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أعــــلن االحتــــاد األوروبـي لــــكـــرة
سـاعدة القـدم اإلثنـ أن تقـنيـة ا
بالفيديو في التحكيم (في ايه آر)
ســـتـــســـتـــخـــدم بـــدءا من األدوار
سابقة دوري األبطال اإلقصائية 
ــوسم بــدال من االنــتــظــار هــذا ا

قبل. وسم ا حتى ا
وكان االحتاد قد أكـد سابقا عزمه
ـثـيرة عـلى اسـتـخـدام الـتـقـنـيـة ا
سابقة القارية األهم للجدل في ا
بدءا من موسم 2019-2020. اال
أن رئـيس االحتــاد الـسـلــوفـيـني
ألـكـسـنـدر تـشــيـفـيـرين قـال بـعـد
اجتماع للجنة التنفيذية في دبلن
(إذا كنا نستطيع القيام بهذا قبل
ذلك فلمـا االنتظار?) مشددا على

ــــكـــــنه (حتـــــمل أن االحتـــــاد ال 
ارتـكــاب أي خــطـأ) في حــال كـان
قــادرا عــلى بــدء اســتــخــدام هـذه
ـوعد الذي سبق له التقنـية قبل ا
حتـــــــديـــــــده. وأضــــــــاف (نـــــــحن
مسـتعـدون الستـخدام تـقنـية (في
ـــا كــان ايه آر) في وقـت أبــكـــر 
مــخــطـــطــا له. ونــعــتـــقــد بــأنــهــا
ستكون مـفيدة حيث أنـها ستوفر
مساعدة قـيمة لـلحكـام وستسمح
بـــخـــفض عـــدد الـــقـــرارات غـــيـــر
الـــصـــحــــيـــحـــة). وبـــدأ عـــدد من
الـبــطـوالت الــوطـنــيـة األوروبــيـة
الـكـبـيـرة مـثل الـلـيـغـا اإلسـبـانـية
انـية والدوري والبونـدسليـغا األ
اإليـطـالي (سـيــري أ) بـاسـتـخـدام
هذه التـقنيـة التي اعتـمدت أيضا
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وأضــاف أنّ الــنــصب (ســيــظلّ
مــغـلــقـاً أمــام اجلـمــهـور لــعـدة
أيـــام).وقـــوس الـــنـــصـــر الــذي
يعتبر من أبرز الرموز الوطنية
في فـــرنـــســـا تـــعـــرّض عـــصــر
الـسـبت ألعـمـال تـخريـب ونهب
طـالت األثـاث واألعـمال الـفـنـيّة
وأجـهـزة الـكـومبـيـوتـر إضـافة
إلى جـدرانه التي كـتبت عـليـها

شعارات بالطالء. 
ــــعــــلم وأوضح بــــيـالفـــال أن ا
األثــري والـســيـاحي والــوطـني
حيث ضـريح اجلنـدي اجملهول
تـــعــرض لـــنــهـب مــنـــظّم شــمل

 …—ULŽ vHDB  ≠ …d¼UI «
عـــــقب اعـالن احــــد شـــــركــــات
االدوية الكبرى عن اطالق اول
فيـاجرا نـسائيـة لعالج الـرغبة
ــنــخـفــضــة لـدى اجلــنــسـيــة ا
النساء بدا االقبال يتزايد على
شــراء تــلك احلــبـة ومـع نـقص
ـــتــــداولــــة فى الــــكــــمــــيــــات ا
الصـيدلـيات بدا بـيع الفـياجرا
النسـائية فى الـسوق السوداء
وخاصة محالت بـيع الفياجرا
النسـائية فى الـسوق السوداء
البس وخـاصـة مـحالت بـيع ا
الـنـسائـيـة الـتى استـغـلت هذا
البس. االقبال للترويج لبيع ا
وفـى نــــــــفس الــــــــوقـت بــــــــيع
الـفـيــاجـرا  في عـدد كــبـيـر من
الـــصـــيـــادلــيـــات  وقـــال احــد
الـصـيـادلـة انّ عـقـار الـفـيـاجرا
النسائية اجلديد والذي يطلق
عليه اسم فليـبا نسرين حصل
عـلى مـوافـقه مـنـظـمـة الـصـحة
يـة وانه مخـصص لعالج العـا
الــنـســاء قــبل سـن الـيــأس من
اللـواتي يعـان من ضعف فى
الـرغــبـة اجلــنــسـيه الفــتـ ان
طـــريــقـــة عــمـــله تــخـــتــلف عن
الـفـيـاجـرا اخملصـصـة لـلـرجال
والــتى تـعـمل عــلى تـدفق الـدم
ا يؤدي الى العضو الذكري 
الـى االنـتـصـاب امـا الـفـيـاجـرا

