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*عمان 
الدكتور  الإ�سالمية  واملقد�سات  وال�سوؤون  الأوق��اف  وزي��ر  قال 
عن  ب��الإع��الن  قامت  والعمرة  احل��ج  دائ��رة  اإن  اخلاليلة،  حممد 
الت�سجيل الأويل للمواطنني الأردنيني عن طريق موقع دائرة احلج 

والعمرة/ للت�سجيل الإلكرتوين.
واأ�ساف الدكتور اخلاليلة، انه مت ح�سر اأعداد الراغبني باأداء 
مل  وممن  ال�سعودية  الإ�سرتاطات  �سمن  العام،  لهذا  احلج  فري�سة 
يحجوا �سابقًا، وذلك لختيار العدد املقرر حلجاج اململكة وفق معيار 
الأكرب �سنًا، علمًا اأن فرتة الت�سجيل للحج كانت من 2022/4/13م 
ولغاية 2022/4/21م وقد بلغ عدد املواطنني الذين اأبدوا رغبتهم 

باأداء فري�سة احلج )20( األف مواطن تقريبًا. 
اخلمي�س،  عقده،  الذي  ال�سحفي  املوؤمتر  خالل  اخلاليلة  واأ�سار 
البطو�س  جمدي  املهند�س  والعمرة  احلج  دائرة  عام  مدير  بح�سور 
ال��ك��وري،  ف���وؤاد  وال�ستثمار  ل��الدخ��ار  احل��ج  �سندوق  ع��ام  وم��دي��ر 
مواليد  من  �سنًا  الأك��رب  معيار  وف��ق  احلجاج  اختيار  مت  اأن��ه  اإىل 
)1957/7/15م( ولغاية )1958/12/31م( ممن �سجلوا ت�سجيل 
اأويل، وكذلك املدخرون يف �سندوق احلج بن�سبة )20%( ح�سب نظام 

�سندوق احلج.
�سرط  عليهم  انطبق  الذين  املواطنني  اخلاليلة  الوزير  ودع��ا 
)1958/12/31م( اإىل  )1957/7/15م(  مواليد  م��ن  ال�سن 
الأويل  الت�سجيل  اأثناء  اختاروها  التي  الت�سجيل  مراكز  مراجعة 
اخلمي�س  يوم  م�ساء  ولغاية  ال�سبت2022/5/28م  يوم  �سباح  من 
2022/6/2م لأداء الَق�َسم ول�ستالم الت�ساريح اخلا�سة بهم ، على 
لأداء  املر�سحني  من  والفروع  لالأ�سالء  �سخ�سيا  احل�سور  يكون  اأن 
املحرمية  يثبت  وما  الثبوتية  الوثائق  معهم  م�سطحبني  الفري�سة 
ال�ساد�سة  ال�ساعة  لغاية  �سيكون  املراكز  دوام  ب��اأن  علمًا  للن�ساء، 

م�ساًء.
املدخرين  اأ�سماء  اللكرتوين  موقعه  عرب  احلج  �سندوق  ون�سر 
1443ه�  احلايل  للمو�سم  احلج  �سروط  عليهم  اإنطبقت  ممن  لديه 

-2022 م.
اىل  املذكورين  �سحفية  ت�سريحات  بح�سب  ال�سندوق  دعا  كما 
عنها  اأعلن  التي  الزمنية  امل��دة  �سمن  الت�سجيل  عملية  ا�ستكمال 
جمل�س  رئي�س  الإ�سالمية  واملقد�سات  وال�����س��وؤون  الأوق���اف  وزي��ر 
اليوم  عقده  ال��ذي  ال�سحفي  امل��وؤمت��ر  خ��الل  احل��ج  �سندوق  اإدارة 
املوافق  املقبل  ال�سبت  يوم  �سباح  من  اعتبارا  تبداأ  والتي  اخلمي�س 
من  كل  اأن  علما  اخلمي�س2022/6/2،  يوم  ولغاية   2022/5/28
م�ستنكفا.  يعترب  الفرتة  تلك  خالل  الت�سجيل  عملية  ي�ستكمل  مل 
https://hajjfund.gov.jo/ar/content/      تابع �س2

*الدوحة 
اإىل  العا�سمة القطرية الدوحة بعلم الأردن  تو�سحت مبان يف 
جانب علم قطر، و�سور جاللة امللك عبداهلل الثاين اإىل جانب �سور 
اأمري قطر �سمو ال�سيخ متيم بن حمد اآل ثاين،احتفال بعيد ا�ستقالل 
اململكة الأردنية الها�سمية ال� 76، وذلك تعبريا عن عمق العالقات 

الأخوية بني البلدين ال�سقيقني.
ومن املبان التي اأ�سيئت بعلم الأردن وتزينت ب�سور جاللة امللك، 
ومبان  اأب��راج  اأيقونة  يعترب  ال��ذي  الدوحة  �سرياتون  فندق  مبنى 
الدوحة، حيث يعد من اأعرقها واأقدمها، وهو يعد الفندق الر�سمي 
على  امللك  جاللة  و�سور  الأردين  العلم  �سور  ظهرت  كما  للدولة، 
مبنى ال�سعلة ال�سهري يف الدوحة، وهو عبارة عن برج حديث �ساهق 
التي  الذكية،  لو�سيل  مدينة  اأبراج  من  عدد  اإىل  اإ�سافة  الرتفاع، 

تعترب مبثابة العا�سمة الإدارية اجلديدة لقطر.

20 ألف مواطن أبدوا 
رغبتهم بأداء فريضة الحج 

  صندوق الحج ينشر أسماء المدخرين ممن 

انطبقت عليهم الشروط ألداء الفريضة
قطر تضيء عددا من أبراجها بعلم 

األردن احتفاال بعيد االستقالل

ضبط شخص أطلق النار
 في أحد االفراح واصاب طفال

  
*عمان 

القت الأجهزة الأمنية القب�س �سخ�س اأطلق النار واأ�ساب طفاًل يف 
اأحد الأفراح يف حمافظة املفرق.

ورد  بالغا  اإن  العام  المن  مديرية  با�سم  العالمي  الناطق  وقال 
بعيار  لال�سابة  طفل  بتعر�س  املفرق  حمافظة  �سرطة  ملديرية  ام�س 
حالته  ب��اأن  ي�سعر  طبي  تقرير  على  واحت�سل  جمهول  طائ�س  ن��اري 

متو�سطة.
كان  انه  تبني  املعلومات  وجمع  التحقيقات  خالل  ومن  انه  واأّك��د 
هنالك فرح قريب من مكان وجود الطفل ومبتابعة التحقيق مت حتديد 
لنف�سه  ت�سليمه  حلني  متابعته  وجرى  الفرح  داخل  النار  مطلق  هوية 

وبو�سر التحقيق معه متهيدًا لحالته للق�ساء.

حريق ضخم في ميناء 
سواكن السوداني

*اخلرطوم 
اندلع، اليوم الأربعاء، حريق هائل يف ميناء الركاب الرئي�سي على 
نحو  بعد  على  تقع  التي  ال�سودانية،  �سواكن  مدينة  يف  الأحمر  البحر 
حدوث  من  خم��اوف  و�سط  اخلرطوم،  العا�سمة  �سرق  كيلومرتا   800
خ�سائر كبرية يف ظل ال�سعوبات التي تواجه �سلطات الدفاع املدين يف 
ال�سيطرة على احلريق رغم مرور اأكرث من 7 �ساعات على اندلعه حتى 

الآن.

فعاليات مهرجان الجميد 
والسمن تنطلق اليوم الجمعة

  
*عمان 

تنطلق اليوم اجلمعة يف منطقة حدائق احل�سني، فعاليات مهرجان 
البادية  لتنمية  الها�سمي  ال�سندوق  ينظمه  ال��ذي  وال�سمن  اجلميد 
مناطق  �ستى  يف  املنت�سرة  اجلمعيات  من  كبري  عدد  مب�ساركة  الأردنية 

البادية الأردنية.
جمال  الأردنية  البادية  لتنمية  الها�سمي  ال�سندوق  مدير  وقال 
طراد الفايز يف ت�سريحات �سحفية اخلمي�س، اإن املهرجان الذي �ستبداأ 
وملدة  م�ساًء  التا�سعة  وحتى  �سباحًا  العا�سرة  ال�ساعة  عند  فعالياته 
يومني، يعترب نافذة ت�سويقية ملنتجات الألبان والأجبان القائم عليها 
الأردنية  البادية  مناطق  خمتلف  يف  املنت�سرة  الن�سائية  اجلمعيات 

ال�سمالية والو�سطى واجلنوبية.
وتابع الفايز، اأن هذا هو املهرجان ال�ساد�س للجميد وال�سمن الذي 
منتجات  بت�سويق  ت�ساهم  منا�سبة وطنية  يعترب  ،اذ  ال�سندوق  ينظمه 
املراأة الأردنية من اجلميد وال�سمن، وي�سهل على املواطن عملية ال�سراء 
بالكالت  وال�ستمتاع  البادية  �سيدات  منتجات  على  والطالع  املبا�سر 
البدوية والرتاثية والفعاليات الرتاثية امل�ساحبة لفعاليات املهرجان 
واأ�سبح يحظى مب�ساركة وا�سعة من خمتلف �سرائح املجتمع الأردين   ،

و�سيوف الردن من العرب والجانب.

72 ألف مشارك
 بأردننا جنة من بداية العام

*عمان 
الداخلية،  جنة" لل�سياحة  "اأردننا  برنامج  يف  امل�ساركني  عدد  بلغ 
بن�سبة  ال�سياحة  تن�سيط  وهيئة  والآثار  ال�سياحة  وزارة  من  املدعوم 

تتجاوز 50 باملئة، من بداية العام احلايل نحو 72 األف م�سارك.
وهيئة  والآث��ار  ال�سياحة  وزارة  عن  �سادر  م�سرتك  بيان  وبح�سب 
ال�سياحي  النقل  حافالت  اأع��داد  بلغت  اخلمي�س،  ال�سياحة  تن�سيط 
التي قامت بنقل املواطنني للوجهات ال�سياحية التي يوفرها الربنامج 
اإىل  بالإ�سافة  حافلة،   2014 اململكة،  حمافظات  خمتلف  من  وتنطلق 

2014 دليال �سياحيا مرافقًا للحافالت.
اأعداد امل�ساركني بالرحالت التي �سريتها الوزارة من  اأن  واأ�سار اىل 
م�سارك   4800 اىل  و�سلت  الإ�ستقالل  عيد  عطلة  يف  الربنامج  خالل 

لليوم اخلمي�س فقط.
ال�سياحية  املكاتب  تنفذه  ال��ذي  جنة"  "اأردننا  برنامج  ويهدف 
الداخلي،  والطريان  ال�سياح  وادلء  ال�سياحي  النقل  مع  بالت�سارك 
حتفيز  اإىل  واملخيمات،  كاملطاعم  ال�سياحية  املن�ساآت  من  والعديد 
وتن�سيط ال�سياحة الداخلية، وت�سجيع املواطنني على زيارة الع�سرات 

من الوجهات ال�سياحية.
نقال  يوؤمن  الأردين،  للمواطن  امل�سمم  الربنامج  اأن  الوزارة،  وبينت 
من  تنطلق  وحديثة  جمهزة  �سياحي  نقل  حافالت  خالل  من  جمانيًا 
حمافظات اململكة كافة نحو الوجهات ال�سياحية املوجودة يف الربنامج، 
اىل  بالإ�سافة  حافلة،  لكل  مرافق  �سياحي  دليل  تخ�سي�س  وكذلك 
الإقامة بالفنادق واملخيمات يف رحالت املبيت، وتوفري وجبات الطعام.
ويوفر الربنامج خدمات الطالع على الوجهات ال�سياحية امل�سمولة 
جنة  اأردننا  تطبيق  خالل  من  الرحالت،  واأ�سعار  املقدمة  واخلدمات 

الذكية. الهواتف  "Jannah.jo" على 

*القاهرة
ع��ادل  ال��ع��رب��ي،  ال��ربمل��ان  رئي�س  اأ���س��اد 
ب��ن ع��ب��د ال��رح��م��ن ال��ع�����س��وم��ي، ب��امل��واق��ف 
"العروبية اخلال�سة" جلاللة امللك عبداهلل 
الثاين يف الدفاع عن ق�سايا العربية و�سون 

وحماية الأمن القومي العربي.
�سحفي  ب��ي��ان  يف  ال��ع�����س��وم��ي،  وث��م��ن 
 ،76 ال���  اململكة  ا�ستقالل  ذك��رى  مبنا�سبة 
جهود جاللة امللك عبداهلل الثاين، �ساحب 
املقد�سة  الأماكن  على  الها�سمية  الو�ساية 
ال�سريف،  القد�س  الإ�سالمية وامل�سيحية يف 
يف الدفاع عن املقد�سات وحمايتها، موؤكدا اأن 
منوذجا  تعد  الر�سينة  الأردن  دبلوما�سية 
القومية  امل�سوؤولية  ل  حتمُّ يف  به  ُيحتذى 
العربية  الق�سايا  عن  وال��دف��اع  العربية، 

العادلة.
بذكرى  امللك  جاللة  الع�سومي  وه��ن��اأ 
اأن��ه��ا ذك���رى عزيزة  ال���س��ت��ق��الل، م��وؤك��دًا 
وغ��ال��ي��ة ع��ل��ى ق��ل��ب ك��ل ع��رب��ي، وجت�سد 

اأجل  من  والوفاء  الت�سحية  معاين  اأ�سمى 
ال�سعب  وثبات  واإرادة  قوة  وتعك�س  الوطن 
واأع��رب  التحديات.  مواجهة  يف  الأردين 
تهانيه  اأطيب  عن  العربي  الربملان  رئي�س 
ال�سحة  مب��وف��ور  امل��ل��ك  جل��الل��ة  ومتنياته 
من  باملزيد  الأردين  ولل�سعب  والعافية، 

التقدم والزدهار.
الف�سائل  ح���ذرت  ال�����س��ي��اق  ذات  ويف 
الحتالل  غزة  قطاع  يف  ال�سيا�سية  والقوى 
الإ�سرائيلي من ارتكاب اأي حماقة بال�سماح 
تنظيم  ع��رب  الأق�����س��ى  امل�سجد  باقتحام 

الأعالم" . "م�سرية 
يف  اجتماعها  عقب  الف�سائل  واأك���دت 
اأن هذا املُخطط مبثابة برميل بارود  غزة، 
م�سددة  باأكملها،  املنطقة  وُي�سعل  �سينفجر 
اأحمر  خ��ٌط  واملقد�سات  القد�س  اأن  على 
وال�سعب الفل�سطيني بكل قواه ومقاومته لن 

يقفوا مكتويف الأيدي اأمامه.
بكل  �سيت�سدون  اأن��ه��م  اإىل  واأ����س���ارت 

اخل��ي��ارات  ك��ل  م�ستخدمني  ل��ه  الأ���س��ك��ال 
واأر�سه  الفل�سطيني  ال�سعب  حماية  بهدف 

ومقد�ساته من العتداءات الإ�سرائيلية.
بحالة  امل�سرتكة  والغرفة  اأنها  واأعلنت 
انعقاد دائم تراقب وتتابع عن كثب كل ما 
و�سور  ت�سريحات  من  الحتالل  عن  ي�سدر 

لالأحداث والعتداءات.
الحتالل  حكومة  الف�سائل  وحملت 
الع��ت��داءات  ه��ذه  �سي�ساحب  م��ا  تبعات 
الفل�سطيني  ال�سعب  اأن  م��وؤك��دة  ردود،  من 
ومقاومته لن يرتاجعوا عما حققته معركة 
كل  جهوزية  على  وم�سددة  القد�س،  �سيف 

ال�ساحات وترابطها للرد على العدوان.
الفل�سطيني  ال�سعب  جماهري  ودع��ت 
املحتل  وال���داخ���ل  وال�����س��ف��ة  ال��ق��د���س  يف 
الأق�سى  امل�سجد  ب��اح��ات  يف  لالحت�ساد 
واعتبار  اجل��م��ع��ة،  غ��ٍد  ي��وم  م��ن  اب��ت��داًء 
عن  للدفاع  وطنيًا  يومًا  املقبل  الأحد  يوم 

الأق�سى والنفري العام.

البرلمان العربي يثمن جهود 
الملك في الدفاع عن المقدسات

الفصائل الفلسطينية تحذر االحتالل من تبعات 
اقتحام مسيرة االعالم المسجد االقصى

*عمان 
ال�ستقالل  اأن  وطنية،  �سخ�سيات  اأكدت 
ق�سة  ن�سج  وت��اري��خ  واجن���از  ك��ف��اح  ق�سة 
من  ثلة  ومعهم  الأفذاذ  الها�سميون  كفاحه 
ووفاًء  حبًا  املاجدة  الأردنية  الأ�سرة  اأبناء 
والعامل  والعطاء،  بالدم  جمبولة  وعطاًء 
الأردن��ي��ة  امل��ع��ج��زة  ب��ه��ذه  ي�سهد  ب��اأ���س��ره 

اخلالدة ازدهارًا وتطورًا بجميع امليادين.
الأ�سبق  وال�سفري  الداخلية  وزير  وقال 
كلمة  لي�ست  ال�ستقالل  اإن  املجايل،  قفطان 
ترتدد على الل�سان وامنا جمد وتاريخ وعرق 
الها�سميون  كفاحه  ق�سة  ن�سج  وتعب  وكد 
اأبناء  م��ن  املباركة  الثلة  ومعهم  الأف���ذاذ 
الأ���س��رة الأردن���ي���ة امل��اج��دة ح��ب��ًا ووف���اًء 
وعطاًء جمبولة بالدم والعطاء، م�سرًيا اإىل 
وال�ستينات  اخلم�سينيات  اإىل  بنظرة  اأن��ه 
اخلالدة  املعجزة  هذه  العامل  اأمام  تتماثل 

اليوم واملاثلة للعيان .
ق��اده��ا  ال��ن��ق��ل��ة  ه����ذه  اأن  واأ�����س����اف. 
الكربى  العربية  ال��ث��ورة  منذ  الها�سميون 
بقيادة املغفور له ال�سريف احل�سني بن علي 
امللك  بعهد  وال�ستقالل  التاأ�سي�س  ومرحلة 
الثاين  عبداهلل  امللك  له  املغفور  املوؤ�س�س 
فما  امل��ع��زز،  امللك  اإىل  املوؤ�س�س  امللك  وم��ن 
م�ست�سهدًا  ما�سية،  باهرة  الجن��ازات  زالت 
ال�سبعينيات  مطلع  يف  زمنية  فرتة  مبعاي�سة 
يف  النقلة  ه��ذه  �سهدت  اداري  حاكم  ك��اول 
لتطوير  الها�سمية  والرعاية  عربة  وادي 

هذه املنطقة.
هم  ال���دوام  على  الها�سميني  اإن  وق��ال، 
وبناء  وح�سارة  وع��ز  وجم��د  تاريخ  �سناع 
والأيدي  البناة  قوافل  اإىل  م�سريًا  وعطاء، 
والإخ��ال���س  بالعلم  املت�سلحة  الردن��ي��ة 
جميع  ويف  وعلماء  واأط��ب��اء  مهند�سني  من 

ببناء  �ساهموا  مم��ن  اخلدماتية  امليادين 
دول �سقيقة ووجودهم يف كل انحاء العامل 
لذات الغر�س خري �سفراء لبلدهم الردن .

