كاأ�س الأردن.

ومع نهاية املو�صم، �صغطت جماهري الفي�صلي لتدفع اللجنة املوؤقتة 
عن  الوحدات  اأعلن  بعدما  خا�صة  �صي�صا،  عقد  جتديد  يف  لالإ�صراع 

رغبته يف احل�صول على خدمات الالعب.
مع  لتفاق  تو�صلها  اأي��ام  بعد  للفي�صلي  املوؤقتة  اللجنة  واأعلنت 

�صي�صا ومت جتديد العقد بح�صور الالعب.
نادي  اتفاق  عن  بتقارير  الفي�صلي،  جماهري  تفاجاأت  اأي��ام،  وبعد 

كاظمة الكويتي ر�صميا على �صم الأردين �صي�صا.
ورغم تداول اخلرب، مع الك�صف عن تفا�صيل عقد �صي�صا مع كاظمة 
الذي قيل اإنه �صيمتد ملو�صم ون�صف مقابل ح�صوله على نحو 180 األف 
دولر، مل حترك اللجنة املوؤقتة بالفي�صلي �صاكنا لو�صع حد للجدل، 
ومل يخرج منها اأي ت�صريح قاطع لو�صائل الإعالم حول قانونية انتقال 

�صي�صا لكاظمة من عدمه.
اأم�س،  من  اعتبارا  الفي�صلي  مع  وكانت بداية عقد �صي�صا اجلديد 

يف حني وقع الالعب قبل 4 اأيام لنادي كاظمة، حيث كان لعبا حرا.
فاإن  الفي�صلي،  ن��ادي  قبل  من  الر�صمية  ال��رواي��ة  غياب  ظل  ويف 

الجتهادات تعددت واختلفت، واحلقيقة بقيت غائبة.
ويوؤكد بع�س املقربني من نادي الفي�صلي اأن �صي�صا يف حال احرتافيه 

يف كاظمة، �صيكون ملزما بدفع 30% من قيمة عقده للفي�صلي.
وما بني �صرارة و�صي�صا وطريقة احرتافهما واللغط احلا�صل حول 
قانونية ما قاما به، يبقى الحرتاف الإداري غائبا عن طريقة تعامل 

الأندية الأردنية مع لعبيها.

*وكاالت
حول  بر�صلونة،  جلماهري  �صارة  غري  مفاجاأة  �صحفي،  تقرير  فجر 

الإ�صابة التي تعر�س لها اأن�صو فاتي.
اأتلتيك  �صد   3-2 بنتيجة  بر�صلونة  خ�صارة  خالل  فاتي  واأ�صيب 

بيلباو، اخلمي�س، �صمن مناف�صات ثمن نهائي كاأ�س ملك اإ�صبانيا.
وح�صب �صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فاإن املعلومات الأولية ت�صري 

اإىل اأن فاتي �صيغيب عن امل�صاركة ملدة �صهرين.
ميكنه  لن  بر�صلونة  لأن  كبرية،  نك�صة  لفاتي  حدث  "ما  واأ�صافت 
هجوم  و�صيتاأثر  التجديد،  اأزمة  ب�صبب  دميبلي  عثمان  على  العتماد 

الفريق".
وكان بر�صلونة قد اأ�صدر بياًنا ر�صمًيا، اأعلن خالله اأن فاتي يعاين 
�صيخ�صع  واأنه  الي�صرى،  ال�صاق  الراأ�صني يف  ذات  الع�صلة  اإ�صابة يف  من 

للمزيد من الفحو�صات.
اإينيجو  م��ع  ال��ك��رة  على  قتاله  خ��الل  الأمل،  م��ن  فاتي  وا�صتكى 

مارتينيز، ومل ي�صتطع اإخفاء دموعه حني غادر ملعب املباراة.
غ��ادر  ال��الع��ب  لكن  ف��ات��ي،  اأن�صو  تهدئة  ت�صايف،  امل���درب  وح���اول 

امل�صتطيل الأخ�صر، واجته لغرفة خلع املالب�س.

صدمة لبرشلونة.. فاتي مهدد 
بالغياب لمدة طويلة

البحرين تحقق العالمة الكاملة.. 
واألردن يحقق فوزه األول

*وكاالت
مناف�صات  ختام  يف  الكاملة  العالمة  البحريني  املنتخب  حقق 
للرجال،  اليد  لكرة  ال�20  الآ�صيوية  البطولة  من  التمهيدي  ال��دوري 
مناف�صات  �صمن   ،)20-46( بنتيجة  كوجن،  هوجن  منتخب  على  بتغلبه 
اللقاء الذي جمعهما على �صالة مدينة الأمري  الرابعة، يف  املجموعة 

نايف بالقطيف. 
وزارة  �صالة  على  التوقيت  نف�س  يف  اأقيم  الذي  الآخر  اللقاء  ويف 
البطولة على  اأول فوز له يف  الريا�صة بالدمام، حقق منتخب الأردن 
املجموعة  مناف�صات  �صمن   )19-40( بنتيجة  �صنغافورة،  منتخب 

الأوىل.
اأ�صرتاليا فوزه الأول يف ختام مناف�صات الدوري  كما حقق منتخب 
مناف�صات  �صمن   ،)26-27( بنتيجة  الهند  على  بتغلبه  التمهيدي 
املجموعة الثانية، يف اللقاء الذي جمعهما على �صالة وزارة الريا�صة 

بالدمام.
فيتنام  على  البطولة  يف  له  فوز  ثاين  اأوزبك�صتان  منتخب  وحقق 
بنتيجة )30-23(، �صمن مناف�صات املجموعة الرابعة، لي�صمن تاأهله 

اإىل الدور الرئي�صي و�صيفا للمت�صدر منتخب البحرين.

