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*عمان 
باحة  يف  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  رع��ى 
الوطني  االحتفال  االأرب��ع��اء،  احل�سينية،  ق�سر 
مبنا�سبة عيد ا�ستقالل اململكة ال�ساد�س وال�سبعني، 
بح�سور جاللة امللكة رانيا العبداهلل و�سمو االأمري 

احل�سني بن عبداهلل الثاين، ويل العهد.
امل��ل��ك، خ��الل االح��ت��ف��ال، على  واأن��ع��م جاللة 
خمتلف  م��ن  وب��ن��ات��ه  االأردن  اأب��ن��اء  م��ن  كوكبة 
املغرتبني  و�سوؤون  اخلارجية  ووزارة  القطاعات، 
ومديرية اخلدمات الطبية امللكية، باأو�سمة ملكية 
تقديرا لدورهم الكبري وتفانيهم يف خدمة الوطن 

واملواطنني، واإ�سهاماتهم يف حتقيق االإجنازات.
االحتفال  موقع  امللك  جاللة  و���س��ول  ول��دى 
للمنا�سبات  املخ�س�س  االأح��م��ر،  باملوكب  حماطا 
الر�سمية واالحتفاالت الوطنية، اأطلقت املدفعية 
اإح����دى وع�����س��ري��ن ط��ل��ق��ة، وا���س��ت��ع��ر���س جاللته 
ال�سرف الذي ا�سطف لتحيته، فيما عزفت  حر�س 

املو�سيقى ال�سالم امللكي.
اأهمية  و�سهد جاللته واحل�سور فقرات جت�سد 
وم�سرية  االأردنيني  وجدان  يف  اال�ستقالل  منا�سبة 
الها�سميون  القادة  اختطها  التي  دولتهم،  تقدم 

وتراكم فيها االإجناز والبناء.

�سباب  قدمها  ال��ت��ي  ال��ف��ق��رات  تلك  وعك�ست 
االأردن  مل�ستقبل  والتطلع  االإ���س��رار  روح  و�سابات 

اجلديد، والذي �سيكون ملكا لالأجيال ال�سابة.
اأ�سحاب  ح�سره  ال���ذي  االح��ت��ف��ال  وا�ستمل 
االأ���س��راف،  وال�سادة  واالأم���ريات،  االأم���راء  ال�سمو 
تناولت  مرئية  عرو�س  على  ال�سلطات،  وروؤ���س��اء 
�سيا�سية  م�سارات  �سمن  ال��دول��ة  حتديث  روؤي���ة 
واقت�سادية واإدارية متوازية، ونبذة عن املكرمني 
التكرمي  لينالوا  حققوها،  التي  االإجن��ازات  واأبرز 

امللكي بهذا اليوم الوطني الكبري.
وقدمت جمموعة من الفنانني االأردنيني فقرات 
املتطلعة دوما  الروح االأردنية  غنائية، عربت عن 

للريادة وال�سدارة، وتغنت بالوطن وقيادته.
وخالل االحتفال، اأنعم جاللة امللك بو�سام 
وزارة  على  االأوىل،  ال��درج��ة  من  اال�ستقالل 
لدورها  تقديرا  املغرتبني،  و�سوؤون  اخلارجية 
احلفاظ  يف  واإ�سهاماتها  الكبري  الدبلوما�سي 
اخل��ارج،  يف  ومواطنيها  اململكة  م�سالح  على 
ف�سال  معهم،  التوا�سل  اإدام��ة  على  واحلر�س 
واالأمن  ال�سلم  لتحقيق  الرامية  جهودها  عن 

اإقليميا ودوليا.
تابع �س3

الملك يرعى االحتفال الوطني 
بعيد االستقالل ال 76

جاللته ينعم على كوكبة من أبناء األردن 
وبناته ومؤسستين وطنيتين بأوسمة ملكية

إلغاء شهادة التأمين الصحي 
ضد كورونا وعدم إلزامية طلب 

الفحص لدخول المستشفيات
*عمان 

الفرايه،  م��ازن  الداخلية  وزي��ر  بالوكالة،  ال�سحة  وزي��ر  ق��ّرر 
طلب  اإلغاء  لالأوبئة  الوطنية  الّلجنة  تو�سيات  على  وبناًء  االأربعاء، 

�سهادة التاأمني ال�سّحي �سد كورونا للقادمني اإىل االأردن.
جلميع   19  – كوفيد  مطاعيم  باإعطاء  اال�ستمرار  القرار  ن  وت�سمَّ
الفئات العمرية امل�ستهدفة من جرعة اأوىل وثانية وثالثة، والت�سجيع 
على اإعطاء اجلرعة الرابعة بعد و�سع معايري وا�سحة لهذه اجلرعة، 

وخ�سو�سًا بعد ُم�سي �ستة اأ�سهر على اأخذ اجلرعة الثالثة منها.
وامل��راك��ز  امل�ست�سفيات  جميع  على  التعميم  ال��ق��رار  ت�سّمن  كما 
اإدخال  ال�سحية يف اململكة بعدم اإلزامية طلب فح�س ال� PCR لغايات 
الطارئة  احل��االت  يف  اأم��ا  ال�سحية،  املراكز  مراجعة  اأو  امل�ست�سفيات 
وامل�ستبهة باإ�سابتها بالفريو�س فيمكن اإجراء الفح�س ال�سريع للتحّري 

.)RAT( عن الفريو�س

التربية توضح آلية االختبار 
الوطني لضبط نوعية التعليم

*عمان 
نوعية  ل�سبط  الوطني  االختبار  اإن  والتعليم  الرتبية  وزارة  قالت 
التعليم هو اختبار مرحلة يجري اإعداده وفق مهارات التعلم االأ�سا�سية 

املمتدة من ال�سف اخلام�س لغاية الثامن.
باأن االختبار  جاء ذلك ردا على ما تناقلته بع�س و�سائل االإعالم 
يف  االأ�سا�سي  الثامن  ال�سف  لطلبة  العام  هذا  عقد  وال��ذي  الوطني، 
املباحث االأ�سا�سية االأربعة )اللغة العربية واالإجنليزية والريا�سيات 
املنهاج وبع�س  اأن بع�س فقراته االختبارية كانت من خارج  والعلوم(، 

فقراته من مناهج قدمية.
اإدارة االمتحانات واالختبارات الدكتور حممد كنانة  واأ�سار مدير 
يف بيان �سحفي اليوم االأربعاء، اإىل اأنه وفق نتاجات التعلم االأ�سا�سية 
�سف  مبنهاج  مرتبط  غري  االمتحان  فاإن  ال�سفوف؛  تلك  يف  امل�ستهدفة 
لل�سف  حت�سيليا  اختبارا  بو�سفه  عليه  يحكم  اأن  اخلطاأ  ومن  معني، 

الثامن.
تعر�سوا  قد  كانوا  العام  لهذا  الثامن  ال�سف  طلبة  اأن  اإىل  ولفت 
خالل مدة درا�ستهم من ال�سف اخلام�س اإىل مناهج مطورة وغري مطورة، 
وذلك وفق اخلطة الزمنية التي يتبعها املركز الوطني لتطوير املناهج.
عالية  بحرفية  يجري  ال��وزارة  جتريه  ال��ذي  االختبار  اأن  واأك��د 
ملهارات  الطلبة  امتالك  مدى  قيا�س  اإىل  ويهدف  طويلة  �سنوات  منذ 
التعلم االأ�سا�سية، وم�ستوى اأدائهم بداللة موؤ�سرات االأداء، والنتاجات 

التعليمية امل�ستهدفة، داعيا اإىل اأخذ املعلومة من م�سدرها.

حالة البالد2021 يوصي بتعزيز 
شفافية االنفاق العام

*عمان )بترا-مشهور الشخانبة(
العام  االنفاق  �سفافية  بتعزيز   ،2021 البالد   طالب تقرير حالة 
وعدم  املختلفة  اأو  املتفرقة  االن��ف��اق  بنود  عن  االف�ساح  خ��الل  من 
تبويبها حتت مادة "النفقات االخرى" وفقا خلريطة ح�سابات املوازنة 
االقت�سادي  املجل�س  عن  اخ��ريا  ال�سادر  التقرير  واو�سى  املعتمدة. 
املوازنة  عجز  ن�سبة  يف  تدريجي  تخفي�س  على  بالعمل  واالجتماعي، 
العامة اإىل الناجت املحلي االجمايل بعد املنح اخلارجية وقبلها، ب�سكل 
تدريجي من خالل و�سع خطة مدرو�سة ل�سبط االنفاق العام وتر�سيده، 

ال �سيما النفقات اجلارية يف النفقات الراأ�سمالية.
ن�سبة  لزيادة  وحتديثه  ال�سريبي  النظام  تطوير  �سرورة  واك��د 
االيرادات املحلية اإىل اإجمايل االنفاق خالل ال�سنوات اخلم�س املقبلة 
العامة، تتمثل  اإدارة االيرادات  ا�سالحات يف جانب  اإجراء  من خالل 
الت�سريعية  الثغرات  وردم  وتعددها،  ال�سريبية  االعفاءات  باإلغاء 
القرارات  يف  الطوعي  االلتزام  وتعزيز  ال�سريبي،  بالتح�سيل  املت�سلة 
ال�سريبية والتو�سع يف تطبيق نظام الفوترة.     تابع �س2

األوقاف تعلن
 ترتيبات الحج اليوم 

*عمان
قررت وزارة االأوقاف وال�سوؤون واملقد�سات االإ�سالمية تاأجيل موعد 
احلج  مبو�سم  املتعلقة  الرتتيبات  عن  لالإعالن  ال�سحفي  املوؤمتر  عقد 
للعام 1443 ه� اإىل اليوم اخلمي�س يف متام ال�ساعة )12( ظهرًا يف قاعة 

املوؤمترات الكربى يف م�سجد ال�سهيد امللك املوؤ�س�س - العبديل.

الخارجية تعزي بضحايا 
اطالق نار بمدرسة اميركية

*عمان 
اأعربت وزارة اخلارجية و�سوؤون املغرتبني عن اأّحر تعازيها و�سادق 
ال�سديقة  االأمريكية  املتحدة  ال��والي��ات  و�سعب  حلكومة  موا�ساتها 
ب�سحايا حادثة اإطالق النار التي وقعت الثالثاء داخل مدر�سٍة بوالية 
تك�سا�س، واأ�سفرت عن وقوع عدٍد من ال�سحايا واالإ�سابات، غالبيتهم من 

االأطفال.
االأمريكية  املتحدة  الواليات  مع  اململكة  ت�سامن  ال��وزارة  واأّك��دت 
بال�سفاء  والتمنيات  ال�سحايا،  الأ�سر  تعازيها  عن  ُمعربًة  ال�سديقة، 

العاجل للم�سابني.

*عمان 
اأبناء  الثاين  امللك عبداهلل  هناأ جاللة 
ا�ستقالل  عيد  مبنا�سبة  وبناته  ال��وط��ن 

اململكة ال�ساد�س وال�سبعني.
وجهه  خطاب  يف  امل��ل��ك،  جاللة  واأك���د 
االأربعاء بهذه املنا�سبة، اعتزازه باالأردنيني 
واالأردنيات وثقته بعزميتهم وقدرتهم على 
حتقيق اأعظم االإجنازات، مثمنًا دور حماة 
امل�سلحة  ال��ق��وات  اأب��ن��اء  وامل�سرية  ال��وط��ن 

واالأجهزة االأمنية.
اهلل  "ب�سم  اخل���ط���اب:  ن�����س  وت��ال��ي��ًا 
على  وال�سالم  وال�سالة  الرحيم  الرحمن 
الها�سمي  ال��ع��رب��ي  ال��ن��ب��ي  حم��م��د  �سيدنا 
االأردنيون  واالأخوات،  االإخوة  اأيها  االأمني، 
واالأردنيات االأعزاء، ال�سالم عليكم ورحمة 
يف  االأردن،  هو  فهذا  وبعد،  وبركاته  اهلل 
عيد ا�ستقالله ال�ساد�س وال�سبعني. وي�سرين 
واأردنية،  اأردين  لكل  بالتهنئة  اأتوجه  اأن 
يف  مرة  الأول  املنا�سبة  بهذه  يحتفلون  وهم 

املئوية الثانية من عمر وطننا العزيز.
االأردن، ق�سة الكفاح والعطاء املجبولة 
جميعا،  االأردن��ي��ني  م�سرية  والعرق،  بالدم 
كل  يف  وكفاءات  ومزارعني،  وعماال  جنودا 

امليادين، وبناة موؤ�س�سات وطنية رائدة.
من حقنا اأن نحتفل با�ستقالل االأردن. 
التحديات،  وج��ه  يف  �سمد  ال��ذي  االأردن 
�سيدا  واالأج���داد،  االآب��اء  عهد  على  وظ��ل 
كرامة  وي�سون  و�سعبه،  اأر�سه  يحمي  حرا 
اإىل  ويقف  وحقوقه،  وحريته  االإن�سان 
وعلى  وق�ساياها،  العربية  اأم��ت��ه  جانب 
يف  ال�سقيق  الفل�سطيني  ال�سعب  حق  راأ�سها 
قيام دولته امل�ستقلة، على ترابه الوطني، 
اأم��ت��ه،  اأب��ن��اء  م��ن  م�ستجري  ك��ل  وي��ح��م��ي 
النابعة  امل�سوؤولية،  اأمانة  حمل  ويوا�سل 
املقد�سات  على  الها�سمية  الو�ساية  م��ن 
ال��ق��د���س  وامل�����س��ي��ح��ي��ة يف  االإ����س���الم���ي���ة 

ال�سريف.
تابع �س2

الملك: اطالق رؤية اقتصادية 
متكاملة خالل أيام 

الملك يهنئ أبناء الوطن وبناته في خطابه بعيد االستقالل

الملك: األردن الجديد سيكون ملكا لألجيال الشابة

*تكساس
القانون  اإن��ف��اذ  ق��وة  يف  م�����س��وؤول  ك�سف 
تفا�سيل  عن  االأربعاء،  املتحدة،  بالواليات 
مدر�سة  على  الدامي  الهجوم  تخ�س  جديدة 
ابتدائية يف والية تك�سا�س، الذي اأ�سفر عن 

مقتل 21 �سخ�سا.
اأوليفاريز،  كري�ستوفر  الليفتنانت  وذكر 
"�سي  ل�سبكة  العامة،  ال�سالمة  اإدارة  م�سوؤول 
كانوا  ال�سحايا  كل  اأن  االأمريكية  اإن"  اإن 
روب  م��در���س��ة  يف  ال��راب��ع  ال�سف  يف  ط��الب��ا 
االبتدائية يف يوفالدي وكانوا داخل غرفة 

واحدة ومل يتمكنوا من الفرار من املذبحة.
ولقي 19 طفال ومعلمني اثنني حتفهم يف 

اإطالق النار الذي وقع الثالثاء.
واأعلن حاكم والية تك�سا�س غريغ اأبوت 
رامو�س  �سلفادور  ويدعى  املهاجم،  هوية  عن 

)18 عاما(، وقال اإنه من �سكان يوفالدي.
بو�ست"  "وا�سنطن  �سحيفة  وذك���رت 
طفال   19 قتل  الذي  املهاجم  اأن  االأمريكية 
من  عانى  تك�سا�س  يف  ابتدائية  مدر�سة  يف 
مواقع  وعلى  الثانوية  املدر�سة  يف  التنمر 
ممار�سته  واأث��ن��اء  االجتماعي  التوا�سل 
النطق  يف  م�ساكل  ب�سبب  الفيديو  األ��ع��اب 

ب�سبب  وال��دت��ه  منزل  ت��رك  كما  ولكنته، 
املخدرات. تناولها 

املتحدة  ال��والي��ات  الهجوم  ه��ذا  وُيغرق 
النار  اإط��الق  عمليات  ماآ�سي  يف  جديدة  مرة 
يف االأو�ساط التعليمية مع ما يرافق ذلك من 
م�ساهد مرّوعة لتالمذة حتت تاأثري ال�سدمة 
والأه��اٍل  اإجالئهم  على  االأم��ن  ق��وات  تعمل 

مذعورين ي�ساألون عن اأبنائهم.
داخل  اأوقعت  التي  النار  اإطالق  وعملية 
ال�سنوات  يف  القتلى  من  ع��دد  اأك��رب  مدر�سة 

 17 ُقتل  ح��ني   ،2018 اإىل  تعود  االأخ���رية 
يف  النار  اأطلق  �سابق  طالب  بر�سا�س  �سخ�سًا 

ثانوية بوالية يف باركالند بفلوريدا.
وت�سهد الواليات املتحدة عمليات اإطالق 
وت�سّجل  العامة  االأماكن  يف  يومية  �سبه  نار 
و�سيكاغو  نيويورك  غرار  على  الكربى  املدن 
ملعدل  ارتفاعًا  فران�سي�سكو  و�سان  وميامي 
اأ�سلحة  بوا�سطة  ترتكب  ال��ت��ي  اجل��رائ��م 
العام  نارية، خ�سو�سًا منذ بدء اجلائحة يف 

.2020

القاهرة 
ق�ست حمكمة جنايات بنها يف حمافظة 
باالإعدام  الثالثاء،  م�سر،  �سمايل  القليوبية 
يف  لرابع،  املوؤبد  وال�سجن  متهمني  ل�3  �سنقا 
يف  اآخرين   3 واإ�سابة  �سرطي  مقتل  ق�سية 

مركز قها.
اأن  بالق�سية  اخلا�س  االإحالة  اأمر  واأكد 
و44  و45   33 واأعمارهم  الثالثة  "املتهمني 

�سنة، قتلوا املجني عليه طارق ف ع، وهو اأمني 
�سرطة، عمدا بغري �سبق اإ�سرار اأو تر�سد".

