
Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. Issue 6344 Wednesday 8/5/2019الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6344 االربعاء 3 من رمضان 1440 هـ 8 من أيار (مايو) 2019م

c H « Êu¼œ V¹Ëc²  WŠd²I   UłöŽ

…d «c « ÍÒuI¹Ë ÊU ½ù« Ã«e  sÒ ×¹ ÂUOB «

…—ULŽ vHDB  ≠ …d¼UI «

تــكـر جـامــعـة بـنــهـا لـلــمـطـرب
شعـبان عـبـدالرحـيم يثـير ضـجة
ـنــحه درع من جـامــعـة هــائـلــة 
بــنـــهــا بــعـــد قــيـــامه بــالـــتــبــرع
سـتشـفى اجلامـعة مـوجة حادة

مـن االنــــتـــقــــادات عــــلى مــــواقع
الـــتـــواصل االجـــتــمـــاعى الـــذين
وصفـوا ماحـدث بانه مـهزلة النه
لـم يــقــــــــــــــدم شــيــئـــا عــلـــمــيــا
يــسـتــحق عــلـيه الــتـكــر فـيــمـا
اكــدت د / مــاجـــدة نــصــر نــائب
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وســائل الـتــواصل االجـتــمـاعي
ـبـتـكرة الـتي ـيـزات ا وتـقـد ا
ســتــنـــال إعــجــابـــهم وشــكــلت
الـكــامـيـرا الـثالثـيـة إضـافـة إلى
الــكـامــيــرا األمــامــيــة بــدقـة 32
مـيـجابـكـسل مزيـجـاً مثـالـياً في
الهـاتف اجلديـد وصُمم الـهاتف
بعنـاية وصُقِلَت حـوافه لتصبح
مــنــحــنــيــة لــتــوفــر الــســهــولــة
والراحة عند اإلمساك بالهاتف
وهـو مـتوفـر بـأسعـار تـنافـسـية
لتحـقيق أقصى قـيمة لـلعمالء).
تــتـــيـح الـــكـــامــيـــرا الـــثـالثـــيــة
زودة بـعدسة ذات العـدسات وا
زاويـة واسـعـة لـلـغـايـة الـتـقـاط
الــفــروق الـــدقــيــقـــة في الــعــالم
ـــــزيـــــد من الـــــدقـــــة احملـــــيـط 
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وصــلت دراسـة حــديـثـة إلى أن
تقـليل السـعرات احلراريـة عبر
دة سـنت الصـوم بشكل حـاد 
زاج كـمـا أن الـصوم يـحـسن ا
يـحسن نـوعيـة حـياة الـشخص
عاشرة ونومه باإلضافة إلى ا
الــزوجـــيــة. وأجـــرى الــدراســة
فــريق بــحــثي بــقــيـادة كــوربي
مــارتن من مــركـز بــنــيـنــغــتـون
لألبحـاث الطـبيـة في لويـزيانا
شــمـلت 218 شــخــصــاً قــامـوا
بـتــقـلــيل الـســعـرات احلــراريـة
ـدة سنـت ـئة  بنـسـبة 25 با

ووجـــد الــــعــــلــــمـــاء أن الــــذين
ـئة صـاموا فـقـدوا نـحو 10 با
ــــــــعـــــــدل 7.5 مـن وزنــــــــهـم 
كـيــلـوغــرامـات وفــقـاً »الــديـلي
ميل .«وتـؤكـد الـدراسـة فـوائـد
تـقـليـل السـعـرات احلـرارية في
الـــوقت الــــذي تـــدفـــعــــنـــا فـــيه
العادات الـغذائية االسـتهالكية
إلى تـنـاول كـمـيـات مـفـرطـة من

الطعام. 
يعاني بعض من ناحية اخرى 
الـــنـــســـاء من تـــراكـم الـــدهــون
بــالــفــخـــذ رغم إتــبـــاع حِــمــيــة
ارسة واظبة على  غذائية وا
الــــريـــاضـــة. فــــعالم يـــدل ذلك?
لإلجــابـة عن هــذا الـسـؤال قـال
الـدكـتور كالوس فـاجلـنـباخ إن

