
lÐU _« …—uŁ

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/20.Issue 5982-5893  Saturday-Sunday 10-11/3/2018الزمان - السنة  العشرون العدد 5982-5983 السبت-االحد 22 من جمادى اآلخرة 1439 هـ  10-11 من آذار (مايس) 2018م

UNł«Ë“ ÂbŽ »U³Ý√ nAJð Êu Š Ècý

???ÊU  ∫ كـــشـــفت e??? « ≠ s?D???M???ý«Ë

دراســــة حـــــديــــثـــــة أن اجلــــزء
ـسـؤول عن الـتـعـلم والـذاكـرة ا
في الدماغ البـشري يتوقف عن
إنتـاج اخلاليا اعـتباراً من سن
الــثــالـــثــة عــشــرة عــلى عــكس
معـتقـدات العلـماء الـذين كانوا
يـعـتـبـرون أن منـطـقـة احلـص
في الـدمــاغ تـســتـمــر في صـنع
مـــئــات اخلـاليــا الـــعـــصـــبـــيــة
اجلديدة يوميًا في سن متقدمة
بــعـــد مــرحــلـــة الــبـــلــوغ. هــذه
الـدراسـة الـتـي نـشـرتـهـا مـجـلة
نــيــتــشــر وأجنــزهــا بــاحــثــون
أمريـكيون وأسـبان تسـتند إلى
حتــلـيل عــيـنـات من 59 دمـاغـاً
ألطــفـال وبـالـغـ ولم يـعـثـروا
عـلى أي أثــر خلاليــا عــصـبــيـة
شـابة وال خلاليـا جـذعيـة تـولّد
خـاليـــا عـــصـــبــــيـــة عن طـــريق
. االنقسام في منطقة احلص

وأشـــارت إلى حتـــديـــد وجـــود
بعض هـذه اخلاليا لـدى أطفال
دون سن الـــواحـــدة والـــقـــلـــيل
مــنـــهــا لــدى من هـم بــ ســبع

سنوات و13 عاما. 
وتـــظــــهـــر هـــذه الــــنـــتـــائج أن
احلـصــ لـدى الــبـشـر يُــصـنع
ـو الـدماغ بـجـزء كـبـيـر خالل 

قـائده دافـيـدي أستـوري بـشكل
مفاجئ داخل غرفته في الفندق
الــذي كــان يــقـــيم فــيه الــفــريق
واجـهـة أوديـنـيزي اسـتـعـدادًا 
في اجلولة السابعة والعشرين

للدوري اإليطالي الكالتشيو.
وأعــلـن الــنـــادي اإليــطـــالي في
بيان عدم وجود شـبهة جنائية
بعد تشـريح اجلثة وأن الوفاة

طبيعية.
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لــدى اجلــنـ وفق الـــعــلـــمــاء.
ووجــــد هــــذا الـــفــــريق بــــعض
اخلاليا الـعصـبيـة اجلديدة في
أجزاء أخـرى من الدمـاغ تعرف
باجلـهاز الـبطـيني لـها وظائف

أخرى.  
كــمــا أشـار الــفــريق إلى وجـود
مـــــنـــــاطـق أخـــــرى يــــــتـــــعـــــ
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عـلـن الـفرنـسيـ وهيـئة ا
مراقبة البث في البالد خطة
ــــاضي عــــامــــة الــــثالثــــاء ا
كـافـحـة الـقـوالب الـنـمـطـية
اجلـنــسـيــة بــاإلعالنـات من
نـسـاء نـصف عـاريـات يبـعن
مكـانس إلى ألعـاب الـفيـديو
الـعنيـفة التي يـتم تسويـقها

للصبية.

