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ــــــــا مــــــــكـــــــــتب جـــــــــديــــــــد ور
لــكــأسـي).واعــتــبــر هــذا احلــدث
حلظـة فـارقـة في سوق الـريـاضة
ــيــة والـتي اإللــكــتـرونــيــة الـعــا
ســتــتــجــاوز إيــراداتــهــا لــلــمــرة
ـلـيـار دوالر خالل الـعام األولى ا
اجلــاري 2019 وفق تـــقـــديــرات

. محلل
ومع ذلك فـإن رقــمـهـا الــقـيـاسي
ـقرر ألكـبر مـجـموع جـوائـز من ا
أن يــتم جتـاوزه عــبـر مــسـابــقـة
آخـرى تـدعى ( الـدولي) تـقام في
ــــقــــبل.وحــــاول نــــحـــو 40 آب ا
مـلـيـون العب الــتـأهل لـلـبـطـولـة
عـــــلى مـــــدار  10أســـــابـــــيـع من
ـنـافـســات عـلى اإلنـتـرنت لـكن ا
100 فقط هم الذين حصلوا على
فـرصــة لـلـتــنـافس في نــهـائـيـات
الـبـطـولــة.هـنـاك مـا يـقـدر بـنـحـو
32.4 مــــــــــلــــــــــيــــــــــون العـب فـي
بـريـطـانـيــا.وتُـمـثَّل في الـبـطـولـة
ـشـاركة 70 أكثر من 30 دولة 
ــتـحـدة و العـبــا من الــواليـات ا
14 من فـــــــــرنــــــــســــــــا و 11 من

بريطانيا.
وتــقــوم لــعــبــة فــورتـنــايت عــلى
مـشـاركـة 100 العب يـوضـعـون
على جـزيرة حـيث يـتعـ علـيهم
الــعـثــور عـلـى األسـلــحـة وبــنـاء
الــتــحـصــيــنـات والــقــضــاء عـلى

بـعـضــهم الـبـعض حــتى يـتـربع
العب واحــد عـلى الــقـمــة.وهـنـاك
نـحو 200 مـلـيون العـب مسـجل
في الــلــعــبــة في جــمــيع أنــحـاء
الـعـالم وهي مـجـانـيـة لـلـتنـزيل
كن لالعب إنفاق األموال لكن 
عـــلى عـــمـــلــيـــات الـــشــراء داخل
ــكن لالعـبــ الـلـعب الـلــعـبـة.و
ـــفــردهم أو كـــجــزء مـن فــريق
مكـون من 4 أشـخاص أو فـريق
مكـون من 20 عـضوا سـواء مع
أصـــــــدقـــــــاء أو أشـــــــخـــــــاص ال

يعرفونهم.
ـاضي اسـتـجوب وفي الـشـهـر ا
ــان الـــبــريــطــاني نـــواب بــالــبــر
طورة للعبة شركةإيبيك غيمز ا
حول ما إذا كانت فعلت ما يكفي
لـلــتـحـقق من عــمـر الالعـبـ أو
ـستـخدمـ على أخذ لتـشجيع ا
فـــتــرات لــلــراحـــة بــعــد فــتــرات
طـويــلـة من الـلـعـب.وفي نـيـسـان
ـاضي دعـا األمـيـر هاري دوق ا
ساسـكس إلى حـظر فـورتـنايت
قائـلًـا (إن اللـعـبة طـورت بـغرض

إدمانها).
ـــســـتــشـــار الـــقـــانــوني وعـــلق ا
لــلــشــركـة كــانــون بــيــنس أمـام
النـواب قائال (إن مـوظفي شـركة
إيـبك غـيمـز فـوجـئـوا بتـعـلـيـقات

األمير هاري).
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ـنـصب لـيس وظـيـفـة سـائـبـة يـتم اشـغـالـهـا فـتـرة من ا
الزمن ثم يـتم مغـادرتها من جـرد باحلـساب  لكن في
ـمـتلـكـات اخلاصـة  واليـجري نـصب من ا الـعـراق  ا

