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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

ثالثون سنة من احلرب على السـكائر وشركات انتاجها
في أوروبا انـتـهت الى تقـليل الـتدخـ بنـسبـة ثالث في
ـعـركـة مــخـتـلف االسـلـحـة ـئـة  اسـتـخـدمت فـي تـلك ا ا
ــتـاحـة في الـســوق  من الـضـرائب الـعــالـيـة والـدعـايـة ا
ضادة ومنع اعالنات الترويج والزام الشركات بطباعة ا
حتذير خطـير على علب الـسكائر ومـنع تهريب الدخان .
ـدخـن حتـوّلوا الى الـسـكائـر االلكـتـرونيـة التي مـعظم ا
يـبدو انّ ضـررهـا الظـاهر أقـل  لكنّ األطـبـاء يقـولون أنّ

جتنبها أفضل . 
عركة اجلديدة القوية في بريطانيا ضد منذ سنة بدأت ا
شروبات الغازية  وجود في حلوى االطفال وا السكّر ا
ائة وأُلزمـت الشـركات بخـفض الـسكّـر بنسـبة ثـالث بـا
عــلى أمل أن يـقـلع نــصف مـدمـني الـســكّـريـات عن هـذه
األطــعــمـــة احملــلّــاة في حـــدود ســنــة ٢٠٣٠   وإالّ فــإنّ
الـكـارثــة بـتــفـشي حــزمـة عـريــضـة من االمــراض واقـعـة

المحالة .
ـقـتـرح اجلـديـد  فـيه سـذاجـة وجتـرد عن االنـتمـاء الى ا
روح العـصـر  وهو وضع احلـلـويات في عـلب بال الوان
ومقزّزة الـشكل حتى ال جتذب الـزبائن . وكأنّ الـباحث

عن احللوى يبحثون عن الوان التغليف. 
ـية الشهيرة الـتي سيذهب اليها اركات العا وماذا عن ا
الزبون من دون التفكير بتصميم العلبة فاالسم التجاري

هو الضمان للجودة ومن ثمّ االقبال على البضائع .
في مـعــظم الـدول الـعـربـيـة االن  يـوجـد الـرصـاص هـو
الوسـيلة االولى  لـيس لالقالع عن التـدخ أو االطـعمة
احملالة  وإنّما االقالع عن النـطق والتفـكير واالعتراض

والرفض واالحتجاج  ومن ثمّ االقالع عن احلياة .
ـتقدم بـأسالـيب احترام كيف يـفكـرون هناك في الـعالم ا
شـعـوبهـم  وكيف نـفـكـر في بلـدانـنـا التي يـكـون الـهدف
ـواطن وحتجـيمه االول لـلحـكومـات فيـها هـو استـنزاف ا
وصوالً لـشلّه وتـدميـره  في سيـاق موت أكـبر هـو موت

أوطاننا .
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ظهرت الفنانة اللبنانية التونسية
نادين نسيب جنيم حليقة الرأس
بالكامل خالل احللقة األخيرة
من مسلسل (خمسة ونص).
أخوذ من شهد ا ويصور ا

احللقة األخيرة للمسلسل الذي
عرض في رمضان هذا العام
تخلي نادين عن شعرها نهائيا
تضامنا مع مرضى السرطان
حيث تؤدي فيه دور الطبيبة
(بيان) اخملتصة باألورام
السرطانية. ونشرت جنيم

تغريدة في حسابها على (تويتر)
قالت فيها: (هيدي الكلمات
كتبتها من قلبي لكل مريض
سرطان تضامنا وحبا بكم

أتمنى الشفاء العاجل وشكرا
ألني تعلمت منكم الصبر

ركز ان شكرا  ة واإل والعز
سانت جود ولألطفال ما رح
أنسى بحياتي هالشعور). 