وحــسـب أســوتــشــيــدبــرس
تـشـهـد فـرنـسـا تـصـاعـدا في
هــــذه اخلـــطــــوات لــــصـــالح
ــرأة الســيـمــا في حــقــوق ا
أعقاب الكشف عن انتهاكات
جنسيـة في هوليوود والتي
رفــــعت الـــــوعي بــــالــــعــــنف
اجلـــــنـــــسي والـــــتـــــحـــــرش

ختلف أرجاء العالم. 
ومع ذلـك يــشــعـــر الــبــعض

اسـتــكـشـافــهـا لـتــحـديـد مـا اذا
كــانت تـــشــهــد والدة لــلــخاليــا
الـعصـبيـة. وفي تعـليق نـشرته
مجـلة (نيـتشر) أكـد األخصائي
في الـــعــلـــوم الـــعــصـــبـــيــة في
جــامــعــة بــريــتش كــولــومــبــيـا
جـــايــــسن ســــنـــايــــدر أن هـــذه
اخلالصـات سـتـثـيـر بـالـتـأكـيـد
جـدالً وهي تــسـتــحق عـرضــهـا
عـــلى بــاحـــثــ آخـــرين إلبــداء

آرائهم النقدية حيالها.
غـيــر أن مــعـدي هــذه الــدراسـة
اجلـــديـــدة يــــرون أن أسالفـــهم
ـا أخـطـأوا عـنـدمـا اعـتـقدوا ر
أنـهم رصــدوا خاليـا عــصـبــيـة
جــديــدة مــصــدرهــا احلــصــ

فـالـبـروتـيـنة الـتي اسـتـخـدمـها
هـؤالء الـعـلـمــاء كـعالمـة تـعـمل
لــــدى الــــقــــوارض أو الــــقــــردة
بـطريـقة مـختـلفـة عمـا هي لدى

البشر.

اإلعالنـــات لــــتـــهـــدئــــة تـــلك
اخملاوف.

وقـــال ســــتــــيــــفــــان مــــارتن
لألســوشـيـتـد بـرس (الـعـري
ـكن أن يـكـون مـقبـوال) في
اإلعــالن عــن أحـــــــــــــــــــواض
ـــات االســــتــــحـــمــــام وكــــر
اجلــــــــــــسـم عـــلـى ســـبــــيل
ــثــال ولــكن لــيس في بــيع ا

سيارة.

بــالــقــلق من أن تــتــجه مــثل
هـذه األمـور بـعـيـدا لـلـغـايـة.
وفي أســـــبـــــوع األزيـــــاء في
بــاريس تــســاءل احلــضــور
عــــمـــا إذا كــــانت احلـــمــــلـــة
الــصـــارمــة عـــلى اإلعالنــات
ستنتـهك احلريات الفنية أو
اجلـنــسـيـة الـتي يــعـتـز بـهـا
الـكـثـيـرون في فـرنـسـا أم ال
وسعى رئـيس هـيـئة تـنـظيم
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ال تـزال دول اخلــلـيج في مــقـدمــة بـلــدان الـعــرب في شـراء
ــعـالم يـتـسـارع مع االزمـات الـسالح. ثـمّـة سـبـاق واضح ا
الـداخــلـيــة واخلـارجــيــة الـتي تــعـصـف بـاخلــلـيج . صــنّـاع
الـسالح يـشـجــعـون الـعـرب عـلـى الـشـراء  مـادام الـسالح
يتـجه لالستـهالك في ازمات الـعرب الـداخلـية. ومـادام هذا
الـسالح ال يــســتـطــيع ايــذاء الـدول الــكــبـرى حــتى لـو أراد

اصحابه فعل ذلك وهو أمر مستحيل.
مقاتالت أمـريكـية متـطورة من جيـل أف ترقد بـسالم ويسر
في مـخـادع حــربـيـة عـربـيــة أو مـقـاتالت وقــاذفـات تـايـفـون
البـريـطـانيـة الـتي يـجري الـتـعـاقد عـلـيـها الـيـوم سـتجـد لـها
طريقا قـريباً السـعودية. ومنـظومة صواريخ روسـية عمالقة
تـشــغل واشـنــطن مـنــذ سـنــوات حتط بـســهـولــة مـثــيـرة في
سوريا رهن االستخدام  ومثـلها منظومـات دفاعية يتحدث
عن قرب الـتعـاقـد علـيهـا  احد تالمـذة كـونفـشيـوس  وليس
ـشهـد مثـيرجـداً  ويوحي بأنّ في جيبـه دوالر وال دينار . ا
ـتـلـكـه الـعـرب الـيـوم من سالح مــتـقـدم هـو ذاته الـذي مـا 
رعـبة. يالها من تتباهى به القـوى العظمى في ترسـاناتها ا