محاسبة أحد إالّ  في تصفيات سياسية موسمية.
ان بوصـفه جهـاز مراقبـة وتشريع  كم هل يعـلم البـر
ـغـادر مـنـصـبه وكم سـتـنتج أنـتـجت مـوازنة الـوزيـر ا
ـاذا لم يـتم اكـمـال اخلـطـة مـوازنـة الـوزيـر الالحق . و
ـان الـتــصــمـيــمـيــة  وأين أخــفـقت ? وهـل يـقــوم الـبــر
ـحـاسـبـة الـوزيــر اجلـديـد أم الالحق ? وهل من حق
الـوزيــر اجلـديــد الـغــاء االتـفـاقــات والـتــعـاقــدات الـتي

سبقته إذا لم تكن منجزة ?.
بـعـد هـــذه االسـئلـة واجـابـاتـهـا  نـتـسـاءل كـيف تـعلن
جلـــنـــة الـــنــــزاهـــة ان عـــشــــــــــــرة ماليــــــــــ دوالر
ــنــكــوبـ في مــخـتـــــــلــســة من امـــــوال الــنـازحــ ا
ـاذا كــان اجلـهــاز الـرقــابي غـائــبـاً وكـان ــوصل  و ا
ـسـؤولـون سـكـارى وهم يـسـتـمـعـون الى اسـتـغـاثات ا
النـازح حتت ظروف مـعيـشية سـيئة من دون أي رد

فعل.
ـصائب في الـعراق  ومنـها الفـساد الذي إنّ تدارك ا
عالماته ظـاهـرة واضحـة مـهمـات سـهلـة الـتحـقـيق لو
كـانـت هـنــاك آلـيــات مـتــابـعــة  ال تــخـضع لــلـضــغـوط

السياسية .
ـنـهــاج احلـكـومي من حق الــعـراقـيــ الـتـســاؤل عن ا
ُسطر في عـشرات الصفـحات  ماذا حدث له ? وما ا
أفـقه الزمـني ? وكم المس من مشـكالت عامـة ومزمـنة
? وكم حتــقق من بـنـوده ? ومــا نـسـبــة قـابـلــيـة حتـقـيق

قبلة ? راحل ا ا
اآلن يوجد كالم عن تشكيل مـعارضة سياسية  وهي
خطـوة ال يكتب لهـا النجاح فـي ظل اآلليات السـياسية
ــتــداولــة والــتي تــعــاني أصالً من الـالأبــالــيــة وتـرك ا

صائب . االمور سائبة حتى تقع ا
احلـديث عن اخـتالس عـشـرة ماليـ دوالر مـن أموال
النازح  جـملة غير مكـتملة في السيـاق العام. للبلد
 وقــد يــكــون االعالن  بـوضــعه اجملــتــزأ  مـســاهــمـة
للتـغطية عـلى خروقات مالـية وادارية أكبـر بكثير  عن

قصد أو من غير قصد .
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ـانــيـا أن تـوقع بــاحــثـون مـن أ
تــتـزايـد األمـراض الـسـرطـانـيـة
على مـستوى الـعالم مسـتقبال
وخــاصــة في الــدول الــنــامــيــة
والــنــاشــئــة. وقــال مــيــشـائــيل
بــاومـان رئــيس مــجـلس إدارة
ـــــانـي ألبـــــحـــــاث ــــــركـــــز األ ا
الــسـرطـان االثـنــ في مـديـنـة
ــانــيـة: (لــيس من دريـســدن األ
ـبـالغ فـيـه الـقـول إنـنـا بـصدد ا
الـتعـرض لتـسـونامي (مـوجات
جـــــــارفــــــــة) مـن إصــــــــابـــــــات

بالسرطان.).
ـــاني ــــركـــز األ ويــــعــــــــتـــزم ا
ألبـحـاث السـرطـان الذي يـتـخذ
من مــديــنــة هــايــدلــبــرج مــقــرا
رئــيـســيـا له إقـامــة فـرع له في