نـــتـــوقع أن تـــؤدي الـــضـــمــادة
بـالـفـعل إلى حتـسـ الـتـعافي
ولــكــــــنــنـــا لم نــكن نــتــوقع أن
ـــثـل هــذا يــكـــون الـــتـــعـــافي 

عدل). ا
وأثـــــــبـتت الدراسات الـعلـمية
مــنـــذ عــقـــــــود أن الـــكــهـــربــاء
ـكـنـهـا أن تـسـاعـد في الـتـئام
جـــروح اجلــلـــد ولــكن مـــعــظم
األجــهــزة الــتي تــســتـخــدم في
تــولـيـد الـكـهـربـاء من أجل هـذا
الغرض كبـيرة احلجم وحتتاج
ــا إلى تــوصــيـالت مــعــقــدة 
يـــــــؤدي إلى صـــــــعــــــوبـــــــة في
اســـتــــخـــدامــــهـــا فـي احلـــيـــاة

اليومية.

ويـــــقـــــول الــــــبـــــاحث واجن إن
الـتـقــنـيـة اجلـديــدة هي بـنـفس
سـهـولـة اسـتـخـدام الـضـمادات

الطبية التقليدية.”
وأوضـح أن الــــــــضــــــــمــــــــادات
اجلـديـدة حتـتـوي عـلى أقـطـاب
كـهــربـائـيــة مـتـصــلـة بـوحـدات
تـولـيد مـتنـاهـية الـصـغر تـثبت
ــريض بــواسـطـة حــول صـدر ا

شريط طبي. 
ويـتم تولـيد الـكـهربـاء اعتـمادا
عــلى حـركــة الـقــفص الـصـدري
أثــــنـــاء عـــمــــلـــيـــة الــــتـــنـــفس
وتــسـتـخـدم هـذه الـكـهـربـاء في
تــوجـيه نـبـضـات ضـعـيـفـة إلى

موضع اجلرح.
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راحيض.  تجر وا وا

هـنـاك تـمـثـال من اجلصّ يـعود
تــاريــخه لــثالثــيــنــيــات الــقـرن
ــاضي ومــعـــروض في قــاعــة ا
تــســمّى الـــعــلــيّـــة  تــدمــيــره
بــالـكــامل لــقـد  أيــضــاً قـطع
رأس الــــتــــمـــثــــال الــــنـــصــــفي

الرخامي لنابليون.
ـــركــــز عـــلى ونـــشــــر رئـــيـس ا
حـــســـابه فـي مـــوقـــع تـــويـــتــر
صــــــوراً لألضــــــرار في قـــــوس

النصر.
وقــال بـيـالفـال إلذاعــة (فـرانس

الـنسـائـية فـتـعمل عـلى احداث
تـــغــيـــيــرات فـى الــهـــرمــونــات
خ والــتـى تـعــمل اخلــاصـة بــا
عــلى زيـادة الـرغـبـة اجلـنـسـيـة
عــنـد الـنـســاء . من جـانـبه قـال
الــدكــتــور ابــراهــيم مــحــروس
اســــتـــــاذ امــــراض الــــنــــســــاء
والــتــولــيــد ان عــقــار الــفــيــبــا
نــــســـريـن مــــخــــصص لــــعالج
االكـــتــئـــاب والـــذي يــؤدي الى
تـراجع الرغـبـة اجلنـسـية  في
ــقـابل حــذر عـدد مـن االطـبـاء ا
من تــــنـــاول تـــلك احلـــبـــة دون
اسـتـشـارة الـطـبـيب او االفراط
فـى تـنـاولــهـا النــهـا تـؤدي الى
اضـرار صـحـيه وقـال د / عـلي
عــوف رئــيس شــعــبــة االدويــة
بـالـغـرفة الـتـجـاريـة ان االفراط
فى تـناول الـفيـاجـرا النـسائـية
يـــــؤدي الى انــــــخـــــفـــــاض فى
الــــضــــغـط ودوار وال يــــحــــبـــذ