ثلة لبنانية ونادين جنيم هي 
حتمل اجلنسية التونسية نسبة
لوالدتها.  وملكة جمال لبنان

لسنة 2004 .
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اذا كـان فـيـلـسـوف الـيـونـان لـوقـ قـد قـرر مـنـذ بـدايـات
ـيالدي ان الــبــدايـة هي نــصف كل شيء وان الــتـاريـخ ا
ـعرفـة فإننـا جند ان الـبشـرية لم تـتقدم السـؤال نصف ا
اال عـنـدمـا بـدأت في تـغـيـيـر نـوعـيـة االسـئـلـة و وضع كل
سـلمـات موضع الـسؤال حتـى يثبـتهـا العـلم فاذا كان ا
ـاذا االرض الــسـؤال عــنــد االنــســان الــقــد مــثال هــو 
مـسـطـحـة? فـان الـسـؤال الـذي طـرحه الـعـالم هل االرض
اذا يتوالى مسطحـة فعال? و اذا كان سؤال االولـ هو 
عـلـيـنـا الـلـيل و النـهـار? فـان الـسـؤال الـذي بـدأ معـه علم
الـفــلك هــو هل هــنـاك شــمس واحــدة ام هـنــاك شــمـوس

متعددة?
ما حـاجة الـعـالم السـائر في طـريق النـمو الى طـرح مثل
ـتـوالي بـالـبـحث عن اجـابات هـاته االسـئـلـة و االهـتمـام ا
عـلـمـيـة و ابـداع طـروحـات جـديـدة و الـتـنقـيب عـن موارد
مـالـيـة تـدعم االبـحـاث الـتي تـسـيـر في اجتـاه اثـبـاتـها او
ندحـضها من اجل تـثبـيت قواعد عـلمـية جديـدة و مباد
نوعية تفكيـر جديد و تربية اخالقيـة حديثة مؤسسة على
ي الخالق كـونيـة متـفق عـلـيهـا عنـد كل اتـباع مـيثـاق عـا
ـذاهب و االجتـاهـات الـفـلـسـفـيـة و الـديـنـية الـديـانـات و ا

والسياسية و االثنية على حد سواء.
مـا أصــغـر عـالـم الـيــوم حـ اتـصــلت أطــرافه بـعــضـهـا
بـبـعض بـفـضل ثورة االتـصـاالت الـسـلـكيـة و الالسـلـكـية
احلـديـثـة و لـيس اجــد فـرصـة اكـثـر لـلــتـواصل الـعـلـمي
اجلاد اكـثر من عصـرنا الـراهن الذي يوفـر اكبـر حظوظ
النهضة العلـمية بفضل التظـافر و التعاون الذي يحصل
ـعـاهـد و اجلـامـعات و بـ الـبـاحـثـ الـيـوم فمـا اكـثـر ا
ــؤسـســات الــداعـمــة عــبــر الـعــالم و مــا عــلى الــبـاحث ا
الــرصـ اال احـســان طـرح الـســؤال و و األهم في نـظـر

ألبرت أنشتيت هو أال نتوقف عن السؤال.
ان الـســؤال هـو بـدايـة الـعـلـم و وجـدان اجلـواب يـجـعـلك
جتد نفـسك في بداية طـرح سؤال آخرحـيث يرى الكاتب
االمريـكي الشـهيـر بول أوستـر(كلـما إعـتقـدت أنك تعرف
جـواب الـسـؤال تكـتـشف أن الـسـؤال ال مـعنـى له) لكن
هــذا االكـتـشـاف يـحـصل لـلــحـاذق الـنـبـيه امـا االنـسـان
ـعـنى الـعــادي فـقـد يـقـبع سـجـ اجـابـته و لـنـفـهم هـذا ا
حتـضـرني قـولـة الـكـاتب الـسـعـودي عـبـده خـال الـسـؤال
ـنـحـنـا جـنـاحـ لـلـتـحـلـيق بـعـيـداً أمـا اإلجـابـات فـهي
عنى شرك نـظل بقـية العـمر نـحاول الفـكاك من و هـذا ا
الذي يـعيـشه العالـم في ترقيه الـفكـري في طرح االسـئلة
عراج الـروحي في مقامات هو نفـسه يحصل لصـاحب ا

