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{ واشــنـــطن-(أ ف ب): يــعــتــزم
الــكــونــغــرس االمــيـركـي تـعــديل
ــبــادرة من قــانـــونه الــداخــلـي 
ـسـلـمة عـضـو مـجـلس الـنـواب ا
إلـــهــــان عــــمـــر الــــتي فــــازت في
انــتــخــابــات مــنــتــصف الــواليــة
بهدف الـسماح بـارتداء احلجاب
في مقره وهو ما ساندته االثن
أبرز مجمـوعة للـدفاع عن حقوق
. وشـاركت إلـهـان عـمر ـسـلمـ ا
الالجئة الصـومالية سـابقا التي
وقـراطي في قـعد لـلد فازت 
االنتخابات في مطلع الشهر في
صياغة التعديل الذي يحظر منذ
 181ســــنـــة غــــطــــاء الـــرأس في
الكـونغرس. وسـتسـمح النـسخة
اجلـديـدة بـاسـتـثـنـاءات السـبـاب
ديــنــيــة وتــطــبق عــلى احلــجـاب

لـلـمسـلـمـ والقـلـنـسوة لـلـيـهود
والـعـمـامــة لـلـسـيخ. ويـرتـقب ان
يصادق مجلس النواب االميركي
الــذي بـــات يـــعـــد غـــالـــبــيـــة من
ــــوقـــراطــــيـــ عــــلى هـــذا الـــد
الــــــــتـــــــــعــــــــديل فـي كــــــــانــــــــون
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الثاني/ينـاير. وقالت إلـهان عمر
الـســبت عـلى تــويـتـر إن (ارتـداء
احلــجــاب خــيـارهــا وهــو خــيـار
يـــحــــمـــيـه الـــتــــعــــديل االول في

الدستور).
©ÊU e «® l u  vKŽ d³)« WOIÐ

{ هونغ كـونغ - (أ ف ب): تتـعافى
ـانيـة صـوفيـا فـلورش الـسـائقـة األ
الثالثاء مـن عمليـة جراحيـة معقدة

وطويـلة خـضعت لـها اإلثـن غداة
تـعرضـهـا حلادث مـروع في جـائزة
مـاكــاو الـكــبـرى ضــمن مـنــافـسـات

ارتـــفــــاع ســــيــــارتـــهــــا عن األرض
بــســرعـة فــائــقـة قــبل ان تــخــتـرق
الـــســيــاج اخملــصص لـــلــحــمــايــة
وتـــرتــطـم بــحـــاجـــز غـــيــر صـــلب
ـسـار في منـطـقة مـوضـوع خارج ا
يـتواجـد فيـهـا مصـورون وعدد من

العامل في تنظيم السباق.
وأدى احلـــادث إلصـــابـــة فـــلــورش

وأربعة أشخاص آخرين.
سؤول وأوضح الي واي - سنغ ا
فـي مــــســــتــــشـــــفى كــــونــــدي أس.
جـــانـــيــواريـــو الـــذي نـــقـــلت إلـــيه
ــانــيــة أن األخــيــرة الــســائــقــة األ
أمضت سـبع سـاعات حتت مـبضع
اجلــــراحــــ اإلثــــنــــ أي أكــــثـــر
بــســاعــتــ عـــلى األقل من الــوقت
الـذي كـان مقـدرا لـهـا (مـا ب أربع

الى خمس ساعات).
وأشار في تصريحـات للصحافي
الى أن طـول مـدة الــعـمـلــيـة يـعـود
الـى دقـتــهـا واحلــاجــة الى إجـراء
زراعــــة لــــلـــــعــــظم مـن الــــورك الى
ـعـاجلـة الـكـسر الـعـمـود الـفـقـري 
ومراقبة التـفاعل العصبي. وكشف
ــســؤول أن فـلــورش قــادرة عــلى ا
حتـــريك أطــرافـــهــا بـــشــكل إرادي
ـستـشـفـى ألسـبوع وسـتـبـقى فـي ا
ـصــابـ . وبـشــأن ا أو أسـبــوعــ
اآلخـرين أشـار الي واي-سـنغ الى
أن السائق اليابـاني شو تسوبوي
الــذي احـتــكت فــلــورش بــســيـارته
خـالل حــــــــادثــــــــهــــــــا خــــــــرج من
ـــســتــشــفى مــثـــله مــثل مــصــور ا

أمرسفوورت رايسينغ) البالغة 17
عاما بكسر في العمود الفقري اثر
تــعــرضــهــا حلــادث قــوي أدى الى

ســبــاقـات الــفــورمـوال  ?3بــحـسب
مصادر طبية.