جرى  �سيارة  يف  الثالثة  اجل��ن��اة  وك��ان 
واجههم  وع��ن��دم��ا  ���س��رق��ت��ه��ا،  ع��ن  االإب�����الغ 
قتله  على  "اتفقوا  اأمني  حاجز  يف  ال�سرطي 
من  وج���وده  يت�سادف  م��ن  ك��ل  روح  واإزه���اق 

رجال االأمن"، وفق املحكمة.
بنادق  والرابع  الثالث  املتهمان  و"اأ�سهر 

وابال  واأطلقوا  ال�سرطة  اأم��ني  �سوب  اآلية 
اأودت  اإ�سابة  فاأ�سابوه  النارية  االأعرية  من 
م�سرح  يف  الرابع  املتهم  كان  بينما  بحياته، 

اجلرمية".
�سرعوا  "اجلناة  اأن  املحكمة  اأ�سافت  كما 
اإطالق  خالل  من  االآخرين  الثالثة  قتل  يف 
احلادث"  م��ن  جن��وا  لكنهم  ن��اري��ة،  اأع���رية 

وتعر�سوا فقط الإ�سابات.

*عمان 
ب�سر  ال��دك��ت��ور  ال����وزراء  رئي�س  اأ���س��در 
مبوجبه  األغى  االأربعاء،  بالغًا  اخل�ساونة 
�سرط اإلزاميَّة ارتداء الكمامة ب�سكل كامل 

يف االأماكن املفتوحة واملغلقة.
الأحكام  ا�ستنادًا  البالغ:  ن�ّس  وتاليًا 
 )36( رقم  الدف���اع  اأمر  من  )ثالثًا(  البند 
التايل:  البالغ  اإ�سدار  اأقرر   ،2022 ل�سن��ة 

رقم  ال��دف��اع  اأم��ر  من  )اأواًل(  البند  ل  ُي��ع��دَّ
التايل:  النحو  2022ع��ل��ى  ل�سنة   )36(
بارتداء  االلتزام  )مع  عبارة  باإلغاء  اأواًل: 

الكمامة( الواردة يف الفقرة )1( منه.

منه   )5( الفقرة  ن�س  باإلغاء  ثانيًا: 
"5-الدخول  يلي:  مبا  عنه  واال�ستعا�سة 
والتواجد يف االأماك��ن املفتوح���ة واملغلق��ة 

دون ا�سرتاط ارتداء الكمامة".

لهذا لم يتمكنوا من الفرار..
 معلومة حزينة عن مذبحة تكساس

اإلعدام لثالثة مدانين في »قضية بنها«

ة ارتداء الِكمامة بالغ يلغي شرط إلزاميَّ
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الملك يهنئ أبناء الوطن وبناته في خطابه بعيد االستقالل

والعطاء  الكفاح  قصة  األردن 
المجبولة بالدم والعرق

األردن لم يحد طيلة قرن من 
الزمان عن ثوابته

ــــالزم مـــســـارات الــتــحــديــث  ت
واإلصالح شرط ال بد منه 

أنجزنا فصال جديدا من فصول 
البناء والتطوير

نتطلع إلى وقف العمل بأوامر 
القليلة  األشهر  خالل  الدفاع 

المقبلة 

ــــام رؤيـــة  ــــالق خـــالل أي ســيــتــم إط
وثيقة  لتكون  متكاملة  اقتصادية 

مرجعية شاملة
هدفه  العام  القطاع  تطوير  برنامج 
االرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة 

للمواطنين
ــواء  ــت الح جـــاهـــدًا  يــســعــى  األردن 
تداعيات األزمات العالمية على أمنه 

القومي
توفر  السياسي  التحديث  منظومة 
لشبابنا فرصة للمشاركة في بناء الحياة 

الحزبية متجاوزين مخاوف الماضي

مذكرة تفاهم بين مؤسسة ولي العهد 
وأكاديمية يوريكا للتعليم التكنولوجي

حالة البالد2021 يوصي بتعزيز 
شفافية االنفاق العام

*عمان 
يوريكا  اأكادميّية  مع  تفاهم  مذكرة  العهد،  ويل  موؤ�س�سة  وقعت 
يف  وال�سابات  ال�سباب  قدرات  تعزيز  اإىل  تهدف  التكنولوجي،  للتعليم 

ق�سايا التعليم والتكنولوجيا.
الدكتورة  التنفيذي  املدير  العهد  ويل  موؤ�س�سة  عن  املذكرة  ووقع 

متام منكو، وعن اأكادميّية يوريكا موؤ�س�ستها املهند�سة اأفنان علي.
اإىل  العهد،  ويل  موؤ�س�سة  مقر  يف  توقيعها  مت  التي  املذكرة  ون�ست 
الفريقني وتقدمي فر�س  التعريف بربامج  ب�سكل م�سرتك على  العمل 
املقدمة  وامل��ب��ادرات  الربامج  خ��الل  من  خمتلفة  ومتكينية  تعليمية 
االأفكار" من  اأردين" و"م�سنع  "مليون مربمج  من خاللهما مثل برنامج 
االأردنية"  الكوماندوز  اأفرقة  "م�سروع  و  العهد  ويل  موؤ�س�سة  مبادرات 

الذي تقدمه اأكادميية يوريكا.
ب�سراكة  �سعادتها  عن  االربعاء،  بيان  يف  منكو  الدكتورة  وع��رّبت 
العمل، وقالت: "نوؤمن يف املوؤ�س�سة بالت�ساركّية ونعمل على تعزيزها مع 

خمتلف اجلهات العاملة يف القطاع ال�سبابي".
مع  التوا�سل  دائرة  تو�سيع  من  ال�سراكة  هذه  "�ستمكننا  واأ�سافت، 
ال�سباب وال�سابات، حيث �سيقوم �سركاء العمل بتعريف امل�ستفيدين من 
وامل�ساركة  االنخراط  املوؤ�س�سة وحتفيزهم على  االأكادميّية مببادرات 
بها، كما �سنقوم نحن من جهتنا با�ستقطاب املميزين منهم لالنخراط يف 
اأن جناحنا يف  نوؤمن  "اإننا  املهند�سة علي  املبادرات". من جهتها، قالت 
تكوين نواة جليل اأردين مبتكر ومبدع يف التكنولوجيا هو ثمرة تعاون 
العهد،  ويل  موؤ�س�سة  مثل  الرائدة  املوؤ�س�سات  من  العديد  مع  م�سرتك 
و�سنتعاون معا ومبا يوفر فر�سا يف التعليم التكنولوجي لطلبة املدار�س 
�سواء اأكان يف م�سروع الكوماندوز اأو امل�سروع الوطني التكنولوجي ومبا 
اأكادميّية يوريكا هي  اأن  اإىل  ي�سار  امل�ستقبل".  الطلبة لوظائف  يوؤهل 
اأكادميية تقنية تهدف الإعداد االأطفال من �سن 6 اإىل 16 عاما خطوة 
بخطوة ليكونوا مبتكرين ومهند�سني، وتعتمد االأكادميية على برنامج 
علمي خمت�س بالتعليم التكنولوجي والهند�سة، يعترب االأول من نوعه 

يف االأردن والوطن العربي.

*عمان )بترا-مشهور الشخانبة(
العام  البالد 2021، بتعزيز �سفافية االنفاق   طالب تقرير حالة 
وعدم  املختلفة  اأو  املتفرقة  االن��ف��اق  بنود  عن  االف�ساح  خ��الل  من 
تبويبها حتت مادة "النفقات االخرى" وفقا خلريطة ح�سابات املوازنة 

املعتمدة.
واو����س���ى ال��ت��ق��ري��ر ال�����س��ادر اخ���ريا ع��ن امل��ج��ل�����س االق��ت�����س��ادي 
املوازنة  عجز  ن�سبة  يف  تدريجي  تخفي�س  على  بالعمل  واالجتماعي، 
وقبلها،  اخلارجية  املنح  بعد  االج��م��ايل  املحلي  الناجت  اإىل  العامة 
العام  االنفاق  ل�سبط  مدرو�سة  خطة  و�سع  خالل  من  تدريجي  ب�سكل 

وتر�سيده، ال �سيما النفقات اجلارية يف النفقات الراأ�سمالية.
ن�سبة  لزيادة  وحتديثه  ال�سريبي  النظام  تطوير  �سرورة  واك��د 
االيرادات املحلية اإىل اإجمايل االنفاق خالل ال�سنوات اخلم�س املقبلة 
اإدارة االيرادات العامة، تتمثل  من خالل اإجراء ا�سالحات يف جانب 
الت�سريعية  الثغرات  وردم  وتعددها،  ال�سريبية  االعفاءات  باإلغاء 
القرارات  الطوعي يف  ال�سريبي، وتعزيز االلتزام  بالتح�سيل  املت�سلة 

ال�سريبية والتو�سع يف تطبيق نظام الفوترة.
التوجه  خالل  من  ال�سريبية  العدالة  هيكلة  تعميق  اىل  ودع��ا 
اجلمركية  االدارة  وتطوير  املبا�سرة،  ال�سرائب  على  االعتماد  نحو 
االج��راءات،  رقمنة  طريق  عن  وجتنبه،  اجلمركي  التهرب  ملكافحة 
منظومة  وبناء  اجلمركية،  والت�سويات  للتظلمات  جل��ان  وت�سكيل 
ال�سريبية  اخلدمات  حت�سني  اإىل  اإ�سافة  التجارة،  لت�سهيل  للرخ�س 
ال�سريبية(  الت�سويات  وجلنة  الذهبية،  )القائمة  للمكلفني  املقدمة 
يف  مبا  اململكة  مناطق  لكافة  واجلمركية  ال�سريبية  االدارة  وتوحيد 
تدريجية  زي��ادة  اإح��داث  اهمية  اىل  وا�سار  العقبة.  حمافظة  ذلك 
باملئة   15 بني  لترتاوح  االنفاق  اإجمايل  اإىل  الراأ�سمالية  النفقات  يف 
اإدارة  اإىل 20 باملئة خالل اخلم�س �سنوات القادمة من خالل ماأ�س�سة 
اخلا�س،  القطاع  مع  ال�سراكة  تطبيق  وتعميق  احلكومة،  ا�ستثمارات 
باإن�ساء وحدة الدارة جميع اال�ستثمارات احلكومية العامة يف رئا�سة 
الوزراء بال�سراكة مع القطاع اخلا�س وتوزيع امل�ساريع على حمافظات 
يف  القدرات  لتعزيز  املالية  وزارة  يف  وحدة  باإن�ساء  وطالب  اململكة. 
جمال اإدارة الدين العام، والتنبوؤ بامل�ستهدفات املالية، واإدارة املخاطر 
املالية املحتملة. واو�سى بتخفي�س ن�سبة خدمة الدين العام اإىل الناجت 
عليها،  املتعاقد  الديون  جدولة  اإع��ادة  خالل  من  االجمايل،  املحلي 
الدين  ن�سبة  وتخفي�س  مي�سرة،  جديدة  متويل  م�سادر  اإىل  والو�سول 
اإىل ال�سادرات من ال�سلع واخلدمات بواقع نقطتني مئويتني  اخلارجي 
النفقات  على  الراأ�سمالية  النفقات  واقت�سار   ،2022 عام  من  �سنويا 
نفقات  اأي  ونقل  احلكومي،  الراأ�سمايل  التكوين  زيادة  اإىل  توؤدي  التي 
راأ�سمالية ذات طبيعة جارية اإىل النفقات اجلارية وخا�سة املرتبطة 

باإدارة املباين وامل�ساريع واالن�ساءات وال�سيانة والتاأثيث واالجهزة.
االداء  ملتابعة  متكامل  نظام  اإيجاد  على  العمل  �سرورة  اىل  ونوه 
االه��داف  مع  ين�سجم  مبا  املوازنة  اإع��داد  عملية  لتح�سني  وتقييمه 
ا�ستكمال  ذلك  ويتطلب  بالنتائج  املوجهة  املوازنة  املرجوة من تطبيق 
على  للوقوف  والتقييم  املتابعة  نظام  وتفعيل  العامة  املوازنة  دائرة 
االداء  وم��وؤ���س��رات  امل�ستهدفات  ظ��ل  يف  ال��ع��ام  االن��ف��اق  ب��رام��ج  اأداء 

املو�سوعة، مبا يوؤدي اإىل اإدارة كفوؤة للموارد املالية املتاحة.

*عمان 
اأبناء  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امللك  جاللة  هناأ 
اململكة  ا�ستقالل  عيد  مبنا�سبة  وبناته  الوطن 

ال�ساد�س وال�سبعني.
واأكد جاللة امللك، يف خطاب وجهه االأربعاء 
بهذه املنا�سبة، اعتزازه باالأردنيني واالأردنيات 
اأعظم  بعزميتهم وقدرتهم على حتقيق  وثقته 
وامل�سرية  الوطن  حماة  دور  مثمنًا  االإجن��ازات، 

اأبناء القوات امل�سلحة واالأجهزة االأمنية.
الرحمن  اهلل  "ب�سم  اخلطاب:  ن�س  وتاليًا 
حممد  �سيدنا  على  وال�سالم  وال�سالة  الرحيم 
االإخ��وة  اأيها  االأم��ني،  الها�سمي  العربي  النبي 
واالأخ���وات، االأردن��ي��ون واالأردن��ي��ات االأع��زاء، 
وبعد،  وبركاته  اهلل  ورحمة  عليكم  ال�سالم 
ال�ساد�س  ا�ستقالله  عيد  يف  االأردن،  هو  فهذا 
لكل  بالتهنئة  اأتوجه  اأن  وي�سرين  وال�سبعني. 
املنا�سبة  بهذه  يحتفلون  وهم  واأردنية،  اأردين 
وطننا  عمر  من  الثانية  املئوية  يف  مرة  الأول 

العزيز.
املجبولة  والعطاء  الكفاح  ق�سة  االأردن، 
بالدم والعرق، م�سرية االأردنيني جميعا، جنودا 
امليادين،  كل  يف  وكفاءات  وم��زارع��ني،  وعماال 

وبناة موؤ�س�سات وطنية رائدة.
االأردن.  با�ستقالل  نحتفل  اأن  حقنا  م��ن 
وظل  التحديات،  وجه  يف  �سمد  ال��ذي  االأردن 
�سيدا حرا يحمي  واالأج��داد،  االآباء  على عهد 
اأر�سه و�سعبه، وي�سون كرامة االإن�سان وحريته 
العربية  اأم��ت��ه  جانب  اإىل  ويقف  وح��ق��وق��ه، 
وق�ساياها، وعلى راأ�سها حق ال�سعب الفل�سطيني 
ترابه  على  امل�ستقلة،  دولته  قيام  يف  ال�سقيق 
اأمته،  اأبناء  من  م�ستجري  كل  ويحمي  الوطني، 
من  النابعة  امل�سوؤولية،  اأمانة  حمل  ويوا�سل 
االإ�سالمية  املقد�سات  على  الها�سمية  الو�ساية 

وامل�سيحية يف القد�س ال�سريف.
االأردن، الذي مل يحد طيلة قرن من الزمان 
اإىل  ومي�سي  التطور  يواكب  وهو  ثوابته،  عن 

االأمام، يف حتقيق طموحات �سعبه يف التحديث 
�سعبه  بوحدة  واآمنا،  م�ستقرا  واثقا  والتغيري، 
االأم��ن��ي��ة  واأج��ه��زت��ه  ال��ب��ا���س��ل  جي�سه  وق���وة 
وحماية  واملواطن،  الوطن  اأمن  على  ال�ساهرة 

املنجزات.
�سيا�سية  اأزم����ات  ال��ي��وم  ي�سهد  ع��امل  ويف 
طويلة،  عقود  منذ  م�سبوقة،  غري  واقت�سادية 
تداعياتها  الح��ت��واء  ج��اه��دا  االأردن  ي�سعى 
من  ر�سيده  على  معتمدا  القومي،  اأمنه  على 
وحر�سه  املتميزة،  الدولية  واملكانة  ال�سمعة 
على تعزيز العالقات مع اأ�سقائه العرب، لبناء 
منظومة واحدة، تكفل حتقيق متطلبات االأمن 
املجتمعات  ال�ستقرار  كاأ�سا�س  االقت�سادي، 

وازدهارها.
اأي��ه��ا االإخ����وة واالأخ������وات، ل��ق��د اأجن��زن��ا 
والتطوير،  البناء  ف�سول  م��ن  ج��دي��دا  ف�سال 
اخلا�سة  الت�سريعات  منظومة  اكتملت  فقد 
مرحلة  معها  ل��ن��ب��داأ  ال�سيا�سي،  بالتحديث 

انتقالية مهمة، لبناء حياة حزبية وبرملانية، 
على  ال��رباجم��ي  التناف�س  االأ���س��ا���س،  هدفها 
ت�سريعية  موؤ�س�سات  ظل  يف  االأردنيني،  خدمة 
وتنفيذية قوية، ودولة عمادها �سيادة القانون 