عرفة الصوفية حيث يعبر عنه حادي القوم بقوله: ا
فــإذا بــالـفــنـاء قــد صـار وهــمـا   ×××××     قــد عـراني

كسائر األوهام.
ـعـنى ان الـصوفـي و العـالم كالهـمـا يـشـتـركان في أن
كل وصـول الى اجـابة هـو بـداية لـسـؤال جـديد و مـفـتاح
لـفـهم أكـثـر جـدة و لـهـذا قـرر االديب جنـيب مـحـفـوظ في
روايــته (عـبث االقـدار) أن الــسـؤال هـو خـالصـة احلـيـاة

الروحية.
ال شك ان الـبـحث الــعـلـمي و الـتـأمل االشـراقي كالهـمـا
جــنـاحــان لـلـتــحـلــيق في االعـالي
الــفــكــريــة من أجـل رؤيــة جــديـدة
لـلكـون جتـعل هـذا االخيـر مـطـية
ـــــتــــجـــــلي في ـــــعــــرفـــــة احلق ا

مخلوقاته.

وســتــتــخــذ الــشــركــة خــطـوات
عـــــمــــلـــــيــــة ســــــــــــتــــســـــاعــــد
ستخـدم في إدارة احملتوى ا
الـذي ســيـتم تـنــزيـله عــبـر هـذا

التطبيق. 
وقــال كــريج فـــيــدريــغي نــائب
رئيس قسم هندسة البرمجيات
ـسـتـخـدمـون في شــركـة آبل: (ا
يحبون أي تيـونز وكل ما يقوم
به هذا التطـبيق ولكن السؤال
الـــذي كـــان يـــطـــرح مـــرارًا: هل
ـــكـن ألي تـــيـــونـــز أن يـــفـــعل

زيد?). ا
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كـــالــيـــفــورنـــيــا بـــأن اإلصــدار
اجلديد ل  MacOSسيسـتبدل
آي تـيونـز بـتطـبـيق آخر يُـطلق

عليه (ميوزك). 
يـحـتوي مـتـجـر آي تيـونـز على
أكــثــر من  50مــلــيــون أغــنــيـة
إضــــــــافـــــــــة إلـى الــــــــبـــــــــرامج
عروضة التلفزيـونية واألفالم ا
لـلـبــيع. وسـيــتـيح تــطـبـيق آبل
(مـــيــوزك) اجلــديــد إمـــكــانــيــة
حـــصــول مـــســتـــخــدمـــيه عــلى

ـوســيــقـي الـذي  احملــتــوى ا
شـــــراؤه من قـــــبـل وعـــــبــــر آي

تيونز.
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أكـــدت شــــركـــة أبل الـــعـــمالقـــة
لـلـتـكـنـولـوجـيـا بـأنـهـا سـتـقـوم
بـــإلـــغــــاء خـــدمـــة آي تـــيـــونـــز
واســتـبــدالـهــا بــخـدمــات الـبث
ـــــا فـي ذلك آبل ــــبـــــاشـــــر  ا
مـــيــوزك. عـــلـــمـــا بــأن مـــتـــجــر
ـــوســـيــقـى آي تــيـــونـــز كــان ا
متـاحا عـلى كل أجهـزة أبل منذ

عقدين.
وأعـلن الـرئـيس الـتـنـفـيـذي تيم
كـوك لـشـركـة آبل خالل مـؤتـمر
ي لــلـمــطـورين الــشـركــة الـعــا
والـذي عــقـد في سـان خـوسـيه

شــهـــراً في تـــوفـــيــر شـــبـــكــات
(5جي) للزبائن.

