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*عمان 
ق�ضايا  يف  بالنظر  واملخت�ضة  الثانية  الق�ضائية  الهيئة  دانت 
الدكتور  القا�ضي  برئا�ضة  عمان  جزاء  �ضلح  حمكمة  لدى  الف�ضاد 
و�ضخ�ضا  الأم��وال  غ�ضل  بجرمية  اأجنبية  �ضركة  الفريحات،  عدي 
الأردنية  امللكية  �ضركة  يف  موظفني  و7  الحتيال،  بجرم  اأجنبيا 

بجرم الإهمال بالواجبات الوظيفية.
و�ضمنت املحكمة خالل جل�ضة علنية، عقدتها اخلمي�س، املدانني 
قيمة املبالغ التي ح�ضلوا عليها دون وجه حق والبالغة 356 األفا و 

163 دولرا، اأو ما يعادلها بالدينار الأردين.
بواجبات  الإخ��الل  بجرمية  املوظفني  اإدان��ة  املحكمة  وق��ررت 
دولرا،  و192  األف   101 البالغ  ال�ضرر  قيمة  وت�ضمينهم  الوظيفة 

وتغرميهم 500 دينار.
واأ�ضدرت املحكمة قرارا بحب�س �ضخ�س اأجنبي ملدة �ضنة واحدة 
�ضركة  واإدان���ة  الأم���وال،  وغ�ضل  الحتيال  بجرمية  اإدان��ت��ه  بعد 
اأجنبية بتهمة غ�ضل الأموال ومتويل الإرهاب وت�ضمينهم مبلغ 107 

اآلف و514 دولرا، وتغرميهم مببلغ 500 دينار.
واأعلنت املحكمة عدم م�ضوؤولية املدانني جميعا عن تهمة القيام 

بفعل اأدى اإىل امل�ضا�س باملال العام.
الأجنبي  وال�ضخ�س  الأجنبية  ال�ضركة  اأن  الإدان��ة  قرار  وبني 
على  واحل�ضول  الأردن��ي��ة  امللكية  �ضركة  على  بالحتيال  قاما 
وقود  قيمة  هي  مالية  ح��والت  �ضت  بني  من  كانت  مالية  حوالة 
لل�ضركة املوردة الأ�ضلية لكن  اأن تذهب  طائرات والتي كانت يجب 
للح�ضول على هذه احلوالت  طريقة  كانت  الوهمية  "المييالت" 

التي قدرت النيابة العامة قيمتها ب� 356 األفا و163 دولرا.

قرار قضائي يعيد 356 ألف دوالر 
للملكية األردنية من 9 أشخاص

الجازي: ديوان المحاسبة يرصد 
41 استيضاحا خالل نيسان

*عمان 
ديوان  لدى  املوثقة  ال�ضتي�ضاحات  مبراجعة  املكلف  الفريق  عقد 
املحا�ضبة اخلمي�س، اجتماعا يف دار رئا�ضة الوزراء، برئا�ضة وزير دولة 

ل�ضوؤون رئا�ضة الوزراء الدكتور اإبراهيم اجلازي.
رئا�ضة  عام  اأم��ني  ح�ضره  ال��ذي  الجتماع  خالل  الفريق  وناق�س 
الوزراء عبد اللطيف النجداوي، واأمني عام ديوان املحا�ضبة اإبراهيم 
املجايل، واأع�ضاء الفريق املكلف من رئا�ضة الوزراء وديوان املحا�ضبة، 
اتخاذ  املا�ضي، ومت  ني�ضان  �ضهر  ر�ضدها خالل  التي مت  ال�ضتي�ضاحات 

جميع الإجراءات الالزمة لت�ضويبها.
وبني اجلازي اأن عدد ال�ضتي�ضاحات التي مت ر�ضدها خالل ني�ضان 
ال�ضتي�ضاحات ت�ضمنت  اأن جممل  ا�ضتي�ضاحا، مو�ضحا  بلغ 41  املا�ضي 

جتاوزات اإجرائية ومالية واإدارية.
واأو�ضح اأن من بني ال�ضتي�ضاحات التي ر�ضدت، عدم �ضمول موظفي 
التاأمني  بخدمات  وعائالتهم  للحكومة  بالكامل  مملوكة  �ضركات 
ال�ضحي، والتغا�ضي عن ا�ضتيفاء ر�ضم بدل خدمات جمركية، واإخ�ضاع 

بع�س املواد لبنود جمركية خمتلفة، وغريها من املخالفات.
كقبول  ال�ضريبة،  با�ضتيفاء  تتعلق  خمالفات  وج��ود  اإىل  واأ�ضار 
اإق���رارات  على  اعرتا�ضات  وقبول  دقيقة،  غري  �ضريبية  اإق���رارات 
اإىل خمالفات يف بع�س املرافق  �ضريبية دون �ضند حقيقي، بالإ�ضافة 
ال�ضحية كتخزين اأجهزة ومعدات طبية لفرتات طويلة، وعدم حفظها 

يف امل�ضتودعات ب�ضكل اأ�ضويل.

المتقاعدين العسكريين تفتح 
باب التقدم لالستفادة من 
تمويل المحفظة اإلقراضية

*عمان 
اأعلنت املوؤ�ض�ضة القت�ضادية والجتماعية للمتقاعدين الع�ضكريني 
واملحاربني القدماء، عن بدء ا�ضتقبال تقدمي طلبات القرو�س للم�ضاريع 
الإنتاجية ال�ضغرية "املحفظة الإقرا�ضية" للمرحلة اخلام�ضة اعتبارا 

من مطلع حزيران املقبل.
اإ�ضماعيل  وقال مدير عام املوؤ�ض�ضة اللواء الركن املتقاعد الدكتور 
هي  ال�ضغرية،  امل�ضاريع  متويل  خدمة  اإن  بيان اخلمي�س،  يف  ال�ضوبكي 
بتقدمي  وتتمثل  الع�ضكريني،  للمتقاعدين  املقدمة  اخلدمات  اأبرز  من 
ال�ضغرية  امل�ضاريع  لدعم  الإ�ضالمية  لل�ضريعة  وفقا  مي�ضرة  قرو�س 
القائمة اأو املنوي اإن�ضاوؤها، بهدف امل�ضاهمة يف عملية التنمية وتطوير 
املحدود،  الدخل  ذوات  الأ���ض��ر  دخ��ل  وزي���ادة  الإنتاجية،  ال��ق��درات 
وحت�ضني امل�ضتوى املعي�ضي لهذه ال�ضريحة املهمة من اأبناء هذا الوطن، 

واإيجاد فر�س عمل لهم، واحلد من ظاهرتي الفقر والبطالة.
www.esarsv.( للموؤ�ض�ضة  الإلكرتوين  املوقع  زيارة  اإىل  ودعا 
"متويل  الإل��ك��رتون��ي��ة  اخل��دم��ات  اإىل  ال��دخ��ول  خ��الل  م��ن   )com
امل�ضاريع ال�ضغرية" لالطالع على التفا�ضيل وال�ضروط، وتقدمي طلبات 
ال�ضتفادة من متويل املحفظة الإقرا�ضية خالل فرتة 21 يوما اعتبارا 
من مطلع �ضهر حزيران املقبل وحتى ال�ضاعة الثالثة من م�ضاء يوم 21 

من ال�ضهر نف�ضه، مو�ضحا اأنه لن تقبل اأية طلبات بعد هذا التاريخ.

االحتالل اإلسرائيلي يعتقل
 15 فلسطينيا بالضفة الغربية

*رام اهلل 
ع�ضر  خم�ضة  اخلمي�س  الإ�ضرائيلي  الح��ت��الل  ق��وات  اعتقلت 

فل�ضطينيا من مناطق خمتلفة يف ال�ضفة الغربية املحتلة.
الح��ت��الل  ق���وات  اإن  ب��ي��ان  يف  الفل�ضطيني  الأ���ض��ري  ن���ادي  وق���ال 
يف  متفرقة  مناطق  للنريان،  كثيف  اإطالق  و�ضط  اقتحمت  الإ�ضرائيلي 
مدن اخلليل ورام اهلل والبرية ونابل�س وبيت حلم، واأحياء عدة بالقد�س 

ال�ضرقية املحتلة، واعتقلت هوؤلء املواطنني بزعم اأنهم مطلوبون.

القبض على 5 تجار مخدرات 
بحوزتهم كمية من الحبوب

*عمان 
تعاملت اإدارة مكافحة املخدرات مع ق�ضيتني حليازة وتهريب املواد 
املخدرة، األقت خاللهما القب�س على 5 اأ�ضخا�س بحوزتهم كمية كبرية 

من احلبوب املخدرة.
وقال الناطق الإعالمي با�ضم مديرية الأمن العام اإن اإدارة مكافحة 
امل��واد  ومهربي  جت��ار  على  امل�ضتمرة  حمالتها  خ��الل  وم��ن  امل��خ��درات، 
املخدرة، تعامت خالل الأيام املا�ضية مع ق�ضيتني حليازة وتهريب املواد 

املخدرة واألقت القب�س على 5 اأ�ضخا�س تورطوا بالق�ضيتني.
املخدرات  مكافحة  اإدارة  يف  العاملون  تابع  الأوىل،  الق�ضية  ويف 
احلبوب  م��ن  كبرية  لكمية  الأ�ضخا�س  اأح��د  ح��ي��ازة  ح��ول  معلومات 
املخدرة، جنوبي العا�ضمة، واألقي القب�س عليه وبالتحقيق معه اعرتف 
بدللته  ومت  املنازل  اأحد  يف  اأخفاها  خمدرة  حبة  األف   140 بحيازة 

التوجه للمكان و�ضبط كامل الكمية واأُحيل للق�ضاء.
ال�ضاحنات  اإح��دى  موقع  مداهمة  ج��رت  الثانية،  الق�ضية  ويف 
خمباأ  باإعداد  الأ�ضخا�س  من  جمموعة  قيام  من  التاأكد  بعد  و�ضبطها 
متهيدا  داخلها  املخدرة  امل��واد  من  كبرية  كمية  واإخفاء  داخلها  �ضري 
األف   100 على  �ضري  خمباأ  داخل  ُعرث  ال�ضاحنة  وبتفتي�س  لتهريبها، 
اأ�ضخا�س  اأف�ضت التحقيقات لإلقاء القب�س على 4  حبة خمدرة، فيما 

تورطوا بالق�ضية واأُحيلوا كذلك للق�ضاء.

المياه: 190 مليون م3 من المياه 
المعالجة تذهب للزراعة سنويا

*عمان 
اأكد اأمني عام �ضلطة املياه، املهند�س ب�ضار البطاينة، اأن قطاع املياه 
ي�ضعى جاهدا لتنفيذ ال�ضيا�ضات املتعلقة باملياه، وتعظيم ال�ضتفادة من 
املياه  حمطات ال�ضرف ال�ضحي، حيث يوجد لدينا 33 حمطة ملعاجلة 
العادمة، ويجري ال�ضتفادة من 190 مليون م3 من املياه املعاجلة وفق 
اأعلى املوا�ضفات لغايات الزراعة، وتوفري الكميات ذاتها من املياه لغايات 

ال�ضرب من خالل 350 اتفاقية مع املزارعني، واجلمعيات الزراعية.
�ضلطة  الوزارة /  جاء ذلك خالل م�ضاركته يف ور�ضة عمل نظمتها 
"حوار  بعنوان:  اخلمي�س،  الهولندية،  ال�ضفارة  مع  بالتعاون  املياه، 

ال�ضيا�ضات حول املياه والغذاء".
يف  اجلهات  خمتلف  بني  ال�ضراكة  تعزيز  �ضرورة  البطاينة  واأك��د 
قطاع املياه والزراعة والقطاع اخلا�س، ل�ضمان ا�ضتدامة م�ضادر املياه، 

خا�ضة واأن قطاع الزراعة ي�ضتحوذ على نحو 50 باملئة منها.
تكثيف  �ضرورة  اأك��دت  تطويرها  جرى  التي  ال�ضيا�ضات  اإن  وق��ال 
من  للحّد  اخلا�س  والقطاع  املعنية  اجلهات  خمتلف  بني  التعاون  اأوجه 
اأن  اإىل  الوطنية، منوها  املياه يف الأردن كواحدة من الأولويات  نق�س 
املياه  التي ت�ضتخدم  امل�ضتدامة  الزراعية  املمار�ضات  املياه يدعم  قطاع 

بكفاءة، وحتقق فائدة لالقت�ضاد الوطني.                                    

*عمان 
باملوافقة على  ال�ضامية  امللكية  الإرادة  �ضدرت 
الأ�ضرة  قانون  مبوجب  امل�ضّكل  املجل�س  تو�ضية 
واإقامته  حمزة  الأم��ري  ات�ضالت  بتقييد  املالكة، 
امللك  جلاللة  املجل�س  رفعها  وال��ت��ي  وحت��رك��ات��ه، 
�ضهر  من  والع�ضرين  الثالث  منذ  الثاين  عبداهلل 

كانون الأول املا�ضي.
الأردنية  لالأ�ضرة  ر�ضالة  امللك  جاللة  ووج��ه 
الرحمن  اهلل  "ب�ضم  ن�ضها:  يلي  فيما  ال��واح��دة، 
وال�ضالم  وال�ضالة  العاملني،  رّب  هلل  احلمد  الرحيم 

على �ضيدنا حممد، النبي العربي الها�ضمي الأمني.
الأه���ل وال���ع���زوة، اأب��ن��اء اأ���ض��رت��ن��ا الأردن��ي��ة 
وبركاته،  اهلل  ورحمة  عليكم  ال�ضالم  ال��واح��دة، 
بكم  والعتزاز  الود  م�ضاعر  بخال�س  اإليكم  اأبعث 
منبع  فاأنتم  ال��واح��دة.  الأردن��ي��ة  اأ�ضرتنا  اأب��ن��اء 
يف  ن�ضتمر  وبكم  معكم  العزم.  م�ضدر  واأنتم  الأمل، 
بناء وطننا الأبي، الذي �ضيظل اأمنوذجا يف املحبة 

والتما�ضك والوئام والنت�ضار على التحديات مهما 
عظُمت.