على اجلميع، دون حماباة اأو متييز.
لالأجيال  ملكا  �سيكون  اجل��دي��د،  ف���االأردن 
الطريق،  معامل  له  تر�سم  التي  وهي  ال�سابة، 
بقوة طموحها وعلمها، واالنفتاح على امل�ستقبل 
فيها  مكان  ال  التي  العاملية،  التطور  وحركة 

ل�سعب يتخلف عن ركبها.
منظومة التحديث ال�سيا�سي، توفر ل�سبابنا 
احلزبية  احل��ي��اة  بناء  يف  للم�ساركة  فر�سة 
خم��اوف  م��ت��ج��اوزي��ن  ال�سيا�سية،  وامل�����س��ارك��ة 
حقوقهم،  ت�سون  ت�سريعات  ظ��ل  يف  املا�سي، 

وتعّبد الطريق اأمامهم ل�سنع التغيري.
االإخوة االأعزاء، ال يكتمل م�سار التحديث، 
النمو،  معدالت  من  يرفع  ق��وي،  اقت�ساد  دون 
خالل  �سنطلق  ولذلك  العمل،  فر�س  ويخلق 

متكاملة  اقت�سادية  روؤي���ة  ال��ق��ادم��ة،  االأي���ام 
مرجعية  وثيقة  لتكون  املقبلة،  لل�سنوات 

�ساملة.
ال�سهر املقبل  و�ستعمل احلكومة قبل نهاية 
ال��ع��ام،  القطاع  لتطوير  برنامج  اإجن���از  على 
اخلدمات  مب�ستوى  االرتقاء  االأ�سا�س،  هدفه 
االإج����راءات  وت�سهيل  للمواطنني،  امل��ق��دم��ة 
وال�سري  العاملني،  كفاءة  ورفع  البريوقراطية، 

قدما يف برنامج احلكومة االإلكرتونية.
للتحديث  ال��ث��الث��ة  امل�����س��ارات  ت���الزم  اإن 
لتحقيق  م��ن��ه،  ب���د  ال  ���س��رط  واالإ�����س����الح، 
االأهداف املطلوبة، فال ميكن التقدم يف املجال 
وال  وكفوؤة.  ح�سيفة  اإدارة  دون  االقت�سادي، 
والدميقراطي،  ال�سيا�سي  التحديث  مل�سار  ميكن 
ال��واق��ع  حت�سني  دون  غ��اي��ت��ه،  اإىل  ي�سل  اأن 
البطالة  ثنائية  وك�سر  للمواطنني،  املعي�سي 

والفقر، وتوفري فر�س العمل، الآالف ال�سباب.
جديدة  مرحلة  لتد�سني  نعمل  اإذ  واإن��ن��ا 

وقف  اإىل  نتطلع  فاإننا  الوطني،  القت�سادنا 
القليلة  االأ�سهر  خالل  الدفاع،  باأوامر  العمل 
التي  ك��ورون��ا،  اأزم���ة  �سفحة  لنطوي  املقبلة، 
ونبداأ  ال��ع��امل،  على  كبرية  ت��داع��ي��ات  خلفت 

�سفحة جديدة من العمل والبناء.
االإخوة واالأخوات االأعزاء، ال�سعب االأردين 
م�سوؤولني  وواجبنا،  دائما،  االأف�سل  ي�ستحق 
لرتجمة  طاقاتنا،  اأق�سى  نبذل  اأن  وموؤ�س�سات، 
اأجندة التحديث هذه، اإىل واقع يلم�س املواطن 

اأثره املبا�سر على نوعية وم�ستوى حياته.
اأبناء  لكل  بالتهنئة  اأتوجه  اأخ��رى،  ومرة 
بهذه  الوطن،  اأرج��اء  �سائر  يف  �سعبنا،  وبنات 
واحد  بكل  اعتزازي  موؤكدا  العزيزة،  املنا�سبة 
حتقيق  على  وقدرتهم  بعزميتهم  وثقتي  منهم، 
الن�سامى  بالذكر،  واأخ�س  االإجن��ازات،  اأعظم 
اأبناء  وامل�����س��رية،  ال��وط��ن  حماة  والن�سميات، 

القوات امل�سلحة واالأجهزة االأمنية.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته".

*عّمان 
اأكد رئي�س جمل�س االأعيان في�سل الفايز 
ال�سينية،  االأردنية  العالقات  ومتانة  عمق 
على  القائمة  باال�سرتاتيجية  وو�سفها 
امل�سرتكة،  وامل�����س��ال��ح  امل��ت��ب��ادل  االح����رتام 
عبداهلل  امللك  جاللة  بقيادة  االأردن  واأن 
تعزيزها  اإىل  ب��ا���س��ت��م��رار  ي�سعى  ال��ث��اين 
االقت�سادية  وخا�سة  امل��ج��االت  مبختلف 

واال�ستثمارية منها.
اأجرها  مباحثات  خ��الل  الفايز  وق��ال 
امل��رئ��ي،  االت�����س��ال  تقنية  ع��رب  االأرب���ع���اء 
ال�سعب  لنواب  الوطني  املجل�س  رئي�س  مع 
بني  العالقات  اإن  �سو،  ت�سان  يل  ال�سيني 
البلدين ال�سديقني، والتي م�سى عليها اليوم 
جميع  على  التطور  يف  ا�ستمرت  عاًما،   45
اأكرب  ثالث  ال�سني  اأ�سبحت  حتى  امل�ستويات 

�سريك جتاري لالأردن.
انتقلت  الثنائية  عالقاتنا  "اإن  واأ�ساف، 
ال��دول،  بني  العادية  العالقات  مرحلة  من 
اال�سرتاتيجية،  ال�����س��راك��ة  م�ستوى  اإىل 
بف�سل حر�س جاللة امللك عبداهلل الثاين، 
على  بينغ  ج��ني  �سي  ال�سيني  وال��رئ��ي�����س 
التعاون  اآفاق  تطويرها وتعزيزها، وتو�سيع 
ال�سيا�سية  وخا�سة  امل��ج��االت،  خمتلف  يف 

واالقت�سادية".
ال�سداقة  عالقات  اإىل  الفايز  واأ���س��ار 
الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  بني  القوية 
والتي  بينغ،  جني  �سي  ال�سيني  والرئي�س 
ك���ان ل��ه��ا االأث����ر ال��ك��ب��ري يف ب��ن��اء ع��الق��ات 
را�سخة ومتينة بني البلدين، وهما يحر�سان 
عليها  وال��ب��ن��اء  متتينها  ع��ل��ى  ب��ا���س��ت��م��رار 
مبختلف املجاالت"، م�سريا اىل اأن العالقات 
االأردنية ال�سينية �سكلت منوذًجا لل�سراكات 
واالأن��ظ��م��ة  ال����دول ذات احل�����س��ارات  ب��ني 

املختلفة.
وات�ساالت  ل��ق��اءات  هناك  اأن  واأو���س��ح 
دائمة ومتوا�سلة بني جاللة امللك والرئي�س 
خمتلف  حول  والتن�سيق  للت�ساور  ال�سيني 
وخا�سة  امل�سرتك،  االهتمام  ذات  الق�سايا 
راأ�سها  وعلى  ال��ع��ادل��ة،  العربية  الق�سايا 

الق�سية الفل�سطينية.
الداعمة  ال�سني  مواقف  الفايز  وثمن 

جاللة  وملوقف  ال��ع��ادة،  العربية  للق�سايا 
ت�سوية  اي��ج��اد  ب�����س��رورة  املتعلقة  امل��ل��ك 
وف��ق  الفل�سطينية،  للق�سية  �سيا�سية 
القرارات ال�سرعية وحل الدولتني، واإقامة 
دولة فل�سطينية م�ستقلة ذات �سيادة كاملة 
على حدود الرابع من حزيران لعام 1967، 
وعا�سمتها القد�س ال�سرقية، وتاأكيد ال�سني 
م�سار  ع��ن  منف�سلة  خطة  اأي  اأن  ال��دائ��م 
ال�سالم يف ال�سرق االأو�سط، لن حتقق ال�سالم 

الدائم يف املنطقة.
االأردن،  ال�سيني  ال��دع��م  وبح�سو�س 
مواقف  نثمن  االأردن  يف  "اإننا  الفايز،  قال 
املجاالت  للمملكة مبختلف  الداعمة  ال�سني 
وخا�سة االقت�سادية واال�ستثمارية"، مبيًنا 
املنطقة،  يف  الراهنة  ال��ظ��روف  ورغ��م  اأن��ه 
ال�ساحة  ع��ل��ى  ال�سيا�سية  وال��ت��ح��والت 
االأردن  ب��ني  ال��ع��الق��ات  اأن  اإال  ال��دول��ي��ة، 
وال�سني ت�سري بخطى قوية نحو اآفاق اأرحب 
ومبا  ال�سراكات  من  مزيد  اليجاد  واأو���س��ع، 
يخدم امل�سالح امل�سرتكة للبلدين وال�سعبيني 

ال�سديقني.
ا�ستعرا�س  امل��ب��اح��ث��ات  خ���الل  وج���رى 
حيُث  املنطقة،  يف  الراهنة  االأو�ساع  ملجمل 
عر�س الفايز الأبرز التحديات االقت�سادية 
به  يحيط  ما  ج��راء  االأردن،  تواجه  التي 
اللجوء  رتبه  وم��ا  �سيا�سية  �سراعات  م��ن 
الكبري من تداعيات طالت خمتلف  ال�سوري 
اإىل  اإ�سافة  التحتية،  والبنى  القطاعات 

تداعيات جائحة كورونا.
دائ���رة  تو�سيع  اأه��م��ي��ة  ال��ف��اي��ز  واأك����د 
بني  اال�ستثمارية  االقت�سادية  ال�سراكة 
جم��االت  يف  خا�سة  ال�سديقني،  البلدين 
املتجددة،  الطاقة  وم�ساريع  العام،  النقل 
ال�سراكة  من  وانطالقا  وذل��ك  وال�سياحة، 
الثنائية  العالقات  وعمق  اال�سرتاتيجية 

بني االأردن وال�سني.
االأع��م��ال  ورج����ال  امل�ستثمرين  ودع���ا 
الفر�س  م��ن  اال���س��ت��ف��ادة  اىل  ال�����س��ني،  يف 
وا�ستغالل  االأردن،  يف  املتاحة  اال�ستثمارية 
ي�سكل  ال��ذي  اال�سرتاتيجي،  االأردن  موقع 
واأوروب��ا،  واأفريقيا،  اآ�سيا،  بني  و�سل  حلقة 
يجعله  م��ا  امل��ت��ح��دة،  ال��والي��ات  اإىل  ومنها 

االقليمية  واال�ستثمارات  لالأعمال  منطلًقا 
باتفاقيات  يرتبط،  واأن��ه  �سيما  والعاملية، 
مهمة،  ودول��ي��ة  اإقليمية  ح���رة  جت��اري��ة 
املناطق  م��ن  ل��ع��دد  احت�سانه  ج��ان��ب  اإىل 
االقت�سادية والتنموية واحلرة وال�سناعية 

وجممعات االأعمال.
الوطني  املجل�س  رئي�س  اأع��رب  ب��دورة 
عن  �سو  ت�سان  يل  ال�سيني  ال�سعب  لنواب 
وال��ق��وي،  الفريد  ل��ل��دور  العميق  تقديره 
الذي يقوم به جاللة امللك عبداهلل الثاين 
الإنهاء �سراعات واأزمات املنطقة، كما اأعرب 
جعلت  التي  جاللته  حلكمة  تقديره  ع��ن 
و�سط  وا���س��ت��ق��رار  ام��ن  واح���ة  االأردن  م��ن 
بالده  دعم  موؤكًدا  الفو�سى،  تعمه  حميط 
على  امللك  جاللة  بقيادة  االأردنية  للجهود 
االأمن  تعزيز  اإىل  الرامية  ال�سعد  خمتلف 

واال�ستقرار يف منطقة ال�سرق االأو�سط.
االأردين  وال�سعب  امللك  جاللة  �سو  وهناأ 
مبنا�سبة عيد اال�ستقالل ال�ساد�س وال�سبعني 
جاللة  بقيادة  ل���الأردن  متمنًيا  للمملكة، 
واالأم��ن  واالزده���ار  التقدم  من  املزيد  امللك 

واال�ستفرار.
بالده  دع��م  ال�سيني  امل�سوؤول  اأك��د  كما 
املقد�سات  على  الها�سمية  للو�ساية  املُطلق 
ودور  ال��ق��د���س  يف  وامل�سيحية  اال�سالمية 
من  والعمل  عليها،  احلفاظ  يف  امللك  جاللة 
م�سارها،  اإىل  ال�سالم  عملية  اإع���ادة  اأج��ل 
الو�سع  تغيري  ترف�س  ال�سني  اأن  اإىل  م�سرًيا 
االأردن  م��ع  وت��ع��م��ل  ال��ق��د���س،  يف  ال��ق��ائ��م 
وفق  الالجئني  لق�سية  ع��ادل  حل  الإيجاد 
بذات  مقدًرا  الدولية،  ال�سرعية  ق��رارات 
جتاه  لالأردن  الكبري  االإن�ساين  الدور  الوقت 
وتقدمي  ال�سوريني  ال��الج��ئ��ني  ا�ست�سافة 

الرعاية لهم.
الثنائية  العالقات  تاريخية  اإىل  واأ�سار 
باأنها  و�سفها  ال��ت��ي  االأردن���ي���ة،  ال�سينية 
املجاالت؛  خمتلف  يف  ا�سرتاتيجية  عالقات 
والتعليمية  واالق��ت�����س��ادي��ة  ال��ربمل��ان��ي��ة 
بني  الثنائية  ال��ع��الق��ات  واأن  والثقافية، 
م�ستمًرا  تطوًرا  ت�سهد  ال�سديقني  البلدين 
وال�سعبني  ال��ب��ل��دي��ن  م�سالح  ي��خ��دم  ومب���ا 

ال�سديقني.

الملك: األردن الجديد سيكون ملكا لألجيال الشابة

الفايز يؤكد استراتيجية 
العالقات األردنية الصينية
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السفير الُعماني 
يهنئ بعيد االستقالل

*عمان 
هناأ ال�سفري الُعماين لدى االأردن هالل بن مرهون 
بن �سامل املعمري، اململكة االأردنية الها�سمية مبنا�سبة 

ذكرى اال�ستقالل.
اإن  االأربعاء،  �سحفي،  ت�سريح  يف  املعمري،  وقال 
وال�سلطة  االأردن  بني  املتميزة  االأخ��وي��ة  العالقات 
البلدين  قيادتي  وحر�س  واهتمام  برعاية  حتظى 
يف  متني  وت�سابك  اأخوة  من  يربطهما  وما  ال�سقيقني، 

القيم والرتاث والعادات والتقاليد.
اأخوية  بو�سائج  تتمتع  العالقات  هذه  اأن  واأ�ساف 
قائدا  دعائمها  اأر�سى  ا�سرتاتيجية  و�سراكة  وطيدة 

العربي  للعمل  من��وذج��ًا  اأ�سبحت  حتى  ال��ب��ل��دي��ن، 
امل�سرتك.

الُعمانية  االأردن��ي��ة  العالقات  املعمري  وو�سف 
ب�"الرا�سخة والتاريخية" وتقوم على الثقة والت�ساور 
الروابط  من  قّوتها  م�ستلهمة  املتبادل  واالح���رتام 
البلدين  ب��ني  الطيبة  العالقات  وم�سرية  الوثيقة 

ال�سقيقني .
وحكومًة  ق��ي��ادًة  االأردن  مواقف  ال�سفري  وثّمن 
و�سعبا جتاه �سلطنة ُعمان يف كل حمطاتها التاريخية.
القيادة  ظل  يف  زاه��رًا  م�ستقباًل  للمملكة  ومتنى 

الها�سمية.