وأصـــيـــبت ســــائـــقـــة فـــريق (فـــان

صحافي في ح بقي مصور آخر
وأحد العـامل في تنـظيم السباق
ستشفى لـلمراقبة. من جهته في ا
كشـف مديـر فريق فـلورش فـريتس
فان أمـرسفوورت أنه تـلقى صورة
لـــلـــســـائــقـــة وهي تـــبـــتـــسم بـــعــد

اجلراحة. 
ــوقـع (مــوتـــور ســبــورت وأوضح 
ــتـخـصص بـريـاضـات دوت كـوم) ا
الـســرعـة أن الـعــمـلـيــة اجلـراحـيـة
ــعـروف أنــهـا كـانت مــخـيــفـة ألن ا
عـملـية خـطـرة. علـيهـا البـقاء هـناك
ــسـتــشــفى) لــبـعـض الـوقت (في ا
لكن لنأمل في أن نـراها مجددا الى
حــيث تـنـتـمي: خـلف مـقـود سـيـارة

سباق.
وأشــار فــان أمــرســفــوورت الى أن
الفريق كـان قلقـا بشدة عـلى مصير
فـلورش بـعـد احلـادث وحاول دون
جدوى احلـصول على تـقيـيم بشأن
وضعـها الصحـي سريعـا موضحا
األسـوأ كــانت الــدقـائـق الـعــشـرون
الــتي لم نــعـــرف خاللــهــا أي شيء

عنها لن أنسى ذلك ما حييت.
وشـهـدت حـلـبة مـاكـاو سـلـسـلة من
احلـــوادث الـــقــــاتـــلــــة في األعـــوام
ـاضي قـتل األخـيــرة. فـفي الـعـام ا
الدراج البريطاني دانيال هيغارتي
بحـادث خالل السـباق. وفي 2012
قـــتل الـــدراج الـــبــرتـــغــالـي لــويس
كـاريــرا والـســائق فــيـلــيب يـاو من
هـونغ كونغ في سـباقـ مخـتلـف

وبفارق يوم فقط.
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اشارة بـسـيـطـة وردت حـول نيـة الـرئـيس االمـريـكي ترامب
زيارة قـواته في الـعـراق وافـغـانـسـتـان بعـثت االمل في أن
يـعــود تـرامب الى ذكــر الـعــراق في تــغـريــدة أو خـطـاب أو
ا يوحي بـسيـاسته الـتي سيـتبـعهـا في العراق تصريـح  
وقد دارت حولـها االقاويل والـشائعـات مراراً  بعـد شهور
ــبـعـوث الـروسي الى بـغـداد من الـصـمت. في حـ اجته ا
هداً لزيارة بوت  وهو ترجيح قد يكون له استجابة في
السـيـما انّ الـروس الـذين يتـصـرفون خالل فتـرة قـصيـرة 
ـكن غض ال ـتـاخـمـة لـلـعـراق بـكل حـريـة  داخل سـوريـا ا
النظر عن  احلـكم في بغداد الـذي يعرفـون مدى تقاربه مع
ــلــعب الــروسي ايــران الــتي حتــضـــر في قــوة في نــفـس ا

بسوريا .
ما الـذي حدث لتـبدو الـصورة االمـريكـية بـاهتـة في العراق
السيما بعـد حترير البـلد من تنظـيم داعش  حيث ال تظهر
ـطـابخ السـيـاسيـة التي اليـد االمريـكـية كـمـا االيرانـية في ا

تلت االنتخابات العراقية أو سبقتها?.
ومـاذا ســيــحـصل لــو انّ روســيـا دخــلت بــقــوة عـلى اخلط
العراقي بـتشجـيع من ايران التي تـشعر بـضغط العـقوبات