اأكتب اإليكم اآماًل بطي �ضفحة مظلمة يف تاريخ 
ك�ضف  مت  عندما  تعلمون،  فكما  واأ�ضرتنا.  بلدنا 
اخرتت  املا�ضي،  العام  "الفتنة"  ق�ضية  تفا�ضيل 
التعامل مع اأخي الأمري حمزة يف اإطار عائلتنا، على 
اأن يدرك خطاأه ويعود ل�ضوابه، ع�ضوا فاعال  اأمل 
يف عائلتنا الها�ضمية. لكن، وبعد عام ونيف ا�ضتنفد 
والل��ت��زام  ر���ض��ده  اإىل  ال��ع��ودة  فر�س  ك��ل  خاللها 
اأ�ضرتنا، فخل�ضت اإىل النتيجة املخيبة اأنه  ب�ضرية 
لدي  القناعة  هذه  تر�ضخت  عليه.  هو  ما  يغري  لن 
بعد كل فعل وكل كلمة من اأخي ال�ضغري الذي كنت 
باأنه  وتاأكدت  الأب لبنه.  دائما نظرة  اإليه  اأنظر 
اإرثنا  على  و�ضيا  نف�ضه  فيه  ي��رى  وه��م  يف  يعي�س 
ممنهجة  ا�ضتهداف  حلملة  يتعر�س  واأنه  الها�ضمي، 
املتكررة  خماطباته  وعك�ضت  موؤ�ض�ضاتنا.  م��ن 
حالة اإنكار الواقع التي يعي�ضها، ورف�ضه حتمل اأي 

م�ضوؤولية عن اأفعاله.
الوقائع  جميع  يتجاهل  حمزة  اأخي  يزال  ما 
والأدلة القاطعة، ويتالعب باحلقائق والأحداث 
اأخي  يوؤمن  ولالأ�ضف،  الزائفة.  روايته  لتعزيز 
لي�س  يعي�ضه  ال���ذي  وال��وه��م  ي��دع��ي��ه.  مب��ا  حقا 
الها�ضمية،  اأ�ضرتنا  واأف��راد  اأدرك��ت  فقد  جديدا، 
تعهداته  على  انقالبه  ع��دي��دة،  �ضنوات  ومنذ 
بث  ت�ضتهدف  ال��ت��ي  ال��الم�����ض��وؤول��ة  وت�����ض��رف��ات��ه 
واأ�ضرتنا.  وطننا  على  بتبعاتها  اآبٍه  غري  القالقل، 
من  عليه  هو  عما  بالعودة  يتعهد  اأن  يلبث  فما 
انتهجها  التي  الطريق  اإىل  يعود  حتى  ���ض��الل، 
من  بدًل  الوطن  على  م�ضاحله  يقدم  �ضنوات؛  منذ 
�ضيق  يف  ويعي�س  وقيمها،  اأ�ضرته  تاريخ  ا�ضتلهام 
مكانته  برحابة  يقتنع  اأن  م��ن  ب��دل  هواج�ضه 
وم�����ض��اح��ة الح����رتام وامل��ح��ب��ة وال��ع��ن��اي��ة التي 
الّثوابت،  وينكر  احلقائق،  يتجاهل  له،  وفرناها 

حية. ويتقم�س دور ال�ضّ

اأق�ضى  ال�ضابقة،  الأع��وام  خالل  مار�ضت،  لقد 
اأخي.  الت�ضامح و�ضبط النف�س وال�ضرب مع  درجات 
يوما،  �ضين�ضج  اأن��ه  اأم��ل  على  الأع��ذار  له  التم�ضت 
واجبنا  اأداء  يف  والعون  ال�ضند  فيه  �ضاأجد  واأنني 
وم�ضاحله.  وطننا  وحماية  الأب��ي  �ضعبنا  خلدمة 

�ضربت عليه كثريا، لكن خاب الّظن مرة تلو املرة.
الأهل والعزوة، مل تكن ق�ضية الفتنة يف ني�ضان 
فقد  حمزة،  �ضالل  حلالة  بداية  املا�ضي  العام  من 
اختار اخلروج عن �ضرية اأ�ضرته منذ �ضنني طويلة، 
باإعادة  الد�ضتوري  ق��راري  قبل  اأن��ه  اّدع��ى  حيث 
الأ�ضا�س،  الّد�ضتورّية  قاعدتها  اإىل  العهد  ولية 
غري  الوقت  ذلك  منذ  ت�ضّرفاته  كّل  اأظهرت  ولكن 
لكّل  وا�ضحا  بدا  �ضلبيا،  �ضلوكا  انتهج  حيث  ذل��ك، 
داأب��وا  باأ�ضخا�س  نف�ضه  واأح��اط  اأ�ضرتنا،  اأف��راد 
على ترويج معار�ضة القرار من دون حتريك �ضاكن 

لإيقافهم.
تابع �س2

إرادة ملكية بتقييد اتصاالت 
األمير حمزة وإقامته وتحركاته

الملك يوجه رسالة لألسرة األردنية الواحدة

الملك:   في حال كرر األمير تصرفاته غير المسؤولة سيتم التعامل معها
ال���م���ل���ك: االق����ت����راح ال���وح���ي���د ال�����ذي ق���دم���ه األم���ي���ر ح���م���زة ه���و ت��وح��ي��د 
األج����ه����زة االس��ت��خ��ب��اري��ة ل��ق��وات��ن��ا ال��م��س��ّل��ح��ة ووض���ع���ه���ا ت��ح��ت إم��رت��ه
ال���م���ل���ك: األم���ي���ر ح���م���زة ت��ج��اه��ل م���ا ت��ك��ش��ف ع���ن ع��الق��ت��ه 
زيد ب��ن  وح��س��ن  اهلل،  ع��وض  ب��اس��م  األم��ان��ة  خ��ائ��ن  م��ع  المريبة 

*نيقوسيا 
نقل نائب رئي�س الوزراء ووزير اخلارجية 
ر�ضالًة  ال�ضفدي،  اأمي��ن  املغرتبني  و���ض��وؤون 
رئي�س  اإىل  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  من 
انا�ضتا�ضياد�س،  نيكو�س  قرب�س  جمهورية 
اأكدت احلر�س على تطوير التعاون الثنائي، 
وب��ح��ث��ت الأو����ض���اع يف امل��ن��ط��ق��ة واجل��ه��ود 
املبذولة لتحقيق الأمن وال�ضتقرار وتعزيز 

التعاون الإقليمي.
وبعث الرئي�س القرب�ضي خالل ا�ضتقباله 
اإىل  بتحياته  اليوم،  نيقو�ضيا،  يف  ال�ضفدي 
ال�ضاد�ضة  بالذكرى  وتهانيه  امللك  جاللة 
وال�����ض��ب��ع��ني ل���ض��ت��ق��الل امل��م��ل��ك��ة. و���ض��ّدد 
العالقات  اأهمية  على  القرب�ضي  الرئي�س 
تعزيزها  على  العمل  وا�ضتمرار  الأردن  مع 
الرئي�س  ال��دور  وثّمن  املجالت.  خمتلف  يف 
امللك  جاللة  يقودها  التي  واجلهود  ل��الأردن 
وحتقيق  الإقليمية  ال��ت��ح��دي��ات  مل��واج��ه��ة 
اللقاء  الأم���ن وال���ض��ت��ق��رار. وج��رى خ��الل 
بحث اآفاق زيادة التعاون الثنائي، ويف �ضياق 

اإطار  ويف  اليونان،  مع  الثالثي  التعاون  اآلية 
الحتاد الوروبي اأي�ضًا، كما جرى بحث عدد 

من الق�ضايا اإقليمية ويف ُمقدمها الق�ضية الف
ل�ضطينية.                                           تابع �س2

*موسكو
اأك���د ن��ائ��ب وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ال��رو���ض��ي 
مو�ضكو  اأن  اخلمي�س،  بوغدانوف،  ميخائيل 
اأكرث  اإ�ضرائيلي  وموقف  دور  على  "تعول 

توازنا" ب�ضاأن ما يحدث يف اأوكرانيا.
الرو�ضية  العالقات  ب��وغ��دان��وف  وثمن 
�ضحفية  ت�ضريحات  يف  وقال  الإ�ضرائيلية، 
موقفا  اإ�ضرائيل  تتخذ  اأن  "تتوقع  رو�ضيا  اإن 

اأكرث مو�ضوعية ب�ضاأن ال�ضراع يف اأوكرانيا".

املواقف  اأثارت بع�س  "لقد  اأ�ضاف:  لكنه 
الإ�ضرائيلية ب�ضاأن اأوكرانيا �ضعورا باخلذلن 

يف رو�ضيا".
�ضلمت  اأنها  اإ�ضرائيل  اأعلنت  والأرب��ع��اء 
خلدمات  واق��ي��ة  �ضرتة  و500  خ��وذة  األ��ف��ي 
اأوكرانيا،  يف  املدنية  واملنظمات  ال��ط��وارئ 
وذلك عقب طلب كييف تزويدها باإمدادات.

ودانت اإ�ضرائيل، التي تو�ضطت يف الأزمة 
الأوكرانية الرو�ضية، الهجوم الرو�ضي، لكنها 

الإغاثة  على  لأوكرانيا  اإمداداتها  ق�ضرت 
عن  اأوكرانيا  ع��ربت  اأن  و�ضبق  الإن�ضانية. 
اإح��ب��اط��ه��ا م��ن رف�����س اإ���ض��رائ��ي��ل ت��ق��دمي ما 

تعتربه م�ضاعدة دفاعية �ضد رو�ضيا.
و�ضهدت العالقات الرو�ضية الإ�ضرائيلية 
لوزير  ت�ضريحات  اإثر  توترا،  ال�ضهر  مطلع 
اأ�ضار  لف��روف  �ضريغي  الرو�ضي  اخلارجية 
له  هتلر  اأدولف  النازي  الزعيم  اأن  اإىل  فيها 

جذور يهودية.

الصفدي ينقل رسالة من جاللة 
الملك للرئيس القبرصي

روسيا: بعض مواقف إسرائيل 
بشأن أوكرانيا »خذلتنا«
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يومية - أردنية - شاملة

السفارة النرويجية
 تحتفي بالعيد الوطني

*عمان 
اأقامت ال�ضفارة الرنويجية، يف عمان حفل ا�ضتقبال مبنا�ضبة العيد 

الوطني للرنويج.
ال�ضيا�ضي  التعاون  ليندباك،  اي�ضبني  الرنويجي  ال�ضفري  واأك��د 
باأنه �ضريك  والقت�ضادي القوي بني الرنويج والأردن، وا�ضفًا الأردن 
يف  ال�ضتقرار  وتعزيز  الأو�ضط،  ال�ضرق  يف  النزاعات  ومنع  حلل  مهم 

املنطقة.
وتطرق للعالقات الوثيقة بني البلدين والعائلتني امللكيتني، لفتا 
اإىل  الثاين  اهلل  عبد  امللك  جاللة  بها  قام  التي  الأخرية  الزيارة  اىل 
الرنويج يف اآذار، بعد عامني من زيارة جاللة امللك هارالد وامللكة �ضونيا 

اإىل الأردن.
الأردن  �ضيافة  لكرم  الرنويج  تقدير  عن  ليندباك  ال�ضفري  وعرب 
لأزم��ة  بدعمها  الرنويج  التزام  جم��ددا  الالجئني،  ا�ضت�ضافة  جت��اه 

الالجئني التي طال اأمدها.
الرنويجي  ال�ضفري  اإقامة  مقر  يف  اقيم  الذي  احلفل  وح�ضر 
ب��ع��م��ان ع���دد م��ن امل�����ض��وؤول��ني وال��دب��ل��وم��ا���ض��ي��ني وال�����ض��ح��ف��ي��ني 

واملدعوين.

*عمان
باملوافقة  ال�ضامية  امللكية  الإرادة  �ضدرت 
قانون  مبوجب  امل�ضّكل  املجل�س  تو�ضية  على 
الأ�ضرة املالكة، بتقييد ات�ضالت الأمري حمزة 
املجل�س  رفعها  وال��ت��ي  وحت��رك��ات��ه،  واإق��ام��ت��ه 
الثالث  منذ  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  جل��الل��ة 

والع�ضرين من �ضهر كانون الأول املا�ضي.
ووجه جاللة امللك ر�ضالة لالأ�ضرة الأردنية 
"ب�ضم اهلل الرحمن  الواحدة، فيما يلي ن�ضها: 
وال�ضالة  ال��ع��امل��ني،  رّب  هلل  احل��م��د  ال��رح��ي��م 
العربي  النبي  حممد،  �ضيدنا  على  وال�ضالم 

الها�ضمي الأمني.
الأردنية  اأ�ضرتنا  اأبناء  وال��ع��زوة،  الأه��ل 
الواحدة، ال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، 
اأبعث اإليكم بخال�س م�ضاعر الود والعتزاز بكم 
منبع  فاأنتم  الواحدة.  الأردنية  اأ�ضرتنا  اأبناء 
ن�ضتمر  العزم. معكم وبكم  واأنتم م�ضدر  الأمل، 
اأمنوذجا  �ضيظل  ال��ذي  الأب��ي،  وطننا  بناء  يف 
على  والنت�ضار  والوئام  والتما�ضك  املحبة  يف 

التحديات مهما عظُمت.
يف  مظلمة  �ضفحة  بطي  اآم��اًل  اإليكم  اأكتب 
تاريخ بلدنا واأ�ضرتنا. فكما تعلمون، عندما مت 
املا�ضي،  "الفتنة" العام  ق�ضية  تفا�ضيل  ك�ضف 
الأم���ري ح��م��زة يف  اأخ���ي  م��ع  التعامل  اخ���رتت 
اأن يدرك خطاأه ويعود  اأمل  اإطار عائلتنا، على 
الها�ضمية.  عائلتنا  يف  فاعال  ع�ضوا  ل�ضوابه، 
لكن، وبعد عام ونيف ا�ضتنفد خاللها كل فر�س 
اأ�ضرتنا،  ب�ضرية  واللتزام  ر�ضده  اإىل  العودة 
ما  يغري  لن  اأنه  املخيبة  النتيجة  اإىل  فخل�ضت 
هو عليه. تر�ضخت هذه القناعة لدي بعد كل 
كنت  ال��ذي  ال�ضغري  اأخ��ي  من  كلمة  وك��ل  فعل 
وتاأكدت  لبنه.  الأب  نظرة  دائما  اإليه  اأنظر 
باأنه يعي�س يف وهم يرى فيه نف�ضه و�ضيا على 
ا�ضتهداف  واأنه يتعر�س حلملة  الها�ضمي،  اإرثنا 
خماطباته  وعك�ضت  موؤ�ض�ضاتنا.  من  ممنهجة 
يعي�ضها،  التي  ال��واق��ع  اإن��ك��ار  حالة  امل��ت��ك��ررة 

ورف�ضه حتمل اأي م�ضوؤولية عن اأفعاله.
م��ا ي����زال اأخ����ي ح��م��زة ي��ت��ج��اه��ل جميع 
الوقائع والأدلة القاطعة، ويتالعب باحلقائق 
ولالأ�ضف،  الزائفة.  روايته  لتعزيز  والأحداث 
ال��ذي  وال��وه��م  يدعيه.  مب��ا  حقا  اأخ��ي  ي��وؤم��ن 
يعي�ضه لي�س جديدا، فقد اأدركت واأفراد اأ�ضرتنا 
انقالبه  ع��دي��دة،  �ضنوات  وم��ن��ذ  الها�ضمية، 
التي  الالم�ضوؤولة  وت�ضرفاته  تعهداته  على 
على  بتبعاتها  اآبٍه  غري  القالقل،  بث  ت�ضتهدف 
بالعودة  يتعهد  اأن  يلبث  فما  واأ�ضرتنا.  وطننا 
عما هو عليه من �ضالل، حتى يعود اإىل الطريق 
التي انتهجها منذ �ضنوات؛ يقدم م�ضاحله على 
اأ�ضرته وقيمها،  الوطن بدًل من ا�ضتلهام تاريخ 
يقتنع  اأن  من  بدل  هواج�ضه  �ضيق  يف  ويعي�س 
واملحبة  الح��رتام  وم�ضاحة  مكانته  برحابة 
احلقائق،  يتجاهل  له،  وفرناها  التي  والعناية 

حية. وينكر الّثوابت، ويتقم�س دور ال�ضّ
لقد مار�ضت، خالل الأعوام ال�ضابقة، اأق�ضى 
مع  وال�ضرب  النف�س  و�ضبط  الت�ضامح  درج��ات 
اأخي. التم�ضت له الأعذار على اأمل اأنه �ضين�ضج 

اأداء  والعون يف  ال�ضند  �ضاأجد فيه  واأنني  يوما، 
وطننا  وحماية  الأب��ي  �ضعبنا  خلدمة  واجبنا 
وم�ضاحله. �ضربت عليه كثريا، لكن خاب الّظن 

مرة تلو املرة.
يف  الفتنة  ق�ضية  تكن  مل  والعزوة،  الأه��ل 
�ضالل  حلالة  بداية  املا�ضي  العام  من  ني�ضان 
اأ�ضرته  �ضرية  عن  اخل��روج  اختار  فقد  حمزة، 
قبل  اأن���ه  اّدع����ى  ح��ي��ث  ط��وي��ل��ة،  �ضنني  م��ن��ذ 
اإىل  العهد  ولي��ة  ب��اإع��ادة  الد�ضتوري  ق��راري 
اأظهرت  ولكن  الأ�ضا�س،  الّد�ضتورّية  قاعدتها 
كّل ت�ضّرفاته منذ ذلك الوقت غري ذلك، حيث 
اأف��راد  لكّل  وا�ضحا  ب��دا  �ضلبيا،  �ضلوكا  انتهج 
على  داأب��وا  باأ�ضخا�س  نف�ضه  واأح��اط  اأ�ضرتنا، 
�ضاكن  حتريك  دون  من  القرار  معار�ضة  ترويج 

لإيقافهم.
كنت اآمل اأن يقتنع حمزة مبا اأنعم اهلل، عز 
وجل، عليه من مكانة وم�ضاحة خلدمة وطننا 
و�ضعبنا العزيزين، اإل اأنه ا�ضتمر يف ت�ضرفاته 
الدولة  وموؤ�ض�ضات  اأ�ضرته  ولتاريخ  يل  امل�ضيئة 
التي تقدم كل اأ�ضكال الدعم والعون له ولغريه. 
وبالّرغم من ذلك، اخرتت اأن اأغ�س الّنظر عله 
فهو  فيها؛  نف�ضه  و�ضع  التي  احلالة  من  يخرج 
اأن  ال��دوام  على  ف�ضل  لكنه  حني.  كل  يف  اأخ��ي 
يعامل اجلميع من حوله ب�ضك وجفاء، موا�ضاًل 
عجزه  وم��ربرًا  لبلدنا،  املتاعب  اإث��ارة  يف  دوره 
عن خدمة وطننا وتقدمي احللول الواقعية ملا 