والـــتــــفــــاصــــيل.  كــــمـــا تــــأتي
بإعدادات لعدسـاتها الثالثة مع
مـــجـــمــــوعـــة تـــضـم الـــعـــدســـة
األساسيـة بدقة 24 ميجـابكسل
إلى جانب كـاميـرا ثانـوية بـدقة
 8ميـجابكـسل ومسـتشعـر بدقة
2 مــيـجـابــكـسل.  فـيــمـا أعـلـنت
شركة مايكروسوفت أن حتديث
مـايـو (أيــار) لـنـظــام الـتــشـغـيل
ويـندوز 10 يـحـتاج إلـى ضعف
الـذاكرة اخلـالـيـة حيث يـحـتاج
اإلصـــــــــــــــــــــــدار 1903 إلـى 32
غـــــيــــــغـــــابــــــايت بــــــدالً من 16
غـــيــغـــابــايـت من ســعـــة وحــدة
ـقرر أن تـطرح الـتخـزين. ومن ا
الـشـركــة األمـريـكــيـة الــتـحـديث
اجلديد 1903 في نهايـة الشهر

دهــون الـفـخــذ في هـذه احلـالـة
تـشـيـر إلى مـا يـعـرف بـالـوذمـة
الـشحـمـية (Lipedema) وهي
عــــبــــارة عن خــــلـل في تــــوزيع
الــــدهـــون بــــاجلــــسم. وأوضح
أخصـائي اجلراحـة التجـميـلية
ــاني أن الـوذمـة الــشـحـمـيـة األ
تـصيب الـنسـاء بصـفة خـاصة
وهي ترجع ألسباب عـدة منها
الـعـوامل الـوراثيـة والـتـغـيرات
الهـرمونـية الـطارئـة على جسم
ـرأة كـمـا هـو احلـال في فـترة ا
ـــراهــقـــة أو احلـــمل أو عـــنــد ا
تـعـاطي حـبـوب مـنع احلـمل أو
مـرحـلــة انـقـطــاع الـطـمث (سن

اليأس). 
وغــالـــبــاً مــا تـــقــتـــرن الــوذمــة
الـشــحـمـيــة بـظـهــور جتـمـعـات
دمـــويــة وأوردة عـــنــكـــبــوتـــيــة
المسة أو والشعور بألم عند ا
الـضـغط. لــذا شـدد فـاجلــنـبـاخ
على ضرورة استشارة الطبيب
عــنـد مـالحـظــة هـذه األعـراض
ـكن مـواجـهة مـشـيراً إلى أنه 
الــوذمــة الــشـحــمــيــة من خالل
التدلـيك والتصريف الـلمفاوي
ـكن الـلجـوء إلى جـراحة كـما 
شـــــفط الــــدهــــون إلـى جــــانب
تــــعـــديـل الـــنــــظــــام الـــغــــذائي
ــــارســـة ـــواظــــبــــة عــــلى  وا

الرياضة.

اجلــاري. كــمــا تــعــتــزم هـواوي
5G تـقد أول جـهـاز تلـفـزيون
في الـعــالم هـذا الـعـام لـتـحـدي
فترض سامسـونغ وأبل. ومن ا
تزويد أجهزة التلفزيون بوحدة
5G بـاإلضافـة إلى شـاشة بـدقة
8K وذلـك حــــســــبـــــمــــا ذكــــرت
مـصــادر مــطـلــعـة عــلى اخلــطـة

جمللة:
.Nikkei Asian Review 
ويــــــعـــــنـي هــــــذا أن أجــــــهـــــزة
التلفزيـون قادرة على استخدام
شـبـكـة اجلـيل اخلـامس لـتـنزيل
احملـتوى مـثل مـقـاطع الفـيـديو
ـــــــكن  360درجـــــــة والــــــتـي 
لـلمـشـاهدين مـشاهـدتـها في كل
اجتــــــــاه وبـــــــــرامـج الـــــــــواقع

  WOŁöŁ «dO UJÐ dš¬ nðU¼ËÆÆ …d «c « nF{ ÃU²×¹ b¹b'« “ËbM¹Ë
االفـــــتـــــراضي ومـع ذلك فـــــإن
هـنــاك أسـئـلـة حـول مـدى تـوفـر
الــنـظــام الـبــيـئي األوسـع لـهـذه