*عمان 
عمل  ور���س��ة  ال�سحة  وزارة  اختتمت 
الر�سيد  اال���س��ت��خ��دام  ح���ول  ت��ف��اع��ل��ي��ة 
منظمة  مع  بالتعاون  احليوية،  للم�سادات 
لل�سرطان  احل�سني  ومركز  العاملية  ال�سحة 

وم�ست�سفى هرني فورد االمريكي.
ال�سيدلة  م��دي��ري��ة  م��دي��رة  واأك����دت 
ال�سريرية يف الوزارة الدكتورة زينا هل�سة، 
يف  يومني  ا�ستمرت  التي  الور�سة  اهمية 
تر�سيد  تطبيق  جمال  يف  اخل��ربات   تبادل 

ا�ستهالك امل�سادات احليوية.
وا�ستعر�ست هل�سة خطوات العمل التي 
مت اجنازها على امل�ستوى الوطني خا�سة يف 

ا�ستهالك  تر�سيد  جمال  يف  ال�سحة  وزارة 
امل�سادات احليوية، وما و�سلت اإليه اخلطة 
التي  والتحديات  املجال  هذا  يف  الوطنية 

تواجه امل�ست�سفيات يف تطبيق اخلطة.
العاملية  ال�سحة  منظمة  واأ�سار  مندوب 
امل�سرف على تنفيذ الربنامج الدكتور با�سم 
زيدان، اإىل دور منظمة ال�سحة العاملية يف 
مقاومة  يف  الوطنية  اخلطط  دعم  تفعيل 
مدير  نائب  وعر�س  امليكروبات.  م�سادات 
مركز احل�سني الدكتور حكمت عبد الرازق، 
ا�ستهالك  تر�سيد  يف  امل��رك��ز  عمل  الآل��ي��ة 
م�سادات امليكروبات، فيما قدم  مدير التحول 
�سلمان  الدكتور  ال�سيدلة  ق�سم  يف  الطبي 

ال�سحية  احلو�سبة  �سركة  م��ن  ال�سلطان 
)ح��ك��ي��م( ع��ر���س��ا  ب��ني ف��ي��ه ال��ت��داخ��الت 
حكيم  بهدف  برنامج  تعديلها  عل  مت  التي 
احليوية  امل�سادات  ا�ستهالك  تر�سيد  دعم 
الربنامج  على  للتعديل  املتاحة  والفر�س 
مع  الغاية  بالتعاون  هذه  خلدمة  م�ستقبال 
ال��وزارة.  يف  ال�سريرية  ال�سيدلة  مديرية 
ف��ورد  ه��رني  م�ست�سفى  م��ن  وق���دم  اأط��ب��اء 
ا�ستهالك  تر�سيد  جم���ال  يف  حم��ا���س��رات 
املتبعة  وال��ط��رق  امل��ي��ك��روب��ات  م�����س��ادات 
يف  املكت�سبة  العدوى  انت�سار  ومنع  لتقليل 
العملية  خلرباتهم  وعر�سوا  امل�ست�سفيات، 
الور�سة  خ��الل  وحا�سر  امل��ج��ال.  ه��ذا  يف 

خمت�سون من مركز احل�سني لل�سرطان حيث 
الدقيقة  االح��ي��اء  خمترب  م�سرف  عر�س 
التقنيات  حم��اك��اة  يف  امل��رك��ز  ل��ت��ج��رب��ة 
املقاومة  امليكروبات  ت�سخي�س  يف  احلديثة 
وح�سر  املتبعة.  اال�س�س  اأح��دث  على  بناء 
م�ست�سفيات  م�ساركا  من   30 نحو  الور�سة 
وزارة ال�سحة وم�ست�سفى اجلامعة االأردنية 
مت  وال����دواء،  ل��ل��غ��ذاء  ال��ع��ام��ة  واملوؤ�س�سة 
جمال  يف  خرباتهم  املتنوعة  خاللها  تبادل 
تر�سيد ا�ستهالك امل�سادات احليوية وعر�س 
الوطنية  اخل��ط��ة  تطبيق  يف  ال��ت��ح��دي��ات 
التغلب  وطرق  امليكروبات  م�سادات  ملقاومة 

عليها.

*عمان 
وق��ع وزي���ر االأ���س��غ��ال ال��ع��ام��ة واالإ���س��ك��ان 
االإقليمي  وامل��دي��ر  الك�سبي  يحيى  املهند�س 
 China First" ل�سركة  االأو���س��ط  لل�سرق 
اتفاقية  االأرب��ع��اء،  ك��اي،  ليو   "Highway
طريق  تاأهيل  واإع��ادة  تو�سعة  م�سروع  تنفيذ 
ولغاية  ال�سبيحي  تقاطع  من  العار�سة  ال�سلط 
جمهورية  من  مبنحة  املمول  العار�سة،  تقاطع 
يف  ال�سيني  ال�سفري  بح�سور  ال�سعبية،  ال�سني 
له،  املرافق  والوفد  دونغ  ت�سوان  ت�سن  االردن 
مقاولني  ائ��ت��الف  على  احالته  ج��رى  وال���ذي 

)مقاول �سيني ومقاول اأردين(.
العالقات  ومتانة  عمق  الك�سبي،  واأك��د 
قواعدها  اأر�سى  والتي  وال�سني  االأردن  بني 
فخره  عن  معربا  ال�سديقني،  البلدين  قيادتا 
بني  وال��دائ��م  املتجدد  بالتعاون  واع��ت��زازه 
االأردن  يف  احليوية  امل�ساريع  لدعم  البلدين 
التحتية،  البنية  حت�سني  يف  ي�ساهم  ب�سكل 
بتطوير  تعنى  التي  امل�ساريع  اإىل  باال�سافة 
التنمية  وم�ساريع  والتعليم  ال�سحة  قطاعات 

املحلية.
تاهيل  واإع��ادة  تو�سعة  م�سروع  اأن  واأو�سح 

طريق ال�سلط العار�سة، يعد حيويا ومهما وكان 
امل�سروع  اأن  مبيًنا  ال��وزارة،  اأولويات  �سلم  على 
هو من �سمن �سل�سلة م�ساريع جرى تنفيذها يف 

االأردن بدعم من ال�سني.
تنفيذ  ب��دء  �سيجري  اإن��ه  الك�سبي  وق��ال 
من  االنتهاء  بعد  ر�سميا  امل�سروع  يف  االأع��م��ال 
االإجراءات الالزمة كافة واأعمال التحويالت؛ 
ل�سمان دميومة احلركة املرورية على الطريق، 
النتهاء  املتوقعة  الزمنية  املدة  اأن  اإىل  م�سرًيا 
تاريخ  من  �سهًرا   18 تبلغ  امل�سروع  يف  االأعمال 

بدء التنفيذ.

تت�سمن  امل�سروع  يف  االأعمال  اأن  اإىل  ولفت 
تقاطع  م��ن  الطريق  وت��اأه��ي��ل  اإن�����س��اء  اإع���ادة 
ال�سبيحي لغاية تقاطع العار�سة، بطول 12.5 
مع  مف�سولة  م�سارب  اأربعة  لي�سبح  مرت  كيلو 
واإعادة  ال�سحن،  حمرة  تقاطع  واإن�ساء  اأكتاف 
العار�سة  تقاطع  يف  الو�سطية  اجل��زر  ترتيب 

لتتنا�سب مع اأعمال التح�سني.
كما ي�سمل العمل - بح�سب وزير االأ�سغال - 
االأمطار  اإن�ساء وحت�سني عبارات ت�سريف مياه 
ج��دران  واأع��م��ال  ال��الزم��ة  احلماية  واأع��م��ال 
ال�سالمة  اأع��م��ال  اإىل  باالإ�سافة  ا�ستنادية، 

ال�سالمة  ومتطلبات  اإ�سارات  من  كافة  العامة 
املعايري  الأعلى  وفقا  االإن��ارة،  واأعمال  املرورية 

الهند�سية املتبعة عاملًيا.
اال�سرتاتيجي  امل�����س��روع  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
رئي�سني  طريقني  بني  الوا�سل  واحليوي  واملهم 
يربطان العا�سمة عمان ومنطقتي البحر امليت 
�سي�ساهم  الزراعية  االأدن  ووادي  ال�سياحية 
واال�ستثمارية  ال�سياحية  احلركة  تعزيز  يف 
العجلة  على  ايجابا  ينعك�س  مب��ا  اململكة  يف 

االقت�سادية ككل.
ال�سينية  احلكومة  دع��م  الك�سبي،  وثمن 

م�ساريع  الإن�����س��اء  ل����الأردن  وامل�ستمر  ال��دائ��م 
البنية  واقع  حت�سني  يف  ت�ساهم  مهمة  تنموية 

التحتية.
ت�سن  االردن  يف  ال�سيني  ال�سفري  وق���ال 
ت�سوان دونغ، من جهته، اإن م�سروع اإعادة تاهيل 
من  االأول  العار�سة   / ال�سلط  طريق  وتو�سعة 
احلكومة  مب�ساعدة  املمولة  امل�ساريع  بني  نوعه 
حت�سني  ع��ل��ى  امل�����س��روع  و�سيعمل  ال�سينية، 
امل���رور،  ح���وادث  وتقليل  امل��روري��ة  ال�سالمة 
وال�سياحة  للنقل  املحلية  القطاعات  وحت�سني 

والزراعة ب�سكل اإيجابي.

*عمان 
رعى جاللة امللك عبداهلل الثاين يف باحة 
الوطني  االحتفال  االأربعاء،  احل�سينية،  ق�سر 
ال�ساد�س  اململكة  ا���س��ت��ق��الل  ع��ي��د  مبنا�سبة 
وال�سبعني، بح�سور جاللة امللكة رانيا العبداهلل 
الثاين، ويل  و�سمو االأمري احل�سني بن عبداهلل 

العهد.
على  االحتفال،  خالل  امللك،  جاللة  واأنعم 
خمتلف  من  وبناته  االأردن  اأبناء  من  كوكبة 
القطاعات، ووزارة اخلارجية و�سوؤون املغرتبني 
باأو�سمة  امللكية،  الطبية  اخلدمات  ومديرية 
يف  وتفانيهم  الكبري  ل��دوره��م  تقديرا  ملكية 
يف  واإ�سهاماتهم  وامل��واط��ن��ني،  ال��وط��ن  خ��دم��ة 

حتقيق االإجنازات.
االحتفال  موقع  امللك  جاللة  و�سول  ولدى 
للمنا�سبات  املخ�س�س  االأحمر،  باملوكب  حماطا 
اأطلقت  الوطنية،  واالح��ت��ف��االت  الر�سمية 
وا�ستعر�س  طلقة،  وع�سرين  اإح��دى  املدفعية 
لتحيته،  ا�سطف  الذي  ال�سرف  حر�س  جاللته 

فيما عزفت املو�سيقى ال�سالم امللكي.
جت�سد  ف��ق��رات  واحل�����س��ور  جاللته  و�سهد 
اأهمية منا�سبة اال�ستقالل يف وجدان االأردنيني 
القادة  اختطها  التي  دولتهم،  تقدم  وم�سرية 

الها�سميون وتراكم فيها االإجناز والبناء.
�سباب  قدمها  التي  الفقرات  تلك  وعك�ست 
و�سابات روح االإ�سرار والتطلع مل�ستقبل االأردن 

اجلديد، والذي �سيكون ملكا لالأجيال ال�سابة.
اأ�سحاب  ح�سره  الذي  االحتفال  وا�ستمل 
االأ�سراف،  وال�سادة  واالأمريات،  االأمراء  ال�سمو 
وروؤ�ساء ال�سلطات، على عرو�س مرئية تناولت 
�سيا�سية  م�سارات  �سمن  الدولة  حتديث  روؤية 
عن  ون��ب��ذة  م��ت��وازي��ة،  واإداري����ة  واقت�سادية 
حققوها،  ال��ت��ي  االإجن����ازات  واأب����رز  امل��ك��رم��ني 
الوطني  ال��ي��وم  بهذا  امللكي  التكرمي  لينالوا 

الكبري.
االأردنيني  الفنانني  من  جمموعة  وقدمت 
االأردن��ي��ة  ال��روح  عن  ع��ربت  غنائية،  فقرات 
وتغنت  وال�����س��دارة،  ل��ل��ري��ادة  دوم��ا  املتطلعة 

بالوطن وقيادته.
وخالل االحتفال، اأنعم جاللة امللك بو�سام 
وزارة  على  االأوىل،  ال��درج��ة  م��ن  اال�ستقالل 
لدورها  تقديرا  املغرتبني،  و�سوؤون  اخلارجية 
الدبلوما�سي الكبري واإ�سهاماتها يف احلفاظ على 
م�سالح اململكة ومواطنيها يف اخلارج، واحلر�س 
جهودها  عن  ف�سال  معهم،  التوا�سل  اإدامة  على 
الرامية لتحقيق ال�سلم واالأمن اإقليميا ودوليا.

للعطاء  احل�سني  بو�سام  جاللته  اأنعم  كما 
مديرية  ع��ل��ى  االأوىل،  ال��درج��ة  م��ن  امل��م��ي��ز 
اخلدمات الطبية امللكية، تقديرا للدور الكبري 
ملنت�سبي املديرية يف تقدمي الرعاية ال�سحية 
بكل  ال��واج��ب  اأداء  يف  وتفانيهم  الف�سلى، 
يف  االإن�ساين  ودوره��م  وم�سوؤولية،  احرتافية 

امل�ست�سفيات امليدانية.
من  اال�ستقالل  بو�سام  امللك  جاللة  واأنعم 
فرحان  خالد  الدكتور  على  االأوىل  الدرجة 
االرتقاء  يف  الكبري  ل��دوره  تقديرا  الكاللدة، 
باإدارة العملية االنتخابية خالل توليه رئا�سة 
لالنتخاب،  امل�ستقلة  الهيئة  مفو�سي  جمل�س 

والنهو�س مبوؤ�س�سية الهيئة.
عبداهلل  امللك  بو�سام  جاللته  اأن��ع��م  كما 
الثاين ابن احل�سني للتميز من الدرجة االأوىل، 
تقديرا  امل��و���س��ى،  يا�سني  ن��ه��اد  ال��دك��ت��ور  على 
اللغة  تدري�س  يف  الكبري  االأك��ادمي��ي  لعطائه 
عاما،   48 لنحو  املمتدة  خدمته  عرب  العربية، 

يف جامعات اأردنية وعربية.
عبداهلل  امللك  بو�سام  امللك  جاللة  واأنعم 
الثاين ابن احل�سني للتميز من الدرجة االأوىل 
الكبري  ل��دوره  تقديرا  التل،  ح�سن  ب��الل  على 

املعتدل  االإ�سالمي  الفكر  ن�سر  يف  واإ�سهاماته 
ونهج الت�سامح والعي�س امل�سرتك.

عبداهلل  امللك  بو�سام  جاللته  اأن��ع��م  كما 
الثاين ابن احل�سني للتميز من الدرجة االأوىل 
على الدكتور وليد اإبراهيم �سيف، تقديرا لدوره 
التلفزيونية  الدراما  بن�سر  واإ�سهاماته  الكبري 
ومنها  التاريخية،  الدراما  خ�سو�سا  الهادفة، 
وربيع  وعمر  الفل�سطينية  التغريبة  م�سل�سالت 
ال�سعرية  املوؤلفات  من  العديد  ول��ه  قرطبة، 

والكتب.
عبداهلل  امللك  بو�سام  امللك  جاللة  واأنعم 
الثاين ابن احل�سني للتميز من الدرجة االأوىل 
على غبطة البطريرك بيريباتي�ستا بيت�سابااّل، 
ن�سر  يف  واإ���س��ه��ام��ات��ه  الكبري  ل���دوره  ت��ق��دي��را 
مدينة  يف  امل�سرتك  العي�س  وتر�سيخ  الت�سامح 

القد�س، ودفاعه عن املقد�سات امل�سيحية فيها.
عبداهلل  امللك  بو�سام  جاللته  اأن��ع��م  كما 
الثاين ابن احل�سني للتميز من الدرجة االأوىل 
تقديرا  الفرج،  جمال  كارولني  ال�سحفية  على 
لدورها الكبري يف جمال االإعالم حمليا وعربيا 
ودوليا ومتيزها املهني، وقد عملت يف �سحيفتي 
قدم  من  اأول  وكانت  تاميز،  واجل��وردان  ال��راأي 
التلفزيون  �سا�سة  عرب  جديد"  "يوم  برنامج 

االأردين.
عبداهلل  امللك  بو�سام  امللك  جاللة  واأنعم 
الثاين ابن احل�سني للتميز من الدرجة الثانية 
العبادي،  حمدان  حامت  الطبيب  العميد  على 
اإدخ��ال  يف  وجل��ه��وده  العالية  ملهنيته  تقديرا 
ال�سمام  واإ���س��الح  االأب��ه��ري  ال�سمام  زراع���ة 
ور�سات  وعقد  الق�سطرة،  طريق  عن  التاجي 

تدريبية بهذا اخل�سو�س.
عبداهلل  امللك  بو�سام  جاللته  اأن��ع��م  كما 
الثاين ابن احل�سني للتميز من الدرجة الثانية، 
غنما،  م��اج��د  عي�سى  الطبيب  العميد  على 
ا�ستحداث  العالية وجلهوده يف  ملهنيته  تقديرا 
وكي  القلب  كهرباء  ع��الج  يف  ج��دي��دة  ط��رق 

الت�سارعات القلبية.
عبداهلل  امللك  بو�سام  امللك  جاللة  واأنعم 
الثاين ابن احل�سني للتميز من الدرجة الثانية 

على الكاتب نايف عبداهلل النواي�سة، تقديرا 
االأردين  ب��ال��رتاث  التعريف  يف  الكبري  ل��دوره 
اأدبية،  واأبحاث  موؤلفات  وله  عليه،  واملحافظة 

وقام باإعداد برامج اإذاعية وتلفزيونية.
عبداهلل  امللك  بو�سام  جاللته  اأن��ع��م  كما 
ال��درج��ة  م��ن  للتميز  احل�����س��ني  اب���ن  ال��ث��اين 
�سعبان،  ق�سطندي  منرية  القابلة  على  الثانية 
الرعاية  تقدمي  يف  الكبري  ل��دوره��ا  تقديرا 
يف  عملها  خالل  من  والطفل  للمراأة  ال�سحية 
وزارة ال�سحة ملدة 30 عاما، وخربتها العملية 
حاليا  تقوم  فيما  عاما،   50 لنحو  القبالة  يف 
خميم  يف  القانونية  القبالة  خدمة  بتقدمي 

الزعرتي.
عبداهلل  امللك  بو�سام  امللك  جاللة  واأنعم 
ال��درج��ة  م��ن  للتميز  احل�����س��ني  اب���ن  ال��ث��اين 
امللكاوي،  عي�سى  حنان  الدكتورة  على  الثانية 
جماالت  يف  واإ�سهاماتها  الكبري  لدورها  تقديرا 
النانو  وتكنولوجيا  احليوية  التكنولوجيا 
وال��زراع��ة  والبيئة  ال��ط��ب  يف  وتطبيقاتها 
والغذاء وال�سناعة، ولها ما يزيد عن 70 بحثا 
ب��راءات  من  وع��دد  عاملية،  جمالت  يف  من�سورا 