نواجه من حتديات، باأنه حماَرب وم�ضتهدف.
يف  املهنّية  م�ضريته  دع��م  اإىل  �ضعيت  وق��د 
القوات امل�ضلحة، اآمال اأن يحيي فيه �ضرب رفاق 
ال�ضالح وت�ضحياتهم الإرادة والعزم، ويخرجوه 
لكن  �ضلبية.  م�ضاعر  من  فيه  يغرق  ك��ان  مما 
الأمل خاب. فعلى مدى �ضنوات عمله يف قواتنا 
وال�ّضرف،  الّرجولة  مدر�ضة  البا�ضلة،  امل�ضلحة 
كنت اأتلّقى ال�ّضكاوى من قيادات ن�ضامى جي�ضنا 
كان  التي  الفوقّية  حول  زمالئه  ومن  العربّي 
يتعامل فيها مع روؤ�ضائه، وحماولته زرع ال�ّضك 

يف مهنّية قواتنا امل�ضلحة وحرفّيتها.
م�ضاعدته  اأ�ضرتنا،  اأفراد  وحاول  حاولت، 
بها،  نف�ضه  كّبل  التي  الهواج�س  قيد  ك�ضر  على 
اأ�ضرتنا يف خدمة  اأفراد  ليكون فردا فاعال من 
مهمات  عليه  وعر�ضت  والأردن���ي���ني،  الأردن 
الوطن، لكنه قابل كل  واأدوارا عديدة خلدمة 
يوما  يقّدم  مل  والت�ضكيك.  النوايا  ب�ضوء  ذلك 
ياأت  ومل  امل�ضتهلكة،  وال�ضعارات  التذّمر  اإل 
اأي  مع  للّتعامل  عملّي  اقرتاح  اأو  بحل  يوما  يل 
وكان  العزيز،  وطننا  تواجه  التي  امل�ضاكل  من 
حمزة  الأم��ري  قدمه  ال��ذي  الوحيد  الق��رتاح 
لقواتنا  ال�ضتخبارية  الأج��ه��زة  توحيد  هو 
عدم  متجاهال  اإمرته،  حتت  جميعها  امل�ضّلحة 
منطقية اقرتاحه، وتناق�ضه مع منظومة عمل 

قواتنا امل�ضّلحة.
بلدنا  تواجه  التي  الّتحديات  اأدرك  اإنني 
و�ضّد  الختاللت  ملعاجلة  امل�ضتمّرة  واحلاجة 
الّثغرات، واأرحب بالّنقد البّناء واحلوار الهادف 
الوقت  اأدرك يف  ولكنني  واأطلبهما من اجلميع، 
معاجلتها  ميكن  ل  التحديات  ه��ذه  اأن  نف�ضه 

حتاول  ا�ضتعرا�ضية  بت�ضرفات  لها  والت�ضدي 
لبّث  وا�ضتغاللها  القت�ضادية  توظيف ظروفنا 

الياأ�س واخلطاب العدمي.
اأن يخرج حمزة من  دعوت اهلل، عز وجل، 
اأجد  واأنا  الأمل،  اعت�ضرين  مّرة  كل  يف  عزلته 
مكانه خاليا يف منا�ضباتنا الوطنية والأ�ضرية. 
حول  الأ�ضئلة  تطرح  التي  الإث��ارة  ف�ضل  لكنه 
غيابه علها تقوي �ضورة ال�ضحية التي افتعلها 
والوطنية،  الأ�ضرية  بواجباته  القيام  على 
جثمان  ت�ضييع  مرا�ضم  يف  امل�ضاركة  حتى  فاأبى 
حممد  الأم��ري  �ضمو  له  املغفور  الأك���رب،  عّمنا 
حلظة  يف  �ضخ�ضي  موقف  لت�ضجيل  ط��الل،  بن 

عائلية ت�ضتدعي الت�ضامن واملوا�ضاة.
الفتنة  حماولة  واأد  ومنذ  والعزوة،  الأهل 
العام املا�ضي يف مهدها، ويف اإطار جهود التعامل 
معه  جل�س  العائلة،  �ضياق  يف  حمزة  الأمري  مع 
عمره،  يف  اهلل  اأطال  احل�ضن  الأمري  �ضمو  عمنا 
اإخوتنا  وب��ذل  وموجها.  نا�ضحا  ع��دة،  م��رات 
اإىل  لإع��ادت��ه  مكثفة  ج��ه��ودا  عمينا  واأب��ن��اء 
طريق ال�ضواب. لكننا جنده اليوم، بعد كل ما 
الّذات والّت�ضالح مع  اأتيح له من وقت ملراجعة 

الّنف�س، على ما كان عليه من تيه و�ضياع.
ولكّل  للحقائق  الّتجاهل  اإل  منه  اأر  مل 
بظاللها  األقت  وخطايا  اأخطاء  من  ارتكب  ما 
ر�ضالته  يف  جليا  ذلك  وكان  باأكمله،  وطن  على 
من  ع�ضر  اخلام�س  يف  يل  اأر�ضلها  التي  اخلا�ضة 
تلك  يف  اأج��د  مل  املا�ضي.  الثاين  كانون  �ضهر 
وال��ت��اأوي��ل  للوقائع  الّتحريف  اإل  الر�ضالة 
لالأحداث،  روايته  مع  ين�ضجم  مل  ملا  والّتجاهل 
ل بل ذهب به اخليال حد "تقويلي" ما مل اأقله 

قط.
حرف ما دار بينه وبني رئي�س هيئة الأركان 
الأرك��ان  هيئة  رئي�س  زي��ارة  مّدعيا  امل�ضرتكة، 
يف  اللقاء  جاء  حني  يف  مفاجئ،  ب�ضكل  ملنزله 

الزمان واملكان اللذين حددهما هو.
ق�ضية  يف  دوره  ع��ن  م�ضّوها  ���ض��ردا  وق��دم 
حيثّيات  من  للمالأ  تك�ّضف  ما  متجاهال  الفتنة، 
الأمانة  خائن  مع  واّت�ضالته  املريبة  لعالقته 
كان  ال��ذي  زي��د،  بن  وح�ضن  اهلل،  عو�س  با�ضم 
�ضفارتني  اأب���واب  ط��رق  اأّن��ه  جيدا  اأخ��ي  يعلم 
اإمكانية دعم بلديهما  اأجنبيتني م�ضتف�ضرا عن 

يف حال ما و�ضفه بحدوث تغيري يف احلكم.
اأ�ضرته  واأف����راد  وق��وع��ه  ح��م��زة  واّدع����ى 
غرية �ضحّية ا�ضتهداف ل�ضنوات عديدة، يف  ال�ضّ
حني اأنه ينعم هو وعائلته ب�ضّتى �ضبل الّراحة 
�ضتى  يف  لهم  وّفرناها  لطاملا  التي  والرفاهية 
اأحداث  بعد  حتى  ق�ضره  ويف  حياتهم  مناحي 
اأهل  على  حم��دّدات  اأو  قيود  اأية  دون  الفتنة، 
بيته اأو على قدرتهم على الو�ضول اإىل اأر�ضدته 

وح�ضاباته.
وعن  كّلها  اأ�ضرتنا  تقاليد  عن  اأخ��ي  خ��رج 
ها�ضمّي  كاأمري  ملكانته  واأ�ضاء  الأردنية،  قيمنا 
وحرمة  الأخ���الق  م��ب��ادئ  اأب�ضط  خ��رق  ح��ني 
رئي�س  مع  لقائه  لوقائع  بت�ضجيله  املجال�س 
با�ضم  اإىل  ف��ورا  لري�ضله  ���ض��ًرا،  الرك���ان  هيئة 
م�ضور  ت�ضجيل  لبث  �ضارع  ثم  ومن  اهلل.  عو�س 

بوطننا  يليق  ل  �ضلوك  يف  اخلارجي،  لالإعالم 
ذلك  بتبعات  للحظة  يفّكر  ومل  باأ�ضرتنا.  ول 
اأن  ب��اإم��ك��ان��ه  ك��ان  فقد  و�ضعبنا.  بلدنا  على 
اأفراد  من  ي�ضاء  من  مع  اأو  معي،  لالت�ضال  يلجاأ 
�ضمعته  على  حفاظا  جرى  ما  ليعر�س  العائلة، 
الّت�ضهري  اختار  لكنه  ووطننا،  عائلتنا  و�ضمعة 
ال�ّضعبية واإثارة امل�ضاعر  بالأردن �ضبياًل لك�ضب 

وال�ضتعرا�س.
اأو  الها�ضمية،  اأ�ضرتنا  تاريخ  يف  يحدث  ومل 
يف تاريخ اأي من الأ�ضر املالكة يف العامل، اأن قام 
لالإعالم  م�ضورة  ر�ضائل  باإر�ضال  اأفرادها  اأحد 
التي  وطنه  موؤ�ض�ضات  فيها  يهاجم  اخلارجي، 

ينعم مبزاياها وخدماتها، ويطعن يف نزاهتها.
وا�ضحا  خ��رق��ا  ال��ّت�����ض��رف��ات  ه���ذه  ومت��ّث��ل 
الأعراف  على  وجتاوزا  ها�ضمي،  كاأمري  ملكانته 
والتقاليد التي احرتمها كل اأفراد اأ�ضرتنا منذ 
اأمانة  اهلل،  رحمه  الأول،  عبداهلل  حمل  اأن 
لو  �ضتعّم،  التي  الفو�ضى  وتخيلوا  امل�ضوؤولية. 
التعبري عن مواقفه  اختار كل فرد من عائلتي 
والدولة  ال�ضيا�ضة  �ضوؤون  يف  نظره  ووجهات 
ب�ضكل علني، ووّجه النتقادات ملوؤ�ض�ضاتنا دون 

احرتام لد�ضتورنا واأعرافنا.
الواعظ وي�ضتذكر  اأخي حمزة ثوب  يلب�س 
قيمنا الها�ضمية يف الوقت الذي خرقتها اأفعاله 
الّراحل  ب�ضلفنا  المتثال  يّدعي  وت�ضرفاته. 
بالآباء  فالّت�ضّبه  فعاًل.  اإرثهم  ويتجاوز  قوًل 
اإرثهم  بحفظ  بل  ظاهرهم؛  بتقليد  يكون  ل 
بدا  اأخ��الق��ه��م.  واّت��ب��اع  مببادئهم  والّتم�ضك 
بع�س  زرع��ه  وهم  يف  يعي�س  الأم��ري  اأن  وا�ضحا 
العظيم،  من حوله بامتالكه وحده هذا الإرث 
فكم  جتربته،  وتوا�ضع  �ضنه  �ضغر  متجاهاًل 
متنيت لو عا�س �ضنوات اأطول مع اأبينا احل�ضني، 
رحمه اهلل، ليتعلم منه قيم القيادة والثوابت 
اإياها، لكن قّدر اهلل وما  الرا�ضخة التي اأورثنا 

�ضاء فعل.
ما  بكل  ال�ضنني  م��ّر  على  حمزة  �ضارحت 
�ضبق، وقّدمت له الّن�ضح حماوًل م�ضاعدته على 
اخلروج من احلالة التي و�ضع نف�ضه فيها، لكّنه 
مل يتغرّي، على العك�س من ذلك، ظّل على �ضالله 
الذي و�ضل قاعه العام املا�ضي. وكان ذلك جليًا 
م�ضبقًا  معّدة  اأنها  �ضعرت  التي  ر�ضائله،  كل  يف 
الظلم  بادعاء  قناعته  عك�ضت  والتي  لالإعالم، 

عليه بالرغم من املحاولت التي ُبذلت معه.
غري  اأخي ال�ضّ اأن  لقد تيّقنت، بعد كل ذلك، 
القدرة  اأفقدته  ذهنية  حالة  يف  يعي�س  �ضيظل 
وقتها  وتيقنت  اخليال.  من  الواقع  متييز  على 
نف�ضه  يرى  �ضخ�ٍس  مع  التعامل  �ضعوبة  اأي�ضًا، 

بطاًل و�ضحيًة يف الوقت نف�ضه.
َما  وْا  ُ ُيَغرِيّ ى  َحَتّ ِبَقْوٍم  َما   ُ ُيَغرِيّ َل  اهلّلَ  "اإَِنّ 

ِباأَْنُف�ِضِهْم".
ورغم ذلك، بذلت املزيد من اجلهد لإعادته 
اإىل �ضوابه، وبعثت له ردا مكتوبا على ر�ضالته 
اأن  منه  وطلبت  يل،  بعثها  ك��ان  التي  اخلا�ضة 
بخطئه،  معرتفًا  نف�ضه،  مع  مت�ضاحلًا  ياأتيني 
كان  اإذا  اأنه  له  واأكدت  واإرثنا.  بقيمنا  ملتزمًا 
طلب،  كما  قانونيا  مو�ضوعه  مع  الّتعامل  يريد 

العالقة  ذات  ال��ق��وان��ني  اإىل  ال��ّل��ج��وء  فخيار 
اأن يتحّمل ما ي�ضدر عنها من  اأمامه، على  متاح 

قرارات.
اأخوينا  بح�ضور  التقيته  طلبه،  على  وبناء 
احل�ضني  ب��ن  في�ضل  الأم���ري  ال�ضمو  �ضاحبي 
وقّدمت  يهتدي.  عّله  احل�ضني  بن  علي  والأمري 
بناء  لإعادة  طريق  خارطة  الّلقاء  ذلك  يف  له 
التزامه  يقود  واقعّية  خطوات  تت�ضّمن  الّثقة، 
يف  ف��اع��ال  ع�ضوا  ���ض��اء،  اإن  ع��ودت��ه،  اإىل  بها 
الختيار  حّرية  واأعطيته  املالكة،  الأ���ض��رة 
اأن  حمزة  اختار  حني  خريا  وتفاءلت  كاملة. 
يقّر مبا فعل، وبعث يل ر�ضالة اعتذر فيها للوطن 

وال�ضعب ويل عّما قام به.
اأثبت  حتى  اأ�ضابيع  اإل  هي  ما  ولالأ�ضف، 
الأمري حمزة �ضوء نيته، وعاد اإىل ا�ضتعرا�ضيته 
يخرج  مل  فهو  عّودنا.  كما  حية  ال�ضّ دور  ولعب 
ي�ضتخدم  ومل  ك��ام��ل،  �ضهر  م���ّدة  ق�ضره  م��ن 
الت�ضهيالت التي منحت له، بل خرج ببيان عرب 
تخّليه  فيه  معلًنا  الجتماعي  التوا�ضل  و�ضائل 
يعرف  وهو  ذلك،  ال�ضغري  اأخي  فعل  لقبه.  عن 
�ضالحية  وا�ضرتدادها  الألقاب  منح  اأن  متاًما 
الد�ضتور  من   37 املادة  ح�ضب  للملك،  ح�ضرية 
وقانون الأ�ضرة املالكة. ويف الوقت الذي اأعلن 
الأمري حمزة قراره الّتخلي عن لقبه، بعث يل 
مبزايا  الحتفاظ  فيها  يطلب  خا�ضة  بر�ضالة 
لقبه املالية واللوج�ضتية خالل الفرتة املقبلة.
واأخل  ر�ضالته،  ما تعهد به يف  نق�س حمزة 
التزامه  اأن  رغ��م  لقائنا،  خ��الل  به  التزم  مبا 
لإع��ادة  هدفت  الأج��ل،  ق�ضرية  بخطوات  كان 
بناء الثقة. وجلاأ كما اعتدنا منه على الّدوام 
وجذب  البلبلة  اإث���ارة  متعّمدا  الإع���الم،  اإىل 

ال�ضتعطاف والنتباه.
فر�س  حمزة  ح��اول  نف�ضه،  املنوال  وعلى 
�ضبيحة  امللكي  احلر�س  ن�ضامى  على  احتكاك 
اأنه  على  قاطع  موؤ�ضر  يف  املبارك  الفطر  عيد 
واإ�ضعال  القالقل  افتعال  �ضعيه  يف  م�ضتمر 
هيئة  رئي�س  م��ع  فعل  م��ا  غ��رار  على  الأزم���ات 
حمزة  يعرف  املا�ضي.  العام  امل�ضرتكة  الأرك��ان 
و�ضمن  مقرة  كانت  العيد  �ضالة  ترتيبات  اأن 
حتركاته.  كل  يف  املعتمدة  الأمنية  الرتتيبات 
امللكي  احلر�س  ن�ضامى  ي�ضتفز  ب��داأ  ذل��ك،  وم��ع 
الديني  اخلطاب  موظفا  تاأزميية،  بت�ضرفات 
نطق  وما  افتعل  ما  وت�ضوير  التعاطف  لك�ضب 
من حق اأراد به باطال. وبحمد هلل اأدى منت�ضبو 
وب��اح��رتام،  عالية  مبهنية  عملهم  احل��ر���س 
م�ضكلة  افتعال  ورغبته  حمزة  دون  وح��ال��وا 
قواتنا  رج��ال  ي�ضتحقها  ول  مبكانته  تليق  ل 