حكام كرة قدم ينالون 
الشارة الدولية

ريال مدريد يصطدم بأتلتيك 
بلباو في ربع نهائي كأس الملك

هوجو لوريس يجدد
 عقده مع توتنهام

*وكاالت
نظم احتاد كرة القدم، حفل ت�صليم ال�صارات الدولية للحكام ملو�صم 
علي،  اأبو  اإ�صحاق  ال�صكران،  حممد  القدامى،  احلكام  بح�صور   ،2022

وعبد اللطيف عبد املجيد.
واعتمدت جلنة احلكام يف الحتاد 8 حكام لل�صاحة لنيل ال�صارة 
الدولية وهم، اأدهم خمادمة، اأحمد في�صل، حممد عرفة، حممد مفيد، 

�صدام عمارة، اأ�صامة ح�صن، اإ�صراء مبي�صني، وحنني مراد.
و�صمت قائمة احلكام امل�صاعدين، اأحمد موؤن�س، حممد البكار، اأمين 
عبيدات، اأحمد �صمارة، حمزة اأبو عبيد، حمزة �صعادة، قي�س خمي�س، 

عمرو عجاج، �صابرين العبادي، واإ�صالم العبادي.
امل�صاعد،  الفيديو  لتقنية  خمادمة  احلكم  اللجنة  اعتمدت  كما 

وحممد اأبو طوق، وحممد خليل لل�صالت.
اإىل ذلك، يعقد الحتاد الأردين لكرة القدم، دورة مقيمني حكام 

جدد خالل الفرتة 21 - 23 كانون الثاين احلايل.
حكام  اإن  اخلمي�س،  اليوم  الكرة  لحت��اد  الر�صمي  املوقع  وق��ال 
لبدء  ا�صتعدادا  الأ�صبوعية  تدريباتهم  يوا�صلون  املحرتفني  بطولت 

مناف�صات بطولة درع الحتاد 24 �صباط املقبل.
والبدنية،  الفنية  اجلاهزية  م�صتوى  رفع  اإىل  التدريبات  وتهدف 
اإ�صافة اإىل �صرح تعديالت القانون ومناق�صة اأبرز احلالت التحكيمية، 

يف اإطار التح�صريات للمو�صم اجلديد 2022.

*وكاالت
"�صان  ملعب  يف  املقبل  ال�صهر  مدريد  وريال  بلباو  اأثلتيك  يتواجه   
اأ�صفرت عنه قرعة  ملا  اإ�صبانيا، وفقا  مامي�س" يف ربع نهائي كاأ�س ملك 

البطولة التي اأجريت اليوم اجلمعة.
وتاأهل ريال مدريد لربع النهائي بعد تغلبه على اإلت�صي 2-1 بينما 

اطاح اأثلتيك بلباو برب�صلونة بنتيجة 2-3.
وجتمع باقي مباريات ربع النهائي ريال �صو�صييداد مع ريال بيتي�س، 

وفالن�صيا مع قاد�س، ورايو فاييكانو مع مايوركا.
فرباير/ و3  و2   1 اأيام  واحدة  مباراة  من  النهائي  ربع  دور  ويقام 

�صباط املقبل.

*وكاالت
جدد احلار�س الفرن�صي هوجو لوري�س، عقده مع توتنهام هوت�صبري، 

لعامني ون�صف لينتهي يف يونيو/حزيران 2024.
مع  مباراة   395 يف  عاما  ال���35  �صاحب  توتنهام  حار�س  و�صارك 

الفريق منذ ان�صمامه له يف 2012 قادما من اأوليمبيك ليون.
وهو ما جعله الالعب ال�14 الأكرث م�صاركة مع "ال�صبريز" واحلار�س 
وتيد  م��ب��اراة(   590( جينينجز  ب��ات  بعد  الفريق  تاريخ  يف  الثالث 

ديت�صبورن )452 مباراة(.
ومع ذلك مل يتمكن لوري�س من التتويج باأي لقب مع توتنهام، بعدما 
الرابطة  كاأ�س  ونهائي   ،2019 يف  اأوروب��ا  اأبطال  دوري  نهائي  خ�صر 

مرتني.

القارة السمراء تترقب قرعة 
المرحلة األخيرة المؤهلة للمونديال

*وكاالت
اأثار النجمان الأردنيان حممد اأبو زريق 
ويو�صف اأبو جلبو�س، اجلدل ب�صاأن قانونية 
لالحرتاف  والفي�صلي،  الرمثا  عن  رحيلهما 

اخلارجي.
والفي�صلي  الرمثا  اإدارت���ي  حت�صم  ومل 
ا�صتمرار  ظ��ل  يف  ال�����ص��اأن،  ه��ذا  يف  اجل���دل 
قانونية  يخ�س  فيما  والغمو�س  الرتباك 

احرتافهما.
حول  ال�����ص��وء  ك����ووورة  م��وق��ع  وي�صلط 
ق�صية جنم الرمثا حممد اأبو زريق "�صرارة"، 

وجنم الفي�صلي اأبو جلبو�س "�صي�صا".
�صرارة بني الرمثا واأهلي طرابل�س

لدى  ج��ارف��ة  ب�صعبية  ���ص��رارة  يحظى 
من  ب��ه  يتمتع  م��ا  ظ��ل  يف  ال��رم��ث��ا  جماهري 

يف  اأ�صهمت  عالية  فنية  وق���درات  موهبة 
تذليل طريق فريقه يف املو�صم املا�صي ليتوج 

بلقب الدوري بعد غياب نحو 40 عاما.
دفع  ب�صرورة  الرمثا  جماهري  وطالبت 
الأخ��ري  يف�صخ  ل  حتى  ���ص��رارة  م�صتحقات 

عقده قبل مو�صمني من نهايته.
بها  مي��ر  التي  املالية  ال�صائقة  ورغ��م 
اإل اأن جمل�س الإدارة ا�صتنادا  نادي الرمثا، 
ت�صوية  يف  اجتهد  ال��الع��ب،  جلماهريية 
الأمور واتفق مع الالعب لرفع قيمة عقده.