تناولها قبل انقطاع الطمث.
من جــانــبـهــا حــذرت د / هــبـة
قــــطـب اســــتــــشــــاريــــة الــــطب
اجلـنــسي والـعالقـات االسـريـة
من االفـراط فى تـنـاولـهـا النـهـا
قــــد تــــؤدى بـــــعــــد فــــتــــرة من
استـخدامهـا الى فقدان الـرغبة
واكــتــئــاب ومــيــول لالنــتــحـار
باالضـافه الى انخـفاض ضغط

الدم .
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في مـونــديـال 2018 في روسـيـا.
وسيتـم اللجـوء الى هذه الـتقـنية
في نـــهـــائي مـــســـابـــقـــة الــدوري
األوروبي (يــوروبــا لــيغ) وكــأس
ـنـتـخـبات دون 21 عـاما أوروبـا 
ـــقــررة فـي حــزيـــران/يـــونـــيــو. ا
ويقـابل استـخدام الـتقـنيـة بردود
ـعـنـيـ فـعل مـتـفـاوتــة من قـبل ا
بــكـرة الــقـدم فــفي حــ يــعـتــبـر
االحتـاد الـدولي (فــيـفـا) وأطـراف
آخـرون بــأنـهــا أثـبــتت جنـاحــهـا
وحتـد من األخـطـاء الـتـحـكـيـمـية
يــرى الـبــعض بــأنــهــا تـؤدي الى
إبطـاء وتـيـرة اللـعب ويـطـرحون
عالمــات اسـتــفــهــام عن خــيـارات

باريات. اللجوء إليها خالل ا
ــــســــاعـــدة وتــــقــــتــــصــــر هــــذه ا
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هـنــاك ضـجـة كــبـيــرة الـيــوم وتـدخـلـت الـشـرطــة وألـقت
الـقـبض عـلى مـشـجع كـرة قـدم مـتـحـمس وغـاضب رمى
لعب . واجتمـعت اللجان التي أوصت قشرة موز عـلى ا
شـجع عاثر احلظ وسيء الـتصرف مدى بحرمـان هذا ا
العب وتـشـجـيع نـاديه  ولو احلـيـاة ومـنـعه من دخـول ا
ـبـاريـات أُتـيـح لـهم لـكـان قـرروا حـرمـانـه من مـشـاهـدة ا

والتصفيق لها في منزله.
هــنـاك نـقـطـة ضـوء يـجـري تـســلـيـطـهـا في االعالم  عـلى
ـسـاحة قـشـرة مـوز فيـمـا تـمر مـصـائب شـعوب شيء 

كاملة من دون أن تلحظها الكاميرات .
هــذا جــزء من بـنــاء االعالم في دول مــتــقـدمــة  تـؤسس
عــلـيه مـراحل أخـرى يـجـري فـيــهـا تـسـلـيط الـضـوء عـلى
شـخصـية سـيـاسيـة أو دولة بـعيـنهـا  فـيتم شـيطـة زعيم
وز  ويـحـتل االثـنان مـعـ بقـدر شـيـطنـة رامي قـشـرة ا
مسـاحات مـتـقاربـة في البث االعالمي  غـير انّ مـشجع
شـاغب تمـضي قصـته لالختـفاء والـنسـيان كرة الـقـدم ا
من دون اعادة بعد يوم او ساعات أحياناً  في ح يتم
تكرار قـصة الزعيم بـأشكال مـختلفـة حتى تستـنفد ويتم

طيّها .
وهـكـذا نـرى في الـصــحـافـة الـغـربـيــة صـاحب الـقـضـيـة
الكـبيـرة الى جانب شـخص هامـشي في اجملتـمع  اتاح
يديـا والسياسة أن يصبح جنماً ليوم له صانعو طبخة ا
أو بــعض يــوم . فـي حــ نــرى انّ الــصـــفــحــات األولى
للصـحف العربـية تتوافـر على القـصص الكبـيرة حصراً
ومن الـنـادر أن يتم تـسـلل قصـص صغـيـرة في طيـاتـها
فـنـادراً أن تـقـبل الـصـحـف الـعربـيـة وأغـلـبـهـا ذو تـمـويل
حكـومي أن ينـافس مواطن زعـيمـاً أو وزيراً مـتنـفذاً في