وباألخص في مجال الطاقة . االمريكية 
في اجلانب االخـر  هـنـاك الـعراق الـذي يـجب أن تـكون له
كلمة بعيداً عن االنـشائيات السيـاسية االستهالكية في انه
وهـذا أمر لن يكـون جـزءاً من احملـاور االقـليـمـيـة والدولـيـة 
في واقعـه يجـانب احلـقـيـقة عـمـلـياً  لـكن االهم من ذلك انّ
ـريـحـة للـعـراق الـذي لم ي سـألـة لـيست بـاالخـتـيارات ا ا
دولـته عـلى نـحـو الئـق بـعـد  وبه حـاجـة لـلـجــمـيع اقـلـيـمـيـاً
بعـد أن غرق طويالً أمام مـرأى العالم واجلوار في ودولياً 
مسـتنـقعـات سيـاسيـة داخـليـة بعـضهـا دموي  ولم يـصنع
لـنـفـسه شـيـئـاً يـقـيه هـذا الـيـوم الذي يـبـدو فـيه انـه الـطرف
ـكن أن يـتـصـرف بـعيـداً عن الـتـأثـيرات االضعـف الذي ال

اخلارجية .
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َّنْ نالوا هدي  أكثر من وزير في حكومة األخ رئيس الوزراء عادل عبد ا
ثقـة أعضـاء مجـلس الـنواب عـلى حقـائـبهم الـوزارية; عـلـيه أكثـر من عالمة
اسـتـفـهـام كـبـيـرة جـداً; لـكـنَّ أحـد الـوزراء ومـنـذ أسـابـيع اشـتـعـلتْ مـواقع
ـثــيـرة لــلــجـدل; وتــعـرَّض إلى الــتـواصل االجــتــمـاعي حــول شــخـصــيـتـه ا
استـهجانٍ ونقٍد الذعٍ; وأُثيـرتْ ضجَّة واسعة وهجـمة شرسة بشأن صالته
السـابقة مع جـماعات مـتطرفـة; حتى نشـروا بعض تغـريداتهِ على صـفحته
ـشـحـونـة بـحـقـدٍ مـقـيتْ يـنـدى لهُ في تـوتـيـر والـتي تُـبـرهنُ عـلى طـائـفــيـته ا
ـواطـنـ بأنَّ هـذا الـوزيـر الـريـاضي كان ; أضف إلى إدعـاءِ أحـد ا اجلبـ
السـبب األوّل في مقتل أخيه عـلى يد اإلرهابـي في منطـقة اللطـيفية خالل
االقـتـتال الـطـائفي وإزاء كـل ما قـيل وسـيُقـال; يـبقى الـفـيصل في قـضـيَّته
ساءلة والـعدالة; والتي قـرأنا إنَّها بعـد التدقيق في ملف ريبـة بيد هيـئة ا ا
عـلومات الـتي تدينهُ بـأمور كثـيرة غير أنَّ هذا الـوزير; تأكَّدَتْ مـن صحّة ا
هـة إلى وزيره ـوجـَّ األخ الكـر رئـيس الـوزراء ضربَ كـل هذه االتـهـامات ا
; كأنَّهُ ـفـخَّخ عـرض احلـائط وسـارع لـتـوكيـله عـلى وزارة الـثـقـافـة أيـضـاً ا
يكـافئهُ على أعماله الشائنة ليس هذا فحسب; إنَّما فوَّضهُ أنْ يكون رئيس
الوفـد الثقافي إلى مهرجان سينمـائي حضرتهُ معظم الدول العربية وحال
وصـوله  إلى تـونس حـرص عـلى إجراء لـقـاءات تـلفـازيـة كـثيـرة كـمـا لو أنهُ