صورة خادعة تتكشف أمام عدد من احلقائق : 
هل يعـقل أن تكـون الـتكـنولـوجيـا العـسـكريـة بكل أسـرارها
في العراق الـذي تتحـرك رسميا فـوق ترابه الشـريف جوقة
ستشاري العسكري االمريكي ?. وكذلك هل يعقل ان ا
يـكـون لـدى الـعـراق أسرار تـقـنـيـات مـقـاتالت اف ٦١ الـتي
تسـلم العـراق منـها اعـداداً قلـيلـة وواشنـطن تعـلم قبـنا اي

حليف لروسيا يعمل في العراق بصيغ شتى?
وهل يجـوز أن نتـساوى نـحن  احلـفاة إالّ من الـنفط والـغاز

معهم بنوعية القوة? 
كن للعرب استخدام االسلحة التي يستوردونها في وهل 
اية مـعركـة من دون استـشارة الـبائع االصـلي الذي يـشبه

الك األصلي? الى حد بعيد ا
ـا يــشـبه ايـام ــعـارك بـ الــدول الـكـبـرى الــيـوم  أخـطـر ا
ـعـلـومـات الـعـسـكـريـة  وال احلـرب الـبـاردة  هي مـعـركـة ا
ـكن ان يــتــرك ذلك الـعــالم الــدقــيق في حـســابــاته أبـواب
أسراره مـشـرعـة في بـلـدانـنا جملـرد انـنـا دفـعـنا  دوالراً أو
نـفـطــاً أو غـازاً أو تـســهـيالت عـســكـريـة أو والءً  أي سالح
جـديـد يــشـتـريه الـعــرب الـيـوم  تــصـحـبه وثــائق مـرئـيـة أو
ـسـمـوح اسـتخـدامه فـيـها . بااليـحـاء  تـدل علـى االماكن ا
وكلمـا اندلـعت حرب أو مـنازعـة أو أزمة جـديدة بـ العرب
ازدادت فـــرص مــــنح اجــــازات اســـتــــخـــدام ذلـك الـــسالح

تطور. ا
اجليش الـتـركي ح دخل سـوريـا قبل أيـام  ويـشن حربه
ـعـركـة عـلى في عـفـرين يـعـتــمـد في جـمـيع أسـلــحـة هـذه ا
الصناعة التركية اخلالـصة  وليس هناك أية قيود عليه من
الــدول الــتي تــبــيع الــسالح ألنّ تــركــيــا بــاتت دولــة تــبــيع

السالح ومكتفية ذاتياً.
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ريخ. جديدة على إمكانية وجود حياة على كوكب ا
وعثـر علـماء مـن جامـعة واشـنطـن على مـيكـروبات
مجهـرية في صحـراء أتاكامـا بدولة تـشيلي يـعتقد
أنـهـا وصــلت إلى هـنــاك قـادمـة مـن أمـاكن أخـرى

بحسب صحيفة »تلغراف «البريطانية.
وكـان اخلــبـراء يــعــتـقــدون في الــسـابق أن ال شيء
ـكن أن يـعـيش أو يـتـكـاثـر في صـحـراء أتـاكـامـا
ريخ إذ التي تعـتبر مـفتاح اكتـشاف احليـاة على ا