مـــديـــنـــة دريـــســـدن. ويـــتـــوقع
بــاومـان أن تـتــزايـد اإلصـابـات
انيا السرطـانية اجلديـدة في أ
أيــــضــــا مـن نــــحـــو 500 ألف
سـنـويـا في الـوقت احلـالي إلى
نـحو 600 ألف إصـابـة جـديدة

عام 2030. 
ـــركــز هــذه ولم يـــعــز رئـــيس ا
ـتــوقع إلى الــتـطـور الـتــزايـد ا
السـكـاني وحده بل أيـضا إلى
عوامل في أسلـوب احلياة مثل

التدخ والسمنة.
وتـابع بـاومـان أنه  الـتـوقيع
ــركـز عــلى اتـفــاق لــتـأســيس ا
اجلــديــد وذلك ألنــنــا نــحــتـاج
مــزيــدا من األبــحــاث نــحــتـاج
ـزيد مـن احلقـائق عن مـعـرفـة ا

إصابات السرطان.
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أذهل فـوز تــرامب في انــتـخــابـات 2016 األمـريــكــان قـبل
غــيــرهم من الــنــاس فــقــد كــان الــرجل مـن خــارج قــيـادات
احلزبـ الـرئيـسـي في الـبالد ومـتـهم بالـتـهرب الـضـريبي
واغتـصاب النـساء وعـدم اإليفـاء بالـدين من خالل إعالنات
اإلفالس لـشـركـاتـه. تـشـيـر الـتــقـاريـر والـبــحـوث الـتي تـلت
ـسيـحـي أغلـبـهـا احلدث أن مـا يـطـلق علـيـهم بـالـقومـيـ ا
ـســيـحـيـ كـان لــهم الـدور احلـاسم في واإليـفـاجنـيــلـيـ ا
جنــــاح تــــرامـب في االنـــــتــــخــــابــــات. يـــــرى الــــقــــومــــيــــون
ـسـيـحـيون أن االنـحالل اإلخـالقي الذي وااليـفاجنـيـلـيـون ا
ـثـلـيـ واإلجـهـاض وحـالـة الـعـمـال يـهـدد أمـريـكـا كـزواج ا
ـسمى البـيض البـائسـة في احلـزام الصـناعي األمـريكي (ا
حـزام الـصدأ … The rust belt). يـتـطـلب ظـهـور مـنـقـذ
ـسـيـحـيـة احلـقـة. ورأى ذكـوري قـوي لـيـعـيـد أمـريـكـا الى ا
الكثـير من هؤالء في حـينه أن هـناك إشارة إالهـية في كون
تحـدة والفصل ترامب سـيكون الـرئيس الــ 45 للواليـات ا
لك 45 من سفر اشـعيـاء الذي ذكر فـيه أن الله إصـطفى ا
الفارسي كـورش ليـنفذ مـشيـئته في إصالح األوضاع رغم
كـــون كــــورش غـــيــــر مــــؤمن ووثـــنـي وطـــور الــــقـــومــــيـــون
ـسـيـحـيون مـفـهـوم الـواسطـة بـشـأن هذا وااليفـاجنـيـلـيون ا
عنى أن كـورش كان واسطة لـتنفيذ مـشيئة الله وضوع  ا
وشأنه ال يـهم وهذا مـا رأوه مطـابقـاً لظـهور تـرامب كرجل
ـا يـنسب الـيه من مـوبـقات قوي ومـنـقـذ وال داعي باألخـذ 
ألنه في مهـمـة إنقـاذ مقـدسـة. جتدر اإلشـارة الى أن القس
النس وولـــنــو إدعى أن الـــله كـــلــمـه وأشــاره الى الـــرجــوع
للـفصل 45 من سفـر أشعـياء. كـما جتـدر اإلشارة الى أن
رام وكل ما ينسب اليه ال ترامب وجد كل ما تقدم حسب ا
ــقـدس لـه. وفي الــبـيت يـهـم في ضــوء الـتــكــلــيف اإلالهي ا
األبـيض اآلن تـقـام الــدروس االيـفـاجنـيـلـيــة بـحـضـور نـائب
ـستشـارون االيفاجنـيليون بـالرئيس الرئيس بـنس ويحيط ا
وهناك مكانـة دعائية ضـخمة تروج بـهذا اإلجتاه للـتحضير
لالنتـخابات الـقادمـة. إسرائـيل من جانـبهـا وجدت في هذه
الطروحات وسـفر أشعـياء ضالتـها وعمـدت الى تثبيت ذلك
نـاسـبـة احتـفـاله مع ترامب في كحـقـيقـيـة. قال نـتـانيـاهـو 
ـدينة عاصمة إلسرائيل ما ناسبة اعالن األخير ا القدس 
لك الـعـظيم كـورش قبل 2500 يأتي: نـحن نتـذكـر اعالن ا
ـكنهم العـودة لبنـاء معبد نفـي في بابل  عام أن اليهـود ا
الهيكل في القدس …ونتذكـر أنه قبل بضعة أسابيع اعترف
الرئيس دونـالد تـرامب بالـقدس عاصـمة إلسـرائيل. الـسيد
الرئيس: سيتـذكر شعبنـا هذا عبر العـصور. من جانبه قام
ناسبة معهد مكـداش الثقافي اإلسـرائيلي بسك مـيدالية بـا