د دوائـر وزارة الـثـقـافة وزيـراً لـلـثـقـافة! وحـ عـاد من رحـلـتهِ انـبـرى يـتـفـقـَّ
واجتـمع مع كبار مـسؤولـيها وبـكل صالفة طالـبهم بـخطّةِ عـمل جديدة إلى
الـوزارة بـالـوقت الـذي سـارعت أغلب الـفـضـائـيـات إلجراء لـقـاءات مـطـوَّلة
معهُ والـغريب تـناقض هذا الـوزير بـتصريـحاته خالل هـذه اللقـاءات; فمرّة
يـقـول أنَّ حـسـابه في تـويتـر تـعـرَّض لالخـتـراق وأنَّ الـتغـريـدات الـطـائـفـية
ـضـحك ما ـنـسوبـة إلـيه; لم يكـتـبهـا إنَّـمـا حدثت بـفـعل جهـات حـاقدة; وا ا
يدَّعيه حول صفحتهِ في تويتر; فهو يقول أنَّهُ أهملها منذ عام 2002 بينما
حسـابه يشير إلى اشـتراكه في توتيـر كان خالل شهر آب من عام 2012
َّ افتتاحه في عام 2006 ويقول في لقاء آخر أنه كـأنَّهُ ال يعرف أنَّ تويتر 
خـالل احلـرب الــطـائــفـيــة كـان في تــركــيـا وفي لــقـاء آخــر يـقــول كـان في
سوريـا! وحتـى الشـهادات الـتي حـصل علـيـها أثـارت شـكوك من شـاهدوا
تلك اللقاءات فهل بالله عليكم هناك من يحصل على شهادة الدكتوراه من
جامعة في السويد وال يعرف كيف ينطق اسمها? لقد أجمعَ الناس إنَّ هذا
الـوزيـر الـذي تـدور حـوله الـشـبـهـات; كـانت حـجـجهُ في الـدفـاع عن نـفـسه
ـجمـلهـا غيـر مقنـعةٍ وغـامضـة يشـوبهـا االرتباك; واهية; كـما أنَّ إجـاباتهُ 
وهنـا من حقّنـا أنْ نوجّه هذا الـسؤال إلى األخ الكـر رئيس الوزراء.. أما
كان األجـدر وأنتَ تسمع كل هذه االتـهامات حول الـوزير أنْ تصدر قراراً
بتـجميـد نشاطه في وزارة الـرياضة والـشباب والـثقافـة حل وصول رأي
سـاءلة والعدالة حوله? والـذي عرفنا أنَّ ذلك الرأي هو عـلى طاولة مكتبك ا
اآلنْ أَمْ ألنَّ االستـقالـة التي وضـعتـها في جـيبك; دعـتكَ تغضُّ الـطرف عن
كل هذه االحـتـجاجـات التي مألت صـفحـات مـواقع التـواصل االجتـماعي?
إنَّ تهـاونكَ مع هـذا الوزيـر الذي سـيُقـال من مـنصـبه عاجالً أم آجالً وأنت
تعـرف ذلك جيداً سـيكون مـثلبـةً كبيـرةً في سجّل إدارتكَ لرئـاسة الوزراء;
دلَّل يـشير إلى ارتباك وإنَّ تردّدك بـاتخاذ قرار حاسم حـول هذا الوزير ا
واضح في نــظـرتك ومــنـهـجـك في إدارة رئـاســة الـوزراء فـوزيــركَ يـصـول
ويـجـول فـي وزارتي الـريــاضـة والــشـبــاب والـثـقــافـة اآلن مــسـتــغالً أيـامه
نصبه كوزير; وهـو يعرف أنَّ طرده من الكابينة الوزارية عـدودة للتمتع  ا