تعرف بأجف منطقة على وجه الكرة األرضية.
وقال العلماء إن البكتيريا ما تزال حية وتتكاثر في
ـنـطـقـة. وأوضـحـوا أن هـذه الـكـائـنـات احلـية تـلك ا
الـدقــيــقـة تــســتـطــيع الــبـقــاء عــلى قـيــد احلــيـاة في
ئات أو الظروف القـاحلة والبـقاء في حالة سـكون 
حتى آالف السن إذا لزم األمر. وقال ديرك شولز
ماكـوتش عـالم الـفـلك في جامـعـة واشـنطن: »بعد
هـذا االكـتـشـاف.. نـعـتـقـد أن ثـمـة كـائـنـات حـيـة قد
ــريخ.. وعـالـقـة هــنـاك مـنـذ تـكـون مـتــواجـدة عـلى ا

سنوات.«
وتشكل صـحراء أتـاكاما مـختـبرا رئيـسيـا بالنـسبة
ريخ إلى العلـماء لفهـم طبيعـة احلياة عـلى كوكب ا

. بعد أن وجدوا تشابها ب تربة االثن
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شكـرًا لـك يا مـالـك الـ (فـيس بـوك) مـارك زوكربـيـرغ.. شـكـرا لك ألنك
توفـر لنا خـدمة بـاجملان نتـواصل من خاللهـا ونعرف أحـوال الطقس
ـيالد ونتابع صور العـالم ونسمع األخبار ونتـذكر من خاللك أعياد ا
من غيـر مشقة فأنا ربطت عالقات وصداقات منسية وأخرى جديدة
ـيـة والــوطـنـيـة والــديـنـيــة وأعـيـاد مـيالد وبـســبـبك نـتــذكـر األيـام الــعـا
أصـدقـائـنا وفي نـفس الـوقت نـتذكـر جـيـراننـا واحملـتـاج والـفـقراء
ونـتـذكر فـواتـيـر احلـياة الـتي عـلـيـنا تـأديـتـهـا بالـتـقـسيـط زد على ذلك
اء والـكهربـاء. وألننا شـعوب مغـربيـة وعربيـة قد نحب أحـيانا فواتـير ا
فال تـستصغـر فينا هذه الـصفة فعال نـتوجات التي تـعرض باجملان ا
إننا أغـنياء بالعفة والقناعة التي نعتبرها كنزا اليفنى ولكن ماذا بيدنا
د أن نـفـعل مـادمـنـا فـقـراء وأغـنـيـاء في نـفس الـوقت و النـرضى أن 
يـدنـا حتى لـو جـعـنا أو أحـسـسنـا بـفـاقة الـفـقر. شـكـرا لك يـا مالك الـ
(فـيس بـوك) فـقـبل ثورتـك في عالـم التـواصل االجـتـمـاعي كنـا شـعـوبا
ـا نــعـمل. شـكــرا لك يـامـالك كـسـولـة خــمـولـة نــنـام و نـأكل أكــثـر 
الـ«فيس بوك ?«ألنه بسببك أقلع الناس عن البصبصة وهم يجلسون
حطات الـقطار لقد نـدمنا كثيرا ـقاهي أو  في الكـراسي األمامية با
ألنـنـا أهـدرنـا وقـتـا طـويال من عـمـرنـا ونـحن نـنـظـر في األرصـفة اآلن
ـواقع التـواصل االجتـماعي وأحـدثت فيـنا (ثـورة األصابع) شغـلتـنا 
حـيث صارت أصابعنا تشتغل على مدار 24 سـاعة صحيح أن لدينا
20 إصبعا لكن جلها خاملة قد يصلح البعض منها لغير الكتابة