بالعيد  ال��ي��وم  اح��ت��ف��ال��ن��ا  اإن  وق����ال، 
وهو  اململكة،  ل�ستقالل  وال�سبعني  ال�ساد�س 
الحتفال الأول يف املئوية الثانية ن�ستذكر 
ت�����س��ح��ي��ات ال��ب��ن��اة وامل��وؤ���س�����س��ني الأوائ����ل 
ق�سايا  م��ع  الأردن  ووق���وف  واجن��ازات��ه��م 
ومبقدمتها  ال����دوام  ع��ل��ى  ال��ع��رب��ي��ة  اأم��ت��ه 
على  الها�سمية  والو�ساية  فل�سطني  ق�سية 
القد�س  يف  وامل�سيحية  الإ�سالمية  املقد�سات 
الواجب  �سهداء  ن�ستذكر  كما  ال�سريف، 
وال���دف���اع ع��ن ك��رام��ة الإن�����س��ان وال��وط��ن 
غ��دا  ح��ت��ى  والأرواح  ب��امل��ه��ج  ..ت�����س��ح��ي��ات 
بامننا  نفاخر  وا�ستقرار  اأمن  واحة  الردن 

كلها.    الدنيا 
تابع �س2

*تكساس
اآبوت،  غريغ  تك�سا�س  ولية  حاكم  قال 
اإن امل�سلح الذي قتل 19 طفال ومعلمني اثنني 
حذر  الولية  بجنوب  ابتدائية  مدر�سة  يف 
يف ر�سالة على الإنرتنت من اأنه �سيطلق النار 
قيامه  من  دقائق  قبل  ابتدائية  مدر�سة  يف 

بذلك.
ت���وايل ظ��ه��ور تفا�سيل  م��ع  ذل��ك  ي��اأت��ي 

مروعة عن الهجوم بعد يوم من املذبحة.
اأن  �سحفي  م��وؤمت��ر  يف  اآب����وت  واأ����س���اف 
 18( رامو�س  �سلفادور  يدعى  ال��ذي  امل�سلح، 
اإنه �سيطلق  اأخرى تقول  اأر�سل ر�سالة  عاما( 
على  اآخر  من�سور  اأعقبها  جدته،  على  النار 
الإنرتنت اأكد فيه اإقدامه على ذلك بالفعل.

معه  تعي�س  كانت  التي  جدته  واأ�سيبت 
من  متكنت  لكنها  ال��وج��ه  يف  ن���اري  بطلق 

الت�سال بال�سرطة.
وقال حمققون اإن امل�سلح حا�سر ال�سحايا 
الأكرث  هو  حادث  يف  واحد،  درا�سي  ف�سل  يف 
دم��وي��ة م��ن��ذ ن��ح��و ع��ق��د مم��ا ف��ج��ر جم��ددا 
القوانني  ح��ول  البالد  م�ستوى  على  اجل��دل 

الأمريكية املتعلقة بحمل ال�سالح.
النار  باإطالق  القتل  عمليات  رامو�س  بداأ 

اإنه  ال�سلطات  وقالت  املنزل،  يف  جدته  على 
اإىل املدر�سة القريبة حيث  توجه بعد ذلك 
يحمل  وه��و  املبنى  ودخ��ل  �سيارته  حتطمت 

بندقية.
تفادي  من  متكن  اإن��ه  ال�سلطات  وقالت 
يقرتب  ك��ان  املدر�سة  بتاأمني  معني  �سرطي 
مملوءة  حقيبة  األ��ق��ى  اأن��ه  واأ���س��اف��ت  منه، 
راأى  عندما  املدر�سة  اإىل  وج��رى  بالذخرية 

ال�سرطي.
و�سق  اخللفي  ال��ب��اب  م��ن  امل�سلح  ودخ��ل 
ال�سف  لتالميذ  درا�سي  ف�سل  نحو  طريقه 

الرابع، حيث �سقط جميع قتلى الهجوم.
ب�سكل  ا���س��رتى  اأن���ه  ال�سلطات  وذك���رت 
اأيام من  قانوين بندقيتني و375 طلقة قبل 

الهجوم.
ال�سالمة  اإدارة  با�سم  املتحدث  وق���ال 
لقناة  اأوليفاريز  كري�س  تك�سا�س  يف  العامة 
طوقت  ال�سرطة  اإن  )�سي.اإن.اإن(  تلفزيون 
مدر�سة روب البتدائية يف يوفالدي بولية 
حم��اول��ة  يف  ال��ن��واف��ذ  وح��ط��م��ت  تك�سا�س، 

لإجالء الأطفال واملعلمني.
بر�سا�س  رامو�س  ُقتل  املطاف،  نهاية  يف 

�سلطات اإنفاذ القانون.

وترك رامو�س املدر�سة الثانوية ولي�س له 
�سجل جنائي معروف اأو تاريخ من الأمرا�س 

النف�سية.
�سخ�سا   17 اأن  تك�سا�س  ح��اك��م  وذك���ر 

اأ�سيبوا بجروح ل تهدد حياتهم.
على  النار  مطلق  من�سورات  اأن  واأ���س��اف 
لكن  في�سبوك،  موقع  على  كانت  الإن��رتن��ت 
بالت  )ميتا  الأم  ال�سركة  با�سم  متحدثني 
خا�سة  ر�سائل  كانت  اإن��ه��ا  ق��ال��وا  فورم�س( 

واكُت�سفت بعد اإطالق النار.
هوية  حتديد  عن  ال�سركة  وامتنعت 
من�ساتها،  م��ن  اأي  و  اأ ال��ر���س��ائ��ل  متلقي 
ا�ستخدمه  ن�ستغرام،  واإ اأ ما�سنجر  مثل 

. مل�سلح ا
ويف مقابلة مع موقع دايلي ميل الإخباري 
والدة  ريي�س  اأدريانا  ومقره بريطانيا، قالت 
امل�ستبه به اإن ابنها "كان منطويا ولي�س لديه 

الكثري من الأ�سدقاء".
واقعة اإطالق النار يف تك�سا�س هي اأدمى 
قتل  اأن  منذ  اأمريكية  مدر�سة  يف  يقع  حادث 
يف  طفال،   20 بينهم  من  �سخ�سا،   26 م�سلح 
ولية  يف  البتدائية  هوك  �ساندي  مدر�سة 

كونيتيكت يف دي�سمرب 2012.
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مؤتمرون: الوصاية الهاشمية على 
المقدسات المسيحية بالقدس 

قوة للوجود المسيحي بالمنطقة

الشواربه يلتقي السفير االقليمي 
لمؤتمر االمم المتحدة للمناخ

*عمان 
ال�سرق"،  يف  امل�سيحيني  وم�ستقبل  "واقع  موؤمتر  يف  م�ساركون  اأكد 
مع  بالتعاون  والإع��الم،  للدرا�سات  الكاثوليكي  املركز  ينظمه  ال��ذي 
موؤ�س�سة كونراد اأديناور الأملانّية، اأن الو�ساية الها�سمية على املقد�سات 
امل�سيحية بالقد�س حتافظ على الوجود التاريخي والديني والقانوين 
للكنائ�س امل�سيحية بالقد�س، ومتثل الو�ساية ا�ستمرارًا للعهدة العمرية 

واأ�سا�سًا يف املحافظة على الهوية والوجود امل�سيحي باملنطقة برمتها.
وقالوا خالل فعاليات املوؤمتر الذي ي�ستمر يومني مب�ساركة حملّية 
وعربّية واأجنبّية، اإن امل�سيحيني باملنطقة يحملون هم الهوية العربية 
التي ومنذ فجر التاريخ قدموا الت�سحيات �سد امل�ستعمرين حفاظًا على 
اإىل  حاجة  اأكرث  اليوم  وامل�سلمني  امل�سيحيني  واأن  ووجودهم  هويتهم 
مزيد من الوئام والتكاتف للدفاع عن قوميتهم العربية وحقوقهم يف 
القد�س و�سائر املنطقة بعيدًا عن الفرقة اأو اخلالف اأو اإثارة النعرات 

التي يقوم بها فئة قليلة.
واأ�ساروا اإىل اأن الدين امل�سيحي الذي يحمل ر�سالة اإن�سانية انطلق 
بال�سرق وخ�سو�سًا يف  امل�سيحيني  اأن وجود  الأر�س، مو�سحني  من هذه 
املنطقة العربية وفل�سطني والأردن، هو اأ�سا�س يف احلفاظ على الهوية 
امل�سيحية العربية التي تقدم تنوعًا فريدًا للمجتمعات العربية وتعزز 
الأرا�سي  عن  الدفاع  يف  قوي  م�ساند  وهي  واملحبة  الوئام  روح  فيها 

العربية املحتلة يف فل�سطني.
الدكتور  الأب  والإعالم،  للدرا�سات  الكاثوليكي  املركز  مدير  وقال 
رفعت بدر خالل اجلل�سة الفتتاحّية التي اأدارها مدير مكتب موؤ�س�سة 
كونراد بعمان، اأن احلديث عن الوجود امل�سيحي ياأتي يف ظل احتفال 
وهو  وال�سبعني،  ال�ساد�س  ال�ستقالل  عيد  مبنا�سبة  الأردنية  الدولة 
ال�ستقالل الأول يف املئوية الثانية للدولة الأردنّية التي تبذل جهودًا 
امل�سيحية  عن  الدفاع  يف  الثاين  عبداهلل  امللك  جاللة  بقيادة  كبرية 
وحمايتها وكفالة حقوقها وحريتها الدينية و�سد اأي حماولة ت�سيء 
للوجود امل�سيحي الذي �سبق الوجود ال�سالمي، م�سريًا اإىل اأن الأردن، 
ال�سالم  قيم  على  املبنّية  احلوارّية  للر�سائل  م�سّدًرا  دائًما،  هو  كما 

والأخّوة والتعا�سد والتعاون بني اجلميع.
ال�ستقبال،  دولة  ويف  ال�ستقالل،  مملكة  يف  اليوم  "جنتمع  وقال 
اإىل  لن�سل  متعّددة  بلدان  من  القادمني  املثقفني  من  نخبة  مب�ساركة 
امللك  جاللة  املقد�سات  على  الها�سمّية  الو�ساية  �ساحب  قالها  نتيجة 
اأيام يف وا�سنطن ونيويورك: امل�سيحيون جزء ل  عبداهلل الثاين قبل 
اأبو  �سريين  ال�سهيدة  دماء  اأن  م�سيفًا  املنطقة"،  هذه  اأبناء  من  يتجزاأ 
عاقلة املقد�سّية، حاملة و�سام ال�ستقالل من الدرجة الأوىل، هو دليل 
اأمتهم  وق�سايا  باأحداث  دائمًا  منخرطون  امل�سيحيني  اأّن  على  �ساطع 
العربية و�ساهموا بالدماء لبناء م�ستقبل اأف�سل، لي�س لهم وحدهم، بل 

جلميع املواطنني، وبالأخ�س �سركاء احل�سارة من امل�سلمون.
امل�سجد  لإعمار  الها�سمي  لل�سندوق  التنفيذي  املدير  قال  ب��دوره، 
اإن  كيالين،  و�سفي  الدكتور  امل�سرفة  ال�سخرة  وقبة  املبارك  الأق�سى 
الو�ساية الها�سمّية على املقد�سات امل�سيحّية يف مدينة القد�س ال�سريف 
العمري،  العهد  منذ  القائم  التاريخي  للو�سع  ا�ستمرارّية  حالة  متّثل 
وتقوم الو�ساية بدعم حقوق الكنائ�س وتكفل حرّية العبادة، وحتمي 
و�سعها القانوين وحتفظ الهوّية امل�سيحّية باملدينة املقد�سة، موؤكًدا اأّن 
املبنّية  وامل�سيحيني  امل�سلمني  بني  التاريخّية  العالقة  تعك�س  الو�ساية 

على العي�س امل�سرتك والحرتام املتبادل.
واأكد، اأن الو�ساية الها�سمّية لي�ست �سعارات اإمنا تطبيق على اأر�س 
مدار  على  الها�سميني  امللوك  بذلها  التي  اجلهود  اإىل  م�سرًيا  الواقع، 
القد�س،  مدينة  يف  وامل�سيحّية  الإ�سالمّية  املقّد�سات  اإعمار  يف  �سنوات 
واأن الو�ساية هي التي ا�ستثنت القد�س من قرار فك الرتباط، م�سريًا 
القرب  وترميم  القيامة  كني�سة  قبة  ترميم  يف  الها�سمي  الإعمار  اإىل 
املقد�س وترميم كني�سة ال�سعود التي حتظى باأهمية لدى كل الطوائف 
الها�سميني  التزام  يعك�س  والإعمار  الدعم  هذا  اأن  موؤكدًا  امل�سيحية، 

بالو�ساية على املقد�سات وخدمتها .
اململكة  يف  الكنائ�س  روؤ�ساء  ملجل�س  العام  الأمني  تطّرق  جهته،  من 
املقد�سيني،  يواجهها  التي  التحديات  اإىل  دبور  اإبراهيم  الدكتور  الأب 
جاهدة  ت�سعى  التي  املتطّرفة  ال�سهيونّية  اجلماعات  قبل  من  �سيما 
اأم  م�سلمني  �سواء  العرب،  اأهلها  من  واإفراغها  القد�س  اإىل تغيري هوّية 

م�سيحيني.
بطريرك  بيت�سابال،  بيريباتي�ستا  البطريرك  غبطة  قال  بدوره، 
الثاين  عبداهلل  امللك  و�سام  على  اأم�س  يوم  احلا�سل  لالتني،  القد�س 
امل�سيحيني  تواجه  التي  التحديات  اإن  الأوىل،  الدرجة  من  للتمّيز 
من  كجزء  تاأتي  اأنها  اإىل  م�سريًا  لأخ��رى،  دولة  من  تختلف  ال�سرق  يف 
احلديث  ن�ستطيع  " ل  مو�سحًا  ككّل،  املنطقة  تعي�سها  التي  التحّديات 
عن امل�سيحّية يف ال�سرق دون احلديث عن مدينة القد�س ب�سكل خا�س"، 
قائاًل " ل توجد م�سيحّية من دون املدينة املقد�سة"، راجًيا زيادة دعم 

احل�سور امل�سيحّي عرب املوؤ�س�سات الروحّية والتعليمّية والجتماعّية.
واأعرب ال�سفري الأملاين لدى اململكة برينهارد كامبمان عن امتنانه 
لالأردن لرعايته لل�سوؤون الدينّية بقيادة جاللة امللك عبداهلل الثاين، 
املكان  واأّن��ه  املقّد�سة،  الأر���س  من  اأ�سيل  جزء  هو  الأردن،  اأن  موؤكًدا 
املنا�سب فيها ملناق�سة الق�سايا الهاّمة التي يتناولها املوؤمتر، م�سددًا على 
اأن القيم التي حتملها الأديان من �سالم واأخّوة وت�سامن وتعا�سد ميكن 
ا ملعاجلة التحّديات ال�سيا�سّية والقت�سادّية  لها اأن تكون �سنًدا حقيقًيّ

والجتماعّية التي يواجهها اأبناء املنطقة.
الربملان  يف  والنائب  اأديناور  كونراد  موؤ�س�سة  رئي�س  نائب  وتطّرق 
ال�سرق  منطقة  يف  امل�سيحيني  و�سع  اإىل  غروهيه،  هريمان  الأمل��اين 
الأو�سط، م�سرًيا اإىل اأن امل�سيحيني يف الأردن ينعمون باحلرّية الدينّية 
باأقوال  م�ست�سهدًا  وازدهارهم،  جمتمعهم  منو  يف  باإخال�س  وي�ساهمون 
جزء  باأنهم  امل�سيحيني  العرب  حول  منا�سبة  من  اأكرث  يف  امللك  جاللة 
تقديره  عن  ا  معرّبً املنطقة،  وم�ستقبل  وحا�سر  ما�سي  من  يتجزاأ  ل 
باملنطقة  امل�سيحي  الوجود  بدعم  الأردن  يقّدمها  التي  لالإ�سهامات 
امل�سلمني  ب��ني  وال��وئ��ام  وال��ت��ع��ددّي��ة  امل�سرتك  العي�س  قيم  وتعزيز 

وامل�سيحيني.
مّت  �سوي�س،  رنا  الإعالمية  اأدارتها  التي  الأوىل  اجلل�سة  وخالل 

مناق�سة الو�سع احلايل للم�سيحية وم�ستقبلها بال�سرق الأو�سط.
واأكد النائب البطريركي لالتني يف الأردن املطران جمال خ�سر، اأّن 
واأنه  ال�سعوب فيها  امل�سيحيني يف املنطقة، هو م�ستقبل جميع  م�ستقبل 
وجود اأ�سا�س ولي�س اأقلية، م�سّدًدا على الر�سالة الروحّية والإن�سانّية 
مع  والتعاون  العمل  وعلى  الرجاء،  على  قائمة  الكنائ�س  حتملها  التي 

اجلميع رغم كّل التحديات.
طارق  الدكتور  ب��ريوت  يف  ج��ورج  القدي�س  جامعة  رئي�س  وق��ال 
مرتي، اإّن م�ستقبل امل�سيحيني مبنطقة ال�سرق الأو�سط ل يعتمد فقط 
امل�سلمني،  اإخوتهم  اهتمام  على  ا  اأي�سً بل  اإ�سهاماتهم،  وعلى  عليهم 
التي تعترب دلياًل  اأبو عاقلة  ال�سهيدة �سريين  اإىل �سور جنازة  م�سريًا 
وعهد  الوطن  عهد  على  يقوم  وال��ذي  الوطن  اأبناء  بني  العهد  على 

املواطنة.
وخالل اجلل�سة الثانّية التي اأدارتها مديرة الربامج مبركز عمان 
يف  امل�سيحيني  و�سع  امل�ساركون  تناول  ب��دور،  فرح  والتطوير  لل�سالم 
باملجل�س  ال�سابق  النائب  خاللها  وقال  حتديًدا،  والقد�س  فل�سطني 
امل�سيحيني  اأعداد  اإن  �سابيال،  برنارد  الدكتور  الفل�سطيني  الت�سريعي 
وتبعاته  الحتالل  ممار�سات  ب�سبب  م�ستمّر  باإنخفا�س  فل�سطني  يف 
اإىل  ي�سعون  الفل�سطينيني  اأّن  موؤكًدا  والجتماعّية،  القت�سادّية 
ال�سالم واأّنه ل فرق بني امل�سيحيني وامل�سلمني بفل�سطني واأن الطرفني 
الفل�سطينّية  دولتهم  قيام  اإىل  ويتطلعون  الح��ت��الل  من  يعانون 

امل�ستقلة.

*عمان 
الإقليمي  ال�سفري  ال�سواربة،  يو�سف  الدكتور  عمان  اأم��ني  التقى 
يف  عقد  الذي  روج��ان،  جانت   COP26 للمناخ  املتحدة  الأمم  ملوؤمتر 

مدينة غال�سكو عام 2021، ويعنى بالتغري املناخي.
نق�س  من  عمان  مدينة  تواجه  التي  التحديات  ال�سواربة  وبني 
التي  الالجئني  واأزم���ة  والطاقة،  املياه  خا�سة  الطبيعية  للموارد 
ت�سببت بال�سغط على البنى التحتية للمدينة وارتفاع كلف اخلدمات 
البلدية بالإ�سافة اإىل احلوادث والتحديات املرتبطة بالتغري املناخي 
اأمانة  خطط  اإىل  ال�سواربة  واأ�سار  واجلفاف.  الأمطار  هطول  ومنها 
امللكية،  التوجهات  من  تنبثق  التي  املناخي  التغري  اآثار  ملواجهة  عمان 
وال�سيا�سة الوطنية لتغري املناخ، واخلطة الوطنية للتكيف واآثار التغري 

املناخي، وتقرير الت�سال الوطني الثالث، وخطة النمو الأخ�سر.
ع��ام2017  اطالقها  مت  التي  عمان  منعة  ا�سرتاتيجية  واأو���س��ح 
اإدارة  اإىل  يهدف  ال��ذي  البيئي  املحور  اأحدها  حم��اور   5 على  وتقوم 
وحتقيق اللتزامات املتعلقة بالتغيري املناخي، وهو ما قاد اإىل اإطالق 
خطة عمان للتغري املناخي التي مت تطويرها بدعم من وزارة البيئة 
يف  الكربى  عمان  اأمانة  �سركاء  مع  مكثفة  وم�ساورات  الدويل  والبنك 
مدينة  مدير  ح�سره  الذي  اللقاء  خالل  ال�سواربة  واأكد   .2019 عام 
عمان املهند�س احمد ملكاوي، وعدد من نوابه ومدراء الدوائر املعنية، 
مع  وتتوافق  عمان  منعة  ل�سرتاتيجية  ا�ستمرارية  هي  اخلطة  اأن 

التزامات احلكومة بالتفاقيات واللتزامات الدولية.