مؤكَّـدًا لكنهُ يتمادى في غيَّهِ وعنادهِ بطـريقةٍ غريبةٍ أمام مرأى الشعب; في
حـ إنَّ كـل الـدالئل والـوقــائع تـشـيــر إلى تـورطهِ في اإلرهــاب والـتـطـرُّف;
ناهـيك عن شبهـات أخرى في معتـقل بوكا ال مجـال لذكرها اآلن ومع ذلك
ـؤمن) كل هـذه األقاويل خـلف ظـهره وأقـدم عـلى زيارة تركَ هـذا الـوزير (ا
ـقـدّسـة في كـربالء والـنـجف; لـتـجـمـيل صـورته وإزاحـة سـخـام الـعـتـبـات ا
; مثـلـمـا قـرأنـا في أكـثر مـن موقع الـتـطـرّف عن قـلبه وإثـبـات نـقـاء سـريـرتهِ
إلـكـتـروني إنَّه يـخـطط إلى الـفـرار خـارج الـبالد; قـبل أنْ يُـعـلنْ نـبـأ شـموله
ساءلة والـعدالة; أخي رئـيس الوزراء أنت أمام مـسؤولية بإجـراءات هيئـة ا
تاريـخية ولنْ يغـفر لك الشـعب العراقي إذا أصررتَ عـلى التغـاضي عنها
نـأى عن احلـرج وتدحض الـظـنون الـسـيئـة; نـقتـرحُ إصدار وحتى تـكـون 
قـرار واضح بـعـزل أو جتـمـيد نـشـاط وزيـركَ الـذي حتوم حـوله الـشـبـهات
قـبل أنْ تـتـحـوَّل وزارة الريـاضـة والـشبـاب ومـعـهـا وزارة الثـقـافـة إلى وكر
على كفّ عـفريت وبؤرة خـطيرة لتـنفيـذ األعمال اإلجـرامية واإلرهـابية بحق
فخَّخ سيؤدي إلى نتائج شعـبك األعزل ذلك أنَّ السكوت عن هذا الوزير ا
وخـيـمة ال يُـحـمد عـقبـاهـا; أمَّا إذا ظـهرتْ تـلك األقـاويل واالتهـامـات باطـلة;
وأثبتَ الـرجل بالدليل القاطع أنه بريء وفوق الـشبهات فنحنُ سنكون أول
بارك حلقيبته الوزارية مع باقة ورد. عتذرين بشدّةٍ لشخصهِ الكر وا ا
مع توكـيدنـا على حُـسن النـيَّة فـيمـا كتـبنـاهُ عن الوزيـر; ونتـمنَّى بـصدقٍ أنْ
يـكـون كل مــا أثـيـر حـوله; لـم يـكنْ سـوى هـواء في شــبك. لـقـد كــتـبـنـا هـذا
الـكالم يـا عزيـزنـا رئيس الـوزراء من حـرصنـا عـليكَ وعـلى نـزاهة الـكـابيـنة
الوزاريـة; والقرار ب يديك ورأي مجلس النواب أوالً وأخيراً; وحتى موعد
اجنالء احلـقـيـقـة نـنـتـظـرُ مـنكَ جتـمـيـد نـشـاط الوزيـر فـي الوقـت احلـاضر;
ـسـاءلـة والعـدالـة والـقـضاء وحلـ إعالن الـقـرار الـرسمـي من قبـل هيـئـة ا
واجلهات األمنية األخرى; ويحدونا األمل أنْ ال يسوَّف هذا القرار أو يلجأ
البـعض عـلى تـأخيـره حـتى ينـسـاهُ الـناس; ثُمَّ تُـطـمر
احلــقــيــقــة في حــفــنــة دوالرات; وتــصــبح كل هــذه
فـخَّخ زوبـعة الشـبـهات واالتـهـامـات حول الـوزيـر ا