اخلدمات.
ومن الـفوائـد احملـتـملـة ألجـهزة
تـلــفـزيـون  5Gأنـهــا ال تـتـطـلب
األلـيـاف الـبـصـريـة أو صنـاديق
الكابالت التي تتـطلبها خدمات
البث عبر الكابالت التقليدية أو

خدمات البث الفضائي.
ــكن أن يــعــمل الــتــلــفــزيـون و
أيـضـاً لتـوجـيه جـمـيع األجـهزة
اإللكـترونـية الالسـلكـية األخرى
ـــنــزل لــتـــقــد مـــحــتــوى في ا
الـــواقع االفــتــراضي لــنــظــارات
 VRومقاطع فيديو عالية الدقة
للـهواتف أو األجـهزة الـلوحـية.
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ـنصورة السابق رئيس جامعة ا
وعـضـو جلـنه الـتـعـليـم والبـحث
العـلمى انه اليـجوز لـلجـامعة ان
ــثـل هــذه االمــور اال ان تــقـــوم 
الـــضـــجه الـــتـى صــاحـــبـت هــذا
الــفــعل مــبـالـغ فـيــهــا الن مــعـظم
اجلـــامــعـــات تـــمــنح
زائـــــــريـــــــهـــــــا دروع
لـــلــتــكـــر واعــتــبــر
مـــصـــطـــفى يـــوسف
عضـو جلنـة التـعليم
والـبـحث الـعلـمى ان
ماقـامت به اجلـامـعة
يــــعـــــتـــــبـــــر اســــاءة
للـجـامعـة وانه يجب
سـئـول محـاسـبه ا
فى اجلـامعـه حتى ال
يـــتـــكـــرر هـــذا االمـــر
بـيـنـمــا تـقـدم طـلـعت
خلـيل عـضو مـجلس
الــــــنـــــواب بـــــطـــــلب
احـــــــــــــــاطـه الـى د /
مــصــطــفى مــدبــولى
رئـــــــيس مـــــــجــــــلس
الوزراء والدكــــــتور
خــالـــد عــبــدالــغــفــار
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ـيـز الى درجة أنّ أيّ مـصنع قـمر الـدين الـسوري  
في الـعـالم ال يجـيد انـتاجه وتـصـنيـعه خارج سـوريا 
حتى لـو كـان بـأيدي سـوريـة . ثـمـة سر في الـتـصـنيع
جــعـلـه مـتــفـوقــاً طــوال  تـســعـ ســنــة من الـتــصــنـيع
صـاحب لـلتـصـديـر . وقمـر الـدين يعـتـمد عـلى ثـمرة ا
ــشـمش الــشـهــيـرة فـي بالد الـشــام . اصـيــبت هـذه ا
الـصـنـاعــة الـشـامـيـة الــفـريـدة بـانـتــكـاسـة في احلـرب
دة الـدائرة مـنذ ثـمـاني سنـوات  ولكـنهـا تعـافت في ا
االخيـرة  وعادت للـتصـدير للـعالم  بالـرغم من غياب
بعض االصناف الشهيـرة لكن اصنافاً جديدة دخلت
الـســوق الـرمـضـاني خــاصـة  وبـعـضــهـا مـتـفـوق في
اجلـودة أيضاً . غـير إنّ االصـناف الـتي  تصـنيـعها
ظلّت شيـئاً ناشزاً في بلـدان مجاورة   خالل األزمـة 

عن النكهة السورية االصيلة .
ربّــمــا يــقــول أحـــدهم  أنــني أعــمل دعــايــة مــجــانــيــة
لقـمـرالـدين الـسوري . لـكـنـني في احلـقيـقـة أريـد عمل
الـذي بـاتت مـنـاطق في دعـايـة لـقــمـر الـدين الـعـراقـي 
اقليم كردستان الـعراق جتيد تصنيعه بـطريقة مختلفة
ونـكـهات اخـرى لـعـدم اقـتـصار الـتـصـنـيع عـلى ثـمرة
ـشـمش  إذ يـتم انتـاجه من ثـمـار اخلـوخ واالجاص ا