الواجهات االعالمية.
مـــا يـــجــري فـي االعالم الـــغــربـي هــو جـــزء من ثـــقـــافــة
ـسـاواة والـنـظـر الى أي مـنـصب عـال بـوصـفه مـجـرد ا
وظـيـفــة من الـوظـائف ال تــتـفـوق في مــعـنـاهــا احلـكـومي
والـوطــني عــلى وظـيــفــة أخـرى في مــصــنع أو بـلــديـة أو
مرافق صحـية . لكن ال يـخلو االعالم االوروبـي عموماً 
وبـدرجـة تـالــيـة االمـريـكي مـن اجـادة تـوجـيه الــقـضـايـا
ـهد لـلـتأثـيـر في العـقل اجلـمعي الـصغـيـرة على طـريق 
ح يـتم تنـاول القـضاليا الـكبـيرة وفـي أوقات االزمات
الــدولـيــة واحلــروب غــالــبــاً  كــمــا حـصـل في احلــربـ
االمـريـكـيـتـ عـلى الـعـراق عـامي   1991 و 2003 أو
احلـرب الـفـرنـسـيـة االيطـالـيـة عـلى لـيـبـيـا عام 2011 أو
سـتمـرة.  وتبقى الـعملـية في الـنهايـة فنّاً حرب سـوريا ا

واحترافاً .
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العراق 500 دينار اليمن 30 رياالً السعودية رياالن الكويت 200 فلس االمارات درهمان عمان 150 بيزا قطر 3 رياالت البحرين 300 فلس سوريا 15 ليرة االردن  200 فلس 
غرب 3 دراهم السودان 25 دينار لبنان 1000 ليرة اجلزائر 30 دينار  مصر نصف جنيه موريتانيا 100 روبية  تونس 400 مليم ا

وهذا عـالم يـركض نـحـو اإلنـقـراض بسـرعـة مـذهـلـة  حتى
باتت الناس ال تدري بأي أرضٍ ستموت . تتصخر العاطفة
ويخبو الضمير وتـتبدل البضاعة  وتتـغير بوصلة انسكاب
الدمـوع من دكة صـوب أخـرى جديـدة . في شـتاءات بـائدة
ـة  كنـا نـبـكي وننـصب خـيـام الـعزاء الـلـغوي  ليـست قـد
هانـ البـردان اجلائـع  ونذرف أمام خيـام الالجئـ ا
على عتبـاتهم بحر دمع  لـكنّ األمر في هذا الشـتاء قد بدا
مخـتـلـفاً  والـشـفقـة والـتـضامن مـعـهم يـكاد ال يـسـمعه وال
ـليـونية يقـرأه أحد أو مـاحود  مع أن خـيامهـم وأعدادهم ا
ما زالـت قائـمـة  مع انـثالم قـلـيل ال يـأكل من جـرف الـعدد

اخمليف .
لم نـعـد نـرى صــوراً وفـيـديـوهـات وقـصــائـد وأدعـيـة وأكـفـاً
مـرفـوعـة نـحو الـسـمـاء  من أجـل الـرفق والـرحـمـة  بـهؤالء
ساك الذين أخرجوا من بيوتهم اآلمنة بغير حق وعقل. ا
يحدث األمر نفسه مع أقرانهم وأشقائهم في الفجيعة  من
ـتـوسط  الــذي حتـول الى أكـبـر عـابـري الــبـحـر األبـيـض ا
مقـبرة جـماعـية لـلجـثث اجملـهولـة  التي تـغرق وتـغوص مع
ـكن يـضم ما آخر شـهـقـات وأحالم الوصـول الى سـقف 

وت . تبقى من سنوات عمر راكض صوب ا
ــتـوحــشـة تــواصل لـعــبـة األرقـام الـرأســمـالــيـة اجلـشــعـة ا
ـاكـنتـهـا الـدعائـيـة لـيالً ونهـاراً قـضـية العـجـيـبة  فـتـضع 
مقتل صحفي واحد  وحتذف من عناوينها ضحايا آخرين

تنمو أعدادهم بغير حساب .
كـرة الـقـدم الـتي كـان اسـمـهـا لـعـبـة الـفـقـراء   سـحـقـهـا
اكـنـة القـذرة  فصـار الفـريق األحـسن هو الـفريق بنـفس ا
ـئات ـهرة  ـقدوره شـراء أعظم الالعـب ا الغـني  الذي 
مالي الـدوالرات  حـتى وصل سـعـر العب واحد الى رقم
قـيـاسي يــكـفي لـتــمـويل كـلف عالج وتــعـلـيم جلّ مــخـيـمـات