في فنجان. 
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{ طـــوكـــيــو-(أ ف ب): قـــد يـــكــون
ســـقـــوط كـــارلـــوس غـــصن رئـــيس
مــجــلـس إدارة مــجــمــوعــة ريــنــو-
ـذهـل يــخـفـي (انـقـالبـا) نــيــســان ا
دبــرته الــشــركـــة الــيــابــانــيــة ضــد
ـضي أبـعـد في مـنـقـذهـا لـتــفـادي ا
حتـــالـف مع شــــركـــة الــــســــيـــارات
الفرنسية برأي بعض احمللل في

القطاع.
وعـكـست الـصـحـافـة الـيـابـانـية في
األشهـر األخيرة شـعورا من النـقمة
وال سـيـمـا بـعـد ورود شـائـعـات في
الربيع عن انصـهار اجملموعة التي
تشكلت عام 1999  وهو احتمال ال

يلقى التأييد في اليابان.
وخــــرجـت اخلالفــــات إلى الــــعــــلن
االثــنــ حــ قــام رئــيس مــجــلس
إدارة نـيــسـان هــيـروتــو سـايــكـاوا
بــتــفـكــيك إرث غـصـن رغم أنه كـان
من أنقذ شركة السـيارات اليابانية

من اإلفالس.
ولـفت كــريـسـتــوفـر ريـشـتــر مـحـلل
قطـاع صناعـة السيـارات في شركة
(سي إل إس إيه)  أنه بعدما حصد
غـصن الــكـثــيـر من اإلشــادات عـلى
مـــدى ســـنـــوات عـــلى عـــمـــله قـــام
ســايـكـاوا بــتـغــيـيـر الــروايـة كــلـيـا
واصفا الـنهوض بالـشركة على أنه
ثــمـرة عــمل مــجـمــوعــة كـبــيـرة من

االشخاص.
وأشــــار اخلـــــبــــيـــــر كـــــذلك إلى أن
سـايــكــاوا نــعت غـصـن بـأنه (رأس
الـتــركـيــبـة) مـضــيـفــا (وجـدت هـذا

ـا لم يتم الـكالم في غـيـر محـله طـا
التثبت تماما من الوقائع).

(إحباط)
غــيــر أن هـــذه الــنــبــرة تــكــشف أن
الــتـوتــر يــعــود إلى أبــعـد مـن تـلك
الـسـنـة وكـتب ديـفـيد فـيـكـلـيـنغ في
وكــــالـــة (بــــلـــومــــبـــرغ نــــيـــوز) أن
اخلالفــات (كــانت تــعــتــمل خــفــيـة
خالل الـسـنـوات األخـيـرة وخرجت

أل بصورة مباغتة). أخيرا على ا
وهــذه الـشــكــوك جــعـلت هــيــروتـو
ســــايـــكــــاوا يـــواجـه أســـئــــلـــة عن
(انقالب) وهـو رأي عبر عـنه ايضا
االســتــاذ في جــامــعــة مــايــجــيــفي
طـوكـيـو نـوبـوتاكـا كـازامـا بـالـقول
(قد يكون  التخطيط له على أمل
الـتـصــدي لـعـمـلـيــة انـدمـاج تـبـادر

إليها رينو). 
وأوضح ريــشـتــر (يــبـدو أن هــنـاك
إحسـاسا باإلحـباط ومـخاوف لدى
اإلدارة)مـعـتـبـرا أن (نـيـسـان تـتوق

إلى االستقاللية).
وبـدأ تـعـاون غـصن مع نـيـسان في
وقت كــــانـت الـــشــــركــــة احلـــلــــقـــة
االضعف في اجملموعة وتعاني من
ديون بـاهظـة غيـر أن غصن تـمكن
من الـنهـوض بهـا من خالل عـملـية

(إعادة هيكلة) صارمة.
وإن كــانت الــشـــركــة أضــعـــفــتــهــا
مـــؤخـــرا فـــضـــائح عـــلى ارتـــبـــاط
بـعـمـليـات الـكشـف على الـسـيارات
فـي الــيــابــان إال أن حـــســابــاتــهــا

الية تبقى متينة. ا

دخـلـت الـدولـة الـفـرنـسـيـة بـصورة
مـــؤقــتـــة إلى رأســـمــال ريـــنــو في
عـمـلـيـة أثارت الـقـلق لـدى نـيـسان
وحـدد غصن مـهمـة لـنفـسه توطـيد

التحالف.
ئـة من رأسمال وتملك رينو 43 با
ـقابل 15 نـيـسـان الـتي تـمـلك في ا

ئة من الشركة الفرنسية. با
وتساءل فيكلينغ حول ما اذا كانت

فـي فـــــرنـــــســـــا عـــــلى مـــــا أوردت
الــصــحــافــة الــصــيــنــيــة عــلى مــر

. السن
وهي مـــآخــذ رددتـــهـــا صــحـــيـــفــة
(نيكاي)  الثالثاء موضحة أنه بعد
ســـنـــوات من الـــصــمت والـــتـــقــبل
(تـــصــــاعـــدت االنــــتــــقـــادات داخل