والعنب أيضاً .
لـكن هـذه الـصــنـاعـات احملـلــيـة ال أحـد يـقـوم بــتـنـظـيم
ـفــيـدة لــيـتم ـواد الــطـبــيـعــيـة ا تــصـنــيـعــهـا من هــذه ا
تـصديـرها وتـكـون من عالمات انـتاج مـدن عراقـية مع
كما ولد القمر الدين السوري واشتهر . مرّ السن 
ايـران لديهـا انتـاج مشـابه لالنتـاج العـراقي  الكردي
حتـديداً  وتعـمل علـى تسويـقه في االسـواق االوروبية
 لكنه ال يرقى الى مستـوى القمرالدين العراقي الذي
نــراه في اربـيل او دهــوك او الـسـلــيـمــانـيـة عــلى نـحـو

خاص  من دون أن يعرفه أحد في اخلارج.
مشكلتنا في طرق التعـليب والتغليف التجاري السليم

وانتهاج اساليب نافعة للتصدير للخارج .
رمـضان الـكـر ذكـرنـا بـالقـمـر الـدين  لـكن عـشرات
نـتجـات الغـذائيـة التي يـتفـوق العـراق بتـصنـيعـها ال ا

تعرف طريقاً للتصدير . 
ـنـفتح ألم يـحن الوقت لـلـتـفكـيـر الـزراعي الـصنـاعي ا
لــكـسب الــعـمــلــة الـصــعـبــة من ابـواب غــيـر نــفـطــيـة ?
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ـعـاد سـتـكـون حـكـايـتـنـا الـلـيـلـة من صـنف أثـاث الـذاكـرة ا
انـتاجـه بـقوة احلـنـ  مـصـلـوبـة فـوق صـورة اسـتـعـادية 
وقعت عـلى مبـعدة من مـنتـصف تسـعيـنيـات القـرن البـائد 
ح حطّت كمشـة حقائب جديـدة في واحد من زواغير ربة

عمون في جبل اللويبدة بعمّان.
ـغـني ـلــحن ا  إنّـهـا صــورة أرسـلـهــا صـاحــبي الـشـاعــر ا

الطبيب سعد الصاحلي . 
بدا أنّ مكان األثر هو  مـقهى (السنتـرال) الذي يرتفع سلة
شـهـور وعـياط أشبـار فـوق طـقـطقـة مـواعـ فـول هاشـم ا

أبي عرب احملبب . 
هناك  كان الناس يسهرون حتى الـفجر  وترتيلة فيروزية
مبهرة تصلح ألن تكون مفـتتح بكاءٍ وأمل (صبح الصباح 
زاج فتّـاح يـا عـليم  واجلـيب مـا فـيهـشي وال مـلّـيم  بس ا

رايق وسليم  باب األمل بابك يا رحيم).
في الـصـورة  يــظـهـر عـلي عــبـاس عـلـوان وعــيـسى حـسن
اليـاسـري وسـعد جـاسم وحـازم لـعيـبي أخـو شـاكر لـعـيبي
وهادي احلـسـيـني وأنـا  وواحـد اسـمه صـبـاح وجـان دمو
(هـو يسـكن قـبـراً مـرمـيـاً في أسـتـرالـيـا حـتى الـلـحظـة). لم
تتبـدل حيـاة جان هنـا عن حيـاته في بغداد . صـعلـوك نبيل
نحك قميصه الوحيد  كي حافٍ  لكنه كان مستعداً ألن 
تـشـتـري بخـراجـه لفّـة فـالفل  أو ربـعـيـة عرق مـوّال  لـكن
ـؤجل أبداً تلقائياً ليس لصبغ قندرة حتـماً . كان الشاعر ا
ة التي ال ـسا متنـاغماً مع ذاته . هـو من صنف الكـائنات ا
تـدوّخ رأسـهـا بـهـاونـات األسـئـلـة الـكـونـيـة الـثـقـيـلـة. لم يـقم