شخصيات وطنية :
 االستقالل قصة كفاح وانجاز

*عمان 
اأكدت �سخ�سيات وطنية، اأن ال�ستقالل ق�سة كفاح واجناز وتاريخ 
الأ�سرة  اأبناء  من  ثلة  ومعهم  الأف��ذاذ  الها�سميون  كفاحه  ق�سة  ن�سج 
الأردنية املاجدة حبًا ووفاًء وعطاًء جمبولة بالدم والعطاء، والعامل 
ازدهارًا وتطورًا بجميع  املعجزة الأردنية اخلالدة  باأ�سره ي�سهد بهذه 

امليادين.
اإن  امل��ج��ايل،  قفطان  الأ���س��ب��ق  وال�سفري  الداخلية  وزي���ر  وق���ال 
وعرق  وتاريخ  جمد  وامنا  الل�سان  على  ترتدد  كلمة  لي�ست  ال�ستقالل 
وكد وتعب ن�سج ق�سة كفاحه الها�سميون الأفذاذ ومعهم الثلة املباركة 
من اأبناء الأ�سرة الأردنية املاجدة حبًا ووفاًء وعطاًء جمبولة بالدم 
اأنه بنظرة اإىل اخلم�سينيات وال�ستينات تتماثل  والعطاء، م�سرًيا اإىل 

اأمام العامل هذه املعجزة اخلالدة اليوم واملاثلة للعيان .
العربية  الثورة  منذ  الها�سميون  قادها  النقلة  هذه  اأن  واأ�ساف. 
الكربى بقيادة املغفور له ال�سريف احل�سني بن علي ومرحلة التاأ�سي�س 
ومن  الثاين  عبداهلل  امللك  له  املغفور  املوؤ�س�س  امللك  بعهد  وال�ستقالل 
ما�سية،  باهرة  الجن��ازات  زالت  فما  املعزز،  امللك  اإىل  املوؤ�س�س  امللك 
حاكم  ك��اول  ال�سبعينيات  مطلع  يف  زمنية  فرتة  مبعاي�سة  م�ست�سهدًا 
اداري �سهدت هذه النقلة يف وادي عربة والرعاية الها�سمية لتطوير 

هذه املنطقة.
وعز  وجم��د  تاريخ  �سناع  هم  ال���دوام  على  الها�سميني  اإن  وق��ال، 
الردنية  والأيدي  البناة  قوافل  اإىل  م�سريًا  وعطاء،  وبناء  وح�سارة 
جميع  ويف  وعلماء  واأطباء  مهند�سني  من  والإخال�س  بالعلم  املت�سلحة 
امليادين اخلدماتية ممن �ساهموا ببناء دول �سقيقة ووجودهم يف كل 

انحاء العامل لذات الغر�س خري �سفراء لبلدهم الردن .
ل�ستقالل  وال�سبعني  ال�ساد�س  بالعيد  اليوم  احتفالنا  اإن  وق��ال، 
ت�سحيات  ن�ستذكر  الثانية  املئوية  يف  الأول  الحتفال  وهو  اململكة، 
اأمته  البناة واملوؤ�س�سني الأوائل واجنازاتهم ووقوف الأردن مع ق�سايا 
الها�سمية  والو�ساية  فل�سطني  ق�سية  ومبقدمتها  الدوام  على  العربية 
على املقد�سات الإ�سالمية وامل�سيحية يف القد�س ال�سريف، كما ن�ستذكر 
�سهداء الواجب والدفاع عن كرامة الإن�سان والوطن ..ت�سحيات باملهج 
الدنيا  بامننا  نفاخر  وا�ستقرار  اأمن  والأرواح حتى غدا الردن واحة 

كلها.
ت�سارك  اأم��ة  هو  بل  ك��الم؛  جم��رد  لي�س  الوطن  حب  اأن  واأو���س��ح، 
وتتعاون لبناء ح�سارته ورجال �سمروا عن �سواعدهم ل�سيانة اأجماده، 
مكت�سباته  عن  يدافع  وجي�س  وال�سموخ  الكرامة  على  تربي  ون�ساء 
عليه  واحلفاظ  عنه  والدفاع  املجيد  وتاريخه  ارثه  ت�سون  وع�سائر 
على  احلفاظ  مقومات  اأهم  من  اأن  اإىل  م�سريًا  ووطني،  �سرعي  واجب 
كل  عن  الإن�سان  يبتعد  اأن  لرتابه  والنتماء  الولء  واإظهار  الوط��ان 
اإىل مكانته و�سمعته بني الأمم وان يحذر من تناقل وترويج  ما ي�سئ 
ال�ساعات التي تهدم الوطان وتزعزع الأمن ، و"الأمن من اأعظم نعم 

اهلل على الإن�سان.
وقال وزير العمل الأ�سبق الدكتور عاطف ع�سيبات، اإن ال�ستقالل 
يتزامن مع دخول الوطن مرحلة جديدة من حتقيق اإجنازات حمورية 
اللتفاف  من  حالة  مع  يتزامن  انه  كما  ال�سيا�سي،  الإ�سالح  جمال  يف 

ال�سعبي غري امل�سبوق حول القياده الها�سمية .
وبني ع�سيبات، اأن ال�ستقالل يتزامن كذلك مع حالة من النتفال 
ملرحلة �سوف ت�سهد حتولت اقت�سادية �سوف يقطف املواطنني ثمارها، 
ما  �سيما  ايجابياتها  بكل  الردنيون  جناها  ال�ستقالل  ثمار  اأن  مبينًا 

يتمتع به الردن من نعمتي المن وال�ستقرار.
يتزامن  بال�ستقالل  الحتفال  اأن  اإىل  ع�سيبات  الوزير  واأ�سار 
حتديث  من  املئوية  ه��ذه  راف��ق  وم��ا  الثانية  املئوية  الأردن  ودخ��ول 
تطويرية  كم�سارات  القت�سادية  واملنظومة  ال�سيا�سية  للمنظومة 
وتوفري  للمواطن  املعي�سي  امل�ستوى  وحت�سني  املجالت  جلميع  نه�سوية 
 1946 عام  منذ  الدولة  اإن  وق��ال،  له.  املطلوبة  والرعاية  اخلدمات 
خطت طرائق لبناء وتر�سيخ مفاهيم الدولة الدميقراطية الع�سرية 
باملنطقة وهو  �سكلت منوذجًا يف المن وال�ستقرار  الد�ستورية بحيث 
ما �ساعد على جذب ال�ستثمارات وجعلها واجهة �سيا�سية واقت�سادية 
جاذبة يف ظل التوجيهات املليكة ال�سامية لتطوير جميع الت�سريعات 

الناظمة لالقت�ساد وال�سيا�سة والدارة.
العربي  اجلي�س  اإن  خاليلة،  حممود  املتقاعد  العميد  قال  بدوره، 
العديد  وق��دم  وال�سالم  احل��رب  جمال  يف  وجه  اأكمل  على  دوره  اإدى 
وال�سالم  الأم��ن  وللحفاظ  العربية  الأوط��ان  عن  دفاعًا  ال�سهداء  من 
الدوليني بقيادة قائد امل�سرية امللك املعزز عبداهلل بن احل�سني، م�سريًا 
اأرقى  اىل  امل�سلحة  للقوات  العلى  القائد  بعهد  و�سل  الأردن  اأن  اإىل 

درجات التقدم والزدهار واأ�سبح مثاًل يحتذى به.

*عمان 
قال وزير الأوقاف وال�سوؤون واملقد�سات 
اإن  اخلاليلة،  حممد  الدكتور  الإ�سالمية 
عن  بالإعالن  قامت  والعمرة  احلج  دائ��رة 
الأردن��ي��ني  للمواطنني  الأويل  الت�سجيل 
والعمرة/  احل��ج  دائ���رة  موقع  طريق  ع��ن 

للت�سجيل الإلكرتوين.
واأ�ساف الدكتور اخلاليلة، انه مت ح�سر 
لهذا  احلج  فري�سة  ب��اأداء  الراغبني  اأع��داد 
وممن  ال�سعودية  الإ�سرتاطات  �سمن  العام، 
العدد  لختيار  وذل��ك  �سابقًا،  يحجوا  مل 
الأك��رب  معيار  وف��ق  اململكة  حلجاج  امل��ق��رر 
كانت  للحج  الت�سجيل  ف��رتة  اأن  علمًا  �سنًا، 
2022/4/21م  ولغاية  2022/4/13م  من 
وقد بلغ عدد املواطنني الذين اأبدوا رغبتهم 
مواطن  األ��ف   )20( احل��ج  فري�سة  ب���اأداء 

تقريبًا. 
ال�سحفي  املوؤمتر  خالل  اخلاليلة  واأ�سار 
عام  مدير  بح�سور  اخلمي�س،  عقده،  ال��ذي 
دائ����رة احل���ج وال��ع��م��رة امل��ه��ن��د���س جم��دي 
ال��ب��ط��و���س وم���دي���ر ع����ام ���س��ن��دوق احل��ج 
اإىل  ال��ك��وري،  ف���وؤاد  وال�ستثمار  ل��الدخ��ار 
الأكرب  معيار  وفق  احلجاج  اختيار  مت  اأن��ه 
ولغاية  )1957/7/15م(  مواليد  من  �سنًا 
ت�سجيل  �سجلوا  ممن  )1958/12/31م( 
احلج  �سندوق  يف  املدخرون  وكذلك  اأويل، 

بن�سبة )20%( ح�سب نظام �سندوق احلج.
الذين  املواطنني  اخلاليلة  الوزير  ودعا 
مواليد  م��ن  ال�����س��ن  ���س��رط  عليهم  ان��ط��ب��ق 
)1958/12/31م( اإىل  )1957/7/15م( 
اختاروها  التي  الت�سجيل  مراكز  مراجعة 
يوم  �سباح  م��ن  الأويل  الت�سجيل  اأث��ن��اء 
يوم  م�ساء  ولغاية  ال�����س��ب��ت2022/5/28م 
الَق�َسم  لأداء  2022/6/2م  اخلمي�س 
اأن  على   ، بهم  اخلا�سة  الت�ساريح  ول�ستالم 
والفروع  لالأ�سالء  �سخ�سيا  احل�سور  يكون 
م�سطحبني  الفري�سة  لأداء  املر�سحني  من 
معهم الوثائق الثبوتية وما يثبت املحرمية 
للن�ساء، علمًا باأن دوام املراكز �سيكون لغاية 

ال�ساعة ال�ساد�سة م�ساًء.
وبنّي اخلاليلة باأن دائرة احلج والعمرة 
ال��ذي  للمواطنني   SMS ر�سائل  �سرت�سل 
حتققت بهم ال�سروط، وكذلك ميكن التحقق 
بالت�سجيل  ق��ام  ال��ذي  املواطن  ح�سول  من 
الأويل �سمن الفئة العمرية من خالل املوقع 

اللكرتوين للدائرة.
ك��م��ا دع���ا اخل��الي��ل��ة امل��واط��ن��ني اإىل 
املحددة  امل��دة  �سمن  الت�سجيل  يف  الإ�سراع 
ينا�سبهم  الذي  الربنامج  واختيار  للت�سريح 
الفي�سة  قيمة  ودف��ع  املعتمدة  املكاتب  من 
�سفرهم  ج��وازات  جتديد  و�سرعة  البنكية 
اأن متديد اجلوازات  اإذا كانت منتهية، علمًا 
ع�سرة  من  اأق��ل  �سالحيتها  م��دة  كانت  اإذا 
�سفر  جواز  اإح�سار  ويلزم  مقبول  غري  اأ�سهر 
جديد، م�سرًيا اإىل اأن من يتخلف عن ا�ستالم 
الت�سريح اخلا�س به خالل الفرتة املذكورة 

اأعاله يعترب م�ستنكفًا ويلغى ت�سريحه.
تكاليف  دف��ع  اأن  اإىل  اخلاليلة  ون��ّب��ه 
يف  �سيكون  اختياره  مت  ال��ذي  احلج  برنامج 
فروع  اح��د  يف  احل��ج  �سوؤون  اأم��ان��ات  ح�ساب 
فواتريكم  واي  الأردين  الإ�سالمي  البنك 
تدفع  الطائرة(  تذكرة  قيمة  )با�ستثناء 

للمكتب مبا�سرة ول تدخل يف الفي�سة .
واأ�سار اإىل ا�سرتاط ال�سلطات ال�سعودية 
لقاحات  البعثات  اإىل تلقي احلجاج وجميع 
اخلبيثة  اجل��م��رة  ول��ق��اح  املعتمدة  ك��ورون��ا 
 72 قبل   PCR فح�س  عمل  و  )ال�سحايا( 
�ساعة من دخول اململكة العربية ال�سعودية 
�سرورة  على  اخلاليلة  الوزير  اأك��د  وكما   ،
الكمامة  ب��اإرت��داء  احل��ج��اج  جميع  اإل��ت��زام 

طيلة فرتة الرحلة .
واأكد، اأن الوزارة ومن خالل دائرة احلج 
والعمرة عملت على تقدمي اأف�سل اخلدمات 
للحجاج الأردنيني وحجاج عرب 48 وباأف�سل 
�سركات  مع  الإتفاق  مت  باأنه  علمًا  الأ�سعار، 
احلج والعمرة املعتمدة حول تكاليف الفئة 
الغاية على  الثانية )خدمات عادية( لهذه 
املقدمة  واخلدمات  يتنا�سب  ومبا  الأ�سعار 
لكل حاج حيث قامت اللجنة بتحديد فئتني 
بالفئة  احلج  اخلدمات:*  حيث  من  لل�سكن 
يف  ال�سكن  يكون  مميزة(  )خدمات  الأوىل 
خم�سة  م�سنفة  فنادق  يف  املنورة  املدينة 
يزيد  ول  امل��رك��زي��ة  املنطقة  �سمن  جن��وم 
النبوي  امل�سجد  �ساحات  ب��الط  عن  بعدها 
مكة  يف  ال�سكن  وي��ك��ون  م��رت   )400( على 
جنوم  خم�سة  م�سنفة  ف��ن��ادق  يف  املكرمة 
م�سافة ل تزيد على )500( مرت عن  �سمن 
يف  الغرف  وتكون  احل��رام  امل�سجد  �ساحات 
جميع الفنادق ثنائية توافق عليها الدائرة 
رباعية  اأو  ثالثية  الغرف  تكون  اأن  ويجوز 
بناًء  اإ�سافية(  )اأ�سّرة  ولي�س  اأ�سلية  باأ�سرة 
حمارم  كانوا  اإذا  امل�سبق  احلجاج  طلب  على 
م�ساحة  تكون  اأن  �سريطة  واحدة  اأُ�سرة  اأو 
الغرفة ت�سمح بذلك وم�سرح له باإ�سكان هذا 
والآثار  لل�سياحة  العامة  الهيئة  من  العدد 

ال�سعودية.
مبخيمات  )عرفات(  يف  الإقامة  وتكون 
مع  م��ن��ى  خم��ي��م  يف  )VIP(وا�سرتاحة 
اأخ��رى  اإ�سافية  خ��دم��ات  تقدمي  اإمكانية 
يتم  ما  ح�سب  الربنامج  تكاليف  وتكون   ،
احل��اج  ب��ني  عليه  الت��ف��اق  ويتم  اإخ��ت��ي��اره 
يت�سمن  بينهما  يوقع  عقد  مبوجب  واملكتب 

تفا�سيل الربنامج.
ع��ادي��ة(  )خ��دم��ات  الثانية  الفئة   *
مب�ستوى  ف��ن��ادق  يف  احل��ج��اج  �سكن  �سيكون 
)3( جنوم فما فوق ومب�سافة ل تزيد على 
)1500م( )كيلو ون�سف( عن �ساحات احلرم 
و يكون ال�سكن يف غرف ل يزيد عدد الأ�سرة 
داخلي  وبحمام  اأ�سرة  اأربعة   )4( على  فيها 
الواحد  للحاج  مربعة  اأمتار  اأربعة  ومبعدل 
وهذا العام مت ال�ستئجار يف منطقة جرول 
ودوار الق�سلة. اأما يف املدينة املنورة فيكون 
املركزية  املنطقة  �سمن  فنادق  يف  ال�سكن 
مب�ستوى )3( جنوم فما فوق يف غرف بحمام 
داخلي ل يزيد عدد الأ�سرة فيها على )4( 
مربعة  اأمتار  اأربعة  ومبعدل  اأ�سرة  اأربعة 
الإق��ام��ة يف  م��دة  وت��ك��ون  ال��واح��د  للحاج 

املدينة املنورة ليلتني .
كما مت حتديد تكاليف احلج هذا العام 
الأك��رب  الفئة  وه��ي  ال���رب،  حل��ج��اج  لتكون 
دينار   )2260( بحدود  احلجاج  ع��دد  من 
بحافلة عادية وموديل حديث ويرفع املبلغ 

. )VIP( يف حال اإختيار احلاج حلافلة
واأم����ا ك��ل��ف��ة ح��ج��اج اجل���و ف��ق��د بلغت 
التذكرة(  ثمن  �سامل  غري   ( دينار   2240
الهدي  تكلفة  اإ�سافة  درا�سة  الآن  ويتم   .
ب��ع��د ال��ت��وا���س��ل م��ع اجل��ه��ات امل��ع��ت��م��دة يف 
اململكة العربية ال�سعودية و�ستكون بحدود 
يف  ال���وزارة  حافظت  وق��د   ، دي��ن��ار   )153(
هذا املو�سم على ثبات م�ستوى الأ�سعار رغم 
العربية  اململكة  ا�سافة �سرائب جديدة يف 
ال�سعودية بن�سبة ت�سل اىل )15%( وارتفاع 
�سعفي  من  اأكرث  املخيمات  خدمات  اأ�سعار  يف 
ر�سوم  ت�سمني  مت  وك��ذل��ك  الأخ���ري  املو�سم 

تاأمني �سحي ور�سوم تاأ�سرية لأول مرة.
�ستقدم  ال��ت��ي  اخل���دم���ات  واق����ع  وع���ن 
للحجاج الأردنيني خالل املو�سم احلايل قال 
تقدمي  على  تعاقدت  ال��وزارة  اإن  اخلاليلة 
املفتوح  البوفيه  بنظام  الطعام  وج��ب��ات 
للحجاج يف الفنادق يف مكة املكرمة واملدينة 
املنورة وبواقع وجبتني )اإفطار وع�ساء( مع 
املتكاملة  الفندقية  تقدمي جميع اخلدمات 
تقدمي  على  ال��وزارة  حر�ست  وقد  للحجاج 
اإقامة احلجاج يف  هذه اخلدمة طيلة فرتة 

مكة املكرمة واملدينة املنورة.
ك��م��ا مت اإ���س��اف��ة خ��دم��ات ج��دي��دة يف 
حيث  وامل��زدل��ف��ة  وم��ن��ى  ع��رف��ات  خميمات 
ولأول  املزدلفة  يف  خدمات  تقدمي  �سيتم 
لالإ�سرتاحة  اأماكن  وتوفري  املو�سم  هذا  مرة 
طعام  وجبة  تقدمي  وكذلك  ب�سيطة  لفرتة 
العام  هذا  �سيكون  عرفات  خميم  يف  واأم��ا   ،
وامل�ساحة  ال�سحية  الدورات  عدد  يف  زيادة 
ويف   ، �سوفابد  توفري  مع  حاج  لكل  املتاحة 
مع  ح��اج  لكل  �سوفابد  هناك  �سيكون  منى 
ت�سل  اإ�سافية  م�ساحات  احلجاج  اإع��ط��اء 
من  بدًل  الواحد  للحاج  مربع  مرت   )1،60(
بالإ�سافة  ال�سابقة  ال�سنوات  يف  �سم   )80(
يوم  منا�سبتني  طعام  وجبتي  تقدمي  اإىل 

عرفات واأيام منى .
ق��ال  ال��ن��ق��ل  ب��ح��اف��الت  يتعلق  وف��ي��م��ا 
بتحديد  قامت  والعمرة  احل��ج  دائ���رة  اإن 
ال��واج��ب  الفنية  وال�����س��روط  امل��وا���س��ف��ات 
توافرها يف حافالت احلجاج من خالل جلنة 
وهيئة  الرتخي�س  )اإدارة  من  مكونة  فنية 
�سكلت  والعمرة(  احلج  ودائرة  النقل  قطاع 
ال�سروط  هذه  اأهم  اأن  ،موؤكدا  الغاية  لهذه 
�سرورة وجود �سائقني اثنني لكل حافلة وان 
�سا�سة  مع  عر�س  جهاز  حافلة  كل  يف  يكون 
بالإ�سافة لوجود جلنة فنية م�سكلة ملرافقة 
)معان- ال�سفر  مراحل  جميع  يف  احلافالت 
املدورة-املدينة املنورة-مكة املكرمة( حيث 
موديل  من  احلافالت  تكون  اأن  ا�سرتاط  مت 
واملحلي  الأوروب���ي  للمن�ساأ  فوق  فما   2015
ومن موديل 2018 للمن�ساأ الآخر، كما قامت 
لإدخ��ال  خا�سة  موا�سفات  بو�سع  ال��وزارة 
 .  )VIP(مميزة بحافالت  النقل  خدمة 
بحجاج  اخلا�سة  بالرتتيبات  يتعلق  وفيما 
الدائرة  اإن  اخلاليلة  ق��ال   1948 م�سلمي 
قامت هذا املو�سم بطرح عطاء نقل واإ�سكان 