االخرتاع.
عبداهلل  امللك  بو�سام  جاللته  اأن��ع��م  كما 
ال��درج��ة  م��ن  للتميز  احل�����س��ني  اب���ن  ال��ث��اين 
الثانية على املرحوم املدرب حممد عو�س اهلل 
ت�سجيل  يف  الكبري  ل��دوره  تقديرا  ال�سعيبات، 
اإجنازات تاريخية لكرة القدم االأردنية، اإذ نال 
لدورتني  الذهبية  امليدالية  الوطني  املنتخب 
عربيتني متتاليتني عامي 1997 -1999، حتت 

اإ�سرافه.
عبداهلل  امللك  بو�سام  امللك  جاللة  واأنعم 
الثاين ابن احل�سني للتميز من الدرجة الثانية 
تقديرا  م�سعل،  حممد  منى  ال��دك��ت��ورة  على 
لدورها الكبري يف جمال القطاع الزراعي، وتعد 
 29 وقدمت  النخيل،  اآف��ات  علم  اأ�س�س  من  اأول 
بطرق  الزراعية  امل�ساكل  حلل  تطبيقيا  بحثا 

وقائية.
عبداهلل  امللك  بو�سام  جاللته  اأن��ع��م  كما 
الثاين ابن احل�سني للتميز من الدرجة الثانية 

تقديرا  �ساوي�س،  م�سطفى  وليد  الدكتور  على 
واخلطباء  االأئ��م��ة  تاأهيل  يف  الكبري  ل���دوره 
وال�����س��وؤون  االأوق�����اف  وزارة  يف  وال��واع��ظ��ات 
واملقد�سات االإ�سالمية، وله العديد من االأبحاث 

العلمية املحكمة.
عبداهلل  امللك  بو�سام  امللك  جاللة  واأنعم 
الثاين ابن احل�سني للتميز من الدرجة الثانية 
ر���س��ي��د ع��ل��ي، تقديرا  اأجم���د  ال��دك��ت��ور  ع��ل��ى 
واخلطباء  االأئ��م��ة  تاأهيل  يف  الكبري  ل���دوره 
وال�����س��وؤون  االأوق�����اف  وزارة  يف  وال��واع��ظ��ات 
واملقد�سات االإ�سالمية، وله العديد من االأبحاث 

والدرا�سات.
عبداهلل  امللك  بو�سام  جاللته  اأن��ع��م  كما 
الثاين ابن احل�سني للتميز من الدرجة الثانية 
تقديرا  ال��ب��واب،  فايز  عبري  ال��دك��ت��ورة  على 
اإذ  الطبيعية،  العلوم  جمال  يف  الكبري  لدورها 
وحازت  العلمية،  االأبحاث  من  العديد  ن�سرت 
البحتة  للكيمياء  الدويل  االحتاد  جائزة  على 
للمراأة   )iupac  - )االآي��وب��اك  والتطبيقية 

املتميزة.
عبداهلل  امللك  بو�سام  امللك  جاللة  واأنعم 
الثاين ابن احل�سني للتميز من الدرجة الثانية 
ال��ب��دور،  قا�سم  مهند  الطبيب  العقيد  على 
تقديرا ملهنيته العالية واإجرائه عملية نوعية 
يف  بارفلت  �سمام  زراع���ة  وه��ي  ال���زرق،  لعالج 
العمليات  من  النوع  هذا  اإج��راء  يعد  اإذ  العني، 

االأول من نوعه على م�ستوى اململكة.
عبداهلل  امللك  بو�سام  جاللته  اأن��ع��م  كما 
الثاين ابن احل�سني للتميز من الدرجة الثانية 
العمري،  اأحمد  ناديا  �سيدالنية  العقيد  على 
وفريق  وتطبيقها،  العالية  ملهنيتها  تقديرا 
اأربعة  يف  ال�سريرية  ال�سيدلة  نظام  برفقتها، 
اإذ  الطبية،  احل�سني  مدينة  يف  رئي�سية  اأق�سام 
خف�س النظام ن�سبة ا�ستهالك العالجات وحقق 

وفرا ماليا وح�ّسن نوعية اخلدمة املقدمة.
عبداهلل  امللك  بو�سام  امللك  جاللة  واأنعم 
الثاين ابن احل�سني للتميز من الدرجة الثالثة 
الغنم،  اأب��و  اأحمد  منال  الطبيبة  املقدم  على 
تقديرا لدورها االإ�سرايف املتميز يف االإخالءات 

الدولية،  اأو  الوطنية  �سواء  اجلوية  الطبية 
خالل  امللكي  اجلو  �سالح  طبابة  يف  وجلهودها 
جائحة كورونا، وتعد اأول طبيبة تعمل قائدا 

لطبابة �سالح اجلو امللكي.
عبداهلل  امللك  بو�سام  جاللته  اأن��ع��م  كما 
الثاين ابن احل�سني للتميز من الدرجة الثالثة 
الوريكات،  حممد  �سهى  ممر�سة  امل��ق��دم  على 
املمر�سني  تدريب  يف  الكبري  ل��دوره��ا  تقديرا 
ومكافحة  اجل��ودة  �سيا�سات  على  واملمر�سات 
يف  وم�ساهمتها  ك��ورون��ا،  اأزم���ة  خ��الل  ال��ع��دوى 
وتطبيقها  العالجية  الربوتوكوالت  حتديث 

بكل احرتافية.
عبداهلل  امللك  بو�سام  امللك  جاللة  واأنعم 
الثاين ابن احل�سني للتميز من الدرجة الثالثة 
ال��ل��وزي،  اأح��م��د  راك���ان  الطبيب  امل��ق��دم  على 
اإج���راء  يف  ومت��ي��زه  العالية  ملهنيته  تقديرا 
احل��االت  ملعاجلة  باملنظار  معقدة  عمليات 

املرتبطة باالنزالق الغ�سرويف )الدي�سك(.
عبداهلل  امللك  بو�سام  جاللته  اأن��ع��م  كما 
الثاين ابن احل�سني للتميز من الدرجة الثالثة 
ال�سرفاء،  عناد  نان�سي  ممر�سة  امل��ق��دم  على 
تقديرا لدورها الكبري يف تطوير وحت�سني نظام 
احل�سني  مدينة  ط��وارئ  يف  احل��االت  ت�سنيف 
ق�سم  يف  العاملة  ال��ك��وادر  وت��دري��ب  الطبية، 
العناية احلثيثة بالطوارئ للتعامل مع احلاالت 
بو�سام  امللك  جاللة  واأن��ع��م  اح��رتاف��ي��ة.  بكل 
من  للتميز  احل�سني  ابن  الثاين  عبداهلل  امللك 
الدرجة الثالثة على الرائد ممر�س طارق زياد 
طوالبة، تقديرا لدوره الكبري يف و�سع برنامج 
متكامل للتدريب والتاأهيل لكوادر التنف�سية يف 
ف�سال  امللكية،  الطبية  باخلدمات  القلب  مركز 
عن تدريب كوادر طبية منها يف وزارة ال�سحة.

عبداهلل  امللك  بو�سام  جاللته  اأن��ع��م  كما 
ال��درج��ة  م��ن  للتميز  احل�����س��ني  اب���ن  ال��ث��اين 
مو�سى  خملد  مم��ر���س  ال��رائ��د  على  الثالثة 
ا�ستحداث  يف  الكبري  ل��دوره  تقديرا  املنا�سري، 
الطبية،  باللجان  خا�س  جديد  حمو�سب  نظام 
االإجناز  لت�سريع  املحو�سبة  االأنظمة  من  وعدد 

واالرتقاء مب�ستوى اخلدمة.

عبداهلل  امللك  بو�سام  امللك  جاللة  واأنعم 
الثاين ابن احل�سني للتميز من الدرجة الثالثة 
الكرميني،  اأح��م��د  رن��ا  الطبيبة  ال��رائ��د  على 
اخت�سا�سها  جمال  يف  العالية  ملهنيتها  تقديرا 
الت�سوير  بوا�سطة  القلب  �سرايني  ت�سوير  يف 
عند  اخللقية  الت�سوهات  وت�سوير  الطبقي 

االأطفال وحديثي الوالدة.
عبداهلل  امللك  بو�سام  جاللته  اأن��ع��م  كما 
الثاين ابن احل�سني للتميز من الدرجة الثالثة 
ل��دوره  تقديرا  ح��ج��رات،  ع��ارف  عزمي  على 
الكبري يف تقدمي امل�ساعدات للجمعيات اخلريية 
لتعزيز  مبعدات  وتزويدها  املحلي،  وللمجتمع 
املوؤ�س�سات  بع�س  رف��د  ع��ن  ف�سال  اإنتاجيتها، 

الطبية العامة باأجهزة طبية حديثة.
عبداهلل  امللك  بو�سام  امللك  جاللة  واأنعم 
الثاين ابن احل�سني للتميز من الدرجة الثالثة 
تقديرا  الرمياوي،  حممد  ميا�س  الدكتور  على 
ولديه  االخ��رتاع��ات،  جم��ال  يف  الكبري  ل��دوره 
 75 يف  م�سجلة  اخ���رتاع  ب���راءة   30 م��ن  اأك���ر 
جتارية،  منتجات  اإىل  منها  عدد  حتول  دولة، 
الإيجاد  علمية  اآف��اق  بفتح  اأبحاثه  و�ساهمت 

عالجات لعدد من االأمرا�س.
عبداهلل  امللك  بو�سام  جاللته  اأن��ع��م  كما 
الثاين ابن احل�سني للتميز من الدرجة الثالثة 
على طارق زهدي اأمني، تقديرا لدوره الكبري يف 
�سبكات  ت�سميم  يف  ومتيزه  االت�ساالت  جمال 
ال���دويل،  امل�ستوى  على  املحمولة،  للهواتف 

خا�سة يف اليابان والهند.
عبداهلل  امللك  بو�سام  امللك  جاللة  واأنعم 
الثاين ابن احل�سني للتميز من الدرجة الثالثة 
تقديرا  املهريات،  حممود  �سهري  املهند�سة  على 
الطاقة  جم���ال  ت��ط��وي��ر  يف  ال��ك��ب��ري  ل���دوره���ا 
لتميزها  دويل  بتكرمي  حظيت  وقد  املتجددة، 

بهذا املجال.
عبداهلل  امللك  بو�سام  جاللته  اأن��ع��م  كما 
الثاين ابن احل�سني للتميز من الدرجة الثالثة 
ل��دوره  تقديرا  ال�سالمني،  ن��اي��ف  ع��دي  على 
والتطبيقات  التكنولوجيا  جم��ال  يف  الكبري 
وريادة االأعمال، وقد �سارك يف تاأ�سي�س واإدارة 
اأثبتت  ال��ت��ي  ال��ري��ادي��ة  ال�����س��رك��ات  ع��دد م��ن 

جناحها على امل�ستوى الدويل.
عبداهلل  امللك  بو�سام  امللك  جاللة  واأنعم 
الثاين ابن احل�سني للتميز من الدرجة الثالثة 
الكبري  ل��دوره  تقديرا  الرفوع،  عيد  رامي  على 
احلا�سوب،  وعلم  التطوعي،  العمل  جمايل  يف 
اخرتاع  ب��راءات  �ست  ولديه  بحثا   28 ن�سر  اإذ 
معتمدة من مكتب براءات االخرتاع االأمريكي، 
تعمل  التي  ال�سيارات  تطوير  جمال  يف  ويعمل 

بقيادة ذاتية.
عبداهلل  امللك  بو�سام  جاللته  اأن��ع��م  كما 
الثاين ابن احل�سني للتميز من الدرجة الثالثة 
لتميزه  تقديرا  �سجراوي،  حمدان  علي  على 
وجناحه يف م�سريته العلمية والعملية وتنميته 
يف  قيادية  مواقع  لت�سلم  اأهلته  التي  ملهاراته 
نقل  على  وحلر�سه  عاملية،  اقت�ساد  �سركات 

جتربته وخرباته لل�سباب االأردين.
من  اال�ستقالل  بو�سام  امللك  جاللة  واأنعم 
ال�سحفية  ال�سهيدة  على  االأوىل  ال��درج��ة 
يف  الكبري  لدورها  تقديرا  عاقلة،  اأبو  �سريين 
ومتيزها  ميدانية،  كمرا�سلة  االأحداث  تغطية 
داخ��ل  م��ن  �سجاعة  ب��ك��ل  مهامها  ت��اأدي��ة  يف 
معاناة  ونقل  املحتلة،  الفل�سطينية  االأرا���س��ي 

ال�سعب الفل�سطيني ال�سقيق.
 وح�سر االحتفال الوزراء واالأعيان والنواب، 
واأع�ساء  والع�سكريني،  املدنيني  امل�سوؤولني  وكبار 
اململكة،  لدى  املعتمدين  الدبلوما�سي  ال�سلك  من 
واالأح���زاب  ال�سعبية  الفعاليات  عن  وممثلون 

والهيئات والنقابات وموؤ�س�سات املجتمع املدين.

الصحة: ورشة عمل حول االستخدام الرشيد للمضادات الحيوية

توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع توسعة وإعادة تأهيل طريق السلط - العارضة

الملك يرعى االحتفال الوطني بالعيد السادس والسبعين لالستقالل
جاللته ينعم على كوكبة من أبناء األردن وبناته ومؤسستين وطنيتين بأوسمة ملكية
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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.
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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 
طرق يؤثر بها التوتر على بشرتنا
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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
اأنه  للنا�سئني،  االأردن  منتخب  مدرب  القططي  عبداهلل  اأكد 
القدم،  لكرة  ا�سيا  كاأ�س  ت�سفيات  يف  التاأهل  اإىل  جاهدا  �سي�سعى 

بعد �سحب القرعة الثالثاء.
"نعلم  االأردين:  االحتاد  ملوقع  ت�سريحات  يف  القططي  وقال 
اليابان  ت�سم  املجموعة  واأن  خا�سة  املناف�سة،  �سعوبة  جيدا 
والفلبني  �سوريا  رفقة  االأخ��رية،  الن�سخة  يف  للنا�سئني  ا�سيا  بطل 
بال�سكل  للظهور  بالالعبني  جدا  كبرية  ثقتي  لكن  وتركمان�ستان، 

املطلوب خالل املناف�سات وحتقيق التطلعات".
حيث  االأوىل،  املجموعة  لقاءات  االأردن  منتخب  وي�ست�سيف 

يت�سلح بعاملي االأر�س واجلمهور.
امل�ساركة  املنتخبات  جميع  "نحرتم  القططي:  واأ���س��اف 
و�سن�سعى  اال�سيوية،  للنهائيات  التاأهل  هدفنا  لكن  باملجموعة، 

جاهدين لتحقيق الهدف املن�سود".
 10 على  توزيعها  مت  منتخبا   44 الت�سفيات  يف  وي�����س��ارك 
 4 جمموعات   6 �سمت  بحيث  التجمع،  بنظام  تقام  جمموعات 
منتخبات، و�سمت 4 جمموعات 5 منتخبات. ويتاأهل اإىل النهائيات 
االأول من كل  املركز  بالبحرين، �ساحب  املقامة  اال�سيوية 2023 
جمموعة، اإىل جانب اأف�سل 5 منتخبات حت�سل على املركز الثاين.

الرياضيون يحتفلون بعيد االستقالل 
وكلهم أمل بتحقيق المزيد من االنجازات

اتحاد الطائرة يسحب قرعة كأس األردن

شباب العاصمة تحتفل 
بعيد االستقالل

  
*وكاالت

التابعة  وامل��راك��ز  العا�سمة  حمافظة  �سباب  مديرية  احتفلت 
واجتماعية  ثقافية  ان�سطة  ونفذت  اال�ستقالل،  عيد  مبنا�سبة  لها 

واقت�سادية، وجاهيا وعرب االت�سال املرئي.
النموذجي  �سحاب  لواء  �سابات  مركز  نفذ  املديرية  لبيان  ووفقا 
احتفااًل بالعيد ال�ساد�س وال�سبعني ال�ستقالل اململكة، بح�سور مديرة 

�سباب حمافظة العا�سمة �سناء ابو عبا�س وم�ساركة 40 �سابة.
االجيال  معركة  ي�ستذكرون  االردن��ي��ني  اأن  عبا�س  اب��و  واك��دت 
ال�سابقة يف �سبيل حتقيق حرية البالد وحرية ال�سعب وتطوير البالد 
يف  تاريخي  يوم  هو  اال�ستقالل  عيد  اأن  اإىل  وا�سارت  بها.  والنهو�س 
م�سرية االردن، وتاريخ ا�سراق �سم�س احلرية يف �سماء االردن، م�سرية 
اأن لعيد اال�ستقالل هذا العام اهمية خا�سة لتزامنه مع احتفال  اىل 

االردنيني مبئوية الدولة االردنية.
كما انطلقت يف مركز �سباب القوي�سمة بطولة اال�ستقالل مب�ساركة 
6 فرق كروية يف لواء، وا�ستمل حفل افتتاح البطولة على اغان واأهازيج 
احتفاال بعيد اال�ستقالل، فيما نظم مركز �سابات ماركا ور�سة توعوية 
حول اآفة املخدرات واثرها على املجتمع عرب تطبيق "زووم"، مب�ساركة 
 - املجتمعية  ال�سرطة  من  القرعان  وليد  امل��الزم  وحت��دث  �سابة.   30
مركز امن الن�سر، عن اال�سرار التي تلحقها املخدرات باأنواعها باجلهاز 
كرفقاء  انت�سارها  وا�سباب  التعاطي  عن  الناجتة  واالمرا�س  الع�سبي 
ال�سوء، و�سعف الوازع الديني ، والتفكك اال�سري وغريها. وا�ستعر�س 
الدور الذي تقوم به ادارة مكافحة املخدرات ومركز معاجلة االدمان 

يف اعادة تاأهيل متعاطي املخدرات كفرد �سالح يف املجتمع.
تاأتي  املحا�سرة  هذه  ان  عي�سى،  بني  تهاين  املركز  رئي�سة  وقالت 
حت�سني  اىل  تهدف  التي  التوعوية  املركز  ون�ساطات  خطط  �سمن 
اأن  الدخيلة على جمتمعنا. ولفتت اىل  الظواهر  ال�سباب من خمتلف 
اإ�سافة  التوعوية  والندوات  املحا�سرات  من  املزيد  يعقد  �سوف  املركز 
امل�ساركة بحمالت نظافة  امليدانية ومنها  الن�ساطات  اإقامة بع�س  اىل 

�ساملة و�سط مدينة عنجرة وامل�ساركة باأعمال تطوعية اأخرى.