 . بشغل يستدعي جهداً بدنياً
جلّ كـدّه وكـدحه الـفـكـري وقـع في بـاب الـشـعـر والـتـرجـمـة
ـريـديـن والـغـاوين صـوب والـتـنــظـيـر الـشــفـاهي  وتـنــبـيه ا
قراءات مفيدة ومبهرة  ولم يترك خلفه أثراً سوى مجموعة
شعرية صغـيرة  كان عنوانهـا في أصل اخملطوط (أسمال
ـلـوك) من الـعـنــوان وبـقـيت ـلـوك) ثم انـشــالت مـفـردة (ا ا

أسمالهم وقهقهات الولد ذو السن الوحيدة .
طـبـعت (أسـمـال) طــبـعـة شـعـبـيـة مــدمـوغـة بـفـقـر احلـصـار
ـريضة الهمـجي اللـع في (دار األمد) بـبغداد الـعبـاسية ا
أيـامهـا  وصـاحـبـتـهـا الـطيـبـة حـكـمـيـة اجلـرار .  ح حلّ
جان دمو بعمّان صار يغزو كلّ مطالع شهر  بيت حكمية
في جبل احلس مطالباً إياها بربح الكتيّب الذي لم يبع 
قدورك أن تردّها  حتى لو وبطريقة جميـلة حميمة لـيس 
كان قلـبك من حجـر. في واحدة من فـلتـات جان وكـشوفاته
ذهلة  ثمة بيت مهجور منزرع فوق احد منسرحات جبل ا

اللويبدة البديع  اتخذ منه والصعاليك مأوى آمناً. 
كان هو ونصيف الناصري وهادي احلسيني وإياد صادق
ورضا ذياب  وضيوف طوارىء تعتعتهم األيام وزرعت في
جيوبهم ثقباً أبديا. صـارت تلك الدار مزارًا ومناماً مشاعاً
ـــيـــنـه وال غـــطـــاء  أو هـــو من صـــنف ن ال مـــنـــام حتت 

تعفف .  تبطل ا الصعاليك ا
ـشـاعة . ثـمـة ثقب ال أحد يـعـرف من هو مـالك هـذه الدار ا
ـالذ  تنـزل منه مـياه عـذبة ال عال في جـسد أحـد حوائط ا
تعرف منابعها . أحدس اآلن أنّه من منسيات دفتر الغفلة .
 ثـمـة شجـرة لـيـمـون ضـخـمـة تـكـلـكل كـمـا أمّ حـنون  عـلى
ـريب . ــاء الــتي تـنــتــرس من دفق ثــقب اجلــبل ا بـرامــيل ا
سالم عــلـى الــربع كـــلّــهـم . سالم عــلى
البالد الـعـلـيلـة  الـتي نـفتـقـدها وهي
نائمة ب األضـلع . سالم علينا ومن
مثـلنـا  وقد صـيّرتـنا اللـيالـي السود
اليابـسات  كـتبـةَ مراثٍ تـوجع القلب

وتقصّر العمر .
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ــكـن خــفض مــخــاطــر ارتــفــاع
ضـــغـط الـــدم عن طــــريق إجـــراء
بـــعض الـــتــمـــارين الـــريــاضـــيــة
ط احلياة البـسيطـة أو تغـييـر 
لــيــكــون صـحــيــا أكــثــر وفق مـا
إكــسـبــريس) ذكــرت صــحــيــفـة (
الـــبــريــطـــانــيــة األحـــد. ويــؤثــر
ارتــفـاع ضــغط الــدم عـلى حــيـاة
ــئــة من عــدد أكــثــر من  25في ا
ـتـحـدة ـمـلــكـة ا الـبــالـغـ في ا
التي يـبلغ عـدد سكـانهـا أكثر من

66 مليون نيسمة.
وتـــرجـع كــثـــيـــر مـن الـــدراســات
الـطبـيـة فـرص اإلصابـة بـارتـفاع
ضغط الـدم إلى الـنظـام الـغذائي
غــيـــر الـــصـــحـي الــذي يـــتـــبـــعه
اإلنسان أو عـدم القيـام بتمارين
ريـاضـية كـافـيـة. ويـقـول األطـباء
ـــارســــة ريــــاضــــة قــــيـــادة إن 
ــكن أن الــدراجــات بــانــتــظـام 