العطاء  اإح��ال��ة  ومت  اجل��و  طريق  ع��ن  لهم 
لهذا  املعتمدة  الأردنية  ال�سركات  اأحد  على 

املو�سم.
ق��ال  والتنظيم  الت�سريع  جم���ال  ويف 
اأ�سدرت  والعمرة  احلج  دائرة  اإن  اخلاليلة 
مبداأ  كر�ست  والتي  احل��ج  ���س��وؤون  تعليمات 
والعمرة  احلج  �سركات  مكاتب  مع  ال�سراكة 
تقدمي  يف  ال��وزارة  هدف  لتحقيق  املعتمدة 
احل��رام  اهلل  بيت  حلجاج  اخلدمات  اأف�سل 
عدد  اعتماد  ت���م  الأ�سعار.وقد  وباأف�سل 
خدمات  لتقدمي  والئتالفات   / املكاتب  من 
العادية  باخلدمات  1443ه����  ملو�سم  احل��ج 

واملتميزة.
اأعلن  الطبية  بالبعثة  يتعلق  وفيما 
مع  بالتن�سيق  ت�سكيلها  �سيتم  اأنه  اخلاليلة 
وزير ال�سحة وفق معيار طبيب لكل )280( 
اخت�سا�س  اأط��ب��اء  وي�سمل  تقريبًا  ح��اج 
ال�����س��ي��ادل��ة  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  وط��ب��ي��ب��ات 
احلجاج  ملرافقة  واملمر�سات  واملمر�سني 
 1948 فل�سطني  م�سلمي  وحجاج  الأردنيني 
امل�ساعدة  وتقدمي  �سوؤونهم  على  والإ�سراف 
م�ساكنهم  يف  لهم  الالزمة  الطبية  واخلدمة 
املكرمة  مكة  اإىل  الأدوي����ة  نقل  �سيتم  و 
واملدينة املنورة جوا للحفاظ على �سالمتها 

وفاعليتها.
احلجاج  �سريافق  اأنه  اخلاليلة،  واأ�ساف 
مع  بالتن�سيق  اإع��الم��ي��ة  بعثة  الأردن��ي��ني 
الأردين  والتلفزيون  الإذاع����ة  موؤ�س�سة 
ونقابة  )ب��رتا(  الأردن��ي��ة  الأن��ب��اء  ووكالة 
احلج  مو�سم  لتغطية  الأردنيني  ال�سحفيني 

اإعالميًا.
ت��وع��ي��ة احل��ج��اج قبل  اأم����ا يف جم���ال 
من  واإمي��ان��ًا  املقد�سة  ال��دي��ار  اإىل  ال�سفر 
الدائرة باأهمية البعد التوعوي والتثقيفي 
اأول��ت  ال���وزارة  ب��اأن  اخلاليلة  ب��نّي  ال�سامل، 
الأمر بالغ الأهمية �سمن منظومة متكاملة 
لأحكام  احل��اج  معرفة  �سرورة  من  ابتداء 
ال�سحية  باملحاور  وانتهاء  ومنا�سكه  احلج 
وال�سالمة  والأم����ن  وامل�سلكية  والبيئية 
العامة لتقريب ال�سورة احلية لرحلة احلج 
هذه  ي���وؤدون  احل��ج��اج  معظم  اإن  خ�سو�سا 

الفري�سة لأول مرة.
دورات  بعقد  �ستقوم  الدائرة  اأن  واأك��د، 
توعية اإنعا�سية بالتعاون مع دائرة الإفتاء 
مت  الذين  والوعاظ  لالئمة  للمملكة  العام 
تكليفهم ملرافقة احلجاج لإك�سابهم املهارات 
املتنوعة بحيث يخ�س�س لكل حافلة مر�سد 
على  يبقى  اإن  احل��اج  ي�ستطيع  وبهذا  ديني 
اأثناء  وتعلمها  احل��ج  منا�سك  ب��اأم��ور  �سلة 
الرحلة ف�سال عن التوعية الدينية العامة 
باحلج  املتعلقة  ال�سرعية  الأح��ك��ام  وبيان 
التي  وال�سلوكية  ال�سحية  والإر����س���ادات 
يف  وخميماتهم  احلجاج  م�ساكن  يف  ت�ستمر 

هذه الرحلة الإميانية.
هناك  اأن  اإىل  اخلاليلة  الوزير  واأ���س��ار 
بزيارة  �ستقوم  املتخ�س�سة  الفرق  من  عددًا 
املكرمة  مكة  يف  �سكنهم  اأماكن  يف  احلجاج 
يف  وكذلك  يومي  وب�سكل  املنورة  واملدينة 

امل�ساعر املقد�سة حتقيقا لهذه الغاية.
احل��اج  دل��ي��ل  ك��ت��اب  ال��دائ��رة  و�ستقدم 
التي  والإداري��ة  ال�سحية  الن�سرات  وبع�س 
ت�سمنت اإر�سادات �سحية وعامة وفيها بيان 
البعثة على طريق  لواجبات احلاج ومراكز 
�سري قوافل احلجاج يف معان واملدورة وحالة 
يف  البعثة  مراكز  وعناوين  وتيماء  عمار 
مكة املكرمة واملدينة املنورة وعرفات ومنى 
واأرقام هواتفها وبيان امل�سافات على الطريق 

ومواقع ال�سرتاحات واخلدمات العامة.
ال�)200( دينار التي  وفيما يخ�س مبلغ 
الأوىل  الت�سجيل  ف��رتة  خ��الل  دفعها  مت 
اإ�ستكمال  �سيتم اإعادتها اإىل املواطنني حال 
الإجراءات والرتتيبات مع البنك الإ�سالمي 

الأردين و�سيتم الإعالن عنها لحقًا .
ال�سكر  ب��خ��ال�����س  اخل��الي��ل��ة  وت���ق���دم 
على  العالقة  ذات  اجلهات  لكافة  والتقدير 
الدور الذي قامت وتقوم به من اأجل اإجناح 

مو�سم احلج دائما.

وزير األوقاف يعلن الترتيبات 
المتعلقة بموسم الحج لهذا العام
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وكاالت
االثنني،  ن�شرت  ر�شمية  بيانات  اأظهرت 
�شركة  يف  العاملني  ع��دد  اإج��م��ايل  و�شول 
ال��ك��وري��ة  اإلكرتونيك�س"  "�شام�شوجن 
للرقائق  م��ن��ت��ج  اأك����ر  وه���ي  اجل��ن��وب��ي��ة، 
 100 من  اأك��ر  اإىل  العامل  يف  االإلكرتونية 
بف�شل  املا�شي،  العام  نهاية  يف  عامل  األ��ف 

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

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

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

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

لل�شناعات  و"هيونداي  و"هانوا"  اإ�س" 
الثقيلة".

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

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

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

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

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

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

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

معا من اأجل �شالح كل االأطراف".

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

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

. �شيلد" وغريها  "نفيديا 

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

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

التطبيقات التي يريد امل�شتخدم ا�شتخدامها.

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

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

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

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

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

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

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

عليها.

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

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

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

�شكايب حول العامل.

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

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

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

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

الرابع واخلام�س من تكنولوجيا الهاتف املحمول.

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

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

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

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

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

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

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

معدالت الربح.

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

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

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

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

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

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

هذا املجال يف امل�شتقبل".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ال�شيخ اأكتوبر املقبل.

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

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

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

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

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

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

استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي 
لتقييم سالمة األجنة

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

العادات الغذائية يجب ا�ستهدافها اأول".

الوفيات ب�سبب احلمية بح�سب البلد

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

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

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

118، بينما كان ترتيب ال�سني 140.

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

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

والدهون امل�سبعة.. اأعتقد اأننا كلنا بحاجة 
لنكون واعني لهذا الأمر، وعدم اخللط بني 
فوائد احلبوب الكاملة، التي خ�سعت لأقل 
عمليات ت�سنيع، وما يتم اإعانه عادة على 
اأنه منتج يحتوي على حبوب كاملة اليوم".

لأي  الكاملة  احلبوب  اأن  املوقع  ويذكر 
وال�سويداء،  والبذرة  بالق�سرة  تعرف  نبتة 
الكاملة  احل��ب��وب  جمل�س  اأن  اإىل  م�سرا 
تفي  التي  للمنتوجات  ختم  بتوفر  يقوم 

باملوا�سفات، وهو متوفر يف 54 بلدا.

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

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

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

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

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

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

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

�سراءها لأنها مكلفة".

 CNN: هذا هو أخطر عامل 
مسؤول عن الوفيات *وكاالت

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

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

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

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

واآب/ اأغ�سط�س 2018.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

مهما للح�سول على الدعم واإقامة ال�سداقات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ن�ساط الدماغ الطبيعي.

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

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

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

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

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

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

�سغط الدم، وال�سكتة الدماغية.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ا�ستك�سافها يف الدرا�سة".

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

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

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

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

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

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

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

املزعجة
اإزالة الهالت ال�سوداء يف      ت�ساعد يف 

الب�سرة
    تزيد من مرونة الب�سرة

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

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

ال�سوداء.
ا�ستخدامات اأخرى لل�سبة

لل�سبة  اأخرى  ا�ستخدامات  عدة  وهناك 
ومنها:

    ت�ساعد يف التخل�س من رائحة العرق 
املزعجة

    عاج اللثة املرهلة التي ت�سبب �سيان 
اللعاب

    عاج النزيف الذي قد يحدث ما بعد 
اجلماع

    عاج اأمرا�س اللثة والتهابها
    عاج اجلرب

    عاج الغثيان والقيء

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

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

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

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

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

الت�سبغ
تناول  اثناء  بالليزر  ال�ساقني  عاج      

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

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

والهالت ال�سوداء

 بريطانية ادعت أنها مصابة 
بالسرطان جمعت 45 ألف باوند

 تعرف على أفضل الطرق 
لتسهيل حياة مرضى السكري

 عقار للسرطان يعطي للباحثين 
أمال جديدا في معالجة الخرف

 حتى المستويات المنخفضة من 
الكحول تقود للسكتة الدماغية

 دراسة: أطفال األنابيب لديهم خطر أكبر لإلصابة بالسرطان

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

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

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

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

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

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

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

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

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

للم�شاعدة".

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

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

للم�شاعدة".

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

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

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

خالل جل�شات العالج النف�شي". 

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

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

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

احلانية من اليوم الأول.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�شاعة من النوم".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الولدة املبكرة".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اإن اإ�شابة املراأة باأي مر�ص خالل احلمل قد يكون 
اأمرًا يهدد �شحة اجلنني، حتى لو كان املر�ص ب�شيطًا.
�شحة  على  خطرًا  ت�شكل  التي  الأم��را���ص  وم��ن 
اجلنني ب�شكل خا�ص عند اإ�شابة الأم بها: احل�شبة 
الأمل��ان��ي��ة، ف��رو���ص زي��ك��ا )وه���و ف��رو���ص يربطه 

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

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

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

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

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

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

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

اأثناء منو اجلنني بالرحم يكون حماطًا بال�شائل 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الدورية اأثناء احلمل بانتظام.

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

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

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

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

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

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

يجعلك تناول ال�شكر ت�شعر ب�شوء".

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

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

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

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

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

املراأة".

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

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

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

الدوخة، ال�شداع، التهيج وتقلب املزاج".

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

ال�شكريات امل�شافة لدى البالغني.

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

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

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

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

عند الطفال".

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

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

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

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

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

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

وب�شكل حلظي فقط".

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

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

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

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

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

الطالء".

 هل النظر إلى الشاشات يؤثر بالفعل 
على الصحة العقلية للمراهقين؟

 أم تنجب توأمين بعد شهر 
من إنجابها للطفل األول

أسباب تشوه الجنين ونصائح هامة!

 ما صحة االعتقاد بتأثير السكر 
على المزاج وفرط الحركة؟

الجمعة )27( أيار 2022
العدد )2272(
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*وكاالت
 بعد اأن اختفى منذ عام 2011، عقب 
من  الهرب  من  �صبّي  متّكن  والدته،  انتحار 
براثن خمتطفيه بعد مرور 8 �صنوات على 

اختطافه.
الذي  ال�صرطة  مركز  ال�صبي  واأخببر  
فبببراره من  بعد  اإلببيببه  الببو�ببصببول  مببن  متكن 
 8 منذ  اختطف  قد  كان  باأنه  خمتطفيه، 
"ديلي  �صحيفة  نقلت  ما  بح�صب  �صنوات، 

مليل" الريطانية.
واأ�ببصبباف ببباأنببه متكن مببن الببهببروب من 
اإن"،  فور  "راف  منطقة  يف  احتجازه  مكان 
الأمريكية،  بو�صطن  مدنية  يف  الواقعة 
لكنتكاي  و�صل  اأن  اإىل  راك�صا  هرب  حيث 
عن  ال�صرطة  واأبلغ  نيوبورت،  وليببة  يف  

اختطافه.
با�صم  املببعببروف  ال�صبي  بببباأن  يببذكببر 

منذ  اخببتببفببى  قببد  كبببان  بببيببتببزن،  تيموثي 
يف  والببده  تركه  اأن  بعد  مببايببو2011،   11
اإلينوي  يف  البتدائية،  غرينمان  مدر�صة 
اآمي  والدته  بعدها  واأخذته  الأمريكية، 
اأنها  املدر�صة  اأعلمت  التي  بيتزن،  فببراي 
طارئ  اأمببر  ب�صبب  ابنها  نقل  اإىل  بحاجة 

يف املنزل.
الذي  تيموثي  ابنها  فراي  اأخببذت  ثم 
ملدة  عطلة  يف  �صنوات   6 وقتها  يبلغ  كان 
منتحرة  عليها  العثور  قبل  اأيببام،  ثالثة 
داخل غرفة فندق يف روكفورد الأمريكية 
تعر�ض  الببذي  لبنها  اأثببر  اأي  وجببود  دون 

لالختطاف وقتها.
خلاطفيه  مف�صال  و�صفا  ال�صبي  وقدم 
�صنوات،   7 مببن  لأكببر  احببتببجببزوه  الببذيببن 
امل�صفى  اإىل  البب�ببصبببببي  نببقببل  مت  وبببعببدهببا 
مراقبة  حتت  وبقي  الببالزم  العالج  لتلقي 

ال�صرطة، وفقا لوكالة "�صبونتيك".

صبي يهرب من خاطفيه 
بعد احتجازه 8 أعوام *وكاالت

 ق�صت حمكمة بريطانية ب�صجن موظفة الرعاية 
ديانا ترينر 7 �صنوات بعد اأن وجدتها هيئة املحلفني 
يف  الأموال  وا�صتخدام  عجزة،  من  بال�صرقة  متهمة 

�صراء �صيارتني وعدد من ال�صقق واأمور اأخرى.
"ديلي  �صحيفة  ن�صرته  �صحفي  لتقرير  ووفقا 
عن  م�صوؤولة  ديانا  كانت  فقد  الريطانية،  ميل" 
من  يعانون  الذين  العجزة  الأ�صخا�ض  بع�ض  رعاية 
م�صكالت �صحية عقلية، لكنها عو�صا عن م�صاعدتهم 
يعادل  ما  اأو  منهم،  جنيه  مليون  نحو  ب�صرقة  قامت 

1.32 مليون دولر.
عاما،   35 العمر  مببن  البالغة  ديببانببا،  وا�صتغلت 
منهم  عليها  ح�صلت  التي  بالأموال  وا�صرتت  العجزة 
اإيفوك" مع لوحة �صيارة خا�صة  "رينج روفر  �صيارة 
بها كما ا�صرتت �صيارة اأودي اإيه 3 لبنها، بالإ�صافة 
اإىل 5 �صقق قامت بتاأجريها، كما اأنها قامت برحالت 

اإىل كل من اإيطاليا ونيويورك.
ووجدت هيئة املحلفني يف حمكمة �صيفيلد ديانا 
مذنبة يف التهم املوجهة اإليها، ووبخها القا�صي قائال 
غال�صتون  مركز  يف  ووظيفتها  من�صبها  "ا�صتغلت  اإنها 

بريي للرعاية، واأ�صاءت اإىل ثقة الآخرين بها".

عليها  احلكم  اإ�ببصببدار  خببالل  القا�صي  وو�صفها 
ج�صعة  "امراأة  باأنها  احتيال،  تهمتي  يف  بال�صجن 
"ما  لها  ريدز  غراهام  القا�صي  وقال  ومتغطر�صة".  
فعلتيه ل ميكن و�صفه اإل باجل�صع.. لقد �صلبت اأكر 
ما ميكنك من اأموال من هوؤلء النا�ض. اإنني متاأكد من 
اأن هذه غطر�صة من جانبك. لقد قررت بنف�صك اأنهم 

ل يحتاجون هذه الأموال لذلك اأخذتيها منهم".
وذكرت �صرطة جنوب يورك�صاير اأن ديانا �صرقت 
هذا املبلغ من املال من 10 اأ�صخا�ض، لكن حماميها قال 
اإنها اأخذت مبلغا ل يزيد على 842 األف دولر فقط.
هو  اأنبببدروز  ديفيد  الرعاية  مركز  مالك  وكببان 
ارتكبتها  التي  والن�صب  الحتيال  عملية  ك�صف  من 
ديانا، وذلك يف العام 2016، عندما لحظ اأن بع�ض 
ح�صابات املقيمني يف املركز تودع الأموال بح�صابات 

خا�صة مرتبطة بديانا.
توكيالت  على  احل�صول  اإىل  اأي�صا  ديانا  وعمدت 
وفقا  بببالأمببوال  بالت�صرف  لها  ت�صمح  املر�صى  مببن 

مل�صاحلهم اخلا�صة.
اأندروز نظرا  باللوم على  اأن تلقي  وحاولت ديانا 
لأن معظم الأموال التي يدفعها النزلء تذهب اإليه 

مبا�صرة عن طريق جمل�ض مدينة �صيفيلد.

*وكاالت
�صرق  رجببل  على  الأمببريكببيببة  ال�صرطة  قب�صت 
املتاجر،  اأحد  من  دولر   300 بب  قيمتها  تقدر  اأ�صياء 
لكن املفاجاأة اأنه كان قد ا�صرتى جزيرة خا�صة قبل 

اأ�صبوع بنحو 8 ماليني دولر.
الأمريكية،  هريالد"  "ميامي  �صحيفة  وبح�صب 
على  القب�ض  فلوريدا  ولية  يف  ال�صرطة  األقت  فقد 
لال�صتباه  عاًما(،   59( ليبي  فراني�ض  اأندرو  املليونري 
عن  تزيد  قيمتها  اإن  قيل  ب�صائع  ب�صرقة  قيامه  يف 
300 دولر. وذكرت ال�صيحفة اأن ليبي متهم ب�صرقة 
�صرير  و�صر�صف  م�صابيح،  وثمانية  قهوة،  ماكينتي 
من متجر "كمارت". وقام ليبي ب�صراء هذه الأ�صياء 
واإخراجها من �صناديقها وا�صتبدالها ب�صلع اأخرى ثم 

اإرجاعها وا�صتبدال الأموال، يف طريقة احتيالية.
وقبببببل اأ�ببصبببببوع، ا�ببصببرتى رجببل الأعببمببال الببري 
حيث  وي�صت"،  "كي  �صاحل  قبالة  طوم�صون  جزيرة 

يتو�صطها ق�صر فاخر.
ونفى ليبي ب�صدة التهامات املوجهة اإليه، قائال 

اإن الأمر معقد ويف�صل عدم اخلو�ض فيه.
وميتلك ليبي ق�صرا يف منطقة كي هيفني، �صمال 
ا�صت�صاف  الببذي  الق�صر  وهببو  مبا�صرة،  وي�صت  كببي 

املو�صم ال�صابع ع�صر من م�صابقة اأم تي يف الغنائية.
املليونري ا�صرتى جزيرة حتوي ق�صرا فاخرا قبل 

اأيام من الواقعة
املليونري ا�صرتى جزيرة حتوي ق�صرا فاخرا قبل 

اأيام من الواقعة
لتاأجري  بي  اأن  بي  اآير  موقع  تقديرات  وبح�صب 
عر  ربحا  املنزل  يدر  الفندقية،  وال�صقق  العقارات 
تقارير  بح�صب  يوميا،  دولر  باألف  يقدر  تبباأجببريه 

و�صائل الإعالم.
ويزعم ليبي اأن الأمر حدث باخلطاأ، فيما قالت 
قدمية  قهوة  مكينة  بو�صع  قام  املتهم  اإن  ال�صرطة 

بدل من املكينة التي ا�صرتاها من املتجر.
يف  احتجاز  مركز  من  ليبي  �صراح  اإطالق  وجرى 
احلاجة  دون  التايل  اليوم  �صباح  يف  اإيالند  �صتوك 

اإىل دفع كفالة.