اآلن صـرنـا نـشـغل ثالثـة أصـابع فـقط والقـلـيل الـقـلـيل مـنـا من يـعمل
بثـمانيـة أصابع على أيّ انـنا صـرنا ننـتمي إلى كوكـبك وفي فضائك
فاتيح ونرسل الصور تلو الصور والنكت واحلكم جنلس أمام لوحة ا
والكـثير من اللاليـكات وما نلـومك عليه أنك تبـيع الاليكات والتمـنحنا
أيـة هـدايـا مـجـانـيـة هل نـسـيت أنـنـا أهـديـناك فـي حفـل زفـافك بـاقات
الورود وبـفـضل إكـراميـاتك يـحـرص زمالء لـنا ومـعـارفـنـا في كل يوم
عـلى  إرسـال صـور صـبــاح اخلـيـر وجـمـعـة مـبــاركـة وأدعـيـة كـثـيـرة
مبـاركة لقـد صرنـا أكثر نـهما لـلقـراءة وتتبع كـل خطوات الـناس لكن
ــنــافــســة لك يــا مــارك زوكــربــيـرغ احلــســاد في الــكــواكب األخــرى ا
يــحــســدونك ألنك صــرت مــلــيــارديــرا بــفــضل االشــهــار والاليــكـات
ويـتـهــمـونك  بـأنـك تـتـجــسس عـلــيـنـا ونــحن ال نـصــدقـهم ألنك صـرت
حبـيبنا وصـديقنـا الذي يقـدم لنا اخلـدمة باجملـان ويوفر لـنا مناصب
في العـمل ألنه لم يـكن لنـا مـا نعـمـله بدلـيل اخـتفت كـلـمة حل مـا كَاين
غربـية والتي تعني أنه العمل لنا. شكرا مايـدَارخل من قاموس لغتنا ا
لك يـامـالك الـلاليكـات فـأنت أهـديـتـنـا وعلـمـتـنـا كـيف نتـبـادل الـتـحـيات
بـالـرموز وبـصـفـر درهم لـقد نـدمـنـا كـثيـرا ألنـنـا كـنا نـتـحـرج ونـفشي
ـناسبـة رغم أن السالم واجب في ديـننا السالم وال جنـد العـبارات ا
احلنـيف اآلن صارت لنا حدائق كثيرة على  منصتك وصرنا نشاهد
الـتـلـفـزة من غـيـر أن ننـتـظـر مـواعـيـد الـبـرامج ولم نـعـد ننـزعج من الـ
(فيس بـوك) فقـد صار ضـرورة في حياتـنا وهـويتـنا ومـؤخرا وضعت
واقع ـسـؤولـ عـلى صـفـحـاتـهـا  مـؤسـسـاتـنـا أيضـا مـنـاصب عـمل 
التـواصل االجتماعي. شـكرا لك يا منـقد البشـرية  فأنت عرفـتنا على
خبـايـا بعـضـنـا وفضـحت  انـاسـا وأسعـدت آخـرين وصـرت أنت هو
مؤرخـنا ال نـعرف كـيف نـنام من دون أن نـطل علـى منـصاتك الـكثـيرة
نـتصـبة فـي جداراتك الـزرقاء واخلـضـراء والبـرتقـاليـة. لـكنك مـنحت ا
أوسمـة للباحـث عن الشـهرة الزائفـة باجملان من أصحـاب الشركات
قـابل تشح في انتـشار آخرين ألنـهم لألسف فقراء ؤسـسات في ا وا
ـلـكـون أمواال لـكي يـدفـعـوا  لك مقـابل نـشـر تـدوينـاتـهم عـلى نـطاق ال
واسع.  التـهمة الـتي تفضح الـناس هي األصابع ألنه بـاألصابع نأكل
و نكـتب ونشير بـها  للخيـر أو إلى مواقع أوطاننـا إن كنا في غربة أو
عـلى ســفـر لـكن أشـد أنـواع الـعـقـاب قــطع الـيـدين أو قـطع األصـابع
ـا نــرى أشــخـاصــا يـأكــلـون واكـثــرهــا رعـونــة 
قـابل هنـا من يعـضون أصابـعـهم ندمـا في ا
ا يذوقـون أفكارا تتـولد من بنانهم أصابـعهم 
كالـعسل احلر أو الـفاكهـة األولى التي قـطفها