امل�ضلحة.
َيْهِدي   َ َوَلِكَنّ اهلَلّ اأَْحَبْبَت  َمْن  "اإَِنَّك َل َتْهِدي 

َمن َي�َضاُء".
بعد  ال��واح��دة،  الأردن��ي��ة  اأ�ضرتنا  اأب��ن��اء 
من  ورد  ما  كل  مع  الّتعامل  حم��اولت  ا�ضتنفاد 
الّن�ضح  وع��رب  الأ���ض��رة،  اإط���ار  يف  حمزة  اأخ��ي 
بّدا  اأرى الآن  واحل��وار الأخ��وّي والأ���ض��رّي، ل 
وامل�ضوؤولية؛  الأمانة  علي  متليه  مبا  القيام  من 
لكن  كبري،  ال�ضغرية  اأ���ض��رت��ي  جت��اه  فواجبي 

ال��ك��ب��رية  الأردن���ي���ة  اأ���ض��رت��ي  اإزاء  واج��ب��ي 
وم�ضاحلها اأكرب واأ�ضمى. ولن اأ�ضمح لأيٍّ كان اأن 
يقدم م�ضاحله على م�ضلحة الوطن، ولن اأ�ضمح 
حتى لأخي اأن يكون �ضببا للمزيد من القلق يف 

وطننا ال�ضامخ.
ل وقت ن�ضيعه يف التعامل مع تقلبات الأمري 
عاب  وال�ضّ كبرية،  فالّتحّديات  وغاياته.  حمزة 
جت��اوزه��ا،  على  من�ضّب  ك��ّل��ه  وعملنا  ك��ث��رية، 
وعلى تلبية طموحات �ضعبنا وحقه يف احلياة 

الكرمية امل�ضتقرة.
تو�ضية  على  املوافقة  ق��ّررت  فقد  وعليه، 
املالكة،  الأ�ضرة  قانون  مبوجب  امل�ضّكل  املجل�س 
واإق��ام��ت��ه  ح��م��زة  الأم����ري  ات�����ض��الت  بتقييد 
وحتركاته، والتي رفعها املجل�س لنا منذ الثالث 
والع�ضرين من �ضهر كانون الأول املا�ضي، وكنت 
اأخي  قد ارتاأيت الرّتيث يف املوافقة عليها ملنح 
اإىل  وال��ع��ودة  ال���ّذات  ملراجعة  فر�ضة  حمزة 

واب. طريق ال�ضّ
وبالنظر اإىل �ضلوك الأمري الهدام، فاإنني لن 
اإذا ما خرج علينا بعد هذا كله بر�ضائل  اأفاجاأ 
م�ضيئة تطعن بالوطن واملوؤ�ض�ضات. لكنني وكل 
عليه،  ال��رد  يف  وقتنا  نهدر  ل��ن  �ضعبنا  اأب��ن��اء 
لقناعتي باأنه �ضي�ضتمر يف روايته امل�ضللة طوال 
مع  للتعامل  الوقت  ترف  منلك  ل  اإننا  حياته. 
الأولويات  من  الكثري  فاأمامنا  الروايات؛  هذه 
نواجهها  اأن  يجب  التي  والتحديات  الوطنية 

ب�ضكل �ضريع و�ضارم.
ل�ضمان  يحتاجه  م��ا  ك��ل  حلمزة  و�ضنوّفر 
امل�ضاحة  على  يح�ضل  لن  لكنه  الالئق،  العي�س 
وموؤ�ض�ضاته  للوطن  لالإ�ضاءة  ي�ضتغلها  كان  التي 
الأردن  ا�ضتقرار  تعري�س  وحماولة  واأ�ضرته، 
وم�ضالح  جميعا،  مّنا  اأك��رب  ف���الأردن  للخطر. 
اأن  اأر���ض��ى  ول��ن  منه،  ف��رد  اأي  من  اأك��رب  �ضعبنا 
يقدم  مل  �ضخ�س  ن��زوات  حبي�س  الوطن  يكون 
�ضيئا لبلده. وبناء على ذلك، �ضيبقى حمزة يف 
ول�ضمان  العائلة،  جمل�س  بقرار  التزامًا  ق�ضره 
امل�ضوؤولة،  غري  ت�ضرفاته  من  اأي  تكرار  ع��دم 

والتي اإن تكررت �ضيتم التعامل معها.
اأما اأهل بيت الأمري حمزة، فال يحملون وزر 
امل�ضتقبل،  يف  مني  لهم  بيتي،  اأهل  فهم  فعل،  ما 

كما يف املا�ضي، كل الّرعاية واملحّبة والعناية.
الأهل والعزوة، بحمد اهلل ورعايته، �ضيبقى 
بوحدتكم،  قويا  م�ضتقرا،  اآمنا  منيعا  اأردننا 
هو  فهذا  وتاآخيكم.  وبتما�ضككم  الأبي،  �ضعبنا 
العزم  ووطن  والّت�ضامح،  احلكمة  وطن  الأردن، 

واحلزم الع�ضي على الفتنة وعلى الّتحديات.
بثقة  م�ضريتنا،  �ضت�ضتمر  ومعكم  وب��ك��م 
املوؤمنني باهلل، عز وجل، و�ضاأبقى اأ�ضتمد منكم 
اأجنزه  ما  على  معا  نبني  ونحن  والأم��ل،  العزم 
الأف�ضل  امل�ضتقبل  ون�ضيد  والأج���داد،  الآب��اء 

الواعد امل�ضتقر.
حفظكم اهلل جميعا، وحمى وطننا الأ�ضم، 
اإنه  اخلري،  طريق  وتعاىل،  �ضبحانه  لنا،  وي�ّضر 

�ضميع جميب.
وال�ضالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

اأخوكم عبداهلل الثاين ابن احل�ضني 

*نيقوسيا 
اخلارجية  ووزي���ر  ال����وزراء  رئي�س  ن��ائ��ب  نقل 
جاللة  من  ر�ضالًة  ال�ضفدي،  اأمين  املغرتبني  و�ضوؤون 
قرب�س  جمهورية  رئي�س  اإىل  الثاين  عبداهلل  امللك 
تطوير  على  احلر�س  اأكدت  انا�ضتا�ضياد�س،  نيكو�س 
املنطقة  يف  الأو���ض��اع  وبحثت  الثنائي،  ال��ت��ع��اون 
وال���ض��ت��ق��رار  الأم���ن  لتحقيق  امل��ب��ذول��ة  واجل��ه��ود 

وتعزيز التعاون الإقليمي.
ا�ضتقباله  خ���الل  ال��ق��رب���ض��ي  ال��رئ��ي�����س  وب��ع��ث 
جاللة  اإىل  بتحياته  اليوم،  نيقو�ضيا،  يف  ال�ضفدي 
وال�ضبعني  ال�����ض��اد���ض��ة  ب��ال��ذك��رى  وت��ه��ان��ي��ه  امل��ل��ك 
على  القرب�ضي  الرئي�س  و�ضّدد  اململكة.  ل�ضتقالل 
على  العمل  وا�ضتمرار  الأردن  مع  العالقات  اأهمية 
تعزيزها يف خمتلف املجالت. وثّمن الدور الرئي�س 
ملواجهة  امللك  جاللة  يقودها  التي  واجلهود  لالأردن 
وال�ضتقرار.  الأمن  وحتقيق  الإقليمية  التحديات 
التعاون  زي���ادة  اآف���اق  بحث  اللقاء  خ��الل  وج���رى 
الثنائي، ويف �ضياق اآلية التعاون الثالثي مع اليونان، 
بحث  جرى  كما  اأي�ضًا،  الوروب��ي  الحتاد  اإطار  ويف 
الق�ضية  ُمقدمها  ويف  اإقليمية  الق�ضايا  من  ع��دد 
حمادثات  اأج��رى  ال�ضفدي،  وك��ان  الفل�ضطينية. 
كا�ضوليد�س،  اإيواني�س  القرب�ضي  نظريه  مع  ُمو�ضعة 
لتنفيذ  البلدان  اتخذها  التي  ا�ضتعر�ضت اخلطوات 
خمرجات القمة التي جمعت جاللة امللك عبداهلل 
�ضهر  من  ع�ضر  بال�ضابع  القرب�ضي  والرئي�س  الثاين 
القمم  خم��رج��ات  ولتنفيذ   2021 الأول  ك��ان��ون 
الثالثي مع  ال��ت��ع��اون  اآل��ي��ة  اإط���ار  ال��ت��ي ع��ق��دت يف 
وال�ضتثماري  القت�ضادي  التعاون  لتطوير  اليونان 
وال�ضياحي. وتقّدمت الق�ضية الفل�ضطينية الق�ضايا 
الإقليمية التي بحثها ال�ضفدي وكا�ضوليد�س والتي 
يف  والأو���ض��اع  ال�ضورية،  الأزم��ة  حّل  جهود  �ضملت 
لبنان، وجهود دعم العراق ومكافحة الإرهاب اإ�ضافًة 
ت�ضريحاٍت  ويف  وتبعاتها.  الأوكرانية  الأزم��ة  اإىل 
ال�ضفدي  �ضكر  املباحثات،  بعد  م�ضرتكة  �ضحافيٍة 
"احلوار ال�ضريح املُعمق الذي  نظريه القرب�ضي على 
اأجريناه، والذي انطلق من قاعدة التعاون ال�ضلبة 

�ضتني  مدى  على  وقرب�س  اململكة  بني  تاأ�ض�ضت  التي 
امل�ضتمر  واحل��وار  الدبلوما�ضية  العالقات  من  عامًا 
بني جاللة امللك وفخامة الرئي�س الذي اأتطلع اإىل 
جاللة  من  ر�ضالًة  بت�ضليمه  لأت�ضرف  اليوم  لقائه 
عالقاتنا  تطوير  �ضبل  حول  الثاين  اهلل  عبد  امللك 
جتاوز  اأج��ل  من  امل�ضرتكة  جهودنا  وح��ول  املتميزة 
وال�ضتقرار".  الأم��ن  وحتقيق  املنطقة  حتديات 
"احلر�س  قرب�س  مُياثل  الأردن  اأن  ال�ضفدي،  واأّكد 
التعاون مبا  اآفاق  وزيادة  العالقة  على تطوير هذه 
املنطقة"، لفتًا  البلدين وعلى  اإيجابًا على  ينعك�س 
اإىل اأن تبعات الأزمة الأوكرانية فيما يتعلق بالأمن 
الغذائي وم�ضادر الطاقة اإىل غريها تتطلب تعاونًا 
مع  التعاون  يف  اأن  "نرى  ال�ضفدي  وزاد  اإقليميًا. 
قرب�س �ضرورة من اأجل مواجهة هذه التبعات. وقال 
ال�ضفدي "ن�ضري بخطى �ضحيحة وثابتة نحو املزيد 
من التعاون، خ�ضو�ضًا اأننا ا�ضتطعنا توقيع الكثري من 
التي  الت�ضريعية  البيئة  اأوج��دت  التي  التفاقات 
اأكرث،  و�ضياحي  وجت��اري  اقت�ضادي  بتعاون  ت�ضمح 
ولعل  البلدين،  يف  اخلا�س  القطاع  بني  خ�ضو�ضًا 
مهمة  اتفاقية  ال�ضريبي  الزدواج  منع  اتفاقية 
توؤ�ضر اإىل الرغبة امل�ضرتكة لإيجاد البيئة الكفيلة 
الق�ضايا  "يف  ال�ضفدي  وق��ال  التعاون".  ب��زي��ادة 
قرب�س  موقف  عاليًا  اأث��ّم��ن  اأن  اأوّد  الإقليمية، 
التاريخي  الو�ضع  على  احلفاظ  دع��م  يف  الوا�ضح 
والقانوين القائم يف القد�س ومقد�ضاتها الإ�ضالمية 
وامل�ضيحية التي يقوم الأردن بجهوٍد كبرية من اأجل 
حمايتها يف �ضوء الو�ضاية الها�ضمية على املقد�ضات 
على  اأي�ضًا  قرب�س  واأ�ضكر  وامل�ضيحية،  الإ�ضالمية 
الدولتني  ح��ل  دع��م  يف  والثابت  الوا�ضح  موقفها 
وال�ضامل  ال��ع��ادل  ال�ضالم  لتحقيق  وح��ي��دًا  �ضبياًل 
"الو�ضع  اأن  ال�ضفدي  و�ضّدد  جميعا".  نريده  الذي 
ال�ضالم، نريد  اأن ي�ضتمر، كلنا نريد  القائم ل ميكن 
�ضالما عادًل و�ضاماًل، �ضالمًا تقبله ال�ضعوب، و�ضالمًا 
لتتعاون  و�ضعوبنا  دولنا  كل  اأم��ام  الفر�ضة  يتيح 
طريق  لكن  امل�ضرتكة.  التحديات  مواجهة  يف  اأكرث 
جميع  تلبية  عرب  مير  اأن  اإل  ميكن  ل  ال�ضالم  هذا 

احلقوق امل�ضروعة لل�ضعب الفل�ضطيني ال�ضقيق، ويف 
ذات  امل�ضتقلة  وال��دول��ة  احلرية  يف  حقه  مقدمها 
خطوط  على  املحتلة  القد�س  وعا�ضمتها  ال�ضيادة 
ال�ضرعية  ق��رارات  وفق   1967 حزيران  من  الرابع 
الدولية ولتعي�س باأمن و�ضالم اإىل جانب اإ�ضرائيل". 
حول  ال��وزي��ر  معايل  مع  "حتدثت  ال�ضفدي  وق��ال 
اآفاق  تغيب  حيث  الراهن،  الو�ضع  ا�ضتمرار  خطورة 
ترتاجع  وحيث  ال�ضيا�ضي،  احلل  هذا  اإىل  التو�ضل 
الوحيد  وال�ضبيل  ال�ضلمية.  العملية  بجدوى  الثقة 
جادة  حمادثات  تفعيل  اإع��ادة  هو  ذلك  جتاوز  اإىل 
وفاعلة لتحقيق ال�ضالم على اأ�ضا�س حل الدولتني". 
وزاد ال�ضفدي "نحذر اأي�ضًا من النعكا�ضات اخلطرية 
تقو�س  التي  الال�ضرعية  الإ�ضرائيلية  لالإجراءات 
فر�س حتقيق ال�ضالم على اأ�ضا�س حل الدولتني، مثل 
والنتهاكات  الأرا�ضي  وم�ضادرة  امل�ضتوطنات  بناء 
القد�ضي  احل���رم   / امل��ب��ارك  الأق�����ض��ى  امل�ضجد  يف 
اإىل  العودة  من  بد  "ل  ال�ضفدي  واأّك��د  ال�ضريف". 
التاريخي  الو�ضع  اح��رتام  عرب  ال�ضاملة  التهدئة 
امل�ضلني  حرية  واح���رتام  ال��ق��د���س،  يف  وال��ق��ان��وين 
نعود  حتى  �ضعائرهم،  اأداء  يف  وامل�ضيحيني  امل�ضلمني 
معًا جميعًا اإىل طاولة املفاو�ضات، ون�ضري بثبات على 
تلتزم  الذي  وال�ضامل  العادل  ال�ضالم  طريق حتقيق 
به اململكة، وكل الدول العربية خيارًا ا�ضرتاتيجيًا 
يف  وال�ضتقرار  الأم���ن  حتقيق  اأج��ل  م��ن  و���ض��رورة 
من  املزيد  اإىل  "اأتطلع  ال�ضفدي  وذك��ر  املنطقة". 
التعاون والنقا�س من اأجل اأن نبني على هذه العالقة 
املتميزة مبا فيه اخلري ملنطقتنا ومبا يخدم م�ضالح 
ل  ثابت،  الأردن  "موقف  ال�ضفدي  وقال  �ضعوبنا". 
احرتام  من  بد  ل  ال��دويل  القانون  اح��رتام  من  بد 
عدم  مبداأ  اح��رتام  من  لبد  املتحدة  الأمم  ميثاق 
"يف  وا�ضاف  �ضيادتها"،  وعلى  الدول  على  العتداء 
يلتزم  �ضيا�ضٍي  حٍل  اإىل  ندعو  القرب�ضية  الق�ضية 