منتخب تحت 23 يلتقي 
نظيره القطري اليوم

  
*وكاالت

القطري  نظريه   23 �سن  حتت  القدم  لكرة  الوطني  املنتخب  يلتقي 
م�ساء اليوم اخلمي�س، يف املباراة الودية التي تقام يف الدوحة.

وتاتي هذه املباراة يف اطار املع�سكر التدريبي الذي يجريه املنتخب 
 23 ملنتخبات  اآ�سيا  نهائيات  يف  للم�ساركة  ا�ستعدادا  قطر،  يف  الوطني 

التي تقام يف اوزبك�ستان اعتبارا من االربعاء املقبل.
وديا  القطري  نظريه  مع  تعادل   23 حتت  الوطني  املنتخب  وكان 
املع�سكر  اط��ار  يف  املا�سي  االأح��د  جرت  التي  املباراة  يف   1-1 بنتيجة 

التدريبي، بانتظار املباراة الودية الثانية التي جتري اليوم.

300 العب والعبة يشاركون
 في بطولة االستقالل للكراتيه

الفيصلي يشكل لجنة التسويق

طاقم أردني في مهام 
تحكيمية آسيوية ودولية

البورتا: باريس يستعبد 
الالعبين.. ومن ال يحب نيمار؟

ارسنال يعلن تجديد 
عقد النني

*وكاالت
اال�ستقالل  بطولة  املقبل،  اجلمعة  يوم  الكراتيه،  احت��اد  ينظم 
املنت�سبة  امل��راك��ز  م��ن  ع��ددا  ميثلون  والع��ب��ة  الع��ب   300 مب�ساركة 
�سحفي  بيان  يف  قطب،  مازن  الكراتيه  احتاد  رئي�س  واأعلن  لالحتاد. 
االأربعاء، اأن البطولة تنطلق عند ال�ساعة التا�سعة �سباحا، يف �سالة 
مركز االأمري را�سد الألعاب الدفاع عن النف�س مبدينة احل�سني لل�سباب، 

وي�سارك فيها فئة ال�سباب والنا�سئني لكال اجلن�سني.

*وكاالت
جلنة  ت�سكيل    ، الفي�سلي  لنادي  املوؤقتة  االإداري��ة  اللجنة  قررت 

الت�سويق برئا�سة زيد مزاهرة.
الطويل،  ليث  الغالييني،  با�سم  من:  كل  بع�سويتها  اللجنة  وت�سم 

عماد الربعي، رعد فاخوري، عمار ال�سعودي.
ويعترب ت�سكيل اللجان الت�سويقية يف االأندية املحرتفة اأمر غاية 
يف االأهمية وبخا�سة يف ظل االأزمة املالية التي تعاين منها بعد جائحة 
كورونا واقت�سار احل�سور اجلماهريي للمباريات يف املو�سم املا�سي على 
ن�سب حمددة. ومل ي�سدر عن النادي الفي�سلي حتى االن اأي قرار ب�ساأن 
قد  الفي�سلي  فريق  وك��ان  القدم.  كرة  لفريق  االإداري  املدير  هوية 
اأنهى اجلولة ال�سابعة من بطولة دوري املحرتفني بر�سيد "15" نقطة 

متاأخرا بفارق االأهداف فقط عن احل�سني اإربد "املت�سدر".

*وكاالت
لقيادة  اأردين؛  حكام  طاقم  القدم  لكرة  االآ�سيوي  االحتاد  اختار 
اآ�سيا 2023، والتي تقام  كاأ�س  ال�ساد�سة لت�سفيات  مباريات املجموعة 

خالل الفرتة 8-14 حزيران املقبل يف قرغيز�ستان.
�سمى  ال��ق��دم،  لكرة  االأردين  ل��الحت��اد  الر�سمي  امل��وق��ع  وبح�سب 
اأبو  حمزة  وي�ساعده  لل�ساحة،  مفيد  حممد  احلكم  االآ�سيوي  االحتاد 
منتخبات  ت�سم  والتي  ال�ساد�سة،  املجموعة  مباريات  لقيادة  عبيد، 

مينمار، �سنغافورة، طاجيك�ستان، اإىل جانب قرغيز�ستان امل�ست�سيف.
ح�سونة  عوين  احلكام  مقيم  "فيفا"  ال��دويل  االحت��اد  اختار  كما 
العامل  كاأ�س  اإىل  املوؤهل  االآ�سيوي  امللحق  مباراة  حكام  على  لالإ�سراف 
واأ�سرتاليا  االإم���ارات  بني  املقبل،  حزيران   7 يف  تقام  والتي   ،2022
مهمة  القدم  لكرة  االآ�سيوي  االحت��اد  اأ�سند  املقابل،  يف  الدوحة.  يف 
االإ�سراف على حكام املجموعة الثامنة لكاأ�س االحتاد االآ�سيوي 2022، 
ملقيم احلكام عمر ب�ستاوي، والتي تقام خالل الفرتة 24 – 30 حزيران 
من  وماكا�سار  ماليزيا،  من  كواالملبور  اأندية  وت�سم  ماليزيا،  يف  املقبل 

اإندوني�سيا، وتامبين�س من �سنغافورة.
حكام  على  ل��الإ���س��راف  ح�سونة  احل��ك��ام  مقيم  االحت���اد  واخ��ت��ار 
خالل  تقام  والتي  االآ���س��ي��وي،  االحت��اد  لكاأ�س  اخلام�سة  املجموعة 
األني  اأندية  وت�سم  طاجيك�ستان،  يف  املقبل  حزيران   30 –  24 الفرتة 
من  و�سوغديانا  طاجيك�ستان،  من  بومري  و�سيكا  تركمان�ستان،  من  اأ�سري 
اأوزبك�ستان، ونيفي�سي من قرغيز�ستان. وياأتي اختيار االحتاد الدويل 
مباريات  ب��اإدارة  للم�ساركة  االأردن��ي��ني،  واملقيمني  للحكام  واالآ�سيوي 
البطوالت االأهم على م�ستوى القارة يف ظل ال�سمعة الطيبة التي يتمتع 

بها احلكم االأردين على م�ستوى العامل.

*وكاالت
يف�سلون  الالعبني  اأن  بر�سلونة،  نادي  رئي�س  البورتا،  خوان  يرى 
التوقيع لباري�س �سان جريمان، ب�سبب املال، موؤكدا اأنهم يوقعون عقود 
عبوديتهم. وقال البورتا، خالل ت�سريحات نقلتها �سحيفة "�سبورت" 
ي�سوه  اخل���رايف  املبلغ  بهذا  لباري�س  مبابي  "جتديد  االإ�سبانية: 
ال�سوق". واأ�ساف: "ينتهي االأمر باالنتقال من اأجل املال، واأولئك الذي 
يوقعون لباري�س �سان جريمان قد وقعوا تقريبا على عبوديتهم، وهذا 

يتعار�س مع مبادئ االحتاد االأوروبي".
تعزيز  ملف  يف  مدريد  ريال  املبا�سر  مناف�سنا  تاأثر  "لقد  وتابع: 
االأمور  و�سارت  مناف�سينا،  من  اأكر  باأنف�سنا  اأكر  نهتم  لكننا  �سفوفه، 
نيمار؟  يحب  ال  "من  علق:  نيمار،  عودة  اإمكانية  وعن  يرام".  ما  على 
اإنه العب ا�ستثنائي، لكن كل الذين يريدون العودة اإىل بر�سلونة يجب 
اأن يكونوا اأحرارا، الأننا ل�سنا يف و�سع ي�سمح لنا بتنفيذ عمليات �سراء 
لهذا النوع من الالعبني". واأمت: "بعد ذلك، �سيكون القرار فنيا، حول 

اإذا كان باإمكان الالعب التواجد يف م�سروع بر�سلونة اجلديد اأم ال".

*وكاالت
اأعلن ار�سنال، ر�سميا، االأربعاء، جتديد عقد العب و�سطه امل�سري 
اأن ينتهي عقد النني )29 عاما( مع  حممد النني. وكان من املفرت�س 

ار�سنال، بنهاية املو�سم اجلاري، قبل التو�سل التفاق ب�ساأن التجديد.
واأ�سدر ار�سنال، بيانا مقت�سبا عرب موقعه الر�سمي، يعلن من خالله 

جتديد عقد النني، دون االإ�سارة اإىل مدة العقد اجلديد.
ك�سف  اأوروب���ا،  يف  االنتقاالت  �سوق  خبري  روم��ان��و،  فابريزو  لكن 
حتى  فقط،  واحد  مو�سم  هي  ار�سنال  مع  اجلديد  النني  عقد  مدة  اأن 
�سيف 2023، مع خيار التمديد ملو�سم اخر. وقال النني، يف ت�سريحات 
واأ�سعر  النادي  "اأحب هذا  التجديد:  الر�سمي الر�سنال، عقب  للموقع 
هذا  يف  اال�ستمرار  "اأريد  واأ���س��اف:  العائلة".  ه��ذه  من  ج��زء  باأنني 
جدا  ومتحم�س  �سعيد  اأنا  الرائعة..  العائلة  هذه  ومع  الرائع  النادي 
للم�ستقبل". من جانبه، علق املدير الفني ميكيل اأرتيتا، وقال: "النني 
جزء مهم حقا من الفريق، اإنه يجلب طاقة وحما�سا والتزاما ال نهاية 
له للفريق، ويحبه اجلميع، اإنه العب مهم بالن�سبة لنا داخل وخارج 

امللعب، وقدوة حقيقية لالعبينا ال�سباب واأنا �سعيد لبقائه".

القططي: منتخب األردن للناشئين يتطلع للتأهل االسيوي

*وكاالت
اأك���د جن���وم ال��ري��ا���س��ة االأردن���ي���ة، اأن 
وال�سبعني  ال�����س��اد���س  بالعيد  االح��ت��ف��ال 
ال�ستقالل اململكة االأردنية الها�سمية، الذي 
للجميع  ح��اف��زا  ي�سكل  االرب��ع��اء،  ���س��ادف 
جميع  بناء  يف  وامل�ساهمة  امل�سوار  ملوا�سلة 
القطاع  ذلك  يف  مبا  اململكة،  يف  القطاعات 

الريا�سي وال�سبابي.
بالتطور  �سعادتهم  عن  ريا�سيون  وعرب 
جاللة  بقيادة  اململكة  ت�سهده  الذي  الكبري 
جمال  يف  وخا�سة  ال��ث��اين،  ع��ب��داهلل  امللك 
املنتخبات  ح��ي��ث  وال�����س��ب��اب،  ال��ري��ا���س��ة 
بثقة  مت�سي  االألعاب  خمتلف  يف  الوطنية 
يف م�ساركاتها اخلارجية، وت�سهم برفع علم 
م�ستمدة  ال�سعد،  الوطن عاليا على خمتلف 

الثقة والدعم من جاللة امللك.
لوكالة  ت�سريحات  يف  الريا�سيون  وهناأ 
االأن��ب��اء االأردن���ي���ة )ب����رتا(، ج��الل��ة امللك 
اال�ستقالل،  عيد  مبنا�سبة  الثاين  عبداهلل 
م�ستذكرين العديد من االجنازات الريا�سية 
املا�سية،  ال�سنوات  مدار  على  واكبوها  التي 
والتي متثل الواقع املتطور للقطاع الريا�سي 
ي�سري  وال���ذي  اال�ستقالل،  منذ  وال�سبابي 

بخطى ثابتة نحو مزيد من االجنازات.
وقال اأمني عام احتاد االعالم الريا�سي 
على  ال�ساهد  ح�سن،  قدري  حممد  االأردين 
عهد  منذ  الريا�سية  االجن��ازات  من  الكثري 
جاللة املغفور له باذن اهلل امللك احل�سني بن 
الريا�سي  الواقع  اأن  ثراه،  اهلل  طيب  طالل 
يعي�سه  ال��ذي  التطور  على  �ساهد  االأردين 
حققتها  التي  االجن��ازات  خالل  من  االأردن، 

خمتلف  يف  واالأن��دي��ة  الوطنية  املنتخبات 
االألعاب.

اال�ستقالل  بعيد  نحتفل   : وا���س��اف 
من  مبزيد  اأم��ل  وكلنا  وال�سبعني،  ال�ساد�س 
بهذه  االح��ت��ف��ال  اأن  م��وؤك��دا  االجن�����ازات، 
املنا�سبة العزيزة ي�سكل دافعا اإ�سافيا ملزيد 
م��ن اجل��د واالج��ت��ه��اد بحثا ع��ن اجن���ازات 

اأخرى.
ا�ستفادت  االأردن��ي��ة  الريا�سة   : وق��ال 
م��ن ال��دع��م ال��ك��ب��ري ال���ذي ي��ول��ي��ه جاللته 
الكثري  م�ستذكرا  والريا�سيني،  للريا�سة 
جنوم  بتحفيز  ا�سهمت  التي  امل��واق��ف  م��ن 
الريا�سة االأردنية الذين عربوا عن فخرهم 
من  الكثري  يف  لهم  امللك  جاللة  با�ستقبال 

املنا�سبات، ما منحهم دافعا معنويا اأكرب.
حامت  ال�سابق  االأردنية  الكرة  جنم  اأما 
لفريق  م��درب��ا  ح��ال��ي��ا  يعمل  ال���ذي  ع��ق��ل، 
الفي�سلي، فقد اأكد اأن االحتفال باال�ستقالل 
واالعتزاز  الفخر  عن  للتعبري  منا�سبة  يعد 
دافعا  وي�سكل  الها�سمية،  وقيادته  باالأردن 
ملوا�سلة  اجلهد  م��ن  امل��زي��د  لبذل  للجميع 
وتقدير  باحرتام  حتظى  التي  اململكة  بناء 

العامل.
ولفت عقل اإىل اأن االجنازات الريا�سية 
ال��ت��ي حت��ق��ق��ت ع��رب ال�����س��ن��وات امل��ا���س��ي��ة، 
منذ  اململكة  تطور  مراحل  على  اأكيد  �ساهد 
من  مزيدا  متمنيا  االأن،  وحتى  اال�ستقالل 

التاألق لالأردن يف جميع القطاعات.
الوطنية  للمنتخبات  الفني  املدير  اأم��ا 
ل��ل��ت��اي��ك��وان��دو ف��ار���س ال��ع�����س��اف، ف��ق��د اأك��د 
للقيادة  ممنونة  االأردن��ي��ة  الريا�سة  اأن 

املنتخبات  دعم  على  احلري�سه  الها�سمية 
الوطنية، ما ا�سهم برفع علم الوطن عاليا يف 

خمتلف املحافل الدولية.
جاللة  ا�ستقبال  اأن  اإىل  الع�ساف  وا�سار 
التايكواندو  ملنتخبات  الثاين  امللك عبداهلل 
�سكل  االجن���ازات،  من  العديد  حتقيق  عند 
حافزا معنويا لتحقيق بطوالت اأخرى، وهو 
ما مت جت�سيده على اأر�س الواقع، الفتا اإىل 
اأن االجنازات الريا�سية جزء ال يتجزاأ من 
�سور مراحل تطور الدولة االأردنية القوية 

بقيادتها الها�سمية و�سعبها املعطاء.
الكراتيه  احت���اد  م��دي��ر  ه��ن��اأ  ب����دوره، 
وال�سعب  امللك  جاللة  الفاعوري  م�سطفى 
االأردين بذكرى اال�ستقالل، معربا عن فخره 
اململكة  مب�سرية  اردين  كريا�سي  واعتزازه 

منذ ا�ستقاللها وحتى االأن.
وقال : الدولة االأردنية و�سعت قواعد 
م�ستفيدة  االأن،  وحتى  تاأ�سي�سها  منذ  ثابتة 
من حنكة الها�سميني بقيادة عميد اآل ها�سم 
ج��الل��ة امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين ال���ذي يعد 
الداعم االأول للريا�سة والريا�سيني، موؤكدا 
يحتم  العزيزة  املنا�سبة  بهذه  االحتفال  اأن 
ملوا�سلة  على كل فرد بذل جهودا م�ساعفة 
جميع  يف  واملتميز  احل��دي��ث  االردن  ب��ن��اء 

املجاالت.
عجلون  ن���ادي  رئي�س  اأك���د  جهته،  م��ن 
بعيد  االح��ت��ف��ال  اأن  ال�����س��م��ادي،  رج��ائ��ي 
لتعزيز  منا�سبة  فر�سة  يعد  اال�ستقالل 
الطريق  يف  ال�سلبيات  ومعاجلة  االيجابيات 
ن��ح��و م��زي��د م��ن االجن�����ازات ع��ل��ى خمتلف 

ال�سعد.