ويـضـاف الـتـقـيـيم إلى الـنـقاش
ـــــطــــالـــــبــــات الـــــذي أثـــــارته ا
األميركية بأن تـتخلى الشركات
في أوروبــا وغـيــرهـا من الـدول
ــتـحــالـفــة مــعـهــا عن هـواوي ا
ـعـدات (5جي) نـظـراً كـمــصـدر 
خملـاوف واشــنـطن من أنـهـا قـد
تــشـــكـل خـــطــراً عـــلـى أجـــهــزة

االستخبارات.
ويشـير تـقييم (جي إس إم أيه)
إلـى أن هــــــواوي و(زي تي إي)
ــئــة من سـوق تــشـكالن  40بــا
تــــوفـــيــــر مـــعــــدات الــــهـــواتف
احملمـولـة في االحتاد األوروبي
وأن هــواوي حـالــيًـا (رائـدة في

تكنولوجيا (5جي)).
وأفــادت اجلـمــعـيــة أن شـركـتي
(إريكسون) السويدية و(نوكيا)
الفـنلنـدية اللـت تتنـافسان في
أوروبا إضافة إلى (سامسونغ)
الــكــوريــة اجلـنــوبــيــة ال تــمـلك
القـدرة على الـتعـامل مع عمـلية
االنـــتــــقــــال بـــشــــكل كــــامل من
شـــبــكــات (3جي) و(4جي) إلى
(5جي) في أوروبــا مع احــتـرام
الــعـقـود الـتي  تـوقـيـعـهـا في

أميركا الشمالية وآسيا.
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مليار يورو ( 62مليار دوالر).
وأفاد تـقييم (اجلـمعيـة الدولية
لشبكات الهاتف احملمول) (جي
إس إم أيه) أن الـــــــشـــــــركـــــــات
ـشـغـلـة لــشـبـكـات االتـصـاالت ا
ستـواجه تأخـيرا يصل إلى 18

ـعـدات من الـصـيــنـيـة لـصــنع ا
االنــخـــراط في عــمـــلــيــة إطالق
شــبــكــات اجلـــيل اخلــامس من
اإلنــــتـــرنت (5جي) ســــيـــكــــلّف
ــشـغـلـة الـشـركــات األوروبـيـة ا
لـلــهـواتف احملــمـولــة نـحـو 55

{ بـــــــــاريس (أ ف ب)  –أكــــــــد
تــقــيــيـم داخــلي أجــرته هــيــئــة
صـالح شركات دوليـة معـنيـة 
تـشـغــيل شـبـكــات االتـصـال في
الـــــــعـــــــالم أن مـــــــنـع هــــــواوي
ومــــــجــــــمــــــوعــــــة (زي تي إي)
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حــذر بـاحـثــون من أن جتـاعـيـد
اجلب العميقة قد تكون عالمة
مـبـكـرة عـلى اإلصـابـة بـأمراض

القلب واألوعية الدموية.
ووجــــــدت دراســــــة قـــــدمـت في
مــؤتـمــر اجلــمــعـيــة األوروبــيـة
ألمــــــراض الـــــــقـــــــلب   ECفي
مـيـونيخ أن الـذين يـعـانون من
ــعــتـاد الــتــجـاعــيــد أكـثــر من ا
مقـارنةً مع سـنهـم أكثـر عرضة
لــــلــــوفــــاة بــــأمــــراض الــــقــــلب

واألوعية الدموية.
وقـال الـبـاحـثـون إن الـتـجـاعـيد
ـــكـن أن تـــرتــــبط بــــتــــصـــلب
الـشـرايـ الـذي يـنـشـأ بـسـبب
تـراكم األلـواح الـدمـويـة والتي
تــعــتـــبــر عـــامالً رئــيـــســيــاً في
اإلصـابــة بـالـنــوبـات الـقــلـبـيـة
ومـــشــكـالت الــقـــلب واألوعـــيــة