قرارات ال�ضرعية الدولية".
م��ن ج��ان��ب��ه، ق��ال وزي���ر اخل��ارج��ي��ة القرب�ضي 
يف  الو�ضع  على  رك��زت  املباحثات  اأن  كا�ضوليد�س، 
الأردنية  باجلهود  اأ�ضيد  ان  "اأود  قائاًل  القد�س، 

هذا  يف  الأو���ض��اع.  تفاقم  منع  اأج��ل  من  امل�ضتمرة 
لقرب�س  الكامل  الدعم  على  اأوؤك��د  اأن  اأود  الط��ار 
الإ�ضالمية  للمقد�ضات  القائم  الو�ضع  على  للحفاظ 
الأردنية"،  الها�ضمية  الو�ضاية  حتت  وامل�ضيحية 
الدينية.  �ضعائرهم  امل�ضلني  ممار�ضة  لأهمية  لفتًا 
وا�ضاف كا�ضوليد�س "هناك �ضرورة ملحة اأن نحتفظ 
بال�ضتقرار اله�س يف املدينة القدمية يف القد�س من 
اأجل منع اندلع مزيد من العنف"، وزاد فيما يتعلق 
على  "اأّكدت  الأو���ض��ط  ال�ضرق  يف  ال�ضالم  بعملية 
اللتزام والدعم الثابت لقرب�س للجهود التي ُتتخذ 
لتحقيق ال�ضالم ال�ضامل والعادل والدائم يعتمد على 
حّل الدولتني وفقًا لقرارات الأمم املتحدة وجمل�س 

الأمن".
التي  اخلطوات  اأهمية  القرب�ضي  الوزير  واأّك��د 
مكافحة  يف  ال��ت��ع��اون  لتعزيز  ال��ب��ل��دان  ات��خ��ذه��ا 
احلرائق، بحيث يكون هنالك اآلية تن�ضيق موؤ�ض�ضية 
ملواجهة احلرائق والتي تاأتي يف �ضياق الروؤية التي 
طرحها جاللة امللك عبداهلل الثاين لتعزيز التعاون 

يف مواجهة التحديات الإقليمية.
وقال "اأن الزيارة تتم يف اإطار التن�ضيق امل�ضتمر 
بيننا، وقد تباحثنا وحتدثنا عن جمالت  الثنائي 
النظر  وج��ه��ات  وت��ب��ادل��ن��ا  بيننا،  فيما  ال��ت��ع��اون 
املتميزة  العالقات  املقبلة، بهدف توطيد  خلطواتنا 
لبلدينا  الثالثي  القمة  اجتماع  �ضوء  يف  بيننا، 
والذي �ضيتم يف قرب�س خالل الن�ضف الثاين من عام 
تطرقت  املباحثات  باأن  كا�ضوليد�س  واأ�ضار   .2022
اأوكرانيا واآثاره بالإ�ضافة اإىل  اأي�ضًا اإىل الو�ضع يف 

الق�ضية القرب�ضية.
يف  البحث  مّت  اأنه  اإىل  القرب�ضي  الوزير  وذكر 
"نحن  قائاًل  الأوروبي،  اإطار الحتاد  العالقات يف 
ال�ضراكة  جمل�س  انعقاد  على  التاأكيد  على  را�ضني 
�ضوف  وال��ذي  والأردن  الأوروب��ي  الحت��اد  بني  ما 
يجتمع يف الثاين من �ضهر حزيران القادم، و�ضوف 
الجتماع  ه��ذا  حل�ضور  م�ضتطاع  ه��و  مب��ا  اأق���وم 
الأوروب����ي  الحت����اد  م��ن  دول���ة  اأق����رب  ب�ضفتنا 

لالأردن".

إرادة ملكية بتقييد اتصاالت األمير حمزة وإقامته وتحركاته
الملك يوجه رسالة لألسرة األردنية الواحدة

الملك: األمير حمزة تجاهل ما تكشف عن عالقته المريبة مع خائن األمانة باسم عوض اهلل، وحسن بن زيد

الصفدي ينقل رسالة من جاللة الملك للرئيس القبرصي
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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 
 398 وح��وايل  للمراأة  بالن�ضبة  ال�ضوداء 

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 
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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 
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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
حملة  الأردنية  القدم  كرة  جماهري  اأطلقت 
بينهم  املتبادلة  اللفظية  العتداءات  لإيقاف 
�ضارك فيها عدد من جنوم  الأخ��رية،  يف الون��ة 

اللعبة من اأندية خمتلفة.

لتو�ضية  ا�ضتجابة  امل��ب��ادرة  ه��ذه  وج���اءت 
ال�ضرييف  �ضعيد  ال��وح��دات  ن��ادي  رابطة  رئي�س 
الأحد  ربه  جوار  اإىل  انتقل  �ضعدو" الذي  "اأبو 

املا�ضي، مما ت�ضبب يف حزن �ضديد بني حمبيه.

الأردنية  الكرة  جماهري  بني  اللحمة  بداية 
اأع�ضاء  اأح��د  الكاأ�س"  "اأبو  وقف  عندما  ب��داأت 
رابطة م�ضجعي املنتخبات الأردنية على اأطراف 
�ضعدو"،  "اأبو  جثمان  اإليها  �ضيع  التي  املقربة 
رئي�س  البني  مل��ازن  عال  وب�ضوت  كالمه  موجها 
�ضعدو  "اأبو  قال  حيث  الفي�ضلي،  ن��ادي  رابطة 

قبل املمات، طلب بوقف امل�ضبات".
رواب��ط  "جميع  مبا�ضرة  البني  رد  عندها 
اجلماهري الأردنية تتواجد يف املقربة، واجلميع 

�ضمع، فلتتوحد ونعمل بو�ضية "اأبو �ضعدو".
ذيابات  ب�ضار  الرمثا  لعب  �ضرح  ذلك  وقبل 
لقناة الأردن الريا�ضية بعد انتهاء مباراة فريقه 
بطولة  �ضمن   "1-1" بالتعادل  ال��وح��دات  اأم��ام 
دوري املحرتفني "ل بد من توجيه كلمة جلماهري 
ت�ضتموا  ل  الأن��دي��ة،  وكافة  وال��وح��دات  الرمثا 

الأعرا�س، كلنا اإخوة".
وال�ضفحات  للجماهري  امتدت  امل�ضاهد  تلك 
بالأندية  اخلا�ضة  الر�ضمية  وغ��ري  الر�ضمية 
اأطلقوا  "في�ضبوك"، حيث  القدم يف  وحمبي كرة 
يف  املح�ضنات  ل��ق��ذف  ل  اإخ���وة  "كلنا  ها�ضتاج 

املدرجات".

هذه  مع  مت�ضارع  ب�ضكل  اجلماهري  وتفاعلت 
ب��اأن  اأمنياتها  ع��ن  م��ع��ربة  الأخ��الق��ي��ة  احلملة 
تخلو املدرجات من اأي اعتداءات لفظية خارجة 

تخالف الدين والتقاليد والعادات.

تفاعل النجوم واألندية
القدم  كرة  لعبي  اجلماهري  من  عدد  حمل 
الأردنية م�ضوؤولية تزايد هذه الظاهرة ال�ضيئة، 
خالل  للجماهري  التحري�ضية  حركاتهم  ب�ضبب 
كل  بحق  العقوبات  باأ�ضد  مطالبني  امل��ب��اري��ات، 

لعب يتعمد ال�ضتفزاز.
الكرة  لنجوم  الها�ضتاج  مع  التفاعل  وامتد 

ومنتخب  الرمثا  مهاجم  �ضارك  حيث  الأردنية، 
"كلنا  الها�ضتاج بقوله  الأردن حمزة الدردور، يف 
اإخوة، نعم لوقف ظاهرة ال�ضتم وقذف املح�ضنات 

يف مالعبنا".
عامر  الأردن��ي��ة  الكرة  اأ�ضطورة  يتاأخر  ومل 
تاأييد  يف  الن�ضامى  منتخب  حرا�س  مدرب  �ضفيع 
"كل  في�ضبوك  ع��رب  كتب  حيث  امل��ب��ادرة  ه��ذه 
اإىل  تهدف  راقية  مبادرة  املبادرة.  لهذه  التاأييد 
تنقية املدرجات من ال�ضتائم وامل�ضبات ون�ضر روح 
رحمك  ال�ضريفة،  واملناف�ضة  الريا�ضية  املحبة 

اهلل يا �ضعيد ال�ضرييف "اأبو �ضعدو "".
وجتاوبت العديد من الأندية كذلك مع هذه 

تاأييده  اأعلن  الذي  ال�ضريح  نادي  منها  املبادرة 
لها.

الر�ضمي  ح�ضابه  عرب  ال�ضريح  نادي  واأو�ضح 
نكون  اأن  واأنديتنا  "تعاهدنا  الأرب��ع��اء  ال��ي��وم 
الكرة  )جماهري  اجلميع  وبني  بيننا  ثقة  حمل 
وامل�ضبات  ال�ضتم  باإيقاف  نبداأ  واأن  الأردن��ي��ة( 
والت�ضرفات التي ل جتدي ول تفيد ول ن�ضتفيد 

منها".
ل  خمل�ضني،  "لنكن  ال�ضريح  ن��ادي  واأ�ضاف 

لقذف املح�ضنات، فلن�ضجع فقط".

عقوبات أهنكت األندية ماليا
تعاليم  ال�ضتائم تخرق  اأن هذه  وعالوة على 
الأديان والعادات والتقاليد، فاإنها اأ�ضبحت ت�ضكل 
الحتاد  ي�ضدر  حيث  الأندية،  على  ماليا  عبئا 
ما  ب�ضبب  �ضدها  كبرية  مالية  عقوبات  الأردين 
ي�ضدر من جماهريها من �ضتائم وهتافات م�ضيئة. 
الأردين  الحت���اد  طالبت  ق��د  الأن��دي��ة  وك��ان��ت 
اللفظي  لل�ضغب  حد  بو�ضع  مو�ضم  من  اأك��رث  يف 
ورغم  املالية،  العقوبات  وتخفيف  املالعب  يف 

املحاولت اإل اأن تلك الظاهرة مل تتوقف.

هل تتجسد املبادرة فعليا؟
تطبيق  يتم  اأن  اجلماهري  من  كبري  عدد  ياأمل 
هذه املبادرة فعليا داخل املدرجات بعيدا عن نتائج 
الربح واخل�ضارة، وعدم خرق ما مت التفاق عليه، 
اأن تكون عبارة الها�ضتاج املتداول مبثابة  مطالبني 
"ميثاق �ضرف". ويبقى ال�ضوؤال، هل تلتزم اجلماهري 
و�ضدى  كبريا  تفاعال  اأحدثت  التي  املبادرة  بهذه 
اأنها  اأم  الجتماعي،  التوا�ضل  مواقع  عرب  وا�ضعا 
حركة  اأو  خ�ضارة  اأول  مع  الأوىل  ل�ضريتها  �ضتعود 

ا�ضتفزازية من اأي لعب، اأو خطاأ من حكم؟

17 مرشحا النتخابات االتحاد األردني

انطالق بطولة النادي الوطني 
الدولية لطاولة المعاقين حركيا

نادي ذات راس يكشف عن بوادر 
إيجابية لرفع عقوبة الفيفا

  
*وكاالت

الحتاد  عقوبة  لرفع  اإيجابية  ب��وادر  عن  را�س  ذات  نادي  ك�ضف 
مبنعه  واملتمثلة  النادي،  بحق  ال�ضادرة  )فيفا(  القدم  لكرة  ال��دويل 
من ت�ضجيل لعبني جدد ب�ضبب �ضكاوى تقدم بها حمرتفون ومدربون 
اأجانب، �ضبق اأن لعبوا بفريق كرة القدم، ويطالبون فيها مب�ضتحقاتهم 

املالية املرتتبة لهم على النادي.
الأنباء  لوكالة  اجلعافرة  اأحمد  را���س  ذات  ن��ادي  رئي�س  وق��ال 
الأردنية، اإن ات�ضالت اإيجابية جرت مع امل�ضتكني �ضد النادي، للتو�ضل 

معهم اإىل اتفاق ب�ضاأن التنازل عن ال�ضكاوى، متهيدا لرفع العقوبة.
تكفل  مالية  حلول  اإىل  للو�ضول  امل�ضتكني  مع  اتفقنا  واأ���ض��اف، 
رفع  يعني  ما  ال�ضكاوى،  عن  وتنازلهم  م�ضتحقاتهم،  على  ح�ضولهم 

عقوبة الفيفا.
بناء  باإعادة  تتمثل  العقوبة،  رفع  بعد  التالية  اخلطوة  اأن  وبني 
للدرجة  وال�ضعود  الثانية،  الدرجة  دوري  يف  للم�ضاركة  الكرة  فريق 

الأوىل والعودة ل�ضفوف اأندية املحرتفني جمددا.
على  متمنيا  ال��ن��ادي،  طريق  تعرت�س  املالية  امل�ضاكل  اأن  واأك��د 
املقبلة  املرحلة  يف  النادي  م�ضاندة  والداعمني  الراعية  ال�ضركات 

للم�ضي قدما لتحقيق اأف�ضل النتائج.

شباب العاصمة 
ينفذ أنشطة متعددة

منتخب الجولف للسيدات 
يشارك في بطولة مصر الدولية  

أنشيلوتي يرفض المغامرة 
بنجم الريال قبل نهائي األبطال

السلط يشكل لجنة فنية 
لفرق الفئات العمرية

*وكاالت
لها،  التابعة  واملراكز  العا�ضمة  حمافظة  �ضباب  مديرية  وا�ضلت 

تنفيذ اأن�ضطة متنوعة ثقافية واجتماعية و�ضحية وجاهيا.
بلغة  دورة  القوي�ضمة  �ضباب  مركز  نفذ  املديرية،  لبيان  ووفقا 
ال�ضارة لل�ضم، بح�ضور 30 م�ضاركا �ضمن الفئة العمرية من 18 اىل 24 
عاما، وا�ضتمرت الدورة ملدة ا�ضبوعني، بهدف ادماج ذوي الحتياجات 

ال�ضمعية يف املجتمع.
وتاريخها  ال�ضم  بلغة  امل�ضاركني  تعريف  على  ال��دورة  وا�ضتملت 
اإ�ضارة  لغة  واأ�ضا�ضيات  ال�ضمعية  العاقات  ذوي  مع  التعامل  وكيفية 

ال�ضم.
ونفذ مركز �ضابات ماركا ور�ضة حوارية بعنوان "للعمل معا من اجل 

بيئة نظيفة"، بح�ضور 30 �ضابة.
اأهمية  عن  ال��دورة،  خالل  �ضالح  لرا  املهند�ضة  املدربة  وحتدثت 
البيئة ال�ضاحلة والمنة وو�ضائل املحافظة عليها، وكيفية ن�ضر الوعي 
ال�ضحي لدى امل�ضاركات واأهمية املبادرات املجتمعية يف جمال ال�ضحة 

العامة للمجتمع.
يف  املجتمعية  ال�ضرطة  مع  بالتعاون  اجليزة  �ضباب  مركز  نفذ  كما 
املجتمع، بح�ضور 30  واأثرها على  املخدرات  ور�ضة حول  لواء اجليزة 

�ضابا.
باملخدرات  امل�ضاركني،  ال�ضباب  تعريف  على  الور�ضة  وا�ضتملت 
بالإ�ضافة  واأعرا�ضه،  الدمان  وانواع  املجتمع  على  واأثرها  وانواعها 
اىل كيفية التعامل مع املدمنني وطرق التوا�ضل مع الجهزة المنية 

من اجل البالغ عن حالت التعاطي والت�ضويق للمخدرات.
ونفذ مركز �ضابات القوي�ضمة حما�ضرة بعنوان "دور املراأة يف بناء 
دورها  للمراأة  اإّن  اجليو�ضي،  اأميمة  املدربة  خاللها  قالت  املجتمع"، 
الفعال يف نه�ضة املجتمع، فهي ل تختلف عن الرجل باأهمية وجودها، 
بل اإّن املراأة ن�ضف املجتمع، كما للمراأة الدور البارز يف اإ�ضالح املجتمع، 
فهي تتخذ كل الأدوار واملهن دون كلل، كاملهن القت�ضادّية والتعليمّية 

والرتبوّية.