مع  ب��الت��ف��اق  ال��رم��ث��ا  اإدارة  وح���ددت 
�صرارة موعدا لتوقيع العقد اجلديد، ويومها 
عن  للتعبري  النادي  على  اجلماهري  تهافتت 

�صعادتها ب�صمان ا�صتمراره.
ومتثلت املفاجاأة اأن الالعب الذي ح�صر 

 10 توفر  لعدم  تراجع  ما  �صرعان  للتوقيع 
لقبول  �صروطه  اإح��دى  كانت  دولر،  اآلف 

التفاق.
وخ���رج ���ص��رارة م��ن ن���ادي ال��رم��ث��ا دون 
توقيع، ليبداأ بدرا�صة العرو�س الحرتافية 
طرف  من  عقده  ف�صخ  قانونية  تبني  بعدما 

واحد، دون حاجته ملوافقة ناديه.
الرمثا  اإدارة  ت��ف��اج��اأت  اأي����ام،  وب��ع��د 
طرابل�س  اأهلي  ن��ادي  باإعالن  وجماهريها 

الليبي بالتعاقد ر�صميا مع �صرارة.
الحت��اد  الرمثا  ن��ادي  اإدارة  وخاطبت 
وجهة  "من  اعرتا�صا  القدم  لكرة  الأردين 
�صرارة  انتقال  قانونية  عدم  على  نظرها" 
الليبي، وما تزال املحاولت قائمة،  للفريق 

يف انتظار ما �صيجري يف الأيام املقبلة.

*وكاالت
يعي�س الحتاد اجلزائري لكرة القدم، يف الآونة الأخرية، حالة من 
عدم ال�صتقرار، انعك�صت بال�صلب على اأداء املنتخب الأول، الذي �صجل 

م�صاركة خميبة يف نهائيات كاأ�س اأمم اأفريقيا، اجلارية بالكامريون.
وودع منتخب اجلزائر "حامل اللقب" كاأ�س الأمم الأفريقية 2022 
بعدما اأخفق يف حتقيق اأي فوز، اإذ تعادل مع �صرياليون 0-0، ثم خ�صر 

من غينيا ال�صتوائية 0-1، ومن كوت ديفوار 3-1.
القارية يقع على  البطولة  ال�صعيف يف  اأن م�صوؤولية الأداء  ورغم 
اأن  اإل  عاتق الالعبني، واجلهاز الفني، بقيادة املدرب جمال بلما�صي، 
امل�صوؤولية، خا�صة يف ظل  الحتاد اجلزائري يتحمل جزءا كبريا من 

الفو�صى، واملهازل التي يعي�صها اأخريا.
الحتاد  بها  وقع  التي  ال�صاذجة  والأخطاء  املهازل،  م�صل�صل  اآخر 
�صد  املواجهة  نهاية  عقب  اخلمي�س،  اأم�س  �صهرة  حدث  ما  اجلزائري، 
كوت ديفوار، بعدما ف�صل كل الالعبني املحرتفني املغادرة اإىل باري�س، 

لاللتحاق باأنديتهم، وعدم النتظار للعودة يف طائرة املنتخب.
من  وبع�س  الالعبون،  ا�صطر  حيث  هذا،  عند  الأم��ر  يتوقف  ومل 
اأفراد اجلهاز الفني املقيمني بفرن�صا، اإىل النتظار لوقت طويل يف بهو 
املطار لل�صعود اإىل الطائرة، فيما تعر�س بع�صهم ملواقف حمرجة، على 
لتاأكيد حجزه مع  للوقوف يف طابور  غرار ريا�س حمرز، الذي ا�صطر 

اخلطوط اجلوية الفرن�صية!

*وكاالت
التي  الإ�صابة  تفا�صيل  عن  ر�صمًيا  بيانا  بر�صلونة،  ن��ادي  اأ�صدر 
تعر�س لها جنمه اأن�صو فاتي، خالل اخل�صارة �صد اأتلتيك بيلباو، �صمن 

مناف�صات ثمن نهائي كاأ�س ملك اإ�صبانيا.
وبعد مرور خم�س دقائق من ال�صوط الإ�صايف الأول، ا�صتكى الالعب 
من اآلم ع�صلية، ثم غادر امللعب وعالمات احل�صرة واحلزن على وجهه.
وتوجه فاتي مبا�صرة اإىل غرف خلع املالب�س، بينما ا�صتبدله املدير 
�صريجينيو  الأمريكي  بالالعب  هرينانديز  ت�صايف  لبلوجرانا  الفني 

دي�صت.
لعب  "يعاين  "تويرت":  على  لرب�صلونة  الر�صمي  احل�صاب  ون�صر 
الراأ�صني  ذات  ع�صلة  يف  ع�صلية،  اإ�صابة  من  فاتي  اأن�صو  الأول  الفريق 
انتظار خ�صوعه للمزيد من الفحو�صات ملعرفة  يف فخذه الأي�صر، ويف 

املدى الدقيقة لالإ�صابة".
واأكمل اأتلتيك بيلباو عقد املتاأهلني اإىل ربع نهائي كاأ�س ملك اإ�صبانيا 
بعد فوزه على �صيفه بر�صلونة )3-2(، يف املباراة التي امتدت ل�صوطني 
اإ�صافيني على ملعب �صان مامي�س، �صمن مناف�صات دور ال�16 بالبطولة.