ن ال يــــحــــبــــون ركـــوب كــــنـت 
الدراجـات فيمـكنك أيـضا تـقليل
ـجرد خطـر ارتفـاع ضـغط الدم 
ــشي فــهـو ريــاضـيــة مــثـالــيـة ا
ـرض. وينصح لكبح اإلصـابة با
ـدة  30دقـيـقـة ـشي  األطـبـاء بــا
عـــــلى األقل فـي الــــيــــوم وهــــذه
الفـترة الـرياضيـة كافـية لـلتـأثير

على ضغط الدم.
وال يــشــتـرط أن تــكــون الــدقـائق
الـــثالثـــون مـــتـــواصـــلـــة أثـــنــاء
ــــــكن ـــــشـي بل  ـــــارســــــة ا
تقـسـيـمـها إلى  10دقائق أو 15
دقيقـة تتخـللهـا فترات اسـتراحة

قصيرة.
وإن كـنت ال تـود ركـوب الـدراجـة
ـــشي فــمــا عــلــيك إال أو حــتى ا
ـنـزلـية الـقيـام بـبـعض األعـمال ا
ــدة نـصف ســاعــة عـلى يــومـيــا 
ــنـزل أو األقل مــثل تــوضــيب ا

االعتناء بحديقة البيت.

أن يتطور مع الوقت ويؤدي إلى
تــــصـــــلب الـــــشــــرايـــــ وكــــذلك
الـسكـتـات القـلـبيـة. وسـواء كنت
ـنزل أو تركب دراجـة ثابـتة في ا
فـي اجلـــيم أو تــــفــــضل دراجـــة
تـقلـيـديـة في الهـواء الـطـلق فإن
ركوب الدراجات سيـفيدك كثيرا
بـحـسب مــا يـقـول األطـبـاء. وإذا

تــــســـــاعــــد في جتــــنب أعــــراض
ارتـفـاع ضـغط الـدم بـاعـتـبـارهـا
أحد أفـضل الريـاضات لـلتـصدي
القاتل عـروف باسم “ للـمـرض ا
البطيء .”وتكفي الشخص رحلة
من نــصف ســاعــة عــلى دراجــته
يـومـيـا بـسـرعة عـاديـة من أجل
ـكن خـفض ضــغط الـدم الــذي 

برل - الزمان 
حــازت الــدرامـا الــســيــنــمــائــيـة
ـاني (جــونـدرمـان) لـلــمـخـرج األ
أنــدريـاس دريــزن عـلى اجلــائـزة
انية (لوال) الذهبيـة للسينـما األ
كــأحــسن فــيــلـم ســيــنــمــائي في
انـيـا.  أعلـنت ذلك مـساء امس أ
انية ية السينما األ االول أكاد
. يـحـكي الـفـيـلم قـصـة في بـرلــ
ـانــيـا مــغن وســائق حـفــار في أ
ـــقــراطــيــة ســـابــقــا يــدعى الــد
جــيـرهـارد جــونـدرمـان (1955-
1998) كـان يعـمل كـذلك لـصالح
اسـتــخـبـارات الـدولـة (شـتـازي)
ويـــعــرض الـــفــيـــلم في مـــشــهــد
عاطـفي مؤثـر وبصـوت خفيض
كـــيف تـــعـــامل جـــونــدرمـــان مع

ماضيه.
رشـحت الــفــيــلم جـهــات عــديـدة
لـلــفـوز بـإحـدى جـوائـز اجلـائـزة

الشهيرة (لوال.)
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تمـكنت مبـاحث الشـرطة احملـلية
في الـــعــاصـــمـــة الـــســـودانـــيــة
اخلــرطــوم مـن الــقــبض عــلى 5
متهـم بحـوزتهم (كرتـونة) بها
كميات هائلة من األوراق النقدية