*وكاالت
املجتمعات  يف  النا�ض  �صجن  من  الهدف  يعد  مل 
يف  تاأهيلهم  اإعبببادة  بببل  تعذيبهم،  الدميقراطية 
لذلك  املجتمع،  يف  جببديببد  مببن  لدجمهم  حمبباولببة 
من  مزيًدا  ال�صجناء  ملنح  بريطانيا  يف  �صجن  �صعى 
وفر�ض  زنزاناتهم،  مفاتيح  بت�صليمهم  اخل�صو�صية، 
يف  اإل  الببدخببول،  قبل  الببببباب  طببرق  ال�صباط  على 

حالت الطوارئ.
 Wrexham’s �صجن  عن  امل�صوؤولون  واأو�صح 
يف  �صجن  اأكببر  يعتر  الببذي   ،HMP Berwyn
التجول  ي�صتطيعون  ال�صجناء  اأن  وويلز،  بريطانيا 
حب�ض  اأو  لهم،  يحلو  كما  زنزاناتهم  من  واخلبببروج 
اأنف�صهم فيها يف اأي وقت، يف خطوة نحو توفري بيئة 

اأكر احرتاًما لهم، وفًقا ملوقع "ديلي ميل".
ال�صجن  "غرفة"، يف  "الزنزانة" اإىل  ا�صم  وتغري 
جنيه  مليون   250 تكلفته  بلغت  البببذي  اجلببديببد 
ل  "الذين  اجلناة  فيه  يحتجز  والببذي  اإ�صرتليني، 
ا يف  اأي�صً يحتمل هروبهم، ولكن ل ميكن الوثوق بهم 
با�صم  اإل  ال�صجناء  على  ينادى  ول  مفتوح"،  �صجن 
"الرجال"، يف حماولة خللق بيئة اأكر األفة لهم، كما 

نح كل منهم كمبيوتر حمموًل. ميمُ
يف  "الرفاهية  نظام  على  بناء  ال�صجن  و�صمم 
امللكي  "املعهد  بببني  بالتعاون  ال�صجون"،  ت�صميم 
اللذين  الببعببدل،  ووزارة  الريطانيني"  للمعماريني 
من  جببديببدة  �صجون   6 وافببتببتبباح  لت�صميم  ي�صعيان 
املببتببحببدة،  اململكة  اأنببحبباء  جميع  يف  الببنببوع،  هبببذا 
الدول  يف  ال�صجون  �صيا�صة  من  �صيا�صته  واقتب�صت 
اجلاين  فقدان  اأن  على  تن�ض  التي  الإ�صكندنافية، 
ل�صروط  اإخ�صاعه  دون  من  لعقابه  كبباف  حلريته، 

قا�صية.

للمعماريني  املببلببكببي  "املعهد  تببقببريببر  يف  وورد 
للرجال  ال�صماح  اأن  العدل،  ووزارة  الريطانيني" 
فتح  مثل  اجلوية،  بالظروف  بالتحكم  املحتجزين 
النوافذ اأو ا�صتخدام اأجهزة التهوية والتدفئة، ميكن 
اأن يخفف الآثار ال�صلبية عنهم، ويولد �صعوًرا لديهم 
املحتجزين  اإعطاء  "اإن  ا:  اأي�صً وورد  فاعلون،  باأنهم 
ال�صخ�صية،  م�صاحاتهم  على  ال�صيطرة  على  القدرة 

قد ي�صاعدهم على احرتامها اأكر".
"حقوق  حملة  مببديببر  فليت�صر،  هببباري  وقبببال 
ال�صجناء  يعامل  اأن  البب�ببصببواب  "من  ال�صحايا": 
يف�صح  زنزاناتهم قد  ولكن منحهم مفاتيح  باحرتام، 

الفر�صة للبع�ض، لإخفاء الهواتف اأو املخدرات".

وكالت
الأربببعبباء،  اأم�ض  الفلك،  علماء  اأطلق 
يف  الأ�ببصببود،  للثقب  قببرب  عببن  �ببصببورة  اأول 
ال�صوء على  ت�صليط  �صيعيد  تاريخي  اإجناز 
األرت  للفيزيائي  العامة  الن�صبية  نظرية 

اأين�صتاين.
ظهر ال�صورة هالة من الغبار والغاز،  وتمُ
تتتبع مدار ثقب اأ�صود �صخم، و�صط جمرة 
"مي�صيري Messier "87 87، على بعد 55 

مليون �صنة �صوئية من الأر�ض.
وعالقتها  اجلبباذبببيببة  قببوانببني  وكببانببت 
العلماء،  �صغلت  الأخرى  الطبيعية  بالقوى 

منذ ن�صر اأين�صتاين نظريته عام 1915. 
وهبببببببذه البببب�ببببصببببورة نببتببيببجببة جببهببود 
 Event Horizon مبب�ببصببروع  الببعببلببمبباء 
دولببيببة  �ببصببراكببة  وهبببي   .Telescope
ت�صكلت عام 2012، ملحاولة مراقبة البيئة 

املبا�صرة للثقب الأ�صود.
�صحايف  مببوؤمتببر  يف  املوؤ�ص�صة،  واأفبببادت 
امل�صروع  يف  الباحثني  باأن  الأربعاء،  اليوم 
اإبريل/ يف  الأوىل  البيانات  على  ح�صلوا 
من  عاملية  �صبكة  من   ،2017 عببام  ني�صان 

التل�صكوبات.
التي  الراديوية  التل�صكوبات  وتركزت 
وليتي  يف  الأولببيببة  البيانات  تلك  جمعت 
املتحدة،  الببوليببات  يف  وهبببباواي  اأريببزونببا 
واإ�صبانيا  وت�صيلي  املك�صيك  اإىل  اإ�صافة 
اأ�صيفت  ثم  اجلنوبية،  القطبية  والقارة 
وخلقت  وغرينالند.  فرن�صا  يف  تل�صكوبات 
حجم  بنف�ض  افببرتا�ببصببيببًا  تل�صكوبًا  كلها 

الأر�ض تقريبًا.

ما هي الثقوب ال�صوداء؟
نظريته،  اأين�صتاين  ن�صر  من  عام  بعد 
�صوارز�صيلد،  كببارل  الأملبباين،  العامل  اأجببرى 
على  بببالعببتببمبباد  حبب�ببصبباب  عببمببلببيببة  اأول 
اأي  اأن  اإىل  وتو�صل  الن�صبية.  النظرية 
حجم  وذي  معينة  كتلة  مع  ج�صم  وجببود 
م�صاوية  فيه  الهروب  �صرعة  تكون  معني 
اجل�صم  هذا  مثل  ويدعى  ال�صوء.  ل�صرعة 

با�صم الثقب الأ�صود.
م�صغوط  ج�صم  هببو  الأ�ببصببود  والثقب 
ب�صدة لدرجة اأن ل �صيء ي�صتطيع الهروب 
يعرف  ال�صوء.  ذلك  يف  مبا  جاذبيته،  من 

يبلغ  ج�صم  ببباأنببه  الريا�صية  باملفاهيم 
نهائية  ل  فهي  كثافته  اأمببا  �صفرًا  حجمه 

)ولكن كتلته متناهية(، وفقًا لب "نا�صا".

كيف تت�صكل الثقوب ال�صوداء؟
يتخطى  عمالق  بنجم  العملية  تبداأ 
كتلة ال�صم�ض باأكر من ثماين مرات. تقف 
تلك النجوم م�صتقرة بني قوتني مت�صادتني، 
الأوىل هي ثقل مادة النجم نف�صه و�صغطها 
الناجتة  القوى  هي  والثانية  مركزه،  على 
النجم،  هذا  مركز  يف  النووي  الندماج  من 
املركز  على  ال�صغط  �صد  تدفع  التي  تلك 

فتمنع النجم من النهيار.
بني  متزنًا  عمره  طوال  النجم  ي�صتمر 
ين�صب  الهيدروجني  لكن  القوتني،  هاتني 
يفقد  اأن  يف  يت�صبب  ما  وهو  ما،  مرحلة  يف 
على  ال�صغط  قوى  وتنت�صر  اتزانه  النجم 
على  النجم  فينهار  النووي،  الندماج  قوى 
"امل�صتعر  ي�صمى  بانفجار  حلظة  يف  ذاتببه 

الأعظم" )�صوبرنوفا(.
اأن  اإما  �صيناريوهات:  وترز هنا ثالثة 
يتحول النجم بعد انفجاره اإىل قزم اأبي�ض 

اأو جنم نيوتروين اأو ثقب اأ�صود.
العلماء  يعتقد  الأخببري  الحتمال  ويف   
ل  فاإنه  الفائقة  النجم  كتلة  ب�صبب  اأنببه 
اإطببالقببًا،  يتوقف  اأن  النهيار  لهذا  ميكن 
لت�صبح  تدريجيًا،  النجم  مببادة  فتنكم�ض 
"التفرد"  لها ت�صمى  اأبعاد  بحجم نقطة ل 

)�صينغولريتي(.

اأي ثقوب خ�صعت لهذه الدرا�صة؟
اأ�صودين  ثقبني  الباحثون  ا�صتهدف 
بثقب  الأول  يببعببرف  الببكببتببلببة.  عظيمي 
مركز  يف  ويقع  �صتار"،  اإيه  "�صاجيتاريو�ض 
جمرة درب التبانة وتزيد كتلته عن كتلة 
ال�صم�ض باأربعة ماليني مرة، ويبعد 26 األف 

�صنة �صوئية عن الأر�ض.
التي  امل�صافة  هببي  ال�صوئية  وال�صنة 
يقطعها ال�صوء يف عام وهي 9.5 تريليونات 
اأما الثقب الأ�صود الآخر فيدعى  كيلومرت. 
"اإم 87"، ويقع يف مركز جمرة "فريغو اإيه" 
مليارات   3.5 بنحو  كتلته  وتزيد  املجاورة 
مليون   54 ويبعد  ال�صم�ض  كتلة  عن  مببرة 

�صنة �صوئية عن الأر�ض.

*وكاالت
منع  عببن  املببا�ببصببي،  اجلمعة  يببوم  اأعببلببن 
"كومودو"  جببزيببرة  دخبببول  مببن  البب�ببصببيبباح 
الإندوني�صية ال�صهرية ب�صكل موؤقت، ابتداء 
من يناير/ كانون الثاين عام 2020، ب�صبب 
كومودو"  "تنانني  �صحايل  �صرقة  تزايد 
عر  وتهريبها  فيها،  تعي�ض  التي  النادرة 

احلدود لأغرا�ض طبية م�صكوك باأمرها.
كومودو"  "تنانني  وجبببود  ويقت�صر 
بينها  مببن  اإندوني�صية  جببزر  ب�صعة  على 
"كومودو"، وهي واحدة من اأكر الزواحف 
البالغة  طببول  يزيد  وقببد  حجًما،  احلية 
اأمتار، كما متتلك خمالب قوية  منها عن 3 
القرار  ي�صاعدها  اأن  ويتوقع  طوياًل،  وذياًل 
اأعدادها، يف  التكاثر وزيادة  اجلديد، على 
نو�صا  مقاطعة  اإدارًيببا  تتبع  التي  اجلزيرة 
اجلزيرة  تعتر  والتي  ال�صرقية،  تنغارا 
ت�صكل  الببتببي   ،3 البببب  اجلببببزر  بببني  الأكببببر 
املخ�ص�صة  الوطنية"،  كومودو  "حديقة 
ملوقع  وفًقا  احليوانات،  من  العديد  حلماية 

بو�صت". "وا�صنطن 
اجلزيرة  اإغببالق  حببول  النقا�ض  وبببداأ 
يناير/  �صهر  يف  الأقبببل،  على  كامل  لعام 
اإغالقها  قرار  وجاء  املا�صي،  الثاين  كانون 
مببع الإبببقبباء على اجلببزيببرتببني الأخببريببني 

اعتقال  مببن  فقط  اأيبببام  بعد  مفتوحتني، 
 40 من  اأكببر  باعوا  اأنهم  ي�صتبه  رجببال،   9
مقابل  كومودو"،  "تنانني  مببن  �صحلية 
تقارير  بح�صب  منها  لكل  دولر  األببف   35
بع�ض  اأن  وقيل  الإندوني�صية،  ال�صرطة 
الآ�صيويني ي�صرتونها غالًبا، ل�صتخدامها يف 

�صناعة نوع من امل�صادات احليوية.
منذ  موجودة  كومودو"  "تنانني  وكانت 
تكت�صف  مل  ولكنها  ال�صنني،  اآلف  مئات 
ووجببدت  الع�صرين،  الببقببرن  اأوائببببل  حتى 
الببوقببت  لببهببذا  بقائها  �ببصببر  اأن  الببدرا�ببصببات 
ال�صمية،  فائقة  للدغتها  يعزى  الطويل، 
ببتيدات  على  دمائها  لحتواء  بالإ�صافة 
م�صادة  الأمينية(  الأحما�ض  من  )�صل�صلة 
بالكائنات  العدوى  من  تقيها  للميكروبات، 
�صد  وحت�صنها  املمر�صة،  الدقيقة  احلية 
ويعتقد  ببا،  اأيبب�ببصً البع�ض  بع�صها  لببدغببات 
اأنها قد ت�صتخدم يف �صناعة  بع�ض العلماء 

م�صادات حيوية ي�صتفيد منها الب�صر.
الروفي�صور  فبببراي،  بببرايببن  واأو�ببصببح 
البيولوجية  الببعببلببوم  كلية  يف  املبب�ببصبباعببد 
اأن  الأ�ببصببرتالببيببة،  "كوينزلند"  بجامعة 
املببوجببودة  الببتيدات  ا�صتخدام  عملية 
تعقيًدا  اأكببر  كومودو"،  "تنانني  دمبباء  يف 
"ل  وقال:  عليه،  تبدو  مما  منطقية  واأقل 

املركبات  هذه  عن  كافية  معلومات  تتوفر 
التي ت�صتخدمها )تنانني كومودو( ملكافحة 
العدوى، واإن ا�صتخدام دمائها ب�صكل مبا�صر 
لببن يببكببون مببفببيببًدا يف عبببالج الببعببدوى لببدى 
هذه  ا�صتخال�ض  "يعتر  واأ�صاف:  الب�صر"، 
للغاية،  �صعًبا  ال�صحايل  دماء  من  املركبات 
ت�صببها بحدوث  احتمال  دائًما  كما هنالك 

رد فعل حت�ص�صي �صديد لدى الب�صر".
املركبات  هببذه  حتويل  اأن  فببراي  واأكببد 
�صنوات  �صيتطلب  �ببصببيببدلين،  منتج  اإىل 
واأ�صاف:  املخترية،  الأبحاث  من  طويلة 
م�صابهة  مركبات  اإنتاج  الهدف  "�صيكون 
�صغرية احلجم، لأن الببتيدات املوجودة يف 
مما  للغاية،  كبرية  كومودو(  )تنانني  دماء 
الب�صري  املناعة  جهاز  ت�صدي  اإىل  �صيوؤدي 
فعل  ردة  حببدوث  وبببالببتببايل  ب�صرعة،  لها 
املتكرر،  ال�صتخدام  بعد  عنيفة  حت�ص�صية 
واإن كانت الأهداف العالجية هي ما يجعل 
النا�ض ي�صرقون هذه احليوانات، فعليهم اأن 

يعلموا اأن ا�صتفادتهم حم�ض خيال".
يببوؤدي  اأن  املحليون  امل�صوؤولون  ويبباأمببل 
اإىل  للجزيرة،  ال�صياح  دخببول  مببن  احلببد 
�صنف  الببتببي  كومودو"  "تنانني  حببمببايببة 
قائمة  يف  "�صعيف"،  اأنببه  على  تببعببدادهببا 
الأنواع "املهددة بالنقرا�ض"، التي حددها 

وقال  الطبيعة"،  حلفظ  الدويل  "الحتاد 
باحلياة  الإجتببببار  خبري  اآلن،  كببروفببورد 
للحياة  الببعبباملببيببة  "املوؤ�ص�صة  يف  الببريببة 
اأن  اإىل  التقارير  بع�ض  "ت�صري  الرية": 
عدد )تنانني كومودو( املتبقية يف الوجود، 
اأقببل  بينها  مببن  فقط  �صحلية   6000 هببي 
لذلك  التكاثر،  على  قببادرة  اأنثى   500 من 
ا�صتمرارها،  على  كبرًيا  خطًرا  بيعها  ي�صكل 
على  الببقببادرات  الإنببباث  بيعت  اإن  وخا�صة 

التكاثر".
قببرار  اأن  وفببببراي،  اآلن  مببن  كببل  واأكبببد 
"تنانني  "كومودو" حلماية  جزيرة  اإغالق 
اإل  حكيمة،  فببكببرة  يببكببون  قببد  كومودو"، 
خ�صارة  حببيببال  قلقهما  عببن  عبببرا  اأنببهببمببا 
ذلك  وتاأثري  عببام،  ملدة  ال�صياحة  عائدات 
على القت�صاد املحلي، وعلى ال�صكان الذين 
البالغ  اجلزيرة،  زوار  على  دخلهم  يعتمد 
عام،  كل  تقريًبا  �صخ�ض  األف   18 عددهم 
واأ�صاف اآلن: "قد ل يكون اإغالق اجلزيرة 
احليوانات،  �صرقة  ينوون  من  لردع  كافًيا، 
فاإذا كانوا ينتمون ملنظمات اإجرامية جتني 
ف�صيجدون  ذلببك،  جببراء  املببال  مببن  الكثري 
طريقة للو�صول اإىل هناك، كما اأن ذلك قد 
ال�صعر  زاد  وكلما  ال�صعر،  زيادة  اإىل  يوؤدي 

يزيد بدوره احتمال ال�صيد اجلائر".

*وكاالت
مقدار  عن  اأممي  متحدث  ئل  �صمُ اأعببوام  قبل 
ملنظمة  العام  الأمببني  يتقا�صاه  الببذي  الراتب 
يقوم  اأحببد  ل  باأنه  رده  فكان  املتحدة،  الأمم 
مبثل هذا العمل العظيم من اأجل احل�صول على 

املال.
باملنظمات  الكبار  واملوظفني  الروؤ�صاء  لكن 
كبرية  رواتببب  يتقا�صون  والإقليمية  الدولية 
اأجببور  الأحببيببان  مببن  الكثري  يف  تتجاوز  جببدا، 
الروؤ�صاء والوزراء يف الدول النامية واملتقدمة 

على حد �صواء.
وامتيازات  رواتببب  منح  مقبول  كببان  واإذا 
هائلة لروؤ�صاء وموظفي منظمات ن�صطة ومت�ض 
غريبا  يبدو  فاإنه  يومي،  ب�صكل  النا�ض  حياة 
وموؤ�ص�صات  بهيئات  املوظفني  على  املال  اإغببداق 
حتت  �صعوبها  ترزح  بينما  التاأثري،  عن  غائبة 

البطالة والفقر.

الأمم املتحدة
الأمببني  يتقا�صى  متطابقة  تقارير  ووفببق 
العام الأممي 227 األفا و253 دولرا �صنويا، اأي 
نحو 19 األف دولر �صهريا. ومل يطراأ اأي تعديل 

على هذا الراتب منذ العام 1997.
العام  الأمني  لدى  الراتب،  اإىل  وبالإ�صافة 
املنظمة  له  وتوفر  للرتفيه،  خا�صة  ميزانية 
يف  الأمنية  واحلماية  املجاين  ال�صكن  الدولية 

كل الأوقات.

العام  ال�صرفية يعتر الأمني  الناحية  ومن 
اإذ  العامل،  م�صتوى  على  م�صوؤول  اأكببر  الأممببي 
يقود هيئة ت�صم 193 دولة ذات �صيادة، وتتبع 
وال�صيا�صية  القت�صادية  املنظمات  ع�صرات  له 
والجتماعية التي متار�ض اأن�صطتها يف خمتلف 

القارات.