*وكاالت
ال��درج��ة املمتازة  اأن��دي��ة  ت��وزع��ت ف��رق 
كاأ�س  بطولة  يف  امل�ساركة  الطائرة  للكرة 
 23 م��ن  اع��ت��ب��ارا  تنطلق  وال��ت��ي  االأردن، 
وذل��ك  جمموعتني،  اإىل  املقبل،  ح��زي��ران 
االحتاد  مقر  يف  �سحبت  التي  القرعة  بعد 
مبدينة احل�سني لل�سباب بح�سور نائب رئي�س 

احتاد اللعبة جهاد قطي�سات.
على  الوحدات  فريق  القرعة  وو�سعت 
لقب  حامل  ب�سفته  االأوىل  املجموعة  راأ�س 
جانبه  اإىل  ج��اء  فيما  املا�سية،  الن�سخة 
وال��ت��ع��اون  مو�سى  وادي  ف��رق  وب��ال��ق��رع��ة 
الثانية  املجموعة  �سمت  بينما  والكرمل، 
عال  ودي���ر  والبقعة  احل�سني  �سباب  ف��رق 

و�سباب العودة.
يلتقي  املجموعات،  دور  مواجهات  ويف 

الوحدات مع وادي مو�سى، ثم يلتقي التعاون 
يف  االأوىل،  املجموعة  حل�ساب  والكرمل  مع 
املجموعة  حل�ساب  فيه  يلتقي  الذي  الوقت 
الثانية �سباب احل�سني مع البقعة، ودير عال 

مع �سباب العودة.
به  اف�سى  ما  وح�سب  االجتماع،  وخالل 
حتديد  مت  قبيالت،  اأن�س  االحتاد  �سر  اأمني 
بني  جتمع  التي  ال�سوبر  كاأ�س  مباراة  موعد 
وذلك  وال��وح��دات،  احل�سني  �سباب  فريقي 
ال�سبت  يوم  م�ساء  من  الثامنة  ال�ساعة  عند 
18 حزيران املقبل يف �سالة ق�سر الريا�سة 
ترتيبات  و�سط  لل�سباب،  احل�سني  مبدينة 
االحت��اد  بها  �سيقوم  مثالية  وحت�����س��ريات 

الجناح هذه املباراة.
واتفق االحتاد مع ممثلي اأندية الدرجة 
مبناف�سات  اخل��ا���س  النظام  على  امل��م��ت��ازة 

دوري الدرجة املمتازة، والذي ينطلق خالل 
�سهر متوز املقبل، حيث تلعب الفرق الثمانية 
)�سباب  وه��ي  املمتازة  بالدرجة  امل�سنفة 
والتعاون  مو�سى  ووادي  والوحدات  احل�سني 
والكرمل والبقعة ودير عال و�سباب العودة(، 
 1 من  امل��راك��ز  لتحديد  االأوىل  املرحلة  يف 
ولغاية 8، ويف املرحلة الثانية تلعب الفرق 
وفق   4 ولغاية   1 من  املراكز  على  احلا�سلة 
نظام الدوري الكامل من مرحلتني )الذهاب 
واالإياب(، بينما تلعب الفرق احلا�سلة على 
لقاءات من مرحلة  ولغاية 8،  املراكز من 5 
واحدة )ن�سف دوري(. ي�سار اىل اأن الفرق 
يف  جمعتها  التي  النقاط  تاأخذ  الثمانية 
�سواء  الثانية  املرحلة  اإىل  االأوىل،  املرحلة 
يف اللقاءات التي حتدد املراكز من 1 ولغاية 

4، اأو املراكز من 5 ولغاية 8.

*وكاالت
بلي�سبنك،  النيجريي  املحرتف  عقد  ف�سخ  عن  ال�سريح،  نادي  اأعلن 

الذي ان�سم ل�سفوف الفريق بداية املو�سم الكروي احلايل.
عقد  ف�سخ  قررت  االإدارة  اإن  العجلوين،  عمر  النادي  رئي�س  وقال 

املحرتف النيجريي، بناء على تن�سيب اجلهاز الفني.
مع  خمال�سة  "وقعنا  االأرب��ع��اء،  ل���)ب��رتا(  ت�سريح  يف  واأ���س��اف 
اأن  اإىل  بالرتا�سي"، الفتا  الطرفني  العقد بني  بلي�سينك تق�سي بف�سخ 
فريق ال�سريح ي�سعى للبحث عن حمرتف اأجنبي اآخر، قادر على تعزيز 

�سفوف الفريق خالل مرحلة االإياب من دوري املحرتفني.

*وكاالت
اأف�سل  بجائزة  مدريد،  ريال  مهاجم  بنزميا  كرمي  الفرن�سي  توج 

العب يف �سفوف املريجني، خالل مو�سم 2022-2021.
"ال  االإ�سباين  الدوري  هداف  جائزة  موؤخرا  نال  قد  بنزميا  وكان 
ليجا" بر�سيد 27 هدفا، كما �سجل 44 هدفا خالل 45 مباراة �سارك 
ت�سلمه  عقب  بنزميا،  وق��ال  االن.  حتى  امل�سابقات  خمتلف  يف  بها 
بالن�سبة يل على  املو�سم جيدا جدا  للغاية، كان  "اأنا فخور  اجلائزة: 
واالألقاب،  االنت�سارات  وحتقيق  و�سناعتها،  االأهداف  ت�سجيل  م�ستوى 
واأ�سعر ب�سعادة كبرية". واأ�ساف: "الهدف �سد ليفربول يف نهائي دوري 
اأجل الفوز، و�سنواجه فريقا قويا للغاية، لكننا  اأن نلعب من  االأبطال 
على  الرتكيز  "علينا  واأمت:  اأي�سا".  اأقوياء  الأننا  اأنف�سنا  من  واثقون 
من  واثقون  ونحن  املدرجات،  يف  جماهرينا  دعم  ن�ستغل  واأن  املباراة، 

قدرتنا خالل اللقاء و�سيظهر ذلك يف امللعب".

*وكاالت
عن  ليفربول،  مالك  فرينر،  توم  االأمريكي  االأعمال  رجل  حتدث 

موقف ناديه من متديد عقد جنميه حممد �سالح  و�ساديو ماين.
وينتهي تعاقد �سالح وماين مع ليفربول بنهاية املو�سم املقبل، دون 

التو�سل التفاق ب�ساأن التجديد حتى االن.
وقال فرينر يف ت�سريحات ل�سحيفة "اأثليتك": "اأرغب يف احلفاظ 

على �سرية املفاو�سات مع حممد �سالح و�ساديو ماين".
واأ�ساف: "من الوا�سح اأننا اأو�سحنا رغبتنا يف بقاء �سالح وماين".

وميكن ل�سالح وماين التوقيع الأي ناد يف يناير/كانون الثاين املقبل 
على اأن يرحال يف ال�سيف التايل جمانا.

واأمت: "لن اأقول اأكر من ذلك، �ساأترك الباقي جلوليان وارد املدير 
الريا�سي اجلديد".

ريال  اأم��ام  اأوروب��ا  اأبطال  دوري  نهائي  خلو�س  ليفربول  وي�ستعد 
مدريد، ال�سبت املقبل، بالعا�سمة الفرن�سية باري�س.

نادي الصريح يفسخ 
عقد محترفه النيجيري

بنزيما العب الموسم 
في ريال مدريد

مالك ليفربول: نريد الحفاظ على 
سرية المفاوضات مع صالح وماني
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 تعزية وموا�ساة 
يتقدم الدكتور االعالمي  ح�سني ال�ساعر 

واأ�سرة جملة جنوم وا�سواء العربية  بالتعزية واملوا�ساة 
 من �سعادة االأ�ستاذ ورجل االعمال 

يحيى حممد مطري عدوي احللبي  
بوفاة ابن العائلة املرحوم

 يو�سف عبدالرازق طه عدوي 
 ابو �سالم 

رحمه اهلل وادخله ف�سيح جناته مع النبيني وال�سديقني وال�سهداء 
وال�ساحلني وح�سن اأولئك رفيقا انا هلل وانا اليه راجعون 

مفتي القدس يناشد المؤسسات الدولية 
لحماية الحرم االبراهيمي من التهويد

*القدس 
امل�سجد  خطيب  الفل�سطينية،  والديار  للقد�س  العام  املفتي  قال 
االحتالل  �سلطات  اإزال��ة  اإن  ح�سني،  حممد  ال�سيخ  املبارك،  االأق�سى 
مبدينة  ال�سريف  االإبراهيمي  احل��رم  درج  من  اأج��زاًء  االإ�سرائيلي، 
مع  تتوا�سل  تهويدية عن�سرية"،  "جرمية  االأبي�س"،  "الدرج  اخلليل 

عمليات احلفر والتدمري التي تطال م�ساحات كبرية من حيز احلرم.
باإطار  ياأتي  يجري  ما  اأن  �سحفي،  بيان  يف  ح�سني،  ال�سيخ  واأو�سح 
خمططات �سلطات االحتالل الهادفة اإىل تغيري معامل احلرم االأثرية، 
خدمة  تنفيذه  تعتزم  الذي  الكهربائي"  "امل�سعد  م�سروع  وا�ستكمال 

القتحامات امل�ستوطنني املتطرفني .
حرمان  اإىل  تف�سي  االحتالل  �سلطات  اإج���راءات  اأن  اإىل  واأ�سار 
وب�سط  م�ساجدهم،  يف  الدينية  �سعائرهم  اأداء  من  الفل�سطينيني 
داعيًا  االإب��راه��ي��م��ي،  احل��رم  على  الكاملة  االحتاللية  ال�سيطرة 
الفل�سطينيني اإىل اإعماره، باأداء ال�سلوات فيه، حلمايته من املخططات 
اإج��رام  اأم��ام  عنه  وال��ذود  عليه،  لال�ستيالء  املتتابعة  االإ�سرائيلية 

املعتدين عليه من امل�ستوطنني وغريهم.
االإن�سان  بحرية  املعنية  واملوؤ�س�سات  الدول  ح�سني  ال�سيخ  ونا�سد 
مطالبا  االآثمة،  االإ�سرائيلية  االعتداءات  وجه  يف  الوقوف  واالأديان 
االأمتني العربية واالإ�سالمية بتحمل م�سوؤولياتهما، واإف�سال خمططات 
من  الفل�سطينية  املقد�سات  وحماية  التهويدية،  العدوانية  االحتالل 

اعتداءات امل�ستوطنني الذين يعيثون ف�سادًا يف االأر�س الفل�سطينية.
احلرم  تهويد  عمليات  الفل�سطينية  اخلارجية  وزارة  دان��ت  كما 
وواقعه  االإ�سالمية  احل�سارية  هويته  وتغيري  ال�سريف،  االإبراهيمي 

التاريخي والقانوين القائم عرب عمليات هدم وبناء وجتريف.
واال�ستفزازي  ال�سارخ  االعتداء  هذا  اأن  بيان،  يف  الوزارة،  وقالت 
يف  عليه  الكاملة  االإ�سرائيلية  ال�سيطرة  لفر�س  حماولة  احلرم  على 
انتهاك �سارخ للقانون الدويل وقرارات اليون�سكو، وجزء ال يتجزاأ من 
عمليات تهويد قلب مدينة اخلليل وبلدتها القدمية مبا يخدم روايات 

االحتالل التلمودية واأطماعه اال�ستعمارية التو�سعية.
االإبراهيمي  احلرم  له  يتعر�س  ما  مع  التعامل  مغبة  من  وحذرت 
مواقف  اأي��ة  ت�ستدعي  ال  واعتيادية  ماألوفة  باتت  كاأمور  ال�سريف 
املتوا�سلة  والتنكيل  القمع  عمليات  وال�سيما  دولية،  فعل  ردود  اأو 
باالأم�س،  حدث  كما  وم�سرياتهم،  احلرم  عن  املدافعني  بالفل�سطينيني 

باعتبارها كمن ي�سب الزيت على نار الت�سعيد االإ�سرائيلي املتوا�سل.
واملنظمات  ال��دويل  املجتمع  الفل�سطينية  اخلارجية  وطالبت 
االأممية املخت�سة ويف مقدمتها اليون�سكو واالإدارة االأمريكية ب�سرعة 
للحرم  تهويدها  لوقف  االإ�سرائيلية  احلكومة  على  لل�سغط  التدخل 

االإبراهيمي ال�سريف والبلدة القدمية يف اخلليل.
احلرم  درج  بق�س  اأم�س،  �سرعت،  قد  االحتالل  �سلطات  وكانت 
وم�سروع  الكهربائي،  امل�سعد  لرتكيب  ا�ستكماال  االأبي�س  االإبراهيمي 
تهويدي يتم تنفيذه على م�ساحة 300 مرت مربع من �ساحات امل�سجد 
االإبراهيمي ومرافقه، لت�سهيل اقتحامات امل�ستوطنني، حيث خ�س�ست 

حكومة االحتالل 2 مليون �سيقل لتمويله.

االحتالل يعتقل 16 فلسطينيا 
بالضفة الغربية

  
*رام اهلل 

مداهمات  حملة  االأرب��ع��اء،  االإ�سرائيلي  االحتالل  ق��وات  �سّنت 
الغربية  بال�سفة  خمتلفة  مناطق  يف  وا�سعة  واعتقاالت  واقتحامات 

املحتلة طالت 16 فل�سطينيا.
االحتالل  ق��وات  اإن  ب��ي��ان،  يف  الفل�سطيني  االأ���س��ري  ن��ادي  وق��ال 
اقتحمت و�سط اإطالق كثيف للنريان مناطق متفرقة يف مدن اخلليل 
وبيت حلم ورام اهلل والبرية ونابل�س وجنني، واعتقلت 16 فل�سطينيا 

بزعم اأنهم مطلوبون.
مركبة  ال��ي��وم،  متطرفون  م�ستوطنون  اأح���رق  اخ���رى،  جهة  م��ن 
م�سجد وزجاج  نوافذ  بالقرب من حاجز زعرتة، وحطموا  فل�سطينية 
الغربية  ال�سفة  نابل�س �سمال  جرافة يف بلدة عوريف جنوب مدينة 
املحتلة. وبني م�سوؤول ملف اال�ستيطان �سمال ال�سفة، غ�سان دغل�س، اأن 
م�ستوطنني ا�ستهدفوا اإحدى املركبات بالقرب من حاجز زعرتة االأمر 

الذي اأدى اىل احرتاقها.
نوافذ  وحطموا  عوريف  بلدة  هاجموا  امل�ستوطنني  اإن  واأ�ساف، 
ال�سفدي،  ع�سام  للمواطن  تعود  جرافة  ونوافذ  ال��رب��اط،  م�سجد 

وهاجموا املنازل املجاورة يف املنطقة ال�سرقية من البلدة.
املنطقة  من  بورين  بلدة  هاجموا  امل�ستوطنني  اأن  دغل�س  واأك��د 
مواجهات،  ان��دالع  و�سط  االأه��ايل  لهم  وت�سدى  ال�سمالية  ال�سرقية 
فيما هاجم امل�ستوطنون املركبات باحلجارة على الطريق الوا�سل بني 

حوارة وقلقيلة.

مستوطنون متطرفون يقتحمون 
األقصى بحراسة شرطة االحتالل

*القدس املحتلة 
امل�سجد  باحات  االأرب��ع��اء،  يهود،  متطرفون  م�ستوطنون  اقتحم 

االأق�سى املبارك - احلرم القد�سي ال�سريف مبدينة القد�س املحتلة.
اإن  القد�س،  يف  العامة  اال�سالمية  االوقاف  دائرة  عن  بيان  وذكر 
ع�سرات امل�ستوطنني املتطرفني اقتحموا االأق�سى على �سكل جمموعات 
االح��ت��الل  �سرطة  م��ن  م�����س��ددة  بحرا�سة  امل��غ��ارب��ة،  ب��اب  جهة  م��ن 
تلمودية  طقو�ًسا  واأدوا  بال�سالح،  املدججة  اخلا�سة  اال�سرائيلي 
و�سط  باحاته  يف  م�سبوهة  ج��والت  ونفذوا  عن�سرية،  ا�ستفزازية 
الت�سدي لهم بالطرد وهتافات التكبري االحتجاجية من قبل امل�سلني 
دع��وات  وانطلقت  امل��ب��ارك.  االق�سى  امل�سجد  وح��را���س  واملرابطني 
بعد  من  بدًءا  االأق�سى،  امل�سجد  يف  لالعتكاف  االأول،  اأم�س  مقد�سية، 
ومكثف  مركزي  القتحام  امل�ستوطنني  دع��وات  على  ردا  اجلمعة،  غد 
اليوم  وهو  القد�س"،  توحيد  ب�"يوم  ي�سمى  فيما  االأق�سى  للم�سجد 
الذي مت فيه احتالل باقي �سرقي القد�س عام 1967، والذي ي�سادف 
"الهيكل املزعوم" اإىل  ال�سهر احلايل. ودعت جماعات  االأحد 29 من 
القد�س،  �سرقي  احتالل  بذكرى  احتفاال  لالأق�سى،  جماعي  اقتحام 

ورفع االأعالم يف باحاته، واأداء طقو�سهم التلمودية.