عليها رأس ترامب ورأس كورش جنباً الى جنب.
ربّاط الـسـالـفـة: أن تـصـريحـات تـرامب األخـيـرة بـأن إيران
لـديــهـا الـفــرصـة لــتـكـون دولــة عـظـيــمـة وأنه ال يــسـعى الى
اإلطاحة بالنظام احلاكم في إيـران وتصريح بومبيو األخير
بأنه مستعد للذهـاب الى إيران للتفاوض دون قيد أو شرط
وتصـرفات تـرامب جتاه تـفجـير الـناقالت واسـقاط الـطائرة
ـسيـرة البـاهظـة الـثمن قـد تدل األمريـكيـة ا
عـلـى أن كـورش قــد دخل فــكــر تـرامب
ووجــــدانه وهـــــدفه اآلن كـــــسب إيــــران
كحلـيف مهـما طـال صبـره على أساس
سيحي فهم القومي وااليفاجنيلي ا
للحاضر وللتاريخ قبل 2500 عام.
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ــســاويــة أن كــشــفـت دراســة 
الـتفـاحـة العـاديـة حتتـوي على
أكثر من  100مليون ميكروب.
نــــشـــــــــــرت الــــدراســـة الــــتي
أجــراهــا فــريق من الــبــاحــثـ
بــجــامـــعــة جـــراتس لــلـــعــلــوم
الـــهـــنـــدســــــــــيـــة في الـــعـــدد
احلالي من مجلـة (فرونتييرس
ان مـــــايـــــكــــروبـــــايــــولـــــوجي)
تخصصة في أبحاث األحياء ا

الدقيقة.
أوضـــــــــــح الـــبـــــاحـــثـــون أن
هـذه الــبـكــتـريـا تــتـركــز بـشـكل
خـــاص في بــــذور الـــتــــفـــاحـــة

ولُبها.
وأوضحت جـابريـله بِرج التي
شـــــاركـت في اإلشــــــراف عـــــلى
الــــدراســــة أن (الــــبــــكــــتــــريـــا
والـفـــــــطـريــات والـفــيـروسـات
الـــتــــي نـــتــــــــــــــنـــاولــهـــا في
غـذائنـا تـــــــعيش فـتـرة مؤقـتة
ا يـعني أن هذه في أمعائـنا 
األحـــيــاء الــدقــيـــــــــقــة مــهــمــة
ــعــوي لــلــوسط اجلــرثــومي ا
وحــيـــــــث إن غـــلي األطـــعــمــة
يـــــقـــــــــــتـل مـــــعـــــــــــظم هـــــذه
اجلــــراثـــــيم فــــإن الــــفــــاكــــهــــة
واخلــضـروات الـتي يـتـنـاولـهـا
اإلنـسـان نـيـئـة تـعـتـبـر مـصدرا
بـــــالـغ األهـــــمـــــيـــــة لــــــلـــــوسط