الحتاد الأوروبي
اأما رئي�ض املجل�ض الأوروبي احلايل دونالد 
و700  األفا   32 ال�صهري  راتبه  فيبلغ  تو�صك 
مثل  ويتقا�صى  دولرا(.  و624  األفا   36( يورو 
هذا املبلغ بال�صبط رئي�ض املفو�صية الأوروبية 

جان كلود يونكر.
مببقببام زعيم  املببجببلبب�ببض يف  رئببيبب�ببض  ويببعببتببر 
ال�صلطة  قائد  فهو  املفو�صية  رئي�ض  اأما  دولة. 
ويقوم  الأوروببببيبببة،  املنظمة  يف  التنفيذية 
بها  ي�صطلع  التي  بتلك  �صبيهة  مب�صوؤوليات 

روؤ�صاء احلكومات.
 27 والأهببمببيببة  ال�صالحيات  يف  ويليهما 
مفو�صا، وهم مبثابة وزراء ويتقا�صى كل واحد 

منهم 20 األف يورو �صهريا.

الحتاد الدويل لكرة القدم
الرئي�ض  اأن  املببتببوافببرة  الأرقببببام  وتو�صح 

)فيفا(  القدم  لكرة  الببدويل  لالحتاد  احلببايل 
دولر  مليون   1.5 يتقا�صى  اإيفانتينو  جياين 

�صنويا، اأي 125 األف دولر �صهريا.
فاطمة  لالحتاد  العامة  الأمينة  وتتقا�صى 

�صومارا 837 األف دولر �صنويا.
فاإنها  الأرقببام كبرية جدا،  كانت هذه  ولئن 
ال�صابق  الرئي�ض  يتقا�صاه  كان  مما  بكثري  اأقل 
 3.6 ي�صتلم  كببان  اإذ  بببالتببر،  جببوزيببف  للفيفا 
العام  ماليني دولر �صنويا، يف حني كان الأمني 
يف عهده يتقا�صى اأزيد من مليوين دولر �صنويا.

�صندوق النقد الدويل

اأما مديرة �صندوق النقد الدويل الفرن�صية 
قدره  �صنويا  راتبا  فت�صتلم  لغببارد  كري�صتني 
اأخببرى  عببالوات  جانب  اإىل  دولر،  األببف   467
بقيمة 80 األف دولر. كما ت�صتفيد من خدمات 
رئي�ض  مببن  دخبببال  اأكبببر  املح�صلة  يف  جتعلها 

الوليات املتحدة.
الغربية  ال�صحافة  عليها  �صنت  فرتة  وقبل 
ل  اأنها  ت�صريبات  ك�صفت  عندما  قويا،  هجوما 
وعالوات  بامتيازات  وحتظى  ال�صرائب  ت�صدد 

ل مرر لها.

الببيببونببانببيببني  اإن  لغببببارد  قببالببت  وعببنببدمببا 

مما  اخلدمية  الفواتري  ت�صديد  من  يتهربون 
يعر�ض بلدهم للمخاطر املالية، ن�صرت �صحيفة 
رئي�صة  فيه  اتهمت  قويا  مقال  "الإندبندنت" 
اإن  وقببالببت  بالنفاق،  البببدويل  النقد  �صندوق 
عليها اأول دفع ال�صرائب وترير الأموال التي 

ت�صرفها على الرتفيه والت�صلية.

البنك الدويل
تقرير  ي�صري  الببدويل،  البنك  وبخ�صو�ض 
البنك  مدير  اأن  اإىل   2013 للعام  يعود  داخلي 
حني  يف  �صنويا،  دولر  األبببف   476 يتقا�صى 
ترتاوح رواتب امل�صوؤولني الكبار بني 211 و380 

األف دولر �صنويا.

اجلامعة العربية
وت�صري تقارير يف ال�صحافة امل�صرية اإىل اأن 
يتقا�صى  العربية  الدول  جلامعة  العام  الأمني 
رابته  اأن  يعني  مما  دولر،  األببف   502 �صنويا 
ال�صهري يبلغ 42 األف دولر، اإىل جانب بدلت 

تقدر بع�صرة اآلف دولر �صهريا.
نهاية  عند  العام  الأمني  يت�صلم  العادة  ويف 
خدمته مبلغ مليون دولر عن كل �صنة ق�صاها 
نبيل  ال�صابق  الببعببام  الأمبببني  لكن  من�صبه.  يف 
العربي ا�صتلم �صبعة ماليني دولر عند مغادرة 
مل  اأنه  رغم   2016 يونيو/حزيران  يف  من�صبه 

يق�ض يف املن�صب �صوى خم�ض �صنوات.

اأما نائب الأمني العام فيبلغ راتبه ال�صهري 
35 األف دولر، بينما يتقا�صى روؤ�صاء املنظمات 
 12 حببدود  يف  رواتببب  للجامعة  التابعة  الببب11 

األف دولر �صهريا.

منظمات اأخرى
والعلم  للرتبية  املتحدة  الأمم  منظمة  ويف 
املوظفني  كبار  يتقا�صى  )يون�صكو(  والثقافة 

رواتب يف حدود 147 األف دولر �صنويا.
ول تتوافر معلومات عن راتب الأمني العام 
ملنظمة املوؤمتر الإ�صالمي، لكن مديري الدرجة 
رواتب يف حدود  يتقا�صون  املنظمة  الثانية يف 
80 األف دولر �صنويا اإىل جانب ال�صكن والعديد 
من المتيازات، طبقا لإعالنات توظيف بوزارة 

اخلارجية ال�صعودية.
يف  املوظفني  كبار  اأن  الأرقبببام  تو�صح  كما 
دولر  األببف   70 يتقا�صون  الأفريقي  الحتبباد 
ودرا�صة  ال�صكن  امتيازات  جانب  اإىل  �صنويا، 
تتوافر  ل  بينما  ال�صحي،  والتاأمني  الأطفال 
معلومات عن راتب رئي�ض املفو�صية الأفريقية.
تببرتاوح  للتنمية،  الأفببريببقببي  البنك  ويف 
األببف  و144   138 بببني  املوظفني  كبار  رواتبببب 

دولر �صنويا.
الروؤ�صاء  رواتببب  عن  معلومات  تتوفر  ومل 
اخلليجي  التعاون  جمل�ض  يف  املوظفني  وكبار 

واحتاد املغرب العربي.

السجن لموظفة دار رعاية احتالت 
على عجزة بأكثر من مليون دوالر

القبض على مليونير يسرق من متجر 
بعد أيام من شرائه جزيرة خاصة

هذا السجن يسلم سجناءه 
مفاتيح زنزاناتهم

 إنجاز مبهر: إطالق أول صورة لثقب أسود

 إغالق جزيرة إندونيسية أمام السياح 
منعًا لسرقة سحالي »تنانين كومودو«

 إليك رواتب رؤساء أبرز المنظمات الدولية.. بينها الجامعة العربية واألمم المتحدة

الجمعة )27( أيار 2022
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*وكاالت
الأدوار  يف  اأه��������داف  ب��ع�����س��رة 
هذا  اأوروب��ا،  اأبطال  لدوري  الإق�سائية 
كرمي  الفرن�سي  املهاجم  ع��ادل  املو�سم، 
للربتغايل  مهما  قيا�سيا  رقما  بنزميا 
يف  ال�سابق  زميله  رونالدو،  كري�ستيانو 

ريال مدريد.
مع  ب��ج��دارة  بنزميا  ت�����س��اوى  فقد 
الأه���داف،  من  ع��دد  اأعلى  يف  رون��ال��دو 
الأدوار  يف  لع��ب  اأي  ي��ح��رزه��ا  ال��ت��ي 
الإق�����س��ائ��ي��ة مب��و���س��م واح���د ل���دوري 
مثلما  اأه���داف   10 �سجل  اإذ  الأب��ط��ال، 
كان ر�سيد "الدون" مع الريال اأي�سا، يف 
مو�سم  يف  للبطولة  الإق�سائية  الأدوار 

.2016/2015
وميتلك بنزميا الن فر�سة لالنفراد 
الفريق  يلتقي  عندما  القيا�سي،  بالرقم 
ن��ه��ائ��ي دوري  ل��ي��ف��رب��ول يف  م��ع  امل��ل��ك��ي 
بالعا�سمة  ال�سبت  غد  بعد  الأب��ط��ال، 

الفرن�سية باري�س.
ا�ستثنائيا  مو�سما  بنزميا  وق���دم 
املو�سم،  ه��ذا  البطولة  يف  ال��ري��ال  م��ع 
وي�ستطيع معادلة اأو حتطيم رقم قيا�سي 
اخر م�سجل با�سم رونالدو خالل املباراة 

النهائية.
املخ�سرم  الفرن�سي  النجم  ويت�سدر 
املو�سم،  ه��ذا  البطولة  ه���دايف  قائمة 
بفارق  الن،  حتى  ه��دف��ا   15 بر�سيد 
ه��دف��ني ع���ن ال���رق���م ال��ق��ي��ا���س��ي )17 
مو�سم  يف  رونالدو  حققه  ال��ذي  هدفا( 

.2014/2013

م��دار  على  لع��ب  لأي  ي�سبق  ومل 
تاريخ البطولة، اأن �سجل اأكرث من ر�سيد 
رونالدو  با�ستثناء  املو�سم  هذا  بنزميا 
 2014/2013 مو�سم  يف  ه��دف��ا(   17(

و)16 هدفا( يف مو�سم 2016/2015.
روب���رت  ال��ب��ول��ن��دي  اأح����رز  بينما 
لفريقه  اأي�سا  هدفا   15 ليفاندوف�سكي 
الأبطال  دوري  ن�سخة  يف  ميونخ،  بايرن 

ملو�سم 2020/2019.
واإىل جانب هذين الرقمني لبنزميا، 
ك�سف الحتاد الأوروبي للعبة )يويفا( 
دوري  يف  املميزة  الأرق���ام  من  ع��دد  عن 

اأبطال اأوروبا هذا املو�سم، ومنها:
من  م��رات��ب  �سبع  ليفربول  قفز   -
ت�سنيف  يف  الثاين،  اإىل  التا�سع  املركز 
خلف  امل��و���س��م،  ه��ذا  ل��الأن��دي��ة  اليويفا 
بايرن ميونخ الذي ل يزال يف ال�سدارة، 
بينما تراجع الريال ثالث مرات لي�سبح 

يف املركز اخلام�س.
اأم�سرتدام  اأياك�س  م��ن  ك��ل  حقق   -
العالمة  ول��ي��ف��رب��ول  م��ي��ون��خ  وب���اي���رن 
للبطولة  املجموعات  دور  يف  الكاملة، 
املو�سم، بفوز كل منهم يف مبارياته  هذا 
يف  الأوىل  امل��رة  لتكون  جميعا،  ال�ست 
اأكرث  فيها  يحقق  التي  البطولة  تاريخ 
من فريق واحد العالمة الكاملة، يف دور 

املجموعات بنف�س الن�سخة.
مبارياته  بجميع  ليفربول  ف��از   -
ال�ست التي خا�سها خارج ملعبه يف دوري 
بعد  على  لي�سبح  املو�سم،  هذا  الأبطال، 
معادلة  من  ملعبه  خ��ارج  واح��د  انت�سار 

الن��ت�����س��ارات  ل��ع��دد  القيا�سي  ال��رق��م 
خارج  فريق  اأي  يحققها  التي  املتتالية، 
وال���ذي  ال��ب��ط��ول��ة،  مب��ب��اري��ات  ملعبه 
يقت�سمه اأياك�س )من 1995 اإىل 1997( 

وبايرن )من 2013 اإىل 2014(.
القيا�سي  الرقم  ليفربول  عادل   –
لأي فريق اإجنليزي يبلغ املربع الذهبي 
ب��دوري الأب��ط��ال، وال��ذي ك��ان م�سجال 
بر�سيد  فقط  يونايتد  من�س�سرت  با�سم 

12 مرة.
وحقق ليفربول الفوز يف هذا الدور 
للمرة العا�سرة، مقابل خم�سة انت�سارات 

ملان�س�سرت يونايتد.
- جاءت هزمية بايرن اأمام فياريال 
الثمانية، لتقطع  الإ�سباين 2/1 يف دور 
ال��ب��اف��اري  ال��ع��م��الق  م��ب��اري��ات  م�سل�سل 
اخلايل من الهزائم خارج ملعبه بدوري 
فيها  حافظ  مباراة   22 بعد  الأب��ط��ال، 

على هذا ال�سجل دون اأي خ�سائر.

جنم  رون��ال��دو،  كري�ستيانو  حطم   -
الثانية  اجلولة  يف  يونايتد،  مان�س�سرت 
الرقم  للبطولة،  املجموعات  دور  م��ن 
يخو�سها  التي  املباريات  لعدد  القيا�سي 
ب��دوري  م�ساركاته  تاريخ  يف  لع��ب  اأي 

الأبطال الأوروبي.
حار�س  با�سم  م�سجال  الرقم  وك��ان 
كا�سيا�س  اإيكر  ال�سابق  الإ�سباين  املرمى 
ر�سيد  يرتفع  اأن  قبل  م��ب��اراة(،   177(
مباراة،   183 اإىل  البطولة  يف  رونالدو 

كرقم قيا�سي جديد.

تكريم ملكي لمدرب المنتخب 
الوطني االسبق الراحل محمد عوض

من األقرب لتولي مهمة تدريب الوحدات؟

الوحدات يوافق على
 احتراف فادي عوض

*وكاالت
كرة  فريق  لعب  اإعارة  على  الوحدات،  نادي  اإدارة  جمل�س  وافق 

القدم، فادي عو�س، اإىل نادي P D R M املاليزي.
يف  عو�س  الالعب  لرغبة  وفقا  الوحدات،  نادي  موافقة  وج��اءت 

خو�س هذه التجربة.
عو�س  ال��ن��ادي،  �سر  اأم��ني  قبل  م��ن  الرتتيبات  كافة  اإجن���از  ومت 
لفادي عو�س يف رحلته  التوفيق  الإدارة،  الأ�سمر، حيث متنى جمل�س 

الحرتافية.
عو�س،  فادي  مب�سرية  الأوىل  الأحرتافية  التجربة  هذه  وتعترب 
بعقد  للوحدات  ينتقل  اأن  قبل  اجلليل،  فريق  مع  م�سريته  بداأ  الذي 

ميتد لنحو 5 موا�سم.

منتخب الناشئين في المجموعة 
األولى بقرعة غرب آسيا

  
*وكاالت

�ُسحبت الأربعاء يف مقر احتاد غرب اآ�سيا لكرة القدم يف العا�سمة 
عمان، قرعة بطولة غرب اآ�سيا التا�سعة للنا�سئني 2022، والتي تقام 

يف الأردن خالل الفرتة من 22 اإىل 30 حزيران املقبل.
وا�ستقر املنتخب يف املجموعة الأوىل، اإىل جانب العراق، واليمن، 

وعمان.
و�سوريا،  وفل�سطني  لبنان،  م��ن  ك��ال  الثانية  املجموعة  و�سمت 

بالإ�سافة اإىل الكويت.
من  ال��دوري  بنظام  الأول  ال��دور  يقام  البطولة،  نظام  وبح�سب 
الدور  اإىل  جمموعة،  كل  وث��اين  اأول  يتاأهل  بحيث  واح��دة،  مرحلة 

ن�سف النهائي.
القارية  املحطات  لأب���رز  الأردين  الحت���اد  ا�ست�سافة  وت��اأت��ي 
والإقليمية على �سوء النجاحات الالفتة التي حققها خالل احت�سان 
على  والإقليمية،  والقارية  الدولية  البطولت  من  العديد  وتنظيم 

امتداد ال�سنوات الأخرية.

الوحدات ينهي ملف أحمد زريق

الدردور يتبرع لنادي الرمثا

حقيقة اهتمام برشلونة 
بقناص مانشستر سيتي

26 العبا في قائمة 
السعودية لمعسكر إسبانيا

*وكاالت
وذلك  زريق،  اأحمد  اللبناين  ملف  الأربعاء،  الوحدات،  نادي  اأنهى 

مبنحه ما تبقى من م�ستحقات مالية.
وكان زريق قد مثل فريق الوحدات املو�سم املا�سي وقدم م�ستويات 

فنية جيدة ومثله يف اأول م�ساركة بدوري اأبطال ا�سيا.
وطلب زريق قبل اأ�سبوعني، بدفع ما تبقى له من م�ستحقات مالية، 

حيث توا�سل معه ب�سار حوامدة رئي�س الوحدات، ومت ت�سديد املبلغ.
املتبقية  امل�ستحقات  بت�سديد  الوحدات  اإدارة  تقوم  اأن  وينتظر 

لل�سنغايل نداي.
وكان الوحدات قد خا�س 4 مواجهات يف بطولة الدوري، بواقع 3 

انت�سارات وتعادل وحيد.
ويحتل الوحدات، املركز الثالث على �سلم ترتيب الدوري بر�سيد 

10 نقاط، ولديه 3 مواجهات موؤجلة.

*وكاالت
دولر،  ب100  تربعه  الأردن،  �سباب  مهاجم  ال��دردور،  خالد  اأعلن 

دعما لنادي الرمثا.
البقعة  اإىل  ينتقل  قبل  الرمثا  مع  م�سريته  بداأ  قد  الدردور  وكان 

ومنه ا�ستقر مع �سباب الأردن.
"واجب  "في�سبوك":  على  اخلا�س  ح�سابه  عرب  ال��دردور  وكتب 

التربع والوقوق اإىل جنب ناديي الأم لفك حرمان الفيفا".
من  ج���زء  ع��ن  وت��ن��ازل��ت  دولر  ب100  "تربعت  واأ����س���اف: 
تربيت  الذي  للنادي  اأقدمه  واجب  اأقل  وهذا  ال�سابقة،  م�ستحقاتي 

فيه".
وكان عدد من النجوم الذين لعبوا �سابقا للرمثا قد تربعوا للنادي، 
حيث تنازل م�سعب اللحام لعب احل�سني اإربد عن 23 األف دينار اأردين 

من م�ستحقاته.
بالتربع  الليبي  الأهلي  املحرتف ب�سفوف  زريق  اأبو  كما قام حممد 

ب200 دولر دعما لنادي الرمثا.

*وكاالت
على  يلعب  والذي  �سيتي،  مان�س�سرت  مهاجم  األفاريز  جوليان  جذب 
�سبيل الإعارة يف �سفوف ريفر بليت الأرجنتيني، الأنظار يف الأ�سابيع 

الأخرية.
كوبا  ببطولة  ليما  األ��ي��ان��زا  م��واج��ه��ة  خ���الل  األ��ف��اري��ز  وت��األ��ق 
ليربتادوري�س و�سجل 6 اأهداف، يف املباراة التي انتهت بفوز ريفر بليت 

بنتيجة )1-8(.
لنادي  التنفيذي  الرئي�س  �سوريانو  فريان  حتدث  املباراة،  وعقب 
الإع��ارة  عرو�س  من  العديد  تلقينا  "لقد  وق��ال:  �سيتي  مان�س�سرت 

جلوليان األفاريز، لكنه لن يرحل عن الفريق".
مان�س�سرت  كتيبة  مع  األفاريز  جوليان  يتواجد  "�سوف  واأ�ساف: 
�سيبقى  اأن��ه  واأعتقد  للمو�سم،  التح�سريية  الفرتة  خ��الل  �سيتي 

معنا".
وعن حقيقة اهتمام بر�سلونة بالتعاقد معه، اأجاب: "ل، بر�سلونة 

مل يكن مهتما ب�سمه".
األفاريز من �سفوف ريفر بليت  اأن مان�س�سرت �سيتي تعاقد مع  يذكر 
اإعارته  ومتت  يورو،  مليون   17 مقابل  املا�سي  الثاين  يناير/كانون  يف 

للفريق الأرجنتيني حتى �سهر يوليو/متوز املقبل.