*وكاالت
يف  للم�ضاركة  الغردقة  مدينة  اىل  الوطني  املنتخب  وفد  و�ضل   
والتي  نيفرتيتي(  )كاأ�س  للجولف  لل�ضيدات  الدولية  م�ضر  بطولة 
مب�ضاركة  احلايل،   22-  20 من  الفرتة  يف  اجلونة  مالعب  على  �ضتقام 
يف  لعبني  �ضي�ضارك  حيث  البطولة  تاريخ  يف  الو�ضع  تعترب  دولية 

الحتادات العربية والوروبية والفريقية وال�ضيوية،
وي�ضم الوفد الردين الالعبتني جمد جنادا ويا�ضمني ظاهر ا�ضافة 
اىل عامر را�ضي املدير الفني للمنتخب. وتعترب م�ضاركة يا�ضمني هي 
الوىل لها دوليا وهي من الثمار التي قطفت من دوري جولف النا�ضئني، 
والذي ا�ضبح م�ضدرا لالعبني ال�ضغار فيما �ضاركت جمد جنادا يف عدة 
ان  اىل  را�ضي  عامر  للمنتحب  الفني  املدير  وي�ضري  �ضابقة.  بطولت 

امل�ضاركة يف هذه البطولت مينح الالعبات مزيد من اخلربات.
الأون��ة الخرية على  الرتكيز يف  انه مت  وقال يف ت�ضريح �ضحفي 
اعداد الالعبات فنيا ونف�ضيا للعب امام لعبات من خمتلف دول العامل، 

و�ضتكون الفائدة كبرية جدا من امل�ضاركة يف بطولة بهذا احلجم.
وا�ضار رئي�س الحتاد الدكتور ن�ضال املجايل، اىل ان ا�ضرة الحتاد 
بكافة  الوطنية  املنتخبات  مهمة  لت�ضهيل  امكاناتها  جميع  ت�ضع 
الفئات وان ال�ضرتاتيجية التي ينتهجها الحتاد �ضيقطف ثمارها يف 
القريب العاجل، حيث تو�ضعت قاعدة اللعبة وبداأ الن�ضوج يظهر على 
اأيلة  الالعبني، مقدما �ضكره للجنة الوملبية الردنية و�ضركة واحة 

للتطوير لدعمهم امل�ضتمر.

*وكاالت
غاب املدافع النم�ضاوي دافيد األبا عن مران ريال مدريد اجلماعي، 
اليوم اخلمي�س، ب�ضبب حمل ع�ضلي زائد، مما يعني غيابه عن املالعب 
حتى نهائي دوري اأبطال اأوروبا اأمام ليفربول يف 28 مايو/ايار اجلاري.
وكان الإيطايل كارلو اأن�ضيلوتي، املدير الفني لريال مدريد يرغب 
يف  اجلمعة  غدا  بيتي�س  ريال  مباراة  خالل  لعب  دقائق  األب��ا  منح  يف 

ختام الدوري الإ�ضباين الذي توج به الفريق امللكي م�ضبقا.
اأبريل/ني�ضان   26 منذ  املالعب  عن  النم�ضاوي  الالعب  ويغيب 
اأم��ام  الأب��ط��ال  دوري  نهائي  ن�ضف  ذه��اب  يف  اأ�ضيب  عندما  املا�ضي، 

مان�ض�ضرت �ضيتي.
الذي  الزائد  الع�ضلي  احلمل  اأن  امللكي،  النادي  من  م�ضادر  وذكرت 
لكنه  ال�ضابقة،  الع�ضلية  بالإ�ضابة  مرتبطا  لي�س  األب��ا،  منه  يعاين 
يحول دون م�ضاركته اأمام بيتي�س، اإل اأن اجلهاز الفني يثق يف اإمكانية 

تعايف الالعب النم�ضاوي بحلول نهائي دوري الأبطال.
ومن املحتمل اأن تكون مباراة ريال بيتي�س غدا الأخرية للربازيلي 
لهما  �ضيت�ضنى  حيث  الريال،  بقمي�س  بيل  جاريث  والويلزي  مار�ضيلو 
ي�ضت�ضيف  الذي  برنابيو"  "�ضانتياجو  ملعب  من  الريال  جماهري  وداع 
ينذر  ما  اليوم  اجلماعي  امل��ران  بداية  يف  الالعبان  و�ضارك  اللقاء. 

باحتمالية تعافيهما وم�ضاركتهما لب�ضع دقائق اأمام بيتي�س.
وينتهي عقد مار�ضيلو يف 30 يونيو/حزيران املقبل ومل يتلق عر�ضا 
بالتمديد من قبل النادي، اأما بيل فال يلعب مع الفريق منذ التا�ضع من 

اأبريل/ني�ضان املا�ضي ب�ضبب الم يف الظهر.

*وكاالت
جلنة  ت�ضكيل  عربيات،  خالد  برئا�ضة  ال�ضلط  نادي  اإدارة  قررت 
الرعاية  توفري  اأج��ل  من  القدم،  لكرة  العمرية  الفئات  لفرق  فنية 

وك�ضف املواهب وو�ضع اخلطط املنا�ضبة للتطوير. 
مف�ضي  وحممد  رئي�ضا،  الهنداوي  حممد  الفنية،  اللجنة  و�ضمت 
بجانب  ال�ضر،  اأم��ني  من�ضب  يف  كلوب  وب�ضري  للرئي�س،  نائبا  العبادي 
وكمال  الدبا�س  وجم��دي  ف�ضحو  ومي�ضيل  غنيمات  حممد  ع�ضوية 

الطموين.
ويعترب ال�ضلط من اأف�ضل الأندية املحلية لكرة اليد، وح�ضد الكثري 
الهتمام  زيادة  قبل  الأردن،  يف  اللعبة  اأقطاب  من  ويعد  الألقاب،  من 

بكرة القدم.
مل�ضاف  تاريخه  يف  م��رة  لأول  القدم  لكرة  ال�ضلط  فريق  و�ضعد 

الأندية املحرتفة قبل 3 موا�ضم، ويوا�ضل م�ضريته بثبات.
كاأ�س  بطولة  يف  و�ضارك  املا�ضيني،  املو�ضمني  يف  ال�ضلط  وناف�س 

الحتاد ال�ضيوي، وحل و�ضيفا لكاأ�س الأردن.
احل�ضنات،  عثمان  الفني  مديره  بقيادة  ي�ضتعد  ال�ضلط  اأن  يذكر 
عمر  من  ال�ضابعة  اجلولة  اإطار  يف  اخلمي�س،  غدا  الفي�ضلي،  ملواجهة 

دوري املحرتفني.

أبو سعدو.. فاجعة توحد جماهير الكرة األردنية

*وكاالت
اأق�����رت ال��ل��ج��ن��ة الن��ت��خ��اب��ي��ة خ��الل 
قائمة  اخلمي�س،  عقد  ال���ذي  اجتماعها 
الرئي�س  ونائب  الرئي�س  ملن�ضب  املر�ضحني 
واأع�ضاء الهيئة التنفيذية لالحتاد الأردين 

لكرة القدم.
التنفيذية  الهيئة  على  املوافقة  وجاء 
النظام  م��ن   2/11 امل���ادة  ب��اأح��ك��ام  ع��م��ال  
الأردين  ل��الحت��اد  ال��ق��ي��ا���ض��ي  الن��ت��خ��اب��ي 

كافة  وتدقيق  الط��الع  وبعد  القدم،  لكرة 
العامة،  لالأمانة  املقدمة  الرت�ضح  طلبات 
اكتمال  من  والتاأكد  الطلبات  تدقيق  وبعد 
ال�ضروط لكل طلب. و�ضمت قائمة املر�ضحني 
: "الأمري علي بن احل�ضني "الرئي�س"، مروان 
�ضقريات،  وائ��ل  الرئي�س"،  "نائب  جمعة 
خري،  �ضليم  عمي�س،  لوؤي  الدين،  فخر  عزام 
اأبو  ب�ضار احلوامدة، عامر  الوريكات،  اأحمد 
عبيد، علي اأبو حماد، حممد �ضمارة، من�ضور 

الدويري،  فوؤاد  حمدان،  ماأمون  اهلل،  عبيد 
ع��روب  ال��ن��رب،  �ضتيفاين  اجل��ن��ي��دي،  م��ن��ذر 
ال�ضالحني. ووفقا للمادة 2/12 من النظام 
لكرة  الأردين  لالحتاد  القيا�ضي  النتخابي 
�ضتبداأ  لالحتاد  العامة  الأمانة  فاإن  القدم، 
جلنة  قرارات  يف  الطعون  طلبات  با�ضتقبال 
النتخاب يف مقر الحتاد اعتبارا من خالل 
املقبلة واعتبارا من يوم غد  الأيام الثالثة 

اجلمعة.

*وكاالت
النادي  بطولة  الأربعاء،  م�ضاء  انطلقت 
الوطني الدولية ال� 12 لكرة الطاولة لذوي 

الإعاقة، مب�ضاركة دولية وحملية.
وي�ضارك يف البطولة التي تقام برعاية 
الدكتور  الباراملبية الردنية  اللجنة  رئي�س 
يف  مناف�ضاتها  وت��ق��ام  ال����رز،  اب���و  ح�ضني 
لريا�ضة  زيد  بن  رعد  الأم��ري  جممع  �ضالة 
الأ�ضخا�س ذوي الإعاقة، 95 لعبا ولعبة 
ه��ي:  دول���ة  م��ن 15  وم��درب��ا  اإداري�����ا  و30 

اليونان،  العراق، م�ضر،  الكويت،  ال�ضعودية، 
قرب�س،  تايلند،  فرن�ضا،  اأملانيا،  اأ�ضرتاليا، 
بالإ�ضافة  تركيا  الهند،  بريطانيا،  ماليزيا، 

اإىل الأردن.
النادي الوطني الدكتور  اأمني عام  واأكد 
الفتتاح،  خالل  له  كلمة  يف  ال�ضمادي  علي 
مهمة  تاأهيلية  حمطة  تعد  البطولة  ان 
مواقعهم  لتح�ضني  النقاط  الالعبني  ومتنح 
اأن  اىل  لفتا  ال���دويل،  الرتتيب  �ضلم  على 
احتفالت  مع  العام  هذا  �ضتتزامن  البطولة 

اململكة مبئوية الدولة وعيد ال�ضتقالل.
الدويل  الحت��اد  مندوب  قال  جهته  من 
اإن  لكرة الطاولة للمعاقني اليطايل بابلو، 
البطولة تعد �ضمن اأجندة الحتاد الدويل 
الالعبني تقدمي م�ضتويات  وياأمل من  للعبة 

كبرية".
لتجميع  مهمة  حمطة  البطولة  وتعترب 
النقاط لالعبني، وهي معتمدة دوليا وتوؤهل 
يف  ال��ع��امل  بطولة  يف  للم�ضاركة  الالعبني 

اإ�ضبانيا يف ت�ضرين الثاين املقبل.

*وكاالت
�ضهد الت�ضنيف الدويل للكراتيه الذي �ضدر اأخريا، تقدما ملحوظا 

لالعبي املنتخب الوطني.
واأ�ضدر موقع الحتاد الدويل الت�ضنيف اجلديد، والذي جاء بعد 
م�ضاركة املنتخب الوطني باجلولة الثالثة للدوري العاملي التي اأقيمت 

يف العا�ضمة املغربية )الرباط(.
للمركز  كغم   75  - وزن  يف  م�ضاروة  ح�ضن  املنتخب  لعب  وتقدم 
الثامن عامليا، واحتل عبدالرحمن امل�ضاطفة املركز التا�ضع، وعبداهلل 
وحممود   ، ع�ضر  ال�ضابع  املركز  غيث  وعفيف  العا�ضر  املركز  حماد 
ال�ضابع  املركز  اجلعفري  وحممد  والع�ضرين،  ال�ضاد�س  املركز  ال�ضجان 

والع�ضرين، ومازن اجلعيدي املركز التا�ضع واخلم�ضني.

*وكاالت
�ضتاد  على  املقبل  ال�ضبت  �ضحاب  مناف�ضه  الوحدات  فريق  يواجه 
عمان الدويل، يف اجلولة ال�ضابعة لدوري املحرتفني، ب�ضفوف مكتملة.

�ضيكون  ع�ضام  خالد  الالعب  اأن  خا�س،  م�ضدر  من  ك��ووورة  وعلم 
حا�ضرا يف املباراة، حيث حت�ضل على اإنذارين فقط.

يف  الرمثا  لقاء  عن  اهلل  خري  مهند  غياب  اأن  اإىل  امل�ضدر،  ولفت 
اجلولة املا�ضية، كان بقرار فني والالعب جاهز للم�ضاركة اأمام �ضحاب 

يف حال وجد املدرب احلاجة للدفع به.
وي�ضعى الوحدات اإىل ا�ضتعادة نغمة الفوز، حيث ميتلك 7 نقاط من 
3 مباريات، فيما ي�ضتقر �ضحاب باملركز الثالث بر�ضيد 9 نقاط جمعها 

من 6 مباريات، و�ضيجتهد هو الخر حل�ضد النقاط الثالث.

*وكاالت
مل يح�ضم املحرق م�ضري حمرتفه الأردين نور الروابدة حتى الن، 
حيث  املا�ضي،  املو�ضم  انتهاء  مع  الفريق  مع  عقده  انتهاء  رغم  على 
القدم )البطولة  لكرة  البحريني  كاأ�س الحتاد  بلقب  توج مع فريقه 
فاإن  ك��ووورة،  عليها  ح�ضل  خا�ضة  معلومات  وبح�ضب  التن�ضيطية(. 
عقود  جتديد  قبل  الأول  فريقها  مدرب  م�ضري  �ضتح�ضم  املحرق  اإدارة 
املحرتفني والدخول يف مفاو�ضات ر�ضمية معهم، حيث اأن اإدارة املحرق 
مل تعلن حتى اللحظة عن جتديد عقد عي�ضى ال�ضعدون مدرب الفريق.

ر�ضمي  اأي عر�س  يتلق  الروابدة مل  نور  "الالعب   وقال م�ضدر خا�س 
من املحرق لتجديد عقده حتى الن، والالعب �ضيح�ضم م�ضريه بالنظر اإىل 

العرو�س املقدمة له بعد الت�ضفيات ال�ضيوية مع منتخب بالده الأردن".