نيسان لدخل غصن الباهظ).
وازداد االســتــيــاء عـام  2015ح

استياء متصاعد
وتـكـون مـساهـمـة نيـسـان كل سـنة
فـي نــتــائج شــريـــكــهــا الــفــرنــسي
كــبــيــرة مــا يــثــيــر اســتــيــاء لـدى
وظف اليابـاني وال سيما لدى ا
رؤيـتـهم شـركـة ريـنـو تـسـتـفـيد من
الـتــقـنـيـات وقـسم من األربـاح ومن
اذج السيارات مثل إنتاج بعض 
ـصنوعة سيارة مـيكرا الـصغيرة ا

هذه التغييرات ستكون كافية لكبح
الــتــوتــر قــائال (من الــواضـح مــنـذ
وقت طـــويـل أن نــيـــســـان ال تـــريــد
تغـييرا ال يعـكس موقـعها احملوري

في اجملموعة).
ضـطربة يدو وفي هذه األوضاع ا
أن رئــيس مــجـــلس إدارة نــيــســان
اجلـديـد اغـتـنم الـفـرصـة لـلـتـخلص
ــوذج شــراكــة بــات مــربــكـا.  من 
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{ واشـنـطن - الـزمـان : خلـصت
دراســـة أمـــيــركـــيـــة بــحـــثت في
ـــكــمالت الــفـــوائــد الـــصــحـــيــة 
فـيـتـامـ (د) وزيت الـسـمك إلى
أن تناول الزيت الغني بـ(أوميغا
كن أن يُقلّل بشدة خطر  (3
األزمــات الــقــلـبــيــة كــمــا بـدا أن
فــوائـد فــيـتــامــ (د) تـتــركـز في
ـرض تــقـلــيل مـخــاطـر الــوفـاة 
الـــســرطــان. لــكـن فــيــتــامــ (د)
وزيت السمك لم يقلال احتماالت
اإلصـــابـــة بـــنــوبـــة أو اإلصـــابــة
بـــالـــســــرطـــان في حــــد ذاتـــهـــا.
وأظـــهـــرت الـــدراســـة أن مـــعـــدل
اإلصـابــة بـأزمــة قـلـبــيـة لـدى من
تــنـاولــوا زيت الــسـمـك كـان أقل
ن ـئــة مـقـارنـة  بـنـسـبـة 28 بـا
تـنـاولـوا عقـاقـيـر وهـمـيـة وقلت
ـئة وسط اخملاطـر بنـسبة 77 با
األمــيــركــيــ من أصل أفــريــقي.
لـكـن كـبـيــر بـاحــثي الـدراسـة د.

جـو آن مـانــسـون قـالت: إن تـلك
الــنـســبـة الــكـبـيــرة بـحــاجـة إلى
تأكيد. ونشرت الدراسة اجلديدة
عـلى اإلنـتــرنت في دوريـة (نـيـو
.( إنغالند جـورنال أوف مـديس

وكانت مـعـظم األبحـاث الـسابـقة
قـــد ركــــزت عــــلى مــــتــــطــــوعـــ
معرض بـالفعل خلـطر اإلصابة
بـــأزمــة قـــلـــبـــيـــة أو جـــلـــطــة أو
سرطان. شملت الدراسة 25871

مـشـاركاً ال تـقل أعـمـارهم عن50
عاماً ولم يـصب أي منـهم بأزمة
قـلـبـيـة أو جـلـطـة أو سرطـان من
قــبل وتــابع أكــثــر من نــصــفــهم

الدراسة ألكثر من 5 سنوات.