مهزلة تضاعف معاناة 
المحاربين.. واالتحاد الجزائري 

في قفص االتهام
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*بغداد 
العليا  الحتادية  املحكمة  ق��ررت  بعدما 
يف  الطعن  بدعوى  البت  تاأجيل  ال��ع��راق،  يف 
الأوىل،  ال��ع��راق��ي  ال��ن��واب  جمل�س  جل�صة 
التفاق  ب�صاأن  مفتوحة  ال�صيناريوهات  باتت 

الثالثي على توزيع ال�صلطات يف البالد.
ووف���ق وك��ال��ة الأن���ب���اء ال��ع��راق��ي��ة، ف��اإن 
املدعني  اإف���ادات  دون��ت  الحت��ادي��ة  املحكمة 
ب�صاأن الطعن يف جل�صة الربملان الأوىل، وقررت 
�صهر  من   25 يوم  اإىل  بالدعوى  البت  تاأجيل 

يناير اجلاري .
مهند  ال�صيا�صية،  العلوم  اأ�صتاذ  وي��ق��ول 
اجلنابي ملوقع "�صكاي نيوز عربية :"من حيث 
التي  لالأدلة  بالنظر  طبيعي  التاأجيل  املبداأ 
طرحت للمحكمة خالل جل�صتها، ومن ال�صعب 
التنبوؤ بقرار املحكمة الحتادية وتقديراتها 

يف ق�صية ح�صا�صة كهذه،".
الأدل��ة  ق��راءة  "لكن من خالل  واأ���ص��اف: 
لدفاع  بالن�صبة  والدفوعات  لها  قدمت  التي 
وك���الء ال��ربمل��ان، اأت��وق��ع اأن���ه ق���ادر على رد 
على  الع��ت��داء  بخ�صو�س  املقامة  ال��دع��وى 
رئي�س ال�صن للجل�صة الربملانية الأوىل حممود 
امل�صهداين  حمامو  يوؤكد  مل  حيث  امل�صهداين، 
�صحة واقعة العتداء وهو �صاحب العالقة، 

اإذ كان دفاعا �صعيفا ومل يقدم تقارير طبية 
املدعى  �صالح  يف  ي�صب  كله  وهذا  ذلك،  تثبت 

عليه اأي الربملان".
اجلل�صة  د�صتورية  يف  للطعن  بالن�صبة  اأما 
الأوىل، ي�صيف اجلنابي، قائال :"متكن حمامو 
لأ�صا�س  اجلل�صة  ا�صتناد  اإثبات  من  الربملان 
الداخلي  النظام  وف��ق  مت��ت  واأن��ه��ا  د�صتوري 
رد  اأن  اأعتقد  ولهذا  العراقي،  النواب  ملجل�س 
للمحكمة  النهائي  القرار  هو  �صيكون  الدعوى 
مرهونا  طبعا  يبقى  الأم��ر  لكن  الحت��ادي��ة، 
ومتحي�صات  وم����داولت  ت��ق��دي��رات  بجملة 
بني  والقرائن  الأدل��ة  وفق  املحكمة،  جتريها 
ق��رار  ع��ن  �صيتمخ�س  م��ا  وح���ول  يديها". 
امل��ح��ك��م��ة الحت����ادي����ة، ي��ق��ول الأك���ادمي���ي 
واعتبار  ال��دع��وى  رد  ح��ال  "يف  ال��ع��راق��ي: 
اجلل�صة د�صتورية ل غبار عليها، فهذا �صي�صب 
ال�صدر  الثالثي  الت��ف��اق  اأق��ط��اب  �صالح  يف 
يف  موقفهم  و�صيعزز  والبارزاين،  واحللبو�صي 
وطنية  اأغلبية  حكومة  ت�صكيل  نحو  امل�صي 

ووفق التوقيتات الد�صتورية".
ال��دع��وى  ق��ب��ول  "لكن يف ح��ال  وي��ت��اب��ع: 
واعتبار اجلل�صة غري د�صتورية، ف�صنكون اأمام 
وهذا  الربملان،  رئا�صة  لهيئة  جديد  انتخاب 
�صي�صع قوى التفاق الثالثي يف موقف حرج، 

و�صي�صمح للقوى املطالبة باحلكومة التوافقية 
جل�صة  عقد  بانتظار  اأوراقها،  ترتيب  اإع��ادة 
ل�صدار  بحاجة  و�صتكون  للربملان،  جديدة 
الرئي�س  قبل  م��ن  جديد  جمهوري  مر�صوم 
عقد  موعد  لتحديد  �صالح  برهم  العراقي 
امل�صهد  يختلف  ل��ن  الأرج���ح  على  الربملان". 
:"لكن  م�صيفا  اجل��ن��اب��ي،  ي��رى  كما  ك��ث��ريا، 
قاآين  وزي��ارة  طهران  مار�صتها  التي  ال�صغوط 
تغيري  يف  ي�صهم  قد  فحواها  عن  ت�صرب  وم��ا 
اجلل�صة  الغاء  ف��اإن  وعموما  ال�صدر،  موقف 
و�صنعود  اأزم����ة،  �صيخلق  عليها  ت��رت��ب  وم��ا 
النواب  على  مثال  يجب  حيث  ال�صفر  لنقطة 
قد  وك��ان��ت  وهكذا".  جم���ددا،  الق�صم  اأداء 
اأ�صدرت املحكمة الحتادية العليا يف العراق، 
هيئة  عمل  بايقاف  اأم��را  املا�صي،  اخلمي�س 
رئا�صة الربملان العراقي موؤقتا، بناء على طلب 
تقدم به كل من النائب با�صم خ�صان والنائب 
اإىل  الربملان  تعليق  و�صيتمر  يا�صني.  حممود 
حني ح�صم الدعوتني املقامتني ب�صاأن اجلل�صة 
اجلل�صة  اأن  اإىل  وامل�صتندتني  للربملان،  الأوىل 
و�صط  الرئا�صة،  هيئة  انتخاب  �صهدت  ق��د 
للنظام  وخم��ال��ف��ات  د���ص��ت��وري��ة  “خمالفات 
يقول  كما  العراقي"،  النواب  ملجل�س  الداخلي 

مراقبون.