تقدم لالعبي منتخب الكراتيه 
في التصنيف العالمي

تحديد موقف ثنائي الوحدات 
من مواجهة سحاب

المحرق يتريث قبل
 تجديد عقد الروابدة
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حل البرلمان العراقي.. 
سيناريو قد يفاجئ الجميع

*بغداد
اأ�ضبح �ضيناريو حل الربملان العراقي خياًرا متداوًل ب�ضكل وا�ضع يف 
ال�ضيا�ضية، ب�ضبب الن�ضداد احلا�ضل وتعمق اخلالفات  الكتل  اأو�ضاط 
بني زعيم التيار ال�ضدري مقتدى ال�ضدر، ورئي�س ائتالف دولة القانون 

نوري املالكي.
ويف اآخر التطورات ال�ضيا�ضية، اأعلن ال�ضدر، قبل اأيام، تبنيه خيار 
املعار�ضة، على اأن ُت�ضكل قوى الإطار التن�ضيقي احلكومة املقبلة، بينما 

لّوح بخيارات اأخرى يف حال ف�ضلها.
الأذرع  ويّل  العظم"  "ك�ضر  نحو  الطرفني  بني  الأم���ور،  واجتهت 
والتباري ال�ضيا�ضي، يف ظل اأو�ضاع �ضيا�ضية مرتبكة، وغياب للموازنة 

املالية، و�ضط حتذيرات من الذهاب نحو املجهول.
وراأى نواب يف الربملان ومراقبون اأن خيار حل جمل�س النواب �ضيكون 
مطروًحا حال عدم التو�ضل اإىل اتفاق نهائي، ب�ضاأن ت�ضكيل احلكومة، 
ا، غري م�ضتفيدة من احلكومة احلالية،  خا�ضة اأن جميع الأطراف حاليًّ
وبع�ضها  القت�ضادية،  امل�ضروعات  لتم�ضية  الأم��وال،  متتلك  ل  التي 

مرتبط بتلك الأحزاب.
املجل�س  اأن  الربملان، وهي  اآلية حل  العراقي على  الد�ضتور  وين�س 
ُيحل بالأغلبية املطلقة لعدد اأع�ضائه بخيارين؛ الأول بناء على طلب 
ثلث اأع�ضائه، والآخر طلب من رئي�س جمل�س الوزراء ومبوافقة رئي�س 

اجلمهورية.
ح�ضني  القانون،  دول��ة  ائتالف  عن  العراقي،  الربملان  يف  النائب 
اإىل  بالن�ضبة  الربملان  حل  خيار  تبني  ال�ضعب  من  اأنه  راأى  البطاط، 
�ضيا�ضية  ومتغريات  عوامل  جملة  اإىل  يعود  وهذا  ال�ضيا�ضية،  الكتل 

�ضتحول دون تنفيذ هذا ال�ضيناريو.
وقال البطاط، يف ت�ضريح ل�"�ضكاي نيوز عربية"، اإن "�ضيناريو حل 
ن�ضف  من  اأكرث  اإىل  يحتاج  لأنه  حتقيقه،  و�ضعب  ا  جدًّ بعيد  الربملان 
غري  العدد  وهذا  الثلثني،  اإىل  يقرب  اأو  النواب  جمل�س  اأع�ضاء  عدد 

موجود".
لكان  م��وج��وًدا  العدد  ه��ذا  ك��ان  "لو  العراقي:  النائب  وي�ضيف 
وهو  احلكومة،  بت�ضكيل  وامل�ضي  جمهورية،  رئي�س  انتخاب  بالإمكان 
احللول  عن  البعد،  كل  بعيًدا  �ضيناريو  الربملان  حل  ق�ضية  يجعل  ما 

املقرتحة، للخروج من الأزمة ال�ضيا�ضية".
ال�ضدر،  يتبناه  قد  ال��ذي  اخليار  حيال  املراقبني  اآراء  وتباينت 
املهلة  خالل  احلكومة  بت�ضكيل  التن�ضيقي،  قوىالإطار  ف�ضل  حال  يف 
نحو  ما�ضية  الأم��ور  اأن  البع�س  فيه  راأى  الذي  الوقت  ففي  املحددة، 

اإعادة النتخابات، حتدث اآخرون عن م�ضار مغاير.
هنا يقول �ضيا�ضي مطلع على طبيعة احلوارات، اإن "ال�ضدر قد يلجاأ 
اإىل التوافقية، كطريقة �ضهلة، لتمرير رئي�س الوزراء جعفر ال�ضدر، 
اإذ ل تعار�س قوى الإطار التن�ضيقي، تن�ضيبه رئي�ًضا للحكومة، حينها 
�ضي�ضمن ويف ظل املقاعد الوازنة التي ميتلكها حتالف )اإنقاذ الوطن(، 
وكذلك  ال��وزراء،  جمل�س  يف  اأغلبية  �ضيكونون  وحلفاءه  ال�ضدر  ف��اإن 
منع  اأو  بها،  يرغبون  التي  القوانني  مترير  لهم  يتيح  ما  وهو  الربملان، 

الآخرين من ارتكاب الأخطاء".
نيوز  ل�"�ضكاي  ا�ضمه  عن  الك�ضف  رف�س  ال��ذي  امل�ضدر،  وي�ضيف 
عربية"، اأن "قوى الإطار يف حرية من اأمرها، ب�ضبب عدم قدرتها على 
ت�ضكيل احلكومة، وحتى اإن متكنت من ذلك، فهي تخ�ضى امل�ضي يف هذا 
امل�ضار، ملعرفتها امل�ضبقة باأن ال�ضدر مبا ميتلكه من جمهور، �ضيتمكن من 

اإ�ضقاط تلك احلكومة".
الحتادية  املحكمة  نق�س  هو  ال�ضيا�ضية،  الأزم��ة  عمق  زاد  وما   
حكومة  تقدمي  اإمكانية  عدم  بداعي  الغذائي،  الأمن  لقانون  العليا، 
�ضجة  اأث��ار  ما  وه��و  القوانني،  مل�ضاريع  اليومية،  الأع��م��ال  ت�ضريف 
وا�ضعة، خا�ضًة اأن هذا القانون متبنى من قبل حتالف ال�ضدر، "اإنقاذ 

التن�ضيقي". "الإطار  حتالف  بقوى  يعار�ضه  الوطن" فيما 
ويف حال عدم تبني ال�ضدر، خليار حل الربملان، فاإنه �ضيكون �ضعًبا 
رغبتها  رغم  على  ال�ضيناريو،  هذا  تنفيذ  التن�ضيقي،  الإطار  كتل  على 

بذلك، بهدف حتقيق مقاعد اأعلى وتعوي�س اخل�ضائر التي ُمنيت بها.
فاز  املا�ضي،  اأكتوبر  من  العا�ضر  يف  اأجريت  التي  النتخابات  بعد 
التيار ال�ضدري باأكرب ح�ضٍة من املقاعد الربملانية )73( مقعًدا، لكنه 

مل يحقق الأغلبية املريحة التي ت�ضمن ت�ضكيله للحكومة.
وحتالف التيار ال�ضدري مع كتلتي احلزب الدميقراطي الكرد�ضتاين 

)34 مقعًدا( وتقدم )33 مقعًدا( وعدد من نواب الكتل الأخرى.

عشرات المستوطنين 
المتطرفين يقتحمون األقصى 

بحراسة شرطة االحتالل
  

*القدس 
اخلمي�س،  �ضباح  اليهود،  املتطرفني  امل�ضتوطنني  ع�ضرات  اقتحم 
مبدينة  ال�ضريف  القد�ضي  احلرم   - املبارك  الأق�ضى  امل�ضجد  باحات 

القد�س املحتلة.
ع�ضرات  ان  بيان،  يف  العامة،  ال�ضالمية  الوق��اف  دائ��رة  وقالت 
جمموعات  �ضكل  على  املبارك  الأق�ضى  امل�ضجد  اقتحموا  امل�ضتوطنني 
بحرا�ضة م�ضددة من �ضرطة الحتالل ال�ضرائيلي وذلك من جهة باب 
املغاربة، واأدوا طقو�ًضا تلمودية ا�ضتفزازية ونفذوا جولت م�ضبوهة 

يف باحاته، تزامنا مع ما ي�ضمى عيد "ال�ضعلة" اليهودي.
مو�ضيه  الإ�ضرائيلية  الكني�ضت  ع�ضو  اأن  الوقاف  دائرة  واأ�ضافت 
من  ل��ع��دد  ت��واج��د  و���ض��ط  الق��ت��ح��ام،  جمموعات  اإح���دى  ق��اد  فجلن 
احلاخامات املتطرفني الذين تولوا تقدمي روايات عن الهيكل املزعوم.

هجوم على سفينة قبالة 
سواحل الحديدة اليمنية

*صنعاء
غربي  احلديدة  �ضواحل  قبالة  لهجوم  �ضحن  �ضفينة  تعر�ضت 

اليمن، اخلمي�س، وفقا لهيئة مراقبة يديرها اجلي�س الربيطاين.
�ضفينة  اإن  الربيطاين  للجي�س  التابعة  املراقبة  هيئة  وقالت 
كيلومرتا(   63( بحريا  ميال   34 بعد  على  لهجوم  تعر�ضت  ال�ضحن 

جنوب غربي احلديدة، م�ضيفة اأن التحقيقات جارية.
لوكالة  البحرية"  لال�ضتخبارات  غلوبال  "درياد  �ضركة  وقالت 
زورق  وهي  "لكوتا"،  هي  املعنية  ال�ضفينة  اإن  بر�س"،  "اأ�ضو�ضيتد 

�ضراعي غادر من هونغ كونغ.
واأن  دولية،  مياه  يف  تبحر  كات  ال�ضفينة  اأن  ال�ضركة  واأ�ضافت 
اأف��راد  عدد  اأو  ال��زروق،  مالك  الفور  على  يت�ضح  مل  باأمان.  الطاقم 

الطاقم الذين كانوا على متنه وقت وقوع احلادث.
ال�ضناعية من مارين ترافيك دوت  الأقمار  بيانات تتبع  واأظهرت 
كوم قامت "اأ�ضو�ضيتد بر�س" بتحليلها اأن موقع الزورق هو غرب جزر 

حني�س يف البحر الأحمر بني اإريرتيا واليمن.

هآرتس: مسيرة األعالم االسرائيلية 
ستؤدي لمواجهات عنيفة بالقدس

  
*القدس املحتلة 

ال�ضادر، اخلمي�س،  اعتربت �ضحيفة "هاآرت�س" العربية يف عددها 
اأن قرار وزير الأمن الداخلي ال�ضرائيلي عومر بارليف باملوافقة على 
م�ضرية الأعالم ال�ضرائيلية للم�ضتوطنني ومرورها من البلدة القدمية 
العام  للراأي  مبا�ضرة  ا�ضتجابة  املحتلة، هو مبثابة  القد�س  يف مدينة 
الذي يقوده امل�ضتوطنون املتطرفون، ويوؤكد خماوف احلكومة احلالية 

من اتهامها بالرتاجع واخلوف.
مواجهات  وقوع  املتوقع  "من  اإنه  ال�ضرائيلية  ال�ضحيفة  وقالت 
لدى  الوطني  للبعد  بالإ�ضافة  واأن��ه  خا�ضة  القد�س،  مدينة  داخ��ل 
باأعمال تخريب  امل�ضتوطنون  يقوم  امل�ضرية،  ب�ضاأن مواجهة  املقد�ضيني 
واعتداء على الفل�ضطينيني وممتلكاتهم يف املناطق التي ميرون فيها، 
اأي  اأن  اإىل  واأ�ضارت  عنيفة".  مواجهات  ان��دلع  اإىل  ي��وؤدي  قد  وهذا 
�ضيقابل  امل�ضرية  م�ضار  يف  للتغيري  الحتالل  حكومة  قبل  من  حماولة 
عهد  يف  حتى  ح��دث  "وهذا  امل�ضتوطنني،  جانب  من  كبري  فعل  ب��رد 
لذلك  امل�ضتوطنني،  حمبوبي  اأهم  اأحد  ُيعترب  الذي  نتنياهو  بنيامني 
القد�س"،  يف  الأمور  تظل  ولن  الثمن  كثريون  و�ضيدفع  امل�ضرية  �ضتقام 

وفق تعبري ال�ضحيفة.

اسرائيل تصدر 552 قرار اعتقال إداري 
خالل الثلث االول من العام الحالي

  
*غزة 

ال�ضرى  �ضوؤون  هيئة  يف  والتوثيق  الدرا�ضات  وحدة  رئي�س  قال 
الحتالل  �ضلطات  اإن  فروانة،  النا�ضر  عبد  الفل�ضطينية  واملحررين 
الثلث  خالل  اداري،  اعتقال  قرار   552 وجددت  اأ�ضدرت  ال�ضرائيلي 

الول من العام احلايل.
 46 قدرها،  زي��ادة  ي�ضكل  هذا  ان  اإىل  �ضحفي،  ت�ضريح  يف  وا�ضار 
اجمايل  رفع  ما  املا�ضي،  العام  من  الفرتة  نف�س  يف  �ضجل  عما  باملئة، 
املعتقلني الداريني اىل 650 معتقال، يف حني كان عددهم 500 معتقل 

مطلع العام.
�ضلطات  ان  توؤكد  الح�ضائية  واملعطيات  الوقائع  ان  واو���ض��ح 
ال��دويل،  للقانون  املنايف  �ضلوكها  يف  ما�ضية  ال�ضرائيلي  الحتالل 
وم�ضتمرة يف ا�ضدار قرارات العتقال الداري دون اكرتاث للخطوات 

واملطالبات الراف�ضة لهذا الجراء التع�ضفي.
هذا  واغ��الق  الداري  العتقال  مواجهة  ان  على  فروانة  و�ضدد 
امللف، لي�س م�ضوؤولية فل�ضطينية فح�ضب، وامنا م�ضوؤولية دولية، وعلى 
جميع املنظمات واملوؤ�ض�ضات احلقوقية الدولية اأن تتحمل م�ضوؤولياتها.

جامع القيروان.. اروع ما 
جادت به العبقرية االسالمية

*تونس 
م�ضجد  اأو  الكبري  ال��ق��ريوان  جامع  او  نافع  بن  عقبة  جامع  يعد 
الأغالبة يف تون�س من اأبرز ما جادت به العبقرية ال�ضالميةعلى مر 

الع�ضور ومن اأجمل واأروع ماآثر احل�ضارة الإ�ضالمية عرب التاريخ.
حمافظة  يف  للهجرة   50 ع��ام  اأ�ض�س  ال��ذي  امل�ضجد  ه��ذا  زال  وم��ا 
حا�ضرا  العا�ضمة  من  مرتا  كيلو   156 بعد  على  التون�ضية  القريوان 
ك�ضاهٍد على حقبات تاريخية فارقة ومهمة يف تاريخ عدة دول عربية 

واإ�ضالمية.
يعد  الذي  اجلامع  هذا  يف  جالت  )برتا(  الأردنية  الأنباء  وكالة 
اإفريقيا  اإرثًا ح�ضاريًا عريقًا حلقبة مف�ضلية يف تاريخ تون�س و�ضمال 
لت�ضجل ان هذا امل�ضجد يروي املرور الإ�ضالمي الأول يف هذه املنطقة 
�ضمال  يف  امل�ضلمون  بناه  ال��ذي  الأول  اجلامع  واأن��ه  �ضيما  العامل؛  من 

اإفريقيا، ولهذا ي�ضميه بع�س املوؤرخني "اأبو اجلوامع".
نافع،  بن  عقبة  العربي  القائد  اإن�ضاء  اأن  على  املوؤرخون  ويجمع 
جديدة  تاريخية  ملرحلة  تاأ�ضي�ضًا  احلقيقة  يف  كان  القريوان،  مدينة 
قام  فقد  املتو�ضط؛  الأبي�س  البحر  من  الغربي  احلو�س  منطقة  يف 
ومعها  لتون�س(،  ال�ضابق  )ال�ضم  اإفريقية  بتحويل  اخلطوة  هذه  عرب 
ولهذا  الإ�ضالم.  ودينها  عربية  لغتها  اأرا���سٍ  اإىل  واملغرب،  اجلزائر 
املغرب  م�ضاجد  اأقدم  القريوان  جامع  اأو  نافع  بن  عقبة  جامع  يعترب 
املغربية  العمارة  منه  اقتب�ضت  ال��ذي  الأول  وامل�ضدر  الإ���ض��الم��ي، 

والأندل�ضية عنا�ضرها الزخرفية واملعمارية.
يف  نافع  بن  عقبة  القائد  يد  على  العريق  امل�ضجد  هذا  وتاأ�ض�س 
بناء  م�ضاألة  واأحيطت  للهجرة(،   50( امليالدي،  الثامن  القرن  اأواخر 
بوحي  مت  اجلامع  بناء  مكان  اأن  مفادها  باأ�ضطورة  القريوان  حمراب 

اإلهي نزل ب�ضكل روؤيا على عقبة بن نافع.
ومل يكن حينها امل�ضجد بهذه ال�ضعة التي هو عليها الآن؛ اإذ خ�ضع 
التاريخ،  مر  على  والتو�ضعة  والتجديد  التهيئة  حمالت  من  للعديد 
كان اأبرزها يف عهد دولة الأغالبة؛ ولعل هذا يربر ت�ضميته من بع�س 

املوؤرخني مب�ضجد الأغالبة.
و يف عام 248 هجرية قام اأحمد بن حممد الأغلبي، بتزيني املنرب 
وجدار املحراب بلوحات رخامية وقرميد خزيف، ويف عام 261 هجريًا 
قام بتو�ضعة اجلامع و�ضيد قبة باب البهو، واأقام جمنبات تدور حول 

ال�ضحن؛ ليكون اجلامع بذلك قد بلغ جمالية عالية يف تلك الفرتة.
ويعترب جامع عقبة بن نافع من اأ�ضخم امل�ضاجد يف الغرب الإ�ضالمي 
بيت  وك��ان  مربع،  مرت   9700 يناهر  ما  الإجمالية  م�ضاحته  وتبلغ 
ال�ضالة هو اأول ما ُبني يف اجلامع، واأحلق يف ما بعد ال�ضحن وخزانات 
املياه، ويتميز بيت ال�ضالة ب�ضكل م�ضتطيل منحرف ي�ضل عر�ضه اإىل 
يف  ال�ضالة  بيوت  اأكرب  وهو  م��رتًا؛   30 عمقه  يتجاوز  بينما  م��رتًا،   70

اإفريقيا يف الع�ضر الإ�ضالمي املبكر.
ويذهب املوؤرخون للقول اإن مئذنة جامع عقبة بن نافع من اأجمل 
طبقات  ثالث  من  تتكون  اإذ  اإفريقيا؛  يف  امل�ضلمون  بناها  التي  امل��اآذن 
اإىل  املئذنة  ارت��ف��اع  وي�ضل   ، حم��ززة  قبة  وفوقها  ال�ضكل،  مربعة 
اأق�ضى ال�ضحن  31.5 مرت، وتقع يف احلائط املواجه جلدار القبلة يف 
املك�ضوف، ويدور بداخلها درج �ضيق يرتفع كلما ارتفع املبنى متنا�ضبًا 

مع حجمه، وي�ضيق كلما ارتفعنا اإىل اأعلى.
البهو،  وب��اب  املحراب،  قبة  هي:  قباب؛  �ضت  امل�ضجد  يف  وتوجد 
الغربية  املجنبة  تعلو  وواحدة  ال�ضالة،  بيت  مدخل  تعلوان  وقبتان 
للم�ضجد، ثم اأعلى املئذنة. وبنيت اأغلب املاآذن يف املغرب العربي بعد 
ذلك على �ضاكلتها على غرار مئذنة جامع �ضفاق�س )اجلنوب التون�ضي( 
وماآذن م�ضاجد كل من تلم�ضان )اجلزائر( والرباط واأغادير )املغرب(.
اأما املنرب فيعترب حتفة فنية رائعة؛ فهو م�ضنوع من خ�ضب ال�ضاج 
املنقو�س، وهو اأقدم منرب يف العامل الإ�ضالمي وما زال يف مكانه الأ�ضلي 
النق�س،  خمتلفة  لوحة   360 من  ويتكون  للهجرة؛  الثالث  القرن  منذ 
ويعد اأقدم منرب يف العامل الإ�ضالمي بعد اإحراق منرب امل�ضجد الأق�ضى 
اأنه ح�ضن  اأواخر الت�ضعينيات. بينما يوحي ال�ضكل اخلارجي للجامع 
�ضخم اأو قلعة ع�ضكرية حم�ضنة تكتنفها اجلدران ال�ضميكة واملرتفعة 

والأبراج والع�ضائد.