{ واشــنـــطن -(أ ف ب): أعـــلــنت
الـرئاسـة األمـيـركـيـة اإلثـنـ أنّـها
ــراسل شـبــكـة سي أن أن أعـادت 
األميـركـيـة جـيم أكوسـتـا بـصورة
نهائـية بـطاقة اعـتمـاده في البيت
األبـيض الــتي ســحـبـت مـنه بــعـد
سـجــال دار بــيــنه وبــ الــرئـيس
دونـالـد ترامـب مـشـيرةً إلـى أنّـها
وضــعت قــواعـــد جــديــدة لــســيــر
ـؤتــمـرات الــصـحــافـيــة ال بـدّ له ا
ولبـقـيّة زمالئـه من اتّبـاعـها حتت
طــــائـــلــــة (تــــعــــلــــيق أو إلــــغـــاء)
ــتــحــدّثـة اعــتـمــاداتــهم. وقــالت ا
بــــاسم الــــبــــيـت األبــــيض ســــارة

سـانــدرز في بـيــان (عـصــر الـيـوم
أبلـغـنا جـيم أكـوسـتا وسي أن أن
بأنّ بطاقة اعتماده أعيد تفعيلها.
لـقــد أبــلـغــنــاه أيـضــاً بــأن بـعض
القواعد ستـحكم من اآلن فصاعداً
ـؤتـمـرات الـصـحـافـيـة في سـيـر ا
الــبــيت األبـــيض). وأوضــحت أنّ
هـــذه الـــقـــواعـــد تـــنصّ عـــلى أنّه
يـحــظـر اعــتــبـارًا من الــيــوم عـلى
الصـحافي الـذي يُـسمح له بـطرح
سؤال أثـناء مـؤتمـر صحـافي بأن
يـطـرح عـلى الـرئـيس أو عـلى أي
مـــــســـــؤول آخـــــر في اإلدارة (إالّ
سـؤاالً واحــداً ثم يــفــسح اجملـال

أمــام صــحــافـيــ آخــريـن لــطـرح
أسئلـة). وأضافت أنّه يحـظّر على
الـــصــــحـــافـي أن يـــطــــرح ســـؤاالً
تـعـقــيـبــيـاً إلّـا إذا سُــمح له بـذلك
وحـ يــحــصل ذلك ويــنـتــهي من
سـؤالـه االسـتــيــضــاحي عــلـيه أن
تـثل للـقاعـدة الـسابـقة ويـفسح
اجملـال أمــام بـقــيـة زمالئه لــطـرح
أسئلـتهم. وحـذّرت ساندرز من أنّ
(عـدم االلـتـزام بـهــذه الـقـواعـد قـد
يؤدّي إلى تعـليق أو إلـغاء بـطاقة
االعتماد الـصحافـية). وعلى اإلثر
أعـلنـت شـبـكة “سي أن أن ”أنّـها
قررت إسـقاط الـدعـوى القـضائـية

التي رفـعتـها ضـد البـيت األبيض
بـــعــدمـــا أعـــاد األخـــيـــر بـــطـــاقــة
راسلـها. وقالت الشبكة االعتماد 
اإلخباريـة في تغـريدة على تـويتر
(الـــيـــوم أعــــاد الـــبـــيـت األبـــيض
الـبـطــاقـة الـصــحـافـيــة ألكـوسـتـا.
نتيجةً لذلك لم يعد هناك من داع
لدعـوانـا القـضائـيـة. نحن نـتـطلّع
إلى مــواصـــلــة تــغـــطــيـــة الــبــيت
األبـيـض). وكــان الـبــيت األبــيض
سـحب بــطـاقــة اعـتــمـاد أكــوسـتـا
عقب سـجـال حـادّ دار بـ األخـير
والـرئيـس خالل مـؤتـمـر صحـافي
في 7 تـشــرين الــثــاني/نــوفــمــبـر

اجلـاري رفـض خالله الــصــحـافي
ـوظفـة في الـبيت ذيـاع  تسـلـيم ا
االبيض إثر رفض ترامب اإلجابة

على سؤاله.
وظفة في فريق ترامب وحاولت ا
ذياع من أكـوستا بالقوة انتزاع ا
لــكـنّ األخـــيــر تـــمـــسّك به وأكـــمل
ــا حــدا بــتـرامـب لـنــعت كالمه 
الــصــحـــافي بــأنه وعـــقب ســحب
بـطـاقـة اعــتـمـاد مـراســلـهـا جلـأت
الـشـبـكـة اإلخــبـاريـة إلى الـقـضـاء
الذي أمـر اجلمعـة البـيت األبيض
بأن يعيـد ألكوستـا بطاقـته مؤقتاً
ريثما ينظر في مضمون الدعوى.