عرفة. سيدنا آدم من شجرة ا

(FDA) وافقت هيئة الغذاء والدواء األمريكية ∫ ÊU e «–  sDMý«Ë
ــنـاعـة ـصـابــ بـفــيـروس نـقص ا عـلى  تــداول دواء جـديـد لــعالج ا
كتـسب (اإليدز) وأوضـحت الهـيئـة في بيـان نشرته اول امس أن ا
الـدواء اجلـديـد يـحـمل اسم تـروجـارزو (Trogarzo)  ويـسـتـهدف
ـضـادة مـرضى اإليـدز الــذين ال يـســتـجـيـبــون لـلـعــقـاقـيــر األخـرى ا
لـلـمــرض. وأضـافت أن »تـروجـارزو «عـبـارة عـن حـقن تــؤخـذ مـرة
واحدة كل  14يومًا من قبل أخـصائي طبي مـدرب وتستخـدم جنبا
ـضـادة لــلـفـيـروســات.ويـعـود تـاريخ إلى جـنب مع األدويــة األخـرى ا
اكـتـشــاف أول حـالــة مـصـابــة بـاإليـدز إلـى يـونـيــو/حـزيـران 1981
ـتـحدة وعن أهـمـية الـدواء أشـارت الهـيئـة إلي أن مـعظم بالـواليات ا
ـكن مـعــاجلـتـهـم بـنـجـاح ـتـعـايــشـ مع فـيـروس اإليـدز  ـرضى ا ا
ضادة لـلفيروسات باستخدام مـزيج من اثن أو أكثـر من األدوية ا
ـرضى قد ال يـسـتجـيبـون لـتلك األدويـة; ما لكن نـسـبة صـغيـرة من ا
ـضـاعـفات يحـد من خـيـارات الـعالج ويـضـعـهم في خـطر ارتـفـاع ا
ــوت. ونــوهت بـأن دواء ــرتـبــطــة بــالـفــيــروس الــتي قــد تـنــتــهى بــا ا
ـرضى الـذين اسـتـنـفـدوا (تـروجـارزو) يـسـتـهـدف هـؤالء الـفــئـة من ا
خيـارات عالج فـيـروس اإليدز األخرى ويـوفـر لـهم حمـايـة من تـقدم
رض. وحسب الـهيئـة  تقيـيم سالمة وفعـالية الدواء في أعراض ا
جتربـة سـريـريـة أجـريت على 40 مريـضًـا بــاإليـدز الـذين سبـق لهم
ــضـادة لـلــفـيــروسـات لــوقف تـقـدم تـلـقى 10 أو أكـثــر من األدويـة ا
شـاركـ شـهـدوا انـخـفـاضًا ـرض. ووجد الـبـاحـثـون أن غـالـبـيـة ا ا
كبـيـرًا في مـستـويـات فـيروس اإليـدز بـعـد أسبـوع واحـد من إضـافة
ضـاد للفيروسات. وتمثلت دواء (تروجارزو) إلى نظامهم العالجي ا
أبــرز اآلثــار اجلــانـبــيــة لــلــعــقــار اجلــديــد في اإلســهــال والــدوخـة
والغـثـيـان والطـفح اجلـلـدي وفقـا لـلـهيـئـة. ويـسهـم تنـاول مـضادات
الفـيـروسـات في تـراجع انتـشـار فـيـروس (اإليدز) ومـنـعه من تـدمـير
نـاعة في اجلسم ـناعي. ويـهاجم فـيروس (اإليـدز) جهـاز ا اجلهاز ا
الـبـشـري ويـعـطل عـمـله ويـتـســبب في إصـابـته بـالـضـعف والـوهن
ويـتـركه دون قـوة دفــاعـيـة قـادرة عــلى مـواجـهـة أي مــرض لـفـقـدانه