وكاالت أممية تدعو إسرائيل إلى اإلفراج 
الفوري عن فتى فلسطيني مريض

  
*عمان 

دعت ثالث وكالت اأممية اإىل الإفراج الفوري عن فتًى فل�صطيني 
ب��دون  )اأي  اإداري����ا  حمتجز  وه��و  خ��ط��ري،  مناعي  م��ر���س  م��ن  ي��ع��اين 

حماكمة( لدى اإ�صرائيل منذ 21 كانون الثاين 2021.
نخلة،  اأمل  اعتقال  فرتة  بتمديد  الإ�صرائيلية  احلكومة  وقامت 
الذي كان يبلغ من العمر 17 عاما حلظة اعتقاله، حتى 18 اأيار 2022، 

دون توجيه تهمة اإليه وحماكمته.
املتحدة،  الأمم  اأخبار  مركز  نقله  اخلمي�س  اليوم  �صدر  بيان  ويف 
ووكالة  )اليوني�صف(  للطفولة  املتحدة  الأمم  منظمة  من  كل  قالت 
ال�صرق  يف  الفل�صطينيني  الالجئني  وت�صغيل  لإغاثة  املتحدة  الأمم 
حلقوق  ال�صامية  املتحدة  الأمم  ومفو�صية  )الأون�����روا(  الأدن���ى 
الإن�صان: "مل يتم اإبالغ اأمل ول حماميه اأو عائلته عن اأ�صباب اعتقاله 

واحتجازه. 
ويعاين اأمل من مر�س مناعي حاد يتطلب عالجا ومراقبة طبية 
اإىل  اخلمي�س  اليوم  بيانها  يف  الأممية  الوكالت  م�صتمرين."ودعت 
القانون  مع  يتما�صى  مبا  اأم��ل،  عن  امل�صروط  وغري  الفوري  الإف��راج 
التي  الطفل  حقوق  اتفاقية  لن�س  ووفقا  الإن�صان.  حلقوق  ال��دويل 
وّقعت عليها اإ�صرائيل فاإن "احتجاز الأطفال هو املالذ الأخري.. ولكل 
القانونية  املعلومات  على  احل�صول  يف  احلق  حريته  من  ُيحرم  طفل 
وغريها من الإجراءات امل�صاعدة املالئمة وب�صكل فوري، وكذلك احلق 
بالطعن يف �صرعية حرمانه من حريته، اأمام حمكمة اأو �صلطة اأخرى 
هذا  من  اإج��راء  اأي  ب�صاأن  �صريع  ق��رار  واتخاذ  وحمايدة،  وم�صتقلة 

القبيل."
حّث  الذي  املتحدة  لالأمم  العام  الأمني  دعوات  الوكالت  وكررت 
اإ�صرائيل �صنويا يف تقريره عن الأطفال والنزاع امل�صلح، وذلك منذ عام 
2015، على اإنهاء العتقال الإداري لالأطفال، بو�صفه "ممار�صة حترم 

الأطفال من حريتهم ويجب اأن تتوقف على الفور" .
لعالج  مهياأة  غري  الإ�صرائيلية  املعتقالت  اأن  اإىل  الأون��روا  وت�صري 

اأمرا�س املناعة اأو مراقبتها.

خالل 20 عاما.. صور توثق تغيرات 
هائلة في بحيرات توشكى بمصر

*القاهرة
التي طراأت  التغريات  الأقمار ال�صطناعية  التقطتها  وثقت �صور 

على بحريات تو�صكى، جنوبي م�صر، خالل 20 عاما.
يف  والنكما�س  النمو  من  العقدين  من  يقرب  ما  ال�صور  وتظهر 
املياه  لت�صريف  طبيعي  مفي�س  عبارة  هي  التي  تو�صكى،  بحريات 
موقع  بح�صب  م�صر،  جنوبي  باأ�صوان،  العايل  ال�صد  خلف  ال��زائ��دة 
الف�صائية  "نا�صا"  ل��وك��ال��ة  ال��ت��اب��ع   "earthobservatory"

الأمريكية. 
والتقط رواد ف�صاء ال�صور الثالثة، عندما كانوا يف حمطة الف�صاء 

الدولية، لكن بكامريات خمتلفة ومن بعد بوؤري متباين.
ومتتلى  ال�صحراء،  يف  منخف�صات  عن  عبارة  تو�صكى  وبحريات 
بفي�صان املياه اخلارجة من بحرية نا�صر، خزان املياه الهائل الذي يبلغ 

طوله 550 كيلومرتا.
نهر  من  املياه  تدفق  على  تو�صكى  يف  والنكما�س  التمدد  ويعتمد 

النيل.
وبح�صب ال�صورة، فقد كانت بحريات تو�صكى ممتلئة يف عام 2002، 

بعدما �صهد النيل �صنوات من الفي�صانات القوية.
التدفق  انخفا�س  ب�صبب  غالبها  يف  البحريات  جفت   ،2012 ويف 
على  البحريات  تقل�صت   ،2018-2017 عامي  ويف  النيل،  نهر  من 
الأح��وا���س  يف  �صغرية  بقع  ���ص��وى  منها  يبقى  ومل  اأو���ص��ع،  ن��ط��اق 

الغربية.
ومع حلول عام 2019، كانت الأمطار املو�صمية يف ال�صودان وجنوب 
ال�صودان كافية لرفع من�صوب املياه يف بحرية نا�صر، مما �صاهم يف ملء 

احلو�س ال�صرقي من بحريات تو�صكى.
يف  القيا�صية  لالأرقام  حمطمة  في�صانات  حدثت   ،2020 عام  يف 
ال�صودان، مما اأدى اإىل اأعلى م�صتوى مائي مت ت�صجيله على الإطالق 
الفي�صانات  اقرتبت   ،  2021 عام  يف  اأخ��رى  مرة  نا�صر.  بحرية  يف 
�صريع  م��لء  النتيجة  وكانت  قيا�صية.  م�صتويات  من  ال�صودانية 

تو�صكى. لبحريات 
وتربز �صورة التقطت يف نوفمرب 2021 وجود مياه اأكرث من اأي وقت 
م�صى يف البحريات، كما ر�صدت ت�صكل بحريات جديدة يف املنخف�صات 

الواقعة �صمال وجنوب احلو�س ال�صرقي.
فوق  قليال  يزيد  مبا  الأ�صلية  البحريات  م�صاحة  تو�صعت  كما 
املزروعة  املناطق  وتو�صعت   ،2001 عام  يف  �صوهدت  التي  امل�صتويات 

ب�صكل كبري منذ ال�صورة الأوىل.