*وكاالت
قائمة  ري��ن��ارد،  ه��رييف  ال�سعودي،  للمنتخب  الفني  املدير  اأعلن 
الأخ�سر امل�ساركة يف املع�سكر الإعدادي الذي �سيقام مدينة اليكانتي 
الإ�سبانية خالل الفرتة من 31 مايو / ايار اجلاري وحتى 9 يونيو / 
الإعدادي  الربنامج  من  الأوىل  املرحلة  �سمن  وذلك  املقبل،  حزيران 

لكاأ�س العامل 2022.
وديتني،  مباراتني  الأوىل  املرحلة  خ��الل  الأخ�سر  و�سيخو�س 
 ، حزيران   / يونيو  من  اخلام�س  يف  كولومبيا  منتخب  اأم��ام  الأوىل 
ال�سهر  من  التا�سع  يف  فنزويال  منتخب  اأم��ام  الثانية  الودية  و�ستكون 
كوندومينا  نويفا  ملعب  على  الوديتني  املباراتني  كال  و�ستلعب  نف�سه، 

مبدينة مور�سيا.
وا�ستدعى املدير الفني 26 لعبا لاللتحاق باملع�سكر، وهم: حممد 
العوي�س، فواز القرين، حممد اليامي، اأمني البخاري، يا�سر ال�سهراين، 
التمبكتي،  ح�سان  ال�سحفي،  زي��اد  العمري،  عبدالإله  البليهي،  علي 
عبداهلل  الفرج،  �سلمان  الغنام،  �سلطان  الربيك،  حممد  لجامي،  علي 
الدو�سري،  نا�سر  كنو،  حممد  النجعي،  �سامي  احل�سن،  علي  عطيف، 
غريب،  عبدالرحمن  باهربي،  هتان  الغنام،  خالد  الدو�سري،  �سامل 
عبداهلل  الربيكان،  فرا�س  العبود،  عبدالرحمن  البي�سي،  عبدالعزيز 

احلمدان.
مدينة  اإىل  ال��ق��ادم  الثالثاء  ي��وم  م�ساء  "الأخ�سر"  و�سيغادر 
العا�سمة  يف  الأخ�سر  لعبو  يجتمع  اأن  بعد  الإ�سبانية،  اليكانتي 

"الريا�س".
الثالثة  املجموعة  ياأتي يف  ال�سعودي  املنتخب  اأن  بالذكر  اجلدير 
املك�سيك،  الأرجنتني،  منتخبات  مع  العامل  كاأ�س  مناف�سات  �سمن 

بولندا.

هدف يفصل بنزيما عن 
تحطيم رقم رونالدو اإلعجازي

*وكاالت
احل�سني  بن  الثاين  اهلل  عبد  امللك  كرم 
اليوم  الها�سمية،  الأردن��ي��ة  اململكة  ملك 
ملنتخب  الأ���س��ب��ق  الفني  امل��دي��ر  الأرب��ع��اء، 

الأردن لكرة القدم، الراحل حممد عو�س.
وج���اء ت��ك��رمي ع��و���س يف احل��ف��ل ال��ذي 
مت  حيث  ال�ستقالل،  عيد  مبنا�سبة  اأقيم 

منحه و�سام امللك عبد اهلل الثاين للتميز.
وت�سلم الو�سام من امللك عبد اهلل الثاين، 
الذي  �سعيبات  عو�س  الراحل،  املدرب  جنل 
يف  امل�سابقات  جلنة  رئي�س  من�سب  ي�سغل 

الحتاد الأردين لكرة القدم.
اأردين  مدرب  اأول  عو�س  حممد  ويعترب 
التتويج،  من�سة  ل�سعود  الن�سامى  ي��ق��ود 

يف  العربية  ال��دورة  بلقبي  معه  ظفر  حيث 
مرتني متتاليتني )بريوت 1997( و)الأردن 

.)1999
وك���ان ال��راح��ل حممد ع��و���س ق��د ب��داأ 
الفي�سلي  ���س��ف��وف  يف  ك��الع��ب  م�����س��ريت��ه 
درب  اع��ت��زال��ه  وب��ع��د  الأردن،  ومنتخب 

الفي�سلي ومنتخب الأردن.

*وكاالت
ن��ادي  رئ��ي�����س  ح���وام���دة  ب�����س��ار  �سيجد 
ح�سم  يف  بال�سراع  مطالبا  نف�سه  الوحدات 
ملف اجلهاز الفني، لأن اأي تاأخري �سيكون له 

انعكا�س �سلبي على فريق كرة القدم.
يف  تاأخر  عندما  الثمن  الوحدات  ودفع 
عندما  الفني  اجلهاز  بتعيني  املا�سية  امل��رة 
دوري  انطالق  قبل  ع�ساف  رائ��د  مع  تعاقد 
الفريق  فخرج  واحد،  باأ�سبوع  ا�سيا  اأبطال 
كان  الطموح  اأن  رغ��م  املجموعات  دور  من 

يرتكز على تخطى هذا الدور.
ومنذ �سنوات مل يع�س الوحدات يف هذه 
احلالة من غياب ال�ستقرار الفني، حيث مت 
ف�سخ عقد الربازيلي فيريا بعد م�سي �سهرين 
على توليه املهمة، وبعدها مت قبول ا�ستقالة 
فيريا  مدة  نف�س  اأم�سى  بعدما  ع�ساف  رائد 

تقريبا.

مسؤولية كبرية
احلوامدة  على  كبرية  امل�سوؤولية  �ستكون 
يف اختيار املدير الفني الثالث للوحدات هذا 
املو�سم، فال جمال بعد ذلك لف�سل جديد يف 

هذا امللف. 

ال��رتوي،  ح��وام��دة  م��ن  يتطلب  �سبق  م��ا 
لكن توقيت املرحلة يفر�س عليه الإ�سراع ، 
حل�سم ملف اجلهاز الفني حتى يتمكن املدرب 
من ا�ستثمار فرتة توقف بطولة الدوري التي 
�ست�ستاأنف بعد �سهر من الن، يف الوقوف على 

قدرات الفريق.

واقع صعب
طيلة  �سعبا  واق��ع��ا  ال���وح���دات  ع��ا���س 
الفرتة املا�سية، يف ظل غياب الن�سجام بني 
املدير الفني رائد ع�ساف واملدرب العام راأفت 

علي.
عما  مغيبة  الوحدات  جماهري  تكن  ومل 
علي  راأف��ت  اإ���س��رار  ظل  يف  بالفريق  يحدث 
يف  الدكة  خط  من  الالعبني  توجيه  على 
على  يجل�س  ع�ساف  فيه  كان  ال��ذي  الوقت 

مقاعد البدلء.
املباريات  الفريق يف  ت�سكيلة  فاإن  كذلك 
بوجود  ت�سعر  اجلماهري  جعلت  املا�سية 
الفني  اجل��ه��از  ب��ني  وخ���الف���ات  ت��دخ��الت 
عن  �سريوة  اأحمد  غياب  ولعل  والالعبني، 

مباراة مهمة كالرمثا خري دليل.
املباريات  طيلة  اجلماهري  وت�ساءلت 

املا�سية عن �سر تغيب الالعب عمر منا�سرة 
الذي مت التعاقد معه قادما من الرمثا، حيث 
حالة  يف  ال��دوري  مباريات  كافة  عن  غ��اب 
اأثارت ا�ستياء اجلماهري، والأمر ينطبق على 

كا�سرتو ومالك عالن و�ساهر �سلباية. 

السيد األقرب
الأقرب  ال�سيد  ح�سام  ال�سوري  �سيكون 
مل  ما  للوحدات  الفني  املدير  مهمة  لتويل 

تطراأ اأي مفاجات يف اللحظات الأخرية.
ملم  باعتباره  ال�سيد  اأ�سهم  وارتفعت 
بقدرات الكرة الأردنية بعدما درب الفي�سلي 
عليه  �سيخت�سر  الذي  الأمر  املا�سي  املو�سم 
ق����درات لعبي  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف  ال��وق��ت يف 

الوحدات.
وعلم "كووورة" اأن املدرب العام قد يكون 
املحاولت  رغ��م  نف�سه،  ال�سيد  اختيار  من 

بتعيني مدرب من اأبناء النادي.
حممود  علي  احل��را���س  م��درب  و�سيكون 
مر�سحني  ال�سمايل  م��روان  الإداري  واملدير 
فر�سة  ت��ب��دو  فيما  ال��ف��ري��ق،  اإىل  ل��ل��ع��ودة 
الربازيلي كارلو�س مدرب اللياقة الذي عمل 

يف عهد فيريا كبرية لت�سلم مهمته جمددا.

*وكاالت
ي�ستطيعوا  لن  اأنهم  يعتقدون  بر�سلونة  م�سوؤويل  من  الكثري  بات 
اإيجاد بديل لأ�سطورة الفريق الكتالوين، ليونيل مي�سي، الذي رحل عن 
املا�سي، بح�سب  املو�سم  �سان جريمان قبل بداية  باري�س  اإىل  نو  كامب 

تقرير �سحفي.
اأن  اخلمي�س،  اليوم  الكتالونية،  "�سبورت"  �سحيفة  ذك��رت  فقد 
اخر،  عاملي  جنم  اأي  اأو  مبابي  اأو  هالند  ل  باأنه  مقتنعا  بات  البار�سا 
ميكنه اأن يعو�س مي�سي، بل �سيتم تعوي�سه فقط بفريق كامل وم�سروع 
جيد. وتابعت ال�سحيفة: "ل توجد طرق خمت�سرة ل�ستبدال اأف�سل 
لكن  الفريق..  داخل  كبرية  فجوة  ترك  والذي  الإط��الق،  على  لعب 
اخلرب ال�سار الوحيد بعد رحيله املحزن، هو اأن بعده �سيتم التخطيط 

واإعادة تكوين م�سروع جديد للنادي".
اأي  دون  خرج  حيث  وعانى بر�سلونة كثريا بعد رحيل "الربغوث"، 
اأنهى  اأوروبا مبكرا، كما  اأبطال  املن�سرم، وودع دوري  املو�سم  األقاب من 

الليجا يف الو�سافة خلف الغرمي التقليدي ريال مدريد.

*وكاالت
يطمح ريال مدريد اإىل تتويج انطالقته الرائعة يف املو�سم احلايل 
والإطاحة بثالثة من اأكرث الفرق املر�سحة للفوز باللقب، بح�سد لقب 
اأوروبا لي�سيفه اإىل لقب الدوري الإ�سباين الذي اأحرزه  اأبطال  دوري 
قبل اأ�سابيع. ويلتقي الريال مع ليفربول الإجنليزي ال�سبت يف املباراة 
النهائية للبطولة على ملعب "�ستاد دو فران�س" ب�ساحية �سان دوين يف 

العا�سمة الفرن�سية باري�س.
ورغم كونها املباراة النهائية ال17 للريال يف تاريخ البطولة وفوز 
الفريق باللقب 13 مرة �سابقة ، يدرك الريال اأن مناف�سه الإجنليزي 
الإط��الق  على  �سهلة  تكون  لن  معه  املواجهة  واأن  خربة  عنه  يقل  ل 
اأي�سا  ويطمح  �سابقة  م��رات  �ست  باللقب  توج  ليفربول  واأن  ل�سيما 

للتتويج باللقب يف املو�سم احلايل.
وكانت اخر مواجهة بني الفريقني يف البطولة انتهت بفوز الريال 
يف  الثمانية  بدور  والإياب  الذهاب  مباراتي  جمموع  يف  ليفربول  على 
 2017 مو�سم  البطولة  نهائي  يف  الفريقان  التقى  كما  املا�سي  املو�سم 
اأن يحرز ليفربول  / 2018 وكان الفوز من ن�سيب الريال 3 / 1 قبل 

اللقب يف املو�سم التايل بالفوز على توتنهام 2 / �سفر يف النهائي.
وخا�س الريال فعاليات دوري الأبطال يف املو�سم احلايل بعدما حل 
ثانيا خلف اأتلتيكو مدريد يف الدوري الإ�سباين مبو�سم 2020 / 2021 
لكن الفريق ا�ستعاد لقب الدوري الإ�سباين هذا املو�سم دون عناء كبري 
يف  كثريا  بر�سلونة  وتعرث  اأتلتيكو  م�ستوى  يف  الوا�سح  الرتاجع  ظل  يف 

الن�سف الأول من املو�سم.
دوري  يف  ب��ال��ورود  مفرو�سا  الفريق  طريق  يكن  مل   ، ه��ذا  ورغ��م 
الأبطال حيث بلغ الفريق النهائي من خالل ثمانية انت�سارات واأربع 
اأه��داف  اإىل  النهائي  بلوغه  يف  كبري  بف�سل  الريال  ويدين  هزائم. 
الريال  مع  موا�سمه  اأف�سل  قدم  الذي  بنزميا  كرمي  الفرن�سي  مهاجمه 
هذا  الأوروبية  البطولة  يف  هدفا   15 للفريق  واأحرز  واأوروبيا  حمليا 

امل�سوم ليرتبع على �سدارة قائمة هدايف امل�سابقة يف املو�سم احلايل.
اأحرزها  التي  الأه��داف  عدد  ن�سف  من  اأكرث  بنزميا  ر�سيد  وميثل 
بنزمية  باأن  علما  بالبطولة  ال12  مبارياته  يف  هدفا(   28( الريال 

خا�س 11 منها فح�سب.
يف  جمموعته  ت�سدر  بعد  الإق�سائية  ب���الأدوار  م�سريته  وخ��الل 
الدور الأول ، ا�سطدم الريال بثالث عقبات �سعبة للغاية حيث واجه 
باري�س �سان جريمان الفرن�سي يف دور ال�ستة ع�سر ثم ت�سيل�سي حامل 

اللقب يف دور الثمانية واأخريا ا�سطدم مبان�س�سرت �سيتي الإجنليزي.
وحما�سهم  لعبيه  واإ�سرار  الكبرية  خربته  ا�ستغل  الريال  ولكن 
حتى اللحظات الأخرية من املباريات ، واأطاح بالفرق الثالثة رغم اأنها 
مان�س�سرت  وخا�سة  املو�سم  هذا  باللقب  للفوز  املر�سحني  اأكرث  من  كانت 

�سيتي وباري�س �سان جريمان حيث مل يتوج اأي منهما باللقب من قبل.

مواجهة ثالثة 
الريال  �سيكون   ، �سيتي  ومان�س�سرت  ت�سيل�سي  عقبتي  اجتياز  وبعد 
لقاء  خالل  من  التوايل  على  ثالثة  اإجنليزية  مواجهة  مع  موعد  على 

ليفربول يف النهائي.
الريال  ف��وز  اأن  املوؤكد  من  للفريق،  الهائلة  اخل��ربة  جانب  واإىل 
ق�سطا  لعبيه  بع�س  منح  من  ومتكنه  مبكرا  الإ�سباين  ال��دوري  بلقب 
اأع�ساب  وهدوء  لالعبيه  املرتفعة  املعنويات  اإىل  اإ�سافة  الراحة  من 
الفريق ، �ستكون كلها عوامل متنح الفريق اأف�سلية يف مواجهة ليفربول.
الذي  ليفربول  هجوم  خط  قوة  مدى  جيدا  يدرك  الريال  ولكن 
و�ساديو ماين ولوي�س دياز وديوجو  الثالثي حممد �سالح  يعتمد على 
اأوج  جوتا وجميعهم من العنا�سر التي يخ�سى جانبها عندما تكون يف 
م�ستواها وهو ما يتوقع اأن يحدث يف ظل ا�ستمرار ليفربول يف املناف�سة 
على لقب الدوري الإجنليزي حتى قبل اأ�سبوع واحد من خو�س النهائي 

الأوروبي.
للريال  الفني  املدير  اأن�سيلوتي  كارلو  الإيطايل  يعول   ، هذا  ورغم 
مودريت�س  لوكا  والكرواتي  بنزميا  وخا�سة  لعبيه  خربة  على  كثريا 
وحار�س املرمى البلجيكي تيبو كورتوا الذي كان له دور بارز يف اجتياز 

عقبة مان�س�سرت �سيتي يف املربع الذهبي للبطولة.

بديل ميسي يختفي 
من حسابات برشلونة

عقبة إنجليزية جديدة تفصل 
الريال عن اللقب األوروبي
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*وكاالت 
األغت حمكمة ا�ستئناف اإ�سرائيلية، حكما 
غ�سبا  اأث��ار  جزئية  حمكمة  قا�سي  اأ���س��دره 
منع  قانونية  مدى  يف  بالت�سكيك  فل�سطينيا 
الأق�سى،  امل�سجد  ال�سالة يف حرم  اليهود من 
من  مواطنيها  املتحدة  الوليات  حذرت  فيما 

التوجه اإىل تلك املنطقة.
منذ  امل�ستمر  القائم"  "الو�سع  ظل  ويف 
بالزيارة  لليهود  اإ�سرائيل  ت�سمح  ل  عقود، 
ال�سعائر  ممار�سة  عن  المتناع  ب�سرط  اإل 

الدينية.
ال�سرطة  قرار  على  يهود  �سبان   3 وطعن 
 15 مل��دة  القدمية  البلدة  دخ��ول  من  منعهم 
داخل  يهودية  طقو�سا  اأدائ��ه��م  ب�سبب  يوما 
اأفعالهم  باأن  الأحد،  احلرم، وق�ست حمكمة، 

مل ت�سكل انتهاكا لالأمن.
القيادة  من  احتجاجات  اإىل  ذل��ك  واأدى 
الفل�سطينية وتهديدات من ف�سائل فل�سطينية 
اإ�سرائيل باأن يتم احلفاظ  م�سلحة وتعهد من 

على الو�سع الراهن.
كما اأثارت م�سرية الأعالم التي يخطط لها 
يف  القدمية  البلدة  يف  اإ�سرائيل  يف  القوميون 

29 مايو التوترات.
واأقامت الدولة دعوى ا�ستئناف، الأربعاء، 

اأيدت  والتي  اجلزئية  القد�س  حمكمة  اأم��ام 
قرار املنع.

يف  مولر  اأف��م��ان  اآي��ن��ات  القا�سية  وقالت 
ال�سعائر  ممار�سة  حرية  يف  "احلق  اإن  حكمها 
جتبه  اأن  ويجب  مطلقا  لي�س  هناك  اليهودية 
النظام  على  احلفاظ  ومنها  الأخ��رى  امل�سالح 

العام".
وتزايد عدد زيارات اليهود حلرم امل�سجد 
الأق�سى، مبا يف ذلك خالل �سهر رم�سان الذي 

تزامن هذا العام مع عيد الف�سح اليهودي، مما 
اأثار غ�سب الفل�سطينيني.

الو�ساية  يتوىل  الذي  الأردن،  اأعرب  كما 
عن  القد�س،  يف  الإ�سالمية  املقد�سات  على 
الأمريكية  ال�سفارة  حثت  جانبها،  من  قلقه. 
احليطة،  توخي  على  مواطنيها  القد�س  يف 
الأربعاء، حمذرة موظفي احلكومة الأمريكية 
اأي  "من دخول البلدة القدمية يف  وعائالتهم 

وقت يوم الأحد".

مستوطنون متطرفون 
يقتحمون باحات األقصى 

بحراسة شرطة االحتالل
  

*القدس 
باحات  اخلمي�س  اليهود  املتطرفني  امل�ستوطنني  ع�سرات  اقتحم 
القد�س  مبدينة  ال�سريف  القد�سي  احلرم   - املبارك  الأق�سى  امل�سجد 

املحتلة .
لها،  ببيان  القد�س  يف  العامة  ال�سالمية  الوق��اف  دائ��رة  وقالت 
املبارك  الأق�سى  امل�سجد  اقتحموا  املتطرفني  امل�ستوطنني  ع�سرات  اإن 
م�سددة  بحرا�سة  وذلك  املغاربة  باب  جهة  من  جمموعات  �سكل  على 
من �سرطة الحتالل ال�سرائيلي، واأدوا طقو�سًا تلمودية ا�ستفزازية 
ونفذوا جولت م�سبوهة يف باحاته و�سط حالة من الغ�سب والغليان 

�سادت يف املكان .
امل�سجد  يف  لالعتكاف  الدعوات  تتواىل  الأ�سبوع  م��دار  وعلى 
على  رًدا  اأي��ار،   27 اجلمعة  غد  ي��وم  من  ب��دءًا  امل��ب��ارك،  الأق�سى 
الأق�سى  للم�سجد  ومكّثف  مركزي  لقتحام  امل�ستوطنني  دع��وات 
فيما ي�سمى "يوم توحيد القد�س"، وهو اليوم الذي مت فيه احتالل 
ال�سهر  من   29 الأح��د  ُي�سادف  ال��ذي   ،1967 عام  القد�س  �سرقي 

اجلاري.
جماعي  اقتحام  اإىل  دعت  املزعوم،  "الهيكل"  جماعات  وكانت 
ورفع  القد�س،  �سرقي  احتالل  بذكرى  احتفاًل  الأق�سى  للم�سجد 

الأعالم يف باحاته، واأداء طقو�س تلمودية.