*واشنطن
جورج  الأ�ضبق  الأم��ريك��ي  الرئي�س  وق��ع 
عندما  حمرجة،  ل�ضان  زل��ة  يف  الب��ن  بو�س 
الوح�ضي  ب�"العمل  ال���ع���راق  غ���زو  و���ض��ف 
العمليات  يق�ضد  كان  حني  يف  املربر"،  وغري 
اأوكرانيا  يف  رو�ضيا  بداأتها  التي  الع�ضكرية 

املجاورة يف فرباير املا�ضي.
وكان جورج بو�س البن يتحدث عن دعم 
الع�ضكرية  العمليات  واإدان��ة  الدميقراطية 
الرئا�ضي  باملجمع  األقاها  كلمة  يف  الرو�ضية، 
يف  ومكتبة  متحفا  وي�ضم  ا�ضمه  يحمل  الذي 

مدينة دال�س بولية تك�ضا�س.
و���ض��ف��ه  ع��م��ا  احل���دي���ث  م��ع��ر���س  ويف 
بو�س  ج��ورج  ق��ال  رو���ض��ي��ا،  يف  بال�ضتبداد 
املحا�ضبة  غ��ي��اب  ه��ي  "النتيجة  الب����ن: 
من  ق��رار  اتخاذ  ثم  رو�ضيا،  يف  والتوازنات 
ط���رف رج���ل واح���د ل��ب��دء غ���زو غ��ري م��ربر 

للعراق". ووح�ضي 

 75 يبلغ  ال��ذي  الب��ن  بو�س  ج��ورج  لكن 
ال��ذي  اإىل اخل��ط��اأ  م��ا فطن  ���ض��رع��ان  ع��ام��ا، 
ارتكبه، فهز راأ�ضه واأو�ضح "اأق�ضد اأوكرانيا".

وعندما التقط بو�س البن اأنفا�ضه و�ضط 
الأ�ضبق  الرئي�س  بدا  القاعة،  يف  من  �ضمت 
كما لو اأنه يقول "والعراق اأي�ضا"، ثم �ضحك 

احلا�ضرون.
"زلة الل�ضان" تفاعال وا�ضعا على  واأثارت 
املن�ضات الجتماعية، وقال معلقون �ضاخرون 
عندما  �ضادقا  ك��ان  الب��ن  بو�س  ج��ورج  اإن 
و�ضف الغزو الذي اأطلقه عام 2003 ب�"الغزو 
اإن كان قد فعل  الوح�ضي وغري املربر"، حتى 

ذلك ب�ضكل غري مق�ضود.
وبداأت الوليات املتحدة، على عهد بو�س 
البالد  امتالك  بذريعة  العراق،  غزو  البن 
اأكد  بغداد  �ضقوط  لكن  �ضامل،  دمار  لأ�ضلحة 

اأن مزاعم وا�ضنطن مل تكن �ضحيحة.
اأودى  العراق  غ��زو  اإن  التقارير  وتقول 

من  املاليني  �ضرد  كما  الآلف  مئات  بحياة 
�ضكان البالد وحولهم اإىل نازحني ولجئني.

ال�ضابق  الربيطاين  ال��وزراء  رئي�س  وكان 
يف  وا�ضنطن  وحليف  �ضريك  وهو  بلري،  توين 
الغزو، قد قدم اعتذاره عن النخراط  هذا 

يف احلملة على العراق.
وقال منتقدو بو�س البن اإن غزو العراق 
يف  الفو�ضى  ب��ث  ال��ذي  العامل  مبثابة  ك��ان 
لن�ضوء  خ�ضبة  ت��رب��ة  جعلها  ث��م  ال��ب��الد، 
اإىل  حتول  الذي  "الإرهابي،  "داع�س  تنظيم 
الدامية  والهجمات  الرعب  نقل  اأخطبوط 

اإىل خمتلف دول العامل.
وا�ضتند بع�س املعلقني اإىل ما ذكره عامل 
زلة  ب�ضاأن  فرويد،  �ضيغموند  املعروف  النف�س 
غري  "تعبري  مبثابة  يعتربها  بحيث  الل�ضان، 
واع عن مكنون النف�س، حتى واإن بدت جمرد 
خطاأ عابر، وهو اأمر ينطبق على جورج بو�س 

بح�ضب قولهم. البن"، 

*رام اهلل 
فل�ضطني  يف  الأعلى  الإفتاء  جمل�س  دعا 
العدوانية  العن�ضرية  التهديدات  اأخذ  اإىل 
املتوا�ضلة �ضد امل�ضجد الأق�ضى املبارك وقبة 

ال�ضخرة امل�ضرفة على حممل اجلد .
بجرائم  اخلمي�س  بيان  يف  املجل�س  وندد 
الفل�ضطيني  ال�ضعب  املتوا�ضلة �ضد  الحتالل 
م�ضل�ضل  ت��وا���ض��ل  اىل  م�ضريا  وم��ق��د���ض��ات��ه، 
ر�ضمية  برعاية  وعدوانه  الحتالل  جرائم 
�ضلطته  ومكونات  الحتالل  قادة  من  معلنة 

الحتاللية.
النظر  اىل  ال��ع��امل  امل��ج��ل�����س  دع���ا  ك��م��ا 
الكيل  عن  والتوقف  بعدالة،  ق�ضيتنا  اإىل 
يف  احتالل  اآخ��ر  اإن��ه��اء  و���ض��رورة  مبكيالني، 
حم��ذرا  ع��ام��ًا،   74 منذ  وامل�ضتمر  ال��ع��امل، 
من  الح��ت��الل  �ضلطات  ت�ضعيد  ع��واق��ب  م��ن 

عدوانها �ضد الفل�ضطينيني.
مل  الح��ت��الل  ج��رائ��م  اأن  اىل  واأ����ض���ار 

فل�ضطني  �ضعب  اأب��ن��اء  ق��ت��ل  ع��ن��د  ت��ت��وق��ف 
لتطال  امتدت  بل  وارتكاب اجلرائم بحقهم، 
والع��ت��داء  وجنازاتهم،  ال�ضهداء  جثامني 
على املقابر، يف اإطار منظم من اجلرائم التي 
وتعك�س  الغا�ضم،  الح��ت��الل  اإره���اب  تف�ضح 
�ضعبنا  اأبناء  �ضد  الإجرامي  وجهه  حقيقة 
ومبا  والأم���وات،  منهم  الأحياء  الفل�ضطيني 
والأع��راف  والقوانني  ال�ضرائع  مع  يتعار�س 

الدولية.
وعلى �ضعيد ذي �ضلة؛ اأدان املجل�س عزم 
�ضلطات الحتالل الإ�ضرائيلي تنفيذ م�ضروع 
التلفريك"، والذي ي�ضكل  الهوائي-  "القطار 
امل�ضتوطنني  و�ضول  لت�ضهيل  انطالق  نقطة 
الرباق،  و�ضاحة  القدمية  للبلدة  املتطرفني 
الأق�ضى  امل�ضجد  على  الع��ت��داء  وتكثيف 
اأخطر  من  امل�ضروع  ه��ذا  اأن  مبينًا  امل��ب��ارك، 
لأنه  القد�س،  مدينة  يف  التهويدية  امل�ضاريع 
ُي�ضوه �ضماءها، ومي�س باملنظر العام لأ�ضوارها 

بالإرث  وي�ضر  والإ�ضالمية،  العربية  ومعاملها 
العريق  ال��ت��اري��خ��ي  واحل�����ض��اري  امل��ع��م��اري 

للمدينة املقد�ضة.
م�ضتمرة  العتداءات  اأن  املجل�س  واأو�ضح 
املبارك،  الأق�ضى  امل�ضجد  بحق  يومي  ب�ضكل 
الحتالل  �ضلطات  قطع  �ضورها  م��ن  وك��ان 
باب  م�ضارب  عن  املياه  اأنابيب  الإ�ضرائيلي 
يرمي  الإجراء  هذا  اأن  اإىل  م�ضريًا  الرحمة، 
من  ال�ضرقية  املنطقة  على  ال�ضيطرة  اإىل 
باب  وحت��دي��ًدا  امل��ب��ارك،  الأق�����ض��ى  امل�ضجد 
التهويدية،  حماولتها  اإط��ار  يف  الرحمة، 

واإقامة كني�س يهودي يف املكان.
املجل�س  ���ض��ج��ب  ن��ف�����ض��ه،  ال�����ض��ي��اق  ويف 
على  امل��ت��ط��رف��ني  امل�ضتوطنني  اع���ت���داءات 
املواطنني الأبرياء، والتي متثل اآخرها بقيام 
جابر  النا�ضط  على  ب��الع��ت��داء  م�ضتوطن 
يف  الوجه،  يف  حديد  بق�ضيب  ب�ضربه  زيدان 

م�ضافر يطا جنوب اخلليل.

تونس 
*اطلع وفد اردين خالل زيارة اإىل مدينة 
الأرب��ع��اء،  تون�س،  يف  ال�ضياحية  احلمامات 
واملرافق  والتاريخي  ال�ضياحي  الإرث  على 

ال�ضياحية التي تزخر بها املدينة.
امللكية  ي�ضم  ال��ذي  الوفد  زي��ارة  وتاأتي 
و�ضفر  �ضياحة  وك���الت  ومكاتب  الأردن��ي��ة 
الديوان  من  بدعوة  تون�س  اإىل  و�ضحفيني 
مع  بالتعاون  لل�ضياحة  التون�ضي  الوطني 
ال�ضياحي  التعاون  لتعزيز  الأردنية  امللكية 
بني  ال�ضياحية  ال��وك��الت  ب��ني  والت�ضبيك 
ال�ضياحة  ح��ج��م  زي����ادة  ب��ه��دف  ال��ب��ل��دي��ن، 

البينية والرتويج ال�ضياحي لكال البلدين.
مدن  اإح���دى  احلمامات  مدينة  وتعترب 
�ضمالها  يف  الواقعة  التون�ضية  اجلمهورية 
ال�ضرقي على �ضاحل البحر الأبي�س املتو�ضط، 
وتبعد عن العا�ضمة التون�ضية تون�س نحو 65 
وتقدر  اأ���ض��وار،  ذات  مدينة  وه��ي  كيلومرتًا، 
ن�ضمة  األ��ف  �ضتني  بحوايل  �ضاكنيها  اأع��داد 
ابرزها  الن�ضاطات  من  الكثري  فيها  ميار�ضون 
الوجهات  اأه���م  م��ن  وه��ي  الأ���ض��م��اك،  �ضيد 
كل  م��ن  ال�ضياح  يق�ضدها  التي  ال�ضياحية 
وهي  وال��راح��ة،  ال�ضتجمام  بهدف  ال��ع��امل 

م�ضدر دخل اأي�ضا.
بهذا  احلمامات  مدينة  ت�ضمية  وتعود 
املوجودة  احلمام  طيور  وف��رة  اإىل  ال�ضم 
احلمام  اأ���ض��راب  ت��غ��زو  حيث  املنطقة،  يف 
اأع�ضا�ضها  لتبني  وع�ضية،  �ضبحًا  املدينة 
رواية  ويف  املدينة،  يف  املباين  اأع��ايل  على 
احلمامات  اإىل  الت�ضمية  �ضبب  يعود  اأخرى 
هذه  يف  بوجودها  ا�ضتهرت  التي  الرومانية 
الأثرية  مواقعها  زال��ت  ل  والتي  املدينة، 
الغولة  يومنا هذا؛ كربج  اإىل  �ضاهدة عليها 

وببوت.
ال�ضياحية  احل��م��ام��ات  مدينة  وتعترب 
تون�س  يف  ال�ضياحية  املدن  واأهم  اأف�ضل  من 
اأو  الداخلية  ال�ضياحية  �ضعيد  على  �ضواء 
زي��ارة  فيها  للزائر  ميكن  حيث  اخلارجية، 
املناطق  اأك���رث  م��ن  وه��و  احل��م��ام��ات  �ضاطئ 
حيث  ال��زي��ارة،  ت�ضتوجب  التي  ال�ضياحية 
ومياه  ج��ذاب��ة،  بي�ضاء  ب��رم��ال  يتميز  اإن��ه 
مركز  وه���ي  �ضيبا�ضتيان  وف��ي��ال  ���ض��اف��ي��ة، 
وتتجاوز  احل��م��ام��ات،  ملدينة  دويل  ثقايف 
بت�ضميم  وتتميز  ف���دان���ًا،   42 م�ضاحتها 
من  العديد  فيها  تقام  كما  جميل،  معماري 
املختلفة  والن�ضاطات  الثقافية  الفعاليات 

ح�ضن  وه��و  الق�ضبة:  وح�ضن  للزائرين، 
داخله  يف  ويحتوي  ع�ضر،  الثالث  القرن  من 
تاريخ  على  خالله  من  ت�ضتدل  متحف  على 
ي�ضعى  ال��ت��ي  ال��ق��دمي��ة  وامل��دي��ن��ة  امل��دي��ن��ة 
على  ليتعرفوا  الكت�ضاف  حمبو  لزيارتها 
�ضكانها املحليني، كما اأنها حتتوي على الكثري 

من املتاجر التقليدية. 
اأي�ضا  الزيارة  ت�ضتحق  التي  الأماكن  ومن 
يا�ضمني احلمامات حيث ت�ضج مبعامل احلياة 
الفاخرة،  والفنادق  كاملطاعم،  احلديثة؛ 
واملتاجر، يف حني اأن قرطاج لند هي مدينة 
ي�ضتقطب  جمياًل  متنزهًا  ت�ضم  ترفيهية 
لي�ضت من  اأنها  الرغم من  اإليه، وعلى  ال�ضياح 
اأنها جتذب  اإل  ال�ضهرية  العاملية  مدن املالهي 
مواقع  اإىل  اإ�ضافة  الزوار،  من  كبرية  اأعدادًا 
الآثار الرومانية: وهي من اأكرث الأماكن التي 
يق�ضدها ال�ضياح عند زيارة مدينة احلمامات 
قا�ضدين التمتع باجلمال التاريخي، وخا�ضة 
عبارة  وهو  الروماين،  ببوبات  يعرف  موقع 
الأول  القرن  يف  بنيت  قدمية  م�ضتوطنة  عن 
قبل امليالد، كما حتتوي هذه امل�ضتوطنة على 
العديد من التحف الفنية، التي تثري اإعجاب 

الزائرين.

»غزو العراق وحشي وغير مبرر«.. 
زلة لسان تحرج جورج بوش االبن

االفتاء الفلسطيني يحذر من تهديدات 
المستوطنين بحق االقصى والصخرة المشرفة

وفد أردني يزور مدينة الحمامات 
التونسية لتعزيز التعاون السياحي
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