الجامعة العربية تدعو للتدخل الفوري 
إلنقاذ حياة األسيرين الطفل نخلة وأبو حميد

  
*القاهرة 

املعنية  الدولية  والهيئات  املنظمات  العربية  الدول  جامعة  دعت 
الأحمر  لل�صليب  الدولية  واللجنة  الطفل،  وبحقوق  الإن�صان  بحقوق 
اأبوحميد  ونا�صر  اأمل  الطفل  الأ�صريين  حياة  لإنقاذ  الفوري  للتدخل 

قبل فوات الأوان .
الحتالل  �صلطات  على  ال�صغط  من  باملزيد  اجلامعة  وطالبت 
العتقال  اأوام��ر  واإلغاء  ال��دويل  القانون  وقواعد  لأحكام  لالمتثال 
الإداري والإفراج عن الأ�صرى الإداريني كافة وجميع املر�صى خا�صة 

كبار ال�صن . 
العربية  والأرا�صي  فل�صطني  ل�صوؤون  امل�صاعد  العام  الأمني  وحّمل 
املحتلة باجلامعة العربية، الدكتور �صعيد اأبو علي، يف ت�صريح �صحايف 
له ب�صاأن تفاقم احلالة ال�صحية للمعتقل الإداري الطفل نخلة، �صلطة 

الحتالل كامل امل�صوؤولية عن حياة الأ�صريين نخلة واأبو حميد. 
الدويل  واحل��راك  اجلهود  م�صاعفة  �صرورة  على  علي  اأبو  و�صدد 
لأحكام  ج�صيمة  انتهاكات  من  الحتالل  �صلطات  متار�صه  ما  لوقف 
اتفاقية قانون الطفل ولتفاقية جنيف الرابعة ل�صنة 1949 والعهد 
مناه�صة  واتفاقية  وال�صيا�صية  املدنية  باحلقوق  اخلا�س  ال��دويل 

التعذيب. 

االتحاد األوروبي يحظر تصدير وبيع 
المعدات األمنية إلى السودان

*وكاالت
الحتاد  دول  على  يفر�س  ق��رار  م�صروع  الأوروب���ي  الربملان  اأق��ر 
اأ�صكال  من  �صكل  اأي  و�صيانة  وحتديث  وبيع  ت�صدير  حظر  الأوروب��ي 
مراقبة  تكنولوجيا  ذل��ك  يف  مب��ا  ال�����ص��ودان؛  اإىل  الأمنية  امل��ع��دات 

الإنرتنت.
قائد  اتخذها  التي  بالإجراءات  ق��راره  الأوروب��ي  الربملان  وبرر 
اجلي�س ال�صوداين عبدالفتاح الربهان يف 25 اأكتوبر، وما اأعقب ذلك 

من عنف جتاه املحتجني الراف�صني لتلك الإجراءات.
وكانت املواجهات بني القوات الأمنية واملحتجني اأدت اإىل ع�صرات 

القتلى، واإ�صابة املئات بالر�صا�س احلي وعبوات الغاز امل�صيل للدموع.
�صوتا   629 باأغلبية  الن�س  اعتمد  فقد  الربملان،  ل�صفحة  ووفقا 

مقابل 30 �صوتا وامتناع 31 ع�صوا عن الت�صويت.
م�صلحة  وجمموعات  الأمنية  ال�صلطات  اإن  القرار  موؤيدو  وق��ال 

اأخرى ا�صتخدمت "العنف املفرط" �صد املتظاهرين ال�صودانيني.
واأدان القرار اإجراءات 25 اأكتوبر، موؤكدا على اأهمية اإعادة اإر�صاء 

حق ال�صعب ال�صوداين يف التجمع وممار�صة حقوقه الأ�صا�صية.
وطالب القرار اأي�صا القيادة الع�صكرية ال�صودانية باإعادة اللتزام 
ب�صكل عاجل بالنتقال الدميقراطي يف البالد والوفاء مبطالب ال�صعب 

ال�صوداين من اأجل احلرية وال�صالم والعدالة.
املتكاملة  املتحدة  التي تبذلها بعثة الأمم  كما دعم بقوة اجلهود 
ال�صيا�صية  الأزمة  حلل  املحادثات  لت�صهيل  "يونيتام�س"  ال�صودان  يف 
يف  لالنخراط  ال�صودانية  ال�صيا�صية  الأطراف  جميع  داعيا  احلالية، 

احلوار ل�صتئناف عملية النتقال اإىل احلكم املدين.

داعش يشن هجوما في ديالى.. 
ويقتل 11 جنديا عراقيا

*وكاالت
تنظيم  �صنه  هجوم  اإث��ر  اجلمعة،  فجر  عراقي،  جندي   11 قتل 

داع�س الإرهابي يف حمافظة دياىل �صمال �صرقي بغداد.
يف  وقع  الذي  الهجوم  قتلى  بني  من  اأن  عراقي  اأمني  م�صدر  واأكد 
اأن عددًا من عنا�صر  امل�صدر  واأو�صح  العظيم بدياىل، �صابط.  ناحية 
للجي�س  �صرية  مقر  على  اجلمعة،  فجر  مباغتا،  هجوما  �صنوا  داع�س 
عنا�صر  اأن  واأك��د  دي��اىل.  مبحافظة  العظيم  ناحية  غربي  العراقي 
وبينهم  ال�صرية  مقر  يف  املوجودين  جميع  قتل  اإىل  عمدت  التنظيم 

�صابط، قبل اأن تلوذ بالفرار اإىل جهة جمهولة.
اأواخر  اأعلن الن�صر على تنظيم داع�س الإرهابي يف  وكان العراق 

عام 2017، بعدما �صيطر على مناطق وا�صعة يف البالد.
العراق،  يف  هجماته  وت��رية  الأخ��رية  الأ�صهر  رفع  التنظيم  لكن 
اآمنة بعيدا عن اأعني ال�صلطات. و�صكلت حمافظة  منطلقا من مالذات 
يف  �صابط  نحر  جرمية  اآخرها  كان  داع�س،  لهجمات  م�صرحا  دياىل 
هجمات  داع�س  �صن  املا�صي،  اأكتوبر  ويف  العراقية.  الداخلية  وزارة 
العراقي،  الوزراء  رئي�س  وقال  طائفيا،  عنفا  اأ�صعلت  دياىل  يف  دامية 

م�صطفى الكاظمي اإن داع�س بحث عن موطئ قدم يف دياىل.