قوات االحتالل اإلسرائيلي تعتقل 
31 فلسطينيًا بالضفة الغربية

  
*رام اهلل 

دهم  حملة  اخلمي�س،  �سباح  الإ�سرائيلي  الحتالل  ق��وات  �سنت 
واقتحامات

املحتلة  الغربية  ال�سفة  يف  خمتلفة  مبناطق  وا�سعة  واعتقالت 
طالت 31 فل�سطينيًا .

الحتالل  ق��وات  ان  له  بيان  يف  الفل�سطيني  ال�سري  ن��ادي  وق��ال 
للنريان  كثيف  اطالق  و�سط  اقتحمت  بال�سالح  املدججة  ال�سرائيلي 
والبرية  اهلل  ورام  ونابل�س  وقلقيلية  جنني  مدن  يف  متفرقة  مناطق 
 31 واأعتقلت  املحتلة  ال�سرقية  بالقد�س  ع��دة  واأح��ي��اء  واخلليل 

فل�سطينيًا بزعم اأنهم مطلوبون .
مفوضية حقوق اإلنسان: 4 آالف قتيل 

منذ بدء الحرب الروسية األوكرانية
*عمان 

اأعلنت مفو�سية حقوق الإن�سان عن ت�سجيل 3974 قتياًل و4654 
جريحًا يف اأوكرانيا منذ بدء العمليات الع�سكرية الرو�سية فيها.

قالت  ف���ورم(،  )اأوك��ري��ن  الأوك��ران��ي��ة  الأن��ب��اء  وك��ال��ة  وبح�سب 
يف  احلرب  �سحايا  حول  للبيانات  حتديث  اآخر  اإن  بيان،  يف  املفو�سية 
اأوكرانيا ُيظهر اأن من بني القتلى، كان هنالك 1497 رجاًل و985 امراأة 
التعرف على  يتم  فيما مل  ف�ساًل عن 69 طفاًل،  �سبيًا،  فتاة و99  و91 
اأن معظم الإ�سابات امل�سجلة  جن�س 1233 قتياًل بعد. واو�سح البيان 
بني املدنيني جنمت عن ا�ستخدام اأ�سلحة متفجرة ذات م�ساحة تاأثري 
وا�سعة، مبا يف ذلك الق�سف من املدفعية الثقيلة ومنظومات �سواريخ 

الإطالق املتعددة، والقذائف وال�سربات اجلوية.

باإلجماع.. مجلس األمن يدعو 
لتشكيل حكومة لبنانية شاملة

*وكاالت 
دعا اأع�ساء جمل�س الأمن اخلم�سة ع�سر، يف اعالن تبنوه بالإجماع، 
بعد  لبنان  يف  جديدة"  �ساملة  حكومة  ت�سكيل  يف  "الإ�سراع  اإىل 
موازنة  اإقرار  بينها  من  اإ�سالحات  وتطبيق  الت�سريعية،  النتخابات 
2022. ومن �ساأن ت�سكيل حكومة اأن ي�سمح "بالتو�سل ال�سريع لتفاق 

مع �سندوق النقد الدويل" بح�سب الإعالن الذي �ساغته فرن�سا.
لتعزيز  املتوقعة  التدابري  اإىل  احلاجة  على  الن�س  يوؤكد  كما 
مبا  للمراأة  وبامل�ساواة  والكبري  الكامل  ال�سيا�سي  والتمثيل  "امل�ساركة 
"ب�سرورة  الأم��ن  جمل�س  يذكر  كما  اجلديدة".  احلكومة  يف  ذلك  يف 
ال�سريع من حتقيق م�ستقل ونزيه ومعمق و�سفاف يف انفجار  النتهاء 
الرابع من اأغ�سط�س 2020 يف بريوت وهو اأمر �سروري لتلبية التطلعات 

امل�سروعة لل�سعب اللبناين يف امل�ساءلة والعدالة".

داخل مطار عراقي.. 
»فضيحة أمنية« بطلها طفل

*بغداد
اأنها �ستعيد النظر  اأعلنت �سلطات مطار النجف يف جنوب العراق، 
العمر 10 �سنوات من  باإجراءاتها الأمنية بعدما متّكن طفل يبلغ من 
اإىل  متوجهة  طائرة  اإىل  والو�سول  اأمنية  تفتي�س  نقاط   7 تخّطي 

اإيران.
مالب�سات  ملعرفة  حتقيق  فتح  فيما  الثنني،  ليل  احلادثة  وقعت 
دخول الطفل اإىل الطائرة التابعة للخطوط اجلوية الإيرانية، كما 

اأعلن مدير مطار النجف الدويل حكمت اأحمد لفران�س بر�س.
ويعّد مطار النجف ثاين اأكرب املطارات يف العراق، فهو ي�ستقبل كّل 
عام مئات الآلف من الزوار، ويف عام 2019 اأي قبل اجلائحة، ا�ستقبل 

هذا املطار 2.5 مليون م�سافر، وفق اإح�ساءات ر�سمية.
لكن م�ساء الثنني، اجتاز م�سافر غري اعتيادي النقاط الأمنية يف 
�سنوات متكن  العمر 10  يبلغ من  "فتى  اإن  اأحمد  املطار. وقال حكمت 
حيث  الطائرة  اإىل  وو�سل  املطار،  داخل  اأمنية  نقاط   7 اخ��رتاق  من 

ا�ستوقفه رجل اأمن الطائرة".
واأ�ساف اأن الفتى "دخل املطار م�ساء يوم الثنني ال�ساعة التا�سعة 
والن�سف، وبحدود ال�ساعة الثانية �سباح الثالثاء بعد �سعوده طائرة 

اخلطوط اجلوية الإيرانية مت الإبالغ عنه من قبل كادر الطائرة".
واأ�ساف حكمت اأحمد: "حاليًا، تعمل جلان حتقيقية على معرفة 
من  كل  ونقل  وطرد  معاقبة  تتم  ذلك  �سوء  وعلى  ح�سل.  ما  حقيقة 

ر بعمله بهذه احلادثة". ق�سّ
"�سيتم اعداد اجراءات جديدة حفاظًا  اإنه  بيان  اأحمد يف  وقال 

على نظام واأمن املطار وامل�سافرين"، فور النتهاء من التحقيق.
اخلطوط  جت��اوزه  من  بالرغم  "الطفل  اأن  كذلك  البيان  وذك��ر 
نقاط  لكافة  خ�سع  كونه  خطرًا  ي�سبب  مل  دخوله  اأن  اإل  الأمنية، 

التفتي�س املعنية".
وتابع اأن الفتى متّكن من "اجتياز هذه املراحل لأنه طفل، واندمج 

مع جموع امل�سافرين".
اأهله الذين  اإثر اختفاء الطفل، تلّقت �سرطة النجف ات�ساًل من 

يقطنون يف حّي قريب من املطار، بح�سب م�سدر اأمني.
الأمر  على  جهتها  من  العراقية  امل��دين  الطريان  �سلطة  وعقبت 
بقولها يف بيان اإن منذ العام 2019 تقوم "�سركة اأمنية خا�سة" بتويل 
"حماية واأمن املطار ... �سيتم توجيه اإدارة املطار باتخاذ الإجراءات 
اللجنة  تنتهي  حاملا  واملت�سببني  الأمنية  ال�سركة  بحق  القانونية 

التحقيقية".

المركز الفلسطيني يدعو لوقف اعتداءات 
االحتالل بحق صيادي قطاع غزة

*غزة 
الإ�سرائيلية  الحتالل  ق��وات  اعتقال  الفل�سطيني  املركز  دان 

البحرية الليلة املا�سية �سيادّين جنوبي قطاع غزة.
وا�سار املركز يف بيان �سحفي اإىل اأن القوات املحتلة �سّعدت خالل 
غزة،  قطاع  يف  ال�سيادين  بحق  انتهاكاتها  من  املا�سيني  ال�سهرين 
ومطاردتهم  واعتقالهم  ال�سيادين  على  النار  اإطالق  حوادث  وتكررت 
م�سادرة  اإىل  اإ�سافًة  فيها،  بال�سيد  لهم  امل�سموح  ال�سيد  مناطق  داخل 
مراكبهم ومعداتهم، ما اأ�سهم يف تدهور اأو�ساع العاملني يف مهن ال�سيد 

البحري.
وذكر اأن الحتالل الإ�سرائيلي يقّيد عمل ال�سيادين الفل�سطينيني، 
بحريا  ميال   12 اإىل   6 من  ترتاوح  م�ساحة  �سمن  ال�سيد  لهم  ويحدد 

غرب قطاع غزة،.
�سمن  الحتالل  انتهاكات  احلايل  العام  بداية  منذ  املركز  ووثق 
واأعتقال 25  �سيادين،   6 اإ�سابة  منها  فيها،  بال�سيد  امل�سموح  امل�ساحة 
�سيادًا من بينهم 6 اأطفال، ما يزال 3 منهم رهن العتقال، كما ُيوا�سل 
الحتالل احتجاز 7 قوارب �سيد، واحتجاز ع�سرات املعدات اخلا�سة 

بال�سيادين.
ال�سيادين  ب��ح��ق  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  امل��م��ار���س��ات  اأن  امل��رك��ز  واك���د 
املواثيق  جلميع  ج�سيمًا  انتهاكًا  ت�سكل  غزة،  قطاع  يف  الفل�سطينيني 

والتفاقيات الدولية.
على  املتعاقدة  ال��دول  فيه  مبا  ال���دويل،  املجتمع  املركز  ودع��ا 
الإ�سرائيلية  ال�سلطات  اإجبار  اإىل   ،1949 لعام  جنيف  اتفاقية 
الفل�سطينيني  لل�سيادين  ومالحقتها  اعتداءاتها  وقف  على  املحتلة 
كما  ب��ح��ري��ة.  اأعمالهم  م��زاول��ة  م��ن  ومتكينهم  ال��ق��ط��اع،  بحر  يف 
جراء  خ�سائرهم  عن  ال�سيادين  بتعوي�س  الحتالل  �سلطات  طالب 
ومعدات  ال��ق��وارب  عن  والإف���راج  �سدهم،  املتوا�سلة  الع��ت��داءات 

املحتجزة. ال�سيد 

*القاهرة 
اأكد وزير التعليم العايل والبحث العلمي 
امل�سري القائم بعمل وزير ال�سحة خالد عبد 
اإ�سابة  اأي  من  م�سر  خلو  الأرب��ع��اء،  الغفار، 

مبر�س جدري القرود.
ال��وزراء،  جمل�س  اجتماع  خالل  واأو�سح، 
للقلق،  يدعو  ل  القرود  ج��دري  "فريو�س  اأن 
حالة  وف��ى  وير�سد  يرتقب  اأجمع  وال��ع��امل 
اأن  م��وؤك��ًدا  املر�س"،  لهذا  م�ستمرة  متابعة 
جائحة  ع��ن  مت��اًم��ا  خمتلف  ال��ف��ريو���س  ه��ذا 
اأن عدد احلالت امل�سابة  اإىل  كورونا، منوها 
 250 اإىل  الآن  حتى  و�سل  العامل  ح��ول  به 
اأن  اإىل  الغفار،  عبد  واأ�سار  مكت�سفة.  حالة 
"ب�سكل  العاملي  الوزارة تتابع الو�سع الوبائي 
"هذا املر�س  اأن  دقيق للغاية". وذكر الوزير 

م�ستجًدا  ولي�س  عديدة  �سنوات  منذ  موجود 
اكت�سافه  مت  حيث  الأوىل،  للمرة  يظهر  اأو 
 ،1958 ع��ام  املختربات  ق��رود  يف  م��رة  لأول 
مربزا  ال�سم"،  بهذا  ت�سميته  جاءت  هنا  ومن 
اأن الفريو�س املت�سبب ل�"جدري القرود" قريب 
باجلدري،  بالإ�سابة  املت�سبب  للفريو�س  جدا 

لكنه اأقل فتكا واأقل قابلية لالنتقال.
كما نوه الوزير اإىل اأن "جدري القرود" هو 
ب�سكل  يحدث  املن�ساأ  حيواين  فريو�سي  مر�س 
وغ��رب  بو�سط  ال��غ��اب��ات  مناطق  يف  اأ�سا�سي 
بهذا  الإ���س��اب��ة  اأع��را���س  وتظهر  اإف��ري��ق��ي��ا، 
وت�سخم  اجللدي  والطفح  احلمى  مع  املر�س 

جمموعة  اإىل  ي��وؤدي  وقد  الليمفاوية  الغدد 
على  العلماء  ويعكف  الطبية،  امل�ساعفات  من 

درا�سته منذ �سنوات طويلة.  
من  اجل��دري  مر�س  "انتقال  اأن  اأك��د  كما 
�سخ�س اإىل �سخ�س لي�س �سهال، لكنه قد ينتقل 
مع  الوثيق  الت�سال  خالل  من  الإن�سان  اإىل 
ملوثة  مب��واد  اأو  م�ساب،  حيوان  اأو  �سخ�س 

بالفريو�س".
وي��ع��د ج���دري ال���ق���رود اأق���ل ع���دوى من 
اأقل خطورة، وعادة  اأمرا�سا  اجلدري وي�سبب 
ما ي�سفى املري�س مبر�س جدري القرود ذاتيا 

بعد ا�ستمرار اأعرا�سه من 2 اإىل 4 اأ�سابيع.
واأو�سح الوزير امل�سري يف الوقت نف�سه اأن 

فريو�س جدري القرود ل مياثل فريو�س كورونا 
يف النتقال �سريعا يف الهواء، كما اأن معدلت 

العدوى يف "جدري القرود" منخف�سة.
من  العديد  خالل  من  ثبت  اأنه  ك�سف  كما 
اجل��دري  تطعيمات  اأن  القائمة  ال��درا���س��ات 
العادي اأثبتت فعاليتها بن�سبة 85 يف املئة مع 
جدري القرود، لفتا اإىل اأنه ل توجد فر�سة 

لفريو�س جدري القرود للتحور.
و�سدد الوزير على "اأن لدينا ال�ستعدادات 
كما  تظهر،  ق��د  ح��الت  اأي  ملواجهة  التامة 
نعمل على جلب اللقاحات اأو الأدوية امل�سادة 
م�ستوى  على  املتابعة  يف  وم�ستمرون  للمر�س، 

املديريات مبحافظات اجلمهورية".

بأمر القضاء.. حظر صالة اليهود
 في المسجد األقصى

هذه حقيقة حاالت جدري القرود في مصر

*وكاالت 
للجي�س  العامة  الأرك���ان  هيئة  اأعلنت 
الرو�سية  القوات  اأن  اخلمي�س،  الأوك���راين، 
مناطق  عدة  يف  املكثف  هجومها  �سن  توا�سل 
�سنت  كما  البالد،  �سرقي  املواجهة  خط  من 
من�ساآت  على  وج��وي��ة  �ساروخية  �سربات 

البنية التحتية يف اأنحاء اوكرانيا.
اإقليم  ممثل  مريو�سنيك،  رودي��ون  وق��ال 
 8000 ح���وايل  اإن  الن��ف�����س��ايل،  لوغان�سك 
جندي اأوكراين حمتجزون حاليا يف اإقليمي 
ويتزايد  النف�ساليني  ولوغان�سك  دونيت�سك 

عددهم يوميا باملئات.
كييف  على  ال�ستيالء  يف  الف�سل  وبعد 
اأوكرانيا،  يف  مدينة  اأكرب  ثاين  خاركيف،  اأو 
على  الكاملة  ال�سيطرة  ب�سط  رو�سيا  حتاول 

يف  مقاطعتني  م��ن  ت��ت��األ��ف  ال��ت��ي  دون��ب��ا���س، 
ال�سرق، ل�سالح النف�ساليني.

واأر�سلت رو�سيا اآلف القوات اإىل املنطقة، 
تطويق  اأم��ل  على  جهات   3 من  تهاجم  حيث 
مدينة  يف  املتمركزة  الأوك��ران��ي��ة  ال��ق��وات 
�سيفريودونيت�سك على ال�سفة ال�سرقية لنهر 
لي�سيت�سان�سك  ومدينة  دونيت�س  �سيفري�سكي 

املقابلة لها على ال�سفة الغربية.
منطقة  وق��وع  اإىل  �سقوطهما  و�سيوؤدي 
الرو�سية،  ال�سيطرة  حتت  باأكملها  لوغان�سك 

وهو هدف رئي�سي للكرملني.
بالقوات  امل�سرتكة  امل��ه��ام  ق��وة  وذك��رت 
"ق�سف  امل�سلحة الأوكرانية على في�سبوك: 
منطقة  يف  ب��ل��دة   40 م��ن  اأك���رث  امل��ح��ت��ل��ون 
تدمري  اإىل  اأدى  مما  ولوغان�سك  دونيت�سك 

مبا  بها،  اأ���س��رار  وق��وع  اأو  مدنيا  موقعا   47
ونتيجة  واحدة.  ومدر�سة  منزل   38 ي�سمل 
 12 واأ�سيب  مدنيني   5 ُقتل  الق�سف،  لهذا 

بجروح".
الأوك����راين  الرئي�س  ق��ال  ج��ان��ب��ه،  م��ن 
القوات  تقاوم  "بينما  زيلين�سكي:  فلودميري 
يف  الرو�سية  الهجمات  الأوكرانية  امل�سلحة 
تفوق  الأماكن  بع�س  يف  رو�سيا  فاإن  ال�سرق، 

اأوكرانيا يف القوات واملعدات".
م�ساعدة  اإىل  بحاجة  زلنا  "ما  واأ�ساف: 
لأوك��ران��ي��ا.  الأ�سلحة  وخ��ا���س��ة  ال�سركاء 
بدون  ا�ستثناءات  ب��دون  الكاملة  امل�ساعدة 

قيود كافية للفوز".
ال�سرق  يف  بقوة  تتقدم  "رو�سيا  وتابع: 

ونحن بحاجة اإىل اأ�سلحة".

*تونس
ذكرت اجلريدة الر�سمية، ليلة اخلمي�س، 
اأ�سدر  �سعيد،  قي�س  التون�سي  الرئي�س  اأن 
يف  الت�سويت  اإىل  الناخبني  لدعوة  مر�سوما 
يوليو   25 يف  جديد  د�ستور  على  ا�ستفتاء 

املقبل.
و���س��دق��ت احل��ك��وم��ة ال��ت��ون�����س��ي��ة على 
ا�ستثنائية  باأحكام  يتعلق  مر�سوم  "م�سروع 
ل�ستفتاء يوم 25 جويلية )يوليو( 2022"، 
وفق ما جاء يف بيان �سادر عن احلكومة عقب 

اجتماع تراأ�سته جنالء بودن، الأربعاء.
�سيكون  ال��ر���س��م��ي��ة،  ل��ل��ج��ري��دة  ووف��ق��ا 
ال�سوؤال الوحيد يف ال�ستفتاء هو: هل توافق 
على الد�ستور اجلديد؟ وذكرت اجلريدة اأن 
القرتاع �سيبداأ يف ال�ساد�سة �سباحا وينتهي 

يف العا�سرة ليال يوم 25 يوليو املقبل.
�سعيد،  قي�س  التون�سي  الرئي�س  وق��ال 

 2014 د�ستور  �سي�ستبدل  اإنه  �سابق،  وقت  يف 
 25 يف  يجري  ا�ستفتاء  عرب  جديد  بد�ستور 
يوليو، واإجراء انتخابات برملانية جديدة يف 

دي�سمرب املقبل.

ويف الأ�سبوع املا�سي، عني �سعيد مبر�سوم، 
اأ�ستاذ القانون ال�سادق بلعيد، لرئا�سة جلنة 
والعلوم  القانون  عمداء  �سمت  ا�ست�سارية 
جديد  د�ستور  �سياغة  اأج��ل  من  ال�سيا�سية، 

للبالد.

ورف�������س الحت�����اد ال���ع���ام ال��ت��ون�����س��ي 
حوار  يف  امل�ساركة  الأ�سبوع،  هذا  لل�سغل، 
ح��ول  ال�سالحيات"  حم����دود  "�سكلي 
اقرتحها  التي  ال�سيا�سية  الإ���س��الح��ات 

�سعيد. الرئي�س 

معارك مستعرة شرقي أوكرانيا.. 
هجوم روسي من 3 محاور

تونس.. دعوة الناخبين »رسميا« 
لالستفتاء على دستور جديد
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