زورة. ا
ووفق مـا ذكـرت صــحـيـفـة
(االنـتـبــاهـة) الـسـودانـيـة
فإن قـيمـة األوراق النـقدية
ـــزورة احملــجـــوزة عــنــد ا
تهم تـقدر بأكثر من 3 ا
مـــــــلــــــيـــــــارات جــــــنـــــــيه.
وأوضــــــحـت: (تــــــفـــــــيــــــد
مــتــابـــعــات إعالم شــرطــة
واليـة اخلـرطـوم أنه أثـناء
عــــــمل مــــــبــــــاحـث قــــــسم
(الالمـاب) جـرى االشـتـباه
فـي مـــــــجـــــــمـــــــوعــــــــة من
األشــــخـــاص يـــحــــمـــلـــون
كــرتـونــة مــغـلــفــة وجـواال

وذكرت الصحـيفة أنه يـتم حاليا
ــتــهــمـ حتت الــتــحـقــيق مع ا

إشراف النيابة اخملتصة.
يــشــار إلى أن الــســودان يــواجه
أزمـة سـيـولـة مـتـفـاقـمـة بعـد أقل
من شـهـر من اإلطـاحـة بـالرئـيس

عمر البشير.

قــــرب مــــنـــطــــقــــة االســــطــــبالت
باخلـرطوم. (وأضـافت) بتـفتيش
احملـــتـــويـــات  الـــعـــثــور عـــلى
كـــمــــيــــات كــــبـــيــــرة من األوراق
زيفة فئة (200) جنيه النقدية ا
بـــعـــضــــهـــا جـــاهــــزة (لـــلـــقص)

.( تهم والتوزيع بحوزة ا
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اطــلـــقت (هـــونــر) مـــؤخــراً أول
هـاتـف بـكـامـيـرا ثالثـيـة لـيـكـون
خــــطـــــوة أوسع فـي مــــســــيــــرة
العالمـة التـجارية حـيث يتـميز
HONOR 10i بـــــــــكــــــــــافـــــــــة
خــصــائص الــهــاتف الــذكي من
تقدمة إلى إمكانيات الكـاميرا ا
الــــتــــصــــمــــيـم ثالثـي األبــــعـــاد
ــا يــوفــر جتــربــة ــنــحــنـي  ا

مستخدم متكاملة ومريحة.
وبـهـذا الـشـأن قـال كـريس سـان
بـــايـــغـــونغ رئـــيس هـــونـــر في
الـــشـــرق األوسـط وأفـــريـــقـــيـــا:
(نـــعــمل دائـــمـــاً عــلى حتـــســ
قـدرات الــكـامــيــرا لـنــتــمـكن من
تـلـبـيـة مـتـطــلـبـات مـسـتـخـدمي

وزيـر الــتـعـلــيم الـعـالى مــطـالـبـا
ـــســؤولــ فى الـــتــحــقـــيق مع ا
اجلامعه عن تلك الواقعة معتبرا
ان مــاقـــامت به اجلــامـــعــة يــعــد
خروجا على مـقتضيات الـتقاليد
اجلـامعـيـة وفى محـاولـة لتـبـرير
موقـفهـا كـشفت جـامعـة بنـها فى
بــيـــان لــهــا ان اجلــامــعــة قــررت
طـرب بـعد ان قـرر اقامه تكـر ا
حــفل خــيــرى فـى اســتــاد بــنــهـا
الــــريــــاضـى يــــخــــصـص دخــــله
ــســتــشــفى بــالــكـــامل لــصــالح ا
اجلــامـــعى وردا عــلـى الــهــجــوم
ـــطــرب الـــذى تـــعـــرض له اكـــد ا
شـعـبـان عـبـدالـرحيـم فى اتـصال
هــــــاتـــــفـى مــــــعه انـه جــــــاء الى
مسـتـشفـى بنـهـا الجراء فـحوص
طــــــبــــــيــــــة اال انـه الحظ تــــــردى
اخلـدمـات بـهـا فـقـرر اقـامـة حـفل
خيرى لـلتبـرع لها ونـفى شعبان
عبدالرحيم ان تـكون اجلامعة قد
منحته درجه الدكـتوراه الفخرية
مـؤكدا انـه حصـل فقـط على درع
رغم انه يـــســتــحـق تــلك الــدرجه
نــظــرا لـالعــمــال اخلــيــريه الــتى

يقوم بها.