*موسكو
طالبت رو�صيا، اجلمعة، بان�صحاب القوات 
الأطل�صي  �صمال  حللف  التابعة  الأجنبية 
فيه،  الع�صوين  الدولتني  وبلغاريا  رومانيا  من 
وال�صويد  فنلندا  اأن  تقارير  ذك��رت  وقت  يف 
اأ���ص��ب��ح��ت��ا اأك����رث ان��ف��ت��اح��ا ل��الن�����ص��م��ام اإىل 
الرو�صي  الرئي�س  تهديدات  رغم  "الناتو"، 

فالدميري بوتن.
وكالة  اأوردت  ح�صبما  رو�صيا،  وطالبت 
بان�صحاب القوات الأجنبية  بر�س"،  "فران�س 
وبلغاريا،  روم��ان��ي��ا  يف  ال��ن��ات��و  ق���وات  �صمن 

خلف�س الت�صعيد يف الأزمة الأوكرانية.
رًدا  الرو�صية  اخلارجية  وزارة  وكتبت 
"لي�س  اإعالمية،  و�صيلة  طرحته  �صوؤال  على 
هي  امل�����ص��األ��ة  اأن  م�صيفًة  غمو�س"  ه��ن��اك 
"�صحب القوات الأجنبية واملعدات والأ�صلحة 

بهدف  اأخ��رى  تدابري  )ات��خ��اذ(  اإىل  اإ�صافة 
العودة اإىل الو�صع الذي كان قائًما يف 1997 
يف الدول التي مل تكن اآنذاك اأع�صاء يف حلف 

الأطل�صي".
واأ�صافت اأنها "رومانيا وبلغاريا". ويف �صياق 
"فوك�س  �صبكة  ذكرت  اأوكرانيا،  باأزمة  مت�صل 
اأ�صبحتا  وال�صويد  اأن فنلندا  نيوز" الأمريكية 
�صمال  حلف  اإىل  الن�صام  على  انفتاحا  اأكرث 

هذا  وياأتي  بوتن.  تهديدات  رغم  الأطل�صي، 
الرتتيبات  ب�صاأن  الدولتني  موقف  يف  التغري 
الأمنية التي اأعقبت احلرب العاملية الثانية، 
الع�صكرية الرو�صية ال�صخمة  ب�صبب احل�صود 

على حدود اأوكرانيا.
على  ب��ن��اًء  اإن���ه  نيوز"  "فوك�س  وق��ال��ت 
وال�صويد  فنلندا  عن  ال�صادرة  الت�صريحات 

فاإنها لن يرتاجعا حتت �صغوط بوتن.
�صانا  الفنلندية  ال��وزراء  رئي�صة  واأك��دت 

مارين حق فنلندا يف ر�صم و�صعها الأمني، مبا 
يف ذلك الن�صمام اإىل حلف �صمال الأطل�صي.

م��ن ج��ان��ب��ه��ا، اأك����دت وزي����رة اخل��ارج��ي��ة 
لديها  لي�س  رو�صيا  اأن  ليندي  اآن  ال�صويدية 
ال�صويد  تختار  حتالف  اأي  على  النق�س  حق 
وزير  اأيد  اإليه  ذهب  ما  وهو  اإليه،  الن�صمام 
فكرة  رف�س  موؤكدا  هولتكفي�صت،  بيرت  الدفاع 
الأمنية  ال�صيا�صات  يف  راأي  اأي  لرو�صيا  اأن 

ال�صويدية.

ترقب بالعراق لقرار القضاء بشأن 
البرلمان.. وهذه هي التداعيات

روسيا تطالب بانسحاب للناتو.. 
ومخاوف من »أوكرانيا الجديدة«

*دمشق
لعودة  اخلطر  ناقو�س  دق��ت  عملية  يف 
داع�س اإىل الواجهة، جنح التنظيم الإرهابي 
مل  �صنوات،  منذ  له  عملية  اأك��رب  تنفيذ  يف 
ياأوي  �صجنا  ا�صتهدفت  بل  املدنيني،  ت�صتهدف 

اآلف الإرهابيني املطلوبني.
ليل  الإره���اب���ي،  داع�����س  تنظيم  و���ص��ن 
اخلمي�س اجلمعة، هجوما على �صجن غويران 
املخ�ص�س لحتجاز عنا�صر داع�س، يف مدينة 
�صوريا  ل��ق��وات  اخلا�صع  ال�صورية  احل�صكة 
بعد  عليه  ال�صيطرة  حماول  الدميقراطية، 
ال�صجن  حميط  يف  تفجريات  �صل�صلة  تنفيذه 
القتحام  عملية  لت�صهيل  الهجوم،  �صبقت 

وفرار اإرهابييه من ال�صجن.
وي�صم �صجن غويران املخ�ص�س لحتجاز 
داع�صي،  اآلف   3 من  اأكرث  التنظيم،  عنا�صر 
عن  ف�صال  وال��ع��راق،  �صوريا  م��ن  غالبيتهم 

جن�صيات اأخرى.
امل�صاء  ���ص��اع��ات  يف  داع�����س  ه��ج��وم  ب���داأ 
بالقرب  مفخخة  عربات  بتفجري  الأوىل، 
ان��دلع  عقبه  لل�صجن،  الرئي�صي  الباب  من 
اخلفيفة،  بالأ�صلحة  عنيفة  ا�صتباكات 
ال�صجن،  عن  امل�صوؤولة  الأمنية  القوات  بني 
وعنا�صر داع�س املهاجمني بعد ت�صللهم ملحيط 