األرض .
مـوارد األرض الــشـحــيــحـة هي األخــرى يــتم اإلنـقــضـاض

عليها بشراسة وقسوة وشراهة حيوانية موجعة .
ة الـقذرة أبدعت فـي نشر وتـشجيع وتـسهيل شركات الـعو
بنى أكل وا ـلبس وا عمليات االسـتهالك العشوائي  في ا
شرب . خـذ مثال سانـدويجة الهـمبركـر التي ال يجب أن وا
يـتـخــطى ثـمـنــهـا نـصف دوالر  حــتى صـارت الــيـوم تـبـاع
بضعفي أو ثالثة أو حتى أربعة أضعاف هذا السعر  بعد
أن أضافوا الى هويتها البكر  زوائد وفوائض منها اجل
بالغ والبـطاطا والـسمـسم وعدد الـطبـقات وحـجم اللـحمـة ا
ـــقـــبالت واأللـــوان واألشـــكــال فـــيه  ودســـتــة أنـــواع من ا
واإلضـافـات الـتي تـنـزل عـلى مـحـيط الـلـفّـة فـتـنـفخ سـعـرها
نفخاً كبيراً . يصنعون أجـهزة اتصال وفرجة ويزقون فيها
بـرنـامـجـاً وخـاصـيـة مـغـريـة فـتـشـتـريـهـا
النـاس  وبعـد ستـة شهـور يضـيفون
فـخـاً جـديـداً لـهــا  فـتـركض الـرعـيـة
الستـبـدال هـواتـفـهـا وكومـبـيـوتـراتـها

ا هو جديد وغير معمّر حتماً .
إنّ األرض لعلى خطرٍ عظيم .

{ الـــــــقـــــــدس -( أ ف ب): قــــــال
بـاحـثـون اسـرائـيـلـيـون أنه عـثـر
عــلى خــتم دائــري قــرب الــقــدس
ــكن ان يــكــون قــبل 50 عــامـــا 

ـــلك هـــيـــرودس قـــرب الـــقــدس ا
وبــيت حلم. وكــان هــذا الــقــصـر
ثابة حصن للمتمردين اليهود
خالل الثورة ضـد الرومان. وقال
ـرجح أن بـاحـثون انـه من غـير ا
يكـون اخلتم عائـدا إلى بيالطس
ـا يـكـون الـبـنـطـي شـخـصـيـا. ر
الحـد افـراد اإلدارة بـرئـاسـة هـذا
االخـــــيـــــر او لـــــشـــــخص آخـــــر.
ـا أن الـكـتـابة ـقالـة ( وأوردت ا
تشـير إلى بـيالطس فـإن الفـكرة
األولى الــتي تـتــبــادر إلى الـذهن
هـي أنــهـــا تـــتـــعــلـق بــبـــيالطس
الـبـنـطي احلـاكم الـرومـاني بـ
عـامي  26 و 36 مــيالديــة ابــان

زمن االمبراطور تيبيريوس).
وتـــــشــــيــــر إلـى أن هــــذا اخلــــتم
ــــعــــدن ومن ـــــصــــنــــوع مـن ا (ا

أثـــنــاء حــفـــريــات أثـــريــة نــقش
(بيالطس) بـأحرف يـونانـية كـما
كـــشــفـت الــتــحـــلــيـالت األخــيــرة
ـقالـة في مجـلة للـباحـث وفـقًا 
(إســــــــــــــــــــرائــــــــــــــــــــيـل
اكسبلوريشن جورنال)
واخلـــتـم الـــذي يـــعـــود
تـاريــخه الى ألــفي عـام
تــقــريـبــا قــد يــكـون من
ـــكـــتـــوبـــة االشـــارات ا
الـنــادرة إلى (بــيالطس
البـنـطي) حيـنـها وفـقا
لــلـمــجـلـة ومــعـهــد عـلم
اآلثــــار في اجلــــامــــعـــة
الــعــبــريــة في الــقـدس.
وقد  العثور عليه في
هيـروديون وهـو قصر
قــد بـــني ابـــان عــهــد

لــــبـــيالطس الـــبــــنـــطي احلـــاكم
الروماني الذي قـرر صلب السيد
ــســيـح. ويــحــمل اخلــتم الــذي ا
اكــتـشـف قـبـل نـحــو نــصف قـرن