حماية جهاز مناعة جسمه له.
ــصـاب ألنـواع كــثـيـرة وإذا لم تـتم مــكـافــحـة الـفــيـروس يـتــعـرض ا
وخــطــيــرة مـن األمــراض والــســرطــانــات الـــتي تــســمى (األمــراض
االنتهازية) ألنهـا انتهزت فرصة عجـز جسم اإلنسان عن الدفاع عن

نفسه فهاجمته.
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زواجها حتى اآلن الفتة إلى أن الـسبب يرجع إلى خوفها من اإلقدام على
جتـربـة الـزواج نـظـرا لـكـونهـا فـنـانـة مـشـهـورة وهـو مـا قـد يتـسـبب في
خـالفات بـيـنـهـا وبـ زوجـهـا. وكانـت شذى حـسـون قـد احـتـفـلت مـؤخرا
بــعـيــد مــيالهـا الـ 37 في حــفل صــاخب في دبي حــضــره عـدد كــبــيـر من
أصـدقائـها وقـد ظهـرت بإطاللـة جريـئة حـيث ارتدت ثـوبا أبـيض مـفتوح

الصدر وشورتا بنفس اللون. 
غـرب بـقـولـها: عـالقة الـفـنـان بـامرأة وأوضـحت  شـذى  الـتي ولدت فـي ا
عـاديـة أمر سـهل وطـبـيعـي ولكن عالقـة رجل عـادي بـفـنانـة أمـر في غـاية
الصعـوبة والتعـقيد فقـد يكون في بدايـة العالقة طيّـباً متعـاوناً وداعماً
ولـكن سيـأتي الـوقت الـذي يـنفـجـر فـيه ويكـشف عن وجـهه اآلخـر ويـقوم
بردود فعل عـدة ألمور يضـمرها.. بـالطـبع هو يغـار من كلّ شيء تقوم به

وهذا الرجل يكون فاقداً للثقة في نفسه.”
واضـافت حـسون فـي تصـريـحاتـهـا جملـلة لـهـا: ولـكن على الـعـكس هـناك
رجال واثـقون في أنـفـسهم ويـدعمـون زوجـاتهم ويـرافقـونـهن في مسـيرة

الشهرة.”
وتـابعت: الشهـرة هي حلم الكثـيرين وتعادل الـسلطة وأمـوراً كثيرة وقد
ثـابة مـكيـدة وانـتقـام أي أنّ الزوج وصل إلى جنـمة يـكون هـذا الـزواج 
أو شـخـصـيـة يـصـعـب عـلى عـامـة الـشـعب الـوصــول إلـيـهـا وهـنـا تـكـمن

شكلة. ا
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تـور الفـرنسي الـيـوم اجلمـعة
وفاة العب كـرة القـدم التـشيلي
تــومــاس رودريــغــيـز عـن عــمـر
ـوقع يـنـاهز 18 عـامًـا. ووفـقًـا 
الـــنـــادي االلـــكــتـــروني تـــوفي
رودريـــغــيـــز الـــذي لـــعب عــدة
مـــرات لـــفــريـق الــنـــادي خالل
نـومه لـيـلـة اخلـمـيس. وأضاف
نـعــيش حــالـة مـن احلـزن بــعـد

رحيل النجم التشيلي.
وعقب اإلعالن عن حـالة الـوفاة
قررت رابـطة الـدوري الفـرنسي
للـمحـترف تـأجيل مـباراة تور
مع فـالـنـسـيـان الـتي كـانت من

قررة مساء اليوم اجلمعة. ا
كما تقرر الـوقوف دقيقة صمت
فـي جـــمــــيع مـــبــــاريـــات دوري
الـدرجـة األولى ودوري الـدرجة
الــــثــــانـــيــــة في نــــهـــايــــة هـــذا
األســبـوع. وتـعـد تــلك الـواقـعـة
هي الــثــانــيــة الــتي تــشــهــدهـا
العب األوروبــيــة خالل أيـام ا
بـــعــدمـــا أعـــلن فــيـــورنـــتــيـــنــا
ــاضي وفـاة اإليــطـالـي األحـد ا