ال�صجن من حي الزهور جنوبي احل�صكة.
لإح��ب��اط  الأول��ي��ة  ال�صتباكات  واأدت 
ال�صجن،  ملدخل  الدواع�س  و�صول  حماولة 
وتراجعهم بعد ا�صتهدافهم خلزانات الوقود، 
موؤ�ص�صة  يف  حم��روق��ات  ن��ق��ل  ���ص��ه��اري��ج  و3 
�صادكوب القريبة من ال�صجن، لال�صتفادة من 
قوات  ط��ريان  ملنع  املت�صاعد  دخانها  تغطية 

التحالف من مالحقتهم.
حوامات  الو�صع،  على  لل�صيطرة  و�صاركت 

�صد  ال����دويل  للتحالف  ت��اب��ع��ة  وط���ائ���رات 
داع�س، وحلقت ب�صكل مكثف يف �صماء املدينة 

ح�صب �صهود عيان.
اأن  ق�صد  لقوات  الإع��الم��ي  املركز  وذك��ر 
الأغطية  اأحرقوا  املعتقلني  داع�س  اإرهابيي 
واملواد البال�صتيكية داخل املهاجع يف حماولة 

لإحداث الفو�صى.
اخلاليا  عنا�صر  م��ن  ع���ددا  اأن  م�صيفا 
خارج  من  ال�صجن  هاجموا  الذين  الإرهابية 
من  القريب  الزهور  حي  اإىل  ف��روا  الأ���ص��وار 

ال�صجن واختبئوا يف منازل املدنيني.
الإن�صان،  حلقوق  ال�صوري  املر�صد  ور�صد 
جراء  الب�صرية  اخل�صائر  ح�صيلة  ارت��ف��اع 
الأحداث العنيفة يف �صجن غويران وحميطه 
احل�صكة،  مدينة  �صمن  منها  قريبة  واأحياء 
تعداد  ارت��ف��ع  حيث  اخلمي�س،  م�صاء  منذ 
من   20 هم   ،41 اإىل  اللحظة  حتى  القتلى 
قوى الأمن الداخلي وقوات مكافحة الإرهاب 
وحرا�س ال�صجن، و16 من تنظيم داع�س، و5 
مدنيني، وعدد القتلى مر�صح لالرتفاع لوجود 
لوجود  بالإ�صافة  اجلرحى  من  كبري  ع��دد 

معلومات عن قتلى اآخرين.
املر�صد  م�صادر  اأكدت  ذاته،  ال�صياق  ويف 
داع�س  م��ن  ال�صجناء  ع�صرات  اأن  ال�صوري 
حميط  يف  وانت�صروا  غويران  �صجن  من  فروا 
�صيطرة  بعد  منه،  قريبة  واأح��ي��اء  ال�صجن 
ال�صجن  على  الإره��اب��ي  التنظيم  �صجناء 
حني  يف  بداخله،  التي  والذخائر  والأ�صلحة 
بني  عنيفة  ب��وت��رية  ال���ص��ت��ب��اك��ات  ت�صتمر 

الطرفني اإىل الآن.
يذكر اأن �صجن غويران ي�صم نحو 3500 
�صجني من عنا�صر وقيادات داع�س، وهو اأكرب 

�صجن للتنظيم يف العامل اأجمع.

واأفاد املر�صد با�صتمرار عمليات التم�صيط 
من  منه  القريبة  والأح��ي��اء  ال�صجن  ملحيط 
م�صتمر  حتليق  و�صط  الع�صكرية،  القوى  قبل 
اأ�صوات  و�صماع  ال���دويل،  التحالف  لطريان 

اإطالق نار يف املنطقة هناك.
يف  ي��ح��دث  م��ا  تفا�صيل  ع��ن  ول��ل��ح��دي��ث 
احل�صكة، يقول مدير املر�صد ال�صوري حلقوق 
مع  حديث  يف  الرحمن  عيد  رام��ي  الإن�صان 
نيوز عربية": "هذا الهجوم الدموي  "�صكاي 
تنظيم  ينفذها  عملية  واأك���رب  اأع��ن��ف  ه��و 
داع�س منذ العام 2019، وهي جمهزة ب�صكل 
الآن  الدواع�س  ي�صيطر  حيث  وكبري،  دقيق 
اأكرب  هو  ال��ذي  غويران  �صجن  غالبية  على 

�صجن يحتجز دواع�س يف العامل".
على  "قتل  ال��رح��م��ن:  ع��ب��د  وي�����ص��ي��ف 
العنيفة  ال�صتباكات  يف  داع�صيا   16 الأق��ل 
املتوا�صلة حلد الآن، فيما قتل 20 عن�صرا من 

قوات الأ�صاي�س الأمنية وحرا�س ال�صجن".
ينفذها  التي  الأعنف  هي  العملية  هذه 
داع�س منذ 3 �صنوات، كما و�صح مدير املر�صد 
جمددا  "تطرح  الإن�صان:  حلقوق  ال�صوري 
ت�صاوؤلت م�صروعة، فلماذا مثال يتم احتجاز 
كل هوؤلء الإرهابيني الدواع�س و�صط مدينة 
كبرية مثل احل�صكة ؟، ويف منطقة لطاملا كانت 
ت�صكل حلد كبري حا�صنة للدواع�س، وملاذا ل 
هذا  حلماية  وا�صعة  اأمنية  اجراءات  توجد 
الذي ي�صم على الأقل 3500 �صجني  ال�صجن 
"الو�صع  الرحمن:  عيد  ويختم  داع�صي؟". 
خطري وكارثي، خا�صة يف حال انفالت الأمور 
من  ب���الآلف،  وه��م  الدواع�س،  ومتكن  متاما 
الفرار من �صجن غويران، وهذا �صيكون كارثة 
اأمنية كربى ل تقف عند حدود �صوريا فقط 

بل �صتطال �صرورها املنطقة والعامل ككل".

داعش نفذ »الهجوم األكبر«.. 
تفاصيل مثيرة داخل سجن الحسكة
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