عوي). اجلرثومي ا
وقـــــارن الـــــبـــــاحـــــثـــــون خالل
الـدراسـة نـوعـ مـخـتـلـف من
التفاح بعضـهما ببعض وهما
ـزروع الـتـفـاح الـعـضـوي أي ا
بـــدون اســـتــخـــدام أســـمــدة أو
مــبـيــدات صـنــاعـيــة والـتــفـاح
نتـشر في األسواق التـقليـدي ا

العادية.
وتـــبــــ لـــلــــبـــاحــــثـــ أن كال
الـنــــــــــوعــ يـحـتــويـان عـلى
عــــــــــدد مـــــــــــشــــــــــــــــــــابـه مـن
ــيـكـروبـات وإن كــان الـتـفـاح ا
ـــــــــزروع بــــشــــكل الــــطــــازج ا
ـتـوسط عـضـوي يـحـتـوي في ا
عـلى جتـمـعـات بـكـتـيـريـة أكـثر
تــنـــوعــا بــكـــثــيــر من الـــتــفــاح
الـتـقـلـيـدي حـسـبـمـا أوضـحت
ـــا يــجـــعل الـــتـــفــاح بِــــــرج 
ـزروع بـشـكل عـضـوي أفـضل ا
لإلنـسـان عـلى األقـل بـالـنـسـبة

ألمعائه.

{ بـــروكــــسل - وكــــاالت - في
قـرية أوشـديونـكيـركي الواقـعة
بـغـرب بـلـجـيـكـا والتـي تـعـتـمد
عـلى صـيد األسـمـاك يسـتـخدم
الــصــيــادون اخلــيــول بــدال من
ـــراكب لـــصـــيـــد اجلـــمـــبـــري ا
(الروبـيان) لـتصـبح واحدة من
بـ األمـاكن الــقـلـيــلـة جـدا في
الـعالم الـتي مـا زالت تـستـخدم
أســـلـــوبـــا يـــعـــود إلى الـــقـــرن

اخلامس عشر.
وتـســتـغل هــذه الـطــريـقــة قـوة
اخلـيول لـشد شـبـكة صـيد عـبر
ـــــــــيــــــــاه الــــــــضـــــــــحــــــــلــــــــة ا
ألوشـديــونـكـيـركي وهي مـوطن
طــبـيــعي لـلــجـمــبـري الــرمـادي
د. وذلك قبيل وبعد انخفاض ا

وعـــــــلـى الـــــــرغـم من أن هـــــــذا
األسلوب كـان مستخـدما أيضا
قــبل مـئـات الـســنـ في شـمـال
فــرنـــســا وهـــولـــنــدا وجـــنــوب
إنــــكــــلـــتــــرا فـــإن 15 صــــيـــادا
بلجيكيا فقط في تلك القرية ما
زالــــوا يــــســـتــــخــــدمــــون هـــذا
األســـلـــوب الـــذي تـــعـــتـــرف به
ـتحـدة لـلتـربـية مـنـظمـة األ ا
والـعـلم والــثـقـافـة (يــونـسـكـو)
عــــــدة مــــــرات فـي األســــــبـــــوع
مجتذبـ بذلك سائح من كل

أنحاء العالم.
لـكن الـصـيـادين يـقـولـون (إنهم
في كل ســنـة يــخـرجــون كـمــيـة
أكبر من النفايـات البالستيكية