سبـيـكة نـحـاسيـة) يـبدو (عـاديا)
للـغاية بـالنـسبـة حلاكم روماني.
باإلضـافة إلى ذلك  نـقش إناء
في اخلـــتم وهــو رمـــز (مــعــروف
جـيـدا كـونه يـخص الـيـهـود) في

نطقة أثناء فترة واليته. ا
لــــكـــنــــهـــا أكـــدت أن “كـــون اسم
بــيـالطس امــر نــادر فـــلــيس من
عقـول أن يكون هذا اخلتم غير ا

ملكا لبيالطس البنطي نفسه.
والــنــقش اآلخــر الــوحــيــد الــذي
يــحــمل اسـم بــيالطس الــبــنــطي
ويعود إلى زمن توليه احلكم هو
حجر مكتـشف في قيصرية على
ـتوسط ساحل الـبـحر األبـيض ا
في إسـرائيـل كمـا يـؤكـد مـتحف
إسرائيل في الـقدس الـذي تشمل

ذكور. مجموعته احلجر ا
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ـصــريـة أفـرجت الــســلـطــات ا
األحـد عـن أقـدم سـجـ لـديـهـا
بـــعــــد قـــضـــائه 45 عــــامـــاً في
الـســجن مــشــمـوالً مـع آخـرين
بــعــفــو رئـــاسي حــسب بــيــان

لوزارة الداخلية.
وقـــالت الـــوزارة في بـــيـــانـــهــا
"اإلفــــراج بــــالــــعـــفــــو عن 237
سجيناً بـينهم أقدم سج فى

صرية". السجون ا
وتـابع الـبـيـان: "انـتـهـت أعـمال
اللجنة إلى انطباق القرار على
ن يــســتــحــقــون 237 نــزيالً 
اإلفـراج عـنـهم بـالــعـفـو بـيـنـهم
ــــودع الــــنــــزيل كــــمــــال ث.ع ا
ـنيا بسـجن شديـد احلراسـة با
(جـــنـــوب مــصـــر) وذلك عـــقب

قضائه 45 عاماً فى محبسه".
وأوضـحت الـوزارة في بـيـانـها
أن الـــقـــرار جـــاء "اســـتـــكـــمــاالً
لتنـفيذ قرار رئيـس اجلمهورية
رقم 445 لسـنة 2018 الصادر
بشأن اإلفـراج بالعـفو عن باقي
ـناسـبة ذكرى مدة الـعقـوبة" 

حرب أكتوبر.
ولم يــرد في بـيــان الـوزارة أيـة
تفاصيل أخـرى عن السج أو

أسباب سجنه.
ــــــصـــــري وقــــــام الـــــرئــــــيس ا
عـبـدالـفـتاح الـسـيـسي بـإصدار
أكـثر من قـرار عفـو عن سجـناء
ـاضـية في عـلى مدار األعـوام ا
مـنـاسـبـات مـخـتـلـفـة مـعـظـمـها
تـكـون احـتـفــاال بـأعـيـاد ديـنـيـة

. للمسلم
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الـتكـنـولـوجـيـة علـى أربع حاالت:
بـعـد تـسـجـيل هـدف قـرار بـركـلـة
جــــزاء بـــعـــد بــــطـــاقــــة حـــمـــراء
مباشرة أو في حاالت اخلطأ في
هـــويـــة الـالعب الـــذي وجـه الـــيه
إنــذار أو بــطـاقــة حــمــراء. فــيــمـا
أوقـــفت الــشـــرطـــة اإلنــكـــلــيـــزيــة
مشجعا لفريق توتنهام بعد رميه
قـــشـــرة مــوز عـــلـى أرض مــلـــعب
اســتــاد اإلمــارات الــتـابـع لــنـادي
أرســنــال جتــاه مـــهــاجم األخــيــر
ريك أوباميانغ الغابوني بيار-إ
أثناء احتـفاله بتـسجيل هدف في
ه الــــلـــنــــدني خالل مـــرمـى غـــر
مـبـاراة الـفــريـقـ ضـمن الـدوري