عـلــمـاء يــحـذرون من انــقـراض
مليون نوع نباتي وحيواني 
باريس  –وكـاالت - قال عـلـماء
االثــنـ في تــقـريــر عن أضـرار
احلـــضــــارة احلــــديــــثـــة عــــلى
الـطـبـيعـة (إن الـسـعي احلـثيث
وراء الــنـمـو االقــتـصـادي وأثـر
ـنـاخ يــهـددان عـددا لم تـغـيــر ا
يــــســـبق لـه مـــثـــيـل يـــصل إلى
مــلـيـون نـوع نـبـاتي وحـيـواني

باالنقراض).
وخـلص الــتــقـريــر الــذي أقـرته
 130دولــــة مـــنـــهـــا الـــواليـــات
ـتحـدة وروسـيا والـص إلى ا
إن حتــوال واسع الـــنـــطــاق في
ي والــنــظــام االقــتــصــاد الــعــا
ـالـي هـو وحــده الــقــادر عـلى ا
ـهـمـة إنـقـاذ الــنـظم الـبـيـئــيـة ا
ستقبل مجـتمعات البشر على
مـســتـوى الـعـالم من عـلى شـفـا

االنهيار.
وقــال جـوزيف ســيـتــيـلي الـذي
شــــــارك فـي اإلشـــــــراف عـــــــلى
الـــدراســـة الــتـي أطــلـــقـــهــا في
نبر احلكومي باريس االثن ا

الدولي للعلوم والسياسات في
مــجــال الــتــنــوع الــبــيـولــوجي
وخـدمـات الـنـظم اإليـكـولـوجـية
ـتشـابكـة على (شـبكـة احلياة ا
األرض تـــــــضـــــــــــيـق وتــــــزداد

توترا).
وأضاف (هذه اخلسـارة نتيجة
مــبـاشــرة لــلــنـشــاط اإلنــسـاني
وتمثل تـهديدا مبـاشرا لسالمة
الــــبــــشــــر في جــــمــــيـع أرجـــاء

العالم).
والـــــدراســــة الــــتـي شــــارك في
إعــدادهـا 145 خــبــيـرا من 50
دولـة هي حـجـر الزاويـة لـكـيان
بــحـــثي جــديــد يـــشــيــر إلى أن
ـا يـحتـاج إلى اتـباع الـعالم ر
ـا شـــــــكل اقــتـصــادي جـديــد 
بـــعــد الـــنـــمــو من أجـل جتــنب
اخملـــاطــــر الـــوجــــوديــــة الـــتي
تـــشــكـــلـــهــا عـــواقب الـــتـــلــوث
وانـبـعـاثـات الـكـربـون وتـدمـيـر

وائل الطبيعية. ا
وخــلص الـتــقـريــر الـذي صـدر
ي بــعـــنـــوان الــتـــقــيـــيم الـــعــا
(جلـوبال أسـيسـمنت) إلى (أن

مـا يــصل إلى مــلــيــون من بـ
نــحـو ثـمـانــيـة ماليـ نـوع من
الـــــنـــــبــــــاتـــــات واحلـــــشـــــرات
واحلــــيــــوانــــات عــــلـى ســــطح
األرض مـهــدد بـاالنـقـراض وقـد
يــنــقــرض الــكــثـــيــر مــنــهــا في

غضون عقود).
ناخ وأظهـر التقـرير أن تغـير ا
الـــنـــــــــاجم عن حـــرق الـــفـــحم
والــــنــــفـط والــــغـــــاز في إطــــار
صـــنــاعـــة الــوقـــود األحــفــوري

يفاقم اخلسارة.
وهــو وقــال روبـــرت واتــســـون
عــالم بــيــئي بــريــطـانـي يـرأس
نبر احلكـومي الدولي للعلوم ا
والسـياسات في مـجال الـتنوع
الـبـيــولـوجي وخـدمــات الـنـظم
اإليـــكــــــــــــولــــوجـــيـــة (إنه لن
ـمـكن بـدء إجراءات يـكون من ا
حــمــايــة الــبــيــئــة واســتــخـدام
الطـبيعـة بشكل مـستدام إال إذا
كــانت اجملــتـمــعــات مـســتــعـدة
ــصـالح الــراســخـة ــواجـهــة ا
الــــتي تـــــبــــقي عــــلـى الــــوضع

القائم).