اء). من ا
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تـقــوم روسـيـا بـتـطــويـر بـرنـامج
وطــــــني لــــــدراســــــة اخملــــــاطـــــر
والتهديدات القادمة من الفضاء
ـذنــبـات والـكــويـكـبـات كـخــطـر ا
واحلطام الفـضائي و تصميم
الـبــرنـامج لــتـعـزيــز دور روسـيـا
الــــــدولـي فـي احلــــــمـــــــايـــــــة من
الــتـهــديــدات الـفــضـائــيـة. تــقـوم
روســـيـــا بـــدور في الـــكـــشف عن
ذنبات والـكويكبات التي خطر ا
تـهــدد كـوكـبـنـا الـى ان الـنـسـبـة
قارنة مع تساهم تعتبر قليـلة با
تحدة األمريكية.  به الواليات ا
فـــفي بـــدايـــة الـــعــام احلـــالي 
الـــتـــعـــرف عـــلى 18 ألف جـــسم
ــــئــــة غــــريـب مــــنــــهــــا 99 في ا
كويـكـبات تـهـدد الكـرة األرضـية

بــــحـــسب مـــاصــــرح به بـــوريس
عـهد ـدير الـعلـمي  شوسـتوف ا
(ران) الــــروسـي لـــعــــلـم الـــفــــلك

لـ(سبوتنيك).
وأضاف شـوستـروف بأنه وفـقا
للدراسات فإن احلـطام الفضائي
مـثل بـالغـبار والـنـيازك يـسقط ا
ــــئـــات يــــومــــيـــا عــــلى األرض 
األطـنـان وسـنـويـا تـصل الـكـمـية

الى 30 ألف طن. 
وتـابع قـائال بــأن كـمـيـة احلـطـام
الــفـضــائي االصــطــنـاعـي تـصل
الى 8 آالف طن وهــذه الــنــســبـة
تنخفض بشـكل كبير في الغالف
اجلـــوي وبــأن هـــذه اخملــلـــفــات
تـــشـــكل تـــهـــديـــدا لـــيس لألرض
ـــا لـــلــــمـــركـــبـــات فـــحـــسـب وإ

الفضائية األخرى.

الصـبي كايل غـيرسـدوف البالغ
من الـــعــمــر 16 عــامـــا بــطــولــة
ـبــاريـات الـفـرديـة لــلـمـسـابـقـة ا
الـتي أقـيـمت في سـتـاد آرثر آش
ـــديــــنـــة نــــيـــويــــورك والـــذي
يــســتــضــيف بــطــولــة الــواليــات

فتوحة للتنس. تحدة ا ا
وكان الصبي البريطاني جادين
أشــمـان قــد فـاز بــنـحــو مـلــيـون
جـنـيه إسـتـرلـيـني إثـر حـصـوله

بـاريات ـركز الـثـاني في ا على ا
الــثــنـائــيــة. ووقف غــيــرسـدوف
ــعــروف عـلـى االنـتــرنت بــاسم ا
بوغا ضاحكا وهازا رأسة حتية
للحشـد الذي نهض حلظة إعالن
ــســابــقــة.وقـال اســمه فــائــزا بــا
غــيــرسـدوف لــبي بـي سي بــعـد
إعـالن فـــوزه(إنـه يــــريــــد ادخـــار
مـــــعــــــظم مــــــبـــــلـغ اجلـــــائـــــزة).
وأضاف(كـل ما أريـده هـو مـكتب

{ نـــيـــويــورك  –وكـــاالت - فــاز
بلغ قـياسي بلغ صبي أمريـكي 
ثـالثــــة ماليــــ دوالر بــــعــــد أن
أصــبـح بــطل الــعــالـم في لــعــبــة

فورتنايت اإللكترونية.
ويـعــد مـجـمــوع جـوائـز الــلـعـبـة
األكــــبـــــر فـي تــــاريـخ األلـــــعــــاب
اإللـــكـــتـــرونــيـــة حـــيث تـــشــارك
الـــفـــائـــزون في جـــوائـــز بــلـــغت
قـيـمـتـها  30مـليـون دوالر.وربح