الدموية األخرى.
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اكـــتــــشف فــــريق مـن عـــلــــمـــاء
نــرويــجــيـــ وجــود صــلــة بــ
أمـــــــراض الــــــلـــــــثــــــة ومــــــرض
ر. ووفقا للدراسة التي الزها
نــشـــرت في مـــجـــلــة (الـــعـــلــوم
ـتــقــدمــة) فــإن مــرض الــلــثـة ا
(الــتــهـــاب الــلــثـــة) يــلــعب دورا
حاسما فيما إذا كان الشخص
ر أم ال. ـرض الزها مصابا 
 وقـال البـاحث بـيوتـر مـيدل من
قسم العـلوم السـريرية بـجامعة
بـيــرجن (اكـتـشـفــنـا دلـيال عـلى
احلـــــمض الــــــنـــــووي عـــــلى أن
الـبكـتـيريـا الـتي تـسبب الـتـهاب
ـكن أن تـنـتـقل من الـفم الـلـثـة 
خ) وتــنــتج الــبــكــتــيــريــا إلى ا
بروتينًـا يدمر اخلاليا الـعصبية
ــا يـؤدي بـدوره في الــدمـاغ 
إلى فقدان الذاكرة وفي النهاية

ر.  مرض الزها
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ـكن أن يـعـني أن الــتـجـاعــيـد 
تكـون عالمة عـلى تآكـل األوعية

الدموية.
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وأشـــــــارت الــــــدراســـــــة إلى أن
األوعـيـة الـدمـويــة الـدقـيـقـة في
اجلــــبــــهـــة قــــد تــــكـــون أكــــثـــر
حــسـاسـيـة لــتـراكم األلـواح مـا
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الــتــواصل االجــتــمـاعـي فـفي
حـ أبـدى الـبـعض إعـجـابهم
بطـريـقـة الشـرطي في مـغـازلة
الفـتاة اتـهمه آخـرون بإساءة
استخـدام السلطـة والتحرش.
وأطلق الـبعض عـلى الشرطي
وصف (شرطي مرور احلب).

كـان يـحـاول أن يـكـون لـطـيـفـا
مع الـــــفـــــتـــــاة ولـم يـــــكن في
حسبانه أن احلادثة ستتطور
إلى حتقـيق معه وفـق ما ذكر

شهود عيان.
ولــقـيت فــعـلـة الــشـرطي ردود
فـــعل مـــخـــتــلـــفـــة في مـــواقع

ورقـــة اخملــالـــفـــة في وســـائل
الـــتــواصل االجــتــمــاعي عــلى
نـــطــــاق واسع.  وقــــد وقـــعت
احلـادثـة غـيـر الـعـادية في 25
ـــاضـي في مـــديـــنـــة مـــايـــو ا
بـايـسـانـدو غـربي أوروغواي.
وعــلى مــا يـبــدو أن الــشـرطي

عــبــارة (أنـا أحــبك) وهــو مـا
اعـــتـــبـــره كـــثـــيـــرون إســــاءة

للفتاة.
ويـجـري حـالـيـا التـحـقـيق مع
الـشــرطي بـسـبب اســتـخـدامه
وثـيـقـة رسـمـيـة ألغـراض غـير
مـصرح بـها بـعد أن انـتشرت

سـلـمـهـا لـهـا بـحـسب مـا ذكـر
مـــوقـع (أوديـــتي ســـنـــتـــرال)

اخلميس.
ولم يـكــتف الـشـرطي بــكـتـابـة
هـذه الــعـبــارة الـغــريـبــة عـلى
وصل اخملــالــفــة بل كــتب في
الحــظــات مــنه أيــضـا قــسم ا

ــوجــبه الــشـرطي اخملــالــفـة
لـلفتـاة كان غـريبـا األمر الذي
اســــتــــدعى الــــتــــحــــقــــيق في
احلـــادثــة. وأعــطـي الــشــرطي
الفتاة مخالفة بسبب (اجلمال
ـفـرط عـلى الـطـرق الـعـامـة) ا
وفق ما كتب على الورقة التي
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ـية ذكـرت مـواقع اخـبـارية عـا
ان فـــــتــــــاة كـــــانت تـــــســـــيـــــر
بسـيـارتـهـا في أحـد الـشوارع
في أوروغـــــــواي  وتــــــلـــــــقت
مخـالفة لم تكـن في احلسبان
كــمـا أن الــســبب الــذي أعـطى
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