قطر: مؤسسة الحي الثقافي تستضيف 
معرض األردن.. قصة الحضارة

*الدوحة 
اخلمي�س،  غدا  )كتارا(  قطر  يف  الثقايف  احلي  موؤ�س�سة  ت�ست�سيف 
عيد  مبنا�سبة  وذل��ك  احل�سارة"،  ق�سة  "االأردن..  معر�س  فعاليات 

اال�ستقالل ال�ساد�س وال�سبعني للمملكة االأردنية الها�سمية.
ويقام املعر�س الذي ي�ستمر حتى ال�سابع من ال�سهر املقبل، يف املبنى 
الرئي�سي ملوؤ�س�سة احلي الثقايف )كتارا( بالعا�سمة القطرية الدوحة، 
واالآث��ار  ال�سياحة  ووزارة  قطر،  يف  االأردنية  ال�سفارة  مع  بالتعاون 

وهيئة تن�سيط ال�سياحة يف االأردن.
ويحكي املعر�س، ق�سة االأردن واحل�سارات التي تعاقبت عليه، من 
وعثمانية(،  ومملوكية  وعبا�سية  )اأموية  واإ�سالمية  ونبطية  موؤابية 

كما يوثق املوروث اجلمايل والتاريخي يف تلك احل�سارات.

منتدى يناقش التحديات التي 
تواجه التكامل االقتصادي العربي

  
*القاهرة 

جميع  معاجلة  على  العربي  االقت�سادي  التكامل  منتدى  رك��ز 
التحديات التي حتول دون حتقيق االأهداف املرجوة من م�سرية التكامل 
االقت�سادي العربي فيما بينها، بهدف ر�سم مالمح الوحدة االقت�سادية 
العربية يف ظل ما ي�سهده العامل من حتديات اقت�سادية كبرية. واأكد 
موؤ�س�س ورئي�س جمموعة طالل اأبو غزالة العاملية، الدكتور طالل اأبو 
�سيوحد  العربي هو من  اأن االقت�ساد  املنتدى،  غزالة يف كلمته خالل 
االأمة العربية، داعًيا اإىل تعزيز اأدوات البناء والتكامل واال�ستفادة 
ويف  امل�ستدامة  االقت�سادية  التنمية  لتحقيق  والتقارب  الت�سبيك  من 

مقدمتها التجارة العربية البينية.
وجهات  واإبراز  للتحاور  مهمة  فر�سة  �سي�سكل  املنتدى  اأن  اأكد  كما 
اخللل  ملعاجلة  احللول  و�سع  يف  ي�سهم  مبا  وامل�سالح،  واملواقف  النظر 

واملعوقات يف نظام التجارة العربية البينية.
من جهتهم، دعا امل�ساركون يف املنتدى الذي حظي مب�ساركة عربية 
واملنظمات  العربية  ال��دول  من  وامل�سوؤولني  ال��وزراء  من  لعدد  وا�سعة 
العمل  م�سرية  حققتها  التي  النجاحات  لر�سد  والدولية،  االإقليمية 
االقت�سادي  التكامل  لتحقيق  عليها  والبناء  العربي  االقت�سادي 
املن�سود مع ا�ستغالل الفر�س اال�ستثمارية املتاحة بني الدول العربية.

محكمة جزائرية تبّرئ شقيق 
بوتفليقة وتخّفض عقوبة وزير سابق

*اجلزائر
عبد  ال�سابق  الرئي�س  �سقيق  جزائرية  ا�ستئناف  حمكمة  ب��ّراأت 
العزيز بوتفليقة من تهمة "عرقلة ال�سري احل�سن للعدالة"، وخّف�ست 
يف  ابتدائية  حمكمة  اأ�سدرتها  التي  ال�سجن  عقوبة  الن�سف  اإىل 
االأنباء  وكالة  اأف��ادت  ما  بح�سب  �سابق،  وزي��ر  بحّق  نف�سها  الق�سية 

اجلزائرية، ليلة االأربعاء.

*تونس
اعترب 76 �سخ�سا يف عداد املفقودين اإثر 
ال�سرقية  تون�س  �سواحل  قبالة  مركب  غرق 
الليبية  زوارة  م��دي��ن��ة  م��ن  اأب��ح��ر  ب��ع��دم��ا 
خفر  اأعلن  ما  على  مهاجر،   100 متنه  وعلى 

ال�سواحل التون�سيني االأربعاء.
واأك����د ال��ن��اط��ق ال��ر���س��م��ي ب��ا���س��م خفر 
بيان  يف  اجلبابلي  الدين  ح�سام  ال�سواحل 
اأنه مت اإنقاذ 24 مهاجرا فيما عمليات البحث 
�سواحل  قبالة  املفقودين  باقي  عن  جارية 
حيث  )ج��ن��وب-���س��رق(  �سفاق�س  حمافظة 

غرق القارب املطاط ليل االأحد االثنني.
"�سباح  انقذ  اأن��ه  ال�سواحل  خفر  واأك��د 
خمتلفة  جن�سيات  من  جمتازا   16 مايو   24
زورقهم  تعر�س  قد  كان  واآ�سيوية  اإفريقية 
غري  ه��ج��رة  عملية  يف  امل�ستغل  امل��ط��اط��ي 

نظامية للغرق حواىل 6 اأميال بحرية جنوب 
ملحافظة  التابعة  قرقنة"  ج��زي��رة  ���س��رق 

�سفاق�س.
 8 البحر  جي�س  من  ق��وات  اأنقذت  كذلك، 

اآخرين وانت�سل جثة واحدة، ح�سب البيان.
تتزايد  اجل��وي��ة  االأح����وال  حت�سن  وم��ع 
من  القانونية  غري  الهجرة  حم��اوالت  وت��رية 
اإفريقيا  جن�سيات  م��ن  واآخ��ري��ن  تون�سيني 

جنوب ال�سحراء من ال�سواحل التون�سية نحو 
ال�سواحل االأوروبية.  

ال�سواحل  خ��ف��ر  ق���وات  اأن��ق��ذت  وك��ان��ت 
وانت�سلت  قانوين  غري  مهاجًرا   44 التون�سية 
املفقودين  عداد  يف   10 زال  ما  بينما  جثث   3
ال�سرقية  ال�سواحل  قبالة  مركبهم  غرق  اإثر 
وكالة  ر�سمي  متحدث  اأفاد  ما  على  التون�سية، 

فران�س بر�س اجلمعة.
ال�سبت،  التون�سي،  البحر  جي�س  واأع��ل��ن 

امراأة بعد مغادرتهم  بينهم  اإنقاذ 81 مهاجرا 
ال�سواحل الليبية على منت قارب متهالك.

ال�سلطات  اأع��ل��ن��ت  مت�سل،  �سعيد  ع��ل��ى 
 24 جثث  على  العثور  مايو  مطلع  التون�سية 
�سواحل  قبالة  قواربهم  غ��رق  بعد  مهاجرا 
و�سط �سرق تون�س. بني 22 و30 اأبريل، غرقت 
4 قوارب قبالة �سواحل والية �سفاق�س، ق�سى 
االأي���ام  يف  جثثهم  انت�سلت  م��ه��اج��رون  فيها 

التالية فيما مت اإنقاذ 97 منهم.

فاجعة قبالة سواحل تونس.. 
العشرات في عداد المفقودين

*وكاالت
�سّن  من  تركيا  املّتحدة،  الواليات  حّذرت 
اأّي عملية ع�سكرية جديدة يف �سمال �سوريا، 
اأّن  ت�سعيد  هكذا  مثل  �ساأن  من  اأّن  م��وؤّك��دة 
الع�سكريني االأمريكيني  اأرواح  للخطر  يعّر�س 

املنت�سرين يف املنطقة.
وك����ان ال��رئ��ي�����س ال���رتك���ي رج���ب ط��ّي��ب 
�ست�سّن  بالده  اأّن  االثنني،  اأعلن  قد  اأردوغ��ان 
�سمال  يف  جديدة  ع�سكرية  عملية  قريبًا 
 30 بعمق  اآمنة"  "منطقة  الإن�ساء  �سوريا، 
جارتها  م��ع  ح��دوده��ا  ط��ول  على  كيلومرتًا 

اجلنوبية.
وزارة  با�سم  امل��ت��ح��ّدث  ق��ال  وال��ث��الث��اء، 
اخلارجية االأمريكية نيد براي�س لل�سحافيني 
اإّن الواليات املّتحدة "قلقة للغاية" اإزاء هذا 

االإعالن.
ون��وؤّي��د  ت�سعيد،  اأّي  "ندين  واأ����س���اف: 
النار  اإط���الق  وق��ف  خ��ط��وط  على  االإب��ق��اء 

الراهنة".
االأمم  با�سم  املتحّدث  �سّدد  نيويورك  ويف 
رف�س  على  دوج���اري���ك،  �ستيفان  امل��ّت��ح��دة 

جديد  ع�سكري  عمل  اأّي  الدولية  املنّظمة 
يف �سوريا، �سواء من جانب تركيا اأو اأّي طرف 

اآخر.
ورّدًا على �سوؤال ب�ساأن العملية الع�سكرية 
يف  ب�سّنها  رغبته  عن  اأردوغ���ان  اأعلن  التي 
"نحن  لل�سحافيني:  دوجاريك  قال  �سوريا، 
اأرا�سي �سوريا. ما حتتاجه  ندافع عن وحدة 
الع�سكرية،  العمليات  من  مزيدًا  لي�س  �سوريا 

اأّيًا كان م�سدرها".
حّل  هو  �سوريا  حتتاجه  "ما  اأّن  واأ�ساف 
من  مزيد  ه��و  �سوريا  حتتاجه  م��ا  �سيا�سي. 
االأمران  هما  وهذان  االإن�سانية،  امل�ساعدات 

الّلذان نعمل عليهما".
عمليات  ثالث  تركيا  �سّنت   2016 ومنذ 
االأكراد  املقاتلني  الإبعاد  �سوريا  يف  ع�سكرية 
ال�����س��وري��ني ال��ذي��ن حت��ال��ف��وا م��ع ال��والي��ات 

املّتحدة يف حملتها �سّد تنظيم داع�س.
و�سّنت تركيا عمليتها الع�سكرية االأخرية 
اأعلن  عندما   ،2019 اأكتوبر  يف  �سوريا  يف 
ترامب  دونالد  حينه  يف  االأمريكي  الرئي�س 
�سوريا  يف  مهّمتها  اأجن���زت  ب��الده  ق��وات  اأّن 

و�ستن�سحب من هذا البلد.
واأثار الهجوم الرتكي يومها غ�سبًا �سديدًا 
يف الواليات املّتحدة، حّتى يف اأو�ساط حلفاء 
مايك  بنائبه  دفع  مّما  اجلمهوري،  الرئي�س 
اتفاقًا مع  اأبرم  زيارة تركيا حيث  اإىل  بن�س 

اأردوغان لوقف القتال.
اأن  تركيا  م��ن  "نتوّقع  ب��راي�����س:  وق���ال 
اأكتوبر  يف  ال�سادر  امل�سرتك  بالبيان  تلتزم 
امل��خ��اوف  ن���درك  "نحن  واأ���س��اف:   ."2019
حدودها  على  لرتكيا  امل�سروعة  االأم��ن��ي��ة 
�سيزيد  جديد  هجوم  اأّي  لكّن  اجلنوبية، 
و�سيعّر�س  االإقليمي  اال�ستقرار  تقوي�س  من 
للخطر القوات االأمريكية املن�سوية يف حملة 

التحالف �سّد تنظيم داع�س".
وجاءت ت�سريحات الرئي�س الرتكي ب�ساأن 
يهّدد  وق��ت  يف  �سوريا  يف  جديد  هجوم  �سّن 
بعرقلة طلبي فنلندا وال�سويد االن�سمام اإىل 

حلف �سمال االأطل�سي.
ول���ط���امل���ا اّت���ه���م���ت ت��رك��ي��ا ال��دول��ت��ني 
حزب  من  نا�سطني  باإيواء  اال�سكندينافيتني 

العمال الكرد�ستاين، املحظور يف تركيا.

*اخلرطوم
ح���ذر ف��ول��ك��ر ب��ريت�����س، امل��م��ث��ل اخل��ا���س 
لالأمني العام لالأمم املتحدة اإىل ال�سودان، من 
خماطر حتيط باالأو�ساع العامة يف ال�سودان، 
مبا يف ذلك اال�ستقرار ال�سيا�سي واالجتماعي 
تخفيف  فر�سة  اإ�ساعة  ومن  واالقت�سادي، 
التو�سل  يتم  مل  اإذا  الدويل  والدعم  الديون 
تعي�سها  التي  لالأزمة  حل  اإىل  يونيو  بنهاية 

البالد منذ نحو 7 اأ�سهر. 
ي��اأت��ي ه���ذا ب��ع��د ي���وم واح���د م��ن تلويح 
مبعاقبة  االأم��ريك��ي��ة  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات 
مع  يتعاملون  ال��ذي��ن  واالأف�����راد  ال�����س��رك��ات 
�سركات تتبع للجي�س وقوات اأمنية �سودانية 

اأخرى.
اأم��ام  قدمها،  اإح��اط��ة  يف  بريت�س  وق��ال 
ت�سهيل  عملية  اإن  ال���دويل،  االأم���ن  جمل�س 
من  مكونة  ثالثية  اآلية  تقودها  التي  احلوار 
االأمم املتحدة واالحتاد االإفريقي وجمموعة 
اإال يف بيئة مواتية لبناء  االإيقاد، لن تنجح 
�سد  واالنتهاكات  العنف  وقف  ت�سمل  الثقة، 
واإطالق  الطوارئ  حالة  واإلقاء  املتظاهرين 

�سراح املعتقلني، مو�سحا اأن ال�سلطات اأفرجت 
عن 86 حمتجزًا، لكن قرابة 110 اآخرين ما 

زالوا حمتجزين يف اأماكن خمتلفة.
ال�سودان  يوا�سل  "بينما  ���س��اف:  واأ
هنالك  اليقني،  عدم  من  املزيد  مواجهة 
ك���ر ع��ل��ى احل���وار،  اأ م��ن��ف��ت��ح��ة  ط����راف  اأ
بع�س  ي��وا���س��ل  خ���ر  االآ اجل��ان��ب  يف  ل��ك��ن 
ال��رئ��ي�����س��ي��ني رف�����س  امل�����س��ل��ح��ة  ���س��ح��اب  اأ
ن��ظ��رائ��ه��م  م���ع  امل��ب��ا���س��رة  امل���ح���ادث���ات 
ب�سكل  امل�ساركة  يف�سلون  و  اأ خ��ري��ن  االآ

مبا�سر". غري 
ال  "مف�سدون"  هنالك  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

يريدون للعملية االنتقالية اأن ت�ستكمل.
بداأت عملية  الثالثية  االآلية  اأن  واأو�سح 
حمادثات غري مبا�سرة، ت�سمل م�سائل اأ�سا�سية 
الرئي�سية  الد�ستورية  االأجهزة  تكوين  مثل 
الع�سكري  املكونني  بني  امل�ستقبلية  والعالقة 
واملدين واآلية ومعايري اختيار رئي�س الوزراء.  
يت�سبب  ال�سيا�سي  اجلمود  اإن  بريت�س  وق��ال 
فادحة  واقت�سادية  اجتماعية  خ�سائر  يف 
وا�ستمرار  االإن�سانية  االحتياجات  تزايد  مع 

ارتفاع اأ�سعار ال�سلع االأ�سا�سية، يف ظل فر�س 
املانحني قيودًا على امل�ساعدات.

واأمنية  �سيا�سية  اأزمة  ال�سودان  ويعي�س 
�سد  املتوا�سلة  االحتجاجات  ظل  يف  خانقة 
التي اتخذها قائد اجلي�س عبد  االإجراءات 
من  والع�سرين  اخلام�س  يف  الربهان  الفتاح 

اأكتوبر املا�سي.
اإن  االث��ن��ني،  املتحدة،  ال��والي��ات  وقالت 
"اإجراءات جمل�س ال�سيادة ال�سوداين وقوات 
االأمن وقيادة اجلي�س واالنتهاكات اجل�سيمة 
تعر�س  املتظاهرين  �سد  االإن�����س��ان  حلقوق 
اململوكة  ال�سركات  م��ع  ال��ت��ج��اري  التعامل 

للحكومة واجلي�س ال�سوداين للخطر".
وزارة  اأ���س��درت��ه  ت��ق��ري��ر  يف  واأ���س��اف��ت 
اجلي�س  "ا�ستيالء  اأن  االأمريكية،  اخلزانة 
بها  ق��ام��ت  ال��ت��ي  واالأع���م���ال  ال�سلطة  على 
والع�سرين  اخلام�س  منذ  االأمنية  االأجهزة 
على  �سلبا  وتوؤثر  املخاطر  تفاقم  اأكتوبر  من 
يف  االأمريكيني  واالأف���راد  ال�سركات  اأع��م��ال 
االأمريكية  اال�ستثمارات  وجتعل  ال�سودان، 

غري اآمنة".

واشنطن تحذر أنقرة من أي 
عملية عسكرية شمالي سوريا

السودان.. األمم المتحدة تحذر 
من مخاطر وأميركا تلوح بعقوبات
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