متاز لكرة القدم األحد. ا
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{ بـــــاريس - (أ ف ب): أعـــــلن
رئـيس مــركــز اآلثـار الــوطـنــيـة
الفرنسية فـيليب بيالفال األحد
أن كــلـفــة األضــرار اجلـســيــمـة
الــتي حلـــقت بــقــوس الــنــصــر
خـالل أعــــمـــال الــــعــــنف الــــتي
رافــقت تــظـاهــرات (الــســتـرات
الـــصـــفـــراء)  في الـــعـــاصـــمـــة
الفرنـسية الـسبت قد تصل إلى
مــلــيــون يــورو. وقـال بــيـالفـال
لصحيفة لـو فيغارو (أقدّر كلفة
ــــــــــئــــــــــات آالف األضــــــــــرار 
ـلـيون الـيـوروهـات بل حـتى 

يورو).
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ابـتـكـر فـريق من الـبـاحـثـ في
تحـدة ضمادة طبية الواليات ا
جـــديــدة ورخـــيـــصـــة الـــثـــمن
ـكـنـهـا أن تـسـاعـد في الـتـئام
اجلــــروح بـــســــرعــــة مـــثــــيـــرة

للدهشة. 
وتــعــتــــــــمــد الــتـــقــنــيــة الــتي
ابـــتــكـــرهــا بـــاحــثـــو جــامـــعــة
(ويــســـكــنـــســـون مــاديـــســون)
األميركـية على تـوليد الـكهرباء
اعــتــمــادا عـلـى حــركـة اجلــسم
الـبشـري وتوظـيفـها في إعـطاء
نـبــضـات كـهــربـائــيـة من خالل
الــــضـــــمـــــــادة عـــــلى مـــــوضع

اجلرح. 
وأثــــــبـــــــتت الـــــــتــــــجــــــارب أن
الــضـمـادات اجلــديـدة خـفـضت
زمن الـتـئـام اجلروح إلـى ثالثة
أيام فـقط مقـابل أسبـوع في
حالـة استـخدام وسـائل العالج

التقليدية. 
ـــــوقع اإللــــكـــــتــــروني ونــــقل ا
تخصص في (ساينس ديلي) ا
األبــــــحــــــاث الـــــــعــــــلــــــمــــــيــــــة
والــتـكــنـولــوجـيــا عن الــبـاحث
تــشــودوجن واجن أســتــاذ عــلم
ــواد والــهــنــدســة بــجــامــعــة ا
(ويــســكـــــنــســون مــاديــسـون)
قوله: (لـقد اندهـشنـا من سرعة
مـعـدل انـدمال اجلـرح لـقـد كـنا

إنـــفــو) إنّ مـــوعـــد إعـــادة فــتح
النـصب التـذكاري أمـام العـامة

لم يعرف بعد.
وأضـاف “نــحن عــازمــون عـلى
ان نفـتح مجـدداً في أقرب وقت
ـهمّ لـلـغـايـة نـظراً ـكن. من ا
ـا حـدث أن نُظـهـر أنّ الـنصب
الـتذكـاري ال يزال مـفتـوحًا وأنّ
كلّ الـذين يـريـدون الـذهـاب إلى
هـنــاك بـسـالم لـتــقـاسم الــقـيم
ــثّــلــهــا هــذا الــنــصب الــتـي 

كنهم القيام بذلك.”
وتــــــــــــــواصـل قــــــــــــــوات األمـن
حتــقــيــقــاتــهـــا لــلــعــثــور عــلى
اخملـــربـــ الـــذين اقـــتـــحـــمــوا
الــنـصب الــتــذكـاري ونــهــبـوه

صدر نفسه. بحسب ا
وقـــال بـــيالفـــال إنّ احملـــقّـــقــ
(رفــــعــــوا عـــيّــــنــــات احلــــمض

النووي منذ مساء السبت).
وشـهـدت بـاريس الـسـبت ثـالث
حتـــرك احـــتــــجـــاجـي حلـــركـــة
(الـــســـتـــرات الـــصـــفــراء) لـــكن
الــتـظــاهـرات شــابـتــهـا أعــمـال
عنف وفـوضى (لم يسـبق لـهما
مثـيل من حيث الشـدّة) بحسب
ما قال رئـيس شرطة الـعاصمة

ميشيل ديلبويش.
واعــــتــــقــــلت الــــشــــرطــــة 412
شـــخــصـــاً في حـــ بـــلغ عــدد
ـــشــاركـــ في الـــتــظـــاهــرات ا
واالحــتـــــــجــاجــات فـي عــمــوم
أنــــحـــــاء فــــرنـــــســــا 136 الف

